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 : خالصه

سگ دو  یده،که کش  ییانتقام تمام زجرا یره،که اومده انتقام بگ  یهپسر  یکاها
 یطعمه ینهم کرد، حاال اول یداکنه و پ  یداآرزوهاش پ یاز قاتال یزده تا رد

 .کشهیاون انتظار شکار شدن رو م

 یاجازه  گناهییب   ینو به واسطه هم  گناههینداره و ب   یگناه   یسلوسط آ   این
 یروز یهکنه تا   یکارش زندگ صاحب یکرد تا در کنار قاتال  یدازنده موندن پ

 وسط نهفته است؟! ینا یمتوجه بشه چه راز

 یدبا یددار یاییواقعا اگر رو خونید،ی: ممنون که رمانم رو میسندهنو سخن
 .یدنش یدو ناام یدبراش بجنگ یطیتحت هر شرا

کنم که دست به قلم ببرم و   یداتا شجاعتش رو پ یدمسالها با خودم جنگ منم
 .یسمبنو

 یو مخصوصا دوستا یددادنکه ام  یزمتشکر کنم از پدر و مادر عز  یدبا واقعا
 تا انجامش بدم. کننیم یقمتشو یشهخوبم که هم

 .گناهیب  یکیگناهکار و   یکی گیرن،یر م: دو آدم سر راه هم قرامقدمه

حقش  یافقط انتقامه، اما واقعا جرمه  یست،ن یگناهکار، گناهش دزد اما
 گرفتن انتقامه.

که عواطف   افتهیم یاتفاقات  یان،نم یابه دن یاهس یایها با دنکه آدم  همیشه
تا خودش رو  برهیو دست به اسلحه م میرهیوجدانش م میره،ینفر م یک 
 م کنه.آرو
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*** 

 پا گذاشتن مهمانان در خانه، داستان شروع شده بود. با

به صورت   یکه نقاب پاک   رحمیب   یسر قاتل  یک مثلث مرگ سه سر داشت،    این
 پسر زخم خورده که به دنبال انتقام بود. یگر داشت و سر د

مثلث را  ینا یگر بود و در زمان و مکان نامناسب، راس د گناهیسر سوم ب  اما
 داده بود. یلتشک

اما شمارش  گذرانند،یبدون دانستن سرنوشتشان، روزها را م رحمیب  قاتالن
 بود. یانها رو به پاآن یمعکوس زندگ 

دست به  رحمانهیکه قدرت چشمشان را کور کرده بود و ب   یهمان زمان  شاید
ها، آن یشمارش برا ینرا، ا گناهیب  یپسر یاسلحه بردند و نابود کردند زندگ 

 آغاز شده بود.

بود و بدون دانستن  یدهها فرا رساز آن یکیبه امروز که انگار موعود مرگ  تا
مرگ از رگ  داشت،یکه برم  یو با هر قدم شدیم یراآن مهمانان خود را پذ

 .داشتیبرم یو با هر قدمش، گامبود  تر یک گردن به او نزد

 را نشانه گرفت. اشینهانتقام س یر ت یتدر نها و

اما کنار اتاق  ید،و رو به باال دو یداز جا پر  ید،که شن  یبلند یدختر با صدا اما
و  یددر را باز کرد و چشمش د یتدودل شده بود، اما در نها  یستاد،ا  یسشرئ
 فضا را شکافت. یز انگسکوت وهم یغشج



  

 
6 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

به او نگاه کرد، اما   یدوخت و با ناباور  یخیبا چشمان    یدر چشم پسر  چشم
 دعوت کرد. خبرییب  یایمردانه با تقال او را به دن یدست 

 چرا. دانستیغرق در خون بود و فقط پسر م رئیس

خونش پا  یرو یتو در نها کردینم یپسر فرق  یاش برامرده یا بیهوش
 جا گذاشت.را به یآثار هنر  یشگذاشت و رد پا

به نام )درخشش   یگفتن دارد، داستان   یها قبل و بعدش براکه داستان  هنری
 انتقام(. یهماه در سا

*** 

 بک: قبل از وقوع فلش

 هایکا

به خودش انداخت؛ جذاب بود؟ بله   یسفت کرد و نگاه   ینهآ   یرا تو  کرواتش
 از اندازه هم بود. یشبود! ب

 یاما انتها یخ یچشمانش نگاه کرد، سرد بود، به سردجلوتر رفت و به  کمی
 و فقط غم بود و غم. شکستیم ینگاهش سرد

فرو برد و به سمت باال حرکت داد و رها کرد اما آن  یشدر موها انگشت
 افزودند. یتشخودشان برگشتند و به جذاب یسرکش باز به جا یتارها

 .یتکم کرده بود از جذابرا    یباییز  یهااسطوره  یرو  یکت و شلوار مشک   درآن
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به  یدستش را برداشت و دست کلت خوش  یز م یرا دراز کرد و از رو دستش
 آن را چک کرد. یهاو تعداد گلوله یدآن کش

وجه قلب او  ینبه بدتر  یرا که روز یخورده بود چاک دهد قلب کسان  قسم
 را چاک داده بودند.

 یبایشبم و ز یخورد و رو به در برگشت و با صدا چرخییمدر ن یصدا با
 ورود داد. یاجازه

سختش در چهارچوب در قرار گرفت و با  یروزها یقباز شد و رف یبه آرام در 
 :یدپرس یرایشگ  یو با صدا یلبخند کوچک  یمن

 ی؟اآماده -

اش را گذشته  یبود. شش سال بود که آماده بود، آماده بود تا زجرها آماده
 کند.  یتالف 

که قسم خورده   یمانند برادر بود، برادر یشانداخت که برا یقشبه رف نگاهی
انتقام دست راست او باشد، تا مانند  ینبود تا آخرش همراهش باشد و در ا

او را طلب  یبهم زدن زندگ  یکه روز یکسان  یاسمش غوغا کند در زندگ 
 .کنندیو م کردندیم

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

 م.آماده -

 خودت رو برسون. کنمیرو آماده م ینپس تا ماش -
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 رفت. و

فرمش پنهان کرد، از کت خوش  یر باز به خودش انداخت و کلتش را ز نگاهی
 خارج شد. یبایشز یالیرفت و از و یینها پااتاق خارج شد و از پله

حرکت کرد و بعد از وارد   ینگ ها انداخت و به سمت پارکبه محافظ  نگاهینیم
 و بدون نگاه به آشوب گفت: یدکش  رنگشیمشک  ینیبه المبورگ یشد دست 

 حرکت کن. -

گاز از خانه خارج شد و آشوب   یک شد، آن را روشن کرد و با    ینشسوار ماش  و
 زردرنگش او را دنبال کرد. یهم پشت سرش با پورشه

 یمتشانقگران  هایینو از ماش یستادندترمز ا یهبه مقصد با  یدناز رس بعد
 خارج شدند.

اش در آن انتظار شکار طعمه ینانداخت که اول یشروروبه یالیبه و نگاهی
 .کشیدیشدن م

*** 

 :آیسل

و به اطرافم نگاه کردم و با خودم  یدماز خواب پر یدمکه کش  ییق نفس عم با
 یانگار قصد نداره که دست از سرم برداره« دست  یلعنت  یگذشته  ینگفتم: »ا

پر از  یرو لمس کردم که پشتش گذشته یبمو گردنبند عج یدمبه گردنم کش
 بود. یدهخونم خواب
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 یدم،کش  ینفس راحت  یدنشانداختم و با د  یپاتخت   یبه ساعت رو  ینگاه   نیم
فرصت هم  یهشدنش مونده بود و  یدار تا ب یساعت  یمخداروشکر انگار هنوز ن

 من بود تا کارا رو انجام بدم و صبحونه رو حاضر کنم. یبرا

 یستخت بلند شدم و راهم رو به سمت سرو یمعطل نکردم و از رو پس
انداختم،  ینهبه آ  یادامه دادم، صورتم رو شستم و نگاه  یبهداشت 

 ینمخون یو خبر از گذشته رفتیچشمام رژه م یخوابم جلو یثانیهبهیهثان
 .دادیم

فرمم رو به سمت کمد رفتم و لباس یشهاومدم و طبق معمول هم بیرون
 زدم. یروناز اتاق ب یع سرم گذاشتم و سر  یهم رو یو شال یدمپوش

وارد آشپزخونه   یرایی،اومدم و بعد از پشت سر گذاشتن پذ  یینها پالهپ  یرو  از 
و منتظر  یدمچ یز م یآوردم و رو یرونرو ب یاز مورد ن یلوسا یخچالشدم و از 

 صداش اخمام تو هم رفت. یدنشدم. با شن

 صبحانه حاضره؟ یسلآ  -

 .بینهیکوره که نم  انگار 

 بله آقا. -

 حمامم آماده باشه. یشه،که صبحانم صرف م  یزمان  تا -

 تکون دادم و گفتم: سری

 چشم آقا. -
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فکر فرو رفتم.   یها راه افتادم و توپلهزدم و به سمت راه  یروناز آشپزخونه ب  و
 یکه صداش نکنم ول  یشدم  یآقا صداش کنم متنفر بودم، کاشک   کهینچقدر از ا

بمونم   یدار ب  تمام شب مجبورم کرد که  افتادم که سرم آورده بود؛  ییبال  یاد  یهو
 .نمک  یز تم یک دستمال کوچ یهو آشپرخونه رو با 

 تونهیها باال رفتم و به سمت اتاقش راه کج کردم. انگار خودش نمپله از 
 شانسم. ینبه کمک داره، پوف لعنت به ا یاز حمامش رو حاضر کنه که ن

 انداختم.  یکشآنت  یلبه وسا  یاتاقش رو باز کردم و وارد اتاقش شدم و نگاه   در 

 !یخیال...اوف بیرمردپ یننون ندارن بخورن، بعد ا مردم

حمام اتاقش شدم و به سمت وان رفتم و آب رو باز کردم و منتظر شدم  وارد
آب فرو بردم تا از مطبوع  یهم دستم رو تو ینح ینتا وان پر شه و در هم

 ن آب مطمئن شم.بود

 یهحداقل خدمتکار  یوضع خراب امروز ینکه تو ا بودمیخوشحال م باید
نداره   یحداقل نگاه بد  ست،یکارهو چ  یهک  یستشدم که گرچه معلوم ن  یرمردپ

 .یستمخدمتکار ن یهو براش جز 

شده بود، منزجر  یشنهادکه بهم پ  یزاییکه رفته بودم و چ  ییفکر به جاها با
رابشون و خداروشکر کردم که بهم کمک کرد که باشرافت کار شدم از وجود خ

 کنم و تن به ذلت ندم.

 انداختم، حاضر بود. یبه خودم اومدم و به وان نگاه  یهو

 به صدام دادم و گفتم: ولومی
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 آقا وانتون حاضره. -

انداختم و اومدم از کنارش رد  یینزدم و سرم رو پا یروناز حمام و اتاق ب و
 :یستادما شم که با صداش

 .ینو غذا رو تدارک بب  یراییپذ  ینمهم دارم پس بهتر   یلیامروز دو مهمون خ  -

 .کنهیقطعم مقطعه  هاییقرار دارم، اگه نرم مثل سامورا  ینانه امروز با آدر  وای

 اما...! -

 خوای؟یم ی؟که اخراج ش  خوایینم -

 .لعنتی

 نه آقا. -

 .یدیرو که گفته بودم انجام م یپس کار -

 یناومدم. همش تو ا یینها پااز پله یمقبول کردم و مستق یناچار یرو از 
 .گیرمیم یاتیک ها در حال رفت و آمدم، آخرش سپله

صبحونه رو جمع کردم و شروع به شستن  یهاآشپزخونه شدم و ظرف وارد
 کردم.

 صبح زدم. یابه کار  یانیکه آبکش کردم، مهر پا  یظرف  ینآخر  با

 کردم،یبا دستمال دستم رو خشک م کهیاومدم و درحال یرونآشپزخونه ب از 
 یها رو از روسطل انداختم و پرده یشدم و دستمال رو تو یراییوارد پذ

 به آسمون انداختم یها کنار زدم و نگاه پنجره
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بودن که  هایییبود، اون ابرها مثل بدبخت  یدابر و خورش ینب یدیشد جدال
زمان اون رو پوشونده  یمن رو احاطه کرده بودن و ط  یخوشبخت  یدرشخو

 بودن.

و  یرهابرها رو بگ یزدم، پس نتونست جلو یشخندیغرش آسمان ن یصدا با
 شد. یمتسل

خودم رو  یبدبخت  ی. درسته، منم هرگز نتونستم جلویدمکش یقیعم نفس
 شدم. یمتسل یتو در نها یرمبگ

 !یسلآ  یسل،آ  -

 ها نگاه کردم.پله یبه باال سریع

 بله آقا. -

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

 .یستماحمق که ن دونمیتکون دادم و تو دلم گفتم، خودم م سری

 رو بهش گفتم: ولی

 هست. یادم ید،بله آقا گفته بود -

 که اخماش رو توهم برد.  یومدخوشش ن یماز حاضر جواب انگار 

 یستی؟چرا تو آشپزخونه نپس  -

 رو نگاه کنما اگه گذاشتن! یرونب یکم! حاال خواستم عجب
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 .یرمآقا االن م یدببخش -

انداخت و از خونه  یینتأسف تکون داد و سرش رو مثل گاو پا یاز رو سری
 زد. یرونب

 انداختم. یخچالبه  یوارد آشپرخونه شدم و نگاه  یع معطل نکردم و سر  منم

 لبم گذاشتم. یفکر رو ینهرو به نشا انگشتم

و هم باعث اخراج شدن  یرهنگ یادیدرست کنم که هم وقت ز یحاال چ  خب
 من نشه؟

غذا   یشپ  یبرا  یر که بهتره سوپ ش  یدمرس  یجهنت  ینفکر کردن به ا  یاز کل  بعد
 درست کنم. یبستن یک دسر هم ک یفسنجون و برا یاصل یغذا یو برا

آماده کردشون  یر به چهار ساعت درگ یبکار شدم و قر بهدست یع سر  پس
درست کردم؛ وگرنه اگه  یک حضرت واال ک یعصرانه یبودم، خوبه برا

 یو خدا رو هزار مرتبه شکر که بستن  یشدم  یر دوباره درست کنم د  خواستمیم
 امروز روز شانس منه. یم،داشت یز هم تو فر 

 یبو ینا ینمصبر کن بب یدم،کش  ونیمیشاز تموم کردنشون دستم رو به پ بعد
 یداغ گرفته بودم، وا یاز پ یکردم، نه بو یک رو به لباسم نزد ینیمب یه؟چ
پولداره  قدر ینا کهینا دونمیبو؟ نم ینبا ا یانجام بدم ول یدهم با یراییپذ

 یدچار نشم، ا  وندگیوضع درم ینکه من به ا  گیرهینم یگهخدمتکار د  یهچرا  
اتاق  یها باال رفتم و خودم رو تواز آشپزخونه خارج و از پله با دو یعخدا! سر 

 یک نزد یلباسام رو درآوردم و وارد حموم شدم، وا یع سر  یلیانداختم و خ
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شور کردم و از حموم خارج شدم، لباس گربه  یع اومدنشون هم بود پس سر 
 یاآب موهامو گرفتم و گوجه و یدمپوش یعرو برداشتم و سر  یگمفرم د

 یینها پاموهام انداختم و به سرعت از پله یرو یع بستمش، شالم رو سر 
هم چفت کردم و منتظر  یدستام رو تو یستادم،ا یاومدم و کنار در ورود

 .یندرنجه بفرماحضرت واال شدم که قدم

 که در باز شد.  یشدداشت خسته م یگهگذشت و پاهام د  یقهچند دق حدود

 سالم دادم. یعباز شدن در سر  با

 یومدن؟ن -

 .دیدیشونیبهش بگه ِد آخه آدم عاقل اگه اومده بودن که م یستن یکی

 نه آقا. -

 حرف رو عوض کرد. یع زده که سر  یخودیکه چه حرف ب  یدخودشم فهم انگار 

 ست؟که آماده  یراییپذ یلوسا ینمبب -

 بله آقا. -

 بده.کارهات رو انجام   ییهخوبه پس برو بق -

 .رفتمینم گفتینم انگار 

 چشم آقا. -

 خوبه. -
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بلد  یزیچ  یگهدلم اداشو درآوردم. »خوبه، خوبه« انگار به جز خوبه گفتن د  تو
 فقط گفت خوبه. یدمهمه زحمت کش ینا یست،ن

کارام برسم، پس دوباره به آشپزخونه برگشتم   ییهبابا ولش کن برم به بق ای
 یز تمام پشت م یو با کسل یدمرو چ هایوهو مرو آماده کردم  هادستییشو پ
 یدمزنگ از جا پر   یگذاشتم اما با صدا  یز م  ینشستم و سرم رو رو  یصندل  یرو

 :یدمبرم که صداشو شن یفنو خواستم به سمت آ 

 کن.  یارو مه یراییپذ یل. تو وساکنمیخودم باز م خواد،ینم -

 نگرانه؟! قدر ینکه ا  ینمهمونا ک یستتا حاال تکرار کرده، معلوم ن صدبار 

 یو دلربا  یراگ  یبندش صداو پشت  یدر ورود  یبه آشپزخونه اما صدا  برگشتم
 .یدمرو شن یکی

باشه، آدم دلش  تونهیدلربا م قدر ینمرد هم ا یه یمگه صدا الخالقجلل
 .یفقط گوش بدبده براش بخونه و  یاکتاب هزار صفحه  یه خوادیم

آروم سالم  یرو برداشتم و از آشپرخونه خارج شدم و با صدا هادستیپیش
 یدنمگره خورد که انگار با د  یستالیکر   ینگاه آب   یهدادم و نگاهم همون اول با  

به طرف پسر  یتبهش دست داد که با عصبان یآشکارا انگار شوک مغز 
 نشونبا نگاه خط و برگشت که اونم انصافا جذاب بود و براش  یشکنار

 یخواه با نگاهش معذرت یجا خورده بود؛ ول یدنمو اونم انگار با د کشیدیم
جدال نگاه رو  ینا یلدل یول دونستمیبودم و نم یخون عجب نگاه کرد،یم

 .فهمیدمینم
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 چرا ماتت برده؟ یسلآ  یسل،آ  -

 حواسم پرت شده بود. هین

 آقا. یدببخش -

رو جلوشون گذاشتم و به آشپزخونه  هادستییشدادم و پ یبه خودم حرکت  و
جز  یاومدم، بهشون تعارف کردم ول یرونرو برداشتم و ب هایوهبرگشتم و م

چشماش مثل گرگ  یدنش،برنداشت. آقا گرگه که بعد از د یدوستش کس
 یهبا انگار  یبود ول یر لقب رو دادم، انگار با خودش درگ ینبود. بهش ا یبرف 
 بزرگ گرفته باشه گفت: یمتصم یهکنار اومده باشه و   یزیچ

اتالف وقتمون کارمون  یبهتره به جا یومدیم،خوردن ن یوهم یبرا جاینما ا -
 .یمرو انجام بد

 گفت:  یمجبور یباشه ول یومدهلحن به مذاقش خوش ن ینهم انگار ا آقا

 .یماتاق ادامه بد یبله بهتره حرفامون رو تو -

 .یارخوببس -

خارج شدن. منم به آشپزخونه  یدمها باال رفتن و از دبلند شدن و از پله و
نشستم و سرم رو  یز کارم رو انجام دادم. پشت م  ینکهبرگشتم و آسوده از ا

 یندهکه تا دو ساعت آ   دونستمیگذاشتم؛ چون م  یز م  یچرت کوتاه رو  یه  یبرا
 یرونب یاننم

ها باال رفتم و در اتاق و با دو از پله  یدماز جا پر   یدم،که شن  یبلند  یبا صدا  اما
 یزیهمانا! تنها چ یدمکه کش  یبلند یغ آقا رو باز کردم و باز کردن همانا و ج
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تقال کردم و به اون  یدهنم اومد و هرچ  یبود که رو یکه حس کردم دستمال
چشمام بسته شد   یقعم  نفسنداشت و با دو    یدهمردونه چنگ زدم فا  یدستا

 رفتم. خبرییو به عالم ب 

*** 

 :هایکا

به آشوب انداختم و   یدر رو فشار دادم و منتظر شدم که در باز شه، نگاه   زنگ
 لحظه هست.  ینا  یوقته آماده  یلیکه بهم انداخت، نشون داد که خ  یبا نگاه 

 یآقاو  یمهم وارد شد یشونهبهباز شد، با آشوب شونه یفونکه توسط آ   در 
 یبه چهرش انداختم. با اون چشما یاومد، نگاه  یشوازمونراژور که به پ

 یالتکه صاحب چه تشک کردیباور نم کسیچو ظاهر معقولش ه یمشک 
 باشه! یفیکث

دستام   یکه اون مدارک تو  یبودم، اونم فقط تا زمان   یمجبور به ظاهر ساز  اّما
 نجاتش بده. تونستیباشه، بعد از اون فقط خدا م

 یچشما یدنسرپوش گذاشتم و بهش نگاه کردم. با د یقمتنفر عم یرو پس
هرگز  ینگاه براش آشنا بود ول ینجا خورد. انگار ا یستالیم،سرد و کر 

 یم؟بفهمه که من ک تونستینم

 دستش رو دراز کرد و مجبورًا بهش دست دادم. یدترد با

و راژور هم  یمنشست یراییپذ یمبل تو یو رو یمبزرگش شد یالیو اردو
 یمما نشست، با آشوب نامحسوس دستمون رو پشت کمرمون برد یروروبه
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 یدم،که د  یزیاما با چ یمبکش یروناونا رو ب یمهامون خواستو با لمس کلت
 بهم دست داد. یقیشوک عم

آروم  یاومد و با صدا یرونب دستییشبود که از آشپزخونه با پ یدختر  اونم
به آشوب انداختم که اونم انگار جا خورده  یتپر از عصبان یسالم داد. نگاه 

 ینا  یکرد، لعنت   یخواه بود. با نگاه شرمسار بهم نگاه کرد و با نگاهش معذرت
 یه؟ک  یگهدختر د

با وجود  تونمیفکر بودم که چطور م ینتو ا کرد،یم یراییکه پذ  یزمان  تمام
به  یدبا یعنیساقط کنم،  یشتر کارم رو انجام بدم و راژور رو از زندگدخ ینا

 یپدر و مادرم جلو یتپر از معصوم  یچهره  یهواّما نه،    نداختم؟ایم  یقشتعو
نداشته باشن،   یمن کار  هکه ب  خواستنیچشمام اومد که با التماس ازشون م

 .یرمبه کشتن راژور بگ  یمدختر هم تصم  ینبا وجود ا  یبود که حت   یکاف   ینهم

که   دونستمیو م کردمیخودم و آشوب حس م یدختر رو رو ینسنگ نگاه
. دخترکوچولو، دونهیرو نم  یلشدل  یجدال نگاه من و آشوب شده ول  یمتوجه

 .یقرار گرفت  یتو بد زمان و مکان 

 به راژور کردم و گفتم: رو

اتالف وقتمون کارمون  یبهتره به جا ،یومدیمخوردن ن یوهم یبرا جاینما ا -
 .یمرو انجام بد

برات  یاکه چه برنامه  دونییآخ راژور نم  یومد،لحنم به مذاقش خوش ن  انگار 
 .کردییاخم کردن، بهم التماس م یدارم؛ وگرنه االن به جا
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 .یماتاق ادامه بد یبله بهتره حرفامون رو تو -

 خوب. یار بس -

 ینح ین. در همیمها باال رفتپشت سرش از پله و یمبعد با آشوب بلند شد و
 آشوب به طرفم خم شد و آروم دم گوشم بهم گفت:

 .یدهچهرمون رو د یم؟ببر  یشدختره چطور کار و پ ینبا وجود ا -

 .بریمیو دختره هم با خودمون م یشهکار انجام م  -

 بهش شوک وارد شد: انگار 

فرار  یمکه مطمئن باش  یمکن  یمشکجا قا  بریمش؟یبا خودمون م یچ  یعنی -
 نکنه؟

 کردم و گفتم:  یقیعم اخم

 بود. نقصیوگرنه نقشه ب  یکرد  دقتییتوئه که ب  یر تقص یناا یهمه -

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

 .یدمانجام م یکه تو بگ   یداداش حق با توئه. هر چ  یدببخش -

نحس   یاما با صدا  ینمش،از هم باز شد، دوست نداشتم که شرمنده بب  اخمام
 راژور دوباره اخمام تو هم رفت.

 .ییدبفرما -
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 یصندل یو رو یموارد اتاقش شد و ما هم پشت سرش وارد اتاق شد و
 .یمنشست

 بهش گفتم: رو

 یو شرکا  زنییکه ثابت کنه تو به ما کلک نم  یمدارک دارم  یسر   یهبه    یاز ما ن  -
 .یتو همونان که گفت 

قطور مورد نظر رو آورد که  یهم بدون توجه به سرنوشتش اون پوشه راژور 
راژوره   یکنم، ا  یلرو قرار بود به جهنم تبد  یشونبود که زندگ  یینام اونا  یحاو

 شدی،یپرونده دستته کشته نم ینکه ا یتا زمان  دونستیی! اگه میچارهب
 .کردییپرونده رو آشکار نم ینا وقتیچه

پرونده برنداشته بود که   یگذاشت و هنوز دستش رو از رو  یز م  یرو رو  پرونده
 رو شکار کرد و خون اطرافش رو پر کرد. ینشس یقفسه یرمت

دختره به آشوب عالمت  یدنبا باز شدن در، به سمتش برگشتم و با د سریع
 یگذاشت و بعد کل  ینیشب  یعطر رو رو  یم و از پشت سرش دستمال حاوداد

 شد. یهوشتقال باالخره ب

 راژور برگشتم: یفضع یصدا با

 چ...چ...چ...چرا؟ -

 اسم رو گفتم: یهشدم و فقط  یرهچشماش با تنفر خ تو

 االصل. یکارن تهران   -
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 شد. یپر از ناباور چشاش

 ی؟چ...چ...چ  -

که داشتم نفرت بود و  یُمرد، حس! تنها حس یدمشد، شا یهوشبعد ب و
 .یآسودگ 

 به آشوب عالمت دادم: رو

 .یمبر  -

دستاش حمل  یدختره رو رو کهیاز اتاق خارج شدم و آشوب هم درحال و
 پشت سرم اومد. کرد،یم

و  یدمنفس کش یه یرونب یهوا یو تو یممنحوس خارج شد یاون خونه از 
 .یدمکش  هامیهبارون رو به ر یبو

 به آشوب و دختر مجهول کنارش کردم. نگاهی

 ینکه ا  یدختره، هم از اسم و سن و خانواده و هرچ  ینآمار ا یتا فردا تمام -
 .خوامیرو م کنهیم یفدختر رو توص

 .کنمیباشه تا فردا حاضر م -

 تکون دادم و گفتم: یدتائ یبه نشونه سری

 خوبه. -
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کردم و خودم   رنگمیمشک  ینیار المبورگبعد دختره رو از آشوب گرفتم و سو و
چرخش کوتاه حرکت کردم و آشوب هم پشت سرم با  یههم سوار شدم و با 

 زردش شروع به حرکت کرد. یپورشه

که با  ییو نورها یابونو روشن خ یکتار یبه دخترک انداختم. تو نگاهی
 کلمه معصوم بود.  یک در  یشد،م یرهصورتش روشن و ت شدنیسرعت رد م

 

 یشه؟م یدختر چ  ینآخر و عاقبت من با ا یعنی

*** 

 :آیسل

 یو چشمام رو باز کردم و نگاه   یدماز خواب پر   یو وحشتناک  یبسردرد عج  با
 بینم؟یبه اطرافم انداختم، اتاقم چقدر باکالس شده! نکنه دارم خواب م

انگار حس   یستادم،پاهام ا  یو تا رو  یدماومد و از جا پر   یادم  یهمه چ   یهو  اما
 از بدنم رفت و با زانو افتادم.

 سرم شکل گرفت: یعالمه سوال تو یه و

نکنه منم  یراژور رو کشتن؟ وا یبودن؟ چرا آقا یمن کجام؟ اونا ک  یاخدا
 بکشن؟ خوانیم

 و روش نشستم. یدمتخت کش یزور خودم رو رو به
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 یووارد اتاق شد و ر  یستالیلحظه در باز شد و همون پسر چشم کر  همون
 بهم انداخت. یقینشست و نگاه عم یشآرا یز م یک نزد یصندل

 :یدمکه صداشو شن  خوندمیاشهدمو م داشتم

 یه؟اسمت چ -

 و نتونستم جواب بدم. یدمترس یراشبم و گ یصدا یدنشن با

 .یدمسالم ازت شن یادمهچون  ی؛راژور که الل نبود یووناون ح یخونه یتو -

تو جلوم  یآخه نفهم وقت  ین،رو بب قاتل ینگاش کردم. پسره پوکرفیس
باهات  یانتظار دار یره،سرم رژه م یقتل تو تو یو صحنه ینشست 

 شم و جوابت رو بدم؟دخترخاله

 .یجوابم رو بد یمجبور -

 ید؟گرد شد چطور فهم  چشام

 .فهممیرو م یز من همه چ -

 یه؟ک  یگهد ینخدا ا یا

به  یاری،در واقع تو فکرت رو به زبون م یمکه من ک  یتو بدون  یستالزم ن -
 .فهممیم ینخاطر هم

 .یسلهاسمم آ  -

 ی؟ُکرد  -
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 رو صورتم جا گرفت. یلبخند پر از بغض یافمقخوش یفکر به بابا با

 اره پدرم ُکرد بود. -

 چندسالته؟ -

 آخه به تو چه! بگو

 سالمه. ۲۳ -

 تعجب باال رفت. یبه نشانه ابروهاش

 ی؟دار یبا راژور چه نسبت  -

 یلباس خدمتکار یزدم و تو دلم گفتم: بابامه، آخه کودن وقت  نیشخندی
 باهام داره؟ یبه نظرت چه نسبت  یدم،پوش

از زبون خودتم  خوامیتو ذهنت چرت و پرت نگو و جوابم رو بده. م یخودب -
 بشنوم.

 خدمتکارشم. -

 بودم. یدهچرا من تا حاال تو رو ند -

 ِمن کردم:ِمن یکم

که با دوستم قرار   یجز زمان  اومدمینم یرونآقا ب یاز خونه یلیمن به دال -
 یو آقا هم ظاهرًا راض رفتمیم یروننامحسوس ب یلیداشته باشم که اونم خ

 بود.
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 .یدخداخدا کردم که نپرسه چرا و خدا رو شکر نپرس و

 بهم بگو. دونییازش م یهرچ  -

 نگفته گفت: یزیدهنم رو باز کردم، هنوز چ تا

 بتونم رو نکشتنت فکر کنم. یدشا -

 کرد.  یخبدنم  جام،ینچرا ا ینکها یاد با

 .کنمیتازه چند ماهه که براش کار م شناسمشینم یلیمن خ -

 کردی؟یقبال کجا کار م -

خانوادش هم  یگهبودم که حالش خوب شد و د یضمر  یرزنپ یهپرستار  -
 رو خواستن.عذرم 

 بهم بگو. یدیچند ماه فهم ینا یکه تو  یهرچ  -

 آزادم کنه.  یدکنم که شا  یفبودم رو براش تعر   یدهکه د  یفکر کردم تا هرچ   یکم

به  یهم فرد یشهو هم آوردیخونه نم یکارش رو تو  یادخب، خب اون ز -
 .کردیخونه مالقات م یرو تو فر ینآرم یاشیننام 

رو گرفت و با داد  یقمگرون تموم شده باشه،   یلیخانگار اون اسم براش  یهو
 گفت:

 ی؟گفت   یتو چ  -

 ترس جواب دادم: با
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 .فر ینآرم یاشین -

به سرعت در باز شد و دوستش وارد اتاق شد  ید،که دوباره کش  یداد بلند با
 و بهش گفت:

 یکا؟ها یشدهچ -

 یزهاییبه چه چ  یتموقع  ینتو ا  یسلبابا آ   ،یو قشنگ   یب! چه اسم عجهایکا
 ها! کنییفکر نم

 

 یشده؟چ یگمم یکاها -

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

 چطور؟ فر ینآرم یاشین -

 یبعج یکه با آرامش  یومداسمش به مذاقش خوش ن یدوباره یدنشن انگار 
 اما سرد جواب داد:

 یسع یگهباهاشون در ارتباطه، بعد به من م ذاره،یسر من رو کاله م ی،لعنت  -
از من براشون  یشتر براتون اطالعات جمع کنم. حتما در عوض پول ب کنمیم

 .یانتکارخ یپسره بردهیاطالعات م

به هم   ینگاه   یه.  کننیمن دارن صحبت م  یباشن که جلو  یدهتازه فهم  انگار 
و  یجهچون سرگ یدم؛وباره رو تخت دراز کشرفتن. منم د یرونانداختن و ب

 بود. یدهحالت تهوع امونم رو بر 
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 یشه؟م یچ  یبعج یبرادرا ینآخر و عاقبت من با ا یعنی

*** 

 :هایکا

نشسته بودم که در به طرز  یطراح  یز پشت م یصندل یاعصاب خراب رو با
 آشوب گفتم: یدنباز شد. برگشتم، با د اییانهوحش

 .یدرو از جا کند ی؟چته روان  -

 افتاده. یاتفاق  یه یکاها -

 اومده؟ یشپ یباز چه مشکل لعنتی،

 باز؟ یشدهچ -

 یکه چطور مطرحش کنه ول  کردیحرفش داشت دودوتا چهارتا م یبرا انگار 
 باالخره گفتش:

 .یدهرو فهم یسلآ  ییهروهان قض -

 ی؟چ  -

 .یمرو زنده نگه داشت یسلخبر داده که ما آ  یک   دونمینم -

پس از کجا  یست،جاسوس ن یالتمتو تشک دونمیکه م  ییجاتا اون ی،لعنت  -
 یده؟فهم

 احوال بود: یشونکه پر   خودشم
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 .یادم یدنشد یکه فردا برا  دونمیفقط م دونم،ینم دونم،ینم -

 شدم و پشتم رو بهش کردم: بلند

منه که برام مهم باشه که دستوراتش رو انجام   یسمگه رئ یاد،به جهنم که ب  -
 نه و ازش بترسم؟ یادادم 

 یماجرا گناه   ینتو ا  یسلکه آ   دونییم  یاد،ب  یشپ  یمشکل  یسلآ   ینکنه برا  -
 نداره.

 ی؟مگه به من اعتماد ندار -

 :یدتوپ بهم

از جونم بهت  یشتر که ب دونییسوال رو هرگز نپرس. م ینصدبار گفتم ا -
 اعتماد دارم.

 رو به من بسپر. یز چپس برو و همه -

 باشه داداش. -

 افتادم. یزیچ یه یادکه   رفتیداشت م و

 یشد؟چ یسلاطالعات آ  -

 :برگشت

 رفت؟یم یادمداشت  یدید -

 دستش رو تکون داد و گفت: یتو یپوشه بعد
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 نرفته. یادمکه   بینییم -

 یننشستم تا ا  یز گذاشتم و خودم هم پشت م  یز م  یرو ازش گرفتم و رو  پوشه
 دختر مجهول برام حل شه.

پوشه، سرم رو بلند  یکلمه  ینو خوندن آخر  یمزنگ خوردن گوش یصدا با
جواب   کرد،یم  یکج رو برداشتم. اسم نحس روهان روش دهن  یمکردم و گوش

 :یچیدگوشم پ  یدادم و صداش تو

 .یکاها یدمشن یزاییچ یه -

 .یدیجهنم که شن به

 ی؟خب که چ  -

 شن.همه قرار بود کشته یادمه -

 تو هم رفت: اخمام

 جا نداره.  گناهیب   یرو بکشم تو اصولم کشتن آدما  گناهیآدم ب   یه  تونستمینم  -

 .یامم یدنشبه آشوب هم گفتم که فردا به د -

 بهم اطالع داد. دونمیم -

رو بزنه، تلفن رو قطع کردم حرفش    ییهبهش فرصت بدم که بق  ینکهبدون ا  و
حرکت کردم تا باهاش صحبت   یسلاومدم و به سمت اتاق آ   یرونو از اتاقم ب

 کنم.

 .یرهقرار بگ یاناخواسته یتتو موقع خواستمیزدم چون نم در 
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 تو. یاب -

 باز کردم و وارد اتاق شدم. درو

 .یگوش بد  یدرو با یگمم یباهات صحبت کنم؛ پس هرچ  خوامیم -

که مجبور به انجامه   دونستیاخماش تو هم رفت، اما خودشم م که  دیدم
 منه. یتو دستا یشچون زندگ

 

 بگو. -

 که... .  یادم یدنتبه د یکیفردا  -

 :یدکرد و تو حرفم پر   تعجب

 ی؟ک   -

 تو هم رفت. اخمام

که مصر   یادم یدنتبه د یکیکه فردا   گفتمیشه، داشتم مبذار حرفم تموم -
 ما بود. یکه شاهد کارها  یهست  یچون تو تنها کس یشکه تو کشته  ینها

 آروم زمزمه کردم: و

 توئه. یدنهد یمصر برا قدر ینکه روهان ا  یبهبرام عج -

 :یدپرس یدجا خورد و چشماش پر از اشک شد و با ترد یهوکه   دیدم

 یان؟روهان آرم -
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 شناختش؟یکجا م  از 

 آره چطور؟ -

 کرد:  یهبلند گر  یپام زانو زد و با صدا یجلو یهو

 که من زنده بودم.  فهمهیم ینه،. اگه ببینهتو رو خدا نذار منو بب -

 کردم.  تعجب

 کنی؟یصحبت م یدار یاز چ  -

 .ینشکه نذارم بب  کردیو همش خواهش م کردیم یهفقط گر  اّما

 یه؟چ یهقض ینمبده بب یحتوض -

 شروع کرد: یدکه کش  یقیمتخت نشست و با نفس ع یشد و رو آروم

خونه   یشهروز پدرم زودتر از هم  یه  ینکهبود تا ا  یک با پدرم شر   یانروهان آرم  -
شده بودن، پدرم  یر محافظامون اومد که درگ یبعدش صدا ساعتیماومد و ن

سمتم   یهبهش گفت که مامانم با گر   یچ   دونمیبه مامانم کرد و نم  ینگاه   یک 
گردنبند رو   ینو ا مدکرد و پدرم هم او  یممقا ینهو پشت آ  یداومد و منو بوس
 گردنم انداخت.

فلش به اون  یهقلب بود که  یهاشاره کرد که پالکش  یبشبه گردنبند عج و
 متصل بود.

 یرونالتماس بود، ب یاگر صدا یو حت  یدمشن ییازم قول گرفت که هرصدا -
فلش  ینندم که روهان بفهمه که زنده موندم و ا و بهم گفت هرگز اجازه یامن
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که   ییهکسا  یهااسم یفلش حاو ینبدم اما من ندادم چون ا یسرو به پل
 یجواب  ردم،ازش سوال ک یهبا گر  یخانوادم رو نابود کردن و بعد از اون هر چ 

پدر و  یو التماسا یکشل یو بعد از اون فقط صدا یدرو کش ینهبهم نداد و آ 
آوردن حمام، خون راه افتاده بود و  یرونمنو ب یساپل یو وقت  یدممادرم رو شن

 پدر و مادرم بود. جونیجسم ب  یدمکه د  یزیتنها چ

 یستی؟جا نکه تو اون  یدنچطور نفهم -

رو که هم سن و سال من بود رو با  یکشاون روز خدمتکارمون دختر کوچ -
اون منم، کشتنش و داستان  ینکهخودش سر کار آورده بود و اونا هم با علم ا

 جا شروع شد و... .منم از اون

 کردم:   یفرو تعر  یشحرفش رو ادامه بده و خودم بق نذاشتم

و تو رو هم فرستادن  یدنثروتت رو باال کش یو بعدش خانوادت همه -
خودت  یتبا رضا یدی،رس یبه سن قانون  یسال بعد وقت  یازدهپرورشگاه و 

و آخرش هم  یرو بساز یتتا زندگ یر کردن کردو شروع به کا یاومد یرونب
 یتکرد و در نها  یدامن ارتباط پ یبا خواسته یتو زندگ یمن افتاد یر که گ
 .جایییناالن ا

 که آمارش رو درآوردم، تعجب نکرد اما دستم رو گرفت:  دونستیم انگار 

 ینهمنو بب ینکهچون به محض ا ی؟منو بهش نشون ند یشهدرسته، حاال م -
من   یشپ  تونهیکه کشته شد، من نبودم و حتما اون فلش م  یکه اون   همهفیم

 باشه.
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 یدمثل من با  یبا گذشته  یبه من شباهت داره، آخه چرا کس  یلیدختر خ  این
 یره؟تو راهم قرار بگ

زدم و با دو از خونه خارج شدم و  یروناز اتاق ب یع از جا بلند شدم و سر  یهو
رفتم و بعد از  ینکردم و به سمت ماشآشوب هم توجه ن یهابه صدا زدن

 روشن کردنش به سمت بام گاز دادم.

بام رفتم و رو   یشدم و به سمت لبه  یادهپ  ینو از ماش  یستادما  یدناز رس  بعد
 زدم:  یادبه آسمون فر 

به من سر راهم قرار   یهشب  یدختر معصوم رو با گذشته  ینکه ا  یاگه فکر کرد  -
دارم  سالهیشچون من ش یکه من از انتقام برگردم، سخت در اشتباه   یداد
باشه و بدون   یشآت  ینا  یرو  یآب   تونهیم  یو فقط تالف   سوزمیانتقام م  ینتو ا
 ینکه ا  ذارمینم  یعنیباشه،    یشآت  ینا  یرو  یآب   تونهیدختر هرگز نم  ینکه ا

دختر  ینبا ا مذار ینم مونه،یهم م یاهو س یاههمن س یایدن یفته،اتفاق ب
 .یهام رو خراب کننقشه

از  خبر ی. ب حرکت کردم و به سمت خونه روندم ینبه سمت ماش یع بعد سر  و
 دختر گره خورده. ینکه با ا  یبمعج ییندهآ 

*** 

 :آیسل

گذشتم   یدنچش شد؟ بعد از شن  یهونگاه کردم، وا   یشخال  یتعجب به جا  با
 رفت. ینطوریتو فکر رفت و حاال هم ا
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روهان افتادم و دوباره چشمام پر اشک شد، با فکر به اون روز و  یاد یهو ولی
 یکار  یچهام که غرق در خون بودن  و من نتونستم هکس  یزترینعز  یدند

 یکردن. حت   یدنهام شروع به لرزهام جمع شد و دستکنم، اشک پشت پلک 
برسه به  هچ یشد،فکر کردن به اون روز و اون اتفاق شوم هم باعث التهابم م

 ینا  یدتا شا  یامبا خودم کنار ب  یدبا  گفتم،یم  یدبا  یکنم ول  یانشبخوام ب  ینکها
 یکاکه ها  یبهم کمک کن یتون یبه من بکنه، بارالها فقط تو م یمرد بتونه کمک 

 قبول کنه که منو بهش نشون نده.

 باز شد و آشوب اومد داخل: در 

 ی؟بهش گفت  یچش شد؟ چ  یهو یکاها -

 کردم.  یففقط گذشتم رو کامل براش تعر  یچیه -

 ناراحت شد و انگار با خودش حرف بزنه: یهوکه   دیدم

 خودش افتاده. یگذشته  یادپس  -

 رو به من گفت: و

 یست؟تو گشنت ن ینمبب -

 قار و قور شکمم دراومد. صدای

 شکم آبرو بر حاال وقتش بود؟ ای

 :یدخند آروم

 .یومدهدرن یناز ا یشتر معدت ب یتا صدا یارماالن برات غذا م -
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 یهمچنان نگران  یول یدمخند یزریز ر یتا بناگوشم سرخ شدا ول یعنیرفت،  و
 بود. یچیدهتو دلم پ یچک مثل پ

رو   ینیس  زد،یحرف م  یکه با گوش  جور ینپر از غذا اومد و هم  ینیبا س آشوب
به غذا حمله کردم و  یوپیات هایزدهیجلوم گذاشت و رفت، منم مثل قحط 

اومد  یکاکه دوباره در باز شد و ها  خوردمیرو م یرو نخورده، دوم یقاشق اول
آب رو  انیوو ل افتادمها به سرفه شدهکرد و مثل خفه  یر داخل. غذا تو گلوم گ

 خوردم. اییانهبرداشتم و به طرز وحش

باز به همون حالت اعصاب خورد کن   یول  یدلحظه چشماش خند  یهکه    دیدم
 یشه؟م یروز بخنده چه شکل یه یعنیسردش برگشت، 

 غذاتو بخور تا برگردم. یع باهات صحبت کنم پس سر  خوامیم -

 رفت. و

 ینجوریتا آبروم ا  اومدییم  ر یرتد  یقهده دق  یشدنکنه، نم  یکارتخدا بگم چ  ای
 نشه؟ یلوییجلوت ک

خودم با غذا پرداختم و  یعاشقانه یهر صورت غذا رو بچسب و به ادامه در 
 یسراحت خدا رو شکر کردم و رفتم تو سرو یالبعد از تمام کردنش با خ

 .یشدم یزیآبرور یگهد کردمیصبر م یگهد یقهچون ده دق یبهداشت 

اومدم و رو تخت منتظر شدم تا  یروناز انجام کارم و شستن صورتم ب بعد
رو مطرح کنن که جز اطاعت کار  یتا عوامل یارنرو ب یفشونحضرت واال تشر 

 انجام بدم. یددر برابرشون نبا اییگهد
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 رو گاز گرفتم و فکر کردم: لبم

 ار کنم.ندارم که بتونم از روهان فر  ینجز ا یاقبول کنه چون چاره یکاشک   -

 که به در خورد گفتم:  یادو تقه با

 تو. یاب -

شروع   یکانشستن، اول ها  هایصندل  یهمراه با آشوب وارد شدن و رو  یکاها  و
شده،  یروز از د تر احساسیصداش سرد و ب  کردمیبه صحبت کرد اما حس م

 :کنهیم یریجلوگ یزیچ یهانگار داره از 

و  یشجا پنهان  یه یتا تو بتون  یمم کنفردا روهان رو سرگر  کنیمیم یما سع -
تو امن  یهم جا طور ینو ا یکه تو فرار کرد  کنیمیم یما هم مثال نقش باز

 .ذاریمیسر روهان رو کاله م ییجورا یهو هم  مونهیم

 ی؟اّما محافظا چ  -

 یمجاسوس دار ینکها یبه هوا کنمیمن به مدت چند ساعت مرخصشون م -
 یدی؟بشه، فهم ییشناسا خوایمیو م

آروم و مرموزه،   یلیبه چشماش کردم، خ  یفکر همه جا رو کرده، نگاه   معلومه
 !کنهیداره فکر م یاالن به چ  فهمهیآدم نم

 رو به زبون آوردم: یدموسط درست نبود پس ترد ینا یزیچ یه ولی

 من  دونییم  ینکهبا ا  یمرخصشون کن  یدکه چرا تو با  کنهیبه نظرت شک نم  -
 کنم؟یفرار م
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امکان نداره که من بخوام   دونهیچون م  کنهیمطمئن باش که به من شک نم  -
 ینا ذارم،یدارم سرش رو کاله م ینکها یلدختر دروغ بگم، پس دل یه یبرا

اونم دختر تو  گناهیکه کشتن آدم ب  ینها یلشکه عاشقت باشم، دل یستن
 .یستاصول من ن

 ینعمرًا همچ ی؟تو عاشقم کنمیفکر مگفت که  یها! حاال ک  یهآدم عجب
بهم دست داد   یاز حرف آخرش حس خوب   ییجورا  یه  یداشته باشم ول  یفکر 

 گناهکار باشه.  کشهیرو که م یهرک  یدکه شا

 صورتم تکون خورد، به خودم اومدم: یکه جلو  یدست  با

 یشد؟چ یدیفهم یگهپس د یی؟کجا  -

 پس. َنه

 .یستماحمق که ن یدم،فهم -

 زد: پوزخند

 ندارم.  یسازگار یاداحمق ز یچون من با آدما یستیخوبه که ن -

چشمام  ینگفتم، همش مرگ راژور جلو یچیدق کردما، اما از ترس ه یعنی
 .دادیجولون م

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

اسب و متن یبود و فک و چونه یستالکه مثل کر   یخی یآب  یاون چشما با
بودم، دوستش   یدهبود که تو عمرم د  یپسر  ینتر دار، خوشگلخط  یاقلوه  یلبا
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متناسب  یو فک و چونه ییخرما یو موها یبراق عسل یهم با اون چشما
 آقا یخوب به پا یبودم، ول یدهبود که د یپسر  ینتر خوشگل یکاهم مثل ها

 .رسیدیگرگه نم

 لقب آخرش خندم گرفت و شروع به خنده کردم. از 

 فکر کنم به عقلم شک کردن. کردن،یو آشوب با تعجب بهم نگاه م هایکا

 صاف کردم و گفتم: گلومو

 پسران بد و خوشگل.  ینا،هست  ییِکشاشما هم خوب نقشه  یماز حق نگذر  یول  -

باهاشون   قدر ینچرا ا  دونستمیمن فکشون کف اتاق بود، خودمم نم  ییپررو  از 
 ینگاه  یهاخماش تو هم رفت و  یکاها یخنده ول یر راحتم، آشوب بلند زد ز

 کردمیهفته صحبت نم یهتا  نداختایبه آشوب انداخت که اگه به من م
 یکاها گاهحرفاست. تا نگاش به ن یناز ا تر خیالیآشوب معلوم بود ب  یول

 هم شد. یشتر خورد، خندش ب

دو برادر  ینبگذرونه با ا یر ده کردم، خدا به خخندم گرفت و شروع به خن منم
 !یوونهد

*** 

 یو آشوب رفتن و به من فرصت   یکاو تو فکر فرو رفتم، ها  یدمتخت دراز کش  رو
به  کردم،ینقل مکان م یگهبه اتاق د یددادن که تا شب بخوابم، چون شب با

ه تو عمل ک  خواستیو نم  یادزودتر از موعد ب  دادیاحتمال م  یکاها  ینکهخاطر ا
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فکرا بودم   ینبده و تو هم  منود کارش رو انجا  ییقهو دق  یرهانجام شده قرار بگ
 .یدمکه چشام گرم شد و خواب

چشمام رو باز کردم و به آشوب نگاه کردم، هنوز تو اوج  یدشد یهاتکون با
 گفتم:  یپرت گونه و با حواسخواب بودم و خواب

 یم؟خوردن؟ مصدوم و کشته هم داشت یر ت یاحمله کرده؟ ک یکس  یشده؟چ -

 افتاد نگران شد: یادشکه   یزیبا چ یول یدخندش گرفت و خند آشوب

تو عمل انجام شده گذاشت، ما رو  یروهان عوض ینزود باش بلند شو ا -
سرگرمش کرده، بدو تا  یکاشب بلند شده اومده، فعال ها یمساعت دوازده و ن

 .یومدهن

 یخت،اطرافم ر یدهپول یدهو مثل جت بلند شدم و موهام ژول یدمترس منم
ها َمِکشهمون اول که به هوش اومدم شال نداشتم، فکر کنم تو همون ِکش

ندارن، منم که  یکه نگاه بد  یناا یخیالب یدن،شالم افتاده که پسرا هم نفهم
 ندارم که موهام رو باهاش بپوشونم. یزیچ

 یی؟کجا  یسلبدو آ  -

 ترس به سمتش رفتم: با

 اومدم، اومدم. -

 بدو. تر یواش -

 .یدباشه ببخش -
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 کرد.  یگهاتاق د یهآروم با نوک پنجه منو وارد دستم رو گرفت و آروم و

چراغش خاموش  ینکهاتاقش با ا یدم،اتاق رو د یکه دهنم باز موند وقت   وای
 یطراح   یز م  یهاز اتاقش رو روشن کرده بود و    یکهت  یه  ینور هالوژن آب   یبود ول

 یروش بود هم تو اتاق بود و تخت هم بود ول  ینماش  یشده  یدهکه طرح کش
 آشوب کالفه بود: یقشنگ بود، صدا یلیانصافا خ

 خوابت نبره. یسلبدو آ  -

 یاد؟نم جاینا دونییشم؟ از کجا م یمخب حاال کجا قا -

 زد تو سرم: یکی

 یبا اتاقش شوخ   یکاکه ها  دوننیو همه م  یکاستاتاق ها  جایناحمق جون ا  -
از  یر البته به غ یاد،ب جاینخودش ا ینداره بدون اجازه یگر ج یشکینداره و ه

 .یایاجازه دارم و تو که بهت اجازه داده ب یشهمن که هم

 چرا؟ -

زود باش  یم،هست یتیچه موقع یکه االن تو  فهمییبابا دختر انگار نم یا -
کرد و همون   یزرنگ  یکاخوبه ها یاد،هم ازت درن ییصدا یچتخت و ه یر برو ز
 .یگهزود باش د شدا،یم یامحافظا رو فرستاد که برن وگرنه چه فاجعهعصر 

 باشه بابا. -

نفسام بلند  یدهنم گذاشتم تا صدا یتخت رفتم و دستم رو رو یر بعدم ز و
 نشه.
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هم رفت و من تنها تو اتاق موندم و چشام رو بستم و از خدا خواستم   آشوب
 که نجاتم بده.

*** 

 :هایکا

 و رو به آشوب کردم و تحکم گونه گفتم: یماومد یرونب یسلاتاق آ  از 

 آشوب، برو محافظا رو بفرست برن. -

 کرد:  تعجب

 چرا مگه قرار نبود فردا برن؟ -

 .یادبه روهان اعتماد ندارم، امکان داره زودتر ب -

 باشه داداش. -

قدر رفت سراغ محافظا، منم در اتاقم رو باز کردم و داخل اتاقم شدم، ان و
و فکر به مسائل   یدمسمت تختم رفتم و روش دراز کش  یمبودم که مستق  خسته

گذاشتم و   یشونیمپ یدستم رو رو یهو  یگهوقت د یه یرو سپردم برا یسلآ 
 .یدمخواب

 یتو با عصبان یدمآشوب از خواب پر  ییانهوحش یهاتکونا و صدا زدن با
 :یدمغر 

 کنی؟یم طوریینچته آشوب، چرا ا -

 و بلندم کرد: یدگونه دستم و کشنداد و هول یتیاهم یتمبه عصبان اصال
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 روهان زودتر از موعد اومده. کردییکه فکر م  ینطور پاشو بابا، هم -

 گرد شد:  چشام

 ی؟چ  -

که روهان اول از همه سراغ   یهتو اتاق یسلفکر تو سرم جولون داد که آ  ینا و
 .یرهاون اتاق م

 .کنمیروهان رو گرم م منم سر  یسل،برو سراغ آ  یعسر  -

 مستاصل گفت: یصدا با

 کنم؟  یمشاما کجا قا -

من حق ورود به  یکه بدون اجازه  دونییتو اتاق خودم، م یارشب ی،لعنت  -
 اتاق رو نداره.

 محافظا حل شد. ییهبرو خوبه قض یعباشه، سر  -

لباسم   ییقهو    یدمبه موهام کش  یدست   یهو از اتاق خارج شد، منم    یدبعد دو  و
 یینها پاکه از پله  ینیاومدم و در ح یرونب یمرو صاف کردم و از اتاق مستق

 روهان رو خطاب قرار دادم: اومدمیم

 .یایفردا م یفکر کردم گفت  -

 زد: پوزخند

 ی؟دار یکه حاال اومدم، مشکل  بینییم -
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 دفعه من پوزخند زدم: این

 منه. یخونه جاینآره چون ا -

 یقشدنم اخماش جمع شد اما بهش فرصت حرف زدن ندادم و  لحن حرف ز   از 
 دستم گرفتم: یرو تو

باشه که با  یبار یناطاعت کنم، آخر  یگیم یکه هرچ   یمن یسفکر نکن رئ -
 یشهنم  یلدل  یآرومم ول  یشهدرسته من هم  کنی،یدستات رفتار م  یر من مثل ز

 یدی؟روهان، فهم یکه سوء استفاده کن

 شتم و با آرامش صاف و صوفش کردم.بردا یقشدستم رو از  و

 .ینمشبذار بب -

 ینی؟دختر رو بب ینا یاصرار دار قدر ینچرا ا -

 .یدمسرم جرقه زد ترس یکه تو  یفکر  از 

 .یهک  یسلآ  یدهفهم نکنه

 یدمداره که مال منه، من تازه فهم یزیهاست که دنبالشم، اون چچون سال -
 ست.نبوده و هنوز زنده ینکه کشتم ا  یاون 

 شده باشه. یمتا حاال قا یسلآ  یدوارمام یده،فهم پس

 !یکاها یکا،ها -

 که نقشه شروع شده.  یدمداد آشور فهم با
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 .یستن یسلآ  -

 زدم: یرتخودم رو به ح منم

 چطور ممکنه؟ ی؟چ  -

 .کردیم یباز یعال آشوب

 فرار کرده! یستن یست،ن -

 که در مرض انفجاره.  دونستمیم یبه روهان ننداختم ول ینگاه  هیچ

 کنن؟یم یپس محافظا چه غلط  یلعنت  -

 که نقشه رو باور کرده.  یدمدادش فهم یصدا با

 جاسوس دارم. یالتممرخصشون کردم، تو تشک -

 .ینمخودم بب یدبا -

 .یگهم ینوکه ا  دونستممی

 .ینبب یرو که خواست  ییباشه، برو هرجا -

 .ینمتاقت هم ببا یدبا -

من  یریاما جلوگ یزداز دهنش حرف م یادتر داشت ز یگهتوهم رفت، د اخمام
 با شک کردنش بود، پس: یمساو

 .یندار یپاتو داخل اتاقم بذار ینکهحق ا یول ینی،تا بب یمباشه بر  -

 نباشه. یدتو معرض د یسلآ  امیدوارم
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و در رو باز کردم، از همون  یمو به سمت اتاقم حرکت کرد یمها باال رفتپله از 
حرص   یاون از رو  یدیم،کش  یقیانداخت و هر دو نفس عم  یچارچوب در نگاه 

 .یآسودگ  یو من از رو

 کنم.  یداشتا پ یرمافرادم رو به کار بگ یهمه یدبا یلعنت  ی،لعنت  -

 یصدا یدناز شنزد، بعد  یرونب یالرفت و از و یینها پابعد با دو از پله و
و آشوب  یمبه هم زد یروزیپ یمن و آشوب دستامون رو به نشانه ینشماش

 گفت:

محافظا که بهت وفادارن، پس چرا  یهمه یداحمق بود که نپرس قدر ینا -
 یم؟کن  یکار چ یسلبا آ  یکا،ها یول ی؟بهشون شک کرد

و بهتون   یامتا ب  یدتو اتاقم منتظر بمون  یسلفکر کردم، تو و آ   یچ من به همه  -
 بدم. یحتوض

*** 

 :آیسل

فکر کردم روهانه  یدم،که دوباره در باز شد، ترس  گرفتیداشت م یگهد نفسم
 رفت: ینآشوب ترسم از ب یصدا یدنبا شن یول

 جا امن و امانه.که همه  یرونب یاب یسلآ  -

 آوردم:  یرونتخت ب یر از ز یرو دزدک  سرم

 رفت؟ -
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خنده ژست  یاومدن من خندش گرفته بود با چاشن یرونکه از طرز ب  آشوب
 به خودش گرفت: یامغرورانه

 یرن؟و آشوب نگ یکاها یهانقشه یشهمعلومه، مگه م -

 هم بودن! یفتهشدم، چه خودش یسف پوکر 

تا خواستم به سمت در  یاومدم ول یرونتخت با کمک آشوب ب یر زور از ز به
 :یدمشن یدفعه پر از نگران  ینآشوب رو ا یبرم که خارج بشم، صدا

 یماز هر دوتامون خواسته که تو اتاق بمون  یکاافتاده چون ها  یاتفاق   یه  یسلآ   -
 و باهامون صحبت کنه. یادتا ب

 یکابهش نگاه کردم که در باز شد و ها  یکرد و با نگران   یتبه منم سرا  نگرانیش
 سرد شروع به صحبت کرد: یو با صورت  مقدمهیاومد داخل و ب 

راژور زده و   یپس ردت رو تا خونه  یستی،که کشته تو ن  یاون   یدهروهان فهم  -
جا آوردم شک کرده که خودت دختر رو از اون  یهکه من    یدهبهش خبر رس  یوقت 
 یاومده بود تا اگه خودت باش ین دختر باشتو همو ینکهپس با علم ا ی،باش

 .یرهشده با شکنجه اطالعات رو ازت بگ یبا خودش ببرتت که حت 

تخت نشستم و نگاه ملتمسم رو بهش دوختم و با  یسست شد و رو پاهام
 : یدملرزون پرس یصدا

 کنم؟  یکار چ یدحاال با -

 ارم.که من روهان رو از سر راهم برد  یتا زمان  مونییم جاینتو ا -
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 افتاد کف اتاق: چشمام

 آخه...! یول -

 گفت:  کردیم یدادتوش ب یکه آشفتگ   یحرفمو ادامه بدم و با صورت  نداشت

اول  ی،از دوجهت تو خطر  یبذار یرونپاتو ب ینکهبه محض ا ولییب  یول -
 یم،که ما سرش کاله گذاشت  فهمهیوقت مروهان ردتو زده و گرفتت و اون  ینکها

 ینامزد من  کننیدختر تو خونه دارم و فکر م  یهکه من    یدنهمدوم تمام رقبا ف
بزنن،   ینبهونه منو زم  ینتا به ا  یارنکه تو رو به دست ب  افتنیم  ینو دنبال ا

 یطشرا ینا یهمه یبخوا ینکهمگه ا ست،ینهگز   ینپس موندن تو االن بهتر 
 .یبر  یرونو ب یرو قبول کن

 نه تکون دادم: یبه نشونه  سری

 یفقط چجور مونم،یم جاینکنم؟ هم یکار یننه مگه احمقم که همچ -
 ی؟روهان رو از سر راه بردار خواییم

 فکر رفت و گفت: تو

و از سر راه برش  کنمیم ینقشم رو عمل یو به زود کنمیدارم روش کار م -
 .دارمیم

 :یدمپرس یدترد با

 کشیش؟یم یعنی -
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رو که سر راهم باشه  یو هرک  گیرمین اسلحه دستم مم کنییتو فکر م -
 یستن کنییکه تو فکر م  یهم به راژور فکر نکن، راژور اون  قدر ینا کشم؟یم

 و حقش مردن بود.

 بستیکه چشماش رو م  طور ینخواستم دوباره سوال بپرسم نذاشت و هم  تا
 گفت:  کشیدیو دراز م

 استراحت کنم. یکم خوامیم یرونب ینبر  مونه،ینم یحرف  یگهد -

 و بهم با لبخند گفت: یماومد یرونبا آشوب از اتاق ب همراه

 یکانگران محافظا هم نباش همشون به ها یرون،ب یایب تونییاز فردا م -
 .یانو داخل نم یدنم ینگهبان  یرونوفادارن و ب

 باشه ممنونم. -

خواب  یها بخواد رفت تا به کاراش برسه، منم به اتاقم برگشتم تا اگه خد و
 برم. یدرست و حساب 

به صورتم  یشدم، دست  یدار ها از خواب بپرنده یغرغر آشوب و صدا یصدا با
به بدنم دادم و موهام رو  یتخت بلند شدم و کش و قوس یو از رو یدمکش

 یساطاف موهام رو سر و سامون دادم و وارد سرو هامیرهشونه کردم، با گ
 اتاق شدم، یبهداشت 

 زدم. یرونانجام کارم و شستن دست و صورتم از اتاق باز  بعد

 تر شده بود:آشوب واضح یحاال صدا اومدمیم یینها پاکه از پله  طور همین
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 یزن  یچو ه یمما که پولدار یریم،خدمتکار بگ یاگفتم ب  یکاها ینصدبار به ا -
خونه رو  یکه کارا کنهیرو استخدام نم یکیچرا  یست،هم که اطرافمون ن

 انجام بده؟

 انجام بدم. تونمیمن م یر،صبح به خ -

 گرد گفت:  یبرگشت و با چشما متعجب

 .ییما تو مهمون یه،حرفا چ یننه بابا ا یر،صبح به خ -

که عذاب  یرمگوشه از کارا رو بگ یهبمونم، پس بذار  جاینمن که قراره ا -
 .یرهوجدان گردنم رو نگ

 خانواده.  یاز اعضا  یکینه به عنوان خدمتکار، بلکه به عنوان    یباشه قبول ول  -

 حرفاش هم خوشحال شدم و هم اشک چشمام رو پر کرد. از 

 :یدتعجب پرس با

 کنی؟یم یهدختر چرا گر  یشدهچ یسلآ  -

 تمام جوابشو دادم: یتپر از اشک و با معصوم یچشا با

 اده نداشتم.خانو یگهد وقتیچه یمن از هفت سالگ  -

 :یدسرم کش یرو یشد و دست  یپر از مهربون  چشاش

 یبرا یخواهر داشتن رو داشتم، ول یآرزو یشهتو خواهر من باش که هم -
تو قراره  کنمیباش، چون حس م یدختر معمول یهخواهر نباش براش  یکاها
 .یبد یشتو زندگ یحساب  ییر تغ یه
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 بود؟ یمنظورت از حرف آخرت چ  یول یباشه تو برادرم -

 زد: یپر از شاد لبخند

اول صبحونتو بخور، منم برم که االنه   یانجام بده ول  خواییبرو هر کار که م  -
 .یستمزنگ بزنه که بدونه من کجام که االن شرکت ن یکاکه ها

 هم زد و رفت. یز لبخند ر یه و

از  یبلند یغیوارد آشپزخونه شدم، همون اولش تا چشم بهش خورد ج تا
اومد، انگار تو آشپزخونه طوفان   یز ر  یخنده  یهپس بگو آقا چرا    ،یدمکش  یرتح

رو باال زدم و موهام   ینام. آستیک آنت  یلبا وسا  یدون اومده بود! شده بود آشغال
آشپزخونه افتادم و  جونبه  یاعلی یهبستم و با  یاگوجه  هایرهرو با همون گ
به آشپزخونه نگاه  ینکردن با تحس  یز کردن کردم، بعد از تم  یز شروع به تم

 ی هابود و پارکت  یقشنگ   یلیخ  یآشزخونه  زدن،یهاش برق مکردم که پارکت
ِست  یاکرم قهوه  یفبا ط یلیو وسا یکرم  هایینتبا کاب یباز یلیبراقش خ

 شده بودن.

به  اومد،یدرنم ینفسم از خستگ  یگهد ی،به چهارساعت متوال یباز قر  بعد
گذاشتم و اون ُچرت باحاله سراغم   یز م  ینشستم و سرم رو رو  یصندل  یزور رو
 اومد.

به آشوب انداختم که  یچشامو باز کردم و نگاه  داد،یکه تکونم م  یدست  با
 :یزدتو چشاش موج م یرتبرق ح

 .ینیتو بهتر یعنی یسل! آ ی؟دختر چه کرد -
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 به بدنم دادم: یبلند کردم و کش و قوس یز م یرو از رو سرم

 من هنوز نهار درست نکردم. ید؟اومد یما کِ سالم ش -

در  یستبه نهار ن یازین یگهکه د  یدیزحمت کش قدر یندختر؟ تو ا یهنهار چ -
چه برق  یدآشپزخونه رو د یوقت  یکاها دونییضمن خودم غذا گرفتم، نم

 .زدیتو چشاش موج م ینیتحس

 اومد: یکاها یلحظه صدا همون

 .یزحمت بکش قدر ینالزم نبود ا یول یکرد  یز که آشپزخونه رو تم  یمرس -

 :یدمکش  خجالت

چند  یننداره. آخه همش تو ا یاز به استراحت ن یلماشکال نداره من استا -
 یر بودم تا بتونم با شرافت شکمم رو س  یمزندگ  یسال در حال سگ دو زدن برا

 کنم.

 یقیمن نگاه عم یانداختم و اون تو چشما یکاها یخی یبه چشما ینگاه  و
 انداخت.

 :یدتو حس و حالمون پر  یتمثل پاراز آشوب

 یگرفتم که انگشتا  یکه کباب ترک   یرونب  یایدب  یاز فاز افسردگ   یگهخب، خب د  -
 .خورییپاهات هم باهاش م

و  یراییبرد و به طرف پذ یرونرو گرفت و از آشپزخونه ب یکادست منو ها و
 :گفتیم ینمح ینبرد و در هم یز و م به طرف مبل
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 گرسنگان من که شکماتون به قار و قور افتاده.  یایدب -

 یغل..*باش در  یچشماش پر از خنده بود ول  یکاالبته ها  خندیدم،یفقط م  منم
 ها! احساسیهیلبخند، عجب آدم ب  یهاز 

 مبل نشستم و آشوب غذام رو جلوم گذاشت: روی

 .یشهن سرد مجون که اال یشروع کن آبج  -

 تشکر ازش شروع به خوردن کردم. یهبعد از  و

ها رو برداشتم و به طرف از تمام شدن، خدا رو شکر کردم و ظرف بعد
خورد شده بهشون  یبا بدن  طور ینآشپزخونه رفتم و تو سطل انداختم، هم

و به زور و خواهش و تمنا به زانوهام از  یدمگفتم و متقاباًل شن  یر ظهر به خ
تخت  یرو م،رو باز کرد هامیرهباال رفتم و داخل اتاقم شدم و فقط گ هاپله

 سراغم اومد. یقیغش کردم و خواب عم

*** 

 :هایکا

 نگام کرد که کالفه شدم: قدرخیرهینا آشوب

 .کنیینگام م یرهخ طور ینهم یرفته دار یسلآ  یچته آشوب؟ از وقت  -

 بگو. -

 .کردیلبخند بزرگ نگام م یهکرده بود و با   یز رو ر چشماش

 کردم:  تعجب
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 بگم؟ یوچ -

 یه؟چ یرو نگه داشت  یسلآ  ینکها یلدل -

 : یدمکش  یاکالفه  پوف

 گفتم که... .  -

 حرفمو ادامه بدم: نذاشت

باشه و باور کنه  یادختر ساده یسلآ  یدشا یار،مسخره رو برام ن یلاون دال -
من رو گول  تونییتو نم یکا،ها شناسمتیممن  یول شناسهیچون تو رو نم

 .یبزن 

 کردم:  یز رو ر چشمام

 آشوب؟ یبگ  خواییم یچ  -

 گفت:  رک

 ی؟شد یلبهش متما -

 گرد شد:  چشام

 شدم؟! یچ  -

 خنده حرفشو زد: هاییهماگرفت و با ته  خندش

 ی؟کرد  یدابهش حس پ یعنیبابا  یلمتما -

 جمع شد: اخمام
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برو بخواب   یگی،م  یونهز   یدار  یادنکنه خوابت م  یگی؟م  یآشوب معلومه چ   -
 .یَتوهم نزد یناز ا یشتر تا ب

 .یخر خودت  یعنینگام کرد  یجور یه

 کن تا شب.  بافییالخودت خ یبرا ینبش جور ینتو هم یرم،اصاًل خودم م -

 کردم.  یسلبه در اتاق آ  یها باال رفتم و نگاه شدم و از پله بلند

کرده، من هرگز اگه   یفکر  ینزده به سرش که همچ خوابییحتما ب  بآشو
 کنم!  یداپ یحس

آوردم،  یروناز کنار اتاقش رد شدم و داخل اتاق خودم شدم و لباسام رو ب و
 و به سمت تخت رفتم. یدمرو پوش یمراحت یلباسا

 .یدمرو به عصر سپردم و خواب یگهد مسائل

*** 

 :آشوب

 نگاش کردم. یبا لبخند بزرگ  ترفیم یکاکه ها  طور همین

 کردم:  یزیر یخنده

 چرا بهش شک کردم؟ یدهول شد که نپرس قدر ینا -

 یحترج  یحل کنه ول  یسلآ   یقدرتمند بود که بتونه اون دو جهت رو برا  قدر این
 خودش داشته باشه. یشداد که اونو پ
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چون  یاد؛و مطمئن بودم که م یادبه وجود ب یحس ینشونخدام بود که ب از 
رو از   یکاها  تونهیدختر م  ینمطمئن بودم ا  یدم،رو د  یسلهمون روز اول که آ 

 داشت نجات بده. یندهکه در آ   یسرنوشت تلخ 

به هر دوطرف صدمه  تونهیدو لبه است که م یشدم. انتقام چاقو ناراحت
 باشه. یکاها یمتوجه یاصدمه خوامیبزنه و اصال نم

مبل بلند   یبه خودم اومدم و از رو  یهوفکر بودم که    یچند ساعت تو  مدوننمی
 ها باال رفتم.شدم و از پله

به صورت معصومش  یرو باز کردم و وارد اتاقش شدم، نگاه  یسلاتاق آ  در 
 دوختم و زمزمه کردم: 

 یاهس یایو روشن کن دن یکاها یاهس یایمثل اسمت ماه باش تو دن یسلآ  -
ها سال ینرو روشن کنه، تو ا یکشب تار تونهیماه م یهاون رو که فقط 

من فقط در تو اون   یرو داشتن ول  یکاشدن به ها  یکقصد نزد  یادیز  یدخترا
 .یدمو آرامش رو د ییروشنا

کنار تختش گذاشتم و آروم از اتاقش   یعسل  یزدم و کاغذ رو رو  یمحو  لبخند
 .زدم یرونب

*** 

 :آیسل

که گفتم االن فکم   یدرحد  یدم،بلند باال کش  ییازهخم  یهرو باز کردم و    چشمام
 .شکنهیم



  

 
56 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 منتظرش بودما! یشههمون خواب خوبه بود که هم ینا آخیش

 انداختم و بلند با خودم گفتم: یپاتخت  یبه ساعت رو نگاهی

 یکما بهتره بگ   یدم؟من هفت ساعت خواب  یعنیعصره؟    یمهساعت هفت و ن  -
 تا خواب.

که داد حس   یابه کمرم دادم و با تقه  یتخت بلند شدم و کش و قوس  یرو  از 
 کردم نفسم باال اومد.

 یکه به خودم کردم ولتاژ هزار ولت   ینگاه   یهو    یستادمکه ا  یشآرا  یز م  روبروی
 زدم: یغ بهم وصل کردن و بلند ج

 یه؟ک  یگهد ینا یژنجد ب یا -

 خودمم؟ بینمیکه م  یجن نیا ینمتا بب یدمبه موهام کش دستی

باال رفته و گره  یشده بود، موها یامثل جنگل یافمق ینه واهلل خودمم ول دیدم
 نخود شده بود از بس پف کرده بود. یخورده، چشمام اندازه

با  یدارم و به سمت حموم حرکت کردم ول یاز حموم جانانه ن یهمن به  نه،
 :یستادمکه تو ذهنم جرقه زد ا  یزیچ

حموم  یومدهبه من ن ینکهبابا مثل ا یکنم؟ ا  یکار من که لباس ندارم، حاال چ -
 کنم.

البته  یدمخورد و شماره و حرف آشوب رو د یبرگردم که چشم به پاتخت  اومد
 کنه.  یکار  ینعمرا اگه همچ یکاچون ها بودیآشوب م یدمبا
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 تم:برداش یپاتخت  یتلفن رو از رو پس

 ی؟الو آشوب خودت  -

 ی؟خوب  یسل،ِا! سالم آ  -

 ... .یبرم حموم ول خوامیمن م یگمم ی؟سالم خوب  -

 خجالت نتونستم حرفم رو ادامه بدم. از 

که ما اصال دور و   دونییدختر خجالت نداره که، راستش خودت م یسلآ  -
 تیسلباس دخترونه هم ن  یعتادختر نباشه، طب  یو وقت   یستاطرافمون دختر ن

نگران نباش. تو کمد اتاقت چند دست لباس پسرونه هست که نو هستن   یول
 خودت ببخش. یبه بزرگوار یگهکارت رو را بندازن، د  یتا حد توننیو م

 درست کنم؟ یشام چ  یهمونا هم خوبن، راست  یه؟حرفا چ یننه بابا ا -

 .گیرمیم یرونبابا از ب خوادینم -

 شد: یصدام عصب لحن

 .یستخوردنشون مناسب ن یادز یرونب یاصال حرفش رو نزن، غذاها -

 گفت:  گونهتسلیم

رو هم ولش کن چون سنگ هم   یکامن عاشق فسنجونم. ها  یمباشه بابا تسل  -
 .تفاوتهیاز بس ب  خورهیم یجلوش بذار

 گرفت:  خندم
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 باشه تا شب خداحافظ. -

 جون. یخدافظ آبج  -

 رسم، به سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم.قطع کرد، خوب برم به کارام ب و

رو فقط  یناا زدم،یبندش مسوت هم پشت یه آوردمیکه درم  یهر لباس با
 یعتاً خوب با توجه به عضالت و قد رعناشون طب  یبپوشه که، ول  تونهیهرکول م

اوضاع قمر در عقرب   ینهم تو ا  یناهم  یچیبعض ه  یکاچ   یاندازشون بود، ول
 خوب بودن.

شامپو بود،  یهرچ  یدپدیداند ینحموم شدم و وان رو پر کردم و مثل ا وارد
 .یدمکردم و توش دراز کش  یتوش خال

 یهنبود، پس  یابازعالف ینا یوقت برا یتمام عضالتم نرم شدنا، ول آخیش
 یبلند شدم و به سرم شامپو زدم و گربه شور یع صبر کردم و سر  یقهده دق

اومدم و بعد از خشک کردن موهام  یرونکردم و از حموم ب یدو مف یعسر 
 .یدملباسام رو پوش

به  یبودم سه_چهار تا زدم و نگاه  یدهرو که پوش ییهالباس یهمه قشنگ 
 .یدمانداختم و خند ینهآ  یخودم تو

حد به  ینخر در ا ینکه گذاشته بودنم تو خورج  یشمشده بودم کرم ابر  انگار 
 .یچیبعض ه یکاچ   یگمگفتم بازم م  یول زد،یتنم زار م

وارد  یرایی،ها و پذکردن پله یزدم و بعد از ط  یروناز اتاق ب یعسر  پس
 کار شدم.بهدست یعآشپزخونه شدم و سر 
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 یروناز تمام شدن کارم، دستام رو شستم و خشک کردم و همزمان با ب بعد
 آشوب داخل اومد:اومدن من از آشپزخونه در باز شد و 

 خوب! یبه به چه بوها -

االن   گفتمیکه م  خندیدیخنده و چنان م  یر تا چشمش بهم خورد، بلند زد ز  و
 .یشهگلوش پاره م

 حواسش بهم نبود: یهم اومد داخل ول هایکا

 خندی؟یچته آشوب چرا مثل احمقا م -

 نتونست حرف بزنه و فقط با انگشت به من اشاره کرد. آشوب

با   یل..*باش ول  یلبخند هرچند کوتاه اومد رو  یها چشش بهم خورد،  ت  هایکا
 دو سرفه رفعش کرد.

 راژوره. یلباسام خونه یبابا چتونه خب همه یا -

 لبخند رو لب طرفم اومد. طور ینکه از خنده فارغ شده بود، هم  آشوب

 نداره. یدهفا طور ینا خریم،یو برات لباس م ریمیم یکافردا با ها -

 ها باال رفتن.همراه با آشوب از پله و

 یز م یغذا کردم و رو یدندوباره به آشپزخونه برگشتم و شروع به کش منم
 .یدمچ

 صداش اومد: یومدهآشپزخونه ن یهنوز تو آشوب
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 .یدیمتکه دزد  یمکرد  ییعجب کار به جا  یسل،آ   یراه انداخت   ییعجب بو  یوا  -

 گرفت:  خندم

که االن   ینیدبش یایدب یدید،که منو دزد  یدانس بودشخوش یلیآره شما خ -
 .یشهغذا سرد م

 یکاها ینشستن و آشوب شروع به خوردن کرد ول یز و آشوب پشت م هایکا
فکر رفت و تا آخر غذا سرش رو  یکرد و تو  یرتقاشق رو خورد، ح ینتا اول

 بلند نکرد.

 مظلومانه رو به من کرد: آشوب

 بود؟ یفقط شام امشب خونگ  -

 زدم: یمهربون  خندلب

 .یهخونگ جامینکه ا  یشام و نهار تا وقت  یر نه خ -

 .یاییمدن یپسرا ینتر شانسخوش یکاآخ جون من و ها -

 خوشحالم که خوشتون اومده. -

بعد از تمام شدن غذاشون بعد از تشکر بلند شدن و به سمت  یکاو ها آشوب
 یکاکه ها  یبکشن تا وقت  یکاریب یدرفتن چون به قول آشوب با یکااتاق ها

 .نقصهیشرکتشون ب  یبده پروژه یترضا

گذاشتم   ینماش  یدفعه تو  ینها رو البم بود ظرف  یکه رو  یقیبا لبخند عم  منم
 فکر رفتم. یو دکمش رو زدم و تو
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بود که بعد شونزده سال از مرگ خانوادم،   بارییناول  ینبودم چون ا  خوشحال
روهان  یرتر خانواده داشتم که باهاشون بخندم و شام بخورم، دعا کردم که د

 بتونم طعم خانواده داشتن رو بچشم. یشتر بره تا ب یاناز م

از آشپزخونه خارج شدم و به سمت  یدنشوناز در آوردن ظرف ها و چ بعد
به فردا  یحس بد یه یدم،تختم دراز کش یاتاقم رفتم و بعد از داخل شدن رو

 حس فکر کردم تا خواب به سراغم اومد. ینبه ا قدر ینداشتم، ا

*** 

 :هایکا

 شدم: یدار صدا زدن مکرر اسمم از زبون آشوب ب با

 شرکت. یمبر  یدبلند شو با یکاها یکا،ها -

 بم از خواب جوابش رو دادم: یو با صدا یدمچشمام کش یرو دستی

 نتونستم درست بخوابم. یشبوب، دآش یدارمب -

 بازم خواِب... . یشبد -

 حرفش رو ادامه بده: نذاشتم

 .یامتا منم ب یینبرو پا -

 در موردش حرف بزنم که بحث رو عوض کرد خوامینم فهمید

 .یدخر  یمبر  یزوج واقع یهکه قراره امروز مثل   یکابلندشو آقا ها -
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 صداشو دخترونه کرد: و

 .یناز بشم، خوشگل بشم، فدام بش  یر خوشگل بگ  یهابرام لباس  یمبر   ییمآقا  -

 با خنده فرار کرد. یشدم که برم طرفش ول بلند

 یماگه آشوب تو زندگ  دونمیرفتم و توش به خودم نگاه کردم، نم  ینهسمت آ   به
 روزها رو بگذرونم. ینا تونستمینبود، چطور م

آوردن  یرونرفتم و وارد شدم، دوش رو باز کردم و بعد از ب سمت حموم به
 .یستادما یرشلباسام ز

دستام  یکه از رو  یاو هر قطره کردنیپوستم حرکت م یآب، رو هایقطره
 .نداختایگذشته م  یادمنو  یشد،رد م

 وجودم محکوم بودم. یمن بود؟ تو یاینابود کردن دن یبرا یحکم چه

 وم به درد و محکوم به خون.محک یی،به تنها محکوم

من رو بشوره و پاک  یاهایخون نابود کردن رو تونستیخونشون م فقط
 کنه.

خودم شرمنده  یتا به امروز که حداقل جلو یدم،رس جاینتا به ا یدمکش  درد
 نباشم.

چشمام   یاون پرورشگاه، تو  یپونزده سال قبل تو  دیدم،یروم خودمو مروبه  و
 و خون. زدیانتقام موج م
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که موقع کشتنشون نلرزن و   کردمیکه به دستام التماس م  دیدمیرو م  شبایی
 یکه موقع مرگشون بسته نشن و خودم رو تو  کردمیبه چشمام التماس م

 .کوبیدمیم یوار د یکه از شدت خشم تو  دیدمیحمام م

بهم  یاون روز لعنت  کنارم بود و هر وقت  یشهکه هم  یدمآشوب رو هم د اما
کنارم   کردن،یپرورشگاه رو با خون رنگ م یوارهایو مشتام د آوردیفشار م

 .بستیبرداشته بود، دستام رو م  یواشکیکه    هاییینو با باند و بتاد  موندیم

که قسم خورده بود اگه با خودم همراهش نکنم، هرگز   دیدمیرو م  هاشگریه
 .بخشهیمنو نم

 یستادمحمام ا  یو تو  جامینشد که چرا ا  یادآوریو بهم    دمیرو د  یزهاچ  خیلی
و درد دادم تا  یدمدرد کش یلیبمونه خ یادمتا  کنم،یو دارم به گذشته فکر م

 .یدمرس جاینبه ا

آشوب   یبه زمان حال برگشتم و صدا  کوبید،یکه به درم  ییهامشت  یصدا  با
 :یدمرو شن

 خوری؟یم یتو حموم چه شکالت  یساعته دار یمن فکر،یب  یپسره یکاها -

 .یامتو فکر بودم، برو حاال م -

 .یدهصبحانه رو چ یسلپس زود باش آ  -

 بعد از زدن حرفش رفت. و

انتقامم   یبودم، اونم تو  یدهو د  یدهشن  یلیچند روز خ  ینبود که ا  یاسم  آیسل
 وقتیچکه ه  دونستمیرو ازش گرفته بودم، م یشکرده بودم و زندگ  یلدخ
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قسم خورده بودم تا  یرو که حقش بود بهش بدم ول یراحت  یزندگ  تونمینم
راه  سر ازش محافظت کنم، اونم با برداشتن روهان از  تونمیکه م ییجا

 .یشخوشبخت

اومدم و به سمت کمد  یروناز حمام ب یدم،رو بستم و حولم رو پوش دوش
 یرونردم و از اتاق بو موهام هم شونه ک یدمهامو برداشتم و پوشرفتم، لباس

 زدم.

که مشغول   شنیدمیآشوب رو م  یصدا  اومدمیم  یینها پاکه از پله  طور همین
معذب نشه و  یسلکه آ   یشدشادش باعث م ییهبود، روح یسلبا آ  یشوخ 

 خوب بود. ینا

 آشپزخونه شدم:  وارد

 .یر صبح به خ -

 وسط باز آشوب شروع کرد: این

 قدر یناردک ا ی،آب ُمرد یر فکر کردم ز یکاها بینم،یآشنا م یهابه چهرهبه -
 .مونهیآب نم یر ز ی،آب موند یر که تو ز

 تشر صداش کردم: با

 آشوب! -

 درآورد: ادامو
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 یدپروژه است و با  یبود امروز وقت اجرا  یادتتو اصال    ینمآشوب، آشوب، بب  -
 ی؟من رفت  یحموم  برا یم؟هم بر  یدخر 

 .چیدیو صبحونه رو جلوم م خندیدیم یزریز ر طور ینهم هم آیسل

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

 خودت رو برسون. کنمیرو روشن م ینتا ماش -

 با حرفم از جا بلند شد: همزمان

 .یامدارم م یستا،وا -

 :یسلکنار آ   رفت

 یعنیوفادارمون    یقکه منو از شر رف  ینیبب  یتاز جوون  یر جون، خ  یآبج   یمرس  -
 یک از صبحونه به نام پنک یدیو ما رو به عضو جد یتخم مرغ نجات داد

 .یکرد  یمعرف 

 :یدخند یز ر آیسل

 نوش جونت. -

 کنارم:  اومد

 .یاددر ب یمکه قراره انجام بد  ییهاپروژه یکه االنه که صدا  یمبر  یاب -

 و رو به آشوب کردم: یمشروع به حرکت کرد همزمان

 .ریمیما امروز شرکت نم -
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 تعجب گفت: با

 ارائه بده؟ یک   یمامروز روز ارائه هست اگه ما نر  یگی؟م یچ  فهمییم -

 ییاتفاقا  یهندارم، قراره    یارائه بده، آشوب امروز حس خوب   ییرضا  سپرمیم  -
 !ینهم یایم،و م یدخر  ریمیمدت کوتاه م یهفقط  یفته،ب

 تکون داد: ییدتا یبه رو ینداشت، سر  یهم که خودش حس خوب  آشوب

 .یفتهب یاتفاق  یهمنم باهات موافقم، امروز قراره  -

 و آشوب بحث رو عوض کرد: یمرفت ینگسمت پارک به

دگرگون  یمونزندگ جاستینا یسلچند روزه که آ  ینا یقبول دار یکا،ها -
 شده؟

 پرست آره.توئه شکم یبرا -

اومده خونه گرم  یسلآ  یاز وقت  یگم،راست م یینکن، خدا یتاذ یکاِا ها -
 داره. یانخونه جر  یشده. انگار روح تو رگا

 خودم رفتم. ینرفت و منم سمت ماش ینشهمزمان به سمت ماش و

 .یمو به سمت فروشگاه رفت یمگاز از خونه خارج شد  یه با

 :یمشد یادهپ ینو از ماش یستادیما یدناز رس بعد

 ی؟رو گرفت  خوادیکه م  یزاییچ یستل یسلاز آ  -

 دست محکم تو سرش زد: با



  

 
67 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 .یگهد  گیریمیم  یدیمدخترونه د  یرفت، حاال اشکال نداره هرچ   یادمنه،    یوا  -

 تأسف تکون دادم: یاز رو سری

 واقعا که. -

داخلش  یدمکه د  یالباس زنونه یمغازه ینو اول یمهم داخل فروشگاه شد با
 .شدم

که تو جعبه بود رو   ییرفتم و چهارتا از اون لباسا یک کوچ  یهاسمت رگال به
 برداشتم.

 :خندهیسرخ شده و داره م یدمسمت آشوب که د برگشتم

 پوشن؟یرو لباس م پوشنش؟یم یهمش توره، چجور یناآشوب ا یگمم -

 خنده: یر بلندتر زد ز دیدم

 آشوب چه مرگت شده؟ -

 اومد و دستش رو دور شونم انداخت: سمتم

 داری؟یبرم دونییرو که نم یزیچرا چ یکاها -

 کردم:  تعجب

 یست؟لباس ن ینامگه ا -

 :یدخند باز 

 ...!یناا یکاها -
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مغازه   یها از دستم افتاد و سمت خانوم توکه تو گوشم گفت جعبه  یزیبا چ  و
 .خندیدیبرگشتم که داشت م

 یهنبود  یدرو تا آخر به آشوب سپردم چون بع یدنگفتم و خر  یچیه دیگه
 درست نکنم. یدجد یزیآبرور

 یبازو  یع سر   ید،که چشمم د  یزیبا چ  زدیم،یم  یرونکه از فروشگاه ب  همینطور 
 : یدمآشوب رو گرفتم و سمت خودم کش

همون   یکه مشابه    یستادها  یابوناون سمت خ  رنگیمشک   ینماش  یهآشوب    -
 صددرصد از افراد روهانن. کنه،یم یبمونداره تعق یدم،درو دم خونه 

 شد. یتو چشماش جار ینگران  دیدم

سوار  یعسر  یدی،اونا رو د یاریبه روت ب ینکهآشوب نگران نشو، بدون ا -
رو  یسلشو و پشت سر من فقط گاز بده که االن خونه حکم قتلگاه آ  ینماش
 داره.

و وارد  یادهو تا پ یمبه سمت خونه گاز داد یمکن  ینگاه  ینکهبدون ا یع سر  و
 .یختنر یینپا هایشهمسلسل بلند شد و ش یصدا یم،خونه شد

 سلیکه آ   یمفکر کرد  ینو هر دو به ا  یمبه هم کرد  یمنو خوابوند و نگاه   آشوب
 :یمکلمه گفت  یهو همزمان    یشهبارون م  یر که با مسلسل داره ت  یهااالن تو خونه

 !یسلآ  -

 رو از پشت کتم درآوردم: ماسلحه
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 .کنمیمن حواسشو پرت م یسلآشوب تو برو سراغ آ  -

 اما...! -

 زدم: داد

 .یونهدر م گناهیآدم ب  یهمعطل نکن، جون  یاالِد  اما،یاما ب  -

 .یمن یط حواست به خودت باشه، تو تنها خانوادهباشه داداش فق -

 گرفتم:  دستشو

 برو و بهم اعتماد کن. -

به سمت آشپزخونه حرکت کرد، منم خودم رو به سمت چارچوب در   خیز سینه
 کشوندم و بلند شدم.  یورود

 یهوبودن،  یک و محافظا هم مشغول شل کردمیم یک بهشون شل طور همین
 زدم: یبلند یادشونم سوخت و از درد فر 

 چطور منو زدن؟ یلعنت  -

و  یدمشبردم و با چشم دنبالش بودم، د یرونب یکمسرم رو  ینم،کن بب  صبر 
 کردم:  یرتح

 اونم تو روز روشن و تو تهران!  یرانداز تتک  -

زده بودن که قبال زخم خورده بودم، خون مثل آبشار از دستم  ییجا نامردا
 روونه شده بود.
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 یشدم که کار روهانه چون فقط اون خبر داشت من چه نقطه ضعف  مطمئن
 دارم.

اومد،  یدندو یکردم، صدا  یک و شروع به شل یفتمرو به در گرفتم که ن دستم
 .دویدیبرگشتم. آشوب بود که به سمتم م

 رفت و بهش خوردم. یجم گسر  ید،رس کنارم

 !یه؟چ ینا یکاخدا ها یا یشده؟داداش چ یکاها -

 صورتم تکون داد. یرو جلو یشدست خون و

 که گرفتم:  افتادمیسست شد و داشتم م زانوهام

 .کنمیم یکسانشونبا خاک  یداداش زانو نزن که اگه بزن  -

چشمام بسته و عضالتم شل شد  یتو در نها شنیدمیصداشو فراصوت م اما
 شدم. یهوشو از درد ب

*** 

 :آیسل

برگشتم که  یدن،در اومد، پس پسرا رس یبهم زدن غذا بودم که صدا مشغول
 یک با شدت شل  یرهاجنگ گذاشتم، ت  یدونم  یبه سمت در برم که انگار پامو تو

 .یشدم

 یشده؟خدا چ یا. ینانداختم زم خودمو
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که  یدمآشوب رو د ینکهنامفهوم بود، تا ا یول شنیدمیپسرا رو م صدای
 :اومدیبه سمتم م خیز ینهس

 نشده؟ یزخم ییتجا ی؟خوب  یسل،آ  -

 ظهر به باد رفت. یغذا یخوبم ول -

 دستش رو دراز کرد و تق زد تو سرم: یم،بود یدهکه دراز کش  طور همین

 !ییتو به فکر غذاوقت اون یمسرت، االن تو جنگ یغذا فدا فکر،یب  یدختره -

 :یدمشن یبلند یادفر  یصحبت بود که صدا مشغول

 چش شده؟ یعنیبود،  یکاها یصدا یاخدا -

 به دستش: زدم

 من حواسم به خودم هست. یششبرو پ -

 بود: مردد

 ی؟تو چ  یول -

 کردم محکم باشم:  سعی

 تو معرض خطره، من جام امنه. یکاگفتم برو االن ها  -

 کشوندم:  ینهارخور یز م یر خودم رو ز خیز ینهس طور ینرفت و من هم آشوب

 نشه. یزیشخوب باشه و چ یکاحال ها یاخدا -

 .یکاحال ها یبرا زدمیدل متو وجودم بود که االن دل یچه حس دونمنمی
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 !یکاها -

 داد آشوب اشک تو چشمام جمع شد: یصدا با

 باش. یکاخودت مراقب ها یشده؟چ یعنی یاخدا -

 نبودن. یک بلند شل یصداها ینا وقتیچآروم شد. انگار که ه یز چهمه یهو،

 یخودم رو به در ورود  یواشاومدم و از جام بلند شدم،    یرونب  یز م  یر از ز  آروم
 هاییهو گر   یادهافر   یدنتو بغل آشوب و د  ینخون  یکایها  یدنرسوندم اما با د

 بلند زدم. یغ ج یهافتادم و  ینآشوب پاهام شل شد و با زانو زم

و اشکام رو پاک کردم و رفتم   یدمصورتم کش  یشدم و دستم رو محکم رو  لندب
 کنارش و نشستم:

 .یمانجام بد یکار  یهخودمون  یدبا یست،شدن ن یمآشوب االن وقت تسل -

 زد تو سر خودش و داد زد: یکی

داداشم داره  یسلبراش انجام بدم، آ  تونمینم یکار یچمن ه یِد لعنت  -
داداشم داره تو خون دست و پا  یاد،از دستم برنم یکار  یچو من ه میرهیم
به  یساچون اگه ببرمش با پل یمارستانببرمش ب تونمینم یو حت  زنهیم

 .خوریمیمشکل برم

 تو سرم جرقه زد: یناآدر فکر 

 .یاریشو به زور ب یبر  یدهست فقط با یراه  یه -

 براش کباب شد: گرمیبا غم بهم نگاه کرد که ج یجور یهشد و  کنجکاو
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و  یهاول یهاکمک   یچند واحد عمل شناسیش،یم دونمیدوستم که م یناآدر -
 موثر باشه. تونهیانجام داده و م یموارد اورژانس

 یزیچ  یه  یهورو کنارم گذاشت،    یکابلند شد و ها  یعرو پاک کرد و سر   اشکاش
 .یدتو وجودم لرز

 ی؟چ  یومداگه ن یآدرس رو بده تا برم ول -

 گفتم:  کر 

 .یلنه! بهش بگو پاست یول ید،ماهر  یدزدشما که تو آدم -

 بگم؟ یچ  -

 حالتش خندم گرفت: از 

برات مهم  یکاها یتماست، آشوب برو مگه وضع یهرمز  یکلمه یلپاست -
 یست؟ن

 باشه، باشه، آدرس رو بگو. -

کردم که  یکابه ها یزد، نگاه  یروناز خونه ب یعرو براش گفتم و سر  آدرس
 و تو خون خودش غرق بود: یهوشب

 یاد؟کنم که خونش بند ب  یکار چ -

 کف دست تو سرم زدم و خودمو سرزنش کردم:  با
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رو  یهاول یهاکمک  یهاجزوه یشتپ قدر ینا یناآدر یسل،خاک بر سرت آ  -
تو   ینطور دارم ا یاز که حاال که ن  کردمیم یبدونم چه غلط   خوامیکرد، م  ینتمر 

 یاد؟نم یادم یچیچرا ه یاخدا ِگل موندم،

رو  یراهنمپ یجا کردم و تاهارو جابه یکاتو ذهنم جرقه زد، ها یزیچ یه یهو
بزرگش رو چندتا کردم و  ییکهرو به زور پاره کردم، ت یینشباز کردم و پا

 .یادبند ب یزخمش فشردم که خونش تا حدود یباشدت رو

هق باهاش شروع به صحبت قگرفت و با ه  یمرو محکم فشار دادم و گر   هایکا
 کردم:

 خوامیدارم که م یحس یهتو رو خدا زنده بمون، من...من به تو  یکاها -
 یواشکی یدمقول م یول شییعاشقم نم وقتیچکه ه  دونمیبشناسمش، م

با تو حسش  خوامیدوست داشته باشم آخه حسم به تو دوست داشتنه، م
 کنم تو رو خدا!

صورتم احساس  یرو رو یدست  یهصحبت نداد،  یبهم اجازه یگهد یهگر  و
 یهگر  یونزده شدم و م یجانه کرد،ینوازش م یواشکردم که گونم رو 

 یباز بود، دستم رو رو  یمهانداختم، چشماش ن  یکابه ها  ینگاه   یع سر   یدم،خند
 شد. یهوشوباره بدستش گذاشتم، اما دستش شل شد و از درد د

گوشش خم کردم   یگونم نگه داشتم و سرم رو رو  یدستش رو رو جور همین
 رو زمزمه کردم: یو براش شعر 

 من بمان با»
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 یدانعشق جاو یمن بمان ا با

 نور دو چشمان یمن بمان ا با

 مهربان و  یشههم یمن بمان ا با

 مونس روح و روان یمن بمان ا با

 (یالصفائی)ل

 گذاشتم.  یشونیشپ یرو رو یشونیمرو گونش نشوندم و پ یآروم یبوسه و

بندش در به طرز و سرم رو بلند کردم و پشت  یدمشن  یاطرو از ح  یدندو  صدای
دهنش   یتو چارچوب در جاگرفت و دستش رو رو  یناباز شد و آدر  اییانهوحش

 صداش زدم: یهکرد، با گر   یهشروع به گر  یرتگذاشت و پر از ح

 جونم. یناآدر -

 بغلش گرفت: یطرفم و سرم رو تو دوید

 یسل،کردم آ   یهچقدر گر   دونیینم  ی؟تو خوب   یآج   یسلجانم، آ   یجانم، ا  یا  -
 خوابه؟ ینمنکنه ا یدم،چقدر خوابت رو د دونیینم

 یدشد  یکیصحبت هست، االن    یفعال وقت برا  یول  یستی،خواب ن  ینه آدر  -
 ادامه بده. یشگبه زند  یداره؛ تا کمکش کن یاز به کمکت ن

 اشکاش رو پاک کرد: یع کنارم اشاره کردم، سر   یهوشب یکایبه ها و

اول   یدر وهله  یول  یبه من بدهکار  یطوالن   یحتوض  یه  یول  یگیتو درست م  -
 تره.آقا مهم ینجون ا
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 بود اشاره کرد: یستادهبه آشوب که پشت سرم ا و

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

 یم،ها باال بردو به زور از پله  یمرو گرفت یکابغل ها  یر تند اومد و با هم ز  آشوب
 .یمتخت خوابوند یرو رو یکاو ها یمبه اتاق داخل شد یدنبعد از رس

 شونم گذاشت: یدستش رو رو آدرینا

و مجبور به پاره  ارمیگلوله رو درب  یدچون با ینباش جاینبهتره تو ا یسلآ  -
 .یرو ندار یدنشکردن پوستشم و تو طاقت د

 ی؟چ  یلباشه اما وسا -

 تو دست آشوب اشاره کرد: یک و به پالست برگشت

 رو بخره. یاز مورد ن یلوسا یآقا رو فرستادم تا همه ینتو راه اومدن ا -

 .میستادزدم و پشت اتاق دعاگو به انتظار ا یرونراحت شد و از اتاق ب خیالم

نداشتن  یستادنتوان ا یگهدادم، زانوهام د یهرفتم و بهش تک یوار سمت د به
نشستم، زانوهام رو جمع کردم و سرم رو  ینزم یکه خودم رو ُسر دادم و رو

 زانوهام گذاشتم و چشمام رو بستم. یرو

 نگاه کردم:  یناو به آدر  یدمدر از جا پر   یگذشت که با صدا  یقهچند دق  دونمنمی

 یاری؟گلوله رو درب  یتونست  یشد؟چ -

 جوابمو داد: آوردیرو درم یشخون یهاکه دستکش  جور همین
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خون از دست داده، امکان داره  یلیچون خ یول یدارهپا یتشآره، فعال وضع -
 باشه. یهوشدو روز ب یال یک 

 آشوب کجاست؟ -

 به خودش گرفت: یجمع کرد و حالت تخس لباشو

 دوستش موند... . یشاگه منظورت آقا غولست، داخل پ -

 کرد:  یسچهرش رو پوکر ف بعد

اتاق بود، به نظرت  یکه با من تو  یدیمگه ند ی،باهوش قدر ین آخه تو چرا ا -
 باشه؟ تونهیکجا م

 جوابشو دادم: مظلومانه

 رفته. ییحواسم نبوده، جا یفکر کردم وقت  -

 تو هم رفت: یدداخماش ش یدمد یهو

بهت  یچند روز چ  ینا ی،به من بدهکار یتپل و طوالن  یحتوض یهتو  یسلآ  -
 خواستمیم یچوندیقرار رو پ ینگرانت بودم، گرچه وقت  یلیگذشته، من خ

سرت اومده،  ییفکر کردم بال یدمرو شن یهقض یوقت  یت کنم ولقطعه قطعه
 !یسلبهم گذشته؟ داغون شدم آ  یچ  دونییم

 محکم گرفتم: دستشو

 شده. یبدم چ  یحتا مفصل توض یینپا یمبر  ید،ببخش ی،آج  دونمیم -
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تا خواستم  یم،مبل نشست یو رو یماومد یینها دست تو دست هم پاپله از 
 شروع کنم نذاشت:

 رو یکن  یکارو پنهان یچونیبپ یو بخوا یبه من دروغ بگ  یاذره ینکهفکر ا -
 کن.  یروناز سرت ب

 .یگمرو بهت م یقتمطمئن باش که حق -

 و شروع کردم: یدمکش  یقیعم نفس

 شروع شد که... . جایناز ا یهخب قض -

و دستاش رو  یشدچشماش گردتر م اومد،یکه از دهنم درم یاهر کلمه با
 .با تمام شدن حرفم از جا بلند شد  ینکهتا ا  دادیمبل فشار م  یمحکم رو دسته

قاتل رو  یهدارم  دونستمیاگه م ریم،یم جایناالن از ا ینهم یسلبلندشو آ  -
 حسابش رو برسه. یادتا ب یسپل زدمیدرمان زنگ م یبه جا کنم،یدرمان م

 شدم و دستش رو گرفتم: بلند

 نبود االن تو چنگ روهان بودم. یکااگه ها یونم،من بهشون مد ینا،نه آدر -

 رو پس زد: دستم

بوده تو رو از خطر حفظ  یفشوننکن، وظ یونخودت رو بهشون مد یالک  -
 ینهم جهنم کردن بعد ا یتزندگ یدن،کنن، آدم که کشتن، تو رو هم که دزد

 کارم برات نکنن؟

 ...!ینااما آدر -
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 یهقاتال تو  ینبا ا یدبالحظه هم ن یه یگهکه گفتم، د  ینهم آدرینایب  یناآدر -
 خواییچرا م  دادی،یم  یتاهم  یتو که به حالل و حروم  یسلِد آ   ی،خونه بمون 

به  یکشاونم با آدم یانونش حالله  یستکه معلوم ن یباش یاخونه یهتو 
 دست اومده؟

 راژور حقش مردن بود. یستیم،ما آدمکش ن -

 آشوب برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم: یصدا با

 شوب من متأسفم.آ  -

 نه تکون داد: یبه نشانه  سری

 یمکه کشت  یاون  یول یستیمقاتل ن گیمینم یگه،دوستت درست م یسلنه آ  -
 یفمونوظ یمکه بهت داد  یما در برابر درد یگه،حقش مردن بود، و راست م

 یشها پصحبت یناما حاال که ا یم،بود که تو رو از دست روهان نجات بد
ن ماجرا یپشت ا  یقتها باز شد، بهتره حقداستان  ینشما هم به ا  یاومد و پا

 یدیم؟رس جاینکه به ا  یشدچ یدرو بگم، تا بدون

نشست، منم  یع رو مرض صد بود سر  یشکه اصواًل درجه کنجکاو آدرینا
 رو عوض کرده. یامکه دن  ینشستم و منتظر شدم بشنوم سرگذشت کس

 و شروع کرد: یدکش  یقینفس عم آشوب

گذروندم تا به سن   ییها تنهاتو پرورشگاه بودم، سال یادم یادم یمن از وقت  -
حس  یاد،قراره ب یدجد یبچه یهکه   یچیدروز خبر پ یه یدم،رس یسالگ  یزدهس

 یبچه ینکه سرنوشتم با ا  دونستمیداشتم انگار از اعماق وجودم م یبیعج
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 یبا چشما  یباپسر ز  یه  یدمش،بار د  نیاول  یکه برا  یگره خورده، تا روز  یدجد
 جاستینچرا ا  دونستمی. نمزدیکه نفرت و خشم توشون موج م  یخیسرد و  

. تا به کارم نداشت  یبود که کار  یابچه  ینبودم چون اول  یششپ  یشههم  یول
که پشتم   یدمبار د یناول یچندتا زورگو افتادم، برا یر روز که طبق معمول گ یه

و ازم دفاع کرد و مثل آب خوردن حقشون رو کف دستشون گذاشت.  یستادا
روز به  یهمن شد که مثل چسب بهش بچسبم و  یبرا یابهانه ینهم یگهد

 یکاست،بهم گفت اسمم ها یخودم جرأت بدم و اسمش رو بپرسم، وقت 
 کشیدم،یحسرتش رو م یشهکه هم یهاهمون خانواده یکاها دونستمیم

... آوردمیاون رو به دست م شتمکم داز نداشتم و حاال کمکه هرگ  یاخانواده
. 

 مکث کرد و ادامه داد: یکم

 یزیچ یهبود که انگار  ینالعاده خشمگپسر فوق یهنبود،  یعاد یکااما ها -
 یوارهایمشتاش رو به د اومد،یم یادش یو وقت  دادیعذابش م یشههم

 یشههم  تر یک برادر کوچ  هیکنه و من مثل    یکه خودش رو خال  زدیپرورشگاه م
و با  یدر پیآماده بودم که دستاش رو پانسمان کنم، اون هر شب از خواب م

ماجرا نداشتم؛ به خاطر  یناز ا یمن بچه بودم و درک  زد،یخودش حرف م
 یفبرام تعر   یو در کمال ناباور  یدم،حالش رو پرس  ینا  یلبود که ازش دل  ینهم

بوده اما پدرش سر   یبوده، پدرش مرد خوب   یثروتمند  یاز خانواده  یکاکرد. ها
 ینکه بفهمه ا  یشهم سرآغازی ینو ا خورهیپروژه با چهار نفر به مشکل م یه

اطالعات باعث دادن   ینا  یدنو فهم  کننیرو اداره م  یفیکث  یالتچهار نفر تشک
به خونشون روز    یهپس    یشه،م  یکاپدر ها  یعنیاالصل    یحکم قتل کارن تهران 
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 یکاجور که هاو اون کشنیرو م یکاپدر ها رحمییو در کمال ب  کننیحمله م
پسرش  یکه اونو جا کردهیمادرش به اونا التماس م کرد،یم یفبرام تعر 

کار ممکن رو انجام   ترینیفاونا کث  ینداشته باشن ول  یبکشن و به پسرش کار
 .یدنم

 یناآدر یرو بگه ول یشبخوام بق که ازش  یدمادامه نداد. خجالت کش یگهد و
 :یستبشر ن ینجو خجالت تو وجود ا یهقربونش برم 

 رو بگو. یشخب بق -

 یلیدر هم انگار که گفتنش خ یهاکرد و با اخم  ینابه آدر نگاهییمن آشوب
 ادامه داد: داد،یعذابش م

که اون چهارنفر   یشهمشکل م یهبراش  ینداره و هم یباییز یچهره یکاها -
 شن و بهش حمله کنن. یوونح

 یمدهنمون گذاشت یو دستمون رو رو یدیمبلند کش ینه یه یناو آدر من

 یدهفهم  یهواما    کردن،یچه مبه و چهچرا به  فهمیدمیمن نم گفتیم یکاها  -
 یر ت  ینشس  یاز چه قراره بهشون حمله کرده و اونا هم به کتف و قفسه  یهقض
شاهد تمام  یکاها یسلبندش مادرش رو هم کشتن، آ تکردن و پش  یک شل

از  اماکنه،  یفتک تک لحظاتش رو برات تعر  تونهیبوده و م یع وقا ینا
 یسکه شک کرده بودن به پل  هایهبوده، همسا  یار که شانس باهاش    ییجااون

ش ارث اما خانواده بخشن؛یم یکادوباره رو به ها یزندگ  یدو نو یدناطالع م
سبب  ینو هم فرستنشیو به پرورشگاه م کشنیکالن پدرش رو باال م
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 یشو زندگ یدمچشماش د یانتقام رو تو یو وقت  یشهم یکامن با ها ییآشنا
 یبرادر واقع یهانتقام پشتش باشم و مثل  ینا یقسم خوردم تو یدم،رو شن

 کنم.  یتشحما

که   یهمه درد ینو من از ا یمه بودفرو رفت یقشوک عم یهتو  یناو آدر من
 .ریختمیمن نبود اشک م یبه دردا شباهتیب 

 اما ادامه داد و با لحن قاطع گفت: آشوب

 یشفقط پ یسلآ  یتچون امن ذارمیمن نم ی،رو ببر  یسلآ  یحاال اگه بخوا -
ازش حفاظت  یکامن و ها یشد ول دقتییب  یکم. گرچه امروز یشهم ینما تأم
 .مکنییم یتو حما

 که به زبون آوردمش:  دادیتو ذهنم جولون م یحفج یز چ یهمن  اما

 از اون چهارتا بوده. یکینگو که راژور  -

 تکون داد. ییدتأ یبه نشونه یسر  آشوب

 کردم:  یعصب یخنده

 کنمیکه با شرافت دارم کار م  کردمیهمه به خودم افتخار م ینبه، ابه، بهبه  -
که نونش حروم اندر   کردمیکار م  یکس  ینگو تو خونه خورم،یو نون حالل م

 حروم بوده، واقعا خاک تو سرم کنن.

 محکم تو سرم زدم. یکی و

 دستمو گرفت: آدرینا



  

 
83 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 ست،یکارهچ  دونستیینشو، تو که نم  یعصب  یخودتو کنترل کن، الک   یسلِا آ   -
 ینکه همچ  کردیفکرشم نم کسیچخودشو مبرا کرده بود که ه یز قدر تماون
 باشه. یآدم

 همزمان از جاش بلند شد: و

من اول  یتره و مهم براامن جاینتو ا یجا یگهآشوب درست م یرم،من م -
 یحله. در حد یخوابته و مورد سوم تا حد یجونته، دوم جونته و سوم جا

 حروم...؟ یا یاددرآمدشون از راه حالل م یاکه بدونم آ 

 :یدحرفش پر  یونم آشوب

و از پرورشگاه  یدرس یکه به سن قانون   یوقت  یکاحالله، هامطمئن باش که  -
رو پس گرفت و با  یشو ارث پدر یدهمشون رو به صالبه کش یم،اومد یرونب

 یلیکرد که خداروشکر تا االن خ  یسشرکت حالل تاس یهالعادش هوش فوق
 موفق بوده.

 و لبخند زد و همزمان موهاش رو هم مرتب کرد: یدکش  ینفس راحت  آدرینا

حواست به خودت باشه و هر   یرممن دارم م  یسلمطمئن شدم، آ   یگهپس د  -
که   دونییبهم زنگ بزن، م  یبمون   جاینا  خوایینم  یگهد  یوقت احساس کرد

 .یکن  یآرزوم بوده که باهام زندگ  یشههم

 کردم و محکم فشارش دادم:  بغلش

هم بهم سر  یجونم، تو هم حواست به خودت باشه و هر از گاه   یناباشه آدر  -
 بزن.
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 رفت. یرو گونم گذاشت و ازم جدا شد و به سمت در ورود ایبوسه

 تعجب کردم: یره،داره م یدمسمت آشوب برگشتم اما د به

 یری؟م یآشوب کجا دار -

 جوابم رو داد: رفت،یکه با عجله م  طور همین

اومده و  جاینهمه راه رو به خاطر ما ا یندوستت رو برسونم، ا خوامیم -
 االنم خطرناکه که بخواد تنها بره.

 رفت و در رو پشت سرش بست. یرونب یناپشت سر آدر و

ها سوراخ خورد شده، پرده  هاییشهبه وضع افتضاح خونه انداختم، ش  نگاهی
 پر از خون بود. ینگلوله بود و زم  یهم جا اهیوار د یسوراخ شده بودن، رو

آشوب از قبل  یدبابت نکرد، شا یناز ا یسوال یچه ینابود آدر یبعج برام
 کرد،یتعجب نم قدر ینکه ا  دونستیکرده بوده، اما نه اگه م  یفبراش تعر 

 رو بهش گفته بوده. یکوتاه   یزایچ یه یدشا

 باال انداختم و خطاب با خودم صحبت کردم:  یخیالیب  یرو به نشونه  هامشونه

 آشفته بازاره. ینکردن ا  یز خانوم وقته تم یسلخب آ  -

 به جون خونه افتادم. یاعلی یهکردم و با   یاهمزمان موهام رو باال گوجه و

به خونه نگاه کردم که مرتب شده  ینبالخره تمام شد، با تحس یاخدا هوف
 یفبوده چون چنان ط یقهبا سل یلیه، خکرد  یزاینخونه رو د ینا یبود، هرک 

تمام پارکت  یکرده که تو خونه  یببا هم ترک یاها رو حرفهسرد و گرم رنگ 
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 ینهم اونبدرخشه و  تونهیم یاسرمه یهابا کوسن یبراق فقط مبل کرم
هستن، نگاهم  یاهم کرم_قهوه یسلطنت  یهاپرده یمبل رو به کار برده، حت 

کنار   ییطال هاییلهها هم از جنس پارکت بودن و ماونها دادم که رو به پله
 یباترینکه ز  رسیدیم ییها به راهروداشت و اون پله یادیز یتها جذابپله

 .یکاها  اییروزهف  یمن و اتاق مشک   رنگ یاسیاتاقا در اون قرار داشت مثل اتاق  

پر از آب برداشتم و به سمت   یدستمال و کاسه  یهسمت آشپزخونه رفتم و    به
 حرکت کردم. یکااتاق ها

نگاه   شیدهپر تخت نشستم، به صورت رنگ   یاتاقش شدم و کنارش رو  داخل
که   یباشصورت ز یرو یفلط یلیآب زدم و خ یکردم، آروم دستمال رو تو

 یفشو به روح لط ستیدهزجر کش یلیمن خ یایمرد دن یدم،بود کش یخون 
 پر از درد و خون دعوت کردن. یایدن نیزخم زدن و اونو به ا

 !یسلآ  -

 :یدمسمت در برگشتم و آشوب رو د به

 ی؟اومد یآشوب حواسم نبود. کِ  یدببخش -

 هاش نشست:لب یرو یپر از مهربون  یفلبخند لط یه

که   یگرفتم، و واقعا مرس  یرونغذا از ب  یاب  یدم،که رس  یشهم  اییقهچند دق  یه  -
 یدگیکه به وضع خونه رس  فرستمیند نفر رو مفردا چ ی،کرد  یز خونه رو تم

 کنن.

 جوابش رو دادم: شدم،یکه بلند م  طور همین
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 داره. یمبه ترم یاز واقعا وضع خونه افتضاح شده و ن کنی،یم یکار خوب   -

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

 یاد؟بهوش م یکِ   یکابه نظرت ها یسلآ  -

 : یدمکش  یکوتاه   پوف

دو  یدمشا یادفردا به هوش ب یدشا یهوشه،دو روز ب یال یک  گفتیم یناآدر -
 چطور؟ یست،معلوم ن یگه،روز د

 به طرفم برگشت: نگران

 یکس  یگهو د  یهوشهب  یکاها  ینکه! اگر بخوان فردا با علم به ایسلمن نگرانم آ   -
محافظت   یکااز تو و ها  تونمینم  ییحمله کنن، من به تنها  یشه،نم  یفشونحر 

زودتر بهوش  یکاکنم، خداکنه ها  یکسانشونقسم خوردم با خاک  یکنم ول
 .یادب

 زمزمه کردم: نگران

 خدا کنه. -

 .یممبل نشست یو رو یم،اومد یینها پااز پله آروم

 آشوب بهش نگاه کردم: یصدا با

 یاکه حاال خانواده  کنمیحس م  یکابا تو و ها  یمن خانواده نداشتم ول  یسلآ   -
 خوام،یم ییچه غذا یگمو م زنمیبهت زنگ م یدارم که برام مهم باشن، وقت 

باشه، باهام  یکاهست که منتظر من و ها یکس  بینمیخونه م یامم یوقت  یا
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که حواسش بهم   ارمد یبرادر یه بینمیم یبخنده و روزام رو شاد کنه، وقت 
که حاال اون   فهممیم  کنه،یدورم م  هابهم وصله و از خطر   یههست و مثل سا

خانواده رو حفظ  ینا کنمیم یلحظه سع ینتا آخر  یسلخانواده رو دارم. آ 
 یگهکنم، من تنها بودم و د  یبتونم در کنارشون بخندم و زندگ  یشهکنم تا هم

 ییسر کنم و تنها ییهام رو تنهاگه شبید خوامیو نم گردم،یبرنم ییبه تنها
 .گردمیبرنم ییپر از تنها یاهس ی، هرگز به اون روزهاروزام رو بگذرونم

همه احساس اشک تو چشمام جمع شده بود و زبونم عاجز از گفتن  ینا از 
 بود. یزیچ

زود غذاتو بخور و برو   یم،نش یو فاز افسردگ   یوارد مسائل احساس  یادحاال ز  -
 داره. یاز و بدنت واقعا به استراحت ن یدیکش  یسخت  یلیبخواب، امروز خ

 اومد:  یادم  یزیچ  یه  یهوو خودشم شروع به خوردن کرد،    یدغذامو جلوم کش  و

 شدن؟ ازشون کشته هم شد؟ یمحافظا چ  یراست  -

شدن که فرستادمشون رفتن، واقعا به  ینه خدا رو شکر فقط دوتاشون زخم -
 دونییم یدن،ون دچشماش یدارن چون امروز مرگ رو جلو یاز استراحت ن

دارن   یاکه خانواده  دیدمیچون م  یشد،م  یممن قبال به محافظا حسود  یسلآ 
 نهخو یرو تو کسیچه یکامن و ها یول یشه،که منتظرشونه و نگرانشون م

اما امروز   یم؛که منتظرمون باشه و نگرانمون بشه. ما فقط هم رو داشت  یمنداشت
خانواده دارم که نگرانم  یهاال خوشحال بودم، چون ح یلینشد و خ یمحسود

حواسم   یدخواهر هم دارم که با  یهبدن، عالوه بر برادر حاال    یتباشن و بهم اهم
شه و   یتداره که حما  ینا  هب  یاز بوده و ن  یسخت   یطبهش باشه و چون تو شرا
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باهامون خوبه  یدیمش،که دزد  ینمحکم داره و با ا یحس برادر یهمن  یرو
 .یدهم یتو بهمون اهم

 زدم و گفتم: لبخند

 یمبا هم  یوقت   یدیم،بودن رو کش  خانوادهیکه طعم ب   ییجانم، آشوب ماها  یا  -
 یدخانواده دارم که با یه بینمیکه م  یوقت  دیم،یبه هم حس خانواده بودن م
 یباهام شوخ   یز بخورن و سر م  یانکه خسته م  یبراشون غذا درست کنم تا وقت 

 یوقت   کنن،یک میسو سر جونشون ر  کننیکه ازم محافظت م  یوقت   کنن،یم
 یمن لبخند محو  یکه از خوردن غذا  بینمیم  یمغروره ول  ینکهبا ا  یکیشونکه  

از سالم  یو وقت  گردهیبا نگاش دنبال من م یاد،از شرکت م یو وقت  زنهیم
 شنومیم  یواشکیو    یشهراحت م  یالشکه خ  بینمیم  یشه،بودن من مطمئن م
من مراقبت کنن و  ز اسشون رو جمع کنن و احو یگهکه به محافظا م

با  شونیگهد یکیو  کششونیم یاد،سرم ب ییکه اگه بال  کنهیم یدشونتهد
رو شاد  یامو دن خندهیباهام م یشهو هم کنهیمن مثل خواهرش رفتار م

حاال بعد از  دونمیچون م زنمیبخوابم لبخند م خوامیکه م ی. زمان کنهیم
 یحالشون باشم و از هر لحظه نگران یدخانواده دارم که با یهها انتظار، سال

 با اونا بودن لذت ببرم. 

 :یدبه موهام کش یزد و دست  یشاد لبخند

 یبرا  یول  یایی،خواهر دن  ینتر و مهربون  ینمن بهتر   یتو برا  یسلآ   دونییم  -
االن منظور منو درست  یدشا دونمیداشت، م یخواه  یگهعنوان د یه یکاها
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 یاهشس  یایدن  یو تو  یدگرگون کن  ینفر رو بدجور  یه  یقراره زندگ   یول  ینفهم
 .یر شبت به خ ی،رو روشن کن یشو زندگ یمثل ماه بدرخش

بلند شد و رفت، منم بدون فکر کردن به منظور حرفش از جام بلند شدم و  و
رو شستم و  یمنها رو انداختم و صورت خوبه سمت آشپزخونه رفتم، ظرف

 یرونسطل انداختم و ب یبعد از خشک کردن صورتم با دستمال اون رو تو
 اومدم و به سمت اتاقم حرکت کردم.

 یبا صدا یول یدمتخت دراز کش یاتاقم شدم و موهام رو باز کردم و رو وارد
 براق به آشوب نگاه کردم: یو به سمت در رفتم و با چشما یدمدر از جا پر 

 افتاده؟ یشده آشوب اتفاق  یچ  -

حرفش رو  یداددستم م یکحالتم خندش گرفت و همزمان که چندتا پالست از 
 زد:

 ها مال توئه که امروز فرصت نشد بهت بدمشون.لباس ینا یانه ب -

 تشکر که کردم رفت. با

 یقیار خواب عمب  ینو ا  یدمتخت دراز کش  یرو به فردا سپردم و رو  دیدنشون
 پر از آرامش خودش دعوت کرد. یایسراغم اومد و منو به دن

*** 

 :هایکا
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کردم، درد   یابه اطراف انداختم، از درد ناله  یرو آروم باز کردم و نگاه   چشمام
 تمام وجودم رو احاطه کرده بود.

 گرفته و آروم آشوب رو صدا زدم:  یصدا با

 آشوب؟ -

 به صدام دادم و بلندتر صداش زدم: یلومبار و یننداد، ا یجواب  طبیعتا

 آشوب؟ -

باز شد و آشوب با  اییانهنگذشته بود که در به طرز وحش یقهچند دق هنوز 
تو چارچوب در جا  یبا شلوارک باب اسفنج  یده،ژول یخسته و موها یچشما
 گرفت.

که نم اشک   ییبا شوک بهم انداخت و به سمتم هجوم آورد و با چشما  نگاهی
ازم  یع و سر  یدکردم که فهم  یبلند یبغلم کرد، از درد ناله زد،یتوشون برق م

 جدا شد:

گشنت   یارم،تا مسکن ب  یادهاگه دردت ز  ی؟داداش حواسم نبود، خوب   یدببخش  -
 یارم؟تا غذا ب یستن

 :یدمحرفش پر  ینکه ب  پرسیدیسوال م یرگبار طور همین

 افتاد؟ ییشدم چه اتفاقا یهوشب ینکهآشوب بعد از ا -

که از دهنش   یاو شروع به صحبت کرد، با هر کلمه  یدکش  یقینفس عم  آشوب
بودم که  یدختر  یونپس جونم رو مد کردم،یتعجب م یشتر ب شنیدم،یم
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 یمممش، نکنه تو تصمبود یدهدزد رحمییالعاده معصوم بود و من با ب فوق
 یددختر معصوم! سرم رو تکون دادم، نه نه نبا ینمرددشم و دل ببندم به ا

 .یفتهاتفاق ب ینا

 :یدمحواسم رو به آشوب دادم و پرس سریع

 بر ما نگه؟ یمبن یاکه کلمه  یباهاش اتمام حجت کرد ینا،اون دختره آدر -

 :یدمرسزده شد، ازش پانداخت و خجالت یینچشماش رو پا دیدم

 ی؟به آب داد یگلتو نگاهته آشوب؟ باز چه دسته یچ  -

 کرد و حرفش رو زد:  ِمنِمن

بده که  یتکنم که رضا  یفبراش تعر  یزاییچ یهِام... راستش مجبور شدم  -
 ما امنه. یشپ یسلآ  یجا

 راحت شد: خیالم

 بردشیکه اگه م  فهمهیم ینطور کاره، ا  یاطالعات الزمه یکمنداره،  یاشکال -
 ... .گرفتیتوسط روهان تحت شعاع قرار م یسلآ  یزندگ 

 :یدحرفم پر  ینزده شد و بخجالت یشتر ب دیدم

 نه راستش من گذشتمون رو براشون گفتم. -

 کردم و بلند داد زدم:  حیرت

 ی؟کرد  یکار چ -
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نبود و   یممستق یصراط   یچبه ه  یناباور کن مجبور شدم، دوستش آدر  یکاها  -
 .دونستیقاتل م ما رو

 :یدمخورد شد و بهش توپ اعصابم

 یجهنت یننکنم بعد به ا یکار کنم، چ  یکار چ یگفت   یبا خودت فکر کرد یرفت  -
 ی؟منو صاف تو دستاشون بذار یکه گذشته  یدیرس

 انداخت و گفت: یینرو پا سرش

 راه بود که متقاعدش کنم. ینمتأسفم، فقط هم -

کردم، اصال دوست نداشتم شرمنده  و خودم رو آروم یدمکش یقیعم نفس
 بحث رو عوض کردم: ینبه خاطر هم ینمشبب

که   فهمیدیم یدبا یسلکرد. آخرش که آ   یشکار  یشهکه شده، نم  یهحاال کار -
 .یهچ یهقض

راحت شد، پس حرفم رو ادامه  یالشکه آشوب سرش رو باال آورد و خ  دیدم
 دادم:

 .یمشمال نقل مکان کن یالیبه و یچند روز یه یدو در مورد خونه، با -

 نگام کرد و حرفش رو زد: سوالی

که به وضع   فرستادمینفر رو م یهفردا  یم؟کن  یکار  ینهمچ یدبا یچ  یبرا -
 کنه.  یدگیخونه رس
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 یحو براش توض  یدمجا کردم و از درد اخمام رو تو هم کشخودم رو جابه  کمی
 دادم:

نقشه بکشم، حاال که  یهدارم که چند روز استراحت کنم و  یاز آشوب من ن -
 تونهیگرگ بذاره، پس حکمش جز مرگ نم  یروهان جرأت کرده پا تو قلمرو

از  یکیمن ببره و خواستار داشتن  یرو که بخواد دست تو قلمرو یباشه، کس
 .کنمیم یکسانخونه باشه رو با خاک  ینا یاعضا

 یفشار داد و با صدا یم گذاشت و کمسالم یشونه یدستش رو رو آشوب
 محکم حرفش رو زد:

 یسلکه آ   ییتا اون کسا  یستادمدرسته داداش، تا آخرش همراهتم و پشتت ا  -
دارن  یاز خانوادمون رو خواستن رو سر جاشون بنشونم، اونا ن یاز اعضا یکی

 ما گذاشتن، حکمش مرگه. یکه بفهمن پا تو قلمرو

رو حس  قراریمیداشتم، آشوب که ب  یدو تردتو گفتن حرفم مردد بودم  یکم
 کرد، بهم گفت:

و  کنییطور دو_دوتا چهارتا م ینکه ا  یبگ  خواییم یچ  یکا؟شده ها یچ  -
 ی؟دار یدترد

 حرفم رو زدم:  یتو در نها  یدمتو موهام کش  یگلوم رو صاف کردم و دست   کمی

 یدمش؟خوبه؟ کجاست، ند یسل...حاال آ یزهچ -

و با  یدمآشوب نشست، اخمام رو تو هم کش یرو لبا یطونلبخند ش یه دیدم
 تشر صداش زدم:



  

 
94 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 آشوب! -

 باال برد و گفت: یمتسل یرو به نشونه دستاش

در مورد  ی،شد یشیزود آت قدر یننگفتم که ا یزیداداش من که چ یدببخش -
کرد، بنده   یز و هم خونه رو تم یدهم بدبخت امروز هم جور تو رو کش یسلآ 

تو و خونه شده بود که وقت  یر درگ یهالک شده بود. جور یا از خستگ خد
 شده بود. یصورتش رو بشوره که خون  ینکرده بود حت 

 :یدمجا پر  از 

 یده؟صدمه د یعنیشده بود؟  یصورتش خون  ی؟گفت   یچ  -

لبش  یگوشه  یز لبخند ر یهحالت من تعجب کرده بود و  ییر که از تغ  آشوب
 بود گفت:

 یکه وقت   یاشتباه گرفته بود  یانگار تو اون رو با کس  یبود ول  یدهنه صدمه ند  -
 یزیتازه خودش که چ ی،صورتش رو نوازش کرد ی،شد یار هوش یکمکنارش 

 هوس نوازش به سرش زده. یکیکه   یدممن خودم فهم ینگفت ول

 وجه ممکن بحث رو عوض کردم: ترینیانهناش به

 .یارمسکن برام ب یه یشهاگه م کشهیم یر ت یلیآشوب زخمم خ -

و سمتم اومد و کمکم   یدخند  یزریز که خواستم بحث رو عوض کنم که ر  فهمید
 .یارهکرد که دراز بکشم و رفت تا مسکن رو ب
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 یشونیمپ  یرو  یابرگشت و مسکن رو بهم داد، روم خم شد و بوسه  ینکهاز ا  بعد
 گذاشت و آروم زمزمه کرد:

سستن، من عادت کردم  یلیخ تویب  یمزندگ ایهیهشو، پاداداش زود خوب -
 تو رو در کنارم داشته باشم. یشهکه هم

بهشون   یهام جا گرفت و آروم دستاش رو گرفتم و فشاررو لب  یمهربون   لبخند
 دادم.

رفتن،  یرونرو نوازش کرد و بلند شد و به سمت در رفت و بعد از ب موهام
 آروم پشت سرش در رو بست.

 یاز هر کس یشتر و ب یشدنوع افتخار حساب م یه یمدگزن یآشوب تو بودن
اون دختر برام مهم شده بود و  یسل،اونو دوست داشتم، و در مورد آ 

خودمون داشته  یشاون رو پ یشهکه هم خواستمیچرا، اما م دونستمینم
 خودم داشته باشم. یدختر رو برا ینا خوادیدلم م یبعج یم،باش

 زنمیدارم َتوهم م یاد. فکر کنم از درد زکردم و چشمام رو بستم  ایخندهتک 
 یبعج یوارد نکنم ول یاهمس یزندگ  یرو تو کسیچوگرنه من که قرار بود ه

دعوت   یقخواب عم  یهکم اثر کرد و منو به  . مسکن کمخواستمیدختر رو م  ینا
 کرد.

م بردم، تا در و به سمت در هجو  یدمدر زدن از خواب پر   ییانهوحش یصدا با
 :یدمنگران پرس یدم،آشوب رو د یرو باز کردم و چهره

 شده؟ یزیشچ یکاها یزنی؟در م هایوونهچته آشوب چرا مثل د -
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واقعا  یگهد رقصوند،یو منو م دادیهم قر م طور ینو هم یددور اتاق چرخ 
 نگرانش شدم:

 !کنیینگرانم م یواقعا دار یگهشده؟ د یزیآشوب چ -

و جوابم رو  یدکوب  یشونیشپ یاومد که م*حکم با کف دست رو یادش انگار 
 داد:

 به هوش اومد. یکاها رفت،یم یادمداشت  یدید -

 بهم هجوم آورد و با خنده گفتم: خوشحالی

 !ی؟چ  -

دوباره حرفش رو تکرار  یزد،و دور اتاق با من چرخ م خندیدیکه م  جور همین
 کرد:

 داداشم به هوش اومد. یسلآ  -

 خنده گفتم: با

 مونه،یم  یهوشب  ینااز ا  یشتر ب  کردمیفکر م  یجانم، خب خدا رو شکر، ول  یا  -
 زود به هوش اومد؟ قدر ینچطور ا

 و تو چشمام نگاه کرد و حرفش رو زد: ایستاد

زود به  ینبه خاطر هم ره،یااونو از پا درنم یزاچ ینو ا یهقو یلیخ یکاها -
 یفضع  یادبه ز  یلشبودن عادت کرده و استا  یهوش اومد؛ چون بدنش به قو

 بودن عادت نداره.
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جواب  رفتمیکه م  طور ینو به سمت در رفتم و سوال آشوب رو هم برگشتم
 دادم:

 یری؟کجا م  -

 شد بخوره. یدار ب یدرست کنم که وقت  یزیچ یه یرمم -

بندش حرفش و پشت  یدمآشوب رو شن  یخندهتک   یارفتم و صد  یروندر ب  از 
 رو زد:

 .یافرشته یهتو  ییخدا یعنی -

اومدم و وارد آشپزخونه شدم و شروع به درست کردن سوپ  یینرو پا هاپله
 کردم.

 یلیذهنم رو خ یسوال یهبرگشتم، آشوب بود.  یدمکه شن  ییهاقدم یصدا با
 :یدمازش پرس یدمشغول کرده بود و با ترد

که زنده باشه، دستشون به من   یتا زمان  یکاها دوننیم ینکهچرا اونا با ا -
حمله رو ادامه  یگهخورد، د یر ت یکاتا ها یبازم حمله کردن ول یول رسهینم

 .یستوسط درست ن ینا یزیچ یهندادن؟ 

و نگران به آشوب نگاه   یدمبلند کش  ینه  یهتو ذهنم جرقه زد و    یزیچ  یه  یهو
 باشه، آروم زمزمه کرد: یدهکردم و آشوب انگار خودشم فهم

رو تمام کنن،  تمامشونیمهتا کار ن گردنیپس دوباره برم یسلدرسته آ  -
رو از سر  یکاها خواستنیبوده نه تو، اول م یکاهمون اول هم قصدشون ها

 راه بردارن تا دستشون به تو برسه.
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و رو به  یدمکه اومد از جا پر   یبلند یم شدن حرفش، با صدابا تما همزمان
 آشوب کردم:

 افته؟یم یآشوب باز داره چه اتفاق  -

فکر  یز چ یهانگار هر دو به  یم،همزمان به هم انداخت ینگاه  ینم،کن بب  صبر 
 که من به زبون آوردمش:  یمکرد

 .یرنمسکن خوابه و اونا اول سراغ اون م ینتر  یاالن با قو یکاها -

 :یدمبه آشوب انداختم و پرس یبا نگران  نگاهی

 یم؟قدر وقت دارچه -

 بهم انداخت و جواب داد: نگاهی

 ساعت. یمکمتر از ن  -

 یم؟رو نجات بد یکاها تونیمیچطور م یه؟نقشه چ -

 مشکل داشت، راحتش کردم: یگفتن حرف   یمردد شد، انگار تو نگاهش

 .گذرهیزود بگو چون وقت داره م ی؟بگ  خواییم یآشوب چ  -

 یو اگه نتون  یدار ینقشه نقش اساس ینا یتو تو ینقشه دارم ول یه -
 .میرییم یکامن موفق نشم همراه با ها یا یانجامش بد

سخت   یطشرا  یتو  توننیدخترم و دخترا م  یهمن    یول  یدمترس  یکم  راستش
 شن پس: تر یردا هم قواز م
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 بده، فقط زود. یحباشه، نقشه رو توض -

 یبرق اصل یدو من با  ی،کن  یدارشکه ب  یکن  یو سع یبر   یکاها  یشپ  یدتو با  -
. یستن  جاینبرامون زمان بخرم؛ اما مشکل ا  یکمبهونه    ینرو قطع کنم تا به ا

سمت خونه و  یارنامکان داره به محض قطع شدن برق همشون هجوم ب
رو به  ینماش یواشکیبرم و  یرونب یناز خونه با ماش یدمن با یول یرنت،بگ

کمکت کنم، اما اگه  تونمینم یگهد یفتهاتفاق ب ینبرسونم. اگه ا یدر پشت 
بهونه  ینو ما هم به ا کننیو بعد حمله م کننیمکث م یکم  یاریمشانس ب

 یدی؟فهم کنیم،یفرار م یعسر 

 سرم رو تکون دادم: سریع

 .یدمآره آره فهم -

 خوبه پس بدو چون نقشه شروع شد. -

تا در اتاقش   یدم،دو  یکازدم و به سمت اتاق ها  یرونبا دو از آشپزخونه ب  سریع
به طرف تخت رفتم و شروع به تکون دادنش کردم و  یع رو باز کردم، سر 

 :زدمیصداش هم م

 بلند شو. یکاها یکا،ها -

 :یدبم پرس  یآلوده باز کرد و بهم نگاه کرد و با صدارو با درد و خواب  چشماش

 کنی؟یم یکار چ جاینتو ا یسل،آ  یشدهچ -

 جاینزود از ا یدبهمون حمله کنن، قصدشون کشتن توئه، با خوانیم -
 خارجت کنم.
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 شد: یز خ نیم

همشون رو با  تونمیم ینطور چه بهتر، ا گردن،یپس اون آشغاال دارن برم -
 برن. ینهرچه زودتر از ب یدها رو باهم ِدرو کنم، علف

 رو گرفتم: جلوش

و االن به زور  یخورده بود یر تو ت ینبب یست،ن یاالن وقت مناسب یکانه ها -
 یباش یه زخمک  یتا زمان  یتو هرچقدر هم که تالش کن یی،ها رو پامسکن

وقت من تو چنگ اون روهان و اون  افتییو زودتر از پا م  یشهقدرتت نصف م
و چند روز  بمونیزنده  یاگه االن بتون  یول خوای؟یم ینوتو ا افتم،یم یعوض

و  یبهشون حمله کن یببر قو یهمثل  تونییوقت ماون ی،استراحت کن
 کنی؟یم یکار حاال چ ی،همشون رو از دم ِدرو کن

 کرد و گفت:  ینمبهم انداخت و با چشماش تحس یقیعم گاهن

 باشه. -

 ینکهبه محض ا یخواست بلندشه که دستش رو گرفتم و کمکش کردم ول و
 ید،که دور کمرش گرفتم. قلبم لرز  افتادیضعف کرد و داشت م یستاد،رو پا ا

زود خودشو جمع و  یبهم انداخت، ول یبنگاه عج یهسرش رو بلند کرد و 
 جور کرد:

 .یمبهتره زودتر بر  -

 یمتا خواست یها خاموش شدن طبق نقشه ولچراغ یمجلوتر بر  یمخواست تا
 بلند شد. یکشل یصدا یم،جلوتر بر 
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انداختم و خودش رو کنار من انداخت و دستش رو  ینزم یمحکم رو هایکا
 مشت کرد، رو بهش کردم:

 !یکابشه، باور کن ها ینطوریجزو نقشه نبود، قرار نبود ا ینا یکاها -

 و سرش رو کنار گوشم آورد و گفت: یدموهام کش یرو دستی

 .دونمیدختر، م دونمیم -

 رو گرفت و ادامه داد: دستم

نگه دار و تا به سمت آشپزخونه  یینسر و بدنت رو پا یبلند شو ول یواش -
 یم،ش یدناام یدبدو. نبا یع بذارن، سر  خشاب ینکها یتا مکث کردن برا یم،بر 

 یدی؟کنه، فهم  ییر ما قراره تغ یزندگ 

 رو تکون دادم: سرم

 .یدمفهم -

 یدندستم رو گرفت و شروع به دو یکاقطع شد، ها یکشل ینکهبه محض ا و
 یوار منو کنار د یکاها یم،. تا وارد آشپزخونه شدیمبه سمت آشپزخونه کرد

و تو چشمام نگاه کرد و  یسادروم وابهم نخوره و خودش روبه یر تا ت یدکش
 بهم گفت:

 باشه. یدهخدا کنه آشوب رس -

 .یدراه داشت، کش یالبود و به پشت و یوار که کنار د  یمنو به سمت در و
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زردش با سرعت  یآشوب با فرار یم،گذاشت  یرونپامون رو ب ینکهمحض ا به
 و در رو باز کرد: یستادکنارمون ا

 ترورمون نکردن. جاینباال تا هم یایدب یعر س -

گاز فشرد و   یو آشوب پاش رو تا آخر رو یمشد ینسوار ماش یکابا ها سریع
 جدا شد و با سرعت حرکت کرد. ینکه داد از زم  یبلند یبا صدا یفرار

 رو مخاطب قرار داد: یکابه عقب انداخت و ها ینگاه  ینهاز آ  آشوب

 یم؟داداش کجا بر  -

 شونم گذاشت و جواب آشوب رو داد: یرو رو سرش هایکا

 شمال. یالیبرو سمت و -

بدنش بود اون رو به  یبعد چشماش رو بست و اثرات مسکن که هنوز تو و
 خواب فرو برد.

پخش  ینکه از ماش یآروم یک نگاه کردم و با موز یروناز پنجره به ب منم
گذاشتم و   یکاسرم رو کنار سر ها یقهبه فکر فرو رفتم و بعد از چند دق یشد،م

 و پر از آرامش فرو رفتم. یقبه خواب عم

 یرهبه آشوب کردم که به جاده خ ینگاه  یدم،از جا پر  ینتکون خوردن ماش با
 نگاهم شد، بهم نگاه کرد و لبخند زد: یمتوجه ینکهشده بود، به محض ا

 که نکرد؟  یتتاذ یدی؟خوب خواب -

 زدم: یاشاره کرد که سرش کنار شونم گذاشته بود، لبخند یکابا چشم به ها و
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 خواب راحته. یهحقش واقعا  یده،امروز واقعا درد کش کنه،ینم یتنه اذ -

 و دوباره بهش اشاره کرد: یدخند یزریز ر آشوب

که داشت زجر  یانگار اون  یده،راحت خواب قدر ینا بینمیباره م یناول -
 .ییکرده و اونم تو  یداآرامش گرفتن پ ینفر رو برا یهباالخره  کشید،یم

 انداختم. یینو سرم رو پا یدمحرفش خجالت کش از 

فرشته مثل تو رو داشته باشه،  یهخجالت نکش دختر، از خداش هم باشه  -
برات تالش  ید. بادمتینم یکابه ها هایسادگ  ینو به ا یواهلل تو خواهرم

شما هر دو  یسل،باهاش بمون آ  یانکاره، ول یاالن تو مرحله کنه، البته اون
 یلیمدت خ  ین. تو ایریددر کنار هم آرامش بگ  تونیدیو فقط م  ایدیدهزجر کش

 .یبراش هست  یتو مورد مناسب دونمیبهت توجه کردم و شناختمت و م

تر  یینو سرم رو پا شدمیمن سرخ تر م گفتیکه آشوب م یاهر کلمه با
 .نداختمیم

فقط  یول یشهم یدار خورد، بهش نگاه کردم فکر کردم داره ب یتکون  یه هایکا
و دوباره خوابش برد. آشوب  یدتکون داد و سرش رو کنار کش یکمسرش رو 

به   یشهم  یعنیبودمش،    یدهپر از آرامش ند  ینقدر ا  یچوقته  گفت،یراست م
 خاطر من باشه؟

دختر  یه ینکهآرامشش بودم خوشحال بودم، چقدر از ا ییهما ینکهاز ا چقدر 
آرامش باشه،  یهوجودش داره بازم ما یکه تو ییهابا تمام زخم تونهیم
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آرامش از دست   تونمیخوشحال بودم و به دختر بودن خودم افتخار کردم که م
 عشقم رو بهش برگردونم. یرفته

پسر  ینا یمن قراره براکنه،   ییر داستان ما قراره تغ گفت،یراست م هایکا
 .یارهمن ب یشرو پ هاشیها و شادباشم که غم گاهییهتک یه یسنگ 

ها به که سال  یخودم فکر کردم. من، من یشچشمام حلقه زد و پ یتو اشک 
 یزشداداش مهربون که از همه چ یهرو دارم،  یکیدنبال خانواده بودم حاال 

و از درون پر از  احساسیپسره به ظاهر ب  یهتا منو سالم نگه داره و  گذرهیم
خدا بعد از  ه،به خاطر من فدا کرد یشزندگ یجوره رواحساس و غم که همه

من قرار داده،  یهاش رو به عنوان خانوادهبنده ینها انتظار، حاال بهتر سال
تر پشتشون دخ یهخودش کرده؛ پس منم به عنوان  یونجوره مدمن رو همه

 .کنمیخانواده حفاظت م ینو از ا ایستمیم

 :یدمآشوب رو شن یحواسم سر جاش اومد و صدا ینماش یستادنا با

 یشهدر رو باز کنم، تو هم اگه م  یهاکه قفل  یشمم  یادهمن پ یدیم،رس  یسلآ   -
 کن.  یدار رو ب یکاها

مام تو هم استخونام دراومد و از درد اخ  یجا کردم که صداخودم رو جابه  یکم
 رفت:

 باشه. -

شدم، آروم  یکاکردن ها  یدار شد که در رو باز کنه. منم مشغول ب یادهپ آشوب
 صداش زدم: یواشتکونش دادم و 
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 .یدارشوب یدیمرس یکا،ها یکا،ها -

 گشتیم  یزیچ  یهرو آروم باز کرد و بهم نگاه کرد، تو چشمام دنبال    چشماش
 یجور کرد؛یقشنگ نگام م یلیخ یول دونمیهنوز تو عالم خواب بود، نم یا

 بودم. یدهنگاه رو ازش ند ینکه تا حاال ا

انگار تازه به خودش اومده   یکانشست، ها  ینماش یدر رو باز کرد و تو آشوب
م بلند کرد و به آشوب نگاه کرد، آشوب تا شونه یسرش رو از رو یع باشه سر 

 سرش گذاشت:شد با خنده بهش نگاه کرد و سربه کاینگاه ها یمتوجه

بدجور   یابعض  ینکهمثل ا یدی؟شده، داداش خوب خواب  یدار ب یک   ینبه به، بب  -
 بهت ساخته!

نگاه کرد، از خجالت آب شدم و سرم رو  یکابه من زد و به ها یااشاره یمن یه
 انداختم. یینپا

نگفت  یچیشکر که هنگفت، خدا رو  یچیه یبهم کرد ول ینگاه  یه هایکا
 .کردمیقشنگ از خجالت سکته م یگهوگرنه د

در رو  یموتو پشت سرش با ر شد یالوارد و ینآروم با ماش یلیخ آشوب
 ینسرش رو داخل ماش  یشد، ول  یادهو پ  یستادا  یمشد  ینگ بست، تا وارد پارک

 کرد و منو مخاطب قرار داد:

ما رو تحمل کن تا من برم  یکایها ینا یگهد ییقهچند دق یهجون  یآبج  -
جون که با برج زهرمار  یآبج  دونمیکنم، م یسترو راست و ر یالو یکارا
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باش و  یدون)پهلوان از جان گذشته( م یاتور تو گالد یساختن سخته؛ ول
 تحملش کن

قشنگش تو هم  یهااخم یانداختم که بدجور یکابه ها یو نگاه  یدمخند ریز 
 بود و جواب آشوب رو دادم:

که...   دونییزود انجامش بده، چون م  یشهفقط اگه م  یه،چه حرف  یننه بابا ا  -
. 

 یداشاره کردم، آشوب هم حرفم رو رو هوا زد و خند  یکابه ها یز با ابروهام ر  و
 و رفت.

به   یکاتا ها  یمنظر داشت  یر هم رو ز  یرچشمیبرقرار بود و ز  ینمونسکوت ب  یکم
 حرف اومد:

 ی؟که نشد  یتام...اذ -

 وقت از مسکنت گذشته ها!  یلیاالن خ  ی؟تو درد ندار  ینمنشدم، بب  یتنه اذ  -

 گفت:  یکه از درد اخماش جمع شد ول  یدمشونش رو تکون داد و د یکم

 یاها بشم، لعنتِدرو کردن اون علف یزودتر آماده خوامینه درد ندارم، م -
 اشتباه کردن که مال منو خواستن.

 بهش گفتم: یول یدمرو از مال نفهم منظورش
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 یدکن چون فقط با یرونرو از سرت ب یزاچ ینچند روز فکر ا ینفعال ا -
واقعا تحمل اون  یگهد یدم،خشونت د یکاف   یمنم به اندازه ی،استراحت کن

 همه استرس رو ندارم. 

 رو زد: یگهحرف د یهبهم انداخت و  یقیعم نگاه

 یر چون من ز خوای؟یدر عوضش ازم م یچ  ی،تو جون منو دوبار نجات داد -
 .مونمینم یکس  یندِ 

 گفتنش، پس:  یهنوز زود بود برا یول خوامیم یکه ازش چ   دونستممی

بدون درخواستم از تو هم به نفع تو خواهد بود، هم  یول یگم،فعال بهت نم -
 من.

که با   یدمکردم و آشوب رو د  یشهبه ش ینگفت، نگاه  یزیچ یشد ول کنجکاو
 .یمش یادهکه پ  دادیدست عالمت م

رو گرفتم، به محض   یکازدم و دست ها  چرخییمشدم و ن  یادهپ  یناز ماش  سریع
گرفتن دستش انگار برق بهش وصل کردم چون جا خورد و بهم نگاه کرد، منم 

 دراومدم:  یهاز در توج

 یوقتا حت  یاما بعض ی،هست  یقو یلینگام نکن، درسته که خ ینطوریا -
بهشون   یدارن که کس  یاز که ن  گیرنیقرار م  یتیآدما هم تو موقع  ینقدرتمندتر 

 .یتیهمون موقع یکمک کنه و تو االن تو

 که بهم گفت:  یدمآشوب رو شن یکه صدا  یدطول کش یمکنم سخنران  فکر 

 داخل؟ یایدب یدمگه قصد ندار یسلآ  یشدهچ -
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 یخم کرده بودم رو بلند کردم و به صدام ولوم بلند  یکارو که به سمت ها  سرم
 دادم:

غرورشون   ینکهمثل ا  ذاره،یکمک کنم اما نم  یکابه ها  خوامیآشوب م  یماومد  -
 دختر بهشون کمک کنه. یهکه   ذارهینم

 کمکش کنم.  یامخب پس صبر کن تا خودم ب -

 شوب بلند و رسا گفت:خواستم برم، دستم رو گرفت و خطاب به آ  تا

 .یامم یسلآشوب با آ  یایب خوادینم -

منم  ید،کش  یرونب ینخودش رو از ماش یواشداد و  یبعد به دستام فشار و
 داد. یهحفظ تعادلش بهم تک یبرا یکمو  یستادممحکم ا یعسر 

فشرد و آروم دستم رو رها   یکمدستم رو    یکاو ها  یمشروع به حرکت کرد  آروم
دستش رو  یع سر  یرهبه سمتش برگردم که بگم دستم رو بگ کرد، تا خواستم

 بهم گفت: یهتوج یدور شونم انداخت و برا

 تعادلم رو حفظ کنم. تونمیبهتر م ینطوریا -

 مکث کردم و شروع صحبت کردم: یکمدادم و  یرونرو محکم ب نفسم

 یهراحت به من تک تونییم یستن یمشکل یراحت  ینطور اشکال نداره، اگه ا -
 .یکن
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بهش نگاه کردم و با  یعشد، سر  یجادا یاوقفه یهنفسش  یکردم تو  حس
چهرش  یول یز رو شدم، لبخند زده بود، هرچند راتفاق ممکن روبه یننادرتر 

 .یها بهش نگاه کنساعت کردیجذاب شده بود که آدم رو مجبور م یجور

ادامه داشت، نگاه  یدیمرس یدکه در ورو  یسکوت برقرار شد و تا زمان  بینمون
شونم  یرو از رو یکاسمتمون اومد و دست ها یعآشوب که بهمون افتاد سر 

 خودش گذاشت و رو به من کرد: یشونه یبرداشت و رو

بهتره  برم،یاتاق م یرو تو یکامن ها ی،جان امروز واقعا خسته شد یسلآ  -
 .یاستراحت کن جاینتو هم

 آشوب برداشت و خطاب قرارمون داد: یونهش یدستش رو از رو یکاها اما

مبل  ینهم یاتاق باشم، بهتره رو یمدام تو یستبابا، من خوبم، الزم ن یا -
که ما رو از شر روهان خالص   ینبکش یانقشه یههم  یتا با هم فکر  ینیمبش

 کنه.

و  یداخماش رو تو هم کش یم،که اعتراض کن  یممن و آشوب دهن باز کرد تا
 صحبت کرد:

 یکار خاص  یستمنم قرار ن  یست،ن  یز جا  یگهتعلل د  یاحرف نباشه، ذره  یگهد  -
و فکر کنم، اون نامرد  ینمانجام بدم که برام خطرناک باشه، فقط قراره بش

 رو خواسته که متعلق به منه، فقط من! یزیچ

مد، با تعجب به او یبعج یخنده یهآشوب خوشحال نگاهش کرد و  دیدم
 آشوب نگاه کردم و سوالم رو به زبون آوردم:
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اونا  یگه،د یگهخنده نداره، خب راست م ینکهآشوب؟ وا ا خندییچرا م -
 جونش رو خواستن که مال خودشه.

 نداشت: یکابهم نگاه کرد و خواست جوابم رو بده که ها آشوب

 ... .یکامنظور ها -

 .یاربرام ب یکی یشهآشوب من مسکن الزم دارم اگه م -

 یهبگه، به سمت آشپزخونه رفت و با مسکن و  یزیچ ینکهبدون ا آشوب
 داد. یکاآب برگشت و به ها یوانل

 یمو مستق ید،نفس آب رو سر کش یهدهنش گذاشت و  یقرص رو تو هایکا
 بهمون نگاه کرد. یلکسر یلیبه سمت مبل رفت و روش نشست و خ

صورت آشوب چرخوندم،   یطور نگاهم رو توتعجب بهش نگاه کردم و همون  با
 نگاهم شد و بهم گفت: یکه متوجه

راستم  ییجورا یهتره، ما از همه آماده یکایآقا ها ینا ینکهمثل ا یسلآ  یاب -
 یلیخ تونییم یگهبهتره، د یزودتر از دست روهان راحت بش یهرچ  یگه،م

 .یرو شروع کن یآروم یندگ راحت ز 

 :یدحرفش پر  ینب یکاها که

 یفکر رفتن از کنار ما رو تو یالک  ی،رو در کنار ما شروع کن یآروم یزندگ  -
 ذهنت پرورش نده.
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حتما اونم متعجب شده  یشوک بهش نگاه کردم، به آشوب نگاه نکردم ول با
 نگاش کردم که به حرف اومد: خیرهیرهخ جور ینهم یگه،د

گفته باشم   یادنم  یادم  یول  یشممن گفتم عاشقت نم  ی؟چرا تعجب کرد  یه؟چ  -
ش رو که فرمان دهنده  یبدن   برمیم  یناز ب  ی،باش  یگهد  یکیعشق    تونییکه م

من،  یایمحکوم به دن ی،خودش پرورش بده، تو محکوم یفکر تو رو تو
من  نگاه یمحدوده یقراره تا آخر عمرت تو یباش یدهفهم یگهکه د  یدوارمام

 .یباش

. نگاهم رو به سمت دادیو پلک نزدن بهم نم یستادهجز ا یفرمان  یچه مغزم
بهش نگاه کردم. بهم نگاه کرد و شونش رو با  یرتآشوب چرخوندم و با ح

رفت و کنارش نشست، باالخره مغزم   یکاباال انداخت و به سمت ها  خیالییب 
 یکاها ویر و به پاهام آالرم داد و آروم به سمت مبل روبه به خودش اومد

رفتم و روش نشستم و بهش نگاه کردم. به آشوب نگاه کرد اما منو خطاب 
 قرار داد:

 قدر ینا  جاییمینکه ا  یچند روز  ینا  یه،مقدار از تعجب عاد  یناشکال نداره ا  -
 .یکجا باش  دیکه با  یو بدون  یتعجب نکن یگهتکرار کن که د ینوبا خودت ا

 ینکهنقشه کرد، به محض ا یدنبعد با آشوب شروع به صحبت و کش و
 صحبتشون تمام شد، خطاب به آشوب گفتم:

 کجاست؟  یبهداشت  یسسرو یبگ  یشهم یگمآشوب م -

 هست. یبهداشت  یسسرو یه یکه بر  یتو هر اتاق  -
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اومد و در  ینماز اعماق س یها آه شدم و ازش تشکر کردم و با نگاه به پله بلند
 یاداره که هر خونه  یدار تو طالع من نقش اساسپله  یتو دلم گفتم. انگار خونه

 هاییفاز ط یالخونه هم مثل همون و ینداره اما ا یادیز یهاپله یرمکه م
 یاهمون خونه پارکت قهوه  مثلها هم  پله  یاستفاده شده، حت   یاو قهوه  یکرم
 ... .ییهطال هاییلهبا م

ها کردم و کمردردم تازه داشت خودش رو نشون به باال رفتن از پله شروع
به چندتا در که  ینگاه  یدمتا باال رس رفتم،یها باال مو به زور از پله دادیم

فرق داشت، کنجکاو شدم که توش   یهدر وسط بود که با بق  یهجا بود کردم.  اون
اخلش افتاد د همپس به سمتش رفتم و درش رو باز کردم. تا نگا یهچ
 یبود که در کنار زن و مرد یکاها یهاپر از عکس یوار شدم، کل د زدهیجانه

واحد  یر تصاو ینا یتو یز چ یهبود و  یستادهکه احتمااًل پدر و مادرش بودن، ا
 بود. یکاها یهالب یرو یشادمانه یبود، اونم خنده

از  یرگ عکس بز  یدم،روش رو کش یعکس رفتم و پارچه ینتر سمت بزرگ به
 که نگاهم محو اونا شد.  یبودن، جور یباز یلیبود، خ یکاپدر و مادر ها

 عکس برنداشتم: ینگاهم رو از رو یول یدماز جا پر  یکاها یصدا با

 من بودن. یایدن یناا بینیشون؟یم -

 انداختم: یینرو پا سرم

 اتاق اومدم. ینا یمتأسفم که بدون اجازه تو -
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 یست،ن یکاربه پنهان یاز و ن شناسییمن رو م یایاشکال نداره، تو حاال دن -
که   یمن ی،آشنا بش یبا من واقع یدبا یمن هست  یزندگ  یتو جاینحاال که ا

 کردنیاگه طمع پولمون رو م یدهاست ُمرده، ُمردن که نه کشتنش، شاسال
رو کردن،  رماما اونا طمع مادرم رو کردن، طمع جون پد بخشیدمشون،یم

جز جون پدرم که خودش   یدننرس  یچکدومشطمع شرافت من رو کردن که ه
 یعاشقا  یگنم  یسلآ   دونییمن و مادرم زمان بخره، م  یکرد که برا  یرو قربان 

مادرم مرگ رو به ذلت  ین. به خاطر همشنیاز هم جدا نم وقتیچه یواقع
از اون دفاع   کیداد، که خواست از شرافت پسرش دفاع کنه و    یحخودش ترج
آخر بعد از رفتن اون آشغاال بهم لبخند بزنه  یُمرد، که لحظه یتکرد و در نها

من   یبرا  یشب  یچنشد، ه  وقتیچه  یول  یشهدرست م  یو بهم بگه که همه چ 
 برام لذت نداشت. یتولد یچآرامش نداشت، ه

چشمام جمع شد و بهش  یمنم اشک تو یدم،چشماش رو که د یتو اشک 
و با حس   یدآغوشش کش  یمنو تو  یع آلودم سرنگاه اشک  یدننگاه کردم، با د

 .کنهیم یهکه داره خودش رو تخل  یدمفهم یسیخ

موهاش رو آروم نوازش کردم، با  یاما رهام نکرد، آروم بود، رو یمزد زانو
بود   هیستادا  یپادر  یبرگشتم، آشوب تو  یع سر   یدمکه شن  یآروم  یتقه  یصدا

 یکاسر ها یرو یبه طرفم اومد و دست  کرد،ینگاهمون م یسخ یو با چشما
 و خطاب قرارم داد: یدکش

سخت بوده   یالو  ینبراش بودن تو ا  یشهها عمل کرده، هممسکن  ینکهمثل ا  -
و  بردیتا چند روز به اتاقش پناه م یشد،اتاق باز م ینا یو هر وقت پاش تو
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 یادب یالو ینبه ا یگهد خواستمینم ینبه خاطر هم یشد،خودش غرق م یتو
 ذارهیبه اشتراک م  یکیاون درداش رو با    بینمیباره که م  یناول  ینا  یسلاما آ 
خسته شده   یگهبوده که د  یقدر قوانگار اون  گیره،یآغوشش آرامش م  یو تو

کرده.   یداتو پ  یهانرمش خواسته که اون لطافت رو با نفس  یو حاال دلش کم
سال سختش نگاه نکن، اون از درون خورد شده، هنوز بعد از پونزده  یه پوستهب

تا آروم بشه،   کنمیه و منم برادرانه بغلش مپر یاز خواب م  یادشبا با فر   یبعض
چطور خودش رو نجات بده  دونهیکرده و نم  یر همون دوران گ یاون هنوز تو

 یکاش بتون   یفقط ا  یسلکاش آ   یا  یده،ش رو کشتن اون چهارنفر دو راه چاره
سمت از  یهکرده و هر روز اون رو به   یر که توش گ  یااونو از طوفان گذشته

اتاق   یه  ی. حاال بلند شو تا اون رو توینجات بد  کنه،یها پرتاب مینهها و کغم
 .یفتهبه اتاق ن یگهاتاق رو قفل کنه که گذرش د ینتا منم در ا یم،ببر  یگهد

تخت  یو آروم رو یمرو به سمت اتاقش برد یکااو ه یمهم بلند شد همراه
 با تعجب بهش گفتم: خنده،یم یزریز آشوب داره ر یدمد یم،خوابوند

 خندی؟یچته آشوب چرا م -

 تا بهت بگم. یرونب یمحاال بر  -

و آشوب شروع به  یماومد یروناز اتاق ب یکاها یکردن پتو رو  یماز تنظ بعد
 صحبت کرد:

 یمن جا  یکه با تحکم بهت گفت تو متعلق به من  یچه مقتدر شده، اونجور  -
 .کشهیم یر دوباره رو تخته منو به ت ینهحاال هم بلند بشه بب یدم،تو ترس
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کج   یگهاتاق د یهآروم باهاش شروع به خنده کردم و راهم رو به سمت  منم
 کردم.

 یسل؟آ  یریکجا م  -

 و رو بهش گفتم: یدمکش  یدبلن هوف

آدم  یدم؟چند ساعته که رنگش رو ند دونییم یی،شوبرم دست خوامیم -
 .کنهیتحمل م یحد یهباالخره تا 

 گفت:  رفتیم یینها پاکه از پله  طور ینزد و هم قهقهه

 به خودت بده. یاستراحت  یههم  یباشه بابا برو، اگه خواست  -

رو باز کردم و داخل  یگهاتاق د یهمنم در ها گم شد، و تاب پله یجپ یتو و
 رفتم.

شدم، در اعماق  یرهمعصومم خ یاهس یبه چشما ینهبه صورتم زدم و از آ  آبی
چه  دونمینم کرد،یم یطناز رحمانهیروونه بود و ب  یلچشمام غم مثل س

 یفتم،پا نگه داشته بود و باعث شده بود که از پا ن یمنو رو جاینتا ا یزیچ
 کشیدنیرو م ارمبا لبخند انتظ یکاآشوب و ها یمزندگ یجاده یحاال تو یول

 کنن.  ییراهنما یتا منو به سمت خوشبخت 

حکم   یاشدن  ِی فکر کردم که چطور منو تو  یکاها  یزدم و با ذوق به حرفا  لبخند
 حکم رو دوست داشتم. ینعاشقانه و خالصانه ا یبعج کرد،یم

داخل اتاق نگاه  یاسی یداومدم و به تخت سف یرونب یبهداشت  یسسرو از 
 کردم و تو دلم گفتم:
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درست  یزیچ یی،غذا یهآشوب و هم  یشخواب بسته، بهتره برم پ یگهد -
 .ریمینم یکنم که از گشنگ 

 یسوختگ   یاومدم و به سمت آشپزخونه حرکت کردم، با حس بو  یروناتاق ب  از 
 شروع به صحبت کردم: یغ و با ج یدمدو یانهو دود وحش

 گرفته.  یشآشپزخونه آت یش،آت -

کپسول رو برداشتم و داخل آشپزخونه شدم که پر از دود شده بود،  سریع 
هم به سمت   ینح  ینکنم و در هم  یدارو پ  یشکه منبع آت  کردمیِچشم مِچشم

 پنجره رفتم و با سرفه بازش کردم.

 یبعش گاز بود، پس کپسول رو باز کردم و به سمت گاز گرفتم و صدامن انگار 
 : یدمداد آشوب رو شن

 سرم. یر خ کردمیور منم، داشتم غذا درست ماون یرشبگ یسلبابا آ  یا -

آشوب که با رفتن دود مشخص شده بود   یکپسول رو بستم و به چهره  سریع 
 ینا یدنه بود، با دپر از مواد کپسول شد یکلشو ه یاهنگاه کردم، صورت س

بلند شروع به خنده کردم و آشوب هم  یبا صدا یز،انگاعجاب یصحنه
 بند من شروع به خنده کرد.پشت

به آشوب انداختم که سرخ شد و سرش   ینگاه   یهبه بشقاب کردم و    ینگاه   یه
 انداخت، گلوم رو صاف کردم وبهش گفتم: یینرو پا
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 یایدن  یفردا چشممون رو تو  یم،بخواب  و  یمبخور  ینواهم اهم، واهلل داداش ا  -
دست   یمکه ما باش  یدجد  یاعضا  یکه دارن برا  بینیمیو م  کنیمیمردگان باز م

 .یدنتکون م

 :یدکش  یاکالفه  هوف

درست  یزیچ یهبهت استراحت بدم و خودم  خواستمیسرم م یر هوف خ -
 .بینییشد که م ینطوریخب ا یکنم ول

بهش انداختم و لبخند زدم، به فکر من بوده، به سمت گاز حرکت   یمهربون   نگاه
 کردم و خطاب قرارش دادم:

 یزیچ  یهنشده    یدار ب  یکابهتره تا ها  گیری،یم  یاداشکال نداره باالخره تو هم    -
 .یشهتلف م یدست و پا کنم که بخوره وگرنه از گشنگ 

نگاه کنجکاو آشوب   نیدافتادم و شروع به خنده کردم، با د  یزیچ  یه  یاد  یهو  و
 دادم: یحبراش توض

 دوباره بهمون حمله کنن. ترسمیم -

 کرد:  تعجب

 خبر نداره یکاها یالیو یناز ا کسیچچون ه کنم،یفکر نم -

 پس حرفم رو ادامه دادم: یده؛که منظورم رو اشتباه فهم  فهمیدم
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من  یدو روزه غذاها ینانگار ا دونییآخه م یدی،اشتباه منظورم رو فهم -
هوس حمله کردن  کنم،یدرست م یاخوشمزه یز چ یهشدن؛ چون تا  یننفر 

 .یدنرو به باد هوا م  یدمزحمت کش  یکه روش کل  ییو غذا  زنهیبه سرشون م

 و گفت: یدخند ریز ریز 

 .یدمسفارش م یروناز ب ی،غذا درست کن خوادیامشب نم یسلآ  شوخییب  -

 آخه...!  -

 :یدحرفم پر  بین

 گوش کن.  یگهبرادر بزرگت م یهرچ  آخهیآخه ب  -

 رفت. یرونبهم فرصت صحبت بده از آشپزخونه ب ینکهبدون ا و

نگذشته   یقهنشستم، هنوز چند دق  یصندل  یرفتم و رو  ینهارخور  یز طرف م  به
نگاش کردم که  یدستش برگشت، سوال یتو یکتا پالستبود که آشوب با سه

 نگاهم شد: یمتوجه

بودم. تا سفارش دادم سر  یدهند یمحشر  ینبه ا یسغذاست، واقعا سرو -
 .یگنم ینابه ا یژهو یسواقعا سرو ید،ربع ساعت رس

 خطاب قرارش دادم: شدم،یاز کنار آشوب رد م کهیشدم و درحال بلند

بشقاب  یتو یستن یکنم، تو هم اگه زحمت  یدار رو ب یکاپس من برم ها -
 .یامتا من ب یزشونبر 

 تا غذا سرد نشده. یایدباشه پس زود ب -
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ها پله یطوالن  یرفتم، پروسه یکازدم و به سمت اتاق ها یرونآشپزخونه ب از 
 .یدمکردم و باالخره رس  یرو ط 

شدم، اصال دلم  یرهدر اتاقش رو باز کردم و به صورت پر از خوابش خ یواش
 یاد،سرش م  ییبال  یه  یمجبور بودم وگرنه از گشنگ   یکنم ول  یدارشب  اومدینم

شدن داره، پس دستم رو  یتبه غذا و تقو یاز و ن یهسخت یطاون االن تو شرا
 :زدمشونش گذاشتم و آروم تکونش دادم و صداش  یدراز کردم و رو

 .یغذا بخور یدشو با یدار ب یکا،ها یکا،ها -

هم نگاه کرد، فکر کنم دو آلود بخواب یچشماش رو باز کرد و با چشما آروم
 به حرف اومد: یتبود تا در نها یرهگذشت و همچنان بهم خ  یقهدق

 سر موفق شد... . یرهپس باالخره اون آشوب خ -

 دوباره رو تخت گذاشتم، واقعا که. و

 و شروع به صحبت کردم: یدمحرفش پر  بین

 یدامن باهاش موافقم که تو ب ی،دادن به آشوب رو ندار یر آ، آ، حق گ -
 یر تو ت ی؟هست  یطیاالن تو چه شرا فهمییاصال م یکاها ی،استراحت کن

تحمل کنه؟   تونهیبدن چقدر م  یهمگه    یی،و به زور مسکن هنوز رو پا  یخورد
 اد.یسرت م ییبال یهنکرده  ییخدا یاری،بهش فشار ب یادباالخره اگه ز

 گرفتم،یکه دستش رو م  ینیخواست صحبت کنه که بهش اجازه ندادم و در ح
 :یستادما

 حرف نشنوم، حاال زود بلند شو تا غذا سرد نشده. یگهد -
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 :یدمو زمزمش رو شن یدمآروم دستش رو کش و

 !یچه عصبان  -

 رو دور کنار زدم و جوابش رو دادم: دستش

هر چقدر هم که  یست،ن ارزشییب  یز چ یزندگ  یکاها یم،بله که عصبان -
سر  یدی؟فهم ی،کن  یبندشرط یتزندگ یرو یبازم حق ندار ی،سرسخت باش

 .یکن  یسک ر یحق ندار یتزندگ

بلند  یطونیکرد، با لحن ش  یک و سرش رو نزد یدبه سمت خودش کش منو
 زمزمه کرد:

دلم   یدپس شا  خورم،یشکست نم  وقتیچو ه  دونمیکه من مرد م  دونییم  -
 یمعصوم عصبان  یکوچولو  ینکنم و ا  یسک ر یمبار تو زندگ یناول ید برابخوا
 داشته باشم. یشههم یبغلم برا یرو تو

داشتم از شدت  یعنیتو چشمام زل زد.  یطونبعد سرش رو بلند کرد و ش و
راه رو انتخاب کردم و خودمو به  ینترپس آسون کردم،یخجالت تشنج م

 چپ زدم: یعل یکوچه

تا  یمبهتره بر  کنه؟یکه داره صدامون م  شنوییآشوب رو م یصدا یوا یا -
 غذا سرد نشده.

چپ اگه االن بود، کف  یخودم رو به اون راه زدم که مرحوم عل یانهناش چنان
 استعدادم. یناز ا کردیم
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 یم؛بر  یروناتاق ب ینتا همراهم از ا یدمشصحبت ندادم و کش یاجازه بهش
 من نبود.  هاییجلودار سوت   یکس  یگهو د  کشیدیم  یک بار  یوگرنه کار به جاها

 یخجالت بهم اجازه یول خندهیم یزریز بار داره ر یناول یکه برا  شنیدممی
نفس  یهو  یمزد یرون. باالخره از اتاق بدادیصحنه رو نم ینلذت بردن از ا

 موندیم،یم  تر یش. خدا بهم رحم کرد وگرنه اگه بیدمکش  ییصدایب   یول  یقعم
 .یوندمنبود که از شدت خجالت به خانوادم نپ یدبع

 و بهش نگاه کردم: یدمشد. از جا پر  یکمنزد یکهوکه   یمحال حرکت بود در 

 یه؟چ...چ...چ -

 در آورد: ادامو

 فقط... . یست،...ن...ن...نیزیچ...چ...چ -

 و کنجکاو به سمتش برگشتم: ایستادم

 یکا؟ها یبگ  خواییم یچ  -

و آروم   یدشده بهم نگاه کرد و من رو به سمت خودش کش  یطونش  یچشما  با
 زمزمه کرد:

 که...!  کنهیشده آدم رو وسوسه م ییهلو یهاگونه  ینا -

راه ممکن   ترینیانهحرفش رو آدامه نداد، منظورش رو گرفتم و به ناش  یگهد  و
 :چوندمیبحث رو پ

 که هلو بخره.  فرستمیفردا آشوب رو م -
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چه  ینکنم، ا  یریجلوگ یتا از هرگونه حرف  یدمشهمراه خودم کش یع سر  و
 یگهسرد بود که بهتر بود، اگه چهاربار د  ینا  بینم،یکه امروز دارم ازش م  ییهرو
 که.  کنمیم یقلب یحرفا رو بهم بزنه که از شدت خجالت سکته ینا

 :ینمکن بب  صبر 

 امروز چندمه؟ یکاها -

 که اشتباه حساب کرده باشم.  کردمیم خداخدا

 تعجب نگام کرد و جوابم رو داد: با

 امروز پونزدهمه، چطور؟ -

انداختم و جوابش   یینکلمه شکستم و داغون شدم، سرم رو پا  یواقع  یمعن  به
به آشپزخونه ساکت موندم، تا نگاهم به نگاه خندون  یدنرو ندادم و تا رس

ازم  یکاها ینکهآشوب افتاد، بدون توجه بهش از کنارش رد شدم و بعد از ا
 با غذام کردم. ینشستم و شروع به باز یز فاصله گرفت، پشت م

 آشوب سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم: یزدهیرتح یصدا با

 رسی؟یپکر و داغون به نظر م جور ینه که اافتاد یچه اتفاق  ی،آج  یسل،آ  -
 ؟گفته  یزیبهت چ یکاخوب بود، نکنه ها یتکه روح  یرفتن

نگفت،  اییگهد یز انداختم. آشوب هم چ یینرو ندادم و سرم رو پا جوابش
 نگه. یزیبهش اشاره کرده بود که چ یکافکر کنم ها
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نه، بلند شدم که  یاخوردم  یزیچ یدماز تمام کردن غذا که اصال نفهم بعد
 ها رو جمع کنم اما آشوب دستم رو گرفت و نذاشت:ظرف

 .یمحرف بزن یایمتا ب یراییپذ یتو برو تو کنم،یخودم جمع م خواد،ینم -

 یراییرفتم و به سمت پذ  یرونوارفته آروم از آشپزخونه ب  یهاو با قدم  برگشتم
 انداختم. یینمبل نشستم و سرم رو پا یت کردم و روحرک

 سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم: یکامحکم ها یصدا با

 یضی،مر   یشنکه اگه رو هم انباشته بشن، م  یز دردهات رو تو خودت نر   یسلآ   -
 تونهیقلب تا چه اندازه م یهاز شدت بغض، مگه  ینهس یدرد قفسه یشنم

 یهوقتا گر   یبعض  یره،درد و بغض رو تحمل کنه؟ نذار نفست از شدت بغض بگ
 الزمه، بذار بغضت بشکنه و دردهات با اشک سبک شن.

. به دیدمیاز اشک م اییهرو پشت ال یکاچشمام جمع شد و ها یتو اشک 
تا عطر سردش رو  ید،بغلش کش یسمتم اومد و کنارم نشست و آروم منو تو

بردم و محکم سرم رو  یکاشکست و دستم و سمت ها . بغضمیدمنفس کش
محکم فشار دادم و با شدت شروع  یکاها یپهن و غضالن  یینهس یبه قفسه

 کردم.  یهبه گر 

آروم موهام رو نوازش کرد.  شیگهدستش رو دورم انداخت و با دست د یه
و که دردهام رو مرور کنم و با اشک اونا ر   دادیو بهم اجازه م  گفتینم  یچیه
 .یزمبر  یرونب
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بغلش چشمام  یهاش، توموهام گذاشت و با نوازش یآروم رو ایبوسه
 شد و به خواب فرو رفتم. ینسنگ

*** 

 :هایکا

کردن درداش بوده که   یمشغول خال قدر ینکه ا  یدمشل شدن دستاش فهم با
جا کردم و پاهاش و به خواب رفته، آروم دستم رو جابه  یاوردهبدنش طاقت ن

 پاهام قرار دادم. یل گذاشتم و سرش رو رومب یرو رو

 یبه رو  یبوده ول یادز یلیدختر درداش خ  یناشک بود، ا یسهنوز خ  پلکاش
 کنه.  یهها رو تخلتا امشب که تونست باالخره اون آورده،یخودش نم

 پس بالخره خواب بهش غلبه کرد. -

 آشوب سرم رو بلند کردم و جوابش رو دادم: یصدا با

 شد و خوابش رفت. یکه خال  یختقدر اشک رآره، اون -

 رو بهم داد: یاومد و دستش رو دراز کرد و دستمال کنارم

 که ِچش بود.  یدمهنوز نفهم یهاش رو پاک کن، ولاشک  یکاها -

طاب نگاه کردم و آشوب رو خ یسلروم نشست، به آ مبل روبه یرفت و رو و
 قرار دادم:
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که انگار   یدمامروز چندمه و جوابش رو دادم، واضح د یدکه ازم پرس  یزمان  -
همدم   ییکه آرزوهاش شکستن و تنها  یهروز  یسلآ   یشکست، آشوب فردا برا

 روزهاش شد. ییهبق

 :یدحرفم پر  بین

 نگو که...! -

 تکون دادم: ییدتا یبه نشونه یو سر یدمکش  آهی

 که پدر و مادرش جونشون رو از دست دادن.  یهدرسته، فردا روز -

 نگاه کرد، محکم صداش زدم: یینبه پا ینو غمگ یدموهاش کش یتو دستی

 آشوب؟ -

 رو بلند کرد و با تعجب نگام کرد: سرش

 شده؟ یزیبله داداش، چ -

 کردم و جوابش رو دادم:  اخم

 یکاف  یدختر به اندازه ینها! ا ینهنب یسلزده رو فردا آ ماتم ییافهق ینا -
براش باش و اصال  یخودش فردا ناراحت هست، فردا همون آشوب پر انرژ

 یکه تا حدود  کنمیبراش م  یفکر   یهمنم فردا    دونی،یم  یزیکه چ  یار به روش ن
ار که بندازم روش، یپتو ب یهبره. حاال بلند شو و از اتاق  یادشهاش رو غم
 .یشهبلندش کرد چون بدخواب م یشهنم
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 یسلشروع به راه رفتن کرد، نگاهم رو دوباره به آ  یعبلند شد و سر  آشوب
سرم رو به  یدم،و تاب صورت معصومش کش یچپ یدادم و انگشتم رو رو

 سمت گوشش خم کردم و زمزمه کردم:

 گناهکار رو؟  یهتفکر  یپروسه یدگرگون کرد یتو دختر معصوم چطور -

 رحمانهیب   ینطور نه بهت دل باختم که ازدم، نک  یبوسه ا  یشونیشپ  ِی آروم رو  و
تو تا آخر عمرت  ی؟من باش ینگاه و زندگ  یمحدوده یتو یشههم خوامیم

 .یر وال غ یمن یایمحکوم به دن

 یکا؟ها -

حاال چه وقت اومدن  یبلند کردم و به آشوب نگاه کردم، لعنت  یع رو سر  سرم
 :یفتمرو گرفتم که پس ن یشبود. گلوم رو صاف کردم و دست پ

 ی؟بله؟ پتو رو آورد -

و  یدلبش کش یبه گوشه ی..*باش رو به هم فشار داد تا قهقه نزنه، دست ل
 جوابم رو داد:

سنگ بود  یکه به سرد  یقلب بینمیتو دستمه؟ م بینییآره داداش مگه نم -
زن داداش من  یبرا یسلبهتر از آ  یبه، چه دختر عاشق بشه، به تونهیهم م
 بودن.

 :یدمکش  یسلآ  یو آروم رو یدمرو از دستش کش پتو

من فقط  یست،ن یادطور که به نظر ماون یهچرت و پرت نگو آشوب، قض -
 چون درد داشتم خم شده بودم.
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 ها تکون داد: یوونهرو مثل د سرش

کنم که آروم   یکار چ یو گفت  یتو از درد خم شده بود دونم،یآره داداش م -
بوس محض  یهپناه ببرم و    یسلآ   یعنیپس بذار به منبع آرامش خودم  شم؟  

 . یرمآروم شدن ازش بگ

رو  یسلافتاد آ  یادم یشدم که به سمتش هجوم ببرم که بزنمش ول یز خ نیم
 پام خوابه:

 یها رو بزن حرف ینا یسلکن، فردا جلو آ   یمسائل شوخ  ینآشوب کم با ا -
 خودته ها! یجونت پا یگهد

 یطونش  یقدم رفت عقب و با خنده    یهباال برد و    یمحالت تسل  رو به  دستاش
 گفت:

 .مونهیمسکوت م یسلآ  یعشق برا ینا ییهباشه، باشه، قض -

 یسلآ  یشپ دونمیآخر م یبلند قهقه زد، خودمم خندم گرفت، آشوب لعنت  و
 .یدهلو م

نگاه کردم، فردا تمام تالشم   یسلآوردم و به آ   یینهمون لبخند نگاهم رو پا  با
 .کشییم یبره چه درد یادتتا  کنمیرو م

 گرفتم:  یسلآشوب نگاهم رو از آ  یصدا با

 یناگه تا صبح با ا طوریینرو به اتاقش ببرم؟ ا یسلآ  خواییم یکا،ها -
 .شتافییم یباق  یار قشنگ از درد به د ینی،جا صامت بش یک  یلاستا
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 یشتر ب  یهرچ   یم،بهتره که بلندش نکن  یشه،صبح م  یگهاالنا د  یست،نه الزم ن  -
 بخوابه براش بهتره.

 بهش انداختم که از نگاهم تعجب کرد: یقینگاه عم یه

 کنی؟ینگام م ینجوریچرا ا یکاها یهچ -

 حرفم رو بهش زدم:  رک

 چه خبر؟ یامنشاز آر -

 کرد:  یالک  یخنده یهو  ید،اسمش رنگ از صورتش پر  یدنشن با

 پرسی؟یم یزیچ ینچرا همچ -

 رو صورتم نشست: یو اخم وحشتناک  یدمرو تو هم کش ابروهام

 آشوب؟  یگمم  یچ   فهمییم  یشم،کشتن اونا م  یخیالآشوب فکر نکن که من ب  -

 انداخت و جوابم رو داد: یینرو پا سرش

 داداش. فهممیم -

با   خواییو م  یشیاحساساتت به من م  یر درگ  یتو دار  فهمی،ینه آشوب نم  -
. فکر نکن اگه االن یمنو از راه انتقامم منحرف کن یمتو زندگ یسلقرار دادن آ 

 ینکهشدم، نه به محض ا یخیالشب یعنی کنمیدر موردش نم یصحبت  یچه
به صف  کتکه تک   کنمیو زخمم خوب شه، اسلحم رو پر م یادنفسم باال ب

 ترورشون کنم.

 کرد و معترضانه صدام زد:رو بلند   سرش
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 !یکاها -

 حرفش رو کامل بگه: نذاشتم

من دارم تو  ی،مزخرف منو درک کن یطشرا یدآشوب تو با هایکا،یب  یکاها -
 یاد،تا نفسم باال ب یرم،که بتونم انتقام بگ زنمیدست و پا م یزندگ  ینا

 خوای؟یم ینحسم، ازم چ  یهام شده مرور گذشتهشب یلحظهبهلحظه
رو!  ر فراموش کنم اون همه درد رو، زجر رو، اشک رو، شکستن غرو خواییم
 خوای؟یازم م ینوا

اگه  خوامیفقط م ی،ش یخیالشونب خوامینم خوام،یازت نم ینوا یکانه ها -
با  خوامینباشه، م یزیانتقام و خون و خونر  یاز رو یاد،قراره نفست باال ب
بار   یهپر از آرامش باشه.    یتهر لحظه از زندگ  امخویم  یاد،عشق نفست باال ب

تا  یستن یحرف  یشی،با کشتنشون آروم م دونیی. اگر میگمگفتم، بازم م
 یشتر ب  یکمکه    خوامیاما م  ی؛کنم تا به هدفت برس  یتتهش باهاتم که همراه

 ی؟دستات تحمل کن یتا آخر عمرت رد خون رو رو تونییم ینبب ی،فکر کن
 یجور  یدمکنه که اگه کنه بهت قول م  یداپ  یانهات جر تو رگ  بذار عشق  یکاها

 !یدی؟کش  ییچه دردها یکه فراموش کن  یادنفست باال ب

 یشونیشو پ  یدرو آروم بوس  یشونیماومد و به سمت صورتم خم شد و پ  کنارم
 چسبوند و آروم زمزمه کرد: یشونیمرو به پ

. قلبت رو آزاد یهست   یزندگ   ینا  یتو  یزترینمعز   دونییکه م  دونمیم  یکاها  -
 یشها زندانچون سال  ست،تجربهیچون هنوز ب   یرهبگ  یادرو    یبذار، بذار عاشق 

از دستت در نرفت تا حاال که  وقتیچو افسارش ه یدیشو به بند کش یکرد
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که قلبش   ینده به دختر بیو دل م  کنهیکم داره خودش رو از بند تو آزاد مکم
 بینییتر دل ببنده و بعد مآزادش کن تا راحت ست،یدهمثل خودت درد کش

که  یبا دختر  یره. بذار آرامش بگیشهم یشهاز هم تر یرینش یتکه زندگ
باعث   یهاقلب  یشده و بازم با مهربون   یدهبه بند کش  یزندگ   ینمعصومانه تو ا

 یمتو ترم یعاشقانه برا یدمن و شا یبندها رو خواهرانه برا ینا هاییو بان 
 دختر پشت و پناه باش. یه یبار برا یناول یبرا یکاها کنه،یم

 یدها چرخبه سمت پله  یگهحرف د  یچرو جدا کرد و بدون ه  یشونیشبعد پ  و
 و رفت.

 یها بود که رفته بود، ولشده بود، آشوب ساعت یرهها خمات به پله نگاهم
 یعنی کرد،یو افکارم رو دگرگون م یشدم یدهسرم کوب یحرفاش مثل پتک تو

اومده؟   یمزندگ  یکه ناخواسته تو  یدل بدم به دختر   یدبا  یه؟درست چ  یمتصم
 یلیم و عزائیر قلب و احساساتم بذارم و اسلحه به دست بگ یپا رو یدبا یا

 گیره؟یرو ازشون م یباشم که زندگ 

 یختر د یبرا رحمانهیکه ب  یطرف قلب یک رو دارم، از  یشپ یسخت  جدال
که خورد شده و در انتظار انتقامه تا خودش رو   یطرف غرور یکو از  تپه،یم

 کنه.  یمدوباره ترم

آشوب، تحت شعاع  یکه افکارم با حرفا  یدمکه به چشمم خورد، فهم  ینور با
 .یدهتا صبح طول کش یمتصم یچیدگیقرار گرفته و پ

بود که انگار هرگز دادم که چنان با آرامش غرق خواب    یسلنگاهم رو به آ   آروم
دو قطب  یسلمن و آ  گفتیآرامش نداشته، آشوب راست م ینبا ا یخواب 
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رو احساس  یبا هم آرامش زندگ  تونیمیکه فقط م  یمهست یبه هم مربوط 
 .یمکن

 یر آروم کوسن نرم مبل رو ز  یلیپاهام بلند کردم و خ  یرو از رو  یسلسر آ   آروم
پاهام بلند شدم، از   یکردم و آروم رو  یمروش رو تنظ  یسرش قرار دادم و پتو

ارزشش رو داشت، چون  یپاهام اخمام تو هم رفت ول یدرد خواب رفتگ 
باشم   ارشاومده بود، کن  یشپ  یسلآ   یکه برا  یطیشرا  ینترتونستم تو سخت

 .یارممعصومش ب یرو به چشما یو اون رو آروم کنم و خواب راحت 

بهش نگاه کردم و با  اومد،یم یینها پاآشوب که از پله یقدم ها یداص با
 :یدنگاهم خند یدند

 یاصال نتونست  ینکهمثل ا ی؟کرد  یداکه پ  یهداغون یچه چهره ینداداش ا -
 .یبخواب 

 دادم:  یرونو ب یدمکش  یقینفس عم کالفه

 رم. ذهنم اصال نتونستم چشم رو هم بذا  یاز شدت شلوغ   یشبحق با توئه، د  -

 اومد و دستم رو گرفت تا خواستم اعتراض کنم، به حرف اومد: کنارم

که من ازت   اییافهق ینبا ا یا،راه ب یست،آرومعنوان وارد ن یچاعتراض به ه -
 .یفتیدراز ببهو دراز  یاگه دستت رو ول کنم غش کن ترسمیم بینم،یم

 و به سمت آشپزخونه برد: یددستم رو آروم کش و
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درست   یسلکه آ   یاشاهانه  یهاکه به صبحانه  دونمیامروز صبحانه با من، م  -
 یو بتون  یکه ضعف نکن  کنهیشکمت رو پر م یتا حد یول یستن کنه،یم

 .یمسکنت رو بخور

 کرد و دستم رو رها کرد:  ییمراهنما یز کنار م  یم،داخل آشپزخونه شد تا

 .یخچالاز  یالسراغ برداشتن وسا تا برم ینداداش بش -

شدم، با  یرهجلوم خ یالوسا یدننشستم و به چ یز پشت م یحرف  یچه بدون
 بلند کردم و به آشوب نگاه کردم: یعکه تو ذهنم جرقه زد سرم رو سر   یفکر 

 آشوب! -

 نگام کرد: یع سر  آشوب

 جانم داداش؟ -

که   بوسهیهست که دستت رو م  یکار  یه  ی،صبحونت رو خورد  ینکهبعد از ا  -
 .یانجامش بد

 مطمئن شد: نگاهش

 .یدمبگو داداش مطمئن باش که درست انجامش م -

 دادن نقشه کردم: یحو شروع به توض یدمموهام کش یتو دستی

 ... .یدخوب تو با -

چهرش از  گفتم،یکه م  یادادم، با هر کلمه یحمو نقشه رو براش توضموبه و
 :یدکه به محض تمام شدن حرفم از جاش پر   ییتا جا یشدبازتر م یخوشحال
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 .یشهخوشحال م یلیمطمئنم خ یکا،فکرت ها ینبه ا یولا -

 ی،که کارها رو انجام بد  یصبحونت رو بخور تا جون داشته باش ینحاال بش -
 .کنمیمنم تا حد ممکن بهت کمک م

 :یداومد و خوشحال خند یرونب یز و از پشت م یدرو عقب کش صندلیش

خوشحالش   یچهره  یدناز ذوق د  یدمنقشه رو شن  ینحاال که ا  یکابابا ها  یا  -
صبحونه بخورم؟ نه  یلکسو ر ینمبش یبعد تو انتظار دار یستدل تو دلم ن

 درستش کنم. تر یع هر چه سر  یدبا

نگاهم دور  یزد و از محدوده یرونبا سرعت از آشپزخونه ب یبدون معطل و
 شد.

 یها کسخوبه که ما بعد مدت  یاست،برادر دن  ینبهتر   یسلآ   یواقعا برا  آشوب
کارها برامون   ینو تمام ا  یمکردنش خوشحال  یز سوپرا  یبرا  ینطور که ا  یمرو دار

 دارن. یتازگ 

کار   یندهنم گذاشتم، ا  ِی رو تو  یبعد  یلبام نشست و لقمه  ِی رو  یمحو  لبخند
به آشوب  یاون رو رقم بزنه، منم به زود یاتفاق زندگ  ینبهتر  تونهیم
 .یمرو انجام بد یمونسع یتاتفاق، نها ینا یتا برا پیوندمیم

*** 

 :آیسل

هم نداشت چون   یو تعجب  سوختیچشمام رو باز کردم، چشمام م  حالییب   با
 زد: یبافتادم، وجدانم بهم نه یشبد یادکرده بودم، تا   یهگر   هایقهدق
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پسر مردم رو مجبور   یا،آورده بود  یر خودت گ  یبغل برا  یهخوب    حیا،یب   یسلآ   -
 که بغلت کنه.  یکرد

 زمزمه کردم:  یتو با عصبان  یدماخمام رو تو هم کش  یخجالت سرخ شدم، ول  از 

فکر  یزاچ یننبودم که به ا یطینزنا وجدان جون، تو شرا یببه من نه ینبب -
کنم؟ نکنه انتظار  یمحرم، نامحرم یطشرا ینتر تو سخت یکنم، انتظار دار

 و عقدش کنم؟ یارمتو بغلش عاقد ب یهگر   یه یبرا یداشت 

آور خونه شدم و توجهم جلب شد، ترس برم داشت سکوت وهم  یمتوجه  یهو
 و بلند صدا زدم:

 یین؟آشوب، کجا یکا،ها -

و دستام   رفتیکم شدت ترسم داشت باالتر مکم  یگهد  یومد،ن  ییصدا  یچه  اما
 لرزیدیکه صدام از ترس م  طور ینزدم و هم یغرس سرد شدن، پس جاز ت

 صداشون کردم:

 یین؟آشوب، کجا یکا،ها -

 یهفکر تنم  ینسرشون اومده؟ از ا ییفقط سکوت بود و سکوت، نکنه بال بازم
 زدم: یبگرفت و به خودم نه  یفخف یلرزه

 نفوس بد نزن، خدا نکنه. الکی

 رو صدا کردم: یکادفعه فقط ها ینکردم و ا  بغض

 یی؟کجا  یکاها -



  

 
135 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 یتک اتاقا رو باز کردم، ولها باال رفتم و در تک از پله یهو با گر یدترک بغضم
 !یچبه ه یچه

 یها دوباره با پاهااز پله لرزیدن،یاز ترس پاهام سست شده بودن و م دیگه
 نبود. یخبر  یعتاً طب یاومدم و تو آشپزخونه رو هم نگاه کردم ول یینلرزون پا

 یرون؟برم ب یعنیقفل شد،  یبه در ورود نگام

رو گرفتم، فکرم رو متمرکز   یممتصم  یتمحض دست و پا زدم و درنها  یدودل  تو
رو فشار  یرهرفتم و آروم دستگ یلرزون به سمت در ورود یهاکردم و با قدم

کردم، نه بخاطر   یهبلندتر گر  یرفتم. با صدا یروندم و بدادم و در رو باز کر 
و  یحرو صح یکاو ها بآشو ینکهروم بود بلکه به خاطر ابهشت روبه یه ینکها

 .یدمسالم د

اول آشوب شروع   یدنکردن و تا کنارم رس  یدنسرعت به سمتم شروع به دو  با
 به صحبت کرد:

 کنی؟یم یهچرا گر  یه؟چ ی،آج  یسل،آ  -

لحن  ینتر با مظلوم کردم،یه با پشت دست اشکام رو پاک مک طور همین
 ممکن جوابش رو دادم:

 سرتون اومده. ییبال یدشا یا ین،و رفت ینفکر کردم تنهام گذاشت -

و منو به آغوش گرمش دعوت کرد، سرش رو کنار گوشم   یددستم رو کش  هایکا
 خم کرد و زمزمه وار صحبت کرد:
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رو   یزاییو چ  یشد یمشکل ممکن وارد زندگ  ینکه به بدتر   دونمیماه من، م  -
اما حاال که  شنیدی،یم یدکه نبا  یدیشن یزاییو چ دیدییم یدکه نبا  یدید

به من  ی. حاال بدجوریحق رفتن رو ندار یگهد ی،من گذاشت  یایدن یقدم تو
 ینمنو از ا تونهینم کسیچه یگهد ی،آغوشم یو حاال که تو یوصل شد

من جدا کنه،  یایکه تو رو از دن  یدماجازه نم یآغوش جدا کنه، هرگز به کس
 .کنمیپس بدون که هرگز رهات نم

جا  یلیمنو از آغوشش جدا کرد و بهم نگاه کرد، راستش از حرکتش خ آروم
خورده بودم و از شدت خجالت رو به مرگ بودم، مطمئن بودم که مثل گوجه 

خودم حس کردم، بهش با خجالت  یو رور  ینشنگاه سنگ یسرخ شدم. وقت 
 یستالکر  هاییکهشدم که مثل ت یرهخ یخیش یآب  ینگاه کردم. به چشما

نرم و  یلیآوردم و بهش نگاه کردم که لبخند خ ییننگاهم رو پا ید،رخشدیم
که آشوب وسط حس و  یمروش نشسته بود، تو جدال نگاه بود یرنگ کم

 :یدحالمون پر 

باالخره  یدهدرد کش یهاامروز، قلب یهو مبارک یمونوز مبه، عجب ر به، بهبه -
 ازشون تصاعد کرد. یعشق و زندگ  یخوردن و جرقه یوندبه هم پ

 یکامشتم فشار دادم، ها یرو تو یراهنمپ یینانداختم و پا یینرو پا سرم
 گونه و با تشر صداش زد:اعتراض

 آشوب! -

 اومد و گفت: یز ر یخنده یه آشوب
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 یادتپاک    یما،داشت  ییهاقرار   یهما    ینکهمثل ا  یول  یم،باشه داداش من تسل  -
 رفته؟

شده بودن و   یرهکردم و سرم رو بلند کردم و بهشون نگاه کردم. بهم خ  تعجب
 یستوا معلوم ن کردن،یور اشاره مو اون ور ینو به ا زدنیحرف م ینگاه 

 چشون شده!

آشوب هم پشتم رفت، تا خواستم  و دستم رو گرفت، یستادکنارم ا هایکا
 چشمام رو پوشوند. یچشمام آورد و رو یدستاش رو جلو یره،بپرسم کجا م

 :خندیدم

 شده؟ آشوب چرا چشمام رو پوشونده؟ یزیپسرا چ -

 و گفت: یدشرور خند آشوب

 .ینیشجلوجلو بب یدخوشگل در انتظارته که نبا یز سوپرا یه -

 یر گ  یین و هر آن، منتظر بودم که پام به جابعد کورکورانه منو به راه انداخت  و
 شم. ینکنه و با صورت پهن زم

دستم رو ول کرد و آشوب هم دستاش   یکام داشتن، هاو نگه  یستادنا  باالخره
تار بود اما به  یدمچشمام برداشت. چشمام رو آروم باز کردم، د یرو از رو

دهنم گذاشتم  یزده شدم و دستم رو جلومحض واضح شدن نگاهم، شگفت
 .یدمکش  یفیخف یغ و ج

 یهو منو تو  یچیدپ ینیمب یها توعطر گل یبهشت سرسبز جلوم بود، بو یه
 بخش فرو برد.آرامش یبو عج یقعم یخلسه
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 و به سمتش برگشتم: یدمرو طرف چپم از دور شن یکاها صدای

 یهات رو الو تو هم تمام غم یچهموهات بپ یوقتشه که باد ال یسل،آ  یاب -
 .یها رو به دست باد بسپارو اون یخنک رها کن یهاوزش ینهم

 یم کرد و با شادزدهشده بود که ذوق یزونتاب آو یهدرخت  یباترینز به
تا خواستم خودم رو و با شوق به سمتش رفتم و رو تاب نشستم و  یدم،خند

به تاب خورد و شروع به حرکت  یتکون بدم و تاب بخورم هل نسبتا محکم
نگاه کردم  یکاکردم و به عقب برگشتم، به ها  یبلند یخنده یکردم. با خوش

. سرم رو چرخوندم و به آشوب که دادیو هلم م خندیدیم یکه با شاد
و خوشحال بود و بهم  خندیدیم یکاها یروم بود، نگاه کردم که با خندهروبه
 .نداختایم یبا قدردان  ینگاه 

به آسمون کردم، زمزمه کردم: »شکرت« و لبخند خدا   یو نگاه   یدمخند  بلندتر 
 رو هم حس کردم.

*** 

 یو بزرگ   یقهام لبخند عملب  یدر حال پخت بود و رو  یبه قابلمه و غذا  نگاهم
 یروز ابر  یه یتو یتاب باز یم،رو گذروند یخوب  یهانشسته بود، چه ساعت

دست آشوب بود و مطمئنم که  یکه ساخته  یموییدر بهشت ل یخ ی،و بارون 
تاب  یرو یکاسوار کردن ها یره،زبونم نم یر از ز وقتیچاون ه یو ملس یترش

 بلندمون. یهاو هل دادنش همراه آشوب و خنده
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نشونده بود، خجالت   یاهاون بوس  یرو  یکاکه ها  یدمکش  یشونیمپ  یرو  دستی
 یحس بد تو یه یهوهام رو حس کردم و لبخندم شدت گرفت، اما گونه  یرو

 شد و نگرانم کرد و لبخندم رو محو. یوجودم جار

 رو با شدت به چپ و راست تکون دادم و با خودم زمزمه کردم: سرم

ته  .« اما از یفتهب یستقرار ن یاتفاق  یچنگران شم، ه یخودیب یدنه، نبا نه»
 کنه و دگرگون شه.  ییر تغ یزاییچ یهکه امشب قراره   دونستمیقلبم م

م شونه یکه رو یکه با حس دست  کردمیبه حس بدم فکر م طور همین
هام لب  یرو  یآشوب لبخند  یدنو با شدت برگشتم، با د  یدمنشست، از جا پر 
 نشوندم و گفتم:

 ی؟داشت  یآشوب حواسم نبود، کار یدببخش -

 نگران بهم نگاه کرد و جوابم رو داد: آشوب

 شده؟ یزینگران شدم، چ ی،نه، چندبار صدات کردم و جواب نداد -

 رو بهش گفتم: یقتنکردم و حق معطل

 من نگرانم. یفته،ب ییاتفاقا یهدارم، امشب قراره  یحس بد یهآشوب  -

نداد، نگاه  یتو چشمام نگاه کرد و جواب  یجد یلیمحو شد و خ لبخندش
 : یدماز نگاهش ترس داد،یرو بهم نم یخبر خوب  رنگشیاقهوه

 آشوب نگو که...! -
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آشپزخونه  یرونبذاره حرفم رو کامل کنم، برگشت و به سمت ب ینکها بدون
بهم انداخت  نگاهییمبره، سرش رو چرخوند و ن یرونب ینکهرفت اما قبل از ا

 زد. یرونو ب

 یم که آوار نشم و آروم روگرفت  یز م یسست شد و دستم رو به گوشه پاهام
سکوتش و نگاه نگرانش بهم ثابت  یننگفت اما هم یچینشستم، ه یصندل

 رو حس کرده. ییر تغ ینکرد که اونم ا

لحظه به خودم اومدم  یکبَهم گره خورد و گذر زمان رو حس نکردم،  افکارم
 بود. یدهکه دو ساعت گذشته بود و وقت شام رس

گاز رفتم و بعد از  یرو یبلند شدم و به سمت غذاها یصندل یاز رو آروم
غذا کردم و آروم   یدنشروع به کش  ی،آوردن ظروف با ذهن گره خورده با نگران 

 بلند شروع به صدا زدن پسرا کردم: یبا صدا یدم،چ یز م یرو

 غذا حاضر شده. یایدآشوب، ب ا،یکها -

نشستن،   یز بعد از صدا زدنشون، داخل آشپزخونه اومدن و پشت م  یقهدق  چند
 شوخ طبعش برگشته بود: یلآشوب دوباره به استا

 جون. یآبج  یدیرو امشب چ یخوشگل یز جانم، عجب م یا -

 :یدمرو پس زدم و خند نگرانی

ه قار و قور افتاده، نهارم که که شکماتون ب  یدبخور تونیدینوش جون، تا م -
 .یدو نخورد یددو در کرد
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 یکانشستم و شروع به خوردن غذا کردم. ها  یصندل  یبعد از گفتن حرفم، رو  و
نگاهش رو که حس کردم، بهش نگاه کردم، تا  ینینزد، سنگ یحرف  یچاما ه

بهم دوخته شده بود، انگار هر  ینگاهش با نگران  یختم،فرور یدمنگاهش رو د
 .یادب یشقراره پ یزاییچ یهنفرمون الهام شده بود که  سه

از جاشون بلند شدن و آشوب کمکم  یکاغذا و تشکر آشوب و ها یاناز پا بعد
 یروناز آشپزخونه ب  یگذاشت و روشنش کرد و سه نفر   ینماش  یها رو توظرف

 .یمزد

کنارم بود که...که   یکالم داد، ها یکیشون یها رفت و روبه سمت مبل آشوب
 صداش زدم:

 .یستالحظه وا یه یشهاگه م یکاها -

 ی. دستش رو گرفتم، حاال تعجب جابهم نگاه کرد  یو با نگران   یدسمتم چرخ  به
 یستالکه به کر   جور یننگاه نگرانش رو گرفته بود، دستش رو بلند کردم و هم

 ستم.دستش گذاشتم و دستش رو ب یرو تو یزیشده بودم چ یرهنگاهش خ

 به حرف اومد: یه،چ دونستیم ندیده

 اما...! -

 صحبت ندادم: یهاش گذاشتم و اجازهلب یاشارم رو رو انگشت

 بهم اعتماد کن. یس،ه -

برد و جلوتر از من به سمت  یبشج یرو بست و دستش رو تو چشماش
 آشوب رفت.
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 هیر روشون نشستم و بهشون خو منم کنارشون رفتم و روبه یدمکش  یبلند آه
 یتوان باز موندن رو نداشت، با صدا  یگهخسته بودم و چشمام د  یلیشدم، خ

 :یدماز جا پر  یکاها

 .دیمیآشپزخونه رو انجام م یبرو تو اتاق بخواب، من و آشوب کارا یسلآ  -

رو تو هوا زدم و از جا پا شدم و سالنه سالنه به  یشنهادشخدا خواسته پ از 
اتاقم داخل رفتم و خودم رو رو تخت  به یدنها رفتم، بعد از رسسمت پله

 شدم. یهوشپرت کردم و ب

*** 

 یدهمرد با صورت پوش  یهتا نگاهم به    یدم،دهنم از خواب پر   یرو  یحس دست   با
تو حجم دستاش خفه شد، شروع  یغمج یزدم اما صدا یغافتاد، از ته دل ج

. از جا بلندم کرد، کردیهام رو مهار مبه دست و پا زدن کردم اما تمام حرکت
و اسلحش رو به  یدرو از پشت کش یقمخواستم بدوم اما  یستادمتا رو پا ا

 گفت:  یدشنخراش یپهلوم فشار داد و با صدا

 ینرنه مجبورم با اپرنسس خانوم وگ ی،کن  یرونبهتره فکر فرار رو از سرت ب -
 کنم.  یزتتفنگ ج

و خم  یچاز پشت هلم داد و همراهش شروع به راه رفتن کردم، از پ آروم
بلند شروع  یو آشوب خورد با صدا یکاتا نگاهم به نگاه ها یمها که گذشتپله

 :زدنیمن شدن شروع به مقاومت کردن و داد م یکردم، تا متوجه  یهبه گر 

 نداشته باش.  یشکار  ی،رو ازش بکش عوض  فتیولش کن کثافت، دست کث  -
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 یقمشق  یزانوهام جلوشون نشوند و اسلحه رو رو  یمن رو رو  وجدانیاون ب   اما
صدام خفه   یهوشد، اما    یمتفنگ باعث شدت گرفتن گر   یلوله  یگذاشت، سرد
 :یدمروهان رو شن یصدا یشد اونم وقت 

 به کام دختر گمشده؟ یخانوم گل گالب، زندگ  یسلبه آ  -

هاش رو تو موهام کرد و سرم رو به سمت خودش اومد و پنجه کنارم
بهم  یمحکم یلی. تا نگاهم رو متوجه شد، س. با نفرت بهش زل زدمبرگردوند

 خوردم. ینزد که با صورت زم

 بلند شد: یکاها یادفر  صدای

دستام رو باز کن تا نشونت بدم  یاگه جرأت دار شرفیب  ی،ولش کن عوض -
 یه؟حکمش چ خوامشیکه من م  یدست بلند کردن رو دختر 

 زد و گفت: یبلند یقهقه روهان

 ینمواجب شد که بب یگهدختر شده، پس د ینما عاشق ا یکایپس آقا ها -
 هم دل ببازه. یاپسر دن ینتر داره که باعث شده سرد یچ 

کردن و شروع به تقال   یرش بلندغ یدن،حرف رو شن ینو آشوب تا ا هایکا
 ینکهافراد روهان معلوم بود که با ا یکردن اما موفق نشدن، از صورت زخم

 یتکردن، در نها  یادیز  یلیو آشوب مقاومت خ  یکاها  یکردن ول  یرشونغافلگ
 افتادن. یر حجم از افراد روهان گ ینهم با ا

 :یدرو گرفت و بلندم کرد و تو صورتم غر  یقم روهان
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بودم   یدهاصال نفهم  ی،که چند سال منو گول بزن   یموفق شد  یعوض  یلوکوچو  -
دختر بچه زنده از  یهکه   یدبهم خبر رس یتدر نها یول ی،اکه تو هنوز زنده

 یدتونستن تو رو از د یتکه اون پدر و مادر عوض  یدمخونه خارج شده و فهم
 کنن.  یمخف  یانروهان آرم یعنیمن 

از  یکیشدم و با خارج کردن  یوحش یدم،رو به پدر و مادرم شن ینشتوه تا
 :یدمکش  یغ دستام به سمتش هجوم بردم و صورتش رو چنگ زدم و ج

 آشغال، قاتل پست فطرت. یانآرم ییتو یعوض -

خوردم و از درد دستم شروع  ینبه شکمم زد که محکم زم ینسبتًا محکم لگد
شروع به تقال کرد و بعد از آزاد  ید،تا وضع داغون منو د یکابه ناله کردم، ها

شدنش، شروع به مقابله با افراد روهان کرد و بعد از زدن چندتاشون با 
شروع به  دستشوارد کرد،  یرشت یاز افراد روهان به جا یکیکه   یاضربه
انداختن،   یرشفرصت استفاده کردن و دوباره گ  نیکرد و اونا هم از ا  یزیخونر 

 :یدکش  یادفر 

 تتیکهیکهمو از سرش کم شه ت یهبهش نداشته باش روهان، اگه  یکار -
 .کنمیم

 زد و کنارش رفت، چونش رو گرفت و گفت: یطانیلبخند ش یهروهان  اما

 .یباییهنوزم ز -

 شد، زمزمه کرد: تحرکیو ب  یداز هم پاش یکاکه ها  دیدم

 تو، تو چطور؟ -
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 :یدحرفش پر  ینب روهان

 دونم؟یچطور م -

 کرد و گفت:  یبلند یخنده یه

 جا بودم.چون منم اون -

 دهنم گذاشتم. یدستم رو رو یهو  یدمکش  یبلند هین

 و گفت: یدبه صورتش کش ینزد، روهان دست  یحرف  یچه هایکا

فکر رو  ینجا بودم چون خودم امن اون یبایی،تو هم درست مثل مادرت ز -
 یدفقط پدرت و تو باش  خواستمیتو سرشون انداختم که خانوادت رو بکشن، م
تو بده  یداد که جونش رو برا یحتا مادرت مال من شه اما مادر احمقت ترج

پر  جاشو تونهیپسر قشنگش م یول یارماما مادرت رو نتونستم به دست ب
 کنه.

حرف اشک چشماش رو  یننگاه کردم که ناباورانه از ا برد، به آشوب ماتم
تو  یشد و محافظ رو کنار زد و مشت محکم یوحش یکاپوشونده بود، ها

 :یدصورت روهان زد و داد کش

 .شرفیب  شکنمیتک استخونات رو متک  کشمت،یم -

به صورتش  ینشست و متوال ینشس یقفسه یرو پرت کرد و رو روهان
در تقال  طور ینهم هم یکاانداختن و ها یرشن دوباره گمشت زد، افراد روها

اسلحه از ترس  یدنبود که روهان از جاش پاشد و اسلحش رو درآورد، با د
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دهنم   یزدن کردم اما از پشت جلو  یغ شروع به ج  یکاها  یامرگ آشوب    یدند
 رو خفه کردن. هامیغ گرفتن و ج  رو

 یکشکرد، اما شل یک گرفت و شل یکاآروم اسلحش رو به سمت ها روهان
 یمصادف شد با آشوب که خودش رو از دستشون نجات داد و خودشو جلو

 :یدمکش  یغ بهش خورد، بلند ج یر انداخت و ت یکاها

 نه! -

 تا چشماش به آشوب خورد بلند داد زد: هایکا

 آشوب داداش نه! -

 بود و گفت: یلکسروهان ر اما

 .یوندیخب حاال وقتشه که تو هم به داداشت بپ  ی،چه داداش دلسوز  یآخ   -

تو  یزیو چ یداز افرادش کنارش دو یکیکنه،   یک شل یکاتا خواست به ها و
آورد و به افرادش اشاره کرد و   ییناسلحش رو پا  یع گوشش گفت، روهان سر 

خورد و تنها  یجگاهمبه گ یاسمت من اومد. تا خواستم حرکت کنم، ضربه
آشوب غرق  یبسته یو چشما یادشو فر یکاها یاشک نگاه  یدم،که د  یزیچ

 در خون بود.

*** 

 :هایکا



  

 
147 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

از دست رفت، هم عشقم، هم   یزمهمه چ  یرم،اشکام رو بگ  یجلو  تونستمنمی
 یقشنگش بسته بودن، سرش رو تو  یداداشم. به آشوب نگاه کردم که چشما

 کردم.  یهبغلم گرفتم و سرم رو تو گردنش فرو بردم و گر 

 ید،چشمام گرد شد و اشکام خشک  ید،لحظه سرش تو بغلم لرز  یک کردم    حس
. تا نگاهم به نگاهش خندیدیسرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که با درد م

خورد محکم بغلش کردم و به خودم فشارش دادم که صداش دراومد و با درد 
 :یدنال

 تر!داداش آروم -

 رو کنار گوشش بردم و با خنده گفتم: سرم

 فکر کردم از دستت دادم. یآشوب لعنت  -

جوابم رو   یطنتآروم رهاش کردم و با شوق تو چشماش نگاه کردم، که با ش  و
 داد:

 یلیو سه روز تعط یکن  یتمام شهرها رو چراغون  یداالن با یدِا داداش تو با -
چک   یومدبود که ن  عرضهیب   قدر ینم، اون روهان احمق اکه من زنده  یاعالم کن

 تونمینم  یناز ا  یشتر ب  یگهد  یکاها  یمخودمون  ینه؛ ول  یا  زنهینبضم م  ینهکنه بب
 تحمل کنم.

خورده بود،  یر که ت  ینشس یبعد آروم دستش رو باال آورد و باالتر از قفسه و
 تونمیودم رو به درد آورد، کجا منالش وج  یکرد. صدا  یبلند  یگذاشت و ناله
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 یتو ذهنم جرقه زد آروم دستم رو دراز کردم و رو یزیچ یه یهوببرمش؟ 
 چشماش رو باز کرد و گفت: یدمآشوب کش یبایج

 یکا؟ها کنییم یکار چ -

 کمکمون کنه.  تونهیزنگ بزنم که م یبه کس خوامیم -

 شد. یهوشاز درد ب یتدر نها ینگام کرد ول گنگ 

نگاه  یشگوش  یخارجش کردم و به صفحه یبشکردم از ج  یداشپ یوقت  و
اسمم رو  یعپس سر  یشه،اسم من رمز گوش یعتاطب خواست،یکردم که رمز م

شماره   ینااگه از آدر  یستیشدم، آشوب ن  ینشوارد کردم و وارد مخاطب  ینبه الت
 سیدممخاطباش کردم تا به اسم موردنظر ر   یدنپس شروع به د  ی؛نگرفته باش

تماس رو برقرار  یع و خندم گرفت، اسمش رو گذاشته بود خانوم دکتر، سر 
پاسخ داد و پشت سر هم صحبت   یهکردم و منتظر جواب شدم، بعد از چند ثان

 کرد:

 افتاده؟ یاتفاق  یسلآ  یسالم آقا آشوب برا -

 :میدحرفش پر  ینصحبت کنه و ب یشتر ب یگهد نذاشتم

راستش به  ی،کرد یشکه جراح یهمون مرد یکامها یستممن آشوب ن -
آدرس  ینخودت رو به ا یع خورده، پس سر  یر دارم، آشوب ت یاز کمکت ن
 برسون.

 دادم، چند لحظه مکث کرد و جواب داد: یحمو آدرس رو براش توضموبه و

 حالش خوبه؟ یسلافتاده؟ آ  یچه اتفاق  -
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 :یدمکش  آهی

زنده نگهش دارم تا  تونمیفقط بهم بگو چطور م می،فهیخودت م یایب -
 ی؟برس

 ینح یناومد، در هم ینشماش یو بعد صدا یدنهبود که در حال دو معلوم
 جوابم رو داد:

 یاران  یاصل هاییاناز شر  یکی یادست  یهااز شاهرگ یکیاگه گلوله به  -
 یدشد  یزیاستخوان ترقوه اصابت کنه، بدون شک دچار خونر   یر ز  یهارگ  یحت 
 ینو مقابله با چن  یزیمتوقف کردن خونر   ییتوانا  یتا حدود  هایچه. ماهیشهم

 یزیکه در اثر ورود گلوله بدن از داخل خونر   یرا دارند اما در صورت  یطیشرا
 یهارگو    هایانموارد گلوله شر   یندر ا  یاد،برنم  هایچهاز دست ماه  یکنه کار

 وخامت اوضاع رو درک کنن. هایچهماه ینکهبدون ا کنه،یرا قطع م یاصل

 یدمورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخم بازه، نبا ینهس ییهآشوب در ناح اگه
 ییهصورت ممکنه ر ینا یر از اون نقطه هوا وارد بدنش بشه در غ یاجازه بد

پوشوندن زخم و مسدود  یروش برا ینموارد بهتر  ین. در ایفتهاون از کار ب
تکه گاز  یک تونهیم چهپار  ین. ایزهتم یتکه پارچه یک کردن اونا استفاده از 

که   یزیباشه. هر چ یمانند چسب کاغذ یزیهر چ یاکلفت و متراکم   یلاستر 
رو استفاده  ینمانع ورود هوا به درون بدنش بشه، از ا یدبا کنییاستفاده م
 .یستن یکنه کاف   ینازک که تنها خون را به خود جذب م هاییلاز گاز استر 

 باشه، فقط تو رو خدا عجله کن. -
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جام، اون  یگهساعت د  یمتا ن  کنم،یم  یسرعت ممکن رانندگ   یشتریندارم با ب  -
کار داشتم وگرنه االن حساب آشوب با  هایکینزد ینکه هم یدشانس آورد

 .ینمو سالم بب یحرو صح یسلآ  یامم یبه نفعته که وقت  بود، یلعزرائ

 رو قطع کرد. یبعد گوش و

پاره شده بود رو  یریلباس آشوب که تو درگ یگوشه  یع نکردم و سر معطل
زخمش گذاشتم و محکم فشار دادم، چشماش رو باز  یکامل پاره کردم و رو

 یشونیشدم و پموهاش رو نوازش کر   میگهکرد، با دست د  یبلند  یکرد و ناله
 و زمزمه کردم: یدمرو بوس

 .رسهیداداش تحمل کن کمک داره م -

چسبوندم و  یشونیشرو به پ یشونیمجا نگه داشتم و پبعد سرم رو همون و
 .یدمکش  یقینفس عم

*** 

در زدن از  ییانهوحش یساعت گذشته بود که با صدا یا یقهچند دق دونمنمی
باز کرد، آروم  حالیآشوب زدم که چشماش رو ب  یگونه  یآروم رو یدم،جا پر 

 یعرفتم و در رو باز کردم، سر  یفونگذاشتم و به سمت آ   ینزم یسرش رو رو
 یر آروم ز وبرداشتم  ینزم ِی دوباره به سمت آشوب رفتم و سرش رو از رو

 :یدمشبغلش رو گرفتم و کش

 .یسیکن رو پاهات وا  یسع ید،آشوب، داداش کمک رس -
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بازم مقاومت  یشده ول یچشماش اشک جار یکه از گوشه  دیدمیدرد م از 
 اییبهباز شد و دختر غر   اییانهدر به طور وحش  یستاد،نشون داد و رو پاهاش ا

 بود،یم یناو آدر یسلدوست آ  یدتو چارچوب در جا گرفت که احتماال با
 یینپا وشرمنده شدم و سرم ر  گرده،یم یسلکه با نگاش دنبال آ   دیدمیم

 کرد.  یهبلند شروع به گر  یکه با صدا  یدانداختم، فهم

آن پاهاش سست شد و داشت  یک شدن بود و در  یهوشدر مرز ب آشوب
به سمتم  یدآشوب رو د یشکه اوضاع قاراشم  یناکه گرفتمش، آدر  افتادیم

 .یمها رفتو به سمت پله یمبغل آشوب رو گرفت یر و کمکم ز یددو

 به اتاق رو به من کرد: یدناز رس بعد

اون رو به  تر یع توشه، هرچه سر  یلمافتاده که وسا یک پالست یهبرو کنار در  -
 من برسون.

شروع به  یعسپردم و خودم سر  ینارو آروم رها کردم و اون رو به آدر آشوب
 گفتیکجا رو م  ینمچشم کردم تا ببکردم، ِچشم  یینها رو به پااز پله یدندو

برش داشتم و دوباره با دو به  یع سر  یدم،آرم داروخانه رو د با یکیکه پالست
 سمت اتاق آشوب رفتم.

 یکبود، پالست یدهکه رو تخت دراز کش  یدمبه اتاق آشوب رو د یدناز رس بعد
و به سمت  یدهاش رو پوشدادم و خودم کنارش رفتم، دستکش ینارو به آدر

وردن گلوله کرد. آشوب اومد و روش خم شد و شروع به پاره کردن و درآ 
روهان  ایدبمونه و بدونم که چطور ب یادمتا  داشتمینگاهم رو برنم یالحظه

زدن   یهشروع به بخ  یناش پر از زجر باشه، آدرکنم که هرلحظه  شتیکهیکهرو ت
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که رو   یعرق   یهاقطره  ینشکرد و بعد از تموم کردنش با آست  یرونیو ب  یداخل
ها تو دوتا شروع به وصل کردن سرم نشسته بود رو پاک کرد و یشونیشپ

 .یمبر یرونب کهدستاش کرد، بعد از اتمام کارش بهم اشاره کرد  

 یچیبهم زد، ه  یمحکم  یلیس  یستادمروش ااومدم و تا روبه  یرونب  همراهش
 حقم بود. یلیس یننگفتم و نگاش نکردم. به نظرم ا

 با بغض به حرف اومد: یختهخشن و آم یصدا با

 ینا یکنه، ول  یرتوندستگ یادزنگ بزنم که ب یسکه االن به پل  ینهدرستش ا -
 ی،جمع کن تونییفقط خودت م یرو که زد یگند  ینچون ا کنمیکار رو نم

رفتم  یشتونهست، از پ یسلجون حواسمون به آ  یقبل با قول تا پا یدفعه
و دست   شهگذاشتم که تو خطر نبا  جاینرو ا  یسلمن آ   رفتم،یکاش نم  یکه ا

که تو   یناومد؟ عالوه بر ا یرمگ  یچ  یبهش نرسه، ول وجدانیب  یاون عوض
هر  یو دستش برا ترهیک هم از رگ گردنش بهش نزد یخطره، اون عوض

 بازه. یغلط 

به دستام  ینگاه   یمحرفش اخمام تو هم رفت و دستام مشت شدن، ن  ینا  از 
 کرد و پوزخند زد:

 یو چ   یتیهکه االن تو چه موقع  کنمیدارم برات روشن م  ی؟شد  تییر غ  یه؟چ  -
 یسلآ  یکاها یگم،م ی...بشنو بهت چ ینجاتش بد یقراره بشه اگه تو نتون 

 فهمی؟یم یکه اونو سالم برگردون   یکن  یتوتمام سع یدمنه و تو با یتمام زندگ 
 .یسالم برگردون 
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 و محکم تو چشماش نگاه کردم و جوابش رو دادم: قاطع

و اونا پا به قلمرو گرگ گذاشتن و   یفهکث  یایدن  ینمن از ا  ییتمام دارا  یسلآ   -
من رو به غارت بردن و من تالش نه، جونم رو  یمن، زندگ  یجواهر گرانبها

 برش گردونم. یامونتا سالم به دن ذارمیوسط م

با لحن سرد   یبود ول  ینماش پر از تحسبود که تعجب نکرد، چش  یبعج  برام
 گفت:

 .شنومیم ینوخوبه، خوشحالم که ا -

 بدون توجه به من وارد اتاق آشوب شد و در رو بست. بعد

تابم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم، معطل نکردم و وارد اتاقم شدم و لپ  منم
نده تو مبل نشستم، حاال که آشوب رو ز   یحرکت کردم و رو  یراییبه سمت پذ

 عشق من! یرمدارم وقتشه که ردت رو بگ یامدن

اطالعات  یبهم داده بود رو به لب تاپ وصل کردم، تمام یسلرو که آ  فلشی
به صف   هایگاهمخف  یو تمام  یالهاها و وها، خونهها، قتلاعم از بارها، محموله

رو از شمال خارج کنه   یسلآ   تونهینم  شدن،یم  یفچشمام رد  یجلو  یو ستون 
 یتم تا در نهاکردیها رو چک مآدرس یرهباشه، خ جاهاینهم یدس باپ
 ۸۰از چالوس تا رامسر  یست،دور ن یادمکردم، رامسر بود، پس ز یداشپ
بردنت به  یبرا یگهد ییقهو پنج دق یستساعت و ب یک و حدود  یلومترهک

 .یسلمآ  یامجا ماون
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بوق انتظار   یبه صدا  اعصابییآوردم و زنگ زدم، با ب   یرونب  یبمرو از ج  گوشیم
 : یدمغر  یخشن یگوش دادم، به محض وصل شدن با صدا

 در دسترس نبود؟ یتکه گوش  یبود یکدوم گور  یالو صمد -

 جوابم رو داد: یدهترس یصدا با

 بودم. ییگالب به روتون دستشو  یوار،آقا روم به د یدببخش -

 :یرهخندم نگلبم رو گاز گرفتم که  یگوشه

 .یکه تو بهم کمک کن  ینهها دارم که مستلزم ابرات برنامه یصمد -

 شد: یاوضاع قمر در عقربه که صداش جد فهمید

 کنم؟  یکار اعتراف؟ چ یب؟تعق ی؟جونم آقا امر کن، نفله کنم؟ جاسوس -

و خوش  یمهمون  یمامشب قراره بر  خوام،یچندتا از افراد با جرُبزت رو م -
ادب  یکمدست به مالم زدن و وقتشه که بهشون  یندنفر بدجورچ یم،بگذرون

 ی؟نه صمد یم،بد یاد

 جوابم رو داد: یلحن قاطع و بدجنس با

بردن چه  االصلیکه دست به مال تهران   دونهیم یبله آقا، هر آدم بافهم -
که به درک واصل   یننها صددرصد به دنبال اداره، اون احمق  یشدر پ  یعواقب
 شن.

 ی. با لحن سردکنمیلبم نشست، به افرادم افتخار م یلبخند کج گوشه  یه
 گفتم:
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 ها رو آماده کن.پس امشب پارتنر  ی،خوبه صمد -

 .کنمیرو انتخاب م هاینچشم آقا، بهتر  -

ها برگشتم و با ه سمت پلهب ییهاقدم یرو قطع کردم، با صدا یبعد گوش و
 : یدمپرس یناآدر یدند

 آشوب حالش خوبه؟ -

 زد و به دست غرق در خونم اشاره کرد و جوابم رو داد: پوزخندی

 از تو بهتره. -

 :یدماومد و به لباسم اشاره کرد، تعجب کردم و پرس کنارم

 کنم؟  یکار چ -

 :یدبهم توپ یخورد شد و با لحن خشن اعصابش

احمق  یش،بهم بد یشهاگه م خواستمیخوشم اومده م هنتیرااز پ یچیه -
پس لباست رو   یبا افراد روهان مقابله کن تونییدست داغون نم ینجون با ا

 که زخمت رو پانسمان کنم.  یار درب

رو  یراهنمپ یهابه حرفش گوش کردم چون حق باهاش بود، دکمه حرفبی
 باز کردم و درش آوردم و منتظر شدم که شروع کنه.

 شد، دستم رو مشت کردم که به حرف اومد: یجادکه تو دستم ا  یسوزش با

درست  یشهو نم یشنعضالتت منقبض م ینطوریدستت رو مشت نکن، ا -
 .یشهم یشتر زد، هم دردت ب یهبخ



  

 
156 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

ساعت   یمکه باالخره بعد ن  ینرو باز کردم و رو نقشم تمرکز کردم، تا ا  هاممشت
 دوباره به سمت اتاق آشوب رفت. یحرف  یچکارش تموم شد و بدون ه

کرده.  یافرادش رو اوک  یکه صمد یدمخورد، فهم یمکه رو گوش یزنگ تک  با
آروم به سمت   یهاپس آدرس رو براش فرستادم و خودم از جا پاشدم، با قدم

آروم   اتاق آشوب رفتم، وارد اتاقش شدم و به سمتش رفتم و روش خم شدم و
 کنار گونش و تو گوشش زمزمه کردم:

 .یچمداداش زود خوب شو که بدون تو انگار ه -

اومدم و به سمت اتاقم رفتم، رمز گاوصندوق  یرونسرم رو بلند کردم و ب بعد
رو شارژ کردم و با تک   یرهامرو بستم و ت  یقهرو زدم و به ابزارم نگاه کردم. جل

 یالاز اتاق و بعد و یع. پس سر یدنرسکه   یدمخورد، فهم یمکه رو گوش  یدوم
و به سمت  شدمزرد آشوب رفتم، سوار  یخارج شدم و به سمت پورشه

 مقصدم روندم.

پارک شده بودن نگاه کردم و   یفکه به رد  یداسکال  یالککاد  هاینانبوه ماش  به
شدم،  یادهاشاره کردم و پ یو به صمد یستادمچرخ کنارشون ا یهگاز و   یهبا 

 عت خودشو کنارم رسوند و گفت:به سر  یصمد

 یه؟آقا پارتنرها آمادن، نقشه چ -

از محافظا   ینقل قول کردم که کس  ینمدادم و ا  یحنقشه رو براش توض  موموبه
که   دونستمیداشتم و م  یمانا  یچون به افراد صمد  یهوش،کشته نشه فقط ب

 ندارن. یر تن و کار با اسلحه نظبهتن یتو مبارزه
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اشاره کردم  یبود، به افراد صمد یخونشده بود و وقت وقت شب یک تار هوا
 یپا تو محدوده  ینکهکنن، به محض ا  یپشت سرم اومدن که پاکساز  یع و سر 

هم  یروهان حمله کردن و افراد صمد یادافراد نچندان ز یم،گذاشت یالو
ساعت  یهتن و با شجاعت همراه من شروع به مبارزه کردن، حدود بهتن

شده نگاهم  یاز سمت چپم اشاره کرد که محدوده پاکساز یصمدگذشت که 
 یجگاهشضربه تو گ یهتو دستم بود انداختم و با  یقشکه   یرو به محافظ 

تو گوشم  یزیکنارم اومد و چ  یانداختمش. صمد ینکردم و رو زم  یهوششب
سرم رو به  یدم،رو شن یحشتوض ینکهبعد از ا یزمزمه کرد، تعجب کردم ول

 تکون دادم. ییدتا یشونهن

 یچشدم، ه یالداخل و یمانع یچرفتم و بدون ه یالبه سمت و یلکسر خیلی
داخل   یدنبود چون آقا روهان اعتقاد داشتن که محافظا نبا  یالداخل و  یدیتهد

باشن تا در صورت خطر براش جان  یرونب یدبرا خودشون حال کنن و با یالو
 کنن.  ییفدا

سه نفر  ینا ینکهبرگشتم مثل ا یعسر  ومد،ایکه از پشتم م  ییپاها یصدا با
که ضد گلوله   دونستمیبهشون کردم چون م  یراندازیمونده بودن، شروع به ت

تمرکز  یهبا  یتکنه و در نها  یهوشاونا رو ب تونهیبه قلبشون م یر و ت یدنپوش
 شدن. یهوشو هدف درست و سه گلوله ب

 یچهره یدنشدم، به محض د یالداخل و یراهم ادامه دادم تا از در ورود به
 زدم و بهش گفتم: یبلند یروهان قهقهه
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آنچه به کتک رواست   یگههست که م  یقشنگ   یلیمثل خ  یهروهان    دونییم  -
 یمقدار از محدوده یهمزاحمت شدم چون عشقم  یگهبه حرف نارواست، د

برات دارم روهان  ییهابرنامه یهمش و هم نگاهم دور شده و اومدم که ببر 
 جان...! 

 حرفم رو ادامه دادم: یخشن و لحن پراز نفرت  یصدا با

 یستکه حاال که مادرم ن  خواستیش؟یبوده و تو م  یبامادرم ز  گفتی؟یم  یچ   -
که   خواییو از من م ییکشته شدنشون تو  یمن واست خوبم؟ باعث و بان 

فکر   کنی؟یم  یکو به داداشم شل  دزدییاستخونات رو نشکنم؟ که عشقم رو م
 ی؟بعدشو نکرد

 ینگرفتم و رو زم  یقشسمتش حمله کردم که خواست فرار کنه که از پشت    به
 یبا صدا یدمش،پرتش کردم، کنارش رفتم و چنگ تو موهاش زدم و باال کش

 :یدپرس یناله مانند

 ییم؟که ما کجا  یبفهم یاز کجا تونست  -

جوابش رو  یرو رو صورتش خم کردم و با لحن خونسرد و مرموز صورتم
 دادم:

اما تو  کنن،یهم حمله نم یبه محدوده وقتیچها هروهان، گرگ دونییم -
و منم رد   یدیمنو دزد  ییو دارا یمن پاگذاشت  یکه به محدوده  یبود یکفتار

 کنم.  یداتتونستم پ یدیش،که دزد  یا کمک کسرو زدم، و ب یانتتخ
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روهان  یچشما یکردم و پالکش جلو یزونبعد گردنبند رو از دستام آو و
 .یدرقص

 یر از ز یع رو ول کردم و سر  یقشبه پالک انداخت،  یچارگیبا عمق ب نگاهی
 یچون فلسفه یرونکرد. گذاشتم بره ب یدندستم دررفت و شروع به دو

تو جنگ دارن  ییها مهارت باالبود که گرگ ینا دونستیکه اون نم  اییگهد
 .کننیخودشون رو خسته م یو قبل از حمله و کشتن، طعمه

توش به بند   یمکه زندگ  ییها نگاه کردم، جاپله  یبهش زدم و به باال  پوزخندی
که مثل   یدمشها شدم و دها باال رفتم و وارد اتاقاز پله یعشده، سر  یدهکش

نشده   یدار همه سر و صدا ب  ینبود، تعجب کردم که چرا با ا  دهیها خوابفرشته
شد  یلبه خشم تبد  طره،ع  یحاو  دونستمیکه م  یدستمال یدناما تعجبم با د

گذاشتم و   یسلآ   یزانو و شونه  یر کرده. آروم دستم رو ز  یهوششپس دوباره ب
 و زمزمه کردم: یدمآروم مثل پر کاه بلندش کردم و آروم گونش رو بوس

 یدکه طول کش  یدتو رو از من جدا کنه، ببخش تونهینم کسیچگفتم که ه  -
 .یسلمآ 

اومدم و به روهان  یینها پاآروم از پله یلیبعد به خودم فشارش دادم و خ و
نگاه  ید و با ترس به صمدشده بو یدهنگاه کردم که مثل موش به بند کش

کنارم   یکنارش رفتم و با لگد تو شکمش زدم و ازش دور شدم، صمد  کرد،یم
 بهم گفت: یسلاومد و بدون نگاه کردن به آ 

 ی؟سر قولت که بهم هست  -
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 و محکم گفتم: قاطع

 .زنمیقوالم نم یر ز وقتیچمن ه -

 گفت:  رفتیکه م  طور ینو هم برگشت

 خوبه. -

 بره اسمش رو صدا زدم: ینکهقبل از ا یاشاره کرد ولبه افرادش  بعد

 آراز! -

 و بدون حرف بهم نگاه کرد: برگشت

خوبه که امشب به  ییزهجا یه یاقتتل ی،بهم کمک کرد یلیامشب خ -
 باهاش کن که چهرش شناخته نشه. یکار  یه یشه،م یز حسابت وار

 و با نفرت به روهان نگاه کرد و گفت: خندید

 ها دارم.منه، براش برنامه یبزرگ برا ییزهجا یهروهان خودش  ینهم -

مخصوصش شد و رفت، افرادش هم پشت سرش به صف   یسوار پورشه  بعد
 شروع به حرکت کردن.

نشوندم و سوار  یصندل یرو رو یسلآروم شروع به راه رفتن کردم و آ  منم
با  ینادرآشوب و آ  دونمیکه م  ییشدم و به سمت خونه روندم، جا ینماش
 .کشنیانتظارمون رو م ینگران 

*** 
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 :آشوب

شدم و آروم و با درد چشمام رو باز کردم،  یار رو صورتم هوش یفیحس لط با
مردمک چشمام رو چرخوندم و دور اتاق رو نگاه کردم، تا نگاهم به نگاهش 

 و گفتم: یدمخورد، خند

خوردن ما   یر ه تشما سرنوشت و طالعت ب  ینکهِا خانوم دکتر چه خبرا؟ مثل ا  -
 گره خورده ها!

 کردیخودش فکر م یشپوکر شد و با تأسف بهم نگاه کرد، فکر کنم پ چهرش
به من  طور ینکرده، هم  یدامغزش مشکل پ یش خورده ولتو شونه یر که ت

جدال نگاه، چشماش رو از چشمام جدا  یقه. بعد از چند دقکردینگاه م یرهخ
و دستم رو گرفت و سوزن رو  یدمم کشبه ِسر  یکرد و به سمتم اومد، دست 

 دستم چک کرد و گفت: یتو

اصابت  یتو رو گول بزنند. حت  یزیونیتلو هاییالو سر  هایلماجازه نده ف -
 .یرهممکنه جون تو رو بگ یشانس نباشپا اگه خوش یاگلوله به دست 

 و گفتم: یدمکش  یبلند پوف

 یر باره که ت یناول ینبعدشم ا یشه،نم یجادا یبابا خانوم دکتر مشکل یا -
 که.  میرهیتو شونه نم یر ت یهکه با   یکس  خورم،یم

 شد: کالفه
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از بدنته که مورد اصابت   یابه نقطه  یشتر نموندن تو ب  یادر واقع زنده موندن    -
 یشسوزش ب یاوابسته هست نه تعداد دفعات اون، درد  گیرهیگلوله قرار م

 ی؟از حد ندار

 یو آخ بلند یدمقلبم کش ینم جرقه زد و دستم رو، روتو ذه یفکر  یه یهو
 به حرف اومد: یع گفتم، نگاهش نگران شد و سر 

 یارم؟مسکن ب کشه؟یم یر قلبت ت یشده؟چ -

 و جوابش رو دادم: خندیدم

فکر کنم عاشق شدم شما   دونییم  پرسی؟یسوال م  یتر، چرا رگباردختر آروم  -
 رو به دست آورد؟خانوم دکتر  یهدل  یدچطور با دونییم

نگفت، منم از فرصت   یزیاما چ  یدتو هم رفت و تق محکم تو سرم کوب  اخماش
 استفاده رو کردم: یتنها ییطال

تا  یار ب یک گوشت رو نزد  یشه. اگه مستیگهد یز خانوم دکتر مسکن من چ -
 از چه قراره. یهبرات بگم قض

نگاهش کنجکاو  زدمیطور که حدس مهمون یه،که دختر کنجکاو  دونستممی
مناسب   یتکرد، تا سرش تو موقع  یک شد و سرش رو کج کرد و به صورتم نزد

طور ش کاشتم، همونرو گونه یاسرم رو بلند کردم و بوسه یع قرار گرفت سر 
 فجا موند، دلم براش ضعمات موند و چشماش گرد شد و سرش ثابت همون

دوم به خودش اومد و اخم  یدم، با بوسهبوسش کر  یگهبار د یهرفت و 
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شم بلند  یعصبان  ینکها یبه جا ید،کرد و محکم تو سرم کوب یوحشتناک 
 گونه گفت:اعتراض یدم،خند

وگرنه اگه   یطی،اوضاع و شرا  ینکه االن تو ا  یفو صد ح  یفآشوب، ح  یفح  -
ز ا یگهکه د  یکه بدون   آوردمیسرت م ییچنان بال یبود یتر سالم یلتو استا

 !یها نکنغلط ینا

بهش نگاه کردم که   یزنگ خورد، با کنجکاو  یشگوش  صحبت کردنش  ینح  در 
گوشش گذاشت و آروم و با اخم شروع به صحبت کرد، به   یرو رو یشگوش

 :یدممکالمش تموم شد پرس ینکهمحض ا

 بود؟ مزاحم بود؟ نامزد؟ دوست پسر؟ کدوم؟ یک   -

 ت و گفت:هاش جا گرفرو لب یطانیش یز لبخند ر یه

 بهت جواب پس بدم؟ یدکه با  یهست  یبعد تو ک  -

 به جانب گفتم: حق

 یبند فالن و صفحه  ی،دکتر  ینجور که تو کتاب قوانو همون یضتممن مر  -
 کمکت کنم.  تونمیبگو من م یگه،به دکتر محرمه د یضفالن اومده، مر 

که به خانوم دکتر اون  یها برااز درون نقشه  یول  کردمیظاهر آروم نگاش م  به
 برخالف تصورم گفت: یمن وصل شده داشتم ول

 یگم، بهت م یرینم یاز کنجکاو ینکها یبرا یمحرمه ول یضاواًل دکتر به مر  -
داده که منو  یر چرا، مزاحمه، پسر عمومه و گ یاول ینه ول یدو مورد آخر 

 .یارهو هر جور شده منو به دست م خوادیم
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 :یدمکش  یببر به خشم اومدم و داد بلند مثل

غلط کرده مردک چطور جرئت کرده به تو چشم داشته باشه، تو فقط مال  -
 .یآشوب 

برخالف اون چه که  یاز تعجب، ول یرونبود از کاسه بزنه ب یک نزد چشماش
هاش سرخ انداخت و گونه یینسرش رو پا کنه،یم یعماالن ضا کردمیفکر م

تا  و بهش چشم دوخته بودم یشدتر ملحظه داشت بزرگ شدن. لبخندم هر 
د و یاز جا پر  یعسرش رو باال آورد، تا نگاهم با نگاهش برخورد کرد، سر 

 یریبر کجا م یدر جواب سوالم مبن رفت،یکه به سمت در اتاق م  جور ینهم
 گفت:

 غذا درست کنم. یرم،م...م...م...م -

راحت رو بالشت   یلیخ  یالو با خرفت و درم بست، سرم ر   یرونب  یع سر   بعدم
 داشتم. یحس آرامش و آسودگ  یبتکون دادم، عج

باعث شد چشمام به  یزیچ یه یهو یرو بستم که استراحت کنم ول چشمام
 رو صدا بزنم: یناسرعت باز شن و بلند آدر

 !یناآدر ینا،آدر -

که   طور ینهم یناو بعد از اون در با شدت باز شد و آدر یدمشن یدندو صدای
و بهم نگاه کرد، بهش امان ندادم که  یستادتو درگاه در ا زدینفس منفس

 صحبت کنه:

 کجاست؟  یکاها یناآدر -
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 و گفت: یدکش  یراحت  نفس

 .یسلرفته دنبال آ  -

 در  یبه خودم بدم و سع یبازم باعث شد که تکون  یرو داشتم ول انتظارش
از جام پاشم، کنارم اومد و به  خوامیم یدتا د یناداشته باشم، آدر یستادنا

به من  طور ین. مقاومت کردم، همسمت تخت هلم داد تا دوباره دراز بکشم
 یطدوباره منو رو تخت بنشونه، تو اون شرا کردیم یسع یبود و ه  یدهچسب

 بهم غلبه کرد و گفتم: ینگران  یرسما تو بغلم بود ول یناخندمم گرفته بود. آدر

 تونمیبرم کمکش، نم یدمن با یطه،شرا ینتر تو سخت یکااالن ها یناآدر -
 داداشم رو تنها بذارم.

رو  یروهاشتماس گرفت و با کمکش ن یبه نام صمد ینگران نباش با فرد -
 کرد.  یدتجد

بازم نگرانشون بودم، اروم رو تخت   یآروم گرفتم ول  یکم  یاسم صمد  یدنشن  با
 گفتم:  ینانشستم و به ادر

 .کنهیگلوله واقعا درد م  یجا ینا یگمم -

 و گفت: یدرو شونم کش دستی

 چند لحظه صبر کن. یارم،االن مسکن م -

 خواست به سمت در بره گفتم: تا

 مسکن نه. -
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 :برگشت

 ی؟پس چ  -

 پرو گفتم: پرو

 بوس. یه یدشا -

 گفت:  بلند

 !یاهست یس؟ عجب آدمبو -

 بره که دوباره خطاب قرارش دادم: خواست

اوضاعم  ین. بعدم با ایکاها یشپ یرمو م پوشمیمنم لباسام رو م یایاگه ن -
 یببرام ترت یلعزرائ یخصوص یجلسه یه یگهو بعد د خورمیم یر دوباره ت

 .یدهم

ت و به رو گونم کاش یابوسه یع به سمتم اومد و سر  یع شدم که سر خیز نیم
 پشت دره پس بلند گفتم: دونستمیرفت، م یرونسرعت ب

 .یاربرام مسکن ب یشهحاال اگه م -

 یقههم بعد از چند دق  یناآدر  یدم،رو تخت دراز کش  یکاها  یبرا  یبعد با نگران   و
رو گرفت و رفت،  یوانبهم دادش و بعدم ل یینبا مسکن برگشت و با سر پا

پاشو تو اتاق نذاره، دلم غنج رفت، از  یگهکه تا چند ساعت د دونستمیم
که اونو   کردیم ر موضوع منو مص ینبا منه و ا ینشحالتاش معلوم بود که اول

کم به خودم عادتش بدم چون محاله که کم یدخودم داشته باشم. با یبرا
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ه هام نشسته بود، چشمام گرم شد و بکه رو لب  یفیبذارم بره، با لبخند لط
 خواب رفتم.

*** 

هجوم بردم  یراییو به سمت پذ یدماز جا پر یمهسراس یناآدر یغ ج یصدا با
راحت شد و به سمتش رفتم، تا  یالمکنارش خ  یسلو آ  یکاها یدنبا د یول
 گفت:  یبا نگران  یدمد

 یست،ن دقتییاالن وقت ب  ی،استراحت کن یدبا ی؟آشوب چرا بلند شد -
 می؟فهیاز دستت بدم، م خوامینم

 :یدمرو موهاش کش یزدم و دست  لبخند

 .یبرگشت  یسلخوشحالم که با آ  یحواسم به خودم هست، ول فهمم،یم -

 گفت:  رفتیکه م  همونطور 

 ی؟مگه بهم اعتماد نداشت  -

 .گردییبرم یسلچرا داداش داشتم، کامال مطمئن بودم که با آ  -

 اما صداش نگران بود: ادرینا

صحبت   یمهست که دار  اییقهاالن چند دق  خوره،یتکون نم  یسلچرا آ   یگمم  -
 .کنیمیم

 کرده.  یهوششب ینگران نباش، اون عوض -
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 یم،ها باال برد، همراهش رفترو از پله یسلآ  اییگهحرف د یچبدون ه بعدم
 ید،رو آروم بوس  یشونیششد و آروم رو تخت خوابوندش و پ  یسلوارد اتاق آ 

 یسلآ  یمطمئنم که دلش برا یگهبودم، حاال د گرشبا لبخند مهربون نظاره
رو باز و  ماش. چشیمبر  یرونعالمت دادم که ب ینارفته. آروم به آدر یبدجور

هم به  ینا. من به سمت اتاقم رفتم و آدریمبسته کرد و آروم تنهاشون گذاشت
آروم به قصد خواب رو  یم،سر هم کنه که بخور یزیچ یهقول خودش رفت 

چشمام گرم شد و به خواب فرو   یخواب طوالن   یه  یدو به ام  یدمتخت دراز کش
 رفتم.

*** 

 :هایکا

 یناچشم رفتن آشوب و آدر یبه صورت معصومش بود، از گوشه یرهخ نگاهم
اومدم  یروناز فکر ب یتند یهانفس یکه تنهامون گذاشتن، با صدا  یدمرو د

عرق  یهاو قطره کشیدینفس م وقفهینگاه کردم که تندتند و ب  یسلو به آ 
ها با اومدم و از پله یروناز اتاق ب یع . سرکردیم ییخودنما یشونیشپ یرو

وارد  یع ندادم و سر  یتیاهم ینارفتم، به نگاه متعجب آدر یینسرعت پا
در اون  یخ یهارو باز کردم و بعد از برداشتن قالب یزر آشپزخونه شدم، در فر 

 یهآب انداختم و با برداشتن  یحاو یسهکا  یرو تو یخ یهارو بستم و قالب
 جلوم رو گرفت و گفت: ینااومدم، آدر یروناز آشپزخونه ب یز دستمال تم

 شده؟ الزم به کمک من هست؟ یزیچ -

 جوابش رو دادم: سریع
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مقدار بدنش  یهکرده  یهوششچون روهان مداوم ب یست،ن یخاص یز چ -
تو جلوتر از من برو و  یشهواکنش نشون داده و دچار تب شده، فقط اگه م

 یکپالست یه یها توتر تنش کن، لباسلباس سبک  یهلباسش رو عوض کن و 
 هست. یدسف

آروم شروع به راه  بار ینکرد. منم ا  یدنشروع به دو یع از اتمام حرفم، سر  بعد
 رو عوض کنه.  یسلآ   یهارو بدم که لباس  یفرصت کاف   ینارفتن کردم تا به آدر

مکث کردم،   یسلاتاق آ   یروها باال رفتم و روبهرده از پلهشم  یهاو با قدم  آروم
 که گفت:  یدمرو شن یناآدر یبا انگشت دو تقه به در زدم، صدا

 .یشهصبر کن، االن تموم م یقهچند دق یشهاگه م یکاها -

 یرونکه ب  یناباز شدن در برگشتم و به آدر یبه قدم زدن کردم، با صدا شروع
کنارش رفتم و از کنارش گذشتم و قبل از   یحرف  یچاومد نگاه کردم. بدون ه

 در رو ببندم خطاب قرارش دادم: ینکها

 ینوفنیِسرم استام  یهکن تا بره داروخونه و    یدار آشوب رو ب  یشهاگه م  ینا،آدر  -
 تا براش وصل کنم. یرهبگ یزیچ

 باشه. -

اهم بهش خورد تعجب کردم برگشتم، تا نگ  یسلرو آروم بستم و به سمت آ   در 
گرد برگشته   یکه با چشما  ینادر رو باز کردم، با هول به آدر  یعو برگشتم و سر 

 بود نگاه کردم و با تعجب حرفم رو به زبون آوردم:

 تنشه؟ یلباس راحت  یسلچرا آ  -
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 آروم شد: نگاهش

اصال  یول یهبعدشم اسمش لباس راحت ینه،لباس براش فعال هم ینبهتر  -
 یمقدار از پاهاش معلومه که فکر نکنم اشکال  یهکه، فقط    یستوم نبدنش معل

 یم،حالت ممکن قرار بد  ینتر که اونو تو خنک   ینهداشته باشه، فعال مهم براش ا
 بدنش رو خنک کن تا بدتر نشده. تر یع سر  یشهحاال اگه م

بدون توجه به من برگشت و داخل اتاق آشوب شد، منم برگشتم و  بعدم
 اتاق رفتم و در رو بستم.دوباره داخل 

 یکردم و رو  یسرفتم و کنارش نشستم و آروم دستمال رو خ  یسلسمت آ   به
 یراهنمنگاهم به پ یهوکارم رو تکرار کردم،   ینگذاشتم و مداوم ا  یشونیشپ

درش  یعبود، اخمام تو هم رفت و سر  یدهخورد که خون روهان روش پاش
 کارم پرداختم.  ییهآوردم و به بق

زدن   یغو هراسون به اطرافش نگاه کرد و شروع به ج  یداز خواب پر   یسلآ   یهو
کاسته شد و بعد هم کال   یغشکم از شدت جبغلش کردم و  کم یع کرد. سر 

شونم بلند   یشده، آروم سرش رو از رو یهوشکه دوباره ب  یدمساکت شد. فهم
و  اً خت گذاشتمش، رسمت یش نگاه کردم، آروم روبسته یکردم و به چشما

تخت نشستم و تو بغلم به حالت  ِی کامال تو بغلم آوردم بودمش، آروم رو
روم روبه یبود، به پنجره یآجرپز  یکوره  یش داشتم. بدنش به داغ بچه نگه

و هوا سرد شده بود، آروم سرم رو خم کردم  باریدیم یدنگاه کردم، بارون شد
خنک شه و  دنشکه تو بغلم ب یدام ینبغلم فشارش دادم. به ا یو تو

 ش داشتم.تو بغلم نگه یقهطور چند دقهمون
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 یتکون خورد، سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم، با چشما  یکردم کم  حس
رو باور   جایندار به چشمام نگاه کرد، نگاهش ناباور بود، انگار که بودنش اتب
شد،  یرهچشمام خگونم گذاشت و تو  ی. دستش رو بلند کرد و روکردینم

و  آروم یبا صدا یدم،دستش گذاشتم و کف دستش رو بوس یدستم رو رو
 بود گفت: یادشکه حاصل از تب ز  حالیب 

 یکا؟ها -

 یکا؟جان ها -

 زد: حالیلبخند ب  یه

 بینم؟یمن دارم خواب م یا جاییینواقعا ا -

چسبوندم   یشونیشرو به پ  یشونیمزدم و سرم رو خم کردم و پ  یقلبخند عم  یه
 و گفتم:

که االن هستم   ییجا  یناز ا  یامنو ذره  تونهینم  کسیچبهت گفته بودم که ه  -
 یدترینحاال به شد یگهکنار تو جدا کنه، من دنبالت اومدم چون تو د  یعنی

من  و امکان جدا شدنم ازت وجود نداره، یحالت ممکن به من وصل شد
بغلم دارمت   وحاال که ت  یسل،حاال آ   یرو باختم ول  یمزندگ  کردمیفکر م  یشههم

 منم. یادن ینا یکه تنها برنده  فهممیم

که دوباره به   یدمشد و فهم رمقیکردم که دستش تو دستام شل و ب   حس
 یهاقدم  یآروم باز شدن در به گوشم خورد و از صدا  یبرگشته، صدا  یهوشیب

 :یدمنگاهش کنم ازش پرس  ینکهآشوب داخل اومده، بدون ا  که  یدممحکم فهم
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ماه قلبش رو به دختر  یهگناهکار ظرف  یهآشوب، چطور امکان داره که  -
 مدت کم عاشق شد؟ ینتو ا یشهببازه؟ مگه م گناهییب 

حرفم، سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم، چشماش مهربون  یاناز پا بعد
 داد:شد و با لحن قاطع جوابم رو 

 یدمافتاد، فهم  یسلکه نگاهم به نگاه آ   یااز همون لحظه  یکا،به خدا قسم ها  -
 یتتو زندگ یمیهعظ یهمون دگرگون  یشهنگاه معصوم م یندختر با ا ینکه ا

 کردییرحم نم  یو صغر  یر انتظار و حسرتش رو داشتم، تو به صغ  یشهکه هم
 یتاهم جوونو  یر به پ ی،و محکوم کرد یانتقامت کشوند یوغو همه رو به 

مگه کم  ی،باش تر یک تا به در انتقامت نزد یو همشون رو پله کرد دادیینم
بهشون  یچشمتا گوشه کشتنیدختر دور و اطرافت بود که خودشون رو م

و خودت رو محکوم  یاما بال استثنا همشون رو از خودت روند ی؟نشون بد
من  یکاها اما ینهکه تا آخرش هم یر کردو فک یکرد ییتتنها ییلهبه پ

همراه   یه  یتزندگ  یکه برا  یشیم  یقلب  یمکه تسل  رسهیم  یکه روز  دونستمیم
و بهت فهموند   یداما باالخره رس  یدرس  یر انتخاب کرده و اون لحظه درسته که د

بلکه قلبت منتظر آدمش بود تا خودشو ببازه و  کردی،یکه تو انتخاب نم
 ی،و منو مجبور به آوردنش کرد  دافتا  یسلنگاهت به نگاه آ   که  یاهمون لحظه

که محکومشون  ییصدهزار با اون آدما یدختر برات تومن ینکه ا یدمفهم
تو  یوغ یر کرده و خودشو از ز  یدافرق داره و قلبت باالخره آدمش رو پ یکرد

اجازه  یگهرو به دست گرفته و د یتاون افسار خوشبخت بار ینآزاد کرده و ا
و باالخره هم   یبکشون  یاهیرو به س  یتزندگ  نتنداده که با اون منطق احمقا
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 گذرونی،یکه م  ینیشده ا  یجشاحساسات کرد، حاال هم نت  یممنطقت رو تسل
 .کننیرو طلب م یسلشدن و آ  صدایک قلب و منطقت  یعنی

رو که آرم داروخانه روش   یکیتپالس  یقبعد دستش رو دراز کرد و با لبخند عم  و
نگاه  یسلزد. به آ  یرونب یحرف  یچرو دستم داد و بدون ه کردیم ییخودنما

بود،  یدهتو بغلم خواب اییزادهکردم که با لباس ساتن قرمز درست مثل پر 
که تا حاال  دبهم دست دا یساتن نرم لباسش باهام برخورد کرد و احساس

پس دست رد به قلبم  کنه؛یطلبش م قفهوینداشته بودم، حاال که قلبم ب 
بود و  یسلخالصه در آ  یم. آروم سرم رو خم کردم و حاال تمام زندگزنمینم

خواستن تا  یرینش یو حاال با لحظه خواستمیم اندازهیدختر رو ب  ینبس، ا
بهتر از  یز چ یچقلبم ه یکه برا  دونستمیابد قلبم رو بهش محکوم کردم و م

 .یستحکم ن ینا

تخت بلند شدم و برگشتم، آروم  یکنارم بود از رو  یسلآ  کهیو درحال آروم
 یکتخت خوابوندم و پتو رو روش با لطافت انداختم، پالست یرو رو یسلآ 

آوردم، مشغول وصل کردن ِسرمش   یرونِسرمش رو برداشتم و محتواش رو ب
گذاشتم،  یشونیشپ یش نگاه کردم و دستم رو روبسته یشدم، به چشما

 اومده بود. یینپا بشت

اومدم، آروم در اتاق رو بستم و به  یروناز کنارش رد شدم و از اتاق ب آروم
 کهیدرحال یراهنپ یهسمت اتاقم رفتم، وارد شدم و بعد از برداشتن 

اومدن کردم.  یینها شروع به پازدم و از پله یروناز اتاق ب پوشیدمش،یم
 یدنخند حالشسته بود و با هم در ن ینانگاهم به آشوب افتاد که کنار آدر
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هام جا رو لب  یدیبندش لبخند پلتو ذهنم اومد و پشت  یثفکر خب  یهبودن،  
 .یدفرا رس یگرفت، پس وقت تالف 

 یکه سوال  یدمنگاه کرد، فهم یدو با ترد یقآشوب نشستم، بهم عم رویروبه
 ذهنش رو مشغول کرده، پس:

 ی؟دار یدکه ترد  یبدون  خواییم یآشوب چ  -

 موهاش فرو کرد و گفت: یرو تو دستش

 یش؟روهان کجاست؟ کشت یکاها -

 کردم و جوابش رو دادم:  یطونیش یخندهتک 

قسم خورده بودم   یگمبود؛ اما دروغ نم  یسلبرام آ   یتنه نکشتمش چون اولو  -
آراز اجازه نداد و ازم روهان رو سالم   یهاش رو بشکونم ولتک استخوانکه تک 

 خواست.

نفر آشوب به حرف  ینگرد شد و بهم نگاه کردن و اول  یاز کنجکاو چشماشون
 اومد:

 از تو روهان رو بخواد؟ یدچرا اون با ی؟صمد -

 کردن کردم:  یفو شروع به تعر  یدمکش  یقیعم نفس

 یه ینکهمن اومد و درخواست کمک کرد، مثل ا یشسه سال قبل آراز پ -
داشت و برداشتش به هم  یاومده بود و به قول یشتو شرکت پ یمشکالت 

 ین . شاهیمراد زد  ینبه اسم شاه  یفرد  یشو تا خونهخالصه ما رده  خورد،ینم
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. یددزد وآراز ر  ینفر دختر مورد عالقه یهتازه با کمک  یچ،نشد که ه یمونپش
بود و  یتیم یاداشت. دردوسش  یلیبود که آراز خ یمهربون  یلیدختر خ یادر

. سه کردیم یمجهول اونو ساپورت مال یو به قول یانهبود که مخف یآراز کس
تو اون مدت   یم،و نجاتش بد  یمرو بزن  یارد در  یمبتون ینکهتا ا  یدروز طول کش

جون کنار آراز از اون خونه   صفرسونده بودن و ما اونو ن  یبآس  یابه در  یلیخ
 ینرو سر پا کنه و تو هم یاتا دوباره در یدزجر کش یو آراز کل یدیمکش  یرونب

 یدشکه دزد  یعاشق آراز شد. آراز خودشو کشت تا بفهمه اون  یامدت هم در
 ینقدر ا زد،ینم یحرف  یچه یاحداقل اسمش رو بهش بگه اما در یابوده  یک 

که به آراز   یروز برسونن، تا به د یبیبهش آست خواسیعاشق آراز بود که نم
اسم روهان رو از زبون  یازنگ زدم و ازش کمک خواستم و همون روز که در

 یو وقت   افتهیم  یشدوزار  یو آراز هم به قول  یشهحالش خراب م  شنوهیآراز م
که کار روهان بوده و آراز هم قبل از گرفتن   یگهبهش م یادر بینه،یرو م یادر

جهنم براش   یهبدم تا اون بتونه    یلشکه سالم تحو  گیرهیمن قول م  از روهان،  
منم انتقام خودم   «زنمشیتا حد مرگ م  یول  کشمشیبده. گفت: »نم  یبترت

 بهش بده. یحساب  یگوشمال  یهمن هم  یرو بهش سپردم که جا

 اومد که من خبر ندارم؟ یشآراز پ ییهقض یو کِ  -

 جوابش رو دادم: شدمیکه از جام بلند م  طور همین

 .یکرج رفته بود  یپروژه یکه برا  یزمان  -
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 یواناز آشپزخونه با ل  یرو رفع کنم، وقت   یمبه سمت آشپزخونه رفتم تا تشنگ  و
بود و وقت وقِت انتقام از آشوب   یسلآ   یشپ  یعتانبود، طب  یناآب برگشتم آدر

 گفتم:  یدهبود، هنوز کنارش نرس

شده آشوب نه؟   یاییخوب به خانوم دکترا دل باختن، چه دن  یابعض  بینمیم  -
 ی؟کرد  یکار مسکن دردت چ یراستشو بگو برا ییخدا

که   طور ینشد و با خجالت بهم نگاه کرد، از نگاهش خندم گرفت و هم سرخ
 گفتم:  خندیدمیم

همه عمر،  گرفتییبهرام که گور م یگههست که م یمیمثل قد یهآشوب  -
 یسلو سر آ  کردییکه چگونه گور بهرام گرفت؟ که منو سوژه م یدید

 یسلبا آ  یمآقا آشوب، من که قض یدیمحاال به هم رس ذاشتی،یسرم مسربه
 .یادتا حالت جا ب یسوژه ش یکمشد و وقتشه که تو هم  یاوک 

 یحس  ینشونخوشحال بودم که ب  ید،و آشوب هم همراهم خند  یدمبلند خند  و
 .خورهیدختر خوب داره رقم م یهبا  یشت و زندگهس

بازوش رو گرفتم و آروم بلندش   یر رو مبل آروم پاشدم و کنار آشوب رفتم و ز  از 
 کردم:

سر پا  یناز ا یشتر ب تونمیکه نه من م  یماستراحت کن یکم یمبر  یاآشوب ب -
 بمونم نه تو.

. یمو بعد از هم جدا شد یمهامون رفتدوش هم تا کنار در اتاقبهبعد دوش و
و  یدمحرکت درآوردم و رو شکم دراز کش یهرو با  یراهنمداخل اتاق شدم و پ
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داشتم، چشمام گرم  یسلکه با آ   یرینیچشمام رو بستم و با فکر به خاطره ش
 شد و به خواب رفتم.

*** 

 :آیسل

به  ینهو به صورتم زدم و اشکام رو پاک کردم، تو آ  آب گرفتم یر دستم رو ز یه
که   یگمبه دست د ینگاه  شدن،یهاش قطع نمشدم که اشک  یرهچشمام خ

کبود شده بود و ورم کرده بود انداختم، از صبح که چشمام رو باز کردم و نگاهم 
بزنم  یغ استم جخویم یافتاد از خوشحال یدمرنگم و تخت سف یاسیبه اتاق 

و آشوب خوابن پس خودم رو کنترل  یکاکه احتماال االن ها  نستمدویاما م
تا خواستم از جا بلند شم درد مثل بمب اتم تو وجودم منفجر شد  یکردم ول

 .اومدنیتمام وجودم رو پر کرد و از دردش اشکام بند نم یهثان ینو تو کمتر 

خارج شدم و دست داغونم رو با اون دستم گرفتم،  یبهداشت  یسسرو از 
 یاپرتم کرد و دستم برگشت  ینطمئن بودم همون لحظه که روهان رو زمم

 زد،یانداختم که برق م یغمبه لباس خواب قرمز ج یدر رفته، نگاه  یاشکسته 
 تنم بوده باشه، نکنه...!  ینکه ا  یادنم یادم

در حد مرگ  یشد،روشن و خاموش م یکه تو سرم مثل بولد نور یفکر  از 
و فشار   یدمدندون کش  یر عوضش کرده؟ لبم رو ز  یکاها  یعنی  یدم،خجالت کش

تر شده بودن، حتما از نگاه کردم لبام سرخ ینهتو آ  یچرا وقت  دونمیدادم، نم
 یهها لباس یک هام رو باال انداختم و از تو پالستاثرات تب داشتنمه، شونه

بود،  یلوش عکس پلنگ صورت سه ربع بود و ج ینکه آست  رنگ یلباس صورت 
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نفس به نفس  ینهم  یدنبا پوش  یدمش،به زور پوش  یهآه و گر   یبرداشتم و با کل
رو برداشتم و با   رنگمیموییشلوار ل  یددردم خواب  یکم  ینکهافتاده بودم، بعد از ا

به خودم نگاه کردم که با  یقد ینهتو آ  یدم،همون دست سالمم به زور پوش
قدم  یشآرا یز ها شده بودم. آروم به سمت مبچهها مثل دختر لباس ینا

از رو   یموییل  ییرهبرداشتم و شونه رو برداشتم و موهام رو شونه کردم، دوتا گ
به چهرم که بهتر  یبه موهام زدم و لبخند یدست  یهبرداشتم و  یشآرا یز م

 یهااومدم و با قدم یرونقدم برداشتم، ب اتاقشده بود زدم و به سمت در 
 یدم،پله که رس یاومدن کردم، به وسطا یینها شروع به پاز پلهشمرده ا

 یبلند یغ که پشتش بهم بود و رو مبل نشسته بود، ج  یدمرو د  یناآدر  یچهره
 یغمج  یکه با صدا  ینا. آدریدمرفتم و به سمتش دو  یینها پازدم و با دو از پله

به سمتم اومد و محکم بغلم کرد، با  یعسر  یدمبا وحشت برگشته بود، تا د
از  یع سر  یناآدر یدم،کش  یبلندتر  یغ شده بود ج یجادتو دستم ا یهوکه   یدرد

 :یدپرس یبغلش جدام کرد و با نگران 

 یدی؟کش  یغ چرا ج یسلآ  یشدهچ -

رو بهش نشون دادم، تا نگاهش به دستم افتاد وحشت کرد و بلند پسرا   دستم
 رو صدا کرد:

 !یکاآشوب، ها -

که هر دو با شلوار و با  یدماز دادش گذشته بود که پسرا رو د یقهدق دو
 یدنتا به پاگرد رس دویدن،یم ییندستشون از پله ها پا یتو یهااسلحه

بهمون نگاه  یکردن بودنو با نگران   یک شل یهاشون رو باال گرفتن و آمادهکلت
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 یدمدو  هایکا  و با همون دست داغونم به سمت  یاوردمطاقت ن  یگهد  کردنیم
دستاش   یهثان  ینو محکم بغلش کردم، اونم معطل نکرد و تو کمتر  یدست   یهو  

و محکم به خودش فشارم داد و رو موهام رو آروم  یچیدنهام پدور شونه
رو  ی. آروم از بغلش دراومدم و بهش نگاه کردم که لبخند مهربون یدبوس
 :فتکرد و کنارم گ  یبلند یهاش نشسته بود، آشوب خندهلب

 یکه نبود  یچند ساعت   ینحالت بهتر شده، ا  بینمیجون خوشحالم که م  یآبج   -
 واقعا سخت بود.

گاه کرد و ن یناافتاد که به آدر یادش یزیبعد آروم رهام کرد، اما انگار چ و
 گفت:

 افتاده. یفکر کردم واستون اتفاق  ید،کش  یغ ج یناشده که آدر یچ  یراست  -

 تو دستش رو باال گرفت و ادامه داد: کلت

 آماده کردم. یک شل یدوباره حمله کردن و خودم رو برا یدگفتم شا  -

 :یدوسط حرفش پر  آدرینا

 شکسته. یسلدست آ  -

م آوردن و تا دستشون به دستم بهم هجو یهر دو با نگران  یکاو ها آشوب
 یبه سمتم اومد و بازو یع سر   ینازدم، آدر  یبلند یغ خورد و گرفتنش، از درد ج

 و گفت: یددوتاشون رو گرفت و عقب کش

اورژانس که  یدتا بدتر شه، گفتم تا زنگ بزن یدنگفتم که شما بهش حمله کن -
 .یرنگچش بگ  یانب
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 یز م ِی به سمت تلفن رو یعسر  بود که واکنش نشون داد، یکس  یناول هایکا
 یگهم یچ  شنیدیمینم یقدق یرفت و تماس گرفت، مشغول صحبت شد ول

 .یدمحرفاش فهم یندست رو از ب یشکستگ  یفقط کلمه

بهم فشار آورد که مثل ابر بهار  ینقدر نگذشته بود که د*ر*د ا یقهچند دق هنوز 
طول و عرض خونه   یکاو ها  دادیهام رو ماساژ مآشوب شونه  ریختم،یاشک م

 یبا صدا کرد،یم یکه دستاش رو تو موهاش کرده بود ط   یرو کالفه و درحال
ها به سمت از پله  رفتنو باال    یدنو شروع به دو  یداز جا پر   یعسر   ینازنگ آدر

تاق پس مقصدش حتما ا  رفتیو آشوب نم  یکااتاق ها  یعتااتاقم کرد، چون طب
 یرفت و آشوب هم متوال  یفونبه سمت آ   یع افتاد که سر   یکامنه، نگاهم به ها
ها دادم و دوباره نگاهم رو به پله یدندو یبا صدا داد،یشونم رو ماساژ م

کنارم اومد و شال رو روسرم   یع بود، سر   تاششال تو دس  یهکه    یدمرو د  یناآدر
که سه   یمشد  یرهخ  یورودو هرچهارتامون به در    یستادگذاشت و کنار آشوب ا

 :یدنداخل اومدن و بعد از سالم کردن پرس یعتا مرد با برانکارد سر 

 مصدوم کدومه؟ -

به سمتم  یبودم، بدون معطل یهبه من اشاره کرد که درحال گر  یعسر  آشوب
به  یع سر  یکازدم، ها یغنفرشون دستم رو گرفت که از د*ر*د ج یهاومدن و 

 و گفت: یدسمتم اومد و دست مرده رو گرفت و عقب کش

 کشی؟یدستش رو م ینطوریدستش شکسته؟ بعد ا بینییتر، مگه نمآروم -

خم شدن و  یع کرد و به اون دونفر اشاره کرد، سر  یعذرخواه  یع سر  مرده
 دستم شدن و گفتن: ِی مشغول ِ آتل بند
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دستش شکسته و در رفته، شدتش معلوم  زدیدیهمونطور که حدس م -
مشخص شه  یبردارعکس یقشه تا از طر برده یمارستانبه ب یدو با یستن

 یدرو برانکارد دراز بکش یداست، خانوم شما با یدهد یبعضو چه مقدار آس
 یدشد ییجهباعث سرگ یفو چه خف یقچه عم یچون عمق د*ر*د شکستگ 

 .یشهاونوقت د*ر*د دوبرابر م هم باشه، یهمراه دررفتگ  اچه بس یشه،م

بغلم رو  یر جاش بلند شد و به افرادش اشاره کرد، به سمتم اومدن و آروم ز از 
کنارم اومد و دستم رو گرفت   یکاها  یدم،گرفتن و با کمکشون رو برانکارد خواب

 و گفت:

 .یشید*ر*د راحت م ینو از ا یشیخوب م یبزود یسل،نگران نباش آ  -

ها رفت و آشوب هم کنارش ره کرد و به سمت پلهو به آشوب اشا برگشت
 و گفتم: یدمرفت، ترس

 یاید؟مگه همراهم نم رید؟یآشوب کجا م یکا،ها -

 و گفت: یدو آشوب بلند خند برگشتن

که  یشهنم یم،بپوش یراهنپ ریمیم یمدار یایم؟همراهت ن یشهمگه م -
باال  یکه، بچه ها یایمبر*ه*نه همراهت ب یل*خت با باالتنه ینطور هم

 اونوقت. برنمونیم

کنارم   یناو از پله ها باال رفتن، برانکارد شروع به رفتن کرد و آدر  یدنچرخ  بعدم
خم  کرد،یم یهمن گر  ییهکه از گر   ینطور اومد و دست سالمم رو گرفت و هم

و  یدیمرس گذشت تا کنار آمبوالنس  یقهچند دق ید،رو ب*و*س یشونیمشد و پ
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آمبوالنس  متکه به س یدمو آشوب رو د یکامنو داخلش گذاشتن.  ها
 آشوب گفت: یداخل آمبوالنس نشست ول یکاها دویدن،یم

توهم باهام  یناآدر یم،دار ینبرگشتن ماش یبرا ینطور ا یام،من با پورشه م -
 یای؟م

 باشه. یسلکنار آ   یکابهتره فقط ها یام،اره منم م -

همراه با لبخند به هم انداختن و برگشتن و از آمبوالنس   یبجنگاه ع  یه  بعدم
 یکا دور شدن، درش رو بستن و شروع به حرکت کرد، با دست سالمم دست ها

بهم انداخت، با  یبخش ینانرو گرفتم و بهش نگاه کردم، نگاه و لبخند اطم
دهنم  یکه ماسک رو رو  ینطور هم یم،بهش نگاه کرد هایار از به یکی یصدا

 گفت:  ذاشت،یم

 ید،کمتر د*ر*د بکش  ینکها یطاقت فرساس وهم برا یلیدرمانش، دردش خ -
 .یدباش یهوشبهتره که ب

ناخوداگاه چشمام خمار شدن و به خواب  یگذشت، ول  یقهچند دق نمیدونم
 رفتم.

 .زدیکه اسمم رو با لطافت صدا م  پیچیدیتو گوشم م صدایی

 جان. یسلآ  یسل،آ  -

رو  یکاها یهام چهرهپلک  یم و چشمام رو آروم باز کردم. از الشد هوشیار 
 :گفتیو م زدیکه به روم لبخند م  یدمد

 ی؟حالت خوبه؟ د*ر*د ندار -
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 یداریمجوابش رو بدم؛ ذهنم قادر به درک حرفاش نبود. خواب و ب  تونستمنمی
 دوباره روهم یتدرنها افتادن،یهام مدام رو هم مدست خودم نبود و چشم

 شدم. یهوشافتادن و ب

 :گفتیکه آروم م  یچیدتو گوشم پ ییصدا دوباره

 یداریشب یول یادباره که بهوش م یناالن چندم یشه؟نم یدار چرا ب یناآدر -
 .یستن یدار پا

 که گفت:  یدمرو پشت بندش شن یناآدر یآشوب بود. صدا صدای

 یقو یلیخ گفتیبدنشه، دکتر م ِی هنوز تو یهوشیب یاثرات دارو یعیهطب -
 رو باهم تحمل کرده. یو دررفتگ  یبوده که د*ر*د شکستگ 

بهم هجوم   یدنرو کامل باز کردم و بهشون نگاه کردم. تا نگاه بازم رو د  چشمام
و  یدرو گونم گذاشت. آشوب خند یقیعم یو ب*وسه یدروم پر  یناآوردن آدر

 گفت:

! البته شدمایداشتم نگرانت م یگه، دخودم یخفته  یباِی ز ِی سالم به آبج  -
 به کتف چپشم نبود. یکاها ینهرچقدر من نگران بودم ا

که  یکه درحال یدمو بعد چهرش رو د یدمرو شن یکاها یتک خنده صدای
 لبخند رو ل..*باش بود گفت:

 نگران نبودم. ینو بخاطر هم ییهدختره قو یسلکه آ   دونستمیمن م -

 یشونیمخم شد و پ  یکالبخند بزرگ لبام رو پوشش داده بود. ها  یهمدت    تمام
و  یستادصاف ا یکانفر بلند شد. ها یه ِی گوش  یصدا یهو ید؛رو آروم ب*و*س
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 یرو درآورد ول یشبه آشوب نگاه کرد. به آشوب نگاه کردم که با لبخند گوش
شد.  وو کم کم مح یدخورد لبخندش ماس یشگوش  یتا نگاهش به صفحه

 جواب داد و گفت: یعسر 

 بگو؟! -

- . ... 

 یتکم اخماش توهم شد و با جدکه کم  گفتنیداشتن بهش م یچ  دونمنمی
 تمام گفت:

 ید؟بود یکارهپس شما اونجا چ -

- . ... 

 .یوفتهن یاتفاق  ینهمچ یگهبپا که د یباشه، پس چهار چشم -

حرف اومد و محکم و  نفر به یناول یکارو قطع کرد. ها یبعد بالفاصله گوش و
 :یدپرس یجد

 یه؟شده آشوب؟ مشکل چ یچ  -

 و گفت: یدکش  یقینفس عم آشوب

 .یستن یبرات، االن فرصت مناسب یگمبعد مفصل م -

 یکاها یبود ول یمنظورش چ  دونمیبعد با چشماش به من اشاره کرد. نم و
ه در باز ک  یمکه به در خورد همه به در نگاه کرد  یا. با تقهیدنپرس یزیچ یگهد

داخل اومد. بهم نگاه کرد و لبخند زد و  یدکتر  یدمرد با روپوش سف یهشد و 
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رو نگاه   رادیولوژیعکس   یهبه سمتم اومد؛ سرمم رو چک کرد و همونطور که  
 گفت:  کردیم

بدنه، خوشبختانه تو  هاییبآس ینتراستخوان از جمله مهم یشکستگ  -
 یشکستگ   یا  ی_دررفتگ یتو از نوع شکستگ   یبوده و شکستگ   یار شانس باهات  

 یکیو    یشهجا ممفصل جابه  ینوع شکستگ   یننبوده چون ا  یهمراه با دررفتگ 
 دستتبه همراه داره. مچ    یادیز  یار و درد بس  شکنهیمفصل م  یهااز استخوان

و ترک   یمهم داشت؛ ما مچ دستت رو جا انداخت  ییترک مو  یهدر رفته بود و  
تا  کشهیو دو تا هشت هفته طول م هاستیشکستگ  ترینیاز جزئ  ییمو

تا  یابعد از دوهفته ب مونه،یم یمدت دستت گچ گرفته باق  ینشه! در ا یمترم
 دستت چطور خواهد بود. یتوضع ینمبب

اما حس کردم دستم رو هم نوازش کرد.  یداومد و سرم دستم رو کش کنارم
 چند بار پلک زدم و تو دلم گفتم:

 .یداشت  یحس ین. حتما دستت خواب رفته که همچکنییاشتباه م یسلآ  -

باشه،   یآدم  ینهمچ  یادنم  یافشبه ق  یبهش انداختم،جوون بود ول  ینگاه   یه 
 .کنمیحتمًا اشتباه م

 دکتر اومد که گفت: یغرق بودم که صدا یمذهن یرِی درگ تو

 رو انجام بده. یصشترخ یبره کارها یکی ی،مرخص -
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اخم کرد و   یناتو گوشش زمزمه کرد که آدر  یزیچ  یهرفت و    یناکنار آدر  آشوب
که با   یدمرو شن یکاها یکه صدا  رفتیکرد. دکتر داشت م  ییدحرفش رو تا

 گفت:  یکم مرموز  یهتمام و  یتجد

 کار دارم باهاتون.  یایم،ما هم همراهتون ب یدصبر کن یشهدکتر اگه م -

 یادزد و خورد و فر   یعد صداب  یقهرفتند. چند دق  یرونبعد هر سه نفرشون ب  و
 کردم:  یناو رو به آدر یدماومد از جا پر 

 چخبره؟ یرونب یآدر -

هم تعجب نکرد،؛انگار  یاذره یبود. حت  یلکسو ر یخیالاما ب آدرینا
و  یکاساعت بعد ها یمو ن یدصداها خواب یوفته،قراره اتفاق ب دونستیم

اومد و بلندم کرد. دستم رو کنارم   یکاوارد شدند. ها یدلبخند پل یهآشوب با 
 دورش انداختم و گفتم:

 .زننیحاال مردم حرف م یینزشته بزارم پا یکاها -

 آورد و گفت: یینرو پا سرش

 یکن  یمردم زندگ   یبه هوا  ینداره، اگه بخوا  یربط   یچمن به مردم ه  یکارها  -
رنگ  یههرروز  یدبا ی؛کن  یمثلشون زندگ  یتا بتون  یآفتاب پرست بش یدبا

 .یستینکرده خاطرشون مکدر نشه که مثل اونا ن ییکه خدا  یباش

 یچکسرو انجام بده ه یکار  یهبخواد  یوقت  دونستمیشدم چون م بیخیال
هم حرفش درست بود. تا از در اتاق  یو از طرف  یرهجلوش رو بگ تونهینم
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 کایو رو به ها  یدمکش  ینبلندیه  یدم؛خون آلود دکتر رو د یچهره  یمزد  یرونب
 کردم:

 افتاده؟ یزدش؟ چه اتفاق  یک   یشده؟چ یکاها -

 که دکتر هم بشنوه گفت:  یو جور یلکسر یلینگاش کنه خ ینکها بدون

احمق   یضن،دوتا نره غول همراه مر   یوقت   یرهبگ  یادتا    یمش،من و آشوب زد  -
 و نوازش به سرش نزنه. یفرضشون نکنه و هوس چش چرون 

شد؛ برگشت سمت دکتره که هول زده سرش  یکرد. انگار دوباره عصبان   مکث
 رو به سمت خودم برگردوندم وگفتم:

 خونه. یمولش کن، بر  یکا،ها یکا،ها -

دادم و  یرونو شروع به حرکت کرد. نفسم رو آسوده ب یدکش  یاکالفه  نفس
خجالت  یگهرو موهام کاشت. د یاسرم رو بهش چسبوندم و بوسه

و  یستادچون عادت کرده بودم و برام لذت داشت. کنار پورشه ا کشیدمینم
در عقب رو باز کرد و من رو داخلش نشوند. خودش هم کنارم نشست و دور 

 و سرم رو رو شونش گذاشت. ذاشتشونم گ

گاز شروع   یهرو روشن کرد و با  ینهم نشستن و آشوب ماش یناو آدر آشوب
که از   یو آرامش بخش  یمیم رو بستم و به آهنگ مال. چشمایمبه حرکت کرد

 گوش دادم.  شدیبلندگوها پخش م

 نماحساس مثل بارون منم نم ییزِی "شِب پا

 کمکم  شمیتو خودم انگار دارم عاشق م ریزممی
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 سردم یکمگرمم   یکم

 هر دم یکنمحس م تورو

 عاشق شده قلبم ینبب یتکرار یروزا آهای

 زوده تو دوست داشتن نگو

 یستو بس ن یحد کاف  همین

 یستمشخص ن یزیتا ته قصه هنوز چ دونممی

 !یشونه؟چهرت پر  چرا

 تو قلبت آشوبه؟! چرا

 تو اگه زوده برای

 من چقدر خوبه برای

 که دل به تو بستم  ینآخر قصه! هم یستن مهم

 عاشقت هستم یادن یهبا تو احساس و  شناختم

 یرماز عشقمون س یبگ  یاگه تو حت  یستن مهم

 احساس و تورو از خالق عشق یکعبه   میرم

 گیرمیم پس

 که دل به تو بستم  ینآخر قصه! هم یستن مهم

 عاشقت هستم یادن یهبا تو احساس و  شناختم
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 یرماز عشقمون س یبگ  یاگه تو حت  یستن مهم

 احساس و تو رو از خالق عشق یکعبه  میرم

 گیرمیم پس

 از خالق عشق تورو

 "گیرمیم پس

 

 (یاحقیاحساس) محسن  کعبه

 یادهپ  یعسر   یکابلند کردم. ها  یکاها  یشونه  یسرم رو از رو  ینماش  یستادنا  با
 یناآدر یشد و دوباره منو رو دستاش بلند کرد و تو بغلش گرفت، با صدا

 برگشت:

 یگهاگه د.  یامب  یدنتبازم به د  یدمقول م  یبرم خونم، ول  یدجان من با  یسلآ   -
 .یدبر  اییگهد یجا یستقرار ن

 و گفتم: یدمخند آروم

کاش   یول  یباش  یگهد  یکی  یکه تو خونه  یادچقدر بدت م  دونمیکه م  ینبا ا  -
 .موندییم

نگفت شاخکام فعال شدن،  یچیزد و به آشوب نگاه کرد و ه یقشنگ  لبخند
 .یشمافتاده، صبر کن حاال مطمئن م ینشونب ییتو نبودن من چه اتفاقا

 ینا؟آدر -
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و  یدنگاش رو دزد یعبهش انداختم که سر  یطوننگاه ش یهنگام کرد.  سریع
 گفت:  ینکرد و در همون ح  ینششروع به رفتن به سمت ماش

 .یبا یبعد یدار من بهتره که برم، تا د یگهد -

شروع   یکاها  یدم،هول زدش خند  یبه صدا  یز ر یز مطمئن شدم. ر  یگهد بخو
 بهش گفتم: یمشد یالکرد،؛تا داخل و  یالبه رفتن به سمت در و

 راه برم. یکم خوامیم ین،بزارم زم یگهد یکاها -

نگفت و آروم   یچیه  یدنگاه پر از خواهشم رو که د  یمخالفت کنه ول  خواست
کنارم اومد و آروم و   یع گذاشتم. شروع به راه رفتن کردم آشوب سر   ینرو زم

 که من بشنوم گفت:  یفقط جور

 یمج ی،َجلد یم. جیمش یمج یجون تو َجلد یدنداده با یر خوب تا گ یلیخ -
 .یَجلد یمج

 گفت:  یجد یلیاومد که خ یکاها یصدا اما

نگفتنش رو از  یزدن، دودر کردن و هرگونه فکر برا یمآشوب فکر هرگونه ج -
 یحماجرا رو واو به واو توض  یاز تا پ  یر رو مبل و از س  شینییکن. م  یرونسرت ب

 .کنییم یفو تعر  یدیم

 و رو مبل نشست و گفت: یدکش  یقینفس عم آشوب

 .یچوندتپ یشهجوره نم یچه ینکهحله داداش مثل ا -
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آشوب  یم،و روش نشست یمدستم رو گرفت و با هم به سمت مبل رفت هایکا
 و شروع کرد. یدنفس کش یه

کردن   یکیبا رقبامون دست به  ییافراد نورا ینکهِهرمان زنگ زده بود مثل ا -
رو ببرن.   یسلتو خونه که آ   یختنر  یستزن تو ن  یسلآ   ینکها  یدنو بعد از فهم
 یزیکه چ  یدناز جاسوساشون که تو گروه روهان بوده، فهم  یکی  یقچون از طر 

 یل. دلنشونهیم یاهکه اونارو به خاک س  یهاطالعات یحاو یسلهکه تو دست آ 
زن توئه و  یسلتفکر بودن که آ  ینهم که تاحاال حمله نکردن با ا ینا
بردن ناموست ببرن؛ حکم مرگ  یکه اگه دست تو قلمروت برا  دونستنیم

 یستزنت ن یدنخودشون امضا کردن اما حاال که فهم یا دستاخودشون رو ب
فلش رو به دست  هم یلهوس ینبرات مهمه طمع کردن که ببرنش تا به ا یول
نگران   یسلبگم که آ   خواستمینم  ینه،ا  یهموفق شرکت رو. قض  یاز . هم امتیارنب

 .ینش ینشه و تو عصبان 

ول و عرض خونه رو ساعت ط یمبه ن یباز جاش بلند شد و قر  یع سر  هایکا
 و گفت: یستادا یتکرد. در نها  یط 

 .کنمیازدواج م یسلمن با آ  -

ها باال رفتم آشوب از پله یمتوال یتوجه به صدا زدنا یو ب  یدماز جا پر  سریع
 یکابعد در باز شد و ها یقهچند دق یدمش،و در اتاقم رو باز کردم و محکم کوب

 داخل اومد و گفت:

 یسل؟آ  یهماجرا چ -
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 حرفم رو بهش زدم. رک

بخاطر   یست. الزم نخرمیخودم نم  یمن ترحم برا  یکا،ها  خوامیمن لطف نم  -
 .یمن خودت رو تا آخر عمر تو دردسر بنداز

 داد. یرونو آسوده ب یدکش  یقیعم نفس

حتما  یگمرو م ینمنم نه اهل لطف کردنم، نه اهل ترحم کردن. اگه دارم ا -
قلبم  یمن برا خوامت،ی. من از سر لطف نمخوادیم یکه قلبم چ   دونمیم
اومد   یشمسئله پ  ینحاال که ا  یفکر بودم ول  ینروزها بود که تو ا  خوامت،یم
 ینا یول ذارممیکنم اما به نظرت احترام   یوقتش بود که فکرم رو علن یگهد

و فکرت و  یتو تا آخر عمرت محکوم به من یاگه مخالف باش یرو بدون حت 
 باشه، تمام. اییگهمال فرد د تونهیقلبت نم

 خواستمشیمنم م یبود ول یدبع یکاحرفا از ها ینزده شده بودم. ا شوک
 پس:

 ازت جدا نشد. یگهد یدتچون قلبم از همون اول که د کنم،یمن قبول م -

و نوک انگشتش رو   یستادروم اانداختم روبه  یینو برگشت. سرم رو پا  ایستاد
صورتم آورد و بوسه  یکچونم گذاشت و سرم رو باال آورد. سرش رو نزد یر ز
و محکم تو آغوشش فشرده   یچیدگذاشت. دستش رو دورم پ  یشونیمپ  یرو  یا

به   یشههم  رایبار ب  ینا  یاشق ع  یوندآروم رهام کرد؛ پ  یقهشدم. بعد از چند دق
 قلب و روحم القا شد.
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انداختم و گوشه  یینشد. سرم رو پا یرهبهم خ یجد یلیو خ یقشنگاه عم با
 .یدملبم رو به دندون کش ی

 نگام کن. -

 وار بهش زل زدم. یرهسرم رو بلند کردم و خ یشجد یصدا با

 .رشیاب ینجاو به ا یناعصر بره دنبال آدر سپارمیبه آشوب م -

طرز  یبه نگاهم هجوم آورد و کنجکاوانه نگاهش کردم؛ متوجه  کنجکاوی
 خودش رو حفظ کرده بود گفت: یتکه جد  ینگاهم شد و با صورت 

همراهت  یو بهتره کس فهمیمیعقد نم یداز خر  یچینه من و نه آشوب ه -
 .یارهسر در م یزاچ ینباشه که از ا

 :یدمحرفش پر  ینعجله ب با

 اما...-

 حرفم رو کامل کنم و گفت: نذاشت

آرزو  یتتو زندگ یمهم ینروز به ا ینتو ا زارمیم یاما، نکنه فکر کرد یاما ب -
 یدخر   یآرزو دار  ینزم  یکه توهم مثل هزارن دختر رو  دونمیم  ی؟به دل بمون 

که به آرزوهات   یستمن ی. منم کسیکه دلت خواست بخر   یو هرچ  یعقد بر 
 توجه باشم. یب 

هردوشون  ینداشت ول یرو لبام با اشک حلقه زده تو چشمام همخون  لبخند
 من بودند. یوقفه یب  یخوشحال ینشونه
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 چسبوند و گفت:  یشونیمرو به پ  یشونیشرو دوطرف سرم گذاشت و پ  دستاش

. از یگیتو تمام آرزوهات رو به من م یمکه هست یاز االن تا زمان  یسلآ  -
هات رو هستم تا تمام خواسته ینجامن ااونا و  ینتا بزرگتر  ینشونکوچکتر 

 برآورده کنم.

از خودت و آرزوهات  خواییم یدمبود که شن یبار ینو آخر  یناول ینا اما
 یدی؟فهم ی،بگذر

 !یدمفهم -

 رو ازم جدا کرد و زمزمه کرد. یشونیشپ آروم

 خوبه. -

شل و وارفته به سمت   یزد. با پاها  یرونبعد پشتش رو بهم کرد و از اتاق ب  و
شدم.  یرهروم خروبه یاسی یوار رفتم و روش نشستم؛ به د یاسیم یدتخت سف

 ها!تو ذهنم بودن تمام اون حرف

 یکه متوجه نشدم چند ساعت گذشت که با صدا  یبودم جور  یخوشحال  غرق
با  یباییز یرنگش همخون  یآب  یشرتو بهش نگاه کردم. ت یدمآشوب ازجا پر 

 شت.دا یششلوار مشک

 یداروهام رو رو  یک پالست  ید. تا بهم رساومدیسمتم م  خندیدیکه م  همینطور 
و  چرخوندیو من رو دور اتاق م یدگذاشت و دست سالمم رو کش یعسل

 .خندیدمیم دلیلی. منم همراهش ب خندیدیم

 گفت:  کردیم یدادتوش ب یکه شاد  یهامون با صورت خنده البالی
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 کنییکه بالخره تو باز م  دونستمیهمون اول اول ماز   یسل،از همون روز اول آ   -
بهم گفت پس فردا روِز عقده، من  یکارو که مثل صدف بسته بود. ها یقلب
. هم برادر یشمم یکانسبت رو خواهم داشت. هم برادر زن ها ترینیبعج

 من. یو هم آبج  یشیشوهر تو، توهم هم زن داداش من م

 دیدمیاگه با چشمام نم یی. خداپریدیم یینو باال و پا چرخیدیاتاق م دور 
درهم  یو اخما یبر که با کلت کال  یهآشوب همون آشوب ینکه ا  شدیباورم نم

 .کردیم یکشل کردن،یکه به خونه حمله م  یبه افراد روهان زمان 

 و گفت: یدکوب  یشونیشو با کف دست تو پ یستادا یهو

چرا  یسلآ  یراست  ینا،اوه، به کل فراموش کرده بودم که برم دنبال آدر -
 یدم؟رو همراهش ند یناآدر یخانواده وقتیچه

 یدمکه کش  یلبخند تلخ شد. با آه   یهبه    یللبهام کمرنگ و تبد  یبزرگ رو  لبخند
 گفتم:

 یرونما همزمان از پرورشگاه ب ِی،پرورشگاه  یبچه یههم مثل من  یناآدر -
واحد  یهخودش  یتونست برا یشمادر یبا فروختن خونه یناو آدر یمداوم

کن اما به زور   یخودم زندگ  یشپ یاب گفتیبهم م یشهآپارتمان بخره، هم
 کنم که بذاره کار کنم.  یشتونستم راض

که به سمت در اتاق   ینطور دوباره برگشت و هم  یآشوب هم رفته بود ول  لبخند
 گفت:  رفتیم
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 یستو اون قرار ن ییماشکال نداره، درضمن اون خانواده داره. خانوادش ما -
 جون. یدنبالش خدافظ آبج  یرمتنها بمونه. من م یچوقته

آوردم  یرونرفتم و مسکن رو ب یرو پشت سرش بست. با لبخند کنار عسل در 
 بود خوردم. یعسل یکه رو  یدهنم گذاشتم و با آب  یتو یکیو 

 گذشته و حال شدم.  یایدر یو غرق تو یدمکشتخت دراز   یرو آروم

باعث شد که بچرخم و نگاه پر از فکرم رو به سقف بدوزم. استرس  دردستم
! افکارم تحت شعاع کنمیتمام وجودم رو پر کرده بود که نکنه دارم اشتباه م

داشت اما  یانبه طغ یلدرونم م یانوسترس و اضطراب قرار گرفته بود و اق
گذشت.   نظرماز  یکاها یها چشماها و اضطرابترس ینم اتما یالالبه یهو

وجودم بود و  یانوساق یبرا یخداداد ییههد یهمثل  یستالیشکر   یچشما
 رنگ و محو شن. یرنگ ببازن و ب  یمدرون یهاباعث شد تمام تنش

تخت نشستم.   یشدم و رو  یز خ  یمکه به در خورد، آروم و با درد ن  یادو تقه  با
 م و گفتم:گلوم رو صاف کرد

 تو. یااهم، ب -

داخل در جا گرفت. از حالتش خندم گرفت و شروع   یناآروم باز شد و سر آدر  در 
. یدکرد و تمام بدنش رو داخل کش  یدنبه خنده کردم؛ با خندم شروع به خند

 .رقصیدیو م خوندیجلو آهنگ م اومدیقدم به قدم که م

نگا عجب  یی،عجب مدل مو یی،چه بو یوا یشه،خواهرم داره عروس م -
دارم ابروهاش کمونه،   یخواهر   یه  یا،ب  یاجان ب  یا  یی؛خانوم چقد هولو  یویی،و
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کنار تو عشقه، خواهر   یادن  ینتو ا  قرارهیمهربونه، دل ب   یلیمن از دلش نگم خ
 دوست دارم. ی،پر پرواز من ی،محرم راز من ی،تو گل ناز من

. دستش رو دور شونم انداخت تخت پرت کرد یو خودش رو رو یدرس کنارم
 و گفت: یدو محکم صورتم رو بوس

 .یطونش یکن  یعروس یکابا آقا ها خواییم یدمناقال شن -

 شد. ینگاش کردم که از نگاهم جا خورد و جد غمگین

 یده؟م ینگاه چه معن ینا یسل؟آ  یشدهچ -

 :یدمکش  یقیعم آه

. گلوم همش از ترسمیم یلیکار اشتباه باشه، خ ینکه ا ترسمیم یناآدر -
 .یشهاسترس خشک م

برداشت. با   یعسل یرو از رو  یوانزد و دستش رو دراز کرد و ل  یمهربون  لبخند
 بهم انداخت و گفت: یقیتعجب نگاش کردم نگاه عم

که معرفتش   یکه گلوش خشک شده باشه با آدم  یفرق آدم  دونییم  یسلآ   -
 خورییکه م یآب  جرعه یهگلو اگه خشک شه با  یه؟خشک شده باشه چ

 تونهینم  یگهد  یزیچ  یچبخشکه ه  یمعرفت وقت   یول  یشهبرطرف م  یشخشک
معرفت  یشه،تازه م یخشک که با آب  یاونو تازه کنه. بازم صدرحمت به گلو

 یشه؟درست م یخشک شده با چ 

 تعجب کردم و گفتم: یهشتشب از 
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 من داشت؟ یبه حرفا یچه ربط  یکه گفت   یناییا یناآدر -

خانوادت از اون دسته از  یسلآ  ینسراغ ربطش، بب ریمیحاال م یکالآ بار -
 ینرفته، خدا سر شاهده تو تمام ا ینو از ب یدهآدمان که معرفتشون خشک

تر و آشوب از صدتا خوانواده برات خانواده یکاکه همراهتون بودم ها  ییروزا
بود و از  کردهسر باز   هایریزخمش تو درگ یکاها یدنتکه دزد  یبودن، روز

 ینا  یر درد دارم فقط درگ  گفتینم  یول  چکیدیخون م  ینششدت خون از آست
به خاطر  یبهش دل باخت  دونستمیبود که ردت رو بزنه و نجاتت بده. من م

آشوب رو درمان کنم   ینکهاومدم؛ بجز ا  یامب  ینجاکه ازم خواست ا  یزمان   ینهم
ت رو داره که اگه نداشت عشق  یاقتل  ینمبود که اسکن کنم بب  ینا  یمقصد اصل
و بفروشم و  یمو شده باشه تمام زندگ یرمدستت رو بگ یدمتد ینکهبعد از ا

 یناا یدمفهم یول یبمون  ینجاا یتامن ینذارم به بهانه یگهد یببرمت خارج ول
تو  یبرا یرو گفتم که بدون  ینافرق داره و جنمشون جنمه، ا یهخاکشون با بق

و تمام. پس از  یکاستتو با ها یخوشبخت  یست،ن یکاجز ها یانتخاب  یچه
آب بخور   یوانل  یهاالن تا فردا که زمان عقدته اگه از استرس گلوت خشک شد  

 یکه خانواده معرفت ندارن، تو کس  یاییدن  ینداشته باش که تو ا  یادبه    ینوو ا
 داره. یکه با معرفت رگ برادر  یرو دار

روم   یکرد و اجازه داد تا به حرفاش فکر کنم. دروغ چرا حرفاش بدجور  سکوت
رو  یدیتو ذهنم جرقه زد که باعث شد لبخند پل یزیچ یهگذاشته بود؛   یر تاث
 نگاه کنم. ینابه آدر یطنتو با ش یادهام بلب

 :یدنگاهم شد و با تعجب پرس یمتوجه
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 کنی؟ینگام م ینطوریچرا ا یسل؟آ  یهچ -

 بلند مبدل شد و شروع به خنده کردم. یخنده یهبه  لبخندم

دل دختر خانوم دکتر ما رو هم برده که محل سگ به  یاجنم بعض بینمیم -
 .دادینم یپسر  یچه

 زد و گفت: یخجالت لبخند بزرگ  یجا به

 .یستمن یخب جنم جذب کنندس و منم مستثن -

آشوب و تو بهم دل  یکم  ینزمان به ا ینچطور تو ا شمیفقط متوجه نم -
 .ینباخت

 گفت:  یرو باال انداخت و با تخس هاششونه

 یکادرمان ها  یکه برا  یمستر آشوب از همون زمان   ِی؟گفته مدت زمان کم  یک   -
من شده بود. واال همه جا  من رو  یدائم یکننده  یباومده بودم به بعد تعق

 .یادهم همراهم ب یینکنه تو دستشو ترسیدمیم کرد؛یدنبال م

 زد و مستاصل گفت: یشونیشاومد که با دست رو پ یادش یزیچ انگار 

 یدخر  یبرا یمکه بر   یرفت قرار بود بهت بگم آماده ش یادمداد  یداد ب  یا -
 عقدت.

به سمت کمد رفت   یع و سر   یستادمبغلم رو گرفت و آروم بلندم کرد. ا  یر ز  بعد
 یمشک  یکرم  یمانتو یقهاز چند دق انداخت و بعد یقیدق یول یو نگاه اجمال
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 یمشک  یبند یو کفش پاشنه سه سانت  یدکش  یرونرو ب یدبا شال و شلوار سف
 رو کنارش گذاشت.

تالش و زور تونست مانتو رو  یرو درآورد و با کل یراهنماومد و آروم پ کنارم
پشتش   یبه زور متقاعدش کردم که شلوارم رو خودم بپوشم و وقت   یتنم کنه ول

 یضرنگم تعو یمشک  یرو با شلوار لوله تفنگ  یمشلوار صورت یع م کرد سر رو به
رفت و با  یشز آرایکنار م  یدمکه شلوار رو پوش  یدد یکردم، برگشت و وقت 

 و کش برگشت. یرهشونه و چند تا گ

سرم  یجلو یبستشون و موها یبلندم رو شونه کرد و با کش دم اسب موهای
از جلوم کنار   یدمکرد و بعد از گذاشتن شال سف  یکسف  یرهرو به صورت کج با گ

حالت   یممشک  یکرم  یبه خودم انداختم. مانتو  یرفتم و نگاه   ینهرفت ، کنار آ 
 عروسکیش هایینزانو بود و کنار آست یداشت و سه وجب باال یعروسک 

. درخشیدیم یرمحر  یتمام کرم یمانتو یداشت که رو یمشک  هاییونپاپ
 یرو  یمکرم و مشک  ینپر از نگ  هاییرهموهام به صورت کج کنار صورتم بود و گ

 به وجود آورده بود. یقشنگ  یموهام جلوه

 ینهآ  یتو ید،شونم گذاشت و گونم رو بوس یکنارم اومد و سرش رو رو  آدرینا
 بهم نگاه کرد و گفت:

 جونم. یآج  یقشنگ شد یلیخ -

رنگ  یربان مشک  یدنشونپام گذاشت و بعد از پوشکفشام رو کنار   یع سر  بعد
دور مچ پام بست   یونساتن براق که کنار کفش قرار گرفته بود رو به صورت پاپ
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و آروم  یدرو کنارم کش یبه صورتم انداخت و صندل یو بلند شد. نگاه 
 نشستم گفت: یفشار داد و وقت  یینهام رو به سمت پاشونه

 نگفتم بازشون نکن. که  یچشمات رو ببند و تا زمان  -

حرفش گوش دادم و بدون حرف چشمام رو بستم و به حرکت دستاش و  به
با تعجب چشمام  یواشش ینف ینصورتم تمرکز کردم. با ف یرو یشلوازم آرا

 .ریختیرو باز کردم و بهش نگاه کردم که آروم و با لبخند اشک م

 :یدمتعجب پرس با

 کنی؟یم یهچرا گر  یزمعز  یناآدر -

خوشحالم که  یلیخ یسل. آ یقشنگ شد یلیفقط خ یستن یچیه -
 ینصدهزار با ا یکه تومن یرو دار یبا کس یوندو قرار پ یخوشبخت شد

 .ینهفرد یرتغ یرتش،رق داره و غف یامروز هایینالوط 

هاش حلقه کردم و محکم تو بغلم شدم و دستم رو دور کمر و شونه بلند
 گرفتمش و اونم دستش رو دورم حلقه کرد و من رو محکم به خودش فشرد.

 من رو آروم از خودش جدا کرد و گفت: یقهاز چند دق بعد

 .یاانجام بده و ب یردا یشن، توام هرکاربه پسرا بگم که آماده یرممن م -

 یرونتکون دادم. به سمت در اتاق رفت و از اتاق ب ییدتا یرو به نشونه سرم
 یشآرا یابه طور حرفه ینابه صورتم نگاه کردم. آدر ینهزد. برگشتم و تو آ 

 یبود چشما یدهکه برام کش  یصورتم نشونده بود. خط چشم ِی رو یحیمل
ها رو اون امهمژه یرو یملکاور کرده بود و ر  یباز یلیرو خ یاهمدرشت و س
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تر کم استفاده کرده بود و پوستم رو صاف  یلی. کرم پودر خدادیبلندتر نشون م
 یباز یلیهام رو خبود لب یدهکه همراه خط لب کش  یرژ صورت  داد؛ینشون م

 کرده بودم.  ییر تغ یلیکرده بود. در کل خ

 یهاشت رو دستم گرفتم و با قدمدا یمشک  ینرنگم که پر از نگ یکرم  کیف
 یها رو ط پله یگریپس از د یکیهام آروم و شمرده از اتاق خارج شدم. قدم

 یپله قدم رو ینکردن آخر  یبعد از ط  اومدن،یم تر یینو پا کردنیم
 رو یریدلپذ یکفشم ملود  یپاشنه ها یگذاشتم و صدا  یراییپذ یهاپارکت

 آورده بودند. یدپد

کنارم اومد و دستش رو پشت شونم حلقه کرد و  یقید عمبا لبخن آدرینا
 یناآدر یشونه ی. سرم رو رویمو روش نشست یمدوشادوش هم کنار مبل رفت

گوشم گذاشت و آهنگ مورد عالقه   یرو تو  یشاز هنذفر   یکی  یناگذاشتم و آدر
 کرد:  یهر دومون رو پل ی

 "تو فقط باش تموم کم و کسرش با من!

 و طاقت و صبرش با من… یتموِم دور با

 !یفمعشِق بالتکل ینفقط تب کن از ا تو

 زجرش با من! یو سوختن و باق  مردن

 بخواد… یدلت قدم زدم تو روز بارون  تو

 و بارون و ابرش با من! یبهار روزای

 بارون تن کن… یر هاتو زخاطره پیرهنِ 
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 و عطرش با من ییز ترانه و پا خوندن

 فقط باش فقط باش، تمومش با من تو

 یسقصه بنو یهمثل  هامونوعاشقونه

 با دل و جون خوندنش

 به سطرش با من… سطر 

 یمماِل هم بش یروز یهفقط دلت بخواد؛  تو

 به خدا حاجت و نذرش با من… التماسش

 یتو مرهم باش یدلم کاشک  یزخما روی

 …یکنارم باشتو   یشههم ینها آرزوم

 کاش  یفقط ماِل تو باشم ا ینها آرزوم

 فقط باش فقط باش؛ فقط با من باش" تو

 (یفالح  یار )تو فقط باش، ماز

 

 یمرو درآورد  یها بودن هنذفر اومدن از پله  یینکه درحال پا  ییهاقدم  یصدا  با
به هم  وارانهیرهکرد و خ  یتلق  یکا. نگاهم با نگاه هایمبلند شد یناوهمراه آدر

 یبا شلوار و کفش مشک  یباز  یلیرو که خ  یاسپرت   ی. تک کت مشک یمنگاه کرد
آورده بود.  یدپد نرو با م یجفت کرده بود ست قشنگ  یشکرم یراهنو پ
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 یونبودن، م  یختهر  یشونیشپ  یتار اون رو  ینکه چند  یشلخت مشک  یموها
 یاکننده  یوانهدو اون رو به طرز  درخشیدیم یخیش یچشما یاهس یتارها

 داشت گفت: یباییکه لبخند ز  یکرده بود. کنارم اومد و با صورت   یباز

 .یشد یباز یلیخ یاد،بهت م یبپوش یفکر کنم هرچ  -

و خجالت   شدیاز فردا شوهر من م  یگهمرد د  ینچون ا  یدمخجالت نکش  دیگه
 زدم و گفتم: ینداشت. لبخند ییمعنا یگهد

 .یو جذاب شد یپخوشت یلیتو هم خ -

 آشوب اومد که با خنده گفت: یجدال نگاهامون صدا میون

و  یمکار دار  یما کل یول یشمم یتونکه مزاحم فاز احساس  یداهم اهم ببخش -
 .یدلبر شد  یلیخ  یان،لباسا بهت م  ینجون چقدر ا  یآبج   یوقت هم کمه، راست 

و  یراهنو پ یشارو به سمتش چرخوندم که تک کت اسپرت سورمه نگاهم
و شال و شلوار و  یسورمه ا یبا مانتو یزیانگ یرتبه طور ح یششلوار مشک
 هاییرههم مثل خودم با گ یناآدر یست شده بود. موها یناآدر یکفش مشک 

 .درخشیدیکرده بود و م  یداجلوه پ یشمشک یآب  ینپر از نگ

به دستم کردم که تو دست   یکه رو دستام نشست نگاه   یحس دست گرم  با
رو لبم نشست و  یاون دستش گرفته بود. لبخند یرو تو یفمد و کبو یکاها

به دستم داد و رو به  یفشار زد؛یکردم که همچنان لبخند م  یکابه ها ینگاه 
 آشوب کرد.

 .یمبر  -
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 یدمرو د یناانداخت و راه افتاد، دست آدر ینادستش رو دور گردن آدر آشوب
 یو نگاه  یدمخند یز ر یز . خندم گرفت و ریدآشوب کوب یکه با آرنج تو پهلو

 یکه اونم متوجه شده، با حس نگاه   یدمفهم  یزشر  یکردم و با خنده  یکابه ها
 بهم نگاه کرد و گفت:

 ینگاه   یمچندسال اصال ن  ینهم داره، تو ا  ییرو  ینآشوب همچ  دونستمینم  -
 پاک خودش رو وقف من و انتقام من کرده بود نداخت،ینم یدختر  یچبه ه

 .کنهیم یرو ط  یخوب  یر س یشزندگ بینمیاما حاال خوشحالم که م

 شد.  یرهرو خبه روبه  یو با صورت جد  یدکش  یقیاز اتمام حرفش نفس عم  بعد

 ینیداخل المبورگ  یکا. همراه هایمرفت  ینگو به سمت پارک یمخارج شد  یالو  از 
زرد آشوب شدن، کمربندم  یسوار پورشه ینانشستم و آشوب و آدر یشمشک

به محض  ینگ،در پارک یموتو زدن ر ینبا روشن کردن ماش یکارو بستم و ها
بعد از   یموتر  یو بعد از زدن دوباره  یمخارج شد  ینگباز شدن در آروم از پارک

زد و با سرعت شروع به حرکت کرد. آشوب از  یتک بوق  یکابسته شدن در ها
 .کردیم یبپشت ما رو تعق

 یسل؟آ  -

 دل کندم و بهش نگاه کردم: یرونب یدناز د یکاها یصدا یدنشن با

 بله؟ -

 ی؟ُکرد  یول ِی چطور تو اسمت ترک  -

 رو لبام نشست: یتلخ  لبخند
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د دوست ُکر   یهمادرم مهربونم ترک بود و پدرم    ی،که متوجه نش  زدمیحدس م-
بهش عالقه داشته که اسم   ینقدر که پدرم ا  کردیم  یفمادرم برام تعر  ی،داشتن

 بود. یسنمن گذاشته، اسم مادرم آ  یهم وزن مادرم رو رو

 متاسفم. -

 رو ل*ب*هام نشست: یو لبخند مهربون  یدمکش  یقیعم نفس

حس نداره و  یگهکه از عصب بگذره د  یدرد زمان  دونیینداره، م یاشکال -
درد  یتیمی. من روزها تو پرورشگاه هرروزش رو از کنییاسش نماحس

 یشهدرد تموم نم ینا یچوقته کردمیو فکر م کردمیم یهو گر  کشیدمیم
 یگهکنم چون د  یهنتونستم گر  یگهروز صبح که ازخواب بلند شدم، د یه یول

که   خواستنیعاشقانه هم رو م یکه پدر و مادرم به حد  یدمنداشت. فهم درد
 یرو ط  یشونآسمان یاز هم جداشون کنه و باهم جاده یومدخدا هم دلش ن

 کردن.

 ینگاه   ینماش  یستادن. با ایامنگفت و گذاشت که با خودم کنار ب  یزیچ  هایکا
 یلیروم افتاد، خانداختم و نگاهم به فروشگاه بزرگ روبه یروناز پنجره به ب

رو حس کردم   ینادست آدر  یقهو بعد از چند دق  یمشد  یادهپ  ینبود. از ماش  یباز
 یناو آشوب سمت چپ آدر یستادکه دستم رو گرفت. آشوب سمت راستم ا

 .یموارد فروشگاه شد ییو چهارتا یستادا

بود که بدون  یبار ینکرده بود چون اول  یرهها نگاهم رو خو برق مغازه زرق
و کنار  یددستم رو کش یناآدر ،اومدمیم یدترس و لرز از وجود روهان خر 
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آشوب از پشت سرمون اومد  یبرد. صدا یبزرگ لباس عقد و عروس یمغازه
 که گفت:

 ینرو ببرم ا یکاها ینمن ا یدجون تا شما لباس انتخاب کن یآبج  ینا،آدر -
 یامانشاهلل فردا ب یرم،کهرو بگ یشرو براش کت و شلوار دامادروبه یمغازه

 .یرمبچش رو بگ یسمونیس

انداختم و همراه  یینشروع به خنده کرد و من با خجالت سرم رو پا آدرینا
 به سالن شباهت داشت شدم. یشتر وارد مغازه که ب یناآدر

 یناآدر ینکهها و انتخاب رو برام سخت کرده بود تا ابودن لباس یادو ز متنوع
 صدام زد:

 تو دوخته شده. یحتما برا ینکه ا  یاب یسلآ  -

انداختم. فوق العاده بود  یکه انتخاب کرده بود نگاه   یرفتم و به لباس کنارش
 بود گفت: یستادهکه سمت چپمون ا  یبه خانوم درخشید؛یو م

 .خواستمیدوستم م یلباس رو برا ینخانوم ا -

 لباس رو برامون درآورد و گفت: یباو لبخند ز ییاومد و با خوشرو کنارمون

 .ییدبفرما -

بود  ینهسالن نسبتا بزرگ که سرتاسرش آ  یهس رو گرفت و وارد لبا آدرینا
پشتم  یناو آدر یدمبا کمکش لباس هام رو درآوردم و لباس رو پوش یم،شد

ببنده و محکم کنه، بعد از اتمام  یپشت لباس رو ضربدر یرفت تا بندها



  

 
208 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

کنارم   ور  یناآدر یکردم. صدا  یرتبه خودم انداختم و ح ینهاز آ  یکارش نگاه 
 که گفت:  یدمشن

به فردا   یگهد  ینتبب  ینطور ا  یکا. المصب اگه هایشد  یعال  یبه طرز باورنکردن   -
 .کشهینم

 یباییز  یپور بود و گ  یدلباسم سف  یباال  یتنه  یمرنگم بود. ن  یبه لباس کرم  نگاهم
رنگم که پف نسبتا  یبود. دامن کرم ینبهش دوخته شده بود و سرتاسر نگ

اون رو پوشش داده بود و  ینپراز اکل ینازک کرم یر حر  یهال یهداشت؛  یادیز
لباسم  هایآستین. کنهیم یرهرو خ یکه هر چشم  دونستمیبا هر چرخش م

بود  یپور نوار گ یهمچ دستم  یبود و رو یننازک پر از اکل یر از جنس همون حر 
 یادیز  ینتبهش ز  یکبراق کوچ  یونپاپ  یهو    شدیمچ دستم سفت م  یکه رو

نشون داده بشه،   تر یک که کمرم بار  شدیپشت لباس باعث م  یندها. بدادیم
رنگ لختم  یمشک  یشالم رو در آورد و موهام رو باز کرد. موها هوایب  یناآدر

بچه ذوق کردم و شروع   یهداشت. مثل    یدمدر برابر پوست سف  یادیز  یجلوه 
لخت بلندم تا  یموها یستادمتا ا یستادم؛ا یکاها یدنکردم با د  یدنبه چرخ

سرم رو صورتم آشفته پخش  یجلو یمقدار از موها یهو  یختکمرم ر  یینپا
آروم کنارم اومد و  یهابود. با قدم ینتحس از زده و پر  یرتح یکاشد. نگاه ها

 صورتم کنار زد و گفت: یبا نوک انگشتش موهام رو از رو

رو که  ینگاه  یول یسلآ  یمن گذاشت  یاهس یایکه پا تو دن  یشدچ دونمینم -
لباس  ینا یو حاال تو یخودت کرد یانتقام بود رو متوجه یفقط متوجه

 یقرار یب  یبعج یسلقلب آ  ینو ا یشیم یدهتر دمعصوم یشهاز هم یشتر ب
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ازت دست  یچوقته یشگِی،من هم یشرو بدون بودن تو پ ینا کنه،یم
 کشم.ینم

رو  یمرد ینا ید؛آغوشش کش یدستش رو پشت کمرم گذاشت و من رو تو
 کرده بود.  یرو پر از شاد یامدن یبکه عج

 

پشتم   ینابا تعجب برگشتم، آدر  یومد،که از پشتم م  یفیضع  ینف  ینف  یصدا  با
 .ریختیداده بود و با خنده اشک م یهتک یوارید هایینهاز آ  یکیبه 

 گفتم:  ینارو به آدر بلند

 خوشگل شدم، مگه نه؟ -

 .یعال ی،خواهر یشد یعال -

به  یو نگاه  یدمدو یمجلس یهاهمون لباس تو تنم، سمت قسمت لباس با
 متنوع لباس کردم. یهارگال

 یهوها رو نگاه کردم،  شده رگال  یز ر  یل*بم گذاشتم و با چشما  یرو رو  انگشتم
 یناو سمت آدردوباره با د یدمش،کش  یرونمتوقف شدم و با ذوق ب یکیرو 

سالن به خنده افتاده بودن و با خنده  یتو یدگیرس یهابرگشتم، تمام خدمه
 ینهتمام آ  یک سالن کوچ یرفتم و تو یناکنار آدر  کردن،یلبخند نگام م یو کل
گشادشده و خنده   یو با چشا  گفتینم  یچیه  یناشده، هلش دادم، آدر  یکار

 .کردیبهم نگاه م
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هاش رو درآوردم و لباس رو تنش کردم. عقب رفتم و محوش شدم، لباس  تمام
بود، پشتش  یشنل ینرنگ لباسش ست خودم بود، لباسش مدل ترنج آست

بود، از باال تا کنار رونش تنگ بود  یو لباسش مدل ماه  خوردیم یبند ضربد
حالت د و یشازاد م یینشاز رون به پا کرد،یرو کاور م یناآدر یک و ک*م*ر بار

تا آرنج چسبون بود و از کنار آرنج چاک  ینشآست گرفت،یم یفیظر  ینچ
 یکمربند  یکمربند چرم  یزانوش بود، به جا  یینو از کنار آرنجش تا پا  خوردیم

 یباترینمدل دکلته بود و اما ز یقشو  خوردیم یبهار یهااز جنس شکوفه
 درخشید،یم و ودشده ب یکار  یننگ یقشبود که سرتاسر دور  ینقسمتش ا

 یدمروار  یفو با چند رد  یشدس*فت م  یناگردنبند هم داشت که روگردن آدر  یه
بود و  یباافتاد. لباسش واقعا ز یناآدر یشونه ها یرو یفرد یفبراق رد
که رنگش   فهمیدینگاه م ینبا اول یو البته هرکس کردیم یرهرو خ یهرچشم

 ست خودمه.

و دست تو موهاش کردم و کش موش  یدماز خودش شالش رو کش یدتقل به
ک*م*رش افتاد، دستش رو به زور   یینتا پا ییشخرما یرو باز کردم، موها

به  یممستق یرون،ب یدمشندادم و کش یتیهاش هم اهمو به امتناع یدمکش
 یکامشغول صحبت با ها یآشوب نگاه کردم که حواسش نبود و مشغول جد

قفل  ینانگاهش برگشت و رو آدر یعسمتمون انداخت و سر  ینگاه  یمبود، ن
 انداخته بود. یینهم سرش رو پا یناآدر ید،شد و حرف تو دهنش ماس

رفتم و بازوش رو گرفتم، با خنده به  یکارو ول کردم و کنار ها یناآدر دست
شده بود و  یرهخ یناو فقط به آدر کردینم یحرکت  یچآشوب نگاه کردم که ه

 .گفتیمهم ن یکالم
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دستش رو پشت آشوب  یده،به خودش نم یحرکت  یچآشوب ه یدکه د  هایکا
 گذاشت و با خنده هلش داد و گفت:

شدن و قدرت راه رفتن ازش سلب شده، برو   یارشونمحو    یاکه بعض  بینمیم  -
 دادش، برو باهاش حرف بزن.

رو  یناآدر یرفت و دستا ینابهش داد، سمت آدر یکاکه ها یبا هل آشوب
دم گوشش زمزمه کرد   یچ   یدونمرفت و نم  یناگرفت، سرش رو کنار گوش آدر

تو چشماش   یمآشوب مستق  ینشست، و وقت   یناآدر  یرو لبا  یکه لبخند قشنگ 
 زد. ییدکرد و به حرف آشوب مهر تا  یینسرش رو باال پا ینانگاه کرد، آدر

 .یزاچ ییهسراغ بق یموقتشه بر  یگهخوب د -

 رو بلند کردم و بهش نگاه کردم. سرم یکاها یصدا با

 باشه. -

 .یدمشرفتم و دستش رو گرفتم و تو سالن کش یناآدر سمت

و کنجکاو تو چشماش نگاه کردم، از نگاهم به خنده افتاد  یستادما روشروبه
 و گفت:

 نگفت فقط... یخاص و مهم یز چ ی،شرک شد ِی تو یگربه  یهشب -

 گفتم:  یطاقت  یب  با

 ی؟چ  ی،فقط چ  -

 م درخواست ازدواج داد.به -
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 زدم: یغج بلند

 مهمه. یلمخاصه، خ یلیمخ یست؟ن یخاص یز چ ینا یلعنت  ی؟چ  -

مهمه فقط خواستم سر  یلینکش، معلومه که خ یغ خوب بابا حاال ج یلیخ -
 یل طو  یکه هنوز اول جاده  یاریتا کمکت کنم لباست رو درب  یابه سرت بزارم. ب

 .یمکردن  یدخر 

 گفتم:  شیطون

 یسلو باند آد  شیمیم  یادن  هاییجار  ینخودمون بمونه اما ما بهتر   ینحاال ب  -
 .مونهیتا ابد پا برجا م

و دستاش رو دور کمرم  یدکرد و دستش تو سرم کوب  یدنشروع به خند بلند
 داد و آروم گفت: یهانداخت و سرش رو به شونم تک

که حاظر   یش شدم. مردجذب  یدمش،که د  یاول  یدروغ چرا از همون لحظه  -
بره و معرفت   یدترس و ترد  یادوستش که نه برادرش بدون ذره  یشه پا به پا

 یستن یامردا تو دن یناز ا یگممرده، نم یلیرو به حد اعال برسونه، معلومه خ
اما وجودشون انگشت شماره و از شانس خوب ما دوتا از اونا متعلق به ما 

رگ  ینطوریکه با معرفت و وفا ا  شنیم یداپ ییکم کسا دونییهستن. م
 داده باشن. یو دست دوست  یبرادر

 پشت لباسم شد. یبعد آروم ازم جدا شد و مشغول باز کردن بندا و



  

 
213 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 یضکردم، برگشتم و بهش تو تعو  یضبا کمکش لباسم رو تعو ینکهاز ا بعد
دستمون گرفته  یها رو توکه لباس  ینطور لباسش کمکش کردم و هر دو هم

 .یماومد یروناز سالن رختکن ب یمبود

هم کنارم  ینابازوش گذاشتم. آدر یر رفتم و دست گچ گرفتم رو ز یکاها کنار 
 :یدخندمون، خند یدنکه آشوب با د  یمو هر دو لبخند زد یستادا

 یندهو در آ  یدبود یلبخند مکش مرگماتون معلومه از لباس راض یناز هم -
 .یدبد یلرو تشک هایاز جار یقراره باند خوب 

 یکا. به هایمحساب کردن لباس رفت  یبرا  یز و کنار م  یدیمخجالت همه خند  بی
زل زده بودن، دلهره   یرونکرده بود و با آشوب به ب  یدینگاه کردم که اخم شد

 وجودم رو پر کرد.

 شده؟ یزیآشوب! چ یکا،ها -

 به هم انداختن و همزمان گفتن: نگاهی

 نشده یزینه چ -

که زد معلوم شد که   ینگاه کرد و با پلک  ینارو باور نکردم و به آدر حرفشون
 تو ذهنم چرخ زد. یاونم باور نکرده، سوال

 حد آشفته کرده؟ ینپسرا رو تا ا یچ  -

. جدال کردمیامروز رو مرور م  یع ابود و وق  یرونبه ب  ینماش  ییشهاز ش  نگاهم
و آشوب سر حساب کردن که دسته آخر آشوب برنده شد و  یناو آدر یکاها

درست   اییروزهو ف  یدعقدم که از ساتن سف  یسفره  یدلباسا رو حساب کرد. خر 
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سر  یدمخجالت شد دیدش،یم یوقت  رفتیشده بود و دل آدم ضعف م
 یادو پسرا رو در آورده بود. حجم ز یناآدر یلباس خواب که خنده یدنخر 

و لباس تو خونه که  یو کفش و لباس مجلس یمانتو و شلوار و شال و روسر 
که سر تک به تکشون حرص   یشدو شلوارک م یشرتشامل تاپ و شلوار و ت

و  ادنند یتاهم یچکدومشوناما ه یکار چ خوامیرو م ینقدر خوردم که آخه ا
از صد  یشتر ب دیدی؛یم یناو آدر یکاوه لباس بود که تو دست آشوب و هاانب

. یدندو اونام فقط خند  یدمصدا کش  یب   یغ بار تو اتاق پرو رفتم و سر هر کدوم ج
توک  یهرو  یناپسرا آدر یبهونه برا یکه باعث شد با کل  یمونباز یمامور مخف 
ماند که پسرا چقد رو بخره و ب خوامیکه م یزیبفرستم تا چ یپا تا عطار

و الم تا کام   یملبخند شرور زد  یه  ینااما من و آدر  یهکنجکاو شدن که بدونن چ
 .یمنگفت یچیه

و بازتابشون   شدیچشمام رد م  یکه گذرونده بودم از جلو  یلحظات   ینا  یهمه
و آشوب  یکاهام نگاه امروز هامرور لحظه یونلبهام بود. م ِی رو یقیلبخندعم

 یزد و باعث شد لبخندم محو و جاش رو به نگران  یمبه خوش یقیعم یشن
 بده.

 .یسلآ  -

 و بهش نگاه کردم. یدمازجا پر  یکاها یصدا با

 جانم؟ -

 .یو تو فکر  یسکوت کرد یمزد یرونکه از پاساژ ب  یشده؟ از وقت  یزیچ -
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 :یدمکش  یقیعم آه

که با شما  یلحظات  یکاها دونییفکرم مشغوله، م یکمده نش یزینه چ -
 ییو تنها یاهیاون همه س یونبود که تو عمرم م یلحظات  ینگذروندم بهتر 
که باهم بودنمون کوتاه باشه.   ترسمیم ترسم،یم یلیخ یقتشداشتم و حق

بترکه و  ترسمیشاد باشه که درش هستم. م یحباب زندگ  یه ینا ترسمیم
ما رو از هم جدا   یکه زندگ   ترسمیم  ینم؛بب  هامیکس  یب   یونرو م  دوباره خودم

 کنه.

منو به  یع . مهلت نداد و سر یستادرو کم کرد و کنار جاده ا ینماش سرعت
 و محکم بغلم کرد. کنارگوشم زمزمه کرد: یدسمت خودش کش

اما  رقصونمیرو به ساز باهم بودنمون م یعمرا اجازه بدم. شده باشه زندگ  -
من  یدمجبوره تحت شعاع عقا یهرگز تو رو از من جدا کنه، زندگ  ذارمینم

باشه که نگران  یبار ینآخر  ین. اپذیرهیرو نم ییمن جدا یدعمل کنه و عقا
 هایو نگران   انگیز غم    یتو و گذشته  ینب  خوامیمن م  یسل. آ یشیمسائل م  ینا

تو رو  خوامیکنم؛ م  یجادفاصله ا یکه تو گذشته داشت   یافهوق یب  یهاوترس
نگران  یگهد خوامیبرسونم و نم یکه تو نطفه خفشون کرد ییبه آرزوها

 هستم تا مشکالت رو سروسامون بدم. یشهچون من هم یباش یچیه

 ی به صدا درومد و اسم آشوب رو یشاز آغوشش جدام کرد. گوش آروم
 یبلندگو گذاشت و تو جا ی.جواب داد و روکرد،  ییخودنما یگوش  یصفحه

 یرو روشن کرد و شروع به حرکت کرد. صدا ینمخصوصش گذاشت. ماش
 :یچیدپ ینماش یآشوب تو
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 یستادی؟شده؟ چرا ا یزیچ یکا،ها -

نگران کرده، داشتم  یندهرو نسبت به آ  یسلآ  یر نشده، اتفاقات اخ یزینه چ -
 .زدمیباهاش حرف م

 ینجاما ا یسل،و ما آ  ییرهدائم درحال تغ یعنی یره،متغ یزندگ  یبابا آبج  یا -
. یموجه ممکن امن و راحت کن ینرو برات به بهتر  ییراتتغ ینتا ا یمهست

رو   یاتو نگران  یمو همه جا کنارت هست  یشهپس به ما اعتماد کن چون ما هم
 .یراحت به ما واگذار کن یالباخ تونییم

 و گفتم: یدمخند یهگر   یونافتادم و م یههمه محبتشون به گر  ینا از 

 .یدکن  یتمتا حما یدکه همه جوره هست  یمرس ی،مرس -

 یلیخ یمرو قطع کرد. نگران یو آشوب گوش یدنخند یبا شاد یکاو ها آشوب
 یهها فرضگاهاون ن  یبرا  تونستینرفته بود؛ ذهنم نم  ینکمتر شده بود اما از ب

که باهم رد و بدل کردن خبر   یبتراشه. اون نگاه   یلکنه و فل البداهه دل  یساز
که خاکستر اون اتفاقات   دمو از ته دل آرزو کر  دادیطعم تلخ اتفاقات بد رو م

 رو ندارم. یگهد یکیکه طاقت از دست دادن   یرهرو نگ یموندامن زندگ

 ی؟مگه بازم نگران  یسلآ  -

 نگاه کردم: بهش

مزون باهم رد و  ِی بود که تو یاون نگاه مجهول یمنگران یهاصل یلراستش دل -
از  تونیینم ی،کن یحشتوج ی. اون نگاه هرچقدر هم که بخوایدبدل کرد

 .شناسمیچون جنس نگاهت به اتفاقات در راه رو م یکم کن  یمنگران
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 رو بود گفت:به روبه یرهکه نگاهش خ  ینطور و هم یدکش  یقیعم نفس

 یزیچ شنوییکه م یزیچون چ ینپرس یزیفعال چ خوامیازت م یسلآ  -
ترس رو هم به وجودت  ی،کم کنه بلکه عالوه بر نگران   یتکه از نگران  یستن

 .کنهیاضافه م

 یز وقتا همه چ یبعض یگه،درست م یدحق بود پس سکوت کردم. شا حرفش
 و گفتم: یدمکش  یقیآرامش داره، نفس عم یدنشچون نفهم یدفهم یدرو نبا

خودت   دونمیچون بهت اعتماد دارم و م  کنمیرو دفن م  یمنگران  یکاباشه ها  -
که تو راهه چقدره   یاعمق فاجعه  دونمی. من نمکنییم  یدابراش پ  یراه حل  یه
 یگه! من دیکا. هاینکن  یسکعنوان ر  یچبه ه  یتزندگ  یرو  خوامیازت م  یول

 یروح زخم یهو لبخندم نگاه نکن. من  یخیالیبه ب یستم،ن میقد یسلاون آ 
 یگهاز دستتون بدم چون روح من د تونمیکالبد خندان دارم؛ نم  یه ِی رو تو

مرگ  یو فرشته پاشهیزخم از هم م یننداره و با آخر  یشتر ب یهازخم یجا
 .یادبه استقبالم م

 دستم گذاشت و گفت: یرو رو دستش

 یدناام  یهاحرف  یگهباارزشه، د  یلیبرام خ  یاعتماد دارکه بهم    ینهم  یس،ه  -
 یخطر به جا ینمو اگر بب جنگمیم تونمیخانواده تا م یکننده نزن چون برا

. شکست رو یشمم یوالاون وقته که ه یشه،م تر یک دور شدن ازت بهت نزد
 .یدمو هرگز از دستت نم کنمیقبول نم
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انگشتاش رد کردم و  ینزدم و انگشتام رو از ب یبرام سند بود. لبخند حرفش
حرف نزدم چون  یکالم یالبه و یدندستم گرفتم. تا رس یدستش رو تو

 کشش بدم و کالفش کنم.  خواستمینم

رو زد و تا درها باز شد؛از گوشه چشم  یموتر یکاها یالبه و یدنمحض رس به
سرم رو  یع و سر  یدمحس کردم. ترس یالو یرونرو ب یاهیس یز چ یهحرکت 

هام رو باال . شونهشدینم یدهنبود و د یزیچ یچچرخوندم و نگاه کردم اما ه
گربه   یا شدم یاالتیخ یادادم. صددرصد  یرونب یانداختم نفسم رو با آسودگ 

پس همون  یادباال ب تونهیکه گربه نم  یز نوک ت هاییلهم ینبوده، خوب با ا
 شدم. یاالتیخ یعنیمورد اوله که 

و آشوب  ینابه بدنم دادم. آدر یقیشدم و کش و قوس عم یادهپ ینماش از 
که همه رو به خنده انداخت. با  یدمکش یقیعم ییازهکنارم اومدند. خم

 اعتراض گفتم:

 .یگهد یدشد ید؟مگه شما خسته نشد یگه،د یادخب خوابم م یه؟چ -

 گفت:  یطنتدستش رو پشت کمرم گذاشت و با ش آشوب

دلت بخواب که از فردا  یر جون، برو س یبرو آبج  یگه،د یگهبابا راست م یا -
 .یبخواب  یگهبزاره د یکافکر نکنم ها

و آشوب چنان  یناگرد شد و هجوم خون رو به صورتم حس کردم. آدر  چشام
ودند. خدا خوب در شانس آورده ب شدیکه گلوشون پاره نم  زدنیم یاقهقهه
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از   یدجد  یرو  یهها. هرروز  شده  یاح  یو تخته رو باهم جور کرده، آشوب چه ب 
 خونه. ینا یپسرا یدنخودشون نشون م

ل*بش رو به  ی. گوشهینمنگاه کردم تا واکنشش رو بب یکابه ها زیرچشمی
. آشوب تا نگاهش به نگاه کردیآشوب رو نگاه م یبود و شاک  یدهدندون کش

 افتاد به حرف اومد. یکاها

 ینهزم یشپ خوامیم یره،من خ یتشد. آقا ن ینخشمگ یکااوه اوه آقا ها -
 کنم... .

 با تشر صداش زد: هایکا

 .یگهآشوب! بسه د -

اسمش بدتر  یدنبا شن بردیحساب نم یکاموارد از ها ینچون آشوب تو ا و
 یز هاشون منم رشروع به خنده کردند. با خنده ینابه خنده و همراه آدر یدپوک

هم دستش رو دهنشه   یکاکه ها  یدمچشم د  یشروع به خنده کردم و از گوشه
 .گذرونهب یر آشوب بخ هاییشوخ  ینخدا امشب رو با ا خنده،یو داره م

مبل ها ولو  یرو یبو به ترت یمرفت یالو دوش به دوش هم داخل و همراه
که  یکااز آقا ها یر البته به غ یمداد یرونب یستگ و نفسمون رو با خ یمشد

 .دونهیخدا م یانجام چه کار یداخل آشپزخونه رفت برا یممستق

چرتمون   یکاها  یکه با صدا  زدیمیچرت م  یمخمار شده بود و داشت  چشمامون
 پاره شد.

 خواب. یحاال زوده برا ید،بلندش -
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چندتا  یکه حاو  ینیس یهو  اومدیبه سمتمون م یکه جد  یمنگاه کرد بهش
جلومون  اییشهش یز م یرو رو ینیبود، دستش بود. کنارم نشست و س یوانل

 یقینفس عم یببه ترت یچیدپ هامونینیب یر که ز ینوکاپوچ یگذاشت. بو
که   یکیسرام یوانداد. ل یوانل یهبلند شد و به هرکدوممون  یکا. هایدیمکش

 قلوپ ازش خوردم. یک  عکس خرس کوچولو روش بود رو گرفتم و با لذت

مقدار شکر  یهبا  یکامخلوط شده بود و ها یدون یر خوب قهوه که با ش طعم
 و سرحالم کرد. یچیدزبونم پ یر کرده بود؛ ز  یشقاط

 کردم و گفتم:  یکاتو ذهنم اومد. رو به ها یهو یسوال یه

 یکه، من شناسنامم خونه  یشهعقد که بدون شناسنامه نم یکاها یگمام -
 راژوره.

 زد و گفت: لبخندی

که   یهمون روز  یرو انجام بدم؟! فردا  یکار  ینگر   یندهمن بدون آ   یدید  یک   -
 یه افرادم رو فرستادم که مراقب باشن و بهم خبر دادن که  ینجاآوردمت ا

 یمشک  یک پالست یهبا  یقهراژور شدن و بعد از چند دق یوارد خونه یافراد
شهر  طسطل آشغال بزرگ وس یهاونو تو  یقهخارج شدن و بعد از چنددق

که  یدمبازش کردم. د یوقت  یارنش،انداختند. خالصه به افرادم گفتم که ب
که به خاطر تو  خواستندیبودن نم یلباسات و شناسنامت توشه، اونا هرک 

اما  خوردنیبه درد نم یگهبازخواست شن، لباسات رو انداختم چون د
 رو برداشتم. یتاسنامت و کارت ملشن
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 خب خداروشکر. -

 یکابدم اما ها  یهگذاشتم. خواستم سرم رو به مبل تک  ینیس  یرو تو  یخال  لیوان
زد و شالم رو از سرم برداشت. کش  ینذاشت. با تعجب نگاهش کردم لبخند

مبل  یشدن و تا رو یر موم رو از دور موهام بازکرد؛ موهام مثل آبشار سراز
 .بود یختهمبل ر یموهام رو یکه انتها  یکردند. جور  یداادامه پ

 ی که به طرفش خم شدم. سرم رو رو یو زمان  یدآروم دستم رو کش هایکا
گذاشت. صاف نشست و آروم   مبل یپاهاش گذاشت و خم شد و پام رو رو

 کرد؛یشروع به نوازش موهام کرد. سرانگشتاش تار به تار موهام رو طواف م
هاش چشمام گرم شد و به خواب نوازش یاحاطم کرد و به واسطه  یخستگ 
 رفتم.

بسته کرده  یوننگاه کردم. موهام رو شن ینهو تو آ  یدمبه لباسم کش دستی
رنگ   ییرو قشنگ کرده بود و رژلب آلبالوصورتم   یلیخ  یمممال یشبودن، آرا

و به تالطم درخشان  یدم. با ذوق چرخکردیم ییخودنما یبراقم بدجور
باالتر آوردم   ولباسم ر   یینلباسم با ذوق نگاه کردم. پا  یرو  هاییلو اکل  هایننگ

 بودن با لذت نگاه کردم. ینپاشنه بلندم که سرتاسر نگ یعروسک  یو به کفشا

بود و  یستادهبا لبخند تو چارچوب در ا یکابازشدن در برگشتم. ها یصدا با
وجودم رو پرکرد   یطنت. شیدرو بوس  یشونیم. آروم سمتم اومد و پکردینگام م

 و گفتم:

 دسته گلم کجاست؟ یکاآقا ها یآها -
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. باهم از یمزد یرونو باهم از اتاق ب یدنگفت و با لبخند دستم رو کش چیزی
افتاد که با لبخند کنارهم  ینا. نگاهم به آشوب و آدریماومد یینپله ها پا

 یخوشگل شده بود. موها یلیخ ینا. آدرکردندیبودن و به ما نگاه م یستادها
تو موهاش  ینتل پر از نگ یهبود و  یختهساده ر یلیبلندش رو اطرافش خ

بود که تو اون کت و شلوار و آشوب  یو دستاش دور بازو کردیم ییخودنما
 جذاب شده بود. یلیخ یناکروات همرنگ لباس آدر

 .یستادندو آشوب روبرومون ا یناوآدر یمکنار سفره عقد نشست  یصندل روی

 لبخند گفتم: با

 .یدهبرام دسته گل نخر  یکاآقا ها یستقبول ن -

نداشت، با چشماش به دستم اشاره کرد.   یدفعه لبخند  ینبهش نگاه کردم.ا  و
 یدهترس یمشک  یونبا پاپ یلدسته گل گال یه یدنبه دستام نگاه کردم و با د

عقد افتاده  ینگاه کردم که رو سفره یناسرم رو بلند کردم و به آشوب و آدر
عقد رو   یسفره  خوناز    یاییو در  کردیم  ییبودند. سوراخ تو قلبشون خودنما

 یدنشو با د یستادمنگاه کردم؛ نبود ا یکازدم و به ها یغ د. جکرده بو  ینخون
کرده   یجادرو ا  یسوراخ بزرگ   ینشتوسرش و س  یر ت  یهافتاده بود و    ینکه رو زم

و خودم رو  زدمیم یغ. به طور مداوم جیدمزدم و از خواب پر  یبلند یغبود ج
و و آشوب  یکابا شدت باز شد و ها ر . دکردمیتو همون خواب احساس م

 تو چارچوب در قرار گرفتن. یناپشت سرش آدر

 زدم؛یم یغ . هنوز جیدمن رو تو بغلش کش یع کنارم اومد و سر   یع سر  هایکا
رو  یجدا کرد و بعد سوزش یکاکه کنارم اومد و من رو از ها  یدمرو د یناآدر
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رو بغل کردم و با شدت   یکاها  یعگونم احساس کردم. به خودم اومدم. سر   یرو
 کردم.  یهشروع به گر 

کالفه آشوب   یبا صدا  یول  کردمیم  یهگر  وقفهیبود که ب   یقهچند دق  دونمنمی
 جدا شدم. یکااز ها

 حد آشفته کرده؟ ینتورو تا ا یچ  ی،بابا آبج  یا -

 نگاه کردم و گفتم: یبا بدبخت  بهشون

ه ممکنه که برامون که محال  یدمد یخواب ساده، خواب  یهنه  یدمخواب د -
 نداشته باشه. یبدبخت 

کنارم   یع سر   ینانگفتن اما آدر  یزیدوباره به هم نگاه کردن و چ  یکاو ها  آشوب
 اومد و منو بغل کرد.

 بد به دلت راه نده. یسل،آ  یستن یزیچ -

 .یدوارمام ینا،نباشه آدر یزیچ یدوارمام -

هم  ینو درهمون ح یدکش  یرونپسرا رو گرفت و تا ب یراهنپ یگوشه  آدرینا
 گفت:

رو   یمهم  یار استراحت کنه، چون فردا روز بس یسلآ   یمخوب پسرا بهتره بزار  -
 .یمدار یشدر پ

نفس   یک   یختم؛آب ر  یوانل  یدراز کردم و از پارچ تو  یرو به طرف عسل  دستم
 .یدمهمش رو سر کش
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 یکردم به روز خوب   یهم گذاشتم. سع  یو چشمام رو رو  یدمتخت دراز کش  روی
 با آرامش به خواب رفتم. ینبار دارم فکر کنم و موفق هم شدم. ا یشکه در پ

گرفته که   یهام رو باز کردم. با صداچشم  دادیتکونم م  رحمانهیکه ب   یدست   با
 حاصل از خواب بود گفتم:

از ماست  یمگه دار ی؟تو خواب من رو به قتل برسون  خواییم ی؟چته روان  -
 یری؟گیکره م

 کودن جون؟  یستببند فکو، مگه امروز روز عقدت ن -

 بلند شدم و رو تخت نشستم. یع گرد شد و سر   هامچشم

 ی؟نکرد یدار نکنه چرا منو زودتر ب یکارتخدا بگم چ -

 از نگاهش به خنده افتادم.  کردینگاهم م  ینهاش نگاه کردم که سنگچشم  به

. تو حموم هلم داد و یداعصابش خورد شد و دستم رو کش یشتر خندم ب با
 گفت:

 .رسهیم  یگهحموم کن چون عاقد تا دوساعت د  یع سر   یدنهرهر خند  یبه جا  -

 پسرا کجان؟ -

خواست تورم ببره اما بهش  یشگاه،رو با زور و اجبار بردش آرا یکاآشوب ها -
 .کنمیوجه ممکن خوشگلت م ینگفتم که خودم به بهتر 

 .یدمفهم یاوک  -
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 یکو آب رو باز کردم. دور دستم پالست یدمکش  یرونلباسام رو از تنم ب سریع
و شروع به حموم کردن کردم. خواب  یستادمدوش ا یر ز یو با نگران  یدمکش

من رو از  ترسوندیاز امروز م یشتر و من رو ب رفتیتو ذهنم رژه م یشبد
سوند. حرف تر یکردن م  یز دندون ت  یمخوشبخت  یکه برا  یصفت   یطانش  یهاآدم
 یگذشته  یواقع  هاییطانش  گفت،یم  یشهکه هم  رفتیتو ذهنم رژه م  یناآدر
رو   یندهرحمانه آ   یب   یطانمثل ش  یگذشته گاه   گفتیهستند. درست هم مما

 .دادیتحت شعاع قرار م

 یابا ذهن مشغول درحال حموم کردن بودم اما با تقه یقهچند دق دونمنمی
 اومدم. یرونه به در خورد از فکر بک

 بله؟ -

 یمهم وقت ندار  ینجوری. ما همیحموم کن  یعبله و بال، خوبه بهت گفتم سر   -
کن و سر سفره هم با حوله   یمونده رو آب باز یباق  یهاحاال توهم ساعت

 .یاحمام ب

 غرغرهاش به خنده افتادم و گفتم: از 

 باشه بابا اومدم. -

آب رو بستم و حوله رو دورم  یع دوبارش سر  یهااز غرغر  یریجلوگ برای
 ِی صندل یو رو یددستم رو کش یع سر  ینازدم آدر یرون. تا از حمام بیچیدمپ

 یدنسشوار رو باز کرد و مشغول سشوار کش  یعنشوندم. سر   یشآرا  یز م  یجلو
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 مهرو زمز  یزیچ یهلب  یر و ز کشیدیموهام شد. با حرص تو موهام شونه م
 کردم و با خنده گفتم:  یز از درد چشمام رو ر کرد؛یم

نکن. من آرزو  یشهشدم؛ توروخدا موهام رو از ر یدار ب یر غلط کردم د یآج  -
 .خوامیبلندم رو م یدارم هنوز موها

 و گفت: یدکش  یقیعم نفس

از قلم افتاده باشه،  یزیروز بزرگ چ ینکه تو ا  خوامیو نم ِی امروز روز مهم -
 نحو انجام شه. ینبه بهتر  جشن امروز  خوامیم

 نکن. یتاذ ینقدر خودت رو ا ینا،آدر دونمیم -

سراغ کمدم رفت و لباسم رو   یع زد و دستم رو گرفت و بلندم کرد. سر   لبخندی
 یکرنگ ساتن رو از پالست یکرم یآورد. کنارم اومد و لباس اصل یرونب

 یدنشونمشغول پوش یعآورد و دستم داد؛ من سر  یرونمخصوص لباس ب
 شدم.

لباس رو تنم کرد. بند پشت لباسم رو سفت کرد و دوباره   یع سر   یدمشونپوش  تا
کردم چون اگه   یباهاش همکار یحرف  یچنشوند. بدون ه یمن رو رو صندل

 دفنم نکنه. ینجانبود که هم یدبع کردمیاعتراض م

درست کردن موهام شد و منم با سر حرکت دستاش بدنم شل شد و   مشغول
از خواب  یدتو سرم کوب یناکه آدر  یچشمام رو به بسته شدن بود که با دست 

 :یدمپر 

 تو موهات گند بزنم.  یباش تا باعث نش  یدار خواهشًا االن رو ب  یدی،کم خواب  -
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باز و  یونو شنکه موهام ر   ینابه حرکت دست آدر ینهبود و تو آ  یدهپر  خوابم
دوست داشتم. تا کارش با  یلیشدم. مدل موهام رو خ یرهخ کردیبسته م

 کردن صورتم شد.  یکاپموهام تمام شد؛ سراغ صورتم اومد و مشغول م

استفاده کرد که   یلر با ظرافت از کانتور و کانس  یلیکم زد و خ  یلیپودر رو خ  کرم
 .کشیدیدرست صورتم رو به رخ م ییهزاو

و در آخر مژه  یو مشک  یکرم  یهانازک و استفاده از رنگ  یمهچشم ن خط
 .کشیدیدرشتم رو به رخ م یهاچشم ی،مصنوع 

 یالیتر لبم رو ها یهام و درآخر باالگونه  یو باال ینیمب یچشمم و رو هایکناره
 ینهآ   یبه فرد تو  ینرسوند و با تحس  یانزد. کارش رو با رژلب براق قرمز به پا

 شد. یرهخ

 داشت.  یبرام تازگ   یلیخ  ینهآ   یدختر تو  ینو ا  شناختمیهم خودم رو نم  خودم

 :گفتیو م کردیبا ذوق نگام م آدرینا

 ساختما، دستم درد نکنه. ییجون چه هولو یا -

 گرفت:  خندم

 دستت درد نکنه. -

 یدصورتم رو بوس یرو رو شونم گذاشت و با کج کردن صورتش کناره  سرش
 و گفت:
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رو از  یدیمرو که کش ییتمام دردها تونستیم یباییز ینتو با ا یدنفقط د -
که   جنایتیهینبدتر  یک تار یگذشته  یه خاطراتکردن  مرور  یدونمببره. م ینب

ها فکر که به گذشته  یهبار ینآخر   ینبکنه اما ا  خودش  حق در   تونهیم  آدم  یه
 .هاییو تنها هایکس  یاون ب  هو دردها، ب هایبه تمام اون سخت  کنیم؛یم

 باره. یناره آخر  -

 .یدو خند یستادا سریع

به خودم بدم تا آشوب از انتخاب کردنم  یحال اساس یهخوب منم برم  -
 نشده. یمونپش

شدم. از جا بلند شدم و به سمت   یرهو به رفتنش از اتاق خ  یدمخند  همراهش
رو   یدمسف  یهاهام که کنار تخت بود رفتم. در جعبه رو باز کردم و کفشکفش

 آوردم. یرونب

که بهش وصل شده بود رو به رو دور   یو ربان ساتن پهن یدمشونپوش سریع
 کردم.  یونساق پام پاپ

 یبود و جلو ینکفشم پر از نگ  یشدم پاشنه یرههام خو به کفش ایستادم
کفشم   یبود؛ جلو یننگ یهکه وسطش   خوردیم یلپر از اکل یونپاپ یهکفش 

 ها بود.گرد بود و مثل کفش پرنسس

دور خودم شدم و با  یدندخترانم بهم غلبه کرد و مشغول چرخ خوی
 و شروع به خنده کردم. یستادمکه گرفتم ا  اییجهسرگ
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 یدمفهم یچیدکه تو اتاق پ  ییهاقدم یو با صدا میدباز شدن در رو شن صدای
دستش   یتو در نها یشدم  تر یک اما برنگشتم. هرلحظه بهم نزد  یکاستکه ها

و آروم ازش جدا شدم و  ید. دلم لرزیدکش یقیو نفس عم یچیدرو دورم پ
اون و نگاه  یستالیکر   یبه چشما یرهجا خورد. نگاه من خ یدنمبرگشتم؛ با د

 به من. یرهاون خ

 یهاش روهام رو بستم اما با حس لبکرد. چشم  یک سرش رو بهم نزد آروم
شدم. آروم ازم جدا شد و با  یرهچشمام رو باز کردم و به گردنش خ یشونیمپ
 زد و گفت: یلبخند یدنمد

 هنوز نه. -

 یهاخوش گل یدستام گذاشت. بو یرو بلند کرد و دسته گلم رو تو دستش
 یقیکه باعث شد نفس عم  یچیدپ ینیمب یو قرمز و گل نرگس تو یرزصورت 
 بکشم.

شده بود.  یعال یبا کروات کرم یمشک  یراهنو پ یاون کت و شلوار مشک  تو
از مرد  یسیبودن و از اون تند یختهر یشونیشلختش رو پ یاز موها یکم

 ساخته بودند. یونانی یبایز

 یروند و همراه هم از اتاق برو کج کرد. دستم رو دور بازوش حلقه کر  دستش
رو شکار کرد که  یناو نگاهم آدر یماومد یینقدم باهم از پله ها پا. همیمزد

خورده نتونسته خودش   یخچالتو    یپسچ  یهامعلوم بود تا چشمش به ظرف
کنار   یپسپر از چ  یکیرو کنترل کنه و حاال با اون ظاهر دلربا با اون ظرف سرام

ساده   یلیبودند. موهاش رو خ  یپسغول خوردن چو با هم مش  یستادهآشوب ا
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و اون رژ قرمزش بدجور   یممال  یشرو فر کرده بود و ارا  یینشرها کرده بود و پا
مشغول خودش کرده بود. آشوب هم   یو چشم آشوب رو بدجور  درخشیدیم

 ی که رو ییو موها میو کروات کر  یراهنبا پ یکت و شلوار و کفش مشک 
 جذاب شده بود. یو چشماش پخش شده بودن بدجور یشونیپ

و کنارشون  یمکرد  یپله رو ط  ینشدند؛ آخر  یرهما با لبخند بهمون خ یدند با
 آشوب گفت: یدیم. تا رسیمرفت

 دونستمی. من از همون اول هم میدآخرم قسمت هم شد یدیآخ آخ د -
 نداره. ییجوره قصد جدا یچطالع شما با هم ادغام شده و ه

 و گفت: یدد من رو تو بغلش کشبع و

و هم زنداداش  یزمیهم خواهر عز  ی،من یبرا یبعج یخانواده یهحاال تو  -
 یگهم قلبت که  یزیداشته باش چ یادرو به  یز چ یه یشهخوبم هم یگلم، آبج 

باورکن که  یکا،ها یگهقلبت م یگن،اگهم یهبق که  یزیچ اون باور کن. نه رو
 برات کرده.انتخاب رو  ینبهتر 

اشک  یکه حلقه  ییبا چشما ینادفعه آدر یناز خودش جدام کرد و ا آروم
 هارو براق کرده بودن من رو بغل کرد و زمزمه کرد.اون

رو  یزندگ  ینو بهتر  یهرگز به عشقت شک نکن یتو زندگ  یدوارمام ینمبهتر  -
 من هم کنارت هستم. یعنی یتگرچه جار  ی،داشته باش

 ینابودند، آدر یدهچون پسرا هم صداش رو شن یدیم. همه خندیدبعد خند و
ها رفت و بعد از خودش جدام کرد و به آشوب اشاره کرد و آشوب سمت مبل
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موهام  یرفته بود که تورم رو رو یادمبا تورم برگشت. به کل  یقهاز چنددق
شکل گل بود رو   اب  یهاش نوار تورارهبود و کن  یتور بلند که کرم  ینانذاشتم.آدر

 پشت موهام محکمش کرد. یدار رو یننگ یرهگ  یهاز آشوب گرفت و با 

 :یمحاج آقا برگشت یصدا با

 یم؟کن  یتا نکاح رو جار یانعروس و داماد قصد ندارن ب -

 بلند گفت: آشوب

 خدمتتون. یاناومدن حاج آقا، االن م -

عقدم بود که چقدر   یبه سفره  یرهو نگاهم خ  یمهم تا کنار سفره عقد رفت  همراه
 کرده.  یزایناون رو د یناآدر یباز

 یدمفهم یناهم بودن که با اشاره آدر یگهو دوتا دختر د یمنشست یصندل روی
قند   ییدنمشغول سا  یناسرم اومدند. تور رو گرفتن و آدر  یگرفتن تور باال  یبرا

 شد.

 شما... یامقدم آ  یتهران  یسل. خانوم آ یم الرحمن الرحخوب بسم اهلل -

 بله. -

 کنار گوشم زمزمه کرد.  ینابه خنده افتادن و آدر همه

 .دادییبعد از سه بار گفتن جواب م یدبا یزمنعز  -

 .کنهیم یبابا چه فرق  یا -

 دفعه حاج آقا مداخله کرد و گفت: این
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. پس با شناسیدیخوب م یلیشما همو خ یداستکه از ظواهر امر پ  ینطور ا -
باشه. فقط  یمشکل یگهفکر نکنم د ید؛دار ییهم آشنا یرهو غ یهمهر  یطشرا
و فقط امضاها  یشهاالصل هم بله رو بگن، کار تموم م یتهران  یکاها یآقا
 .مونهیم

 گفت:  یع سر  هایکا

 بله. -

پاهامون گذاشت و  یرو رو یدفتر بزرگ  و یدنفر خند یندفعه حاج آقا اول این
به ده تا امضا تا حاج آقا خواست دفتر رو برداره. در با شدت باز  یببعد از قر 

 یک مرد با ماسک جوکر وارد شدن و با مسلسل شروع به شل ینشد و چند
 کردند.

انداختن   ینزم  یو آشوب مارو رو  یکا. هایمزدن کرد  یغشروع به ج  یناو آدر  من
آوردن و  یرونرو ب یشوننقره ا یهاز پشت کت هاشون، کلتو خودشون ا
 کردند.  یک شروع به شل

 یچارهجنگ شده بود. حاج آقا و اون دوتا دختر ب یدونم یواقع یمعنا به
 افتاده بودند ینزم یخون آلود رو

 اتفاقات رو. ینباور کنم ا تونستمیو نم کردمیم یهبهت گر  با

 یکا. هاکردندیم  یک و با اخم مدام شل  یخورد که جد  یکابه آشوب و ها  نگاهم
 رو به ما داد زد.

 .یوارسمت د یدبر  -
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رو گرفتم و هر دو با  ینا. دست آدریستادیمو ا یمرفت یوار سمت د یز خ سینه
 .لرزیدیمیترس م

 کنارمون اومدن و مشغول عوض کردن خشاب شدند.  یع و آشوب سر  هایکا

. یدمشن ینزم یرو، رو یزیخوردن چ یز ل یشد و بعد صدا سکوت چنددقیقه
 آشوب داد زد:

 مروتا. یدودزا انداختن ب -

 اومدیم یرونکه از اون دود ب  یشئ فلز  یدنبا د یول یدمرو نفهم منظورش
 کل خونه پر از دود شد.  یقهبعد از چند دق یدممنظورش رو فهم

شد.  یدتر شد یماحساس کردم و از ترس گر  یقمشق یرو رو یزیچ سردی
 .یدکش  یغ ج یناو آدر یدنداد کش یدنشپشتمه اما پسرا با د یچ  دیدمینم

 کنار گوشم داد زد:  یزنگ دار صدای

 .ریزمیم ینخوشگله رو رو زم ینمغز ا یداگر تکون بخور -

 گفت:  یکاداد زدن و ها پسرا

که   کنمیم یکتت یکهت با چاقو یبهش برسه جور یبیآس ینتر اگه کوچک  -
 نتونه بشناست. یچکسه

رو   یکازدم و ها  یغ . با ترس جیدمماشه رو شن  یدنکش  یزد و صدا  مردپوزخند
 صدا زدم:

 .یکاها -
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 باشه. یباشه لعنت  -

 یاهاشون رو انداختن و با اشاره مرد سه نفر پشتشون اومد و با ضربه کلت
 کردند.  یهوشرو ب یناکه به سرشون زدند پسرا و آدر

عقدم  ی. برگشتم و به سفرهکردمیو تقال م یدنکش  یرونرو به سمت ب من
. شدیم یدهشدم که لگد مال و پر از خون بود و اطرافش فقط جنازه د یرهخ
 یبه سفره یرهکه چشمام بسته شد خ  یسرم ضربه زد و تا زمان  یتو یزیچ

 عقدم بودم.

 جان؟ یسلآ  یسل،آ  -

سرم اخمام رو توهم   یرکشیدن. با تزدیکه صدام م  پیچیدیتو گوشم م  صدایی
رو ماساژ   یشونیمچشمام رو باز کردم. خواستم با دستم پ  یو به زور ال  یدمکش

 .کردیبدم اما هرکار کردم دستام حرکت نم

نگاه کردم  یکاترس چشمام رو کامل باز کردم و به اطراف نگاه کردم. به ها با
 روم بود و چشماش بسته بود.که روبه

 !یسلآ  -

 یدنافتادم. با د  یهکنارم که آشوب بسته شده بود نگاه کردم و با ترس به گر  به
 گفت:  یع اشکام سر 

 .یکن  یداتا نجات پ کنیمیفقط نترس تمام تالشمون رو م -

 کرد.  یکابلند شروع به صدا کردن ها و
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 .یشو لعنت  یدار ب یدارشو،ب یکاها یکا،ها -

 نگاه به آشوب کردم: یهو  یکانگاه به ها یهترس  با

 شه؟ینم یدار چ... چ... چرا ب... ب -

 شد! یدار محکم بوده. ِا ب یلیکه به سرش زدن خ  یاشرفا ضربه یب  -

ما  یدنکه کرد چشماش رو باز کرد و با د  یانگاه کردم. با ناله یکابه ها سریع 
و شروع به تکون دادن   یداخماش رو توهم کش  یمکه به ستون بسته شده بود

 دستاش کرد.

نداشت.  یا یدهفا یزورا زدم ول ینتالش نکن داداش، منم از ا یخودب -
 یه؟المصب از چ یطنابا ینجنس ا دونمینم

رو شناختم.  یناآدر یصدا یعاز سمت راستم اومد که سر  یبلند یناله صدای
 آشوب بهش نگاه کرد و گفت:

 ی؟خوب  یناآدر -

 .کنهید*ر*د م یلیاره فقط سرم خ -

وارد اتاق شدند. پنج تاشون سمت  یکلیدر باز شد و حدود ده تا مرد ه یهو
تا پسرا خواستن شروع  یو آشوب اومدن و دستاشون رو باز کردن ول یکاها

 یقمشق  یرنگ رو رو  ییاز مردا به سمتم اومد و کلت طال  یکیه مقاومت کنن  ب
 گذاشت و گفت:
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صورت، فقط باعث   ینکه در ا  یدبرخالف ما انجام بد  یکار  یدنکن  یسع  یخودب  -
 .شیدیدختر م ینشدن خون ا یختهر

حرکت   یو ب   یدنکش  یقینگاهم نفس عم  یدنترس به پسرا نگاه کردم که باد  با
 موندند.

بودن بستن و شروع به پاره  یزانکه از سقف آو  یرهاییاونا رو به زنج ردام
که  یاما زمان  یدمکارشون رو نفهم ینا یلکردند. اول دل یراهنشونکردن پ

زدن   یغ شروع به ج  یناو همراه آدر  یدمو آشوب کردن فهم  یکاشروع به زدن ها
 .یمکرد

به التماس  یگه. دزدندیم یشتر و ب شدنیم یک بدتر تحر  یغمونج باصدای
 :یمافتاده بود

انجام  یدبخوا ی. هرکاریددوست دار یتو رو جون هرک  ینشون،توروخدا نزن -
 .ینشونفقط نزن دیمیم

 زدند. یرونکه به درخورد زدن رو تموم کردن و از اتاق ب  یتقه ا با

بود؛ آشوب هم   یخون   یکاها  ینیو ب  یشونیپ  یداغون شده بودند. گوشه  پسرا
بود وضعشون  یخون جار ینیشو ب یشونیشپ یاونم از گوشه ینطور هم

 دونستمیاما م  شنیچه مقدار درد رو دارن متحمل م  دونستمیداغون بود نم
 گاهمن یدننگاه کردم که با د یکاها یآب  یبا هق هق به چشما یاده،ز یلیخ

 :یدمغر  یینشسر پا یدنانداخت. با د یینسرش رو پا
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 یچوقت. هیو خجالت بکش یش یمتسل یحق ندار یکا،خجالت نکش ها -
بشه و با  ینطوریقراره ا دونستمیمن رو، من م یننشو! بب احمق یه یمتسل

گرگ   یهو  یگرگ   یهبود؛ تو  ینره لقبت چ  یادتبازم دوست دارم.  یناا یهمه 
 .یشهمشت حرومزاده نم یه یهرگز اهل

 زدیو خشم موج م یتکه قاطع  یشآب یباال آورد و با چشما یعرو سر  سرش
 ینبودمش، ا یدهراژور د یبود که خونه یبهم نگاه کرد. چشماش مثل روز

 قراره دروشون کنه. یکه به زود  ینهنگاه نگاه ا

کردم.   ینشدم و نگاهش رو تحس یرهبهش زدم و با شرارت بهش خ لبخندی
و با   زدیه آشوب نگاه کردم که لبخند مکه عاشقش شدم. ب  یکاییهاون ها  ینا

انداختم و به لباسم نگاه کردم که  یین. سرم رو پاکردیم ینمچشماش تحس
 شده بود. یو خون  یرو نداشت؛ گل یهاون جالل اول

 یواناتح یکه سقفش آب داده بود و صدا  یمنمور بود یجا یه یرو تو ما
 ینا. به آدریمپرت و دور افتاده هست یجا یهکه   کردیثابت م یرونب یوحش

شده بود. از نگاهش منم دگرگون شدم چون   یرهبهم خ  ینگاه کردم که با نگران 
در رو  یرهیاومدن دستگ یینپا ی. صدایادب یشپ یهنوز معلوم نبود قراره چ 

شدم که باز شد و سه  یرهچرخوندم و با ترس به در خ یع . سرم رو سریدمشن
تا نگاهش  یکااما ها شناختمشونیرد اتاق شدند. نموا یمرد کت و شلوار

تو ذهنم جرقه   یزیچ  یهوبهشون خوردن شروع به داد زدن و تقال کردن کرد.  
 ییاونا همون مردا  نکنه.  یرهبگ یجنس نگران   یکازد که باعث شد نگاهم به ها

 رو به قتل رسوندن؟ یکاها یباشن که خانواد



  

 
238 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

و نگاه پر شرارتش رو به اون  یستادتا نگاهش به من خورد از حرکت ا یهو
 آدما دوخت و گفت:

 ینتو آسمونا دنبالتون بودم اما حاال رو زم یر،و مهاجر کب یینورا یبه به آقا -
 ی. اوه خدایدکه از ترس جرعت ظاهر شدن رو نداشت  یدنگ  یکردم. آخ   یداتونپ

 گل.  یاشینآقا  بینمیدارم م یومن ک

 و گفت: یدپر  یکاحرف ها یاشبین یهو

ازم خوشت  ینکهفقط تظاهر به ا یاد؛نداره اگه ازم خوشت نم یتیبرام اهم -
 نکن. یادم

 گفت:  هایکا

 یاد؟خوشم م -

 شروع به خنده کرد: و

مسئول برداشت تو   یول  زنمیهستم که م  ییمن فقط مسئول حرفا  یدونیم  -
 یها آدم یسر  یه یاشینخدا  ی! وایاقتهل آخه بحث، بحِث  یستماز حرفام ن

 آدم باشن! کنهینمک نشناسن که آدم شک م یجور

 از اون مردا به حرف اومد و گفت: یکی یهو

 .یداد یلخودت خانواده تشک یبرا بینمیم -

 نباشند. شرفیکه ب   یرو مالقات کن ییکسا  یادم یشاره خب، کم پ -

 مرده تو هم رفت و گفت: اخمای
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از  یکار  یچکه ه  یضه بودعر  یو ب  یفپسر ضع یه یدمتکه د  یبار ینآخر  -
و اون مادر احمقت   کردییم  یهو گر   اومدینجات خانوادت، بر نم  یدستت برا

 ما رو رد کرد. یشنهادتر از خودش پاحمق یبه خاطر تو و اون بابا

 یگهد  یکیزدم. اون    یبلند  یغ مشت تو صورتش زد. ج  یهرفت و    یکاکنار ها  و
و  یکاکنار من اومد و موهام رو گرفت و بلندم کرد که از درد ناله کردم. ها

 محکم گفت: یکازدن و غرش کردند. ها یصحنه داد بلند ینا یدنآشوب با د

 یخودم جور یوقته که بادستامو از سرش کم شه اون یهاگه  یینورا ینبب -
 .یریمب یتو درنها یش یهوشکه از درد هزار بار ب  کنمیم یتسالخ

 زد و مرد کنار من گفت: یکاتو شکم ها یمشت محکم مهاجر 

 یوونچون تو اونجا مثل ح یاداز دستت بر نم یکار  یچاوه اوه چه غلطا! ه -
 یگهخوشگل د  یهکه    بینمیدستم بازه. واو م  ینجاو من ا  یشد  یدهکش  یر به زنج

بوده و فاز   یکاکه کنار ها  یهست   یتو متعلق به اون مرد  ینم. ببیمدار  ینجاهم ا
 رو گرفته؟ یقشبرادر بودن 

 بلند گفت: آشوب

 شرف. یدستت بهشون بخوره خونت گردن خودته ب  -

 و گفت: یدهست بلند خند یینورا یدمکه فهم  مردی

 یا شنیم یکیبا ما  یاخوشگل خانوما  ینکه ا  دونیی. مینمزر مفت نزن بب -
 یه؟خوب خوشگل خانوما نظرتون چ کشیمشون،یم

 گفتم:  ینفر من به حرف اومدم و بدون معطل اولین
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 .یبه من بخوره آشغال عوض یکاجز ها یتا بذارم دست  یرمبم یدمم یحترج -

 هم پشت بندش گفت: یناآدر و

ما متعلق  ی،زادگ نه حروم دیمیم یاقتل یبه قول دوستم ما شرفمون رو پا -
 زاده.حروم یراینه شما پ یمبا شرافت هست یبه همون پسرا

تا شما  ریمی. فعال مشیمینم یدهه توپ خوشگل خانوما پره اما ما ناام -
 .یدو راه زنده موندنتون رو انتخاب کن ینعقلتون رو به کار بنداز یدبتون

 دفعه من به حرف اومدم: این

 .یمرو انتخاب کن یذلت  نیزنده موندن همچ یعمرا اگر برا -

 ! پس... .ینطوریاس؟ِا ا -

شروع   وقفهیب   بردیکه سمت لباسم م  یدست   یدنرو ادامه نداد اما با د  حرفش
 زدن کردم. یغ به ج

 یغ ج ینا. آدرزدندیو داد م دادنیتکون م یانهخودشون رو وحش پسرا
نگاهم تو نگاه  زدمیم یغ من همزمان که ج یول دادیو فحش م کشیدیم

که هنوز پاکم  یبار درحال ینآخر  یقبل از مرگم برا خواستمیبود. م یکاها
 رار ق یاجازه ندم و نگاهم اما هنوز قفل نگاه ب  کردمیم ینگاهش کنم. سع

 داشتم؟ یشانس یعنیبود،  یکاها

 خندیدیکه م  یو درحال یستاد. صاف ایستادآن از حرکت ا یک به  دستش
 گفت:
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که   یمبه هدفم برسم اما از شانس تو من آدم یبه راحت  تونمیم من یدی؟د -
خودت باهام  یلدوست دارم تو با م یعنیبه حس دوطرفه اعتقاد دارم. 

. پس کنمیم  یلبه زور هدفم رو بهت تحم  ی. اما اگر رام من نشیکن  یهمکار
 .یریدرست رو بگ یمو تصم یچندساعت فکر کن یدمبهت اجازه م

 یکاجواب محکم بهش بدم نگاهم به نگاه ها یهو خواستم دهن بازکردم  تا
 روهم گذاشت. ییدبهم زد و چشماش رو به نشونه تا یزیخورد که چشمک ر

 گفتم:  ییو رو به نورا یدمرو فهم منظورش

 .کنمیباشه، فکر م -

تکون داد و کنار مهاجر رفت که مثل  یتسرش رو به نشونه رضا نورایی
و مهاجر  یستادنبودند. کنار هم ا یستادها یاشینحرکت همراه  یمجسمه ب 
 کرد و گفت:  یکارو به ها

که به همه   کردیم ید. ما رو تهدیماون اواخر با راژور به مشکل خورده بود -
 شیمبکش تونستیمیافتاده، از شانسش ما نم یچندسال قبل چه اتفاق  یگهم

 ینوجه و اعتبارمون از ب یمما همکارمون رو کشت بردیبو م یچون اگه کس
داره و  ینهاز راژور ک یک   ینهو بب یوفتهتا دوره ب یم. روهان رو فرستادرفتیم
. یمشبکشش تا هم روهان کمکش کنه و هم ما از شر راژور خالص خوادیم

 تونهیکه م  یهکرده که خشمش جور  یدارو پ یکیگفت   یاما اون روهان عوض
. یهست  یکرد و نگفت تو ک   یچشم به هم زدن راژور رو بکشه اما زرنگ  یهتو 

 دونستیمید و ما همچنان نمدایخالصه که آمار لحظه به لحظت رو به ما م
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و  یشاما نکشت یشزد یر با ت یکه به راژور حمله کرد  ی. زمان یهست  یتو ک 
 جمله رو گفت: یهفقط  یدیمکه ما بهش رس  یزمان 

اما  موندیراستش زنده م دونیی. میآب  یاالصل وچشما یکارن تهران  -
دفعه  ینکه تو حمله کشته شده اما ا  یمو دوره انداخت یمشخودمون کشت

 کردمی*نت قراره از کجا آب بخوره. راستش اصال فکر نمیاخ** دونستیمیم
خودت رو  یوفت تو اون پرورشگاه ک کردمیچون همش فکر م ی،که تو باش

رو کنار هم گذاشتم؛  یتکوفت  یکه اسم پدرت و رنگ چشما  یزمان  یول شتیک
با کمک تو،   خواستهیو روهان م  یاافتاد که توئه سخت جون هنوز زنده  یادم

باهاش مخالفت  یسلداشتن آ  یکه برا  یبرداره اما زمان  یونما رو هم از م
کرد که تازه   دعابا هالو طرفه اکه   ین. تازه کنار ما اومد و با فکر به ایکرد
 یو از ما کمک خواست تا تورو بکشه. ماهم به معنا  یهست   یکه تو ک   یدهفهم
دختر موردعالقت  یمتاسفانه نمرد اما وقت  یمش؛فرستاد یر تو دهن ش یواقع

تو   ریزییتو با گروهت م  دونستیمی.چون میدیمما کنار کش  یدرو سرخود دزد
تا  یدیمما هم نقشه کش یگههم شد. د ینطور و هم یریخونش تا انتقام بگ

 ینکها یشد اما برا یجادوقفه ا یکم. یمهمتون رو باهم به دام بنداز یمبتون
 .یدیمتونشه تو روز مهم عقدتون دزد یک درامات

وجودمون گوش شده بود و گوش  یو سرتاپا یمسکوت کرده بود همگی
برن که مهاجر برگشت  یرون. بعد از اتمام حرفش خواستن از اتاق بکردیمیم

 و با خنده گفت:
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 ینمبب ی؟انتقام از روهان رو زد یدکه ق کننیخانوادت هنوز فکر م ینمبب -
که   یجور یو در حد مرگ روهان رو زد یآراد رفت  یروز خونه یهکه   دوننیم

 دونن؟یدودستش و دوپاش شکسته؟ م

 یاذره  یچکدوممونه  یواقع  یزد. به معنا  یرونبعد از اتمام حرفش از اتاق ب  و
اصال از همون اولش  یره،سراغش م دونستیمیچون م یمتعجب نکرده بود

و رو پا  یادنفس من و آشوب باال ب ینکهبه محض ا یکاهم معلوم بود که ها
 گیرهیو بعد انتقامش رو م مونهیمنتظر م یمبش

. نیمدویکه ما م  دونستی. خودشم مخندیدیو م  کردیهم به در نگاه م  هایکا
 ناله آشوب نگران شدم:  یصدا یدنبا شن

 کنی؟یآشوب چت شده؟ چرا ناله م -

سرش رو باال آورد. تمام صورتش  یم؛شده بود یرهبهش خ یبا نگران  هممون
نگاه نگرانمون به  یدن. با دکشهیعرق کرده بود و معلوم بود که داره درد م

 و گفت: یدزور خند

وجدانا ما رو با دست بستن و کل فشار   یفکر کنم دستم شکسته، چون اون ب   -
 .یشهتحمل م یرقابلدستامه دردش داره غ یرو

 گفتم:  یکابه ها ینگران شدم و با نگران  یهو

. فراموش نکن که یونهآبرومون درم یپا یم؟کن یکار حاال چ یکا... هایزهچ -
 یه؟حاال به طور واضح بگو نقشت چ! یفکث یآدما مشت یه ینب یمُافتاد

 تن به تنش کرد. یمجبور به مبارزه یشهو نم یدهد یبآشوب هم آس
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 نگام کرد و گفت: یمرموز با

 یروزا  یهم برا  اییگهد یزایچ  یدبا  یشهجز کلتش هم  یاماف یهکه    دونییم  -
دندونه دارم که به مچ پام بسته شده و اون  یسخت داشته باشه، مثل چاقو

 .یدنشال چون نگشتن، ندشاسکو

با نوک کفشش   یکاها  یم؛و با شعف بهش نگاه کرد  یدیمخند  یبا شاد  هممون
 آشوب ضربه زد و گفت: یبه مچ پا

رفته که خودش هم به مچ پاش  یادشفراموشکار به کل  یآقا ینکهمثل ا -
 بسته. یکی

 بلند کرد و گفت: یخنده یه آشوب

 نقشه رو بگو؟! یرفته بود. خوب حاال ادامه یادماصال به کل از  -

در  ییرهکه دستگ  یدمکه مشغول حرف مفت شده بودن، فهم  یهمون زمان  -
 یچکسشده که ه یهتعب یرهتو دستگ یجور یهحسگر اثر انگشت داره که  یه

 یکه اون عوض  ی. خوب زمان فهمیمیو اونا فکر کردن که ما نم  یشهمتوجش نم
محافظا رو مرخص  یبرسه، همه یفشبه مقاصد کث خودش یالاومد تا به خ

 یکه در صورت   یگیوقته که تو بهش متا فقط خودش امتحان کنه. اون  کنهیم
تا بتونم با چشم باز نگاتون کنم تا مثاًل،  یارنب یینکه من رو پا  کنییقبول م

 کنیمیم  یکشقرار دادم. تحر   یتموقع  ینکه تو رو تو ا  یریتو از من انتقام بگ
انجام  یتا حرکت  کنهیم دیدصددرصد من رو با تو ته یاره،ب یینا من رو پات

بذاره دستم رو به پاهام  ینمن رو رو زم ینکهکه به محض ا  دونهیندم اما نم
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. کنمیو با انگشتش در رو باز م  کشمشیو م  یارمم  یرونو چاقو رو ب  رسونمیم
 یهکه   یو زمان  کنیدیحرکت م یوار و از کنار د اریدیهاتون رو در مآروم کفش

تا خورده حسابام   یرم. منم مشیدیم  یمو قا  پریدیم  ایینازش پ  یدیدپنجره د
 کنم... .  یرو اوک 

 :یدمحرفش پر  بین

 یه یکه بهم گفت   یزمان  یناون روز تو ماش یادته. یمندار یما کار تک  یکانه ها -
 گفتم؟  یبهت چ   ی،من نباش  یونمد  گهیو د  یرو ازت بخوام تا انجامش بد  یز چ

 هم به نفع توئه هم من. خوامیروز ازت م یهکه   یزیچ یگفت   یادمه،اره  -

 خوامی. نمینکن  یشرط مرگ و زندگ   یندمونآ   یرو  خوامیدرسته، حاال ازت م  -
نه؟! پس تو با ما  یا بینمتیکنم که زنده م  یالهمش فکر و خ یروناون ب

 باشه؟ کنیم،یفرصت مناسب راجب گرفتن انتقام فکر م یهو سر  یایم

 و گفت: یدکش  یقیعم نفس

 باشه. -

 خوبه. -

که نقشه شروع شده، با   یدیمو فهم یدیمصحبت رو از پشت در شن صدای
. در باز شد یمو تو نقشمون فرو رفت  یمرد و بدل کرد  یپر از نگران   ینگاه  یناآدر

 ومد و گفت:داخل ا یدشبا اون لبخند پل ییو نورا

 مرگ؟ یامن  یه؟نظرت چ یخوب خانوم -
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 انداختم و زمزمه کردم. یینرو مثال با خجالت پا سرم

 شما. -

 کرد و گفت:  یهیو کر یبلند یقهقهه

تکرار باهوش هم هست. به سن و سالم نگاه  یب  یبایز ینکه ا  دونستمیم -
 دارم.  یاروح سرزنده یول یرهنکن، جسمم پ

عق  یینهکه سرم پا  طور ینو احاطه کرد و باعث شد همانزجار وجودم ر  حس
 یکرد به خودم اومدم، لعنت   یناکه آدر  یا! با سرفههاینرذلو بب ییکهبزنم؛ مرت

 .یشدنقشه داشت خراب م

 و اخم کردم. سرم رو باال آوردم و محکم گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 شرط دارم. یهاما منم  کنمیشما رو قبول م یطمن شرا -

 .کنمیم یعروس دلربا هرکار ینداشتن ا یمن برا -

 !یعوض مرتیکه

که شکست خورده و دارم   ینهخودش بب یتا با چشما یار ب یینرو پا یکاها -
افتادم. اصال از همون  یر گ  ینجابه خاطر اونه که االن ا کنم؛یم یبهش نامرد

 .یادنبوده که سرم ن ییاومد بال یمکه تو زندگ  یزمان 

انداختم. قلبم از  یینشده بود. سرم رو پا یرهو مرموز بهم خ یز ر یچشما با
لبم رو گاز گرفتم نکنه  ی. گوشهشنیدمیو صداش رو م تپیدیترس تو گلوم م
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نه به اون مقاومت   ی،نمک   یب   ینشور نه به ا  یشک کرده آخه، نه به اون شور
 کنه!یباشه شک م یفروختنش؛ هرک  ینو نه به ا یکاها یمن برا

 .ینهبش ینتا بتونه رو زم کنمیرو بلندتر م یر اما زنج کنمیوله، آزادش نمقب -

نگاه کرده که چشماش رو روهم گذاشت.   یکارو با شدت باال آوردم به ها  سرم
 دادم. یرونب یچطور بگم که عاشقتم. نفسم رو با آسودگ  یاخدا

 دستش اسلحه رو به سمتم گرفت و گفت: یهرفت و با  یکاسمت ها نورایی

 یبه؟عج یچ  دونیی. هه ممیرهیوگرنه عروست م ینکن ییبهتره کار خطا -
اما به  یمکرد  یکه االن هست   یوالییه ینبه ا یلکه ما خودمون تورو تبد  ینا

 .یممهار و نابودت کن یمتونست یراحت 

رو باز کرد تا بلندترش کنه اما به محض باز شدن   یر داشت زنج  یگشدست د  با
از درد  یینورا یضربه زد و وقت  ییبا لگد به نقطه حساس نورا یکا،ها یدستا
که تو   ینطور موهاش رو گرفت و سرش رو بلند کرد و هم یکاافتاد ها ینرو زم
 و گفت: یدزد و بلند خند یهاش زل زده بود پوزخندچشم

 ی؟مننابود کن یساخت  رو که یوالییه تونییکه م  یمطمئن یینورا دونییم -
و من  خواستییرو م یاصل یکایترم، تو هاخطرناک کنییم فکر  که  یزیچ از 

 .یدماالن بهت نشونش م

شکستن استخوانش اومد و تو  یزد که صدا ییبه نورا یمشت محکم چنان
 و ناکوت کرد.چشم به هم زدن صورتش پر خون شد. فکر کنم دماغش ر  یک 

 اما با شرارت گفت: یحال یبا ب  نورایی
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 .یاالصل تو باخت   یتهران   یکنه، آقا  یمن نامزدت رو مجبور کردم بهت نامرد  -

همش نقشه  ینا. ایتو که احمق نبود یز عز  ییکه من باختم؟ نورا  یمطمئن -
اگر دست  زنه؟یمن رو م یدق یسلآ  ی. نکنه فکر کردیاریمبود تا از پا درت ب

اما بدبختانه دست رو خانوادم  شدمیم خیالتیب  یرو خانوادم نذاشته بود
 .زهبااجا یم،دار یتر مهم یما فعال کارها ی. حاال هرچ یگذاشت 

خونه پر از محافظه،  ینما رو گوش بده، اوال که ا یصبرکن. حاال تو نقشه -
رم رو تموم کنم بمب تو خونه کار گذاشتم و همه منتظرن تا من کا یهبعدشم 

بزنن و بعد من بمب رو منفجر کنم و اگه من و  یرونو بهشون خبر بدم تا ب
همتون رو  یگهد عتسا یم. تا نینبزن یروناز اتاق ب تونینینم ینکن  یهوشب

 ... .یهوا

 کرد.  یهوششو ب یدکوب  یینورا یجگاهبا مشت تو گ هایکا

تم حاال بعد از گذشت کنار ما اومد و آزادمون کرد. دست بدبخت شکس  سریع 
 ینا. آدریاوردمبه روم ن یداشت ول یتحرک بودن درد وحشتناک  یروز و ب  یه
سمت آشوب رفت  یکابغلم رو گرفت و بلندم کرد. ها یر کنارم اومد و ز  یع سر 

 بغلش رو گرفت. یر و دستش رو باز کرد و ز

 گفتم:  یناگوش آدر  زیر 

 برو به آشوب کمک کن. یآد -

هم جسم  یکابغلش رو گرفت و ها یر با تعلل به سمت آشوب رفت و ز آدرینا
در گذاشت   یانگشتش رو رو  یدش،رو بلند کرد و تا کنار در کش  یینورا یجونب
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رو  ییکلت نورا  یکاباز شد، ها ی. دربه آرومیدکش  ییندر رو پا ییرهو دستگ
 کردیمیحرکت م  یمداشت  یوار وم از کنار دو آر   یمبرداشت و کفشامون رو درآورد

 مهاجر اومد. یو پشت بندش صدا یستادیمکف زدن ا  یکه با صدا

هستند؛ شما   که  یزینچتر از زرنگ   فکر کنن  مردم یشهم  کار باعث  یک   یآسون   -
 .ینفرار کن ینجااز ا تونینینم

 بودن. یستادهمهاجر و پنج تا محافظ دورش سمت چپمون ا برگشتیم

به سمتشون هجوم بردن  یکاهمراه ها یع و اخم کرد. سر  یستادصاف ا آشوب
به پا  یی. بلواشدیم یک بود که از طرف همه شل یر و شروع به مبارزه کردند. ت

 که به آشوب گفت:  یدمرو شن یکاداد ها یشده بود. صدا

 یجا یهببرشون  یام؛. من از پسشون برمکنمیببرشون آشوب خواهش م -
 امن و بعد برگرد.

 یقد یسمتمون اومد و کمر  من رو گرفت و به سمت پنجره یع سر  آشوب
 زدن کردم: یغو شروع به ج یدمکنارمون برد. هدفش رو فهم

 قرارنبود نامرد. یری،قرارمون نبود. قرار نبود خودت رو ازم بگ ینا یکانه ها -

 نگام کرد و با حرکت لب بهم گفت: هایکا

 دوست دارم. -

متر از خونه  یک از پنجره ردمون کرد و خودش هم کنارمون اومد.  شوبآ 
و به سمت خونه  یاوردمطاقت ن یدمرو که شن یکاداد ها یدورمون کرد؛ صدا

 موج انفجار خونه باعث شد به عقب پرت شم. یول یدمدو
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منفجر شده  یتوش بود و االن جور یکابودم که ها یابه خونه یرهبهت خ با
 ازش نمونده بود. یچیه ایببود که تقر 

. دادیمن نم یختنبر اشک ر یمبن یبود و انگار مغزم آالرم یدهخشک اشکام
زدن کردم. به سمت   یغ به خودم اومدم و شروع به ج  یدکه آشوب کش  یبا داد

 گفتم:  یغ دست بازوش رو گرفتم و با ج یهو با  یدمآشوب دو

س کجاست؟ آشوب پ  یرونب  یادکجاست؟ مگه نگفت م  یکاآشوب، آشوب ها  -
بگو، بگو خدا بهم رحم کرده و  یدمتورو به خدا قسمت م ایستهیقلبم داره م

 رو دارم؟ یدنمگه چقدر تحمل داغ د یهنوز زندست. منه لعنت 

 آشوب بغلم کرد و گفت: کردن،یم یهگر   یناو آدر آشوب

 .یستن یگهداداشم د -

 ی. جوریدمو به عقب هلش دادم و به سمت خونه دو یدمکش  یغ ج یهگر   با
 .رسیدیکه آشوب به گردپام هم نم  دویدمیم

 خواستمیو تقال م یغو خواستم برم تو آشوب از پشت گرفتم. با ج یدمرس تا
 .کشیدیمن رو فقط عقب م یهرهام کنه اما با گر 

 ه.آخر زمزمه کرده بود که دوستم دار  یاومد که لحظه یادمتو  چهرش

صدام به  خواستمی. مکشیدمیم یغنشسته بودم و پشت سرهم ج ینزم رو
 بهم درد نده، زجر نده، داغ نده. ینقدر خدا برسه که ا

که طعم تلخ خون رو تو دهنم احساس  کشیدمیم یغ محکم ج یحد تا
 .کردمیم
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 یامبودن که دن  یدهرس  یر د  ینقدر . ایدمرو شن  یو آتش نشان   یسپل  یر آژ  صدای
 سوخت و خاکستر شد. یشتو آت

خاموش شد  یش. آتیدمکش  یغ شدن و من ج یشخاموش کردن آت مشغول
 یغج یگهد یهوبعد  کشیدمیم یغرفتن داخل و من ج کشیدم؛یم یغ و من ج

 که گفتن:  یدمکه شن  یو ساکت شدم اونم زمان  یدمنکش

 زنده نمونده! همه مردن. یچکسه -

تو گلوم شروع به عق زدن کردم و  یزیو با هجوم چ یومدصدام باال ن دیگه
 شد؛ خون خالص بود. یر که از دستم سراز  یزیتنها چ

بغلم کرد اما سرم رو به  یاسمم رو صدا زد و آشوب با نگران  یغ با ج آدرینا
بسته شدن  یسمت خونه چرخوندم و با حس سست شدن بدنم تا لحظه

 به خونه بودم. یرهچشمام خ

*** 

 :آشوب

زانوش بردم و رو  یر دستم رو ز یع سر  یشه،داره شل م یسلکردم بدن آ   حس
ست. به خونه یرهنگاهش خ  یدمد یدستام بلندش کردم. وجودم سوخت وقت 

 شد.  یهوشب  یتو درنها  کردیکه چشماش بسته شد به خونه نگاه م  یتا زمان 

با برانکارد سمتم  یع سر  یخون  یسلآ  یدن. بادیدمسمت آمبوالنس دو به
 شدم. یرهبهش خ یبرانکارد گذاشتم و با نگران  یرو رو یسلد. آ اومدن
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رو به سمتم گرفت.   یرنگ  یدسف یراهنکنارم اومد و پ  یبا لباس نظام مردی
 رو ازش گرفتم و گفتم: یراهنپ

 ممنونم! یلیخ -

 یحما توض یبرا  یز به ر یز ماجرا رو ر  یدکه شما با  دونیدی. مکنمیخواهش م  -
 .یدبد

 و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

که   یستو در توانم ن یستن یبله اما درحال حاضر خواهرم تو حال خوب  -
 تر.زمان مناسب یک  ِی برا یدبزار یشهتنهاش بذارم. پس اگه م

شما  یشکردن حتما پ یداکه بهبود پ ی. پس حتما زمان کنمیبله، درک م-
 اومد. یمخواه

 حتما. -

کنارم   ذاشت،یسرش م  یرو رو  یگ رن  یکه شال مشک   ینطور و هم  یع سر   آدرینا
 اومد و گفت:

 یم؟کن  یکار چ یدنگرانم، با یسلآ  یآشوب من برا -

 با غم زمزمه کردم: دادمیکه چشمام رو مالش م  همینطور 

بهمون رحم کنه و داداشم رو  تونهی.فقط خدا مدونم،ینم ینا،آدر دونمینم -
 من. یا هکنیاز غم دق م یسلآ  یادوباره بهم برگردونه وگرنه 

 برگشتم: یزدکه صدام م  یمرد یصدا با
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 آقا... آقا! -

 بله؟ -

 .یایدب یعتر سر  یدباش یضهمراه مر خوایدیاگر م یمبر  خوایمیم -

 باشه. -

سوار  ینادادم. همراه آدر یرونشدم و نفسم رو ب یرهبه خونه خ یدیناام با
نکردن  یهو با بسته شدن در غم بهم هجوم آورد و توان گر  یمآمبوالنس شد

 یبرا  یزم. اشک بر یزماوضاع اشک بر   ینا  یرو ازم گرفت و باعث شد آروم برا
 یادرو به    ودنشب  یهاش و جدخاطراتم پر از اون بود. اخم  یکه همه    یبرادر

 یشهکه همراهمه و هم دونستمیم یطیو تحت هر شرا یشهآورم که هم
 کنه.  یتازم حماهست تا 

*** 

 :آیسل

 یبه فضا یگلوم چشمام رو خمار باز کردم و با تعجب نگاه   یدسوزش شد با
شدم و نشستم؛  یز خ یمن یمارستانم؟ب یروم انداختم. من چرا توروبه یدسف

باز شدن در نگاهم رو به  ی. با صدادادیسوز م یسوزن سرم تو دستم بدجور
چشمام با  یدنداخل اتاق شد و با د اییبهسمت در چرخوندم. پسر غر 

 سمتم اومد و با ذوق اسمم رو صدا زد. یخوشحال

 جان. یسلآ  -
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و با اخم نگاهش  یدمدستم رو عقب کش یع اما سر  یرهدستم رو بگ خواست
بهم انداخت و  یبا ناراحت  ینگاه  شناسه؟یکه من رو م  یهک  یگهد ینکردم. ا
 گفت:

 کنمیکه دارم تمام تالشم رو م  دونییازم ناراحت نباش. م یکنمخواهش م -
 یناراحت نباش که فقط االن تورو از خانواده  یکنم؛ از منه لعنت   یدارو پ  یکاتا ها

 دارم. یدمازهم پاش

 یگه؟داره با خودش م یتعجب کردم، چ  یشتر حرفاش ب یدنشن با

 یچتا دهنم رو باز کردم و خواستم بگم، ه یول شناسمیم تورو نمبگ خواستم
 .یومداز گلوم درن ییصدا

بکشم اما فقط هوا بود که از گلوم خارج  یغو خواستم ج یدمترس از جا پر  با
 شد.

نگاهم   یدنروم نگاه کردم. با دو با وحشت به پسر روبه  یدمگلوم دست کش  به
 انداخت و زمزمه کرد. یینسرش رو پا

بردنت  یمارستان،ب  یمتتا رسوند  یشد  یهوشو ب  یکه خون باال آورد  یزمان   -
 یتصوت یتارها یدیکه کش  یمتمدد یها یغ و گفتن که با ج یو یس یتو ا

 ییصدا  یچه  تونییافتادن و تا چند روز نم  یزیو به خون ر  یدند  یبآس  یلیخ
 .یکن  یجادا یتصوت یاز تارها

 رو دستم داد. یرو بلند کرد و دفتر و خودکار دستش
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برات  یلتا با کمال م یسرو تو دفتر بنو خواییم یهرچ  ینبه خاطر هم -
 آماده کنم. یعسر 

دادم. دفتر رو باز کردم و بعد از باز کردن  یرونو با درد ب یدمکش  یقیعم نفس
 شناسی؟یو چطور منو م یهست  یدر خودکار تو دفتر نوشتم. تو ک 

 هش نشون دادم.ب و

لبخندش محو شد و  یدملبخند دفتر رو گرفت و نگاهش رو به دفتر داد، د با
 سرش رو باال آورد و با وحشت نگام کرد. یعسر 

 پته پته افتاد: به

 شناسی؟یت... ت... تو م... من رنم -

 هام رو باال انداختم؛ سرم رو به نشونه نه تکون دادم.رو کج کردم و شونه لبم

زد. چشمام رو گرد کردم و تو دلم گفتم،  یرونگشت و با دو از اتاق ببر  سریع
 !ستیونهوا طرف د

شده  یدسف یجور یدشدم. مغزم مثل دفتر سف یرهو به سقف خ یدمکش  دراز 
افتاده  یچه اتفاق  دونستمینداشتم و نم یادبه  یر از اتفاقات اخ یچیبود که ه

که االن تو اتاقم بود   یپسر  یعسل یاقهوه یاما چشما یمارستانمکه االن تو ب
 برام آشنا بود. یلیخ

 :گفتیکه م  یدمشن یرونرو از ب یبلند یمهن یحرف ها صدای
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که من رو   یگهزنداداش منه م یزمه،اون اتاق که خواهرعز یدکتر دختر تو -
 یه؟چ یهقض شناسه،ینم

 جوابش رو داد. اییگهد مرد

که بهش   یشوک حاصل از غم و ترس نیدیبب ید،نگران نباش یستن یزیچ -
رو فراموش  یر محافظت از اون اتفاقات اخ یوارد شده باعث شده مغزش برا

و امکان داره امشب که بخوابه؛ فردا همه   یهچون مقطع  یدکنه اما نگران نباش
 .یارهب یادرو به  یز چ

باز شدن در اومد   ی. چشمام رو بستم؛ صدافهمیدمیاز حرف هاشون نم  چیزی
 ما چشمام رو باز نکردم.ا

سرم احساس کردم و  یرو باال یشمرده اومد و بعد حضور یهاقدم صدای
 که مربوط به همون پسر ناشناس بود.  یدمرو شن یابعد از اون زمزمه

چون تحمل ندارم  یارین یادرو به  یزیچ یازود ینبه ا یدوارمجان ام یآبج  -
بدم و حاال نه داداشم رو   ییر رو تغ  یتونکه قرار بود زندگ  ی. منینمتناراحت بب

 .یدار یدارم و نه تو حال خوب 

 یروناز اتاق ب یعگذاشت و سر   یشونیمپ یرو یاگرم شده بود؛ بوسه  چشمام
 رفت.

 :پیچیدیتو گوشم م یازمزمه صدای

 یباش  یدهفهم  یگهکه د  یدوارممن، ام  یایمحکوم به دن  ی،ماه من، تو محکوم  -
 .ینگاه من باش یمحدوده یقراره تا آخر عمرت تو
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 .شناختمشیکه نم  یبا کس چرخیدیاز جنس آغوش تو خوابم م حسی

 یاهیشد. تو دل س یاهس یز وهمه چ یچیدو انفجار تو گوشم پ یک شل صدای
زدن کردم اما  یغ جلو اومد و شروع به ج یهوو  یددرخش یخی یدو چشم آب 

 نبود. ییصدا

 نفس افتادم.و به نفس یدماز خواب پر  یدمه کشک  یغیج با

ذهنم و  یتو یکی یکیبودم که  یریتصاو یر اما من درگ زدیصدام م کسی
 .شدندیم یفچشمام رد یجلو

 و برگشتم. یدمها از جا پر که رو شونم خورد مثل برق گرفته  یدست  با

تعجب کرده بود.  یغمکردم. آشوب که از ج یهآشوب شروع به گر  یدند با
 تکونم داد و گفت:

 .یدیشده؟! نترس خواب د یچ  یسلآ  -

بهش دادم و تا عقب رفت   یکیبدم هول کوچ  یتیبه حرفاش اهم  ینکها  بدون
 .یستادمروش ااومدم و روبه ییناز تخت پا

 یهرو گرفتم و با گر  یقشتعجب کرده اما برام مهم نبود.  یبود بدجور معلوم
 که خش داشت گفتم:  ییگلوم و با صدا  یدو سوزش شد

 ی؟کجاست لعنت   یکاآشوب، ها -

 :یدو نال جاخورد

 ی؟آورد یادبه  -
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 اومدینم یادمکاش   ی. اآوردمینم یادکاش به   یآوردم که ا یاداره اره به  -
 گردهیبر نم  یگهد  دونستیم  دونست،یبهم قول داده برگرده اما برنگشت. م

 من و گفتیم دروغبهم با حسرت نگاه کرد. اون یآخر اونطور یکه لحظه
 فقط خودش بود و بس. مکنم؛ باور کردم چون تمام آرزو  باور  داشتم دوست

که داخلش اون رو خواستم   یلعنت   یایشد. از اون رو  شروع  یارو  یه  از   چیز همه
اصال جسدش رو بهم بدن تا . باشه قبول کنهیم یغ و حاال خدا اونم ازم در

معجزه  یاخدا من رو ببره  یاکنم تا   یهگر   ینقدر بدونم مرده، برم سرقبرش و ا
ه باشه اما حاال کجاست؟ یش. بهم قول داده بود همیستشه و بفهمم خودش ن

 کجاست؟  ی؟کجاست لعنت 

 آشوب رو محکم تکون دادم. ییقهبلند گفتم و  یغ کلمه رو با ج  آخرین

برام مهم   یلبم احساس کردم ول  یشدن خون رو از گوشه یجارکردم و    سرفه
 :گفتمیم یغنبود همش با ج

 کجاست؟  -

گفتم کجاست؟! در با شدت باز شد و چند تا مرد با   یغ به پنج بار با ج قریب
 داخل اتاق هجوم آوردن و به سمتم اومدند. یناو آدر یپرستار یدلباس سف

اومده بود و رگم  یرونرد. سرم از دستم بزدن ک یغ شروع به ج یدنمبا د آدرینا
 ییقهدستم رو از  خواستنی. مکردیچکه م ینکرده بود و رو زم  یزیخون ر

و  زدمیم یغج ینطور آشوب جدا کنن اما حاضر نبودم دستم رو جدا کنم. هم
 .کردمیسرفه م
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از آشوب جدام  یع نفسم گرفت و به خرخر افتادم؛ تا دستام شل شدن سر  یهو
که   یکردن و به زور رو تخت درازم کردن، شروع به تقال کردم و با همون نفس

 :گفتمیم یومدبه زور باال م

 کجاست؟-

دهنم گذاشتن، سرم   یاز دوطرف دستام رو گرفتن و ماسک تنفس رو رو  دونفر 
 کردن.  یقرو به سرمم تزر یزیرو دوباره وصل کردن و چ

حال   ینکه از ا  دیدمیو فقط م  زدیحرف نم  یالمآشوب زل زدم؛ ک  یچشما  تو
 .ریزهیافتضاحم فقط اشک م

و  زدیاتاق افتاده بود و فقط آروم اسمم رو صدا م یحال گوشه یب  آدرینا
 .ریختیاشک م

اشکم از چشمام  ینبه آشوب بود و آخر  یرهتا زمان بسته شدن خ هامچشم
 شدم. یهوشو ب یدچک

به سقف بودم.   یرهبود که بهوش اومده بودم اما بدون حرف فقط خ  هاساعت
برم   ییکه تازه بهوش اومده بودم به زور آشوب فقط تونستم تا دستشو  یزمان 

 دهنم بود. یرو یژنکپسول همراهم و ماسک اکس  یه کهیو برگردم. درحال

رو   به منه و نگرانمه اما توان نگاه کردن بهش  یرهکه آشوب هم خ  دونستممی
 نداشتم.
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کدوم از   یچو ه یستن یکااز ها یآروم موندنش معلوم بود که هنوز خبر  از 
 یاباعث وجود بارقه ینو هم یستنن یکاسوخته، متعلق به ها یهااون جسد

 هنوز زنده باشه. یدته دلم بود که شا یداز ام

 نکردم، آروم زمزمه کرد. یاما توجه یچیدآشوب تو گوشم پ یهاقدم صدای

تا فکرت از اون همه اتفاقات  یآهنگ گوش کن یکم خواییجان م یسلآ  -
 تلخ منحرف شه؟

 یتر   ی. ام پیدمآهنگش رو شن  یجوابش رو دادم و نه نگاهش کردم. صدا  نه
 یرو تو  یرفت. آروم برش داشتم و هنذفر   یرونتخت گذاشت و ب  یرو رو  یر پل

 رو دستم گرفتم. یپل یر ت یهام گذاشتم و ام پگوش

 یمارستانکه از ب  یخودم رو آروم کنم تا زمان  یدبا یدشا گفت،یراست م شاید
 بگردم. یکاراحت دنبال ها یالبا خ تونمیو بعدش م یشممرخص م

دکمه فشار   ی. دستم رو روکردیرو داشت گوش م  یبودم که چه آهنگ   کنجکاو
اشک هام از  یچیدگوشم پ  ِی آهنگ تو یکردم. تاملود  یدادم و آهنگ رو پل

 .پیچیدیگوشم م  ِی شد. صداها تو یچشمام جار یگوشه

 و یامهتو همه دن یتو اون چشما یتو چشما یرهو من خ یستادیروم ا"روبه

 شد یوونهشد عاشقت د یوونهد یهو یدیازم د بگیریشون

تو خنده هات  یبهآرامشو حس عج ینبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا
 صدات ریزتمیبهم م
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تو خنده هات  یبهآرامشو حس عج ینبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا
 صدات ریزتمیبهم م

 خورمیجا م یمعطل یب  یهواسمت وسط من  یادم یتو هر جمع تا

 برمیاون وقته که درجا م یگهبال و پرم د شکنهیکه م  بیننمی

 که ربط داره بهت  یاز تو و هرچ  هگذر یتو مغزم م یچ  دوننیم چه

 کاش فقط مال خودم باشه دلت  ینو هم یمفقط من و تو باش کاش

تو خنده هات  یبهآرامشو حس عج ینبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا
 صدات ریزتمیبهم م

تو خنده هات  یبهآرامشو حس عج ینبگردم دنبالشو کجا بگردم دنبال ا کجا
 صدات" ریزتمیبهم م

 (یب ماکان بند،حس عج) 

من شباهت داشت.  یآهنگ به حال و هوا ینچقدر ا یاخدا چقدر،
آهنگ رو وصف حال من خوندن. بارها و   ینو ا  یدنانگارسرنوشت من رو شن

 کردم و گوشش کردم.  یشبارها پل

سمتم اومد و دستش رو   یع که سر   یدداخل اتاق اومد. انگار اشکام رو د  آشوب
گوشش   یآورد و تو یرونرو از گوشم ب هایاز هنذفر  یکیو  یدسرم کش یرو

قطش کرد. باتعجب بهش نگاه کردم. با  یع سر  یدگذاشت اما تا آهنگ رو شن
 :یدنگاه متعجم غر  یدند
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 ینقدر . ایعذاب بد یزاچ ینخودت رو با ا یدنبا یسلنگام نکن آ  ینطوریا -
. کنییم یکارات خودکش  ینبا ا یتو دار گرده؛یکه برم  دونمینکن م یهگر 
بزنه و گلوش رو به  یغگفت؟ گفت اگه بخواد هردفعه ج  یدکتر چ  دونییم

نباشه  قادر  یگهبرن و د یناز ب یشصوت یبندازه امکان داره تارها یزیخون ر
 حرف بزنه.

 گیرهینفست م یاریرو دهنته و اگه درش ب یژنماسک اکس بینمیم وقتی
و با  ی. به خدا قسم تو خواهرمکننیانگار دارن بندبند وجودم رو شکنجه م

 .یشمحرفا دارم داغون م ینا

 ینازد. با رفتنش آدر یروناز اتاق ب یع . سر یدماشک رو تو چشماش د برق
 و سمتم اومد. یدخند یدنمداخل اتاق اومد و با د

 گذاشت و گفت:  یشونیمپ یرو ایبوسه

 ی؟خواهر  یخوب  یسلمآ  -

قادر به صحبت   یژناره تکون دادم چون با اون ماسک اکس  یرو به نشونه  سرم
 و گفت: یدنبودم. با نگاهم به در اشاره کردم. منظورم رو فهم

داره  یقشمدت هردق ینکنه، تو ا ینگرانش نباش رفت خودش رو خال -
 ینا  خواهرش، تو  یدنطرف و درد د  یهاز  یکا. درد نبودن هاکنهیم  یخودخور

نفر  یست. به صد نفر زنگ زده و بکنهیطرف داره داغونش م یهاز  یتوضع
 اشپ  یهو درحال صحبت و    یرونپاش ب  یهشه.    یداپ  یکارو واسطه کرده تا ها

چون  کنهیم یهشروع به گر  یخواب  بینهیکه م  یقهتو اتاق تو و مراقبته هر دق
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 یداریکه ب  یزمان  ادخویو حالت بدتر شه. م ینیتو اشکاش رو بب خوادینم
که دکتر بهش   یشب. از دیریبگ  یدام  یدنشهمون آشوب سرحال باشه تا با د

سره  یه یاد؛ن البا یگهو هر آن احتمال داشته نفست د یگفته دم مرگ بود
 یهو که نکنه  شمردهیو هر نفست رو م کردهیسرت بوده و نگات م یباال

 یشپ یمشکل یژنبهش گفتن با ماسک اکس ی. هرچ یرهنفست تو خواب بگ
که   سپردیفقط به من م یشبلحظه تنهات نذاشت. از د یهاما بازم  یادنم

بمونه و  بیدار تا  خوردیفنجون قهوه م ین. چندیرمبراش بگ یظغل یقهوه
 نگرانته. یشتر هم ب یبرادر واقع یهمراقبت باشه. از 

. یستادباز شد و آشوب تو درگاه در ا  اییانهصحبت بود که در به وحش  مشغول
شد و با   ی. ته دلم خالخندیدیو م  زدینفس مبا ترس بهش نگاه کردم؛ نفس

 کرد.  یینبهش نگاه کردم. سرش رو باال و پا یدام

 کردم.  یهنفس افتادم و شروع به گر به نفس یژنماسک اکس زیر 

شوکه شده بود که  یرفت. آشوب به حد یرونب یع و سر  یدبلند خند آدرینا
 .خندیدیبود م یکه اشکاش جار  ینطور کنار در افتاده بود و هم

. یستادهمراه دکتر داخل اومد. آشوب بلند شد و ا یقهبعد از چند دق آدرینا
 دکتر سمتم اومد و شروع به چک کردن سرمم کرد وگفت:

 .یدمرخص ش یدکه بخوا  یستن یطیشما شرا یطاالصل شرا یخانوم تهران  -

نگاهم اخم کرد و سمتمون  یدنغم نگام رو سمت آشوب چرخوندم با د با
 اومد.
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که برادرم   یشهبهتر م  یاما زمان   یستن  یبلاست  یطششرا  دونمیدکتر م  یآقا  -
 .ینهرو بب

 و با لحن ناچار گفت: یدکش  یقینفس عم دکتر 

که وضعش هر روز داره   یدمو با چشم د یدمدختر رو د ینباشه، من وضع ا -
و به قدرت عشق پناه   یمفکر کن  یک رمانت  یدبا  کنمی. پس فکر میشهم  تر یبحران 

 کشمیخانوم رو م ینکه من سرم ا  یکه حتما کارسازه. آقا! شما تا زمان   یمببر 
که همراه   یدو توجه کن یدهمراه بخر  یژنکپسول اکس  یهو  یدبه داروخانه بر 
و  کننیباشه چون با دهن هم تنفس م مخصوص تنفس یبا ماسک ساده

 .خورهیبه دردشون نم ینیب یکانوال

 ینزد و دکتر مشغول باز کردن سرمم شد در هم یروناز اتاق ب یع سر  آشوب
 هم شروع به صحبت کرد: ینح

و  یدمد یادیز یمارهایکه کار کردم؛ ب یدیمد یهاسال یندخترم تو ا -
که نتونستم از پس  یمن بود یمار مداواشون کردم اما تو دخترم، تو تنها ب

معشوق   یدن. چون دردت، درد عشق بود و درد عشق فقط با دیامدردهات برب
خدا  یشو من فردا پ یقراره بهتر بش بینمیو خوشحالم که م یشهمداوا م

 یچهباشه، هرگز دخترم و تحت  یادتحرف رو  یه. فقط یستمشرمنده ن
 از عاشق بودن دست نکش. یطیشرا

زده بود و  یمینگاه کردم. لبخد مال ینارو روهم گذاشتم و به آدر چشمام
 کرده.  یشاحساسات  یلیدکتر خ  یبود؛ معلوم بود حرفا  یچشماش پر از مهربون 



  

 
265 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 یعکه سر   یدم. آشوب رو دیستادآورد و رفت و کنار در ا یرونسرمم رو ب دکتر 
رو دست دکتر داد. دکتر سمتم اومد و ماسک  یزیاومد و همون کنار در چ

نفس دهنم برداشت.  حس کردم هوا رفت و به نفس یرو از رو یژناکس
ر یش یهگذاشت و   ینیمدهن و ب یرو رو یگهماسک د یه یع افتادم؛ دکتر سر 

ماسک  یبود رو چرخوند. محفطه یک کپسول نسبتا کوچ  یه یکه رو  یک کوچ
 .یدمشک  یقیپر از هوا شد و نفس عم

رو   یزیچ  یعسر   ینازد. آدر  یرونزد و از اتاق ب  یبعد از اتمام کارش لبخند  دکتر 
لباسم رو باز کرد و  یبه آشوب گفت و در اتاق رو بست. سمتم اومد و بندها

 یمو ساپورت ضخ یراهنآورد آروم پ یرونرو از تنم ب یمارستانلباس ب
کرد و آروم   تنمرو    یدکش  یژندردسر که بابت ماسک اکس  یرو با کل  یدرنگیسف

رو تنم کرد. موهام رو باز کرد و   یکمرنگ   یبلندم کرد و سارافن نسبتا بلندصورت 
که دستش بود آروم موهام رو شونه زد و باال به صورت   یکیکوچ  یبا شونه

کنارش داشت   یرنگ   یصورت   یهاکه گل  یرنگ   یبستش، توربان صورت   یاگوجه
فکر تو سرم چرخ   یهسرم کرد.    رونسبتا کوتاه به پشتش وصل بود    یر حر   هیو  
نگاه متعجبم،   یدنبا د  رسه؟یبهم م  ینقدر که ا  یعروس  یرممگه دارم م  خورد؛یم

 و گفت: یدخند

 یریعشقت م یشکه پ یزمان  خوامیبده م کنی؟ینگاه م ینطوریچرا ا -
ماسک  یهچون  یزن شال ب یا یروسر  تونییبعدشم تو نم ی؟خوشگل باش

 متر شلنگ بهش وصله. یمرو دهنته که ن یژناکس
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تو صورتم آورد   یکمموهام رو به صورت کج و    یبدون توجه به من جلو  بعدم
مخصوص بود رو رو شونه هام   یفک  یه  یکه تو  یژنکپسول اکس  یو بعدبندها

 انداخت. عقب رفت و بهم نگاه کرد.

 .یقشنگ شد یاکننده  یوانهبه طرز د -

 یدنمدر رو باز کرد و به آشوب اشاره کرد. آشوب داخل اومد و با د یع سر  و
 گفت:

 امشب. یچه خوشگل شد یآبج  -

 شروع به خنده کردند یناخودش و آدر بعدم

ت. به آشوب نگاه کردم و دستام رو باال گرفتم. رو داش یدنشد ِی قرار یب  دلم
سمتم اومد و رو دستاش بلندم کرد. خواستم  یع نگاهم سر  یدنآشوب با د

 یچبودم؛ بدنم خشک شده بود و به ه یدهبلندم کنه چون همش دراز کش
 هایخالبا  یصورت  ِی عروسک  یهاکفش  یناعنوان قادر به راه رفتن نبودم. آدر

رو پام کرد. چون ساپورتم  کردیم ییروش خودنما یدسف یونپاپ یهکه   یدسف
 نداشتم. یدنبه جوراب پوش یاز ن یگههم بود د یمدل جوراب 

 دادم و چشمام رو بستم. یهآشوب تک یینهرو به س سرم

 یمارستانکه از ب  یدمفهم یقهشروع به راه رفتن کرد و بعد از چند دق آشوب
 خنک تو صورتم خورد. یچون هوا یمزد یرونب

زرد  یپانامرا یرو بازکردم و سرم رو برگردوندم. نگاهم به پورشه چشمام
 .رفتیمیآشوب خورد که سمتش م
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جلو رفت عقب  یهصندل یقزودتر از ما از طر  ینارو زد و آدر یرشدزدگ آشوب
 ینماش  یع شاگرد گذاشت و در رو بست. سر   یهنشست. آشوب من رو رو صندل

 کرد،یم یکه رانندگ   ینطور رو روشن کرد و هم ینسوار شد و ماش رو دور زد و
 گفت:

که بهم   یتهران اوردنمون چون آدرس یکه طرفا  یمخداروشکر کن یدبازم با -
اونجاست  یکابرغان که ها یکرجه و از تهران تا روستا  یروستا طرفا یهدادن 

ول ط یقهو دو دق یساعت و س یک فاصلس و حدود  یلومتر ک  یک هفتاد و 
 ستراحتبده و ا  یهتک  یراحت سرت رو به صندل  یالپس با خ  یمتا برس  کشهیم

چند مدت   ینجان توهم اون پشت دراز بکش و استراحت کن. تو ا  یناکن. آدر
 .یما شده بود یر و عب یر اس

 معترض شد. یناآدر صدای

 یریو عب یریتا حاال کمک به خانواده اس یاز ک  زنی؟یکه م  یهچه حرف ینا -
که همه   یشهبذاره، هم یهخانوادش از جون ما یبرا یدآدم با یشه؟حساب م

اسم خودش رو عضو خانواده بزاره که  یدبا یکه،کس  یستگل و بلبل ن  یز چ
 .یستهقمردرعقربه پشت به پشت خانوادش با یطکه شرا  یزمان 

خوشش  یناآدر یاز حرفا یزده بود و معلوم بود بدجور یز لبخند ر یه آشوب
 اومده.

هام برداشتم شونه  یکپسول رو از رو  یفشدم و بند ک  یز خ  یملبخند زدم. ن  منم
دادم و  یهتک ینرم صندل یهو کپسول رو تو بغلم گذاشتم. سرم رو به پشت

 چشمام رو بستم.
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آشوب  یر پل یتر  یتو دستم با ترس چشمام رو باز کردم. ام پ یزیحس چ با
 و گفت: یدنگاهم خند یدندستام بود؛ بهش نگاه کردم با د ِی تو

آهنگ  یکم. پس یمکه برس  یتا زمان  یآروم و قرار ندار یگهکه د  دونمیم -
 کن.  یلکسگوش بده و ر

 ینابه آدر یشد. برگشتم و نگاه  یرهخ یابونسرش رو چرخوند و به خ بعدم
بود. ازحالتش خندم  یدهانداختم که دهنش باز مونده بود و مثل خرس خواب

 .یدمخند یز گرفت و ر

کردم.   یرو پل یبگوشام گذاشتم و همون آهنگ حس عج  یرو تو هنذفری
و من با هر  خوندیچشمام رو بستم و خودمو به آهنگ سپردم. ماکان بند م

 .کردمیم یهمزادپندار یتشب

 یکه تو وضع عاد  دونمیم یدنش،د یداشتم برا یدیدش یدلم دل شوره ته
باشه،  یمداشته باشمش و تو زندگ خوامیم یول یدهد یبآس یدو شد یستن

 .یهقشنگش باز باشه برام کاف ِی آب  یکه چشما  ینهم

زود بهش دل بستم اما در اعماق وجودم از همون  ینقدر که ا  یشدچ دونمنمی
و جنس  یدمرو د یشدم؛ غم یرهش خبار تو چشما یناول یکه برا  یالحظه

ها بود که باهاش دست و پنجه نرم غمش رو شناختم چون خودم سال
آور باشه اما آشوب در تعجب  یلیاخ  یزود آشوب برا  یمیتصم  ید. شاکردمیم
رو  یداشتنش رو داشت. در من مادر یآرزو یشهکه هم  یدرو د یخواهر  نم
خونه   یادم  یبگه و وقت   یکاها  هاییبهش زنگ بزنه و از بدخلق   تونهیکه م  یدد
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 یهکه قراره زندگ  یدرو د  یدر من دختر   دونمیمستش کنه. م  یخونگ   یغذا  یبو
 رو دگرگون کنه. یدشداداش غم د یکا،ها

و آشوب در من  یشهم یمیکه حسرت خانواده رو داشته باشه زود صم  دلی
 و هم مادر. یدهم خواهر رو د

 یناکرد و در وجود آدر  یشد چون براش عشق رو تداع  یناعاشق آدر مدونمی
دوسش داشته باشه و متقابال  تونهیکه م  یداز جنس خودش رو د یدختر 

 دوست داشته بشه.

ذوق زده چشمام رو باز  ینماش یستادنچقدر تو فکر بودم که با ا دونمنمی
 یینرو پا نگاهم رو سمت آشوب چرخوندم ماسکم، یدیم؟رس یعنیکردم؛ 

 گرفته و خش دار گفتم:  یآوردم و با صدا

 یدیم؟رس -

و  یددهنم گذاشتم. آشوب خند ِی دوباره ماسک رو رو یحس نفس تنگ  با
 گفت:

 غذا بخرم. یراه  ینرستوران ب ینتا از ا یستادمنه خانوم ذوق زده، ا -

به  یدادم. برگشتم و نگاه  یهتک یدوباره به صندل یو با کسل یدخواب بادم
افتاد شروع به خنده کردم. دهنش   یدنیشانداختم؛ تا نگاهم به وضع د  یناآدر

. آب دهنش راه افتاده بود از موهاش تو دهنش بود  یکهت  یهرو باز کرده بود و  
دستم رو  گشتم؛. کامل سمتش بر کردیهم م یکیخرخر کوچ یه یو هرزگاه 

 آوردم. یرونبود رو بکه تو دهنش   ییدراز کردم و مو
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 گفت:  یع بهم نگاه کنه سر  ینکهو بدون ا یدتکونش دادم از جا پر  آروم

 خوبه؟ یسلآ  یشده؟چ -

 .یکردم تا نهار بخور  یدارتب ینا،من خوبم آدر -

 داد و گفت: یرونب یرو با آسودگ  نفسش

 .دیدمیگشنمه که داشتم خواب غذا رو م  ینقدر ا ی،کرد  یخوب کار -

 آوردم و گفتم: یینرو پا و ماسک  خندیدم

 آب دهنت هممون رو برد. یلاشتها آور بوده، چون س یلیممعلومه خ -

 .یمکرد  یدنباهم شروع به خند و

نشست،  ینباز شد و آشوب با سه تا ظرف مخصوص داخل ماش درماشین
 گفت:

 نکرده. یز ت یکهخوردن روده کوچ یتا روده بزرگتون برا یدبخور یایدب -

ظرف  یهبود. آشوب  یچیدهپ ینتو ماش یکباب ترک   ی. بومیدیخند یز ر همه
 داد،یبزرگ هم دست من م یکاسه  یهکه   ینطور داد و هم ینابزرگ دست آدر

 گفت:

رو   ینسنگ  یچون فعال بدنت تحمل غذاها  یدمتو سوپ خر   یجان برا  یسلآ   -
 ی؟دوست دار ینمنداره، بب

 یینزدم و با پا یو قارچ لبخند بزرگ  یر سوپ ش یدنکاسه رو باز کردم و با د  در 
 آوردن ماسک گفتم:
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 عاشقشم. -

 .یوفتادهتا از دهن ن یدپس خوبه، زود شروع کن -

 یقیبعد خودش شروع به خوردن کرد. ماسکم رو برداشتم و نفس عم و
 یقاشق از سوپ رو تو یهنفس بکشم.  یتونمبهتر م کردمیحس م یدم؛کش

 ی لذت بخش بود اما وقت   یلیخ  یر قارچ و ش  یفدهنم گذاشتم. بافت نرم و لط
که از گلوم احساس کردم به سرفه افتادم.   یدیقورتش دادم از سوزش شد

سرفم قطع  یهبعد از چند ثان یدن،هول زده آروم تو کمرم کوب یناآشوب و آدر
 :یدشد. آشوب پرس

 چت شد؟ یهو -

 سوز گرفت. یلیتا خواستم قورتش بدم گلوم خ مدونینم -

 بود ناراحت شده: معلوم

 یو غذا بخور یتحملش کن یبتون  یدبا یسل،شده آ  یدهگلوت بدجور خراش  -
 .یشهم تر یفوگرنه بدنت ضع

 هم پشت بندش به حرف اومد: آدرینا

غذا رو  یبتون  یدو با یمانجام بد یکار  تونیمیحق با آشوبه، نم یسلاره آ  -
 .یبه زور بخور یبدنت حت  یتتقو یبرا

زد و با دو سمت سوپر مارکت رفت و بعد از چند  یرونب یناز ماش آشوب
 ینبار مصرف برگشت و تو ماش  یک  یوانآب بزرگ و چندتا ل  یبطر   یهبا    یقهدق
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 یهو به سمتم گرفت، ازش گرفتم.  یختر یوانااز ل یکی ینشست. آب رو تو
 .تبرداش ینشونرو از ب یآورد و ورقه قرص یرونب از داشبورد یک پالست

 آورد و سمتم گرفت: یرونها رو از ورق باز قرص یکی

سوپت رو  یسوزش گلوت رو رفع کنه تا بتون  تونهیقرص مسکنه، م ینا -
 هات و شربت مخصوصت رو.و بعدشم قرص یبخور

 گرفتم و قرص رو به زور درد وحشتناک گلوم قورت دادم.  ازش

 خوادیرو روشن کرد. معلوم بود م ینندتند غذاش رو خورد و ماشت آشوب
 گفت:  ینه،زودتر برادرشو بب

 .یدشروع به خوردن کن یگهخوب د -

هم  یناسوپم رو بخورم. آدر ییهگلوم کمتر شده بود و تونستم بهتر بق  سوزش
راحت شد و خودش هم شروع به  یالشقورت بدم خ تونمیم یدد یوقت 

 خوردن غذاش کرد.

که   یتا زمان   یمگذاشت  یک پالست  یهاش رو تواز تموم کردن غذامون، ظرف  بعد
آشوب قرص و شربت مخصوصم رو سمتم  یمش،و بنداز ینیمسطل آشغال بب

دادم و شربت تلخ رو با  یینگرفت. ازش گرفتم و قرص رو با آب به زور پا
 داشبورت گذاشتمشون. یادم و دوباره توحس حالت تهوع قورت د

 به آشوب کردم: رو

 مونده؟ یگهچقدر د -
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 یکم. چشمات رو ببند و رسیمیم یگهد ییقهنگران نباش، چهل و پنج دق -
 .یستن یخبر  یگهاز خواب د ینیرو بب یکاکه ها  یزمان  دونمیبخواب چون م

 باشه. -

چشمام  یقهاز چند دق ها عمل کنن و بعدرو بستم و گذاشتم مسکن چشمام
 .یدمگرم شد و خواب

بود و انگار هرآن  یمیقد یلیبهش انداختم. خ یو نگاه  یستادمخونه ا کنار 
کرد   یرجیریرو هل دادم. ج یمیشوجود داشت؛ در قد یختنشاحتمال فرو ر

 یرنگ  یدسف یمالفه یلتمام وسا یبود و رو یک و باز شد. داخل رفتم؛ تار
 زدم.بودند. بلند صدا  یدهکش

 یی؟کجا  یکا؟ها -

 .یچیدنفر تو گوشم پ یک یزمزمه صدای

 .یدهاتاق خواب یتو -

که دست ها و   ینبود. باترس و درحال یزدم و اطرافم رو نگاه کردم، کس جیغ 
رنگ بود و رنگ  یدروم بود. درسفرفتم که روبه یکنار تنها اتاق   لرزیدیپاهام م
نگاه کردم  یقکه جلوتر رفتم و دق  یشده بود. زمان  یدهروش پاش اییرهقرمز ت

در رو هل دادم و  یدکوبیخون هستند. قلبم محکم م هایدهاون پاش یدمفهم
سمتش  یبود با خوشحال یدهتخت خواب یکه رو  یکاها یدنداخل رفتم. با د
نداشت و صورت مثل   یزخم  یچو بهش نگاه کردم؛ ه  یستادمرفتم. کنارتخت ا



  

 
274 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

. دستم رو سمتش بردم و تا خواستم صورتش رو نوازش ددرخشییماهش م
 شد. محکم تکونش دادم و گفتم: یچشماش خون جار یکنم از گوشه

 .یکاشو! ها یدار ب یکاها یکا،ها -

 یغاز ته گلو ج  یدشتمامًا سف  یهاچشم  یدنآن چشماش باز شد و با د  یک   به
 زدم. یبلند

 ینفس افتادم. آشوب هل شد و دستش رو روو به نفس یدماز خواب پر  یهو
 دستم گذاشت:

 .یدینترس فقط خواب د یست،ن یزی. چیستن یزیچ -

و آشوب   دادیهام رو ماساژ مشونه  ینا. آدرزدمینفس منفس  ینطور من هم  اما
که   یادیز  یباز کرد. با مقدار هوا  یشتر رو ب  یژناکس  یر دستش رو دراز کرد و ش

 یهتر شد. و ضربان قلبم آروم یدمکش  یقیماسک پخش شد؛ نفس عم ِی تو
 و ماسک رو برداشتم. یدمکش  یگهد یقنفس عم

 یدیم؟هنوز نرس -

 جوابم رو داد. ریختیبرام آب م یوانکه تو ل  ینطور هم آدرینا

چه منظره  یناز پنجره نگاه کن بب رسیم،یم یگهد ییقههنوز نه اما پنج دق -
 .یهپاک و سرسبز  ی

 یواننگاه کردم و جرعه جرعه از آب ل  یرونرو ازش گرفتم و از پنجره به ب  لیوان
. اطراف گذشتیاز بهشت بود که م یکهت یهچشمام انگار  ی. جلویدمرو نوش

 کردندیم ییها خودنمااون سبزه یتو یادیز یهاهمه سرسبز بود و گل
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که   یدمن بودن، فهمکه جلومو  ییهااز خونه  یادیهجم نسبتًا ز  یدنبا د  نگاهم
 یهادادم و با استرس دست ینامصرف رو دست آدر یکبار  یوان. لیدیمرس

 .یچیدمسردم رو به هم پ

. فکرکنم تعجب کردندینگاه م  ینکه تو دشت بودن با تعجب به ماش  مردمی
 و گفت: یستادخونه ا یه. آشوب کنار یمدار یکار چ ینجاکرده بودن که ما ا

 .ینجاستکه هم  یینپا یزیدخوب بر  -

ممانعت کردم بازم بغلم  یرو دور زد و سمتم اومد و هرچ  ینماش یع سر  بعدم
 کرد.

با  یدهورز یکلمرد با قد بلند و ه یه یهو بعد از چند ثان یستادیمخونه ا کنار 
 اومد. آشوب خطاب بهش گفت: یشمونجذاب پ یچهره 

 ینجاس؟هم یِهرمان مطمئن -

 بم گفت: یبا صدا ِهرمان

 .یدمرو د یکاآقا خودم آقا ها بله -

 .یهباشه پس عال -

 کرد و گفت:  ینارو به آدر و

 در بزن. یآدر -

خانوم که معلوم بود مسن ساله  یه  یسه تقه به در زد، صدا یع سر  آدرینا
 اومد.
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 یه؟ک  -

 بلند گفت: آشوب

 شماست. یشما پ یضگفتن مر   ییم،مادرجان ما -

 اومدم مادر اومدم. -

 مهربون بهمون لبخند زد و گفت: یمادربزرگ مسن با چهره یهباز شد و  در 

 ماست. یشپ یزتونکه عز   یایدتو، ب یایدسالم مادر، ب -

دادم و  یهآشوب تک یینه. سرم رو به سیمداخل رفت یستاد،خودش کنار در ا و
 یدسرسبز و قشنگ بود که ام یخونه یهبه فضا نگاه کردم؛ برخالف خوابم 

 .باریدیازش م

شمال بود. آشوب کفشاش رو کنار در درآورد و   یهاخونشون مثل خونه  سبک
 .یمآورد و داخل رفت یرونمنم ب یکفشا

از  یکیاز  یامرد مسن بامزه یهنشوند. بعد از چند ثان ینزم یمن رو رو آروم
 و گفت: یدخند یدنمونبا د یم،زد. همه با هم سالم داد یرونها باتاق

 سالم باباجان. -

شلوارش   یپاچه  یپاهاش بود که جوراباش رو تا نصفه  یرنگ   یخاکستر   شلوار 
رو سرش بود.   یتنش بود و کاله سبز رنگ   یرنگ   یدسف  یراهنبود و پ  یدهباال کش

 بود. اییلهپ یلهش یدرکل مرد بامزه و ب 
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 یهاستبا د  یقهاتاق بود رفت و بعد از چند دق  یروتو اشپزخونه که روبه  سریع
 برگشت. یسخ

 گفت:  یدنمنشست و با د کنارمون

 یسلی؟باباجان تو آ  -

 کردم:  تعجب

 دبله! چطور؟-

نداشت   ی. اوضاع خوب یمخودمون آورد  یشکه پ  یپسر رو از زمان   ینباباجان ا  -
 پریدیاوقات از خواب م  یشتر داشت اما پ  یدیبود و تب شد  یهوشو همش ب

 یاسم آشوب رو، معلوم بود بدجور یا کردیاسم شمارو رو صدا م یاو فقط 
 .یزیدبراش عز 

 به در زد و صدا زد. یزده بود. نگاه  یقیعم لبخند

 جان. یگمجان، ماه ب یگمماه ب -

 همون خانوم مسن اومد که گفت: صدای

 اومدم. یاومدم عمو عل -

که   یشد درحالتو درگاه در ظاهر  یعسر  ی،عمو عل یگهجانم به شوهرش م ای
به تن داشت و چادر گل   یقرمز رنگ   یراهنتو دستاش بود. دامن و پ  ینیس  یه
رو رو سرش بسته بود که  یبود و چارقد بلند یچیدهرو به کمرش پ یدار



  

 
278 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

اومد و   نکنارمو  یع زده بود. سر   یرونچارقد ب  یر بافته شدش از ز  یدسف  یموها
 رو جلومون گذاشت و گفت: ینیس

 .یداگرسنه  یلیو حتما االن خ یدتو راه بود یکه کل  یدبخور ایدیمادر، ب یایدب -

و چندتا نون گرد  یرینیبود و چند مدل ش یعیطب یر ش یوانپنج تا ل ینیس تو
 .یهزرد رنگ که معلوم بود نون زعفرون

 مادرجان. یدبخور -

 یناداد،.آدر ینابه آدر یکیبه من و  یکیها رو برداشت و  یواندوتا از ل آشوب
بود رو برداشت چون عاشق   یکه روش توت فرنگ   هایرینیاز ش  یکیخم شد و  
رو جدا کرد و   یکشت  یهگرد رو برداشت.    یهااز نون  یکیآشوب    یه،توت فرنگ

و  یرینکردم. طعم ش  یدندهنم گذاشتم و شروع به جو یدستم داد؛ آروم تو
 یهطعم بردم.    یبرکت  یناز ا  یقیدهنم پخش شد و شعف عم  یتو  یشزعفرون

 یر،ش یگنم ینکه معلوم بود تازس رو خوردم. واقعا به ا  یمحل یر قلوپ از ش
 یههاشون رو برداشتن و شروع به خوردن کردن.  یوانآشوب و هرمان هم ل

 .دمکر   یذهنم رو مشغول کرد رو به عمو عل یبدجور یسوال

 آقا... یگمم -

 .یدحرفم پر  وسط

 .کننیصدا م  ینطوریهمه من رو ا  ینجاا  ی،باباجان! بهم بگو عموعل  یهآقا چ  -

 یسلم؟که من آ   یدیدچطور فهم یچشم، عموعل -

 زد و گفت: لبخندی



  

 
279 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

پسر مدام اسم تورو  ینکه ا  ی. زمان شناسمیعاشق رو م یهدخترم من نگاه  -
که طرف مقابلش به همون   یشهعاشق م ینطور ا یکه کس  یدمفهم زدیصدا م
پسر  یک دل  تونهیکه عاشق نباشه نم  یعاشقش باشه، دختر  یشتر ب یا اندازه

به اتاق بود.  یرهنگاهت خ یدمتکه د  یاوابسته کنه. تو از لحظه ینطور رو ا
 ی. حت ینیبب  یبد  یطکه عشقت رو تو شرا  ترسییچون م  لرزهیدستات داره م

 .یت رف  یشکه از ترس ازدست دادنش تا مرز مرگ پ  یگهم  یژناون ماسک اکس

 گفت:  کردیاشاره م یگمکه به ماه ب  یدرحال و

خانوم خوشگلم و جنس عشق رو خوب  یهبعدشم من خودم عاشقم  -
 .شناسمیم

 یا. خدایمانداخت و همه به خنده افتاد یینسرخ شد و سرش رو پا یگمب ماه
 چقدر عشقشون قشنگه.

 گفت:  یع شدم. آشوب سر  یز خ یمگذاشتم و ن  ینیس یرو تو یخال لیوان

 یری؟کجا م  یشده؟چ -

 آروم گفتم: یصدا با

 .ینمشبرم بب خوامیم -

 گفت:  یعل عمو

 دلش آروم و قرار نداره. ینهرو بب یارش خوادیپسرم نگران نباش م -

 گفت:  یع سر  آشوب
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 .برمتیباشه االن م -

 :یدمحرفش پر  ینب سریع

 دوقدم راه رو خودم برم. ینا تونمی. مخوادینم -

که آشوب   خوردمیم  ینپاهام سست شد و داشتم با صورت زم  یستادمتا ا  اما
 گرفتم.

 گفت:  یدهترس یگمب ماه

 زهرا، مادر چت شد؟ ییافاطمه -

 .کننیم یپاهام دارن نافرمان  یکمماه جان  یستن یزیچ -

 آشوب رو گرفتم و گفتم: دست

 راه برم فقط کمکم کن. تونمیم -

. آروم بازوش رو گرفتم و یستادمو با کمکش منم ا یستادزودتر ا آشوب
 آروم رو با کمکش برداشتم. یهاقدم

 .یمرنگ اتاق رو باز کردم و داخل اتاق شد یادرقهوه آروم

دهنم  یبود افتاد. دستم رو رو یدهتشک خواب یکه رو یکانگاهم به ها تا
که   یدمکه کنار گوشم اومد فهم  یهق هق  یافتادم. با صدا یهگذاشتم و به گر 

 .کنهیم یهآشوب هم داره گر 

 .یمکنار تشکش نشست  ینزم یو رو یمرفت کنارش
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 یچیاز دستاش باندپ  یکیداشت و    یقشنگش چند تا زخم و خون مردگ   صورت
 عرق نشسته بود. یشونیشو رو پ کشیدیشده بود. تندتند نفس م

گذاشتم. کوبش قلبش تو گوشم  ینشس یرو روخم شدم و سرم  سمتش
 و با هر تپش خداروشکر کردم که هنوز دارمش. پیچیدیم

 صداش زدم. آروم

 یکا؟ها -

صداش   یگهبار د  یهسقف رو نگاه کرد.    یمرو خمارگونه باز کرد و مستق  چشماش
 زدم: 

 یکا؟ها -

 لبخند زد و گفت: یه یدنمونسمتمون چرخوند و با د یع رو سر  نگاهش

 بینم؟یدفعه خواب نم ینا یعنیآشوب؟  یسل؟آ  -

و بغلش کردم که حس کردم  یچیدمتر دور کمرش پدستام رو محکم سریع 
رو احساس کنم و  ینفس زندگ  تونستمینفسم باال اومد انگار در نبودش نم

 .کشمیام و نفس مزنده کردمیمرده بودم اما حاال حس م یاحساس

 گفتم:  بهش

 محکم بغلت کنه؟ ینقدر ا تونهیخواب م ِی تو یسلبه نظرت آ  -

 و گفت: یچیدرو محکم دور کمرم پ دستش

 با احساس بغلم کنه. ینطور ا تونهیم یواقع یسلآ  یهفقط  تونه،ینه نم -
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 .یمکرد  یز ر یخنده  یههمه  و

ازش جدا شدم و بهش نگاه کردم. نگاهش رو سمت آشوب چرخوند و  آروم
 گفت:

 ی؟برادر از مرگ برگشتت رو بغل کن خوایینم ینممعرفت بب یرادر ب ب یا -

انداخت و  یکابغل ها یو خودش رو محکم تو یدخند یهگر  یونم آشوب
 گذاشت.  یکاها یشونه ِی رو یامردونه و محکم بغلش کرد و بوسه

 یکاو ماسک شد؛ چون تا آشوب از ها  یژندستگاه اکس  یتازه متوجه  انگارهایکا
 اخم کرد و گفت: یدنشوننگاهش بهشون افتاد با د یکاها جدا شد و

 همراهته؟ یژنماسک اکس یچ  یبرا -

 برام زجرآور بود. یلیرو بدون نبودنت خ ینفقط ا یه،طوالن یشقض -

بود. هرگز   یمن و همراه من خواه   یایدن  یتو  یشههمونطور که گفتم تو هم  -
 .یدممرگ هم جنگ یبا فرشته یداشتنت حت  یو برا ذارمیتنهات نم

 بهش زدم گفت: یبامحبت  لبخند

 کل وجودم رو گرفته.  یتا بلندشم چون حس کسل یدکمکم کن  یایدب -

 قاطع گفت: یکاکنه اما ها  یریخواست جلوگ آشوب

وجودم فعال اعتراض رو قبول  یو قاض یستکه گفتم، اعتراض وارد ن  ینهم -
 .کنهینم
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 یستن یکاها ییکه بدون زورگو  یکاداد. ها یروننفسش رو با شدت ب آشوب
از  یع نشست آشوب سر  یکاها ینکه. بعد از اینهکمک کرد تا بش  یکاکه، به ها

 تنهام گذاشت. یکازد و با ها یروناتاق ب

حال  ینبرام بگو چرا سالم از خونه خارجت کردم و حاال با ا یسل،برام بگو آ  -
 ینمت؟بب یدبا

و تو  یدمنگفتم فقط خودم رو سمتش کش ییز انداختم و چ یینرو پا سرم
دستاش  یچشگذاشتم و با پ  ینشس یبغلش خودم رو جا کردم. سرم رو رو

 .یدمکش  یقیدور کمرم نفس عم

 گفتم:  آروم

 ین. بذار نفس بکشم چون تو ایرمفقط بذار آرامش بگ یکافعال نپرس ها -
 یدند ی، براکردنت  یداپ یکنم برا  یدالحظه هم خودمو پ یهمدت نتونستم 

وجودم رو گم کردم   یهام رو، همهرو، نفس  یمکردم. زندگ  گم  دوبارت خودم رو
بهم برت گردونه.  وعذاب بدم تاخدا دلش به حالم بسوزه  ینقدر تا خودم رو ا

هاش هست و حواسش به بنده یشهخدا با دادن دوبارت بهم فهموند که هم
با دور کردنت از من خواست  یحت  .یشنکارهاش با مصلحت انجام م  یهمه

ام، چقدر به داشتنت محتاجم و خوب هم بهم بفهمونه که چقدر بهت وابسته
هاش نگرانه و بنده یهیندآ  یبهم فهموند. عاشق خدام که هرلحظه برا ینوا

 یندهرو بهم برگردوند و آ  یماونا رو دوست داره. با دادن دوبارت به من زندگ
 وشت.ن یرمرو تو تقد یخوب  ی

 رو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم و لب زدم: سرم
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 دوست دارم. -

رو تو   یکاکه ها  یدمفهم  ینجا،روز و هم  ینلحظه و هم  ینساعت و هم  ینهم 
 .خوامیم یزیاز هرچ یشتر ب یمزندگ

*** 

 :آشوب

و  ینااومدم و در رو آروم بستم. خواستم سمت آدر یرونلبخند از اتاق ب با
 صدام زد. یگمماه بهرمان برم اما 

 پسرم؟ -

 :برگشتم

 جانم؟ -

پسرم، خودتم بخور   یرهرو ببر واسه برادرت تا جون بگ  ینیس  ینا  یامادر ب  یاب  -
 مادرجان.

 رو دستم داد: یبزرگ  ینیس و

 ممنونم مادرجان. یلیخ -

 .یدخواهش پسرم زودتر برو تا ضعف نکرد -

 چشم. -
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ها هم رو . بالخره بعد مدتیستادمبه سمت اتاق برگشتم اما کنار در ا دوباره
 یگمماه ب یندوختم، بب ینیخلوت براشون الزمه. نگاهم رو به س یکمو  یدند

بود. از برنج و خورشت   ینیس  ی. انواع غذاها توکرده  یوونهچه کرده! همه رو د
که   یوکو و کباب شامک  ندتانوع کوفته و چ  یهو دوغ و    یگرفته تا کباب و ترش

 .کردیم یوونهبوش آدم رو د

رو  یسلنشسته بود و آ  یکاتقه به در زدم و آروم وارد اتاق شدم. ها چند
 پاهاش خواب بود و صورتش پر از آرامش بود.

و سرش رو  ینرو بغل کردم؛ رو زم یسلگذاشتم و آروم آ   یکارو کنار ها سینی
 نشستم. یکابالشت گذاشتم و کنار ها یرو

 گفت:  یجد یبا صدا هایکا

کن تو نبودم چخبر بوده؟ من سالم از خونه خارجتون   یفتعر   یز به ر  یز آشوب ر  -
 یرچشمز یو تو رو با اون و گود بینمیرو با کمک نفس م یسلکردم و حاال آ 

. یهم کرد  یهگر   یدیکه نخواب  ینکه معلومه عالوه بر ا  بینمیقرمز م  یو چشما
 بده؟! یحتوض

 و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

اندازه تورو دوست داره؛   یب   یسلرو بدون، آ   یز چ  یه. فقط  یمممن تسل  ی،اوک   -
که   دویدیم یسلرو از خونه خارج کردم و خونه منفجر شد آ  یسلکه آ   یزمان 

عقب،   یدمشبندازه تا بتونه نجاتت بده اما نذاشتم و کش  یشخودش رو تو آت
غلو   یکه صداش ب   کشیدیبلند ممحکم و    هاییغ چنان متمدد ج  یسلآ   یکاها
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که گلوش   یدرس ییبه جا شد؛یلحظه آروم نم یه. رسیدیتا عرش خدا هم م
زنده نمونده  یچکساومد و گفتن ه یآتش نشان  یافتاد. وقت  یزیبه خون ر

بهوش   یمارستانکه تو ب  یزمان   یکاها  یاز بس بهش فشار اومد که غش کرد. وا
 یکاها  گفتیو م  کردیه میو فقط ازت گال  زدن کرد  یغ اومد دوباره شروع به ج

رفت که سرم رگش رو پاره کرد و نفسش گرفت. به  یشپ ییکجاست تا جا
به زور کپسول  یگهد یه،زور روتخت خوابوندنش، فقط کارش شده بود گر 

انگار  ینجاییکه هرمان زنگ زد و گفت ا  ی. از زمان کشیدینفس م یژناکس
 یلیخ یسلآ  هایکا،ه چشماش برگشت. ب یدکردن و ام  یقتزر یبهش زندگ 

سخت بود،  یلیبهمون سخت گذشت، نبودنت برامون خ یلی. خیدزجر کش
 .یلیخ

 یننگفت اما هم یزیمقدمه بغلم کرد و تو بغلش محکم فشردم. چ یب  هایکا
 اندازه هممون رو دوست داره. یکه ب   کردیبغل کردنش معلوم م

توش مشهود بود  یدکه ترد ییتو فکر رفت و با صدا یکمجدا شدم.  ازش
 گفت:

 یدی؟تدارک د یزیچه چ هایسپل یو برا -

 زدم و با لحن قاطع گفتم: یشرور لبخند

رو کات   یشمربوط بود رو گفتم و بق  یاکه به اون عوض  ییمعلومه، فقط جاها  -
اطر که به خ یمهست یگناهیمظلوم و ب یخانواده یهکردم. ما در نظر اونا 

 شرکتمون خواستن بهمون ضربه بزنن. یتموقع
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 ی؟که تو خونه بودن چ   ییو اونا -

همون  یعنی ییرضا یو آقا یدهبدنشون رو خراش یر مقدار ت یهدخترا فقط  -
پاش خورده بود. االنم حالش کامال   یتو  یکیبازوش و    یتو  یر ت  یهعاقد، فقط  

 نداره. یتیخوبه و شکا

 ت:افتاد که گف یادش انگارچیزی

مگه گچ گرفته نشده بود. پس چرا گچ رو دستاش  یسلدست آ  یراست  -
 یست؟ن

 یک   ینا  یترک بوده تو  یهچون فقط    یشکرد. شکستگ  ینشدکتر اومد و معا  -
 رو براش انجام دادن. یجزئ  یچیباند پ ینفقط هم یگهشده و د یمهفته ترم

و خوشحالم که تورو پشتم دارم. واقعا   کنمیبهت افتخار م  یلیخوبه، واقعا خ  -
و حاال وقتشه که من برات جبران کنم آشوب  یتالش کرد یمونزندگ یبرا

 جان.

 و گفتم: خندیدم

و محتواش  ینیچون س یهبرام کاف یمغذا رو بخور ینبا هم ا یایکه ب  ینهم -
 .زنهیداره بهم چشمک م یبه طور واضح 

 .یدهم همراهم خند یکاو ها یدمخند و

 بگه گفتم: یزیچ یکاها ینکهو قبل از ا یدمرو کنارمون کش سینی
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بخوره و تو راه براش سوپ گرفتم و به  ینسنگ یز چ تونهیتا فردا نم یسلآ  -
درد گلوش تونست بخوره. بذار راحت چند ساعت  یزور قرص مسکن برا

 که داره.  یهخواب ینتر آرامش بخش ینبخوابه که ا

انداخت و باهم شروع به خوردن غذا  یسلآ  یرو تکون داد و پتو رو سرش
 .یمکرد

*** 

 :آیسل

. کنار آشوب بودم، با یدماز خواب پر  شدیکه به بدنم وارد م ییهاتکون با
 :یدمترس پرس

 ریم؟ی... م... میمک... ک... کجا... د... دار  -

 گفت:  یتبا عصبان آشوب

دوباره رو پا شدن و شروع به فتوا دادن کردند. هرچقدر  یکانترس، آقا ها -
 یکی،  یکااستراحت کن، نه آقا ها  یکم  یمن تو از مرگ برگشت   یز عز   یگیبهش م
بعد دوباره   یادباال ب  یتبهش بگه بزار اون نفس لعنت  یستن  یکی.  یکیحرفش  
برپا زد و  یع بزن تو مشکالتت، به محض خوردن نهارش سر  یرجهبا سر ش
. اوف خدا، فقط یمکالم گفت بر   یه یع من سر  یهاوجه به پرپر زدنبدون ت

 مرد. یناوف از دست ا

 اومد. یکاخونسرد ها یلیخ صدای

 نداره. اییدهفا یچکه ه  دونییحرص نخور آشوب، م یخودب -
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 .گردنش برجسته شده بودن  یهاشده بود که رگ یچنان عصبان  آشوب

 .خندهیاوضاع م ینبه ا یز ر یز اره رد دیدمیسکوت کرده بود و م آدرینا

 یکاآشوب نشست.  پشت بندش ها یننفر رفت و عقب ماش یناول آدرینا
سوار شه  ینکهراننده نشوند و قبل از ا یرفت و نشست. آشوب منو صندل

 خطاب به هرمان گفت:

 .یاشو و پشت سرمون ب ینتسوار ماش یع ِهرمان سر  -

 چشم. -

 یناول  یدن. تا کنارمون رساومدنیکه سمتمون م  یدمرو د  یو عموعل  یگمب  ماه
 به حرف اومد. یگمنفر ماه ب

 یکمطفل معصوم    ینا  ذاشتیدیحداقل م  رید؟یم  یدزود دار  ینقدر مادر چرا ا  -
 ما بهتون بد گذشته؟ یشپ ینقدر . ایدبخوابه تو خواب بغل و زاه براهش کرد

 گفت:  یگمنگاه کرد و خطاب به ماه ب یکابا اخم به ها آشوب

و  یهکه هنوز سر و صورتش زخم  یسرتق  ینمادرجون، ا یهچه حرف یننه ا -
 یازداغو پ یزودتر دوباره تو زندگ  خوادیکالمه م  یهبازم حرفش  یتب داره ول

 خطر بندازه.

 .  محکم صداش کرد و گفت:یدحرف آشوب پر  ینب هایکا
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قب موندم ع یزودتر برم تا بتونم به کارا یدآشوب! مادرجان من با -
بالعکس  کنهیمن رو سرحال نم یدنرختخواب خواب یسروسامون بدم. تو

 تر شم.تر و بدحالخسته یشهباعث م

 کرد و گفت:  یدست  یشپ یتا خواست حرف بزنه عمو عل یگمب ماه

بهتون عادت کرده و  یدشد یول یدهکه به روزه شما رو د  ینبا ا یگم،ماه ب -
 یچوقتمرد ه یهاما باباجان حرفت درسته،  یدزود بر  ینقدر سختشه که ا

خانوم هم نکاحش  یهکه   یباشه مخصوصا زمان  یشزندگ یخیالب تونهینم
 .یدو فراموشمون نکن یدباباجان اما بازم به ما سر بزن یدباشه. بر 

 انداخت و شرمنده زمزمه کرد: یینسرش رو پا آشوب

 همه زحمت بهتون کمک کن... . ینبابت ا یدکه نذاشت  شما -

 :یدحرفش پر  یناخم کرده بود و ب یعل عمو

مگه ما از پسر   یدما،رو ازت شن  یحرف   ینبود که همچ  یبار  ینآخر   ینپسرم ا  -
. یدمن یتمام شما پسرا و دخترا یریم؟تا پول بگ کنیمیمراقبت م یمونزخم

 یرن؟از فرزندشون پول بگ مراقبت یپدرومادر برا یشهاصال مگه م

هم خم شد و  یگم. ماه بیدرو بغل کرد و شونش رو بوس یعموعل آشوب
 گذاشت و با بغض زمزمه کرد.  یشونیمپ یرو یابوسه

 یشمبهت وابسته شم. بازم پ ینقدر تو وجودته که باعث شده ا یزیمادر چ -
 فکرکن منم مادرتم. یا،ب

 .یاییدمادر دن ینشما بهتر  یام،شم، حتما مجانم، فداتون یا -
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حرکت و  ینشد و در ح ینسوار ماش یع بود. آشوب سر  یسخت  خداحافظی
 زد و به راه افتاد. یخداحافظ  یبه نشونه یبوق 

دوختم و به حرکت اجسام   یروندادم. نگاهم رو از پنجره به ب  یهتک  یصندل  به
 نگاه کردم. یکیتار ِی تو

 یداپ یاز چندساعت اصال بهش ن ینکه تو ا  یدمکش  یژنمماسک اکس به دستی
 .یانتا باال ب خواستنیرو م یکاگرفته فقط ها  یهانفس یننکردم. انگار ا

 ینماش یکالم تو یب  یمآهنگ مال یدستگاه رو روشن کرد و صدا آشوب
که پشت  یدمهرمان رو د یداسکال یالککاد ینکنار ماش یینه. از آ یچیدپ

سرحال باشم و   ی. خواب ظهر باعث شده بود که حساب کردیحرکت مسرمون  
 نکنم. یاحساس خواب آلودگ  یگهد

سرحال و خوش   یشهکه هم  یآشوب   یبود؛ حت   یجار  ینتو ماش  ینیسنگ  سکوت
بود و با دستاش چنان فرمون  یدههم کش یتو یدرو بود حاال اخماش رو شد

شده بود و معلوم بود  یدکه سرانگشتاش از شدت فشار سف  دادیرو فشار م
 .یختهاعصابش بهم ر یداً شد

 یکه تو خونه  یدمرو خواب د  هامیآوردم. بچگ   یادبودم رو به    یدهکه د  خوابی
عالم کودکانم غرق شده  یو تو کردمیم یقشنگمون همراه بابا و مامان باز

خواب باعث شده بود که حس نفرت و انتقام وجودم رو  ینا یدنودم. دب
 وجودم رو آروم کنه. تونستیکه م  یرمرو بگ یمیو تصم یرهبگ

 اومد که گفت: یکاها صدای
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 ی؟هست که الزم باشه به من بگ   یزیچ  ی،ساعته که تو فکر   یک جان،    یسلآ   -

 داشتم. یدگفتنش ترد  برای

فکرت رو مشغول کرده رو بگو تا برات حلش رو که  یزینکن. هرچ یدترد -
 هستم. یمحل مشکالت زندگ یبرا یشهو من هم یمن یهکنم. تو زندگ

 زدم و گفتم: لبخندی

که اسم  ییگرفتم که برم و از اون نامردا یمراستش امروز تصم دونم،یم -
. یرمخودشون گذاشتن، تمام اونچه که ازم گرفتن رو پس بگ یخانواده رو رو

روز خجالت   یه  یدکه شا  کردمیتو گذشته اصال برام مهم نبود چون فکر م  یدشا
که   یدمفهم  یدمچش  ور   یواقع  یاما حاال که طعم خانواده  یانبکشن و دنبالم ب
ان هستن که ازم سواستفاده کردن و دور  یو اونا فقط کس ینشماها خانوادم

پدرم رو پس  یزحمتا خوامیو ساده فرض شدنم، تمام شده و م یعرضگ  یب 
 .یرمبگ

 خونسرد گفت: یلیخ هایکا

 یگه؟که منم همراهت هستم د  دونییو م -

 نگفتم. یزیو چ یدمکش  یقیعم نفس

 هم همزمان گفتن: یناو آدر آشوب

 .یمما هم هست -

 و گفتم: خندیدم
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که شمارو بهم داده.   یماز زمان راض  یلیخچقدر خوشبختم که شماها رو دارم.    -
عضو با ارزش خانواده رو بهم داد تا به امروز که   یه  یمخدا در هر وهله از زندگ

 من کامِل کامل شده. یخانواده

 :یدمتو فکر بود. تعجب کردم و پرس هایکا

 یده؟آزارت م یزیچ ی؟چرا تو فکر یکاها -

رو بهت بگم اما گفتم  یشنهادپ ینا خوامیوقته که م یلیراستش خودم خ -
 زنمیرو دارم حدس م یزاییچ یه. یش یتو اذ ینیشونبب ینخوا یگهد یدشا

 .کنمیخودم برم و بفهمم. اگه بدونم درست بوده بهشون رحم نم یدکه با

 :یدپرس یدنفر آشوب بود که با ترد ینو اول یمتعجب کرد همه

 یه؟و اون مسئله چ -

 .یگمنم یزیچون تا مطمئن نشم چ یدنپرس یزیفعال چ -

نفرمون هم  یک  یسکوت شد و همه تو بهت و تعجب بودن. حت  دوباره
 از چه قراره. یهحدس بزنه که قض تونستینم

 کرد.  یتوقف تا خونه رانندگ  یب  آشوب

 ینگرو زد و وارد خونه شد. تو پارک  یموتو آشوب ر  یدیمرس  یالکه به و  زمانی
 یم؛ جا نشسته بود  یک استخوان هامون از بس    یمشد  یادهپارک کرد و همه تا پ

 .دادیصدا م
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. تا چشمم به خونه افتاد یمکوفته و خسته وارد خونه شد  یهابا بدن همه
 زدم و با حرص گفتم: یفیخف یغ ج

 یه؟خاک ینقدر چرا ا یه،چه وضع ینا -

 .یماالن چقدر عصبان دونستنیگرفته بودن چون م  یاللمون  همشون

مقدمه دستم رو گرفت و با دو من رو از پله ها باال برد. به محض  یب  هایکا
 ورود به اتاقش سمتش برگشتم و گفتم:

خونه رو خاک  ینکنم. از بس ا  یزکاریتم خوامیم یه،چه وضع ینآشوب ا -
 .یادگرفته نفس آدم باال نم

رو احساس کردم.   یزیچ  یسرد  یهچپم رو گرفت و بعد از چندثاندست    آشوب
 بود نگاه کردم. یکابه دستم که تو دست ها

 یغدهنم گذاشتم و ج  یکه تو انگشتم بود. دستم رو رو  ییطال  یحلقه  یدند  با
زرد بود  یبود و طال یینشپا یننگ یفرد یهبود؛  یباز یلی. خیدمکش  یفیخف

بزرگ بود. واقعا  یننگ یهبود و وسطش  یدسف یطال ییشاما قسمت باال
پشت حلقه هم پشتش بود که  یهو  کردیم ییدر نگاه اول خودنما یلیخ

 .خوردیم یننگ یفرد یهبود و  یفظر 

پشت دستم  یرو یاانتظارش رو نداشتم،.دستم رو باال برد و بوسه اصال
 یآورد و تو یرونرو ب یزیکرد و چ  یبشج یرو تو یگشگذاشت. دست د

کف   یمردونه یحلقه یدندستم گذاشت. دستم رو سمت خودم آوردم و با د
 .یدمخند یهگر   یوندستم م
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 :گفت

رو بهت   یدمرو که برات خر   یزاییاصال وقت نشد که چ  یر به خاطر اتفاقات اخ  -
که ما متعلق به  یدهبه همه نشون م یگهها دحلقه ینبدم. درضمن ا

 یباخانوم معصوم و ز ینم که قشنگ همه بدونن ا. ست هم گرفتایمیگههمد
 منه. یایمال من و دن

آروم دستش رو سمت صورتم آورد و با سرانگشتاش اشکام رو پاک  بعدم
دادم و  یهگونه و گردنم گذاشت. سرم رو به دستش تک  یکرد. دستش رو رو

 گذاشتم.  یاو کف دستش بوسه یدمخند

 یطال رو تو یآروم انگشتر ساده روم گرفت.آورد و روبه یینرو پا دستش
 انگشتش کردم و ته دلم ضعف رفت.

گونش   ِی رو  یاو بوسه  یدمشکتش رو گرفتم و آروم سمت خودم کش  یگوشه
 یقیگذاشتم. محکم بغلم کرد؛ سرش رو به سمت شونم خم کرد و نفس عم

 یزیچ  یسرد  یقهدق  یک. آروم برم گردوند و از پشت بغلم کرد و بعد از  یدکش
 گردنم باعث شد شکه شم و به گردنم نگاه کنم.  یرو

هم  یقیکه تو گردنم بود همزمان با تعجب کردن لبخند عم  یزیچ یدند از 
 زدم.

کوه بر فرازش سرش   یرو یکه تو گردنم بود شکل ماه بود که گرگ   گردنبندی
 .کشهیکه زوزه م  دونستمیرو به سمت ماه باال برده بود و م
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اسمم ماه شفاف بود و  یاشاره داشت. معن یکاگردنبند به من و ها  ینا چقدر 
ما رو به شکل  یانگردنبند عشق م ینهم لقبش گرگ بود. حاال ا یکاها
 گرگ و ماه.  یانعشق م یعنی کشید؛یم

 گفت:  آروم

 و نگاه کن.پشتش ر  -

 جمله نوشته بود. یک گردنبند رو برگردوندم. پشتش   آروم

 .یتنها یماه و گرگ تا ب  یانعشق م -

 نوشته بود. یینشاسممون رو پا و

 .یکاو ها یسلآ  -

رو  هامیقرار گرفته بودم و به چشم جواب تمام صبور یر تحت تاث خیلی
 .بهم ثابت کرد یکاکه خدا پاداشش رو با دادن ها  دیدمیم

 ی؟دوستش دار -

 کردم:  تعجب

داشته باشم.  تونستمیبود که م اییههد ینبهتر  یندوسش دارم؟ ا یاخدا -
 .یستبراش ن یدوسش دارم که حد ینقدر ا

 زد و گفت: یقیعم لبخند

 خوشحالم، درضمن هنوز تمام نشده. -
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 ی؟چ  -

 یمخمل  یآورد و سمتم اومدم. جعبه  یرونرو ب  یاکمدش رفت و جعبه  سمت
محتواش  یدنرنگ سورمه رنگ رو دستم داد. درش رو آروم باز کردم و با د

 درش رو بستم و گفتم: یعسر 

نکنه فکر  ی؟چه خبره؟ مگه من باهات ازدواج کردم که برام طال بخر  یکاها -
 بودم به خاطر پولت باهات ازدواج کردم؟ یر چون فق یکرد

 لبم گذاشت و گفت: یرو رو انگشتش

 یشتر چون حقت ب یدم. برات خر یحرف رو بزن  یننکردم که ا ینکاروا یس،ه -
و  یجونتم وسط گذاشت  یمسروسامون دادن به زندگ یحرفاست. تو برا یناز ا

 یه براک  یفمهوظ ینمن شوهرتم و ا ی؛خودت کرد یوابسته یدمن رو شد
 یاون جمله خوامینم یگهبخرم. هرگز د یهکه دوستش دارم هد یکس
 یا  یدوسشون دار  ینمرو از زبونت بشنوم. حاال هم زود بپوششون بب  وسمنح
 نه.

 گفتم:  یکادرش رو باز کردم و بهشون نگاه کردم. رو به ها یگهبار د یه

 تو برام انجامش بده. -

گوشم کرد؛ دستم رو   یو برداشت و توها ر جعبه رو دستش دادم. گوشواره و
 گرفت و باال آورد و دستبند رو دستم کرد.

.  توربان رو از سرم درآورد و موهام رو باز ینمبردم تا خودم رو بب ینهکنار آ   تا
 کرد.
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بود و واقعا عاشقم کرده بود.   یز به خودم نگاه کردم. گوشوارش مدل آو  ینهآ   تو
گوشم قرار   یبود که رو یانبرل یناسر نگزرد بود که سرت یهالل ماه طال یه
هالل ماه که  یه یرهابهش وصل بود که به اون زنج یر و دو زنج گرفتیم

 بود. وصلستاره  یه یکیرنگ بود و به اون  یسنگ توپاز آب  یهوسطش 

بود که از باال به  یر زنج ینرو باال آوردم و به دستبندم نگاه کردم. چند دستم
هالل ماه نسبتًا بزرگ بود که   یهکه    یینیهالل ماه متصل بود تا پا  یههرکدوم  

 رنگ بود. یسنگ توپاز آب  یهبود و رو نوک ماه  یانبرل ینسرتاسر نگ ینما

 از پشت بغلم کرد و گفت: آروم

 یایشه که تو آسمون دن  یادآوریبرات   یشهرو برات انتخاب کردم تا هم  یناا  -
 .یدار یمن چه حکم

 و زمزمه کردم. یستادمبه رخش ا رخ

 .مونهیم یادم یشههم -

 شد و گفت: تر یک نزد بهم

 .شنومیم ینوخوشحالم که ا -

 .یمشد تر یک هم به هم نزد ییرهبه خ خیره

 هول گفتم: با

 م... من... ب... برم. -

 و گفت: خندید
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 باشه برو. -

که محکم   یپرت کردم و با قلب یباقر ت یکاحمام اتاق ها ِی خودم رو تو سریع
 داغم گذاشتم  یهاگونه  یدادم. دستم رو رو یهبه در تک کوبیدیم

 یبه قفسه ی. نگاه یستادمآب ا یر حمام شدم، آب رو متعادل کردم و ز وارد
شکالت رو برداشتم و  ییحهداشت. را یمتفاوت  هاییحهشامپوها انداختم. را

شکالت تمام حمام رو در بر گرفت و با هر نفس غرق لذتم   یبه موهام زدم. بو
 کرد.

 یدنوان رو پر کردم و داخلش نشستم. با د  یفاز زدن دو دست شامپو و ل  بعد
 یناکه گذاشتن ا  دونستمیم یدم؛کنار وان بود خند  یقفسه یبمب وان که تو

 .یدستب ورپرتو حموم صددرصد کار اون آشو

از هم باز شد و تمام آب   یع رنگش رو برداشتم و داخل وان انداختم. سر   یاسی
بلند شد و  یاسگل   یکننده  یوونهد یبه خودش گرفت و بو یاسیوان رنگ 

. حدود گیرهیمدهوش کننده رو به خودش م  یبو  ینمطمئن بودم حتما بدنم ا
دوش   یر ع زیساعت بلند شدم و سر   یمآب ولرم بودم. بعد از ن  یساعت تو  یمن
 آب رو بستم. یع و سر  یستادما

 آوردم. یرونمخصوص ب یقفسه یرو از تو حوله

و با خودم  یدمسرم کوب ی. محکم تویاوردماومد لباس با خودم ن یادم یهو
 گفتم:
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اون هوش و  یستسرت که معلوم ن یخاک تمام جهان تو یسلآ  یعنی -
 .یهکدوم گور  یتحواس لعنت

 .یستن یاخدا چاره ای

 گفتم:  بلند

 ی؟بد ینابهم لباس و ا یشهم یکاها -

 یارهبگم که برات انتخاب کنه ب یناصبر کن تا به آدر یقهاره حتما، چند دق -
 .یارمتابرات ب

 اومد مشغول تشر و غر به خودم بودم. یکاها تا

 برات آوردم. -

 ها رو ازش گرفتم.بردم و لباس یرونم و دستم رو تا آرنج برو باز کرد در 

خفه   یدر حموم رو بستم و نگاهم به لباسا افتاد. پاهام سست شد و با صدا  تا
که انتخاب  یهچه کوفت یگهد یناکنه ا یادتخدا ز یناخدا آدر یزدم. ا یغ ج

 . یکرد

 و اروم گفتم: یدمکش  یقتا نفس عم چند

 هم نباشه. یبه اون بد یداشکال نداره شاخوب  یسل،باش آ  یلکسر -

. یدمرو پوش ییکردم و اون لباس کذا یزونآو یرهرو به گ یگهد یها لباس
. مدل یدمکردم و تا نگاهم به خودم افتاد محکم تو سرم کوب  ینهبه آ  ینگاه 



  

 
301 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

 یهاش از تور مشک رنگ بود و لبه ییبود و سرتاسر ساتن آلبالو یعروسک 
 استفاده شده بود.

آخه.   یکاها  یشبرم پ  یختیر  ینخدا من ا  یاندازم بود و کوتاه هم بود. ا  کامال
و قطعه  شورمتیم ییساموا یهارو تخته یایدستم ن ینکهمگه ا یناآدر

 .کنمیقطعت م

کمرم و شروع به سشوار کردن موهام کردم که تا   یدملباسم رو پوش آخرین
 .خوردیلباس م ینبه ا یفر شده بود و حساب  یینشلخت بود و پا

من خودم بزرگت  ینا. اوف آدریرمبه سر بگ یخدا غلط کردم حاال چه گل ای
گذشت فردا   یو خوش ی! امشب اگه به خوب یه؟قصدت چ دونمیکردم و م

و جلو چشمات  کنمیدرست م یلکاسه پاست یه. فردا یستیزنده ن یگهد
 .یتا آدم ش زنمیم یششآت

 یرونلرزون سمت در حموم رفتم و آروم بازش کردم. اول سرم رو ب یپاها با
نامحسوس سمت   یلیخ  یدبرم کردم با  خواستمیکه م  ییرصد تا جا  یهبردم و  
 از کمدش بردارم. یشلوار ورزش یهبرم و  یکاکمد ها

زدم و خواستم   یروننبود. آروم آروم با نوک پنجه از حموم ب  یکاها  خداروشکر 
 سمت کمد برم که صداش از پشت سرم اومد.

کل   کنه،یبره رو نگاه نم خوادیکه م  یرصد کنه فقط طرف  خوادیکه م  یآدم -
 .گردهیاتاق رو م
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 یوالا یگه؟د یریکه حالم رو بگ  یهمت کرد یخدا اساس ی. ایستادما صاف
 بهت.

موهام کرد و موهام رو  یروم اومد و بهم نگاه کرد. دستش رو توبهرو آروم
 یختهر  یشونیش. بهش نگاه کردم؛ موهاش نم داشت و رو پیختشونم ر  یرو

 بود و معلوم بود حموم رفته.

 رهام کرد و زمزمه کرد. آروم

هنوز تو  ینمشم و بب یدار ازش ب یهو ترسمیخواب که م یه مثل برام یشد -
 غرق و به دام افتادم. یاهیس و ییتنها

 نگاه کردم. بهش

 یبرا  یمشم و هردو بتون  تر یک نزد  یکابود تا به ها  یمن سرآغاز  یشب برا  اون
هم خواهد بود، آماده  یخوب  ییندهو مطمئنن آ  یمکه در راه دار اییندهآ 

 .یمباش

 ینتوقف هم  یب   یهاکردن  یدم رانندگ   یه  ینخدا هم  یشدم. ا  یدار خواب ب  از 
اومد   یکاها  یبعد از نالم صدا  یع! سر یشبمخصوصًا د  یگه،مشکالت رو داره د

 که بغلم کرده بود گفت:  ینطور که هم

 جان.. جان، حالت خوبه؟! -

 خورد شد. اعصابم

 یناخدا لعنتت کنه آدر  ی. ارقصمیم  یو عرب   زنمیم  یبندر  ینه دارم از خوش  -
 فکر. یجفنگ ب  یسرته، دختره  یر دردسرها ز ینکه تموم ا
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 اطراف شدم.  یشاوضاع قاراشم  یمتوجه  یهو.  خندیدیبلند به حرفام م  هایکا

سرم گذاشت. بهش نگاه کردم.  یرو یاو بوسه یدسرم کش ِی رو یدست  هایکا
اون عضالت  یخرنگ به پا داشت. نگاهم م یمشک  ِی شلوار پارچه ا یهفقط 

 .یکهت  یشپهن و شکم ش  یینهس  یده،ورز  یو خوش فرمش بود. بازوها  یدهورز

 گفت:  رفتیم یرونکه ب  ینطور کنارم بلند شد و هم  از 

 وجه بلند نشو. یچ. از جات به هیارمرو برات ب ینامن برم صبحونه و ا -

 جوابش رو دادم:  آروم

 باشه. -

رو  یدستمال کاغذ یرو نگاه کردم و جعبه یرو عسل یعرفت. سر  بیرون
 .یایاالناست که ب دونمیم یناآدر شناسمتیکردم. من م  ینبرداشتم و کم

خودشو  یناباز شد و آدر اییانهدر به طرز وحش یکا،لحظه بعد از رفتن ها چند
 تو اتاق پرت کرد و در رو محکم بست و سمتم اومد.

 گفتم:  بلند

 !یپس اومد -

کردم و به طرفش   رو بلند یدستمال کاغذ یبهش مهلت ندادم و جعبه  و
خورد و از پشت به  یشونیشبده و محکم تو پ یپرت کردم. نتونست جاخال

 گفت:  دادیرو ماساژ م  یشونیشکه پ  ینطور افتاد. از جاش بلند شد و هم  ینزم

 زنی؟یمشکل دار، چرا م ِی چته روان  -
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خودم بزرگت کردم  یناچرا، آدر یگماالن بهت م زنم؟یچرا م زنم؟یچرا م -
به خدا قسم  ی،که منو بدبخت کن  یبرا من لباس آورد یاحمق، رفت  یدختره

 فقط خدا رحمت کنه. یگهبتونم از جا بلند شم د یناآدر

 آورد و گفت: یرونب یمسخره باز یرو به نشونه زبونش

 یصورت لبخند بزن   یبه پهنا  ید. احمق تو االن تو بایبکن  تونیینم  یکار  یچه  -
بابا ترانسفورماتورش  ینرسوندمت. ا یار که به وصال  یزیو اشک شوق بر 

کرد. بابا دل آدم براش   یسوخت از بس خودش رو سرکوب کرد و خوددار
 گل هات بهت بد نگذشته، گونه ینمهمچ بینمی. تازش هم مشدیکباب م

 زنشه. یافرشته ینخوشحالم شده که همچ یکل  یکاانداخته. صددرصد ها

 یفیخف یغبالشتم رو برداشتم و سمتش پرت کردم. ج ی. حرصیدخند بلند و
 زدم و گفتم:

 برو دعا کن بلند نشم. یا،ح یکنه ب   یادتخدا ز -

 و گفت: یدخند بلندتر 

 رو بگو! یانجامش بد یکه قصد دار  یمثال از کار یک  -

 زدم و گفتم: یشرور لبخند

 .الیو تو و اون پاست مونمیمن م یگهاز جا بلند شم د -

 و گفت: یدخشک لبخندش

 حاال. یاریرو وسط م یلپاست یچرا پا -
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 نگفتم. یزیو چ بلندخندیدم

بزرگ بود؛ کنارم اومد و  ینیس یهکه تو دستش   یداخل اومد. درحال هایکا
 پام گذاشت. یرو رو ینیس

 .ییهچه صفا  ینبده بب  یرتخدا خ  یناآدر  یکردم. ا  یمونپر و پ  ینیبه س  نگاهی

 یخرد شده و عسل و کل هاییوهو خامه و شکالت و آب پرتقال و م معجون
 .یگهد یز چ

نقشه  هایلپاست یو برا ینمشنب ینکها یرفت برا یروناز اتاق ب یواش آدرینا
 نکشم.

 یدمرس  یی. به جاذاشتیدهنم م  یو تو  گرفتیآروم آروم برام لقمه م  هایکا
 .خوردیحالم بهم م یگهد یوفتادم ینیکه تا چشمم به س

 آخر هم قرص مسکن رو همراه معجون بهم داد و گفت: در 

 .یسلمآ  یشهاالن کمردردت آروم م -

آبرومندم رو برام آورده بود.  یهاچند تقه به در زد و داخل شد. لباس آدرینا
 رفت. یرونرو برداشت و از اتاق ب ینیس یکاها

چه   یلپاست  ینفتم. ببگر   یناها رو از آدرو کوفته از جام بلند شدم و لباس  آروم
 با آدم. کنهیم

به خودم نگاه  یینهو تو آ  یدمرنگ ست رو پوش یو شلوار صورت  یراهنپ آروم
 کردم.
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تو   یلیخرس خوشگل بود و شلوارم هم پر از خرس بود و خ  یه  یراهنمپ  جلوی
 .رسیدمیلباس بچه به نظر م ینا

حرف شونه رو برداشت و موهام رو شونه کرد. از  یکنارم اومد و ب  آدرینا
 یخرس ییرهگ یهمو گرفت و پشت سرم برد و با  یکهت یهدوطرف سرم 

موهام لخت اطرافم  ییهو کم بق یک بار ییکهمحکمش کرد و جز اون دو ت
 موهام رو پشتم لخت حفظ کرده بود. یکهبا اون دوت ینارها شدن و آدر

 یدشاز دستم کش یعسر  ینارو سرم بذارم که آدررو برداشتم و خواستم  شالم
 و گفت:

 یبن؟غر  یینپا یمگه اون آدما ی؟شال بذار خواییم بینم؟یم یبه به چ  -
 .یشال بذار یبخوا ینمنب یگههم برادرته پس د یکیشوهرته و اون  یکیش

 دادم و گفتم: یرونرو ب نفسم

 باشه بابا. -

 یروناز اتاق ب  ینارداشتم و همراه آدرتخت رو ب  ِی رو  یتخت رفتم و مالفه    کنار 
 .یمزد

مالفه رو تو دستم مچاله کردم و تا  رفتیم؛یم یینکه از پله ها پا  همینطور 
 پشتم پنهان کردم.   یباً مالفه رو تقر   یمگذاشت  یراییپذ  یهاپارکت  یپامون رو رو

 یشهانداختم اما آشوب مثل هم ییننگاهم به نگاه آشوب خورد سرم رو پا تا
 رفتار کرد و شوخ و شنگ بود. بلند گفت: یعاد

 .یاو نامزد دن یآبج  ینبه سالم به قشنگتر  -
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 رو باال آوردم و باخنده و بلند گفتم: سرم

 .یدمنامزدش رو دزد یسالم به داداش آشوب گل خودم که بانامرد -

 یروندرهم ب یا اخمااز آشپزخونه ب یکا. هایمخنده زد یر همه با هم ز و
بحث  یداشت با فرد پشت گوش یجد یلیزد،.حواسش به ما نبود و خ

 .کردیم

و  یامآماده باشه! من عصر اونجا م یدامروز عصر با یی،که گفتم رضا  ینهم -
 به حالت که آماده نباشه. یوا

- . ... 

 .ییرضا یار برام بهانه ن -

- . ... 

 ینب خوامی. مکنییچه م ینمبب ! یحرف درست و حساب  یهشد  ینخوبه ا-
 یدی؟فهم یاکن  یدمافرادم رو سف

- . ... 

 یه یبه عالوه  کنمیم یز رو امروز به حسابت وار یزتپسرخوب، جا ینآفر -
 .یدیانجام م یرو دار یکار سخت   دونمیچون م یگهد ییههد

- . ... 

 خوشم ازت اومد. خداحافظ. یلیحرفت خ ینبا ا-

- . ... 
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و کنجکاو  یز ر یهارو شد که با چشمقطع کرد و برگشت با سه تا سر روبه تا
 شده بودند. یرهبهش خ

 بلند کرد و گفت: یخنده یهجاخورد اما  یکم

 ینکهبر ا یفعال از دهنم مبن ی. چون کالمیدنگام نکن یخران شرک الک  یع رجم-
 .گمینم کنم،یم یکار چ

به حرف  یجد یلی. آشوب خیدیمکش یآه  یدانهشد و ناام یزونآو بامونل
 اومد و گفت:

رو جعل کنه. ازت  یزیچ یهکه برات  یزنگ زده بود ییتو به رضا یکاها -
که تورو نگران   یزیمچرا چون بهت اعتماد کامل دارم؛ فقط نگران چ پرسمینم

. فقط کنهیشتباه نما ییتاون شم جنا دونمیانداخته، م یدتکرده و به ترد
 یسله؟آ  یکالم بگو مربوط به خانواده   یه

 به آشوب نگاه کرد و گفت: یجد هایکا

 آره. -

در  یگهاتفاق بد د یه یدمآره از زبونش خارج شد. سست شدم چون فهم تا
 داد. یمو به خودش تک  یچیدسمتم اومد و دستش رو دور شونم پ  یناراهه آدر

 گفت:  یدنمبه آشوب نگاه کردم که با د ینگران  با

 .یوفتهبرات ب یاتفاق  ذاریمیما نم ینترس خواهر  -
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. یمداخل آشپزخونه رفت ینانگاهشون دلم آروم گرفت و همراه آدر یناناطم از 
و  یع انداختم و سر  ینماش یمالفه رو تو یحرکت انتحار یه یو ط  یعسر 

 روشنش کردم. یضربت 

 یلیزدم. داشت خ یانداختم و لبخند مرموز ینابه آدر ینگاه  یچشم زیر 
رفته برات نقشه ها دارم؟   یادم  یفکر کرد  ینا. هان آدرخوردیراحت صبحونه م

برداشتم و مشغول درست کردنش  ینترو از کاب خواستمیکه م  یآروم مواد
کرده بود وگرنه انتقامم ناتموم   یدخونه خر  یشدم. خوبه آشوب از قبل برا

 .موندیم

کردم و قالب ها   ینتکاب  یلوطش کردم و نامحسوس دستم رو تومخ سریع
 یناخرس نسبتا بزرگ بودن. آدر  یهبه قالب ها انداختم که    یرو برداشتم، نگاه 

و تا گردن تو غذاش فرو  شناسهیاطرافشو نم یگهد شینهیغذا م یپا یوقت 
 براش دارم. یاکه چه نقشه  بینهیپس نم یرهم

آروم از کنارش رد  یلیکردم و برشون داشتم. خ  یر ها سرازقالب یرو تو مواد
که خونه رو   یگرفتم که تازمان   یمتا یهگذاشتم.   یزر فر  یشدم و قالب ها رو تو

 .یشهابزار انتقامم هم آماده م ینکنم ا  یز تم

 و آروم گفتم:  یدمحرکت کردم و آروم بغلش کردم، گونش رو بوس  یناآدر  سمت

 من رو واسش ببخش. -

 زد و گفت: یبزرگ  لبخند

 که کار درست رو انجام دادم.  یدیپس بالخره فهم یبابا آج  یا -
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 یاز اتفاق   یشپ  یشدارم پ  دونهی. نمستیهرو، فکر کرده منظورم اون قض  این
 .کنمیم یکه قراره براش رقم بزنم و شکنجش بدم؛ معذرت خواه 

سرا که رو مبل لم داده پ  یدنرفتم. با د  یرونرهاش کردم و از آشپزخونه ب  آروم
و  یدمدوتا دستم رو محکم به هم کوب کردندیصحبت م یجد یلیبودن و خ

 گفتم:

 .یشهنم یز خودش تم یبزرگ  ینبه ا یکه خونه  یدخوب پسرا بلند ش -

 گفتم:  یع خنده بهم نگاه کردن و تا خواستن دهن باز کنن سر  با

 یشهلحظه هم نم  یه  یگهکه گفتم، خونه رو گند برداشته د  ینحرف نباشه هم  -
 .یدتوش نفس کش

زمزمه  یرو مبل پهن کرد و با خونسرد یشتر خودشو ب یخیالب یلیخ آشوب
 کرد.

 .یاداز شرکت خدمه ب گیمیم -

 شدم: عصبی

 !یچ  یگهد -

 .یشهگرم نم  یآب  ینااز ا یدمفهم یدکه آشوب کش  اییازهخم با

 یچیدمموهام پ ی یهاز موهام رو دور بق یکهت یهموهام رو باز کردم و  یگیره
 محکمش کردم. یرهو با گ
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سطل آب و دستمال برگشتم. آروم دستمال رو  یهآشپزخونه رفتم و با  داخل
هم پسرا رو  یچشم یر کردن کردم. ز  یز و شروع به تم یدمها کشپنجره یرو
 یاز جاشون بلند شدن و تو یعسر  بهم انداختن و ینظر داشتم. اول نگاه  یر ز

 آشپزخونه رفتن.

 برگشتن. یکار  یز تم یلمجهز به وسا یلیخ یناهمراه آدر یع سر  بعدم

 یناو آدر  یکشیدرو دستمال م  یل. آشوب وساکشیدیم  یرو ط   ینکف زم  هایکا
 .زدیجارو م

اطراف   یشکم و ب  ینهم  یفرستاده بود برا  یمترم  یآشوب چندنفر رو برا  چون
 شده بود. یبود و رنگ  یختهگچ ر

 رو ازشون گرفتم و به کار خودم مشغول شدم. نگاهم

*** 

و خسته شروع  یممبل لم داد یعرق کرده رو ییهاو صورت یبا خستگ  همه
 .یمکرد  یدنبه نفس کش

و کل خونه   زدیبرق م  یشاقهوه  یهاکه پارکت  یمبه خونه نگاه کرد  ینتحس  با
 ت.نداش یفیکث  یاذره

 یزیها تو نور از تمکنار پله  ییطال هاییلهو براق شده بود و م یز ها تم پله
 .زدیچشمک م

به تن و بدنش  یآب  یهرفت تا  یاتاق  یو هرکس تو یمجامون بلند شد از 
 .یرهبگ
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کردم. تمام  یو سرزندگ  یبدنم حس تازگ  یآب نسبتا سرد رو یختنر با
بود  یزر فر  یکه تو یانتقام یهمراه آب رفت و البته محموله  هامیخستگ 

 منتظر من بود که سراغش برم.

 یزدم. از نوک موهام آب رو یرونو از حموم ب یچیدمحوله رو دورم پ سریع 
کرده بود. از   یسکه راه رفته بودم رو خ  یریو مس چکیدیاتاق م یهاپارکت

 یدهاش تور سفساتن بود و لبه  کمرنگ که  یو شلوار ست صورت   یراهنپ  یور درا
لباس   هب یلیدارش خ ینچ هایین. آستیدمرنگ داشت رو برداشت و پوش

 جلوه داده بود.

که سشوار رو   یدمرو پشت سرم د یکانگاه کردم. ها ینهرفتم و تو آ  یز م کنار 
 بهم انداخت و گفت: یبرق زد و مشغول خشک کردن موهام شد. نگاه  یتو

 ی؟نقشه دار یک   یبرا زنن،یم طنتیچشمات دارن برق ش -

 :یدمخند ریز 

 .یناآدر یبرا -

 .یدیخدا به دادش برسه معلومه بدجور براش نقشه کش -

 و سکوت کردم. یدمخند بلند

روش  یخرس مشک  یهرنگم که  یصورت  یاز خشک کردن موهام کش مو بعد
 داشت رو بهش دادم و گفتم:

 موهام رو برام بباف. -
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 موهام فرو برد و زمزمه کرد. یرو تو سرش

از  یکهافتاد که هر ت یامتو دن یبهشت فرق داره، چه اتفاق  ینا یچقدر هوا -
موها معبد  ین. اکنهیو آرومم م گیرهیمن رو از خودم م ینطور وجودت ا

 یاقتل یهام توش خالصه شده. هر انگشت پرستش آرامش منه و منبع نفس
 موها رو طواف کنه. یننداره که تار به تار ا

 آورد و شروع به بافتن موهام کرد. یرونرو از موهام ب سرش

 و گفتم: یدمبه بافت موهام کش دستی

 .ینها! آفر  یبباف  یواو خوب بلد -

 به لب داشت، آروم گفت: یکرده بود. بهش نگاه کردم که لبخند تلخ   سکوت

تا موهاش رو ببافه، من بتونم  یستکه بابام ن  یداد تا زمان  یادمادرم بهم  -
داشت که بابام عاشقشون بود. اما اونا با  یبلند یلیخ یبراش ببافم. موها

 خوانیاونا نجوشه م  یکه برا  یگیموهاش رو زدن چون معتقد بودن د  یچیق
 یده شدهیبر  یموها یبابام رو وقت  یهاسرسگ توش بجوشه. هنوز اشک 

که انگار بندبند تنش رو از   ریختیاشک م یدارم؛ جور یادبه  یدرو دمادرم 
 هم سوا کردن.

که تو چشماش حلقه زده بود بغلش کردم. تنش هنوز از گذشته   یاشک   یدند  با
و زخماش   یادمحکم بغلش کنم که نفسش باال ب  قدر ینا  خوامیپر از زخم بود؛ م

کرده اما حاال   یر گذشتش گ  یهنوز تو  یکاها  گفت،یشه. آشوب راست م  یمترم
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شوهرم کم   یگذشته  یهارو هندل کنم و از عذاب  یممنه که زندگ  ییفهوظ  ینا
 کنم.

 رهاش کردم و با خنده گفتم: یقهاز چند دق بعد

رو  یناقراره آدر کشه،یداره انتظارم رو م یانتقام حساب  یهکه   یینپا یمبر  -
 بدم. یو روان  یروح  یشکنجه

 .یدهم همراهم خند یکاو ها یدمخندبلند  و

نم دار  یمبل با موها ی. تا چشم به آشوب که رویمزد یروناز اتاق ب باهم
 .یدمرو ول کردم و به طرفش دو یکادست ها یعنشسته بود خورد،؛سر 

من که مثل اسب به  یدنبود برگشت. باد یدهرو شن یدنمدو یکه صدا  آشوب
 و گفت: یداز جا پر  دویدمیسمتش م

 یشده؟چ ی،خورشت  یسبز  یا -

 بلند گفت: هایکا

 .یکن  یباهاش همکار خوادیداره که م یانقشه -

 نقشه کردم: یحو شروع به توض یدمکردم. آروم بازوش رو کش  ییدسرم تا با

 ...یدتو با ینبب -

. دادیدادم و اونم با دقت به حرفام گوش م  یحبه واو نقشه رو براش توض  واو
 و گفت: یدبلند خند یدمبه آخر صحبتم که رس

 گذاره؟  یر حد تاث یندر ا یعنی -
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 .یر و بازخورد رو بگ یناره بابا تو واکنش رو بب -

 عجب. -

 کنی؟یم یباهام همکار ینمبگو بب یخیالب یناروحاال ا -

 :خندید

 بخواد و من نه بگم؟ اصال امکان نداره.  یزیمن چ  یآبج   یشهمعلومه، مگه م  -

 گفتم:  یناآدر یدند با

 اومد. یسه -

معلوم بود حمام بوده، آشوب طبق   یسشنمدار بود و از شال نسبتا خ  موهاش
 نقشه کنارش رفت و گفت:

 .یمدر خدمت باش یاطدور تو ح یه یدیخوشگل خانوم افتخار م -

 شروع به خنده کرد و گفت: آدرینا

 .یدمافتخار رو بهتون م ینبله آقا ا -

ها رفتن، منم با خنده داخل آشپزخونه رفتم و قالب  یرونتو دست هم ب  دست
 آوردم. یرونب یزر رو از فر 

 اشتها آور بودن. یلیخودشون رو گرفته بودن و خ هاپاستیل

 .کردیداده بود و نگاهم م یهباخنده به درگاه آشپزخونه تک هایکا
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برداشتم. رو  ینتاز کاب یسطل فلز  یهدادم و  یکاها رو دست هااز قالب یکی
 گفتم:  یکابه ها

 یش؟آورد -

 یز تکون داد و چندتا روزنامه رو سمتم گرفت. ازش گرفتم و شروع به ر سری
 کردن روزنامه ها کردم.  یز ر

 گفتم:  بلند

 آمادس. -

 رو برداشتم و گفتم: سطل

 .یمبر  -

و  یمرفت یرون. از در بیمرفت یو سمت در ورود یمشد از آشپزخونه خارج باهم
 .یمشد یاطوارد بهشت ح

 اومد. یناآدر یزدم. صدا یشها رو آتگذاشتم و روزنامه  ینزم یرو رو سطل

 آزاد. یتو فضا یشجان آت یا -

 یعبه آشوب کردم، سر  یاسطل بودن، اشاره یکنزد یباتقر یناو آدر آشوب
 با خنده گفت: یناو نگهش داشت. آدر یدیچپ ینادستاش رو دور کمر آدر

 ... .یچرا گرفت  یه؟چ -
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افتاد حرفش رو ادامه  یشکل بزرگ رنگ  یخرس یلبه دستم و پاست تانگاهش
از چه قراره که آب دهنش رو قورت داد  یهافتاد که قض یالیشنداد. انگار دور

 و گفت:

ا...  کنمی... خ... خ... خواهش... م... م... میسلآ... آ... آ  ینب... ب... بب -
 ... ک... ک... کارو... ب... باهام نکن.ینا... ا

 کردم و گفتم:  یینباال و پا یع رو سر  سرم

 .کنمیکارو باهات م  ینچرا ا -

زد و شروع به تقال  یبلند یغ ج ینابردم. آدر یشآت یک رو نزد یلپاست آروم
 بردم و گفتم: تر یک رو نزد یل. پاستردکیو رهاش نم خندیدیکرد؛ آشوب م

آتش  یلکه چگونه پاست  یدیهمه عمر، د گرفتییم یسگاهکه ا  یناآدر یا -
 گرفت؟

 نکن قلبم طاقتش رو نداره. یلمبا پاست ینکاروا یسلنه نه آ  -

بسش بود؛ آب  ینجاتا هم یگه. دیدکش  یبلندتر  یغ ترش کردم که ج نزدیک 
 .یختمر یشتآ  یگرفتم و رو  یکارو از دست ها

 شد و باهم نشستن. حالیآروم گرفت و تو بغل آشوب ب  آدرینا

 یمضاعف  یانرژ یلرو دستش دادم. با گرفتن پاست یلرفتم و پاست یناآدر کنار 
 گرفت و شروع به خوردنش کرد.

 و آشوب گفت: یمبا هم شروع به خنده کرد همه
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 .یارنزنگ بزنم نهار برامون ب یدبا -

 شد و گفت: یجد هایکا

 .یمنه زنگ نزن چون وقتشه که بر  -

 کردم:  تعجب

 کجا؟  -

 یمکردم. اول قرار بود عصر بر   یداخانوادت، به زور آدرسشون رو پ یخونه -
آمادست و به خاطر  خوامیکه م یزاییبهم زنگ زد و گفت چ ییرضا یول

 هرچه زودتر بهتر. ینهم

 زمزمه کردم. ینگران  با

 باشه -

تا من آماده  یمدستم رو گرفت و همراه هم داخل خونه و اتاقمون رفت هایکا
 شم.

. دوتقه به رفتینم یبه کمد بودم و دستم به برداشتن لباس یرهو خ مبهوت
 لبخند زد و گفت: یدنمداخل اومد؛ با د ینادر خورد و آدر

 ناییآدر  ینبنابرا  یده،انتخاب لباس رو نم  یبهت اجازه  یکه نگران   دونستمیم  -
 کمک اومد.  یبرا یز شگفت انگ

کمدم فرو کرد و شروع به نگاه کردن به رگال ها کرد.   ی. سرش رو توخندیدم
 .یستن یادش یچیحاال ه یدچ ینجاهام رو آورد و اخوبه خودش لباس
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 آورد. یرونچندتا لباس رو برداشت و از کمد ب یقهاز چند دق بعد

راحت  یالبا خ یناته بود؛ پس آدراومد رف یناکه آدر  یاکه همون لحظه  هایکا
لباسام رو  یستمرو تنم کرد انگار من بلد ن یشلباسم رو درآورد و لباس انتخاب

 خودم بپوشم.

دار  ینساتن و تورشا یناشآست یتنم بود که رو یرنگ  یدسف یمجلس پیراهن
 دار یندامن چ یهساعد دستم بود.  یکار شده بود و تا باال  یلیهمون اکل یا
رو به دامن   یخاص  یدار روش، جلوه  ینتور شا  یهال  یه  یهرنگ کلوش    یگریج

 یمهمان  یبرا یعال یبترک یههم  یرنگ رو یداده بود و کمربند چرم مشک 
 بود.

 .یدمرو ازش گرفتم و خودم پوش یرنگ جوراب  یدسف یمضخ ساپورت

ذاشت. گ  یراهنمپ یآورد و رو یروناومد و گردنبندم رو از داخل لباسم ب کنارم
آورد و سمتم اومد.   یرونرو از کشاب ب  یرفت و جعبه ا  یشآرا  یز کنار م  یع سر 

 یلیخ هاشینآورد که نگ یرونرو ب ییدرش رو بازکرد و ساعت طال
 تعجب کردم و گفتم: یدنشکه با د  درخشیدن،یم

 کجا بود؟  یگهد ینا -

 باال انداخت و گفت: یخیالیرو با ب هاششونه

 .یگهد دادمینشون م یخود یه یدمن به عنوان خواهر عروس با -

 ینا؟آدر -

 بهم انداخت و گفت: ینگاه  نیم
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 یدنتکه د  یدرستت کنم که زمان   یجور  خوامیزهرمار، حرف ازت نشنوم. م  -
که رهاش کردن حاال   یادهنشون باز بمونه و بهشون فهمونده شه همون بچه

رو سوزوندن که   یگرماز عذاب دادنت ج  ی. جوریلیاردرهم  یمرد مولت   یهخانوم  
 نگو. یچیپس ه کنه؛یکار آرومم م  ینفقط ا

 .کردمیبه خودم افتخار م یدوست که نه خواهر  یناز داشتن همچ چقدر 

 دست راستم بست تا دستبند دست چپم هم مشخص باشه. یرو رو ساعت

موهام رو باز کرد و باال مدل  نشوندم. بافت یصندل یو رو یدرو کش دستم
 ینپراز نگ یرمویموهام روکج کرد و مدل شل با گ یبست و جلو یاگوجه
 یرنگم رو برداشت و آروم رو یگریقواره بلند ساتن ج یبست. روسر یمشک 

رسوند و  یموهام رد کرد و به طرف بعد یر طرفش رو از ز یهسرم گذاشت؛ 
 گذاشت.  ینمس یز پشتم جلو آورد و رواش زد و دوتا بند رو اکنار گردنم گره

 بهم انداخت: یقدم عقب رفت و نگاه  چند

 شده. یعال -

الزم نبود ازش  یگهاتاق بود و د یخورد که گوشه یژنمبه ماسک اکس نگاهم
 استفاده کنم.

 کنارم اومد و گفت:  دوباره

 که نگفتم باز نکن.  یچشمات رو ببند و تا زمان  -

 باشه. -
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کردنم شد. بعد از حدود ربع   یشمشغول آرا یناچشمام رو بستم و آدر آروم
 ساعت گفت:

 .یو دلربا شد یبادر حد مرگ ز -

که به پوستم زده بود   یرنگ  یدبه خودم انداختم. کرم پودر سف یینهاز آ  نگاهی
به صورتم  یلیرنگ خ ی. خط لب و رژ صورت دادیتر نشون مپوستم رو صاف

درشتم رو درشت و   یبود که چشما  یدهرو برام کش  یک . خط چشم ناز اومدیم
چشمام رو  یلیهام حجم دهنده زده بود و خ. به مژهدادینشون م تر یدهکش

 .دادینشون م یباتر ز

. روهم رفته کشیدیگونم رو به رخ م  ییهکه زاو  یرنگ  ییهلو یرژ گونه درآخر 
 .یشدواضح احساس م یلیخ ییر تع

 فت:و گ یدگونم رو ب*و*س  آروم

 .یشد یعال -

 کنم.  یکار چ یدبا دونستمینم یاگه نبود یممنون خواهر  -

 یستمخودم هنوز آماده ن یحاال که هستم و قراره تا آخر عمر هم باشم. وا -
 .یکه، فعال با

 :خندیدم

 .یبا -
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وارد اتاق شد. تا نگاهش بهم خورد  یکارفت و پشت سرش ها یرونب سریع
 و زمزمه کرد. یستادمبهوت سرجاش ا

 .یشد یباواقعا ز -

 :خندیدم

 .یگهد یشهآرا یجادو ینما -

 و گفت: یدرو بوس یشونیم. آروم پیستادروم ااومد و روبه سمتم

 .یخاص یشآرا یو چه ب  یشمن چه با آرا یتو برا -

برم برات لباس انتخاب کنم تا . یهست  یافتنیخاص و دست ن یلیتوهم خ -
 تره.کدوم قشنگ   ینیمبب

 یدسف  یراهنرنگش رو با پ  ی. سمت کمدمون رفتم و شلوار اسپرت مشک خندید
 رنگش رو برداشتم و سمتش رفتم. یو کت چرم اسپرت مشک 

کرد. نگاهم رو باال آورد و بهش نگاه   یدنشوندستم گرفت و شروع به پوش از 
 یر که از زنج  یشود و با تک کت اسپرت چرم مشککردم؛ شلوارش نسبتا تنگ ب

 یکلست شده بود. ه یباز یلیکار شده بود. خ ینشس یرو یانقره یها
تو  یدشورز یبازوها کرد؛یم یرهچشم رو خ یلیلباس ها خ ینتو ا یدشورز
نداشتن شکم و  یدشسف یراهنو پ کردیم ییتنگ کت خودنما هایینآست

 .کردیتو چشم فرو م یر بودن رو مثل ت یکهت یشش

 زدم و گفتم: یسوت  یار اخت بی
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 .یجذاب شد یلیخ -

بلند شده  یکاها یخنده یگفته بودم و صدا  یگهبه خودم اومدم اما د سریع
 بود.

سرکش  یطرف فرستادشون اما باز اون موها یهرو شونه کرد و به  موهاش
 رو کم کرد. یباییز یاسطوره یافتادن و رو یشونیشپ یرو

بود رو  یدهبراش خر  یناکه آدر یساعت  یرفت و جعبه یز سمت م هایکا
 دستش کرد. یع . سر درخشیدیبود و م یدسف یبرداشت. ساعتش طال

رو برداشتم  یشرنگ مدل سرباز یچرم مشک  یهاکمد رفتم بوت سمت
 یکرد. تا رو  یدنشونوسمتش گرفتم. ازم گرفت و تشکر کرد و شروع به پوش

اسپرتش ابهت  یپمتصل بود و به ت یر و کنارش زنج خوردیشلوارش بند م
 بود. یدهبخش یجذاب 

. یدمداشت رو برداشتم و پوش ینسبتا بلند یرنگم که پاشنه یگریج کفش
 .اومدیبه لباسم م یلیخ ینشپر از نگ یونپاپ

 یرونو از اتاق ب  یچیدمدستش رو سمتم خم کرد. دستم رو دور بازوش پ  هایکا
 بودم. یدهکفشم به زور تا شونش رس  یها. باوجود پاشنهیمزد

 بودن. یستادهکه کنارهم ا  یدمو آشوب رو د یناها آدرپله پایین

و کفشش   یتفاوت که اون دامن و روسر   ینمن بود با ا  یلباسش مشابه  آدرینا
 دار بود. یند اما مثل خودم دامنش شابو ینفت  یآب 
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 یتو لباس حساب  یدشوز یکلبود و ه یکاکامال مثل ها یپشهم ت آشوب
 خفن شده بودن. یدوتا پسر حساب  ین. اکردیم ییخودنما

و پسرا شونه   یمجلو حرکت کرد  یناو آشوب سمتمون اومدن، من و آدر  آدرینا
 کردن.  مونیهمراه یگاردهاهم پشت سرمون مثل باد یبه شونه

 کتشونه.  یر هاشون همراهشون و زکه اسلحه  دونستمیکردم. م  یزیر یخنده

. پسرها هم بعد از چک کردن یمو از خونه خارج شد یمرو گرفت یناآدر دست
 اومدن. یرونب هاینخونه و دورب

 یمشک   ینیسوارالمبورگ  یکاجدا شدم. من و ها  یناو از آدر  یمرفت  ینگ پارک  سمت
زرد آشوب شدن و همزمان   یهم سوار پورشه  یناو آشوب و آدر یمرنگش شد
 .یمزد یروناز خونه ب

گاز   یهبا  یکادر رو زد و در بسته شد. ها یموتو آشوب ر یستادیمخونه ا کنار 
 خفن شروع به حرکت کرد و آشوب هم پشت سرمون.

د. مرد قد و بوق ز  یستادبزرگ ا یخونه یهکنار   یکاربع ساعت بعد ها حدود
شد و سمتش  یادهپ یناز ماش یکااومد. ها یروناز خونه ب اییدهبلند و ورز

رو از دستش گرفت و  یابسته یکاباهم صحبت کردن و ها یجد یلیرفت. خ
 اومد. ینسمت ماش

 از سوار شدن محکم و بلند گفت: قبل

 .کشهیپاداش انتظارت رو م یهتو حسابت  -

 کرد.شد و حرکت   ینبعد سوار ماش و
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دستم   یدستش رو رو  یه  یکاها  لرزیدن،یکرده بودن و م  یخاز استرس    دستام
 گذاشت و گفت:

 همراهتم. یشهنترس من هم ی؟استرس دار ینقدر چرا ا -

 .ینمشونبب ینکهاز ا ترسمیمن استرس ندارم فقط م -

هست که  یبار ینآخر  ینکنن، ا یغلط  یچه یدمنترس اجازه نم -
حقت   یکار کنم و تو بتون   یاتمتا من رو حدس  ریمی. مافقط اونجا مبینیشونیم

 یمندار یاجها احتها و ارثکه ما اصال به اون پول  دونیی. میریرو پس بگ
بهشون  یتا تورو خر فرض نکنن و حس زرنگ  یرمپسشون بگ خوامیفقط م
 فهمی؟ینده. منظورم رو م دست

 ممنونم. یلیو ازت خ فهممیاره م -

 یدنده گذاشت و دستش رو رو ینگفت. دستم رو رو یزیزد و چ دیلبخن
. تا چشمم به یستادخونه ا  یهساعت کنار    یمبه ن یبدستم گذاشت. بعد از قر 

نگران   یکارو گرفتم و فشار دادم. ها  یکازدم و دست ها  یبلند  یغ خونه افتاد؛ ج
 شد.

 یدی؟د یچ  یسل؟آ  یهچ -

 :لرزیدیم صدام

 یپدر و مادر من زندگ   یماست. کثافتا دارن تو خونه    ی... خ... خونهینا... ا  -
 پست شدن. ینقدر هات اچرا بنده یاخدا کنن،یم

 گفت:  یتو با جد یداخماش رو توهم کش هایکا
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شو تا  یادهبراشون داره، پ یشکستن دل تو چه تاوان  یدمبهشون نشون م -
 .یمو برگرد یمزودتر کار رو انجام بد

و آشوب  یمشد  یادهپ  ینو به خودم مسلط شدم. از ماش  یدمکش  یقیعم  نفس
رو قفل کردن و سمتمون  ینشونشدن. ماش یادههم پشت سرمون پ یناو آدر

با دهن باز سمتم اومد.   یناو آدر  یستادا  یجد  یلیخ  یکااومدند. آشوب کنار ها
 یدمخت. شنشنایخونه رو م  ینکرده بودم و ا  یفچندبار از خاطراتم براش تعر 

 که زمزمه کرد.

 !شرفیب  یکثافتا  -

 .یمرو محکم گرفت و باهم سمت خونه رفت دستم

زنگ رو فشار داد و من دستش رو فشار دادم.  ینا. آدریستادیمزنگ ا کنار 
 سمتم برگشت و گفت:

که چطور ذره   یار ب یادکن، به   تمرکز  خودت اونا، رو یخیالنباش، ب یفضع -
تفاله پرتت دادن تو پرورشگاه تا مزاحم   یهو تورو مثل    یدنحقت رو نوش  یذره

چطور پدرت از صبح  یار ب یاد. به یبا حق پدر و مادرت نباش یشونخوشگذرون
 .نهک  یشتر اموال رو ب ینتا بتونه ا کندیتا شب جون م

وجودم رو احاطه کرد و قدرت به وجودم  یتاون روزها عصبان یادآوری با
 شد. یقتزر

 اومد. یفوناز پشت آ  یدختر  صدای

 یید؟بله، بفرما -
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 گفتم:  یجد خیلی

 در رو باز کن. -

 شما؟ -

 .فهمییم یتو باز کن و نگران نباش چون به زود -

 .زدیتو چشماشون موج م ینانداختم که تحس ینابه پسرها و آدر نگاهی

. هه نفس دختر عموم بود. یستادتو درگاه در ا یباحجاب شد و دختر  درباز 
 بهمون انداخت و گفت: یباتعجب نگاه 

 سالم، شما؟ -

. یمگذاشتم. هولش دادم و وارد خونه شد ینشس یقفسه یرو رو دستم
 دختر اومد که گفت: یغ ج یصدا

 .یسبه پل زنمیزنگ م یناالن نر  یناگه هم ین؟هست یشماها ک  -

 گفتم:  بلند

 ت رو ببند تا واست نبستمش.دهن -

. آسمان خانوم زن زدیم یغو دختر پشت سرمون ج یموارد خونه شد سریع
پسرش هم  یانو شا اومدیم یینها پااز پله یعکه سر   یدمرو د یفمکث  یعمو

 پشت سرش.

 گفت:  یتگذاشتن و زن عمو چشمش به ما خورد با عصبان  یینپاشون رو پا  تا
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 ید؟ما ش یاجازه وارد خونه یبه شما اجازه داد که ب  یک   -

 دخترش هم از پشت سرم اومد که گفت: صدای

 مامان هلم دادن و به زور وارد شدن. -

 و گفتم: یدمخند بلند

 .یدمن ی. شما تو خونهیستمشما ن یاما من تو خونه یداببخش -

 عمو باتعجب نگام کرد و گفت: نز

 یخونه ینا یگیکه م یهست  یتوئه؟ تو ک  یخونه ینکه ا یهمنظورت چ -
 توئه؟

و گارد گرفت. آشوب و  یستادمادرش ا یروروبه یانشدم و شا یکنزد بهش
 زدم و گفتم: یپوزخند یستادن،هم پشت من ا یکاها

 زن عمو آسمان. یکند ذهن باش  ینقدر ا یادبهت نم -

 و گفت: یدپر  شرنگ

 یسل؟آ  -

 و گفتم: خندیدم

 ی؟اره پس ک  -

 یلومتریاز صد ک  یمتمگرون ق  یو طالها  یبه سر و وضعم کرد که لباسا  نگاهی
 .زدیبرق م
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 ت... ت... تو... چ... چطور... . -

 :یدمحرفش پر  بین

دختر شکست  یهکه االن   یانتظار داشت  یهچطور هنوز زندم و پولدارم؟ چ -
 کنه؟یم ییگدا  یابونخورده باشم که کنار خ

 کردم.  یدنشروع به خند بلند

 گفتم:  بلند

که از بد روزگار االن   کنیمیم مالقات یادیز هایشرفیب  روز ما هر  دونییم -
 .یستادما یشتو کلون

 بلند گفت: گرفتیکه گارد حمله م  ینیروم اومد و در حروبه دختره

 .یعوض یدختره یکن  ینبهمون توه یحق ندار -

 یهو ینابزنه اما آدر یلیسمتم اومد و دستش رو باال گرفت که بهم س یضغ با
زدن  یغ کنارم زد و دستش رو رو هوا گرفت و فشار داد. نفس شروع به ج

صورت نفس کرد و با پوزخند   یحواله  یلیس  یهدستش رو باال برد و    یناکرد؛آدر
 گفت:

 یبرا یلیخ ی،که تو صورت خواهرم بزن   یستین یدر حد یاجوجه کارخونه -
 آشغال جون. بینمتیم یز کارا ر  ینا
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 یناآدر یخورد. از حرفا ینمحکم نفس رو به عقب هل داد که از پشت زم و
سمتمون اومد و  یتشد و با عصبان یرتیغ یانشروع به خنده کردم. آقا شا

 گفت:

 االن براتون دارم. ین،به خانوادم دست بزن ینحق ندار شرفایب  یهو -

 یتو بهش با جد یستادنو آشوب جلوم ا یکاکه ها  اومدیسمتم م داشت
 و گفت: یدخند یاننگاه کردن، شا

 یرن؟جلوم رو بگ توننیدوتا نره خر م ینا یفکر کرد یکه چ   -

 گفت:  یبه حرف اومد و جد آشوب

تک تک  خوانیبلکه م گیرنیدوتا نره خر جلوت رو نم یننه عمو جون ا -
 هات رو تو هم گره بزنن.استخوان

 اومد که گفت: یکلفت مرد  یبه پسره حمله کنن که صدا خواستن

 چه خبره؟ ینجاا -

**** 

دور همشون   یه.  کردیمیبه هم نگاه م  یتو با جد  یمهم نشسته بود  رویروبه
پلک هم   یو حت شده بود    یرهخ  یکیرو نگاه کردم. نگاهم به نفس خورد که به  

 یکه موها یدمرس یکارد نگاهش رو گرفتم به ها ینکهبه محض ا زد؛ینم
 یو دلبر  درخشیدیم یشآب یبود و چشما یختهصورتش ر یتو یشمشک
 یو چندتا سرفه یدمچسب یشتر ب یکا. اخمام رو توهم کردم و به هاکردمی
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بهش کردم که   یدی. چنان اخم شدیدکردم تا نگاه نفس سمتم چرخ  یمصلحت 
 انداخت. ییننگاهش رو پا

زنش که من باشم کنارش   ی،و ملق باز  یقاض  یآخه جلو  ینا،پررو رو بب  یدختره
 .یاح یب  یشهم یرهبهش خ ینطورینشستم اونوقت ا

 عمو اومد که گفت: یجد صدای

 یدی؟به پسره چسب ینقدر حاال چرا ا -

 زدم و گفتم: خندپوز 

 ییکه پست نباشه و خدا  یرو مالقات کن یکی یادم یشکم پ  یکی،به قول  -
 .یددو سه زد و بهش چسب یکچسب  یآدم ینبه همچ یدبا

 گفت:  یتجمع شد و با عصبان یهثان یکتو  اخماش

 خوای؟یاز جونمون م یچ  ینجا؟ا یچرا اومد -

 کردم و با طعنه گفتم:  یبلند یخنده

 یلیخ یبزنن آدما یکجا خودشون و به نفهم  دوننیکه م  ییاونا ییخدا -
 .رسییو خوب تو درهر دوصورت نفهم به نظر م ینا یدهفهم

 بلند شد و گفت: ازجاش

 خوای؟یم یگفتن رو تموم کن و لپ مطلب رو بگو، چ   یصغرا کبر  -

برات  یدو با یمتاسفانه هست  اما یکودن باش  ینقدر ا یادعموجون بهت نم -
که  یمپدر یگستر تهران، خونه یسنساده است. شرکت آ  یلیبگم. خ
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طالها و اسناد  و مدارک  ی یهچالوس و کرج و کل یالی. ویدتصاحبش کرد
 مادر و پدرم.

 که مال توئن؟  یثابت کن تونییکه بهت بدمشون؟ چطور م  یو انتظار دار -

رو  یابهش داده بود. برگه ییکه رضا  یاشهاز جاش بلند شد و از پو هایکا
 آورد و گفت: یرونب

 یاموال و مستندات مربوط به آقا یکه تمام  یشهسند مشخص م ینطبق ا -
 رسهیبه دخترشون م  یشونمهرساز بعد از مرگ ا  یسلپدر خانم آ   یعنیمهرساز  
اموال هنوز به نام برادر شما هست و  یتمام یگهوجود داره که م یو مدارک 

و  یدبزن نعنوان به شما اجازه ندادن که به نام خودتو یچبه ه یشونا یلوک
 ییمهرساز آدم زرنگ و توانا یآقا یلوک یعنی یار مهد یکه آقا  ییازاون جا

به نام  یبرادرتون و دخترش بازهم اجازه  یبا وجود جعل امضا یهست حت 
راه سخت و  یادردسر  یراه آسون و ب  ید؛زدن رو ندادن. پس شما دوراه دار

 همراه با رفتن آبرو و اعتبارتون.

بود  یدهزدم.  همشون رنگشون پر  یلبخند یمچهبهشون انداختم و ن نگاهی
 نشسته بود. یشونیشسرخ شده بود و عرق رو پ یتو عموجون از عصبان

 :یعمو زد به رگ مهربون  زن

رو  یتنگه دار ییخوب نبود و توانا یمونجان ما اونوقت وضع مال یسلآ  -
 نکن. ینطوریباهامون ا کنمی. خواهش میمنداشت
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خنده  ینزدم که همشون با تعجب نگاهم کردن ب یاچنان قهقهه ازحرفش
 هام گفتم:

زن  دونمیخوب نبود. هه هه هه هه اره م یمونوضع مال یگهخدا م یوا -
معلوم بود که وضعتون  یلیاردیمدل م ینآخر  ینجود اون ماشعمو جون با و

مگه   سوزه،ینم  یچکدومتونعنوان دلم به حال ه  یچخوب نبود. درضمن به ه
بهم   همبار   یه  یو حت   یدآشغال تو پرورشگاه پرت کرد  یهمن رو مثل    یشما وقت 

 . دلتون به حالم سوخت که حاال دلم به حالتون بسوزه؟یدسرنزد

 و گفتم: یدمتوهم کش یدرو شد اخمام

شرف و آبروم نشم  یتا شرمنده کردمیکه من خونه به خونه کار م  یزمان  -
و  یدکرد  یرو ق   یو حروم خور یشرف   یو ب   یدرو خورد  یرتشما شرف و غ یول

برام سوخت که حاال   یاون ذره. دلتیدبا حق من بساط حال و هول راه انداخت
 یتی،پ  یسرند  یت یصفا س  یتموم دوره    یگهبهتون رحم کنم؟ نه! د  یدانتظار دار

اول و  یو بفرستمتون خونه یرموقتشه تا تموم حقم رو ازتون پس بگ یگهد
 .یدکه بود  ییهمونجا

 یهبه مبل تک  یلکسر  یلیانداختم و خ  یکیاون    یاز اتمام حرفم پام رو رو  بعد
 گفت:  یم، عمو به حرف اومد و جدداد

 !یشد یعوض -

 زدم: پوزخند
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باهاتون رفتار  یاقتتونههرطور ل ینکهنشدم. فقط شروع کردم به ا یمن عوض -
 کنم.

 یهاش هم حرف بچه ینگفتن، حت  یزیبا حرفم بسته شد و چ دهنشون
 یرهخ یدبا اخم شد ییبلند کرد و به جا یسرفه یه یکاها یدمد یهو. زدندینم

 یدبانیبدجور رو من برج د یانکه آقا شا  یدمشد. رد نگاهش رو گرفتم و فهم
 گفت:  یقهزدن، عمو تو فکر فرو رفت و بعد از چند دق

 .یدماموال رو بهتون پس م یدبمون ینجااگر به مدت دوروز ا -

اما تا دهنم رو باز کردم  یکن  یفتکل یینکه تع  یستین یبگم درحد خواستم
 کرد و گفت:  یدست  یشپ یکاها

 .کنیمیاما قبول م یدکه دستور بد  یستیدن یگرچه درحد  -

 یدخند  یز شدم. عمو ر  یعصبان   یلیرو لب نشوندم اما از درون خ  یلبخند  سریع
 و گفت:

 کن.  ییجان شوهرت رو به اتاق راهنما یسلآ  ی،هم عال یار بس -

باز  یستان معلوم نجان؟! هه چقدر مهربون شده عموج یسلفکر رفتم، آ  تو
چرا قبول  یگهد یکاداره. ها یاکاسشه و دوباره چه نقشه  یمن یر ز یاچه کاسه

بفهمه رو  خواستیرو که م یزیکرد. از قبول کردنش معلوم بود که اون چ
 .یدهفهم

 جا بلند شدم و گفتم: از 



  

 
335 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

اتاق پدر و مادرم. البته  یهم تو ینااتاق من، من رو آدر یو آشوب تو یکاها -
 تصرفش نکرده باشه. یاگر هنوز کس

. یمها به سمت اتاق ها راه افتاداز جا بلند شدن و باهم از پله  یناو آدر  پسرها
 یکه بهش انداختم ب   یواضح  ییکهبود که به ت یدنگران بودم چون از عمو بع

ش به یکاگرچه ها یستن یخوب  یساکت بودنش نشونه ینتوجه باشه. ا
رو  یلمونچطور وک یکا،گفتم ها یکنه. راست  یغلط  یچکه ه یدهاجازه نم

 . یارمته توش رو درب یدهمه اطالعات داد؟ با ینو ا شناختیم

حلقه  یکا. دور هایماتاق هجوم برد یههمه تو  یماز هم جدا ش ینکها یجا به
 :یمو همزمان گفت یمزد

 بده. یحتوض -

 و گفت: یدآروم خند یلیخ هایکا

هک استفاده کنم و  یعنی یمیمبود از دوست قد یاده است فقط کاف س -
شرکته پدرته  یرعاملعموت مد ینکهبا ا یدماطالعات شرکت رو هک کنم. فهم

ارسال  یار مهد یننفر به نام رام یه یتمام کارها رو برا یمیلاما آخر شب ا
کردم و   یقتحق یکم. کنهیم یز پول وار ینو ماهانه به حسابه آقا رام کنهیم

 یسلپدر آ   یلهستن که اتفاقا وک  یادن  هاییلوک  ینجزو بهتر   ینآقا رام  یدمفهم
. یگهمثل بلبل برات م  یدوساله که بپرس  یبچه  یههم از    یشبق  یگههم بوده. د

 یشپ یسلکه آ   کردی. اول باور نمیدمرو ازش پرس یز رفتم و همه چ یششپ
اطالعات رو از خانوادش  یسر  هیو  یسلآ  یظاهر  هاییژگیو یمنه اما وقت 

مثل بلبل نطق اومد. از ظواهر امر مشخص بود که هنوز  یگهبهش دادم د
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و   یشهانجام م  یلکارها هنوز به دست وک  یانحصاروراثت انجام نشده و همه
 یسلپدر آ  هاییتپول به حسابش هم از وص یماهانه یز وار ینگفت که ا

 یسلآ   یهورو به نحو احسن انجام بده اما    یسلآ   یهست تا بتونه تمام کارها
چون خودش اون رو  کنهیباور نم یکه مرده ول  یگنو بهش م یشهم یبغ

در ظاهر داره با  ینبه خاطر هم یرهکه دو روزه بم  یشدو باورش نم یدهسالم د
 ینظرش داره تا حس زرنگ  یر ز یت،اما در واقع کنهیم یهمکار یسلآ  یعمو

ارث رو انجام بده اما  یو واگذار یان ا ید یرهاو کا یادنکنه. خواست ب
 بفهمم. خوامیرو که م یزیچ تونستمینذاشتم چون اونوقت نم

 :یدکنجکاو پرس  آشوب

 بهت گفت؟ ینجعل امضا رو رام ییهقض -

 پوزخند زد و گفت: هایکا

رو هم  ینکار به هدفش ا یدنرس یکه برا  یستن یدبع یمرد ینچنیننه، از ا -
 بود که خورد وسط هدف. یکیتار ِی تو یریدراصل تانجام بده. 

 :یمبا ذوق و همزمان گفت یکاو رو به ها یدیمباهم .خند همه

 یوالبابا ا -

 ذهنم رو مشغول کرد که به زبون آوردم: سوالی

 بود؟ یچ  یبفهم خواستییرو که م یزیچ -

 یا. فقط بدارمیرو برم هایتپرده از تمام واقع ینگران نباش چون به زود -
 دارن. یاکه واسمون چه نقشه  ینیمو بب یمدوروز تمرکز کن ینا یرو
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 ینهم هم یگهنگفتم. از طرف د یزینگرانم کرد اما سکوت کردم و چ جوابش
انگار   یکارفتن، ها  یرونو آشوب از اتاق ب  ینا. آدرکردیناراحتم م  یشکارپنهان
 که درآغوش گرفتم و گفت:  یدرو فهم یمناراحت

 ی؟بهم اعتماد دار -

 :غریدم

 که دارم.  دونییم -

بوده و  یاندر جر  ینجاا یزیچ یسلپس ازم ناراحت نباش و صبر کن. آ  -
. یکه بترس  خوامی. نمخوامینم  ینوو من ا ترسونهیهست که گفتنش تورو م

و فقط به  یار خودت ن یاصال به رو یدیو د یدیشن یزیهرچ یسل،از فردا آ 
من  زننره که   یادتو هرگزهرگز    یمی،ن دوست دارم و زندگفکر کن که م  ینا

فقط به گردنبند نگاه   یبود. هرموقع بهم شک کرد  یخواه   یشهو تا هم  یهست 
 .یاررو به خاطر ب یز کن و همه چ

 زمزمه کردم: یو بانگران  آروم

درکشون   تونمیو فعال نم  یبنعج  یلی. حرفات خیدمشن  یرو که گفت   یزیهرچ  -
 یخیالکه ب  یستن  ینا  یبه معنا  یول  خوامینم  یحتوض  یگهکنم اما باشه ازت د

رو  یاتجزئ یز به ر یز فرصت مناسب ر یهتا تو  یدمشدم. دارم بهت فرصت م
 .یبرام بگ 

 و زمزمه کرد. یدسرم رو بوس روی

 .یهست  یبادرک و عال ینقدر که ا  کنمیبهت افتخار م یزم،باشه عز  -
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 یداتاق سف ینزدم. ا یاتاق کردم و لبخند تلخ  یوار به در و د ی. نگاه خندیدم
 ما بود. هاییها و خوشحالمهد تمام عاشقانه ییطال

اتاق رفتم و درش رو باز کردم.  یرنگ تو ییطال یهابا خط یدکمد سف  سمت
که هنوز   یخاک  یجعبه یدنبه رگال ها انداختم و بغض کردم اما با د ینگاه 

 افتادم. یهو به گر  یدمعلوم بود بغضم ترک یشرنگش کم و ب یصورت  یونپاپ

 یم گر   یصدا یدنبا شن یکادستم رو سمت جعبه بردم و برش داشتم. ها آروم
 سمتم اومد و گفت: یعسر 

 افتاده؟ یجان؟ چه اتفاق  یسلآ  -

 گفتم:  دادمیکه نشونش م  ینیرو باال بردم و در ح جعبه

خوشحال بودم چون  یلیشدم. خ یدار صبح همون روز شوم که از خواب ب -
و  یدمهام رو پوشلباس یعخواب آلود سر  یهابا چشم یادمهتولد پدرم بود. 

 یمبود  یدهخر   یواشکیکه روز قبلش با مامان    ییاتاق اومدم و کادو  ینهم  یتو
 سبوندم چسب، چ یختنر یجعبه گذاشتم و ربان روش رو با کل ینا یرو، تو

که در کمدش رو   یو زمان  یادبابام م ینکها یدتو کمد گذاشتم. به ام یو پنهون 
اما  پوششیو تو خونه م یشهخوشحال م یبینهرو م اشیهو هد یکنهباز م

 قسمت نشد که بپوشش.

آوردم.   یرونرو ازش ب یرنگ  یو آب  یمشک  یجعبه رو باز کردم و شلوارها در 
 .درخشیدنیهنوز بعد گذشت چندسال مثل روز اول نو بودن و م

 گرفتمشون و گفتم:  یکاها سمت



  

 
339 

 رمان  یککاربر انجمن   یصفائ یهانتقام | هد یهرمان درخشش ماه در سا

 

رو  یکیش. برهیو خوابت نم یشیم یتکه با شلوار اسپرت اذ  دونمیم یا،ب -
تو اتاقتون و  یدرو هم بده به آشوب که بپوشه. حاال بر  یکیتو بپوش و اون 

هم  یشپ یدو آشوب شا یناجدا کردم چون آدر . اتاقا رویادبگو ب ینابه آدر
 معذب شن.

 و گفت: خندید

اما  یستکه معذب شدن تو کارش ن  یاح ی. آشوب ب یکرد  یخوب  یلیکار خ  -
 .یشدآشوب معذب م یشصددرصد پ یناآدر

 و گفت: یدگونم رو بوس  آروم

 .یر بهتر، شبت بخ ییفردا یدبه ام -

 لبخند گفتم: با

 .یر شب توهم بخ -

پشتش با خنده وارد شد. از همون دم در  ینارفت و آدر یرونز اتاق با هایکا
 گفت:

 که کتلت شدن المصبا.  یچنان با حرفات لهشون کرد  ی،هست   یک   یگهبابا تو د  -

 .یدماز حرفش شروع به خنده کرد و منم همراهش خند خودش

پنج تا جعبه برداشتم  یونکمد رو باز کردم. دوتا جعبه از م  یشدم و کشو خم
 و گفتم:

 و بپوش. یر رو بگ یکیش یاب -
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 یغ دستم، ج  یلباس خواب مورد عالقش تو  یدنتعجب به سمتم اومد و با د  با
 زد و با ذوق گفت: یفیخف

 ممنون. یلیجانم، خ یا -

 یلباس خواب شد. لبخند یدنهاش و پوشمشغول در آوردن لباس سریع
لباس  یدنهام کردم. بعد از پوشبهش زدم و آروم شروع به در آوردن لباس

هامون ست هم بود و انداختم. لباس خواب ینابه خودم و آدر یخواب نگاه 
بود، از  یآسمان  ِی و مال من آب  یصدف  یناتفاوتش به رنگ بود که مال آدر

زانوهامون  یکارشده بود و تا باال  یپور گ  ینمونساتن براق بودن و رو س جنس
 بود.

 .یمو صورت هامون رو شست یمرفت یبهداشت  یسنوبت داخل سرو به

. یدیمو کنار هم دراز کش یمرو خاموش کردم و باهم سمت تخت رفت چراغ
 یدنو آروم شروع به خند  یمشد  یرههم خ  یو به چشما  یمهم رو گرفت  یدستا
 ون رفت.که چشمامون خمار شد و خوابم  یمشد یرهبه هم خ ینقدر ا یم؛کرد

شم. چشمام رو خمار  یار بودن باعث شدن هوش یفکه خف  ییهازمزمه صدای
 یز خ  یم. ناومدیزمزمه م  ینبود اما صدا  یبه اتاق کردم. خبر   یباز کردم و نگاه 

 کردم که غرق خواب بود.  ینابه آدر یتخت بلند شدم. نگاه  ِی شدم و از رو

. همه خواب بودن یدمبلند که از جنس لباس بود رو برداشتم و پوش  ربدوشامبرِ 
 بلندم رو اطرافم رها کردم. یپس شال نذاشتم و موها
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زدم.   یرونسرد به راه افتادم و از اتاق ب یچوب   یهاپارکت  یو پابرهنه رو  آروم
 .رسیدیبه گوشم م یک ها بلندتر شده بود و از نزدزمزمه یصدا

دادم   یهتک  یچوب   یهاکنار پله  هاییلهاومدم و به م  تر یینپا  از چند تا پله  آروم
بود خواب   یستادهو نفس که روبه روش ا  یکاها  یدنرو نگاه کردم. با د  یینو پا

 و چشمام گرد شد. یدکه سهله برق از سرم پر 

رژ   ینسبتا بلندش رو رها کرده بود و سرخ   یرو نفس قفل شد که موها  نگاهم
مشخص بود. با عشوه دستاش رو تو موهاش   ومترییلهاش از صد کلب  یرو

 .گفتیم  یکارو به ها  یزیو چ  دادیهاش رو آروم حرکت مو لب  دادیحرکت م

بود و نگاهش  یدهراحت شد. اخماش رو توهم کش یالماما خ یکاها یدند با
آن بهم افتاد؛ چشماش شرور شد و  یک داده بود. نگاه نفس  یگهرو سمت د

 یکاها یککرد. تا خواست نزد  یدن. قلبم تند شروع به تپشد یکاها یکبه نزد
و  دتو گوشش زد که من دردم گرفت بعدم هلش دا یلیچنان س یکابشه، ها

 گفت:  یتعجب کرد و با نگران  یدنمبرگشت. با د

 یدی؟جان! خواب بد د یسلآ  -

خوشم اومد.  یخوشم اومد؛ اَ  یها باال اومد و بغلم کرد. اَ و با دو از پله سریع
زدم.  یشده بود پوزخند محکم یرهسرخ نفس که بهم خ یآروم به چهره 

 که نفس بشنوه گفتم:  یجور
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که  یمطمئن شو که طرف  یتله بذار یکس یبرا ینکهنفس جان قبل از ا -
چون  یاریرو به دست ب یکااه تونیینه. نم یااهلش هست  یانتخاب کرد

 .یزمعاشق منه عز 

 یستاد. کنار اتاقش ایماز پله ها باال رفت  یکابهش زدم و همراه ها  یگهلبخند د  یه
 بزنه گفتم: یحرف  ینکهو قبل از ا

 دونهیو نم  شناسهیمن نم  یاون تورو به اندازه ی،بگ   یزیچ  یخوادنم  یسه  -
و اون دختر فقط و  یاشهتو دندختر  یهکه االن جلوشه   یپسر جذاب  ینکه ا

 منه. یعنی یسلفقط آ 

 یکزد؛ آروم بهش نزد یهم لبخند جذاب  یکاشروع به خنده کردم. ها یز ر و
 . آروم گفتم:یدمشدم و گونش رو بوس

 من. یکایها یر شب به خ -

 خانوم من. یر شب به خ -

 رو گرفت و گفت: دستم

 .کنمیم ییتتا کنار اتاق راهنما -

 یماومد. ن یرونب یانکه از اتاق ته راهرو شا  یمسمت اتاق من بر  خواستیم
 و گفت: یستادجلوم ا یع سر  یکاماتش برد. ها یهوبهم انداخت اما  ینگاه 

 برات درستش نکردم. یومدمنگاهت رو کنترل کن تا ن -

 گفتم:  یکابرگشت به اتاقش، با تعجب به ها یع سر  شایان
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 نگام کرد؟ ینطوریا ینچرا ا یکاها -

نور مهتاب که به موهات   ینرها شدت و ا  یلباس ساتن و اون موها  ینا  یتو  -
 خونه گذاشته. ینا یهاش رو تواز فرشته یکیانگار خدا  تابهیو خودت م

موهام  ِی رو یانداختم. دست  یینو سرم رو پا یدمخجالت کش یفاتشتوص از 
 موهام گذاشت و گفت: ِی رو یاو بوسه یدکش

 احت بخواب.برو تو اتاقت و ر  -

هام . دستش رو دور شونهیدمکش  یقیچسبوندم و نفس عم  ینشرو به س  سرم
که آرامشش رو فقط با   دونستمیموهام فرو کرد. م یو سرش رو تو یچیدپ

حالت گذشت. آروم ازش جدا شدم.  ینتو هم یقهچنددق کنه،یم یدامن پ
 داخل اتاق شدم و آروم در رو بستم.

شدم؛ مدام اون صحنه  یره. به سقف خیدمتخت رفتم و روش دراز کش سمت
و نفس بغلش  فهمیدینم یکااگر ها دونمی. نمدادیچشمام جولون م یروبرو

 .اومدیسرم م ییچه بال کردیم

 بستم. دادم و چشمام رو یرونرو کالفه ب نفسم

**** 

نفس . نفسیدمبا وحشت از خواب پر  دادیکه هراسون تکونم م یدست  با
 لرزون گفتم: ی. با صداتپیدیو ضربان قلبم رو هزار م زدمیم

 دختر؟! یدزهرم ترک یناچته آدر -
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 یمخاک بر سرمون کنن که قشنگ با پا اومد  یه،پاکت چ  ینتو ا  ینبلندشو بب  -
 تو تلشون.

 شدم: یز خ نیم

 ... .یکنم یکیرو  ینچرا آسمون و زم ینمبده بب -

کرد و حرفم رو   یخدستاش بود دستام    یتو  ی،که تو گوش  ییهاعکس  یدند  با
 ادامه ندادم.

 شدم: شکه

 ین؟چ یگهد یناا یاخدا -

و نفس  یکانگاهشون کردم. ها یکی یکیو  یدمکش  ینارو از دست آدر گوشی
 .خندیدنیجا هردوتاشون م  یهدست تو دست بودن، کنار هم نشسته بودن و  

دهن کفتار  یخواهر جان با دست خودت شوهرت رو لقمه یر بگ یلتحو -
 .یکرد

رو محکم گرفتم و همراه خودم   یناتخت بلند شدم. دست آدر  یاز رو  عصبانی
 و سمت اتاق پسرها رفتم. یمزد یروناز اتاق ب یدمش،کش

از جا  یمهپشتش خورد. سراس یوار اتاق رو محکم باز کردم که محکم به د ر د
 ینابهشون نکردم. دست آدر  یهاشون رو سمت در گرفتن، توجهو کلت  یدنپر 

 .کردینگاهم م یرفتم که با تعجب و نگران  یکارو ول کردم و سمت ها

 رو روبروش گرفتم و گفتم: گوشی
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 یکا؟ها یهچه وضع ینا -

زدم و با  یهگر   یر نگاهشون کرد.  ز ینیب یز خم ازم گرفت و با ررو با ا گوشی
 هق هق گفتم:

 یدم؟کرده... که... من ند  یکار چ یگهد -

 یتو بغلش|، رو یدرو سمت آشوب پرت کرد. دستم رو گرفت و کش گوشی
 گفت:  یناشونش گذاشت و رو به آدر یتخت نشستم. سرم رو رو

 یه؟چ یهقض یناآدر -

 یکرنگ کوچ یدپاکت سف یه یدماز خواب که بلند شدم د دونم،یخودمم نم -
توشه که قفل هم نداشت  یگوش  یهفقط  یدمکنار در افتاده، برش داشتم و د

 .یدمها رو دو تا بازش کردم عکس

 آروم و مرموز شد: یکاها صدای

 رو بهتون بگم. یزیچ یهتا  یک نزد یایدب ینطور،که ا  -

هم جلو  یناونش بلند کردم و با تعجب نگاهش کردم. آدرش یرو از رو سرم
 نشست: یکااومد و آشوب هم کنار ها

 یغکه عالمت دادم بلند ج  یزمان  یناو آدر یسلآ  یدن،نقشه کش یقدق یلیخ -
که باورشون بشه   یدرو بکن ینکار ا یجور خوامی. مکنیدیو سرزنش م زنیدیم

که   یوانمود کن ید، آشوب توهم باو نقششون رو ادامه بدن یمکه ما باور کرد
 یدید؟فهم ی،باور کرد
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 :یمگفت  باهم

 اره. -

 حاال. -

 :یدمکش  یبلند یغ بلند شدم و ج یکاکنار ها  از 

 .یلیخ ی،پست  یلیخ یکاها -

 پشت بندم گفت: آدرینا

 کنی؟یم یروزه نامرد یه کشییخجالت نم -

 به حرف اومد. آشوبم

 ی؟کرد  ینامرد یگن؟م یداداش دخترا دارن چ  -

 تو اتاق، عمو مثال نگران بود. یختنباز شد و همه ر در 

 یشده؟جان عمو چ یسلآ  -

 بلند شد. هایکا

پشت  یسلبه آ  یچوقتمن ه گید؟یم یددار یاصال معلوم هست چ  -
 .کنمینم

 روز بگذره بعد من رو بفروش. یهازتون عکس دارم. تو بزار  یلعنت  -

نگاهم کرد و لبخند  یکاکردم.  ها  یز ر یخنده یهکردم و   ینارو به عمو ا پشتم
 خندش گرفته بود. یگریحجم از باز ینزد انگار خودشم از ا یمحو
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 .یمزد یرونرو گرفتم و از اتاق ب یناخندم رو جمع کردم و دست آدر سریع

 یم؛و شروع به خنده کرد  یمخنده زد  یر م زآرو  یدپامون تو اتاق خودمون رس  تا
 .خورنیاحمقا چقدر زود گول م

لباسها دوباره بغض گلوم رو  یدنکمد رفتم و درش رو باز کردم. باد سمت
کمد  یو لباس خواب رو تو یدمرو پوش یروزیمد یهاگرفت. همون لباس
بود.  یدهرو پوش یروزیشد یهابرگشتم؛ اونم لباس یناگذاشتم. سمت آدر

رو سرم گذاشت  یمسمتم اومد و با شونه موهام رو شونه کرد و بست. روسر 
 مدلش داد. یروز و مثل د

 یمهمراهش بود رو زد  یناکه آدر  یرژ صورت   یهو فقط    یمرفت  یشآرا  یز م  سمت
 .یمزد یرونو از اتاق ب

**** 

عمو  ی. صداگفتمینم یزینشسته بودم و چ یبا تظاهر به ناراحت  یز م پشت
 که گفت:  اومد

 ید؟نامزد بود ینمدختر بد ببخش، بب ینعموجان منو بابت ا -

 افتاد بهم چشمک زد. یکاچشمم به ها یهوخواستم بگم نه  تا

 از کنارم اومد: یناآدر ی. صدایدمکردم و منظورش رو نفهم  تعجب

 بله متاسفانه نامزد بودن و خوشبختانه هنوز عقد نکردن. -
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 یبدهنم رو باز کردم که تکذ  ی؟چ   یعنیزد،    یو لبخند  یدچشماش درخش  عمو
 با آرنج تو پهلوم زد و آروم زمزمه کرد. یناکنم اما آدر

 نگو. یزیچ -

 و گفت: یدکش  یآه  عمو

 تنوع طلب. یامان از پسرا -

 .یدمسگم باال اومد و غر  یحرفش اون رو ینا با

 ییشونمواقع تو گوش دختر هرجا ینجور که عرضه ندارن ا  ییامان از پدرا -
افشون  یلب و موها یو با سرخ  یانن ینامزد مردم، عشوه شتر  یبزنن تا برا

 .یارندرن یباز یفو کث ییدلربا

 و شرارت گفت: یبه حرف اومد و با خونسرد نفس

نامزدت   یستم،ن  یفعشوه خر شد. من کث  یهنداره که نامزدت با    یبه من ربط   -
 تنوع طلبه.

.درضمن تو یستندهستن که اصرار دارن ن  یهمون   یقاآدما دق  یزم،عز خفه شو    -
 .یخورد یشبرو همون د یلیشچون س یحق اظهار نظر ندار

به عمو انداختم که اخماش رو توهم   ینگفت. نگاه   یزیبسته شد و چ  دهنش
هم از همون اول زل زده بود   یانبود و دستاش رو مشت کرده بود. شا  یدهکش

 شد. یز صبرم لبر  یکاسه  یگهبهم، د
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اگر نگاه کردنت تموم شد لطف کن و صبحونت رو کوفت کن. همه تون لنگه   -
 و پست فطرت! ینهم ی

 تو هم رفت. اخماش

 .یستمن ینطوریمن ا -

 زدم. پوزخند

 "از همونا بود. یستمهرکس بهمون گفت "من از اونا ن -

 عمو تو بحثمون اومد. یهو

 یلعموجان شناسنامت رو بده تا ببرم بدم به وک یسل. آ یدها بحث نکنبچه -
 رو به نامت کنه. یز که همه چ  یمونخانوادگ

 کرد.  ییدنگاه کردم که با نگاهش تا یکاکردم و به ها  تعجب

 یکاکه شناسنامم دست ها  یادمهبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم.    یز پشت م  از 
 کجاست که!  دونمیبود منکه نم

گرد شده   ی. با چشمایدمشناسنامه د یه یعسل یاتاق رو نگاه کرد و رو توی
 یبرابر با اصل شناسنامه یبرش داشتم و نگاهش کردم. کپ یعسل یاز رو

 یکابود. حتما ها یاسم شوهر خال یجا ینجاتفاوت که ا ینخودم بود با ا
 گذاشتتش و جزو نقششه.

 .یدمعمو از جا پر  یصدا با

 نرفته بهش برسم. یلتا وکعموجان زود باش  -
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برگشتم و شناسنامه رو سمتش گرفتم. ازم گرفت و ورقش زد. لبخند  سمتش
 زد و گفت: یقیعم

 ممنون عموجان. -

رفتنش رو نگاه کردم؛ به   یز ر  یرفت. با چشما  یینبرگشت و از پله ها پا  سریع 
 .ریمیم یشطبق نقشش پ یمخوشحال بود انگار دار یلیخ یطرز مشکوک 

 کردمیم  یبگیحس غر   یلیخ  ینجاشدم. ا  یرهرو خت نشستم و به روبهتخ  روی
 یزودتر برم خونه خواستینبود. دلم م یدرست  یو انگار قلب و روحم جا

 و همونجا عاشقش شدم.   یدمرو د  یکابار ها  یندوم  یکه برا  یاخودمون، خونه

 هام نشست.رو لب یخاطرات خوب و بدمون لبخند یادآوری با

که به   یدمرو د یانبه درخورد. نگاهم رو به سمت در برگردوندم و شا دوتقه
 .کردیداده بود و نگاهم م یهدرگاه در تک

 ی؟دار یکار  یانبله شا -

 رو تکون داد. سرش

 یم؟با هم صحبت کن یکمتو تا  یامب یشهاره م -

 .یدمکش  آهی

 !یه؟حرف حسابت چ ینمتو بب یاب -

 کنارم نشست. اخم کردم.  یقخل و دقدا اومد
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 یشهنم یلدل یول یمو تاپ هم زد یپپرو نشو، درسته با نامزدم به ت یگهد -
 که هوا برت داره.

 و با لحن نرم گفت: یدرو اونورتر کش خودش

 .یدباشه ببخش -

 رو زودتر بگو. یبگ  خواستییرو که م یخوب اون حرف  -

 و گفت: یدکش  یقیعم نفس

که دختر عمو دارم که اگه   دونستمینم یروز د ینن تا همم یسلراستش آ  -
مطرحش  یدبا یچطور دونمی. نمیمن بود یزندگ  یتا حاال تو دونستم،یم

 قدر ینکرده من ا  یاحمق بوده که بهت نامرد قدر ینکنم اما اگر اون پسره، ا
زودتر   وفرشته ر   ینکاش ا  یبا خودم گفتم ا  یدمتکه د  یشب. دیستماحمق ن

 یگاهتاز ملکه هم جا  یمزندگ  ی. تو تویوقت االن مال من بودو اون  دیدمیم
 باالتر خواهد بود.

 بود و سکوت کرده بودم. یوار به د یرهو خونسرد نگاهم خ ریلکس

 ی؟چرا سکوت کرد یشی؟م یمخانوم زندگ یه؟خانوم نظرت چ یسلآ  -

 زدم. یلبخند نیمچه

 یجواب برا ینبدم؛ در ضمن سکوت بهتر  یتاهم که  یماون از  تر حوصلهیب  -
 احمقه! یآدما
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 یانندادم چون شا  یتیاومد. اهم  یانبا شدت داخل اتاق و سمت شا  یکاها  یهو
 زن مردم نقشه نکشه.  یبخوره تا اون باشه برا  یکتک حساب   یهحقش بود که  

 .یدرو گرفت و بلندش کرد. غر  یقش هایکا

 یسلمن رو آ   ینبه دماغت خورده نامرد، بب  یچ   یبو  یدیچشم من رو دور د  -
نزن.  بودنم رو یعوض دکمه یول یمخوب آدم من مونه،یمال منه و مال من م

 . یرمبگ یشم و جونت رو به باز ینذار عوض

 گفت:  یبا لحن پرو و ازخود راض شایان

رو  یدختر  ینهمچ یاقتلمن رو تو  ینبب ی؟بکن خواییم یمثال چه غلط  -
تا   یگمبهش م  ینقدر من باشه نه تو، ا  یتو زندگ   یدبا  یافرشته  ینهمچ  ی؛ندار

تا ازت  کنمیم یک خودم رو بهش نزد یقبول کنه که مال من باشه. به حد
 ینبش مکه عاشق جسم و روحشه، توه  یببره و به من عالقه مند شه! به کس

 و تماشا کن که چطور باهم... .

زد که فکر کنم  یچنان داد یکابکشش. ها یکارد شد. االنه که هاگ چشمام
 گلوش پاره شد. غرش کرد و گفت:

 خفه شو آشغال. -

 زدم و آشوب رو صدا کردم. یغ دستش رو پشت کمرش برد؛ ج تا

 آشوب. -

رفت که  یکانشد که آشوب خودش رو تو اتاق پرت کرد و سمت ها یهثان به
 گذاشته بود.  یانشا ییقهشق ِی رو رو یشاکلت نقره
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 زد. یغ ج یکاها یدنپشتش وارد اتاق شد و با د آدرینا

 یباز یخودشون رو به اتاق رسوندن و شروع به کول  یع عمو هم سر   یخانواده
 درآوردند.

 آرومش کنه. کردیم یرو از پشت گرفته بود و سع یکاها آشوب

 یتخشمت نشو. نذار زندگ یمبکش و تسل یقداداش آروم باش، نفس عم -
 یسلحقش مردنه، خراب شه، داداشم به آ  دونمیآشغال که م یهبا کشتن 

 .لرزهیو م یدهنگاه کن که چطور ترس

پشت   یع لرزونم خورد. کلتش رو سر   یو دستا  یدمتا نگاهش به رنگ پر   هایکا
که   یدکمرش گذاشت و سمتم اومد. چنان محکم من رو سمت خودش کش

 خورد. ینشس یقفسه صورتم محکم به

و از اتاق پرتش   یدرو کش  یانشا  ییقهکه    یدمآشوب رو د  یکاها  یشونه  یرو  از 
رو تو بغلش گرفت و   یناحلقه کرد و آدر  ینادستش رو دور کمر آدر  یرون،کرد ب

 .یدرو به اونا غر 

 .یدخفه ش -

 رفت و در رو بست. یرونکرد و خودشم ب  یرونشونب سریع

اش رو بازکرد و از سرم درش آورد آورد و گره  یموسر دستش رو سمت ر   هایکا
 یهاو پرتش کرد. موهام رو باز کرد و سرش رو تو موهام فرو برد. چنان نفس

 .یشهرو داره متحمل م یکه معلوم بود چه خشم  کشیدیم یقیعم
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پاهاش  ینشست و من رو رو ینموهام بود رو زم یکه سرش تو  درحالی
 نشوند و سرش رو همونطور تو موهام صامت نگه داشت و محکم فشارم داد.

*** 

 اومد. یکاها یو نشستم. صدا یدمکش  یقیعم نفس

تموم شه وگرنه خودم با استفاده از گلوله تمامش   یانجر   ینا  یدتا امشب با  -
 رو داشت که تا دم مرگ ببرمش. ینا ییرمایه. امروز خمکنمیم

جوابش   خواستمی. مکردیبود و با اخم نگاهم م  یدهت دراز کشتخ  یرو  هایکا
 یدم. وحشت زده ربدوشامبر رو پوشیدنفر با شدت به در کوب  یه  یهورو بدم که  

که وحشت کرده بود و   یدمرو د یناو به سمت در رفتم. در رو باز کردم و آدر
 احاطه کرد: یکل وجودم رو تر   کرد،ینگاهم م

 یدی؟ترس ینقدر چرا ا یناآدر یاخدا -

 شده. ییچ... چه بلبشو ین... ب... ببیین... پ... پایاب... ب... ب -

 .یایمباشه تو خودت رو کنترل کن االن م -

 یراهنپ  یعبود؛ سر   یدهرو شن  یناآدر  یکه صدا  یکاو سمت کمد رفتم. ها  برگشتم
 .یدو کتش رو پوش

کمد   ِی تو یاز جعبه یسارافن مشک  یه یدمسف یراهنهمون ساپورت و پ با
. یدمهم برداشتم و پوش یمشک  یکفش عروسک   یه. یدممامان برداشتم و پوش

تو گوشم  یکارو گرفتم و پشتش رفتم. ها یکاجلو افتاد و منم دست ها یناآدر
 رو گفت، باتعجب نگاهش کردم و گفتم: یزیچ
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 .یکه تو بگ   یباشه هرچ  -

 هم بگو. ینابه آدر -

رفتم. دستش رو گرفتم و دهنم   ینارو ول کردم و سمت آدر  یکاهادست    سریع
 دادم. یحرو کنار گوشش بردم و براش توض

 لبخند بهم نگاه کرد و با ذوق گفت: با

 خداروشکر باشه. -

نگاهم  یو به عمو و زن عمو نگاه کردم که با شاد یماومد یینپله ها پا از 
 .زدندیو دست م زدنیو با شرارت لبخند م کردنیم

 . با اخم رو به عمو گفتم:یدیمرس یینپا تا

 ی؟اموال رو به نام من کن یچه خبره؟ مگه شما نرفت  -

 کرد و گفت:  یبلند یخنده  عمو

پسر من  یعنیعمو جون اموالت نه و اموالتون، نصف اموال به شوهرت  -
 .رسهیم

 با خنده گفت: یانزد و من با بهت نگاهش کردم. شا یفیخف یغج آدرینا

و تو فقط  کنمیرو مال خودم م یسلگفته بودم؟ گفتم که بالخره آ  یچ  -
دستش رو ول کن چون حرامه که دستت جز دست   یسلآ   ی؟نگاه کن  تونییم

که دستش رو  یباشه خانومم. درضمن اون  اییگهشوهرت، تو دست فرد د
 شوهر نفس. یعنیشوهر دختر عموته  یگرفت 
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 افتادم. یهو به گر  یدمکش  یبلند هین

 گفتم:  یغ ج با

 شوهر منه نه پسر آشغال شما. یکاها یا؟لعنت گیدیم یچ  -

 با داد گفت: عمو

دندونت بود و  یر که گوشتمون ز  یگذشت زمان   یگهحرف دهنت رو بفهم، د -
از االن به بعد ما به همون اندازه که تو حق  یریمجلوت رو بگ تونستیمینم
بودنت به نفعمون  یشتر چون حاال ب ومدیسرت ن ییخوبه بال یم؛حق دار یدار

 شد.

 آروم گفت: هایکا

 وقتشه. -

 یهوهم کنارم نشست و بغلم کرد؛    یناشد. آدر  یشتر ب  یمزانو زدم و گر   ینزم  رو
 .یدیمو بلند خند یمخنده زد یر هر چهارتامون ز

هم بلند  ینو آشوب پشتمون اومدن و بلندمون کردن، در همون ح هایکا
 .کردنیبا تعجب نگاهمون م یناا. عمو خندیدیمیم

 گفت:  یبا مرموز یکارفتم و ها یکابغل ها تو

بسنجه، احمقا  یدنقشه بکشه اول تمام جوانب رو با خوادیکه م یکس -
وجه به من  یچبه ه یسلبود که آ  ینجانقص بود اما مشکل کار ا یب  یوسنار

 که فقط و فقط خودش مال منه.  دونهیو م کنهیشک نم
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 گفت:  ییبا پررو عمو

 ! االن که زن پسر منه.ی؟که چ   -

 و گفت: یدخند آشوب

 .یمبد یحدفعه ما براتون توض ینرو ا یاتجزئ یز به ر یز تا ر ینیدبهتره بش -

 .خورهیچرا نقششون داره شکست م ینکنجکاو و پرو نشستن تا بب  خیلی

 پاش انداخت و گفت: یکیاون یپاش رو رو هایکا

تو کدوم  یسل،بود که آ  یدهبود که چطور روهان فهم یبعج یلیبرام خ -
 یقکه روهان دق یمپرورشگاه بوده. ما هزاران پرورشگاه تو تهران دار

 کردهیکه توش کار م  یاتو کدومه و ردش رو تا خونه یسلکه آ   دونستهیم
که   ممتا بفه  یه،دنبال قض  زده. چون اون فرد باعث دردسر من شده بود افتادم

 یسخت نبود که با هک اطالعات لب تاپش رو هک کن یادمز یده،چطور فهم
توش بوده رو نوشته،  یسلکه آ   یمکان  یقکه آدرس دق  یکن  یدارو پ یمیلیو ا

 یازن  یهکه کار   کردمیاول فکر م کنمیگستر، اعتراف م  یسنبا اسم مستعار آ 
 یهاز قض یمین قریبات یسنه،بهم گفت اسم مادرم آ  یسلکه آ   یدختره اما وقت 

 یست سخت ن  یلیمشرکت باشه. خ  یهاسم    یدصددرصد با  یدمو فهم  یدمرو فهم
تماس با   یهبود    یکه اسمش تکه، فقط کاف   یکن  یدارو پ  یتهران شرکت   یکه تو

و  یرمبگ شناختیشرکت ها رو م یسهامدار بزرگ بود و همه یهدوستم که 
بفهمم که به به  یقتحق یکم باو  یامبکشم. بعدم ب یرونرو باطالعات شرکت 

 دستور قتل برادر زادش رو داده. یسلآ  یفشر  یعمو
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 نگاهم پوزخند زد و گفت: یدنشک به عمو نگاه کردم. با د با

 مگه حاال مرده؟ ی،که چ   -

 نبود. یمونچون اصال از کارش پش خندیدم

 زد و گفت: یپوزخند هایکا

 گفتم،یدارم. داشتم م  یزاچ  یلیمهرساز چون هنوز براتون خ  یآقا  یدگوش کن  -
اما  یزهبهم بر  یسلآ  یاوضاع فکر  خواستمیولش کردم چون نم یباتقر 

خودش  یسلتا خواستم اقدام کنم، آ  یول یامروز سراغتون ب یه خواستمیم
افرادم   ز ا  یکیبود به    ی. فقط کاف یرهخواست که اموال پدرش رو ازتون پس بگ

 یکوچولو برام جعل سند کنه. تا زمان   یهاز قدرتش استفاده کنه و  یکمبسپرم 
از چه قراره اما قبول کردم  یهقض دونستمیخونه اومدم اصال نم ینا یکه تو

 یکه برا  یدمفهم یزمان  ینوو ا یدبود که نقشه نداشته باش یدچون ازتون بع
منحرف کردن من جلو اومد  یاشما، بر  یز اومدم و دختر عز  یینآب خوردن پا
معشوق و  یگرگ فقط برا  یه یرهبگ یادرو هم خورد تا  یلیشو البته که س

 کنهیم  یز ها، دندوناش رو تدشمن  یبرا  یاما برا  یهخودش رام و اهل  یخانواده
 خواییدیکه م  یدمها اومد فهمبا اون عکس یسلآ  یدمتا پاره کنه. صبح که د

فقط  یسلبود که آ  ینجااما بِد کار ا یدکن  ودتونخرو از من زده و جذب  یسلآ 
در اصل خودم بهشون گفتم تظاهر   یکه باور کرده ول  کردیم  یداشت نقش باز

 به باور کردن کنن.

 بلند شد و گفت: عمو
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از  یمچه بخواد چه نخواد ن یسلچرت و پرته، وگرنه آ  یهمش حرفا یناا -
 اموالش مال پسر منه.

 و گفت: یددفعه آشوب بلند خند این

 جعل کرده؟ یوچ یکاها کنییعمو، فکر م ییدیچا -

زد و ادامه  یدشونرنگ پر  یبه چهره ها ی. آشوب لبخندیدهمشون پر  رنگ
 داد.

که جعل  یدیمما فهم یدشناسنامه رو خواست یسلهمون لحظه که از آ  -
نفر باج   یهو به    یبود که بر   ینجون تو هدفت ا  عمو  یه،خوب  ییدهشناسنامه ا

اموال   یبذاره تا بتون   یسلآ   یجعل  یتا اسم پسرت رو تو شناسنامه  یبد  یبیلس
. نویسنشمی  یخکه تو تار  یخورد  یاما از بد سرنوشت چنان شکست   یریرو بگ

 یکاها یتا شناسنامه یچون دخترت رو فرستاد یدر ضمن فکر نکن که زرنگ 
با همون روش دخترت روهم به مراد دلش  یتا بتون  یارهرات بب یواشکیرو 

هم  یکاها یچون شناسنامه ی،هم شکست خورد ینجااما بدون ا یبرسون 
 بود. یجعل

 تک خنده کرد و ادامه داد. یه

نامزد  یکاو ها یسلبگم آ  یدبا کردیمیکه از اول ما تظاهر م  ییو از اونجا -
 بلکه زن و شوهرن. یستنن

 و گفت: یستادا هایکا
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و چنان با  یمشما خودمون ساخت یدبساز یوزودتر از اونچه که شما سنار -
 یشب باز یمهکه محال بود عروسک خ  یمبه خوردتون داد یگریلطافت و باز

 .یدما نش

شده بود  یدهنقص چ یب  یبه حد یوسنار کردن،یبه تکشون دهن باز نم تک 
نگاه کردم و  یکا. به هایشدبه ضررشون تمام م کردنیکه اگر مخالفت م

 .یمبه هم زد یروزیپ یدستمون رو به نشونه

**** 

 .رقصیدیمیم ینمبود و با لباس سرخ آتش یکاتو دست ها دستم

 ینشرنگ پر از شا  یبا لباس صدف   یقیانداختم که با لبخند عم  ینابه آدر  نگاهی
 .نرقصیدیدر کنار آشوب بود و همراه هم م

 یزندگ  یشگیهم یار جواب بلش رو به آشوب داد و  یشساعت پ یک همین
 کرد.  یمخواه یخونه زندگ  یهآشوب شد و تا اخر کنار هم و تو 

حفظ  یعموم بهم خورد برا ینقشه  ینکهبرام گذشت. بعد از ا یع سر  خیلی
کرده بودن که اگه مقاومت کنه آبروش رو   یدشآبروش و چون پسرها تهد

خجالت  یتمام اموالم رو بهم برگردوند و دختر و پسرش هم حساب  برنیم
. کردندینم یکار  ینهمچ یمکه ما زن و شوهر   دونستنیزده شدن که اگه م

شرکت  یدائم یسرو رئ یار بهشون ندادم و با خواهش و تمنا مهد همیتیا
هم  یکنه و از طرف   یتشخوب هدا تونستیزرنگ بود و م یلیکردم چون خ

بود که به خاطر  یشرکت خودشون بودن که چند وقت  یر و آشوب، درگ یکاها
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نکرده بودن و قادر نبودن که شرکت من رو هم  یدگیمشکالت به شرکت رس
 یهکه براش   یهمچنان درش چهار قفلس تا زمان  یمپدر ی. خونه نندبگردو

 یرونکه از ترس جرئت ب  یقدرت  یب  یتیمکرده شه و من، همون دختر   یفکر 
برادر وفادار و  یهمرد قدرتمند و خواهر  یهاومدن رو نداشت حاال خانوم 

بودم که از صدتا خواهر برام  یدختر شاد و مهربون  یهخواهر  یهمهربون و 
 و نگرانم بود. یدزحمت کش یشتر ب

 کمرم رو فشرد و گفت:  هایکا

 کنی؟یفکر م یبه چ  -

اتفاقات خوب و  یلی. خیدیمرس ینجاتا به ا یمکه از سر گذروند  یبه اتفاقات  -
 .یدیمآرامش رس ینتا به ا یمو تجربه کرد یمبد رو رقم زد

 رو کنار گوشم آورد و گفت: سرش

که   یبود یانتقامه، تو ماه درخشان  ییهدرخشش ماه در سا یایما دن یایدن -
منه قدرتمند   یهو    یو منه قاتل رو از خودم گرفت   یدیانتقامم درخش  ییهسا  یر ز

خانوم خوب داره که  یهخانواده و  یه دونهیم یشهکه هم  یداد یهبهم هد
 و دوستش داره. کشهیانتظارش رو م یشههم

که  دونمیم یدم،رو پشت کتش گذاشتم و با لمس اسلحه اش خند دستم
براشونه،  یجدانشدن  یار  یهاسلحشون رو خواهند داشت و  یشههم

 ندارم. یدرهرصورت من که مشکل

 پخش شد. آروم گفت: یاشاره کرد و آهنگ  یج  یبه د هایکا
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 یمدار یمونهست که االن با زندگ ییماها یهمه یآهنگ زندگ  ینا -
 .رقصیمیم

موندن، آروم  یرههم خ یاشاره کرد که با لبخند تو چشما یبه دوتا زوج  و
 :یدمپرس

 ین؟اونا ک یکاها -

لخت  یبود و موها یدهبراق پوش یلباس آب  یهاشاره کرد که دختر  یزوج  به
با کت و شلوار   اییدهرو آزادانه رها کرده بود و با مرد جذاب و ورز  ییشخرما
 .رقصیدیم یمشک 

 اون آراد هست که با کمکش از دست روهان نجاتت دادم و همراه خانومش  -
 هست که داستانشون رو برات گفتم. یادر

که کمربند   یلباس صورت  یهکه   یباییزوج اشاره کردم که دختر ز یکیاون  به
مرد واقعا جذاب با  یهسه ربع بود و در کنار  ینداشت و آست یبهار یشکوفه

 .رقصیدیم یکت و شلوار مشک 

 ی؟اونا چ  یکاها -

 تر یچیدهاونا از داستان ماهم پو خانومش جانان هست. داستان  یاناون کا -
 یسخت   یلیخ  یاندوتا دردشون از جنس خودته. جانان و کا ینا  تره،یبو عج

. ما چهارتا پسر فقط به دست یدنرس ینجارو پشت سر گذاشتن تا به ا
 .یمهامون عشق رو تجربه کردخانوم

 پخش شد. آهنگ
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 که شکسته بودم  یدیرس ی"وقت 

 از همه آدما خسته بودم 

 یدیکه نبود ام  یدیرس یوقت  

 یدیاما تو مثل معجزه رس 

 که شکسته بودم  یدیرس یوقت  

 همه آدما خسته بودم از 

  یادعالم اشک و بغض و فر  یه بعد

 من فرستاد یتو رو برا خدا

  یستن ینتو رو زم یجا دونمیم خوب

  یستن ینفرق تو فقط هم خیلیه

 یگذشته به کس  یقصه ها آدمای

 فرشته یگنمثل تو م 

 فرشته نجات 

 تو جون ازم بخواه اونم کمه برات. 

 جا که آشنا بود  یهاز  رسیدی

 ها بود تو فقط تو قصه شبیه

 یدور اومد یلیخ یجا یهاز  تو
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 یمثل نور اومد یرو شکست  قفل

 من بود یکه آرزو  یتو همون  

 من بود  یروهر جا روبه یشههم 

 بودم یدهتو خوابم تو رو د شبا

 بودم یدهشبا بهت رس یلیخ 

 یستن ینتو رو زم یجا دونمیخوب م 

  یستن ینفرق تو فقط هم یلیهخ 

 گذشته  یهاقصه آدمای

 فرشته  یگنمثل تو م یبه کس 

 نجات تو جون ازم بخواه اونم کمه برات." فرشته

 نجات از کامران و هومن( ی)فرشته 

 اشاره داره. یمونآهنگ فقط به ما و زندگ ینگفتم ا  یدید -

. رو به آراز یمکنار هم جمع شد  یع ها روشن شد. سر نور تمام شد و چراغ  رقص
 گفتم:

 .یدواقعا ممنونم که بهم کمک کرد -

 و گفت: خندید

 .یمهست یمیبا هم صم ینااز ا یشتر ب یکانداشت من و ها یبابا قابل یا -
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 شروع کردم. . اول خودمیمکرد  یمعرف  یبترت به

 یشتر و ب  یمخواهرمه ما باهم تو پرورشگاه بزرگ شد  یناآدر  ینمو ا  یسلممن آ   -
 خواهر برام بوده. یهاز 

چون  یدی؛شن یکاکه صددرصد داستانم رو از زبون داداش ها  یام: منم دردریا
 خودش و شوهرم باهم نجاتم دادن.

به همه، آقا  یهماها جنس گذشتمون شب دونمی: منم که جانانم و مجانان
 .یمباش یمیصم یهاباهم مثل شوهرهامون دوست یایدب

 .یمزد یاددستامون رو روهم گذاشتم و فر  یبرو جلو آورد و به ترت دستش

 تا ابد. یمیتصم -

 .یمخنده زد یر بعد همزمان با هم ز و

کنارمون اومدن و آروم دستشون رو دور کمرمون حلقه کردن،   شوهرهامون
 و گفت: یدآشوب خند

 یلباند تشک یهمونشدن و بر عل یکیآخر خانومامون  یدیدبابا داداشا د یا -
 دادن؟

 .یمگفت که همه بلند شروع به خنده کرد  یبا لحن دردمند چنان

از جمله هرمان تو جشنمون بودن و حاال  یانو آراد و کا یکااز افراد ها کلی
کرده بودن و همزمان تعجب هم کرده بودن چون   یدنهمه شروع به خند

 بودن. یدهرو د هاشونیسرئ یتازه یرو ینبار بود که ا یناول یبرا
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 رو به جانان گفتم: آروم

 جانان؟ -

 جان؟ یسلبله آ  -

 .شییکن اگر ناراحت نم  یفبرام داستانت رو تعر  -

 :یدخند

و پر  یبعج یلیگذشتمم، داستان من خ  ینهم یوننه بابا من عشقم رو مد -
 از معما بود.

 .کنمیمطمئن باش که حتما گوش م -

 پایان

 .یاحق

که داستان   یپهدر حال تا یقو حقا یترمان با نام گرد باد جنا یندوم ا جلد
 .کشهیرو به قلم م یانجانان و کا یو پر از معما یبعج

 رم.دا دوستتون

1399/9/1 

 بامداد2:52ساعت

 محشر. یزر ت یههمراه با  یگیرهپبجم قرار م یها تو یتشخص عکس

_ 


