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کمربندش را    ین،توقف کرد. قبل از خاموش کردن ماش ینگپارک یزد و در انتها دور 
 .باز کرد
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اش را باز کرد. در سامسونت  یفها!( و در کمنظورم هست؛ منحرف   ینکمربند ماش)
تمام امکانات الزم، مانند: چند عدد ماسک و چند جفت دستکش  اشیفک

  دستکش را برداشت و  یهااز بسته  یکی.  یشمخصوص و سرنگ و لوازم و داروها
 ی لبه دارش را بر رو هاش را به صورت زد. کالها، ماسک آن یدنباز کرد. بعد از پوش

 .سرش گذاشت

اش پر کرد و بعد از مطمئن شدن از سرنگ، آن را  لول شت و با محسرنگ بردا یک
 .گذاشت  یاهششلوار س یبدر ج

 .را برداشت و باز کرد اشباطوم 

 ...شد و یادهپ ینماش از 

*** 

 یوک  ینم کیم

 

 نه؟  یادرسته  یریه؛دستگ ینسوم ین! ایمک  ی: آقاکترد 

نفسش رو  دم،ینماب جو یدد ینگاه کردم. وقت  یرونندادم و از پنجره به ب جواب
 .فرستاد یرونُپر صدا ب یاز کالفگ 

 :اش انداخت و گفتبه دو دکتر کنار دست نگاهی

 .یار االن در ب ینت رو هماون کاله و ماسک -

 :دوباره گفتنگاهش کردم که  کالفه
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 .کنمی! دوباره تکرار نمیاراون کاله و ماسک رو در ب-

سرم برداشتم که  یام رو از رو کالهو دستم رو بلند کردم و   یدمکش  یقیعم نفس
 :یدمکارهاش رو شندکتر با هم یز پچ رپچ یصدا

 .دارهداره؟ هه! خنده یتها حساسواقعًا به آدم -

 :رو بلند کرد و گفت سرش

 !وجود داره؟ یتیحساس  ینجالبه؛ اصاًل همچ-

 .یدنکارهاش خندخودش و هم  و

متخصص  یک ه عنوان ننوشته. ب یزیهم که چ یماریب یص: قسمت تشخدکتر
هم که  تیاز سرباز یتمعاف یبودم. برا یدهنشن یزیچ ینپوست، تا حاال همچ

هرگز   یول یاره؛ب یماریب یروان  یماریداشتن ب یگواه  تیمعاف  یطرف برا یدمد
 .بودم یدهرو ند یزیچ ینچن

 :که سمت چپ نشسته بود، گفت  یدکتر اون

 ی؟نر یسرباز خوادیواقعًا انقدر دلت م یعنی! یمک  یآقا-

 :که سمت راست نشسته بود گفت  یاون  باز 

 !کره؟  یاونم تو گیری؟یم یرو شوخ  یخدمت سرباز-

 :کم بشه و در همون حال دکتر ادامه داد  یتماز عصبان یتا کم یدمکش  یقیعم نفس

 سوزه؟ ینم یسرباز رنیکه م  ییهااون ییهبق یدلت برا-
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و  م. دستم رو به سمت لباسم بردم رو از دستم در اوردم و انداخت هامدستکش
 :هاش رو باز کردم که باز کتر گفتدکمه

 .در ارتش خدمت کنه یدبا یوک  ینم یمک-

 کنم،ی لباسم رو باز م یهادارم دکمه یدد یکه سمت چپ نشسته بود وقت   اونی
 :گفت

 کنی؟یم یدار یکار چ-

سم رو در  مزخرف بلند شدم و در همون حال لبا یصندل یندادم و از رو محلش
 :که سمت راست بود، گفت  یپرت کردم که دکتر ینزم یآوردم و رو

 !هان؟ یاری؟چرا لباسات رو در م-

 :که وسط نشسته بود پشت بندش گفت  دکتری

 !سر جات ینبش ی؟کن  یکار چ خواییم-

 :حرکت کردم که دوباره گفت یز حرفش گوش ندادم و به سمت م به

 !سرجات ینبش گمیم-

 .م و به راهم ادامه دادمردک  محلییب  بازم

 .سرجات یناالن برگرد و بش ینهم یه؟: چدکتر

 .ه دادمبه راهم ادام بازم

 :رو گرفت و گفت یدشکت سف  یهالبه دم،یاصال محل نم یدد وقتی

 .. حاال فورًا برگرد سرجاتشمیترسناک م یارم،کتم رو در ب  یمنم وقت -
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و مچ دستش رو   یدمرس یز م ی  قدم یکبه  یبودم. وقت  یز م یکنزد یباً تقر دیگه
هستم رو گرفتم؛ تا دستم به  یکه مشت کرده بود که مثاًل بگه منم قو یدرحال

به بدنم وصل کردن؛ ضربان قلبم رفت   یچند هزار ولت  یاندستش خورد، انگار جر
آبله زده بود و ورم   ی گردنم همه کل  یکایهزار، پوستم از نوک انگشتام تا نزد یرو

 .کرده بود

و ازم فاصله   یدنپر هاشونیصندل یوتاشون از ر هر سه یدن،صحنه رو د ینا تا
 .گرفتن و دور شدن

 :همون حال گفتم یتو یکشدن برام سخت شده بود ول  نفس

 خدمت کنم؟ یاییدر  یروین یتو تونمیم-

 :گفت  یعسر دکتر 

 .فکر نکنم-

عقب؛ درش    آب رو برداشت و رفت  یاومد و بطر  یز به سمت م  یاطو با احت  یعسر  و
 .کردنیشون با ترس نگاهم مدستش کرد. همه  د و شروع به شستنرو باز کر 

 :من گفتم ولی

 .شمیم جوریینداشته باشم، ا یزیکیتماس ف یبا کس یفقط وقت -

 :در آوردم و به بازوم زدم و ادامه دادم یبمج یرو از تو سرنگ

 شهی جلوش رو نم. شهیم یشتر باشه، عالئم هم ب یشتر هر چقدر مدت تماس ب-
 ...گرفت؛ فقط 

 :حرفم رو گفتم یرو آوردم باال و بهشون نشون دادم و ادامه  یسرنگ خال بعد
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 .شنیفقط با دارو عالئم بدنم کمتر م-

تاشون به  شون پرتاب کردم که هر سهبود به سمت یهم سرنگ رو که خال بعدش
 :دکتره گفت یدن؛سمت عقب پر

 ی؟رو کرد ار ک  ینمن! چرا، چرا ا یخدا یوا-

و به دکتر که داشت تندتند دستش رو   یستادمعقب رفتن. صاف وا یواشیواش  و
 :گفتم  شست،یم

 .یستن یو البته مسر-

نشستن و شروع کردن  ینزم یو رو یدنکش  یتاشون نفسرو گفتم، هر سه ینا تا
 :مثل  ییهابه گفتن جمله

 !شکرت  یاخدا یوا-

 !ممنون یلیخ-

 .ممنون-

 :شون کردم و گفتمه گا پوزخند ن با

 ین؟ دار یسوال-

بزرگ باغ   یهادرخت یانم یچکه زدم در عمارت باز شد. داخل شدم و از پ  یبوق  با
ها آب  و باغبان عمارت که داشت به گل یدار کون سرا  ینهون ج یکه گذشتم صدا

 :که گفت  یدمرو شن دادیم

 .... اربابینخوش آمد -
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رو به سمت    یچگم نگه داشتم و سوئت بزر عمار   ی براش تکون دادم و رو به رو  سری
 .پرتاب کردم و رفتم داخل ینهون ج

دبش )درسته؟( و خوردنش    یعصرونه   یههام و درست کردن  لباس  یضاز تعو   بعد
 هامینهاتاق گنج یبغل آشپزخونه بود رفتم تو  یقاکه دق  یراییداخل پذ یز م یرو

 .خودش یبود برا یالنت سگف  شهیبرابر اتاق بود و م  ینچند  یستاالبته اتاق ن

 .دارمیکه برام ارزش دارن رو نگه م   یزهاییسالن تمام چ ینا یتو من

مختلف   یها)ربات کوچک( که ساخت شرکت  ییهاربات  ینیمدل م  یدترینجد  مثال
بود و  یدیشکل سف یمربع یزهایم یکه رو اییشهش یها جعبه  یکره رو تو

 .داشتمینگه م یرنگفاصله ب  ینکه از زم  شدیها باعث مهمون

کوچک وسطش بود.   یز م  یهو    هایها و راحت و مبل  TV راست کنار آشپزخونه  سمت
بعد فواره و بعد هم باغ    یبه در ورود  یوسط سالن هم اگه از چند تا پله که باال بر 

 .شهیم یمتقس یمختلف   یکه باز باغ به جاها

به شکل  یاپله  و اتاق رختکن راه ییچپ سالن بعد از حموم و دستشو سمت
عمارت  یتو یهااتاق یوجود داشت که به سمت اتاق من که از همه یچمارپ
 .رفتی تر بود و کتابخونه که باال بودن مبزرگ 

ها بود و درش پله بغل راه  یقاها که دقاز اتاق  یکیها چند تا اتاق بود که  پله  راه   بغل
 .تبجز خودم حق ورود بهش رو نداش یرو بسته بودم و کس 

  یعنی عمارت نبود. و  یتو یکس  یچ ه یگهکوگ د  ینبجز من و هون ج یکس  البته
 .من حق ورود نداشت یبدون اجازه 

 .بزرگ سالن رفتم یبه سمت پنجره  کردمیمزه مام رو مزه که قهوه  یحال در 
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  یکر قصر غول پ یکه بود که روش عرض پنجر  یبزرگ اندازه  یز م یکسالن  جلوی
امروز تموم   یگهکه د  یدماش مهم دارم ادمه و درحال حاضر  امدرست کرده یکارت 
 .شهیم

. خواستم یهچهار پا  یرو کنار گذاشتم و دو تا کارت آخر رو برداشتم و رفتم رو   امقهوه
 .یدلرز یکمفقط  یکم،ها رو بذارم که دستم کارت

 که خودم رو نگه داشتم و تعادلم  یوفتمب خواستمیم عقب.  یدمخودم رو کش  سریع
 .ها رو بردم جلوبعد که تونستم تمرکز کنم کارت یقهرو حفظ کردم. چند دق

 .بود یریسخت و نفس گ دقایق

( گذاشتم و  ۸)  یبه صورت هشت  یقصر کارت  ینقطه  ینباالتر  یرو بردم و رو کارتا
 .عقب یدمکش  یعخودم زو سر

 !. باالخره بعد از نوزده سال تموم شد پوف

 یناز ا یشهبگم هم ینباشه به هون ج یادمو برداشتم. ام ر و قهوه  یینپا اومدم
باشه بعدا هم   یادم. یههست عال یهرچ  یول یهمارکش چ دونمیها بخره. نمقهوه

 .بخورم

 .نگاه کنم TV یکمرو گذاشتم و رفتم تا  لیوان

و انداختم کنار و رفتم بالشت ر  حوصلهی. ب کردمینگاه م یکرمانت یلمف یه داشتم
 .کار دارم  یتا شب کل اتاقم.  یتو

*** 
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(  یاون همه بادکنک و شرشره )همون کاغذ رنگ  ینبه روش نشسته بودم. از ب رو
 :بهش نگاه کردم و گفتم

و ترکم  یاومد کنارم بود یشپ ی... هر مشکلیکارها برام کرد یلیتا االن خ-
  یز چ یهاون همه کار هم ازت تشکر کنم و هم  یبرا خوامی. حاال من م..ینکرد
 .بهت برم یکچکو

 :کادو رو از کنارم برداشتم و بازش کردم و ادامه دادم  یجعبه 

کنارم    یشتریب یهاو سال  یبهتر از قبل کار کن تونییم ید جد یهباطر ین حاال با ا-
همون   یا vacuum یوم)مخفف وک یزمعز یوک  یکن  یز و تندتر همه جا رو تم یباش

 .زدم یقلبخند عم یه( و یجاروبرق 

 یلوسا  ی... با همهگیرهیم  ی... بچم از بس تنها مونده داره افسردگ ینتعجب نکن)
 (!یستکه ن  یتنها جاروبرق   زنهی خونش حرف م

*** 

تراس افتاده   یاز پنجره  یزیچ یه  یهوکه  خوردمیآشپزخونه داشتم آب م توی
 .بود یکار ک   ینمسمت تراس که بب یدمعقب. دو یدمپر یهوداخل. 

نوشته   یزهاییچ یهون  یشدن و رفتن. رو یدون سف یهر سوا یعدو نفر سر دیدم
 .ینمبب تونستمیچون دور بود نم یبود ول

  ینم تش تا ببکه انداخته بودن افتادم. باتومم رو برداشتم و رفتم سم  یزیاون چ  یاد
  یه فلش که بهش  یهتعجب کردم،  یکل  یدمکه د  یزیکه شدم با چ  یک. نزدیهچ
نوشته شده   یزیروش چ ینم بکاغذ رو برگردوندم تا ب  کاغذ وصل بود. با باتوم  یکهت
 .نه یا
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 :نوشته یدم چرخوندم د وقتی

 (سرخ یایسا یم... ت1825 یشماره یپروژه )

 .بودمش یدهسرخ؟ تا حاال اصال نشن یایسا هان؟

 .یهچ ینمداشتم تا بب برش

*** 

 هانا 

 

بح از صاخ  کنن؟یدر المصب )المذهب( رو باز نم ین! خسته شدم. چرا ااوف
صبحونه خورده بودم    ینکهباعث شده گشنم بشه. با ا  ینو هم  ینجامخروس خون ا

 .گذشت  شهیغذا خوردن و شکم نم یر از خ یول

دختره که جلوم   یدمخوردن بردارم که د یبرا یزیچ یهکولم   یتوشدم تا از  خم
ر بره سر کا خواستهیعقب. معلوم بد م یرهم یجلو، ه  رهیداره م ینشسته بود ه 

نکنه   شه؟یچرا خم و راست م یبخاطر اون ربات مسخره نرفته. حاال ه  یول
 یصندل یکم. یرنبگ و جاش ر  ییبره دستشو ترسهیبچم م یداره؟ اله  ییدستشو

 :جلوتر و بهش گفتم یدمرو کش یمهمون چهارپا یا

 ...گیرمیپاشو برو من جات رو م گمی... میا(... یابه کره  ی)همون ه  یا-

 :نگاه بهم کرد که دوباره گفتم یه دختره

 .پاشو بهم اعتماد کن-
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 .ی... واقعا مرسی: مرسدختره

در  یفمرو از تو ک یکمک  لیخیا. بترکیدی. خخ بدبخت داشت میرونسمت ب یددو و
رو گذاشته بودم  یفمدختره که حاال ک ی پسره اومده سر جا یه  یدماوردم که د

 .نشسته

 ...یــــــــا -

 .یگهاشه... د  پاشو داومده نشسته انگار خونه خاله  یچ  ین.. ع.ینمپاشو بب یا-

حرف    بهش فرصت  زنمیبهم کرد. خو حق داره تند تند دارم حرف م  ینگاه   یه  پسره
 .بندمشیدهنش رو اندازه غار باز شده. خوب، االن خودم م . خخدمیزدن نم

 زنم؟ ی... مگه من با تو حرف نمیهو-

 :کرد و گفتنگاه به اطرافش   یه پسره

جا  ینمنم هم ی،تو رو گرفتم؟ تو اول  یمگه جا خوری؟یحرص م یحاال برا چ -
 کار دارم؟  یتا بعد برم تو، به تو چ  شینمیم

رو بترکونم. پاشدم جلوش  یونشبزنم دکوراس گهیم یطونهپسره پرو! ش یا ای
 :که اون جا بودن اشاره کردم و گفتم  ییکسا  یو به همه  یستادموا

بدبختا از   یننگاه کن. ا  ینجانکه ا  ییادما  یلحظه به همه   یه.  ینمنو بب  رویا  یهو-
اون   یکه تو ییافتادن اونم به خاطر اون مدال یکار و زندگ و از  ینجانصبح ا

. حاال تو  .ذارمیمن نم ی؟حق همه رو بخور  خواییم یاومد یشعور ب  یفروشگاه 
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. پسره که  و به سمتش رفتمرو دادم باال  یمنفت یآب  یشرتسوئ هایین آست بعدم
خوره بهش ( بگمیو االنه که رعد و برق )خود شخص خودم رو م یههوا بارون یدد

 :و خورد بشه کولش رو برداشت و با گفتن

 کنی؟ی باشه... باشه بابا چرا حمله م -

شروع کردن به دست  یدنصدامون رو شن یا  یدنکه ما رو د  یو رفت. مردم دوید
 یقهبا پسره دست به  ینواس خاطر ا ینه اومد. اوف ببزدن، همون لحظه دختر 

 (.شهیتر مهام داره گنده چرت و پرت یشدم. )وا

 :به اطراف کرد و گفت ینگاه  یمن یه

 افتاده بود؟  یاتفاق  جاینمن نبودم ا یاوم... وقت -

 .ینبود... هم یکگفتمان کوچ  یهنه... فقط  -

خب به درک! من راستش رو گفتم. من رو بهم نگاه کرد. انگار باور نکرده بود.  یکم
 :راحت کردم. گفتمخودم رو نا  یواسه چ  ینبب

 .سر جات یننش یاخوب حاال ب-

 .یکه بهم کرد  یبابت لطف  ی: مرسدختره

 .کنمی خواهش م -

 :مرده درو باز کرد و گفت یه ینمتا خواستم بش و

  یاده ز  فا چون تعداد. خب حاال لطینمنتظر موند  ینجااز همتون ممنون که تا االن ا -
 .داخل یایینبا صف و نظم ب
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از  یکیکه   یمبود یدهرو برداشتم و راه افتادم. هنوز به در نرس یملکوله و صند  منم
 .اون پشت داد زد

 .ها مال من هستنکنار اون   ین: برطرف

جمله رو گفت همه به سمت در حمله کردن. اون پسره اومد جلو و خواست    ینا  تا
. اخ که دلم خنک یوفتهزدم به ساق پاش و باعث شد ب  یه با صندلاز من رد بشه ک
 .یمن رو دور بزن  ینخوا  یشد! تا تو باش

 .یرد بش  شدیمگه م ی،رو به جلو رسوندم. البته به بدبخت  خودم

 .به اوضاع سروسامون بدن یکمتا  یرنمردم رو بگ یجلو کردنیم یسع نگهبانا

 .دربه سمت  اوردنیمردم فشار م یه  حاال

 .گرفتنینگهبانا جلوشون رو م هی

 .دادمیوسط داشتم جون م  ینمن ا بعد

به   ینتحمل کنم واسه هم شدینم یگهکه دخترت رو کشتن. د  ییمامان کجا اخ
 .هاسمت کارتون  یدمها رد کردم و دونگهبان یهادست یر خودم رو از ز  یبدبخت 

داشتن   یگهتا مرد دهم بودن. همون پسره با چند  یگهسر من چند نفر د پشت
چون   یدطول نکش یادفکر ز ینا ین جلوترم. ول. اخ جون من از همشودویدنیم
بلند بودن، اخ مامان جون! تازه  یلی. موهام خیدنفر موهام رو از پشت کش یه

محکم   ی رو با صندل  امکوله رو درک کردم و پاشدم. اونا ازم جلو زده بودن.    یتموقع
 .کردم  یدنوع به دو گرفتم و با تمام توانم شر 
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  یگه . سه تا دیدمکش  یینهاشون گرفتم و به سمت پارو از مو ییدوتا مرد جلو اون
 .جلوم بودن

هاشون که تو پهلو  یدمکوب  ینهمچ  یمنهدم کردم. با صندل  یمرو با صندل  یگهتا د  دو
 .شدن یناملت پخش زم یهشب

 .اوخ فکر کنم دردشون گرفت. خب به من چه. خودم مهم هستم اوخ

به در  یدوناز م یرو چجور ینکه جلوم بود همون پسره بود. خب خب، ا  اونی
 کنم؟

 .یدمفکر تندتر به سمتش دو ین. با ایدمفهم اوم،

جونم،   یرو اوردم باال. خداحافظ صندل  یمتر باهاش فاصله داشتم. صندل  یک  تقریبا
 .خرمیم یگهد یکینداره  یب. و حاال عیرمتا پا درد نگ یا کمک کردجاه یلیتو خ

 .بردم عقب و به سمتش پرت کردم یکمرو   صندلی

 .بشه صلوات یسرش! ضربه مغر یخورد تو اوخ،

  ی و منگ پاشد نشست ول  یجپسره گ یدمکه د گفتمیچرت و پرت م داشتم
 .! راحت شدمیشاخ  یسته،وا  تونستینم

امون  حواسم بهش باشه تا ه  یدرو برداشتم و بغلم گرفتم. فقط باجعبه    یناول  دویدم
 .راه افتادم یتر بغلم گرفتم و به سمت خروج . محکمبه جونم غر نزنه

 ...روم یشپ یینده از آ  ناغافل

ها رفتم. اوف.  آپارتمان رو باز کردم و به سمت پله   یرو پارک کردم و در  اصل  موتورم
آپارتمان شش طبقه است    یه  یبره باال؟ خونمون توهمه پله رو    ینحال داره ا  یک 
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بگه برادر من خونه   یستن  یکیاخه    یم؛اششم خونه گرفته  یطبقه  یتو  یقاکه ما دق
 ین ا ی. اوف االن من چجوریششم گرفت  یبقه ط یهم گرفت  یوقت  ینگرفت  ،ی نگرفت 

پاشنه بلندم نگاه کردم؛ تا   یهاها؟ به بوت کفش  ینهمه پله رو برم باال؟ اونم با ا
  ین از ا  ی. من موندم کدوم ادم عاقلینت زانوم بود و چرم و صد البته پاشنه ده سا  یر ز

 .یدمکه من پوش  پوشهیها مکفش

 ی؟ادم عاقل... اخه مگه تو ادم گییم یوجدان: دار]

 .کل با تو رو ندارمتو خفه لطفا... اصال حال کل-

 .کن... من رفتم  یخوب  یا: بوجدان

 [.:شرت کممن

 .هافتم سمت پله دست از حرف زدن با وجدان گلم )خلم( برداشتم و ر  باالخره

زنت با وردنه   یاله یا یری،ساعته بگ24حناق  یش یلزل یاله یخدا مردم، ا آی
 ...یاله یتو تنم نمونده، ا یجون  یگهبه جونت هامون گه د یوفتهب

داشتم در رو    یو در همون حال سع  کردمیم  ینرو نفر  داشتم مهرداد  یجور  همین
 .شد یانهامون تو در نما یخنده ده از سرخ ش ییافه در باز شد و ق یهوباز کنم که 

 .وقت یه یراحت باش برادر گلم... بخند... بخند نترک  -

گفتم...   یانگار من چ   زنهی قهقه  م  یجور  یهاز خنده.    یدرو گفتم مثل بمب ترک  ینا  تا
 .کنهیم ینجوریا ینحرفم خنده داشت که ا یمن موندم کجا
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چرا   یبود یکار اگه ب ی؛االن سر کار باش یداگفتم؟ تازه تو مگه نب  یچته بابا مگه چ  -
 ی)و به جعبه اشاره کردم( تازه برا  ینا  یدنخر  یبرا  یمنه بخت برگشته رو فرستاد

 ...خرفت یر اون پ یبرا ی؟ک 

که هنوز ته   یدم که دستش رو گذاشت رو دهنم و با لحنادامه ب خواستممی
 :خنده داشت گفت هاییهما

ها... وقت   یه  یبگ   یرو جلو کس   ینامنه؛ بعدم ا  یسنه رئخرفت االن متاسفا  یر اون پ -
 .شیمیبدبخت م

ومو من - موم.. ا  وم... ا   ...ا 

 یگی؟م ی: ها؟ چته؟ چ هامون

چته. با  یگهبعد م شمی. دارم خفه میمخدا ملت برادر دارن ما هم برادر دار ای
رو وداع   یفان وقت دار    یهکارش    ینبا ا   یگهنم  ید،چشمام به دستم اشاره کردم. نفهم
 یگهاونا رو ول کنم که بهش بفهمونم. د شدی بگم؟ متاسفانه دستامم بند بود نم

مخش کار کرد و دستش  یهوردم که آقا کیوداع م یداشتم با دار فان  یجد یجد
 .رو برداشت

 :نگاه کردمش و گفتم یتنفس تنفس تنفس. برزخ  ای

ه االغ نم- آرزو دارم   یونم کلمن هنوز جورو دستت؟  یوفتممن االن ب گیی اخه ُکر 
من ارزو به دل   گیی... اخه اخمخ نمینمتو رو بب یشوور کنم... تازه پچه  خوامیم
 ؟یرمبم

 :حرفم و گفت یتو پرید
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 .یگهد یابرم تو که من تازه اومدم گشنمه... د  ب یااوف ب -

تم جا بودم. زودتر از هامون رفگشنم بود از صبح اون   یدمنم شد گفتیم راست
 :داخل و داد زدم

 چطوره؟  نیین  ی؟سلوم بر زن داداش گلم... خوف  -

رو  اشیگهت ددس یهدستش مالقه بود و  یهکه   یدرحال یدتا صدام رو شن مینا
 .لبخند زد یه  یدحال. تا من رو د ی کمرش بود اومد تو

ورم رو  کنار شو  یاهم خوبه... حاال ب نیی... منم خوبم... ن ی؟: سالم زلزله... خوب مینا
 .ینمبب

اش منو کنار زد و رفت سمت هامون که پشت سرم داشت  هم با اون شکم گنده   بعد
 .اوردیمن رو م  هاییلوسا

بود و من ساعت  15:30ساعت  یکه نگام به ساعت افتاد. وا  خندیدمیم داشتم
 :گفتم  ینام یهتند  یلیخ ینکالس داشتم واسه هم  17

 ید ... باشهیم  یرممن کالس دارم د  ینینرو بچ  یز با کمک هامون م  یشهجون م  ینام-
 .زود برم لباس عوض کنم

 .هکه گفت باش  یدمسمت اتاقم و فقط صداش رو شن یدمتند دو و

  یه . یگهد یمخوب من و اونا ندار یول یناستما. در اصل مال هامون و م یخونه 
رو هست که توش سه تا اتاقه. راه  یه یدر ورود  ی که سمت چ   یمتر100خونه 

هم ماله منه.  یکوشولوشون. و سوم  نییمال ن  ی. دومیناهال هامون و م یاول
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و داخل  آشپزخونههم و حال و کنارش  یبه ناهار خور شهیسمت راست وصل م
 .خوشمل هست که من عاشقشم یلیتراس خ  یهآشپزخونه 

هم    یناتره االن در شرف پدر شدن هست. زنش مسال از بزرگ 9داداشمه که    هامون
 .اشنا شدن کردنیکه کار م  یشرکت  یهامون تو لشه و باسا25

  ی ول  یسئبره تو اتاق ر   خوادیداداش ما م  ینقراره که ا  ین... خب داستان از اخب
 یشهورود نگرفته بوده و خانمم اوار م یخانم باشه اجازه  یناکه م  یقبلش از منش

 ی تگارخواس  براش  یریم. میشهدل نه صد دل عاشق م  یک سرش و اون جا داداش ما  
خب در اخر قبول کرد و   یول کردی باباش قبول نم یعنی کنن،ی خب قبول نم یول
و تا چهار ماه   گذرهیاز ازدواجشون م یمسال و ن یکشد زن داداش ما و االن  ینام
من دارم خاله،   ید... بله درست حدس زد یشههم به ما اضافه م یگه نفر د یه یگهد

به خودم. من هانا بزرگمهر  رسهیحاال نوبت م . هورا... خبیشمعمه م یعنینه 
 ی و منم چون تو ینجاا یمکرد  ساله که مهاجرت9 یباسالمه و ما تقر19هستم و 

چوچولو درسم رو زودتر تموم کردم و  یه... فقط یکمخونده بودم  یدبستان جهش
 یبلدم و االن برا یشرفتهرو به صورت پ یالون. وچرخمیو االف ول م یکار االن ب

 .هستم یم استادودخ

بزرگم پدر  یراه برگشت از خونه  یسالم بود تو7من  یو مادرم... خب اونا وفت  پدر 
 ی. اون زمان کننیو هر دوشون همون لحظه تموم م کننیتصادف م یونکام  یهبا 

داشتم رفتن و هامون از همون موقع    یاجبه محبت پدرم و ماردم احت  یلیکه من خ
 ...هم برادر  هم مادر شد برام هم پدر و

  یعادت کردم االن هم وقت  یگه. من دیرون ب یاییمحاال از فاز غم و غصه ب خب
 .یهگر  یر که بزنم ز  ینه اون جور یول یشمناراحت م اوفتمیم یادشون
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 یاد یوقت  یوار د یمحکم بکوبم تو یاهامون رو بکنم  یکله  خوادیدلم م ی...واخب
 .اوفتمیم یروزشکار د

 یوفت  دیروز 

ها مگه فقط پچه یه)خب چ کردمینگاه م یاسفنج کارتون باب ینابا م داشتم
هامون تو در کارتون نگاه کنن؟ منم دوست دارم.( که در باز شد و قامت  توننیم
جدا شد و امد  ینالبخد زد و بعد از ب*غ*ل و ب*و*س و م*ا*چ از م یه. یاننما

 .هدرست کن ییهم رفت عصرونه و چا  ینابغلم نشست. م

  یع م نشست. سرهاشونه  یرو  یدست   یهوکه    کردمیکارتونم رو نگاه م  یادامه  تمداش
بغلش    یو من رو تو  کنمی لبخند مسخره نگاه م  یههامون داره با    یدمبرگشتم که د

در واقع   یعنی  خواد،یم یزیکه ازم چ  زنهی م ی. اون لبخندش رو وقت یدهفشار م
 :امون گفته هم ککردیخرم کنه؛ هنوز داشتم فکر م خوادیم

 ی؟ خواهر-

 .که باهام مهربون شده  خوادیم یزیچ یهازم  ینا دونمیمن که م بیا

 .هم نکن یخوار... پاچهخواییم  یها... زور بگو چ -

 یلیخ یول 95تهش  (iQ) یوشک  یا ینکه: قربون خواهرم بشم من... با اهامون
 ...خوامیمن ازت م ی... خب خواهرفهمهیم یز زود همه چ

مبل  یدسته یکه هامون از رو  یدمکش  یغیحرفش کامل بشه و چنان ج تمنذاش
 اییوونه د  یه ما    یدنحال و با د  ی اومد تو  یتشهم با اون وضع  ینا . میینپرت شد پا

 :اشپزخونه، منم رو به هامون گفتم ینثارمون کرد و رفت تو
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ون وقت  بکنم ا ی... اگه من برات کاریتو به فکر منافع خودت  دونستمیمن که م-
 رسه؟ یبه من م یچ 

ن کرد و گفت یکم هامون ن و م   :م 

 .برمتیخب... خب تا دم در اموزشگاهت م-

رو تا سر کوچه  ینابوده اون کار که باعث شد هامون تنبل که م یزی! چه چاوهوع
فاصله داره  یقهدق 45 ینجاکه با ا  یمن رو اونم تا کجا، اموزشگاه  خوادیم برهینم

 .یدساعته رس یمن ینالبته با ماش

 منو تا اموزشگاه ببره؟  خوادیهست که هامون خان تنبل م یچه کار ینحاال ا-

  یسش داد که رئ یحنگاه کرد که شلوار الزم شدم بعد هم نشست و توض همچین
گفت چرا قبول کرده    یوقت  خوادیها رو ماز اون ربات یکیاش تولد برادرزاده یبرا

 ینکنم. ا  یمشتقس  ی اوبه هزار پاره نامس  خواستیمکه بخره، البته من بخرم دلم  
من   یجا کنه قبول کرده. حاال ه   نو معاو  یسدل رئ  یخودش رو تو  ینکها  یاقا برا

 .شدنیخانم خر ذوق م یناو م ینا خوردمیحرص م

  یبرا ینام یهابا وعده  ی ول شدمیخرم کردن، البته من نرم نم یکمباهم  دوتایی
هامون به قولش عمل کنه چون   یدوارمام قبول کردم.خر شدم و  هاشیکک  یز چ
 .منه بخت برگشته یبد قوله؛ البته برا یدشد

*** 

که من    یتموم مدت  یدمصورتم به خودم اومدم، د یکه خورد تو  یمحکم یز چ با
به در اتاق و محکم باهاش برخورد کردم.  یدمرس دویدمیو م کردمیداشتم فکر م

شور کردم و بعد از خشک  و گربه حموم و خودم ر   یتو  میددر رو باز کردم و پر  یعسر
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 یهادختر با چشم  یهنگاه کردم.    دبو  ینها  یکه تو  یکردن موهام با سشوار به دختر
 ی،و بلوط  یاقهوه  ینماب یبلند به رنگ  ییموها ید،سف یروشن و پوست  یاقهوه
م من! کوچولو قرمز رنگ. چه ناناز   یهابرجسته و لب یهاگونه  یعروسک  یدماغ 

جا شروع کردم به  فرق سرم بستم و از همون  یرو  یعنیسرم    یباال  ایقموهام رو دق
 .هام معلوم نباشهاز موهامم دور کشم تابوندم تا کش تهدس یهبافتن. 

  ی که تا باال  ییانگشتام بود با بوتا یتا رو یناشدار که است یناست یتنم تنه  یه
بستن بند   بعد از  یدم؛ن رو پوشهاش صاف بودان و پاشنه ندارن کفشزانوم
و   یبمج یرو برداشتم گذاشتم تو یمهام هدفونم و دور گردنم انداختم و گوشبوت

شدن از مرتب بودن همه   مئندستم و بعد از مط یکت چرمم رو هم انداختم رو
ساعت حاضر شدم.    یمسرعت عمل! سر ن  یول. به ساعت نگاه کردم. ایینرفتم پا  یز چ

د برنج رو خوردم البته با خورشت فسنجون. دست پخت  ندتنو ت  یز نشستم سر م
تخم مرغ درست  یستمبلد ن یبود و درست برعکس من که حت  یواقعا عال ینام

 :گفتم  نکنم. بلند شدم و رو به هامو

 ی؟ من رو تا دم در اموزشگاه ببر یدمگه نبا یگه پاشو د -

 :اش رو قورت داد و گفتو لقمهسرش رو بلند کرد  سریع

 ...دونیی... میزه... چبخ -

 .بازم اوف

 نه؟  یابوردم دم دره  یتفقط بگو اسک ی،خودت رو خسته کن خوادی باشه نم-

 :و گفت  یدبغلم کرد و سرم رو بوس یاومد سمتم و با مهربون  هامون
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رو  اینم یتخب تو که وضع یراهت دوره ول دونمیکوچولو... م  یابج  یدببخش-
 ... نه؟یگهد کنییو... خب درک م یستمن  یششز پ... منم که در طول رودونییم

 :بغلش کردم و گفتم منم

 بوردم دم دره؟ یتنداره... فقط اسک یبیع-

 .: ارههامون

 .باشه... پس فعال خداحافظ -

 .: خداحافظ هامون

فتم  رو برداشتم و ر  یتماسک یدمکردم و دم در کتم رو پوش یخداحافظ  باهاشون
 .یینپا

 یو رفتم روش و راه افتادم سمت اموزشگاه. اوه راست   ینزم  یرو انداختم رو   اسکیتم
اونم   یدم،م یاد رقص  یتیم یهارقصم بلدم و به بچه  یالونشد بگم که من و یادم
هاشون به خواسته  یدنرس یها هم مثل من برااون  خوامیچون نم ی؛مجان 
 .بخورن  روحسرتش   یاو  یستسنشون ن یبکشن که برا هایییسخت 

تا نگهش دارم و خودم   یرو دادم نگهبان   یتمکردم. اسک  یر د  یقهدق  10  من  یخدا  وای
وونگ    یونه  یر در رو باز کردم که مد  یعسر  ینقدر . ایریتسمت دفتر مد  یدمدو  یعسر

 :گفتم  یعبرگشتن و بهم نگاه کردن. سر ینج  یونگو معاونش و

... یامب یر د یکممجبور شدم  یناومد واسه هم یشام پبر  یکار  یهمن  یخشیدب -
 ها سر کالسن؟بچه

 .مهمه  یلیکار واجب باهات دارم... خ  یه  یا: اره برو منتظرن... فقط بعد کالس بمدیر
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 ی؟ چ  یدرباره  -

 .مادربزرگت نداد یدرباره یخوب  یبود... و خبرها  جاین: پسرعموت امعاون

 .هانا جون ی: باجینا

 .یگل  یناج یبا -

از همون    یکیهم    یناکردم. ج  یشراهو تا دم در کالس هم  یدمسرش رو بوس  یرو  و
از سنش   یشتر ب یسالشه ول 6 ینکه. با ایدمکه من بهش اموزش م  یتیمه یهابچه
نبود،  کنمیکار م  یچ  یاو  گمیم یچ  ینکه. اصال سر کالس هواسم به افهمهیم

که   یحالش بده؟ اون  رگمادربز  یعنی. یرمد یهات حرف سم رفت یهمش فکرم م
بخوابن   خوانیساله کجا م  9دختر    یهساله با    18پسر    یهگفت  بعد از مرگ پسرش ن 

 .کار کرد  یچ  یادمه یقادق یدمشکه د  یبار یناخر یحت  کنن،یکار م  یچ  یاو 

*** 

 گذشته

 

هامون بهم داده بود  که صبح   یرو که با پول یو بستن گشتمیاز مدرسه برم داشتم
 یاضی. امروز امتحان رمرفتیو خوشحال به سمت خونه م خوردمیبودم م یدهخر

به هامون نشون بدم. سر کوچه بودم و  خواستمیشده بودم و م 20و من  یمداشت
 یادمه.  ینزم  یو افتادم رو  کسیخوردم به    یهوبود که    یمبستن  یحواسم رو  یهمه
ن اتفاق باعث شد سرم بشکنه چون خورده بود به جدول. خانمه بلند شد. همو

خانمه اومد سمتم. فکر کردم   یدم. فقط ددیدمی و تار مو همه جا ر   کردیسرم درد م
دستم رو به سمتش دراز کردم  ینو کمکم کنه واسه هم یرهدستم رو بگ  خوادیم
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. یابونداغ خ  یهااسفالت  اون  ی گوشم و با صورت خوردم رو  تویاون محکم زد    یول
بودم چون صداش رو   یهوشب یمهاحساس کردم کل صورتم داغ شد. فکر کنم ن

 .شنیدمیم

نکنه   دی؟ی... چرا جواب نمیسر مانتوم اورد  ییاحمق چه بال  یدختره   ین: ببخانمه
 خوای؟یبازم کتک م

قع )اخه اون مو یدمموتور رو شن یهترمز  یکه صدا کردیداشت دعوام م هنوز 
بود( و بعد هم صداش که  یدهموتور خر یهرفت و امد  یتو یراحت  یهامون برا

 :گفتیم

 ...رو دعوا یطفل ینا ین؟ چرا دارم چه خبرهخانم محتر -

 :بلند گفت یلیخ یصدا یه رو نصفه گذاشت و با  حرفش

 مادربزرگ؟ -

که پدر    یکه االن من رو زد مادربزرگم بود... مادر پدرم... کس  یکس  ین ا یعنی چی؟
 .دوسش داشت یلیخ

 کنی؟یکار م  یچ  جاین : هامون؟! تو امادربزرگ

 ...شده و یلهانا... االن از مدرسه تعط بالدن رفتمی: داشتم مهامون

که داره سمت    دادیپاش نشون م یو صدا  یددو ی رو ادامه نداد و به سمت   حرفش
 .بود یدهچون من پشت خانمه بودم منو ند دوه،یمن م

 : هانا؟ هامون

 .جون نداشتم دستم رو تکون بدم یمن حت  ولی
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 هاناست؟  ین... این: امادربزرگ

 :توش بغض معلوم بود گفته  ک  ییبا صدا هامون

 ی؟ بال رو سرش اورد  ینات... و تو انوه  ترینیکاره... اره کوچ-

 کار کرده؟  ینتوم چ با ما ین... خب بب: خب مادربزرگ

 ...یدهست... حتما تو رو ند بچه  یه: اون هامون

افتاده بود رو  ینزم یرو که از دستم رو یمرو ادامه نداد و برگه امتحان حرفش
 :و ادامه دادبرداشت 

 ...و  یدهشده ذوق داشته که تو رو ند  20امتحانش رو  ینکه... حتما واسه اینبب-

بود که من از مادربزرگم   یاشدم. اون تنها خاطره   یهوشچون ب  یدمنفهم  یزیچ  دیگه
 .ترسمیداشتم و هنوز که هنوزه من ازش م

*** 

 .به خودم اومدم یر خانم مد یکه باصدا  کردمیفکر م داشتم

 .ظر تو هستنفر دم در منت یه یا: هانا جان... بیردم

 .من برم ینندار ی... پس اگه با من کاریاوک  -

 .ی... برو بایزم: نه عز مدیر

 .ی... بایاوک  -

 .راه افتادم یبه سمت در نگهبان  و
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و رفتم روش و تا خواستم راه   ینزم یبردم انداختمش رو یتاز گرفتن اسک بعد 
 .لوم رو گرفتمانع شد و ج  یکس  یوفتمب

 یاقهوه   یهاو چشم  یمشک   یساله با موها  32-31پسر حدود    یهنگاه کردم.    بهش
 .با پوست سبزه و لب و دماغ متناسب یرهت

 :گفتم  یابه کره  ینواسه هم زدهیاشنا م اشقیافه 

 یدیم؟ند ییرو جا  یگهما هم د یدسالم ببخش-

 .که داد شاخ در اوردم  یجواب  با

 :گفت   یبه فارس پسره

 .... لطفایمبا هم حرف بزن یدبا یایید؟ با من ب شهیسالم... هانا خانم؟ م-

 دونه؟یاسم من رو از کجا م یه؟ک  ینا وا

... حاال کنهینم  یاریام االن  خب من حافظه  یاشناست ول  اتیافه ق  ی؟هست   یتو ک -
 .یگهد  زود باش دکن...   یخودت رو معرف  یعزود تند سر

 کرد یبا تعجب نگاهم م ینهندوانه شده بود، همچ یهاش اندازه چشم  بدبخت
 .کنهینگاه م ینجوریکه گفتم وا مگه من شاخ دارم که ا

 کنی؟ینگاه م ینجوریشده؟چرا ا یچ -

هامون هر دومون رو از جا  یبه خودش اومد و تا خواست جواب بده صدا پسره
 .پروند

 ...یک   یشون: هانا؟ اهامون



 

 
30

اربر انجمن یک رمانهما.ق ک|  م مثل تومن هم انسانرمان    
 

 :و با تعجب گفت پسره حرف تو دهنش موند یدند با

 کنی؟یکار م  یچ  جاین تو ا ی؟مهد-

رو از کجا  یپسره به اصطالح مهد یناصال هامون ا ی؟مهد یه؟ک ین! اهان
 شناسه؟یم

 هامون؟ -

 ی؟ : جانم ابج هامون

. رو به هامون  کنهیمون منگاه  یتداره با عصبان یدمنگاه به پسره کردم که د یه
 :گفتم

 هست؟ یک   یناصال ا شناسی؟یجا مپسره رو از ک  ینهامون! تو ا-

 کردی که به پسره نگاه م  یبغلش گرفت و درحال یاومد سمتم و من رو تو هامون
 :گفت

 .ماست یبزرگمهر... پسر عمو ی.. مهدیشونا-

*** 

 هفته بعد  یک

 (یوک  ینم یمک)

 

 یکه تو   یبر اساس مدارک   گیره؛یام مخنده   افتمی اون فلش م  یاد  ی وقت   ییهعج  واقعا
  تونم یم  یپول  یچربات هستم و بدون پرداخت ه  یهود، من االن صاحب  فلش باون  
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سرخ   چی  یچ   دونمینم  یمبجز ربات اون ت  یدو اگه ازش خونم اومد با  ینماون رو بب
اته؛ اصال معلوم  خب رب  یول  یستن  مشکلیرو ساپرت کنم. از بابت موضوع دوم که  

 .فرستادن که برام  یبرم به ادرس یدهستش. فردا با یچ  یستن

  یست شرکت و کارخونه رو راست و ر یبزنم که کارها یلمبه وک یزنگ  یه یدبا فقط 
. خب رمیم یبازرس یبار برا یه یاشرکت و فقط هفته رمینم یادکنه؛ چون من ز

بخوام  ینکها یشرکت و کارخونه من اصال برا یتو یلم؟خبچرا وک پرسینیم
ندارم چون همه   مادکس اعت  یچهبدم به  یکس  یهرو  یبزرگ  یتمسئول ینهمچ

جلو، خب کور خوندن   یانتا خودشون ب یرونبندازن ب دونیمن رو از م خوانیم
 .حرفام ینتر از امن زرنگ 

 .رو گرفتم یماقا سل یرو برداشتم و شماره  تلفن

 گفت یم دونمیکه من نم  ینجااومدن ا یلیساله هست که به دال 45د مر  یه سلیم
خب   یچرا ول دونمی ! من واقعا نمیهاومدن؟ از ترک از کجا هست. حاال یخانوادگ 

 .کمکم کنه  یشهکار کشته دارم که هم  یلوک یهمن خوبه،  یبرا

 .دختر بچه اومد یه یصدا یمسل یصدا یزنگ زدم به جا  وقتی

 بچه: بله؟  دختر 

 سالم خانم کوچولو... حالت خوبه؟ -

 ین؟ شما خوب یبچه: مرس دختر 

 !چه باادب اوه

 ی؟ هست   یماقا سل  ییکهشما دختر کوچ  یراست   یه؟م کوچولو... اسمت چم خانممنون-
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 یه؟... اسم شما چیراستبچه: بله... اسمم م دختر 

 یست؟ بابات خونه ن... یهست... راست  یوک  ینم یماسم من ک-

 .جواب بده یادب تونستینم یاست... ول: چرا خونه میرا

 افتاده؟  یچرا؟ اتفاق -

. اگه کنهیداره درستش م یاشکستم... با دم المپ اتاقم رو: نه... فقط من ز میرا
 یاد؟کارتون مهمه برم صداش کنم ب

  یگه د یز چ یه بود  یگهد یچه راستگو، االن هر ک  یه؟چه جور دختر یگه د ینا هان؟
 .ینا یول گفتیم

 ی؟بهش بگ  تونیینه... فقط خودت م -

 .: بلهمیرا

ها  و کارخونه ردا حواست به شرکت زنگ زد و گفت که ف یمک  یخب بهش بگو اقا-
 حرفم رو؟  گیی... خوب... به بابات میستمباشه من ن

 ین؟باهاش ندار اییگه... کار دیگم: اره ممیرا

 .به خودش افتخار کنه یدختر مؤدب  ین: چرا دارم... بهش بگو بابت همچمن

 :اونم بلند و بعدش گفت ید،خند میرا

 ین؟ندار یچشم... کار -

 .ینه... با-

 .: باشه... خداحافظ میرا
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بود  یهمون دختر ین. ازدمیساعت داشتم قهقه م یمرو که قطع کردم تا ن گوشی
 شم؟یفه مدارم از دستش کال گفتیم یمکه سر

دختر پشت  ینا یبود ول یختهقهوه ر یشادار یهاکل برگه  ی بار هم رو یه یادمه
 .مؤدب بود یلیتلفن خ

*** 

 بعد  روز 

 

 .بزرگ رفتم یرداشتن باتومم به سمت اون انبارم و بعد از برو پارک کرد ماشین

 .در رو باز نکرد یبازم کس یدر رو باز نکرد. دوباره در زدم ول یکه زدم کس  در 

جاست پس چرا   ینبه ادرس نگاه کردم. هم یست؟جا ن ینمگه هم ی؟چ  یعنی
 کنه؟ ی در رو باز نم یکس

هزار    یکنزد شدم،یداشتم خسته م یگهنشستم د ینجابود ا اییقهدق 15 یه  تقریبا
  ی صدا یهو . بلند شدم و تا خواستم برم که دهی جواب نم یبار به دکتر زنگ زدم ول

پسر جوون نفس نفس زنان اومد    یهباز شد و    یو پشت بندش در انبار  یمانند  یژ ق
 .جلو

 !چه عجب-

 ید؟هست یوک  ینم یمک  ی: شرمنده... شما اقاپسره 

 .یگهد تو... برو یامب خوامیار مبله... حاال هم برو کن -
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 .تو یایینب تونینی... خب شما نمیول  ید: ببخشپسره 

 ی؟ چ  یعنیوا... -

 تونینیشما هم نم  یستاون ن  یو وقت   یست: خب... خب... امروز پروفسور نپسره 
 ...و خب ینبا اون حرف بزن خوایینیچون شما م یایینب

 ...یول یامیباشه... نم-

 .بود یمنصفه موند. سلفم حر  یمگوش  یصدا با

 :گفتم  کردیبه پسره که با ترس نگاهم م ور 

 .برو به همون پروفسورت بگو بهم زنگ بزنه یاومده ول یش برام پ یفعال کار-

 .: چشم... با اجازهپسره 

 .حرف زدن بده در رو محکم بست. وا! ولش کن یبه من اجازه ینکهبدون ا و

 :رو وصل کردم تماس

 ین؟... خوبیما سلبه... سالم اق -

اومده بود نتونستم خودم  یشپ یمشکل  یه: سالم اقا... شرمنده متاسفانه یمسل اقا
 .جوابتون رو داد یرادخترم م ینجواب بدم واسه هم

 :ام گرفتخنده  یطوناون دختر به اصطالح شر رو ش یهاحرف  یاداوری با

 ...دخترت-

بلند بلند.  . اونمیدنکردم به خندادامه دادن بهم رو نداد و شروع   یخنده اجازه  و
 .رفتیم یثیتمدور و ور نبود وگرنه کل ابرو ح  ینا یخوب بود کس
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 :کردن  یشدم شروع کرد به اظهار شرمندگ  یفکر کرد من عصبان  یمسل بدبخت

 یحرف بد  یراام اقا... اگه مشرمنده   یلی... من خیرامن از دست تو م  ی... خدایوا -
 اشیه االن برم خونه تنب ... منیدشخودتون ببخش یبهتون زده شما به بزرگ 

 ...... منین... شما خودتون رو ناراحت نکنکنمیم

 :حرفش و گفتم یتو یدمادامه بده و پر نذاشتم

زبون و با  یرینش یلیبرعکس دخترت خ ی؟... چه خبرته مرد حساب یوا یوا یوا-
 ی؟ که زنگ زد  یت داش  کار   ی... حاال چ یبه خاطرش به خودت افتخار کن  یدادب بود با

 ...: ممنون اقا ویمسل اقا

 :شد و گفت  یدهصداش ترس یهو

 !وحشتناک افتاده یلیاتفاق خ یهاقا  یوا-

 شده؟  یچ -

از شهر کارخونه )...( اتش  یرونب یهااز کارخونه  یکی: اقا... متاسفانه یمسل اقا
 .یایینخودتون ب یدگرفته. با

 !ی؟چطور ی؟چ -

 .یایینفقط زود ب... اقا دونمی : نمیمسل اقا

 .اومدم-

شدم و به سمت کارخونه راه افتادم.  ینرو قطع کردم و سوار ماش ی گوش  یعسر و
 بوده؟ یکار کس  یعنیباشه. اخه چطور ممکنه؟   یدهند یباس یفقط خدا کنه کس
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 .روندمیتموم سرعت م با

. ینزم یرو بود افتادم یندستم به در ماش یهکه   یبه کارخونه در حال یدمرس وقتی
  ین رو واسه ا امیهخدا من! من نصف سرما یوا سوختیاتش م ی¼ داشت تو

 .یرهم ینکارخونه گذاشته بودم و االن همه داره از ب

 اونجا باشه؟  ینکنه کس وای

  ی و نه سرنگ   یدمنه دستکش پوش  ینکها  یاداوریبا    یکمک ول  یاننفر خواستن ب  چند
 .یاندم که نهمراهم هست با دست از دور بهشون اشاره کر 

 .رو برداشتم  خواستمیکه م  یلوازم  یفمک  یرو باز کردم و از تو  یندر عقب ماش  رفتم

 :رفتم و صداش زدم یمسمت اقا سل به

 ...خوایینیم ین؟ شد ینطوریجانم اقا؟ وا؟ اقا چرا ا-

 :بلند گفتم یکم یادامه بده و با صدا نذاشتم

بعد تو حالم رو   یرهم یناز بره دا امیهحرفاست؟ کل سرما ینن موقع گفتن ااال-
 پرسی؟یم

سوختن...   یدست   یلبا چند تا از وسا  یوارها... فقط دید: نه اقا... نگران نباشیمسل  اقا
 .یریمبگ یمهپول خسارات رو از ب تونیمینکردن... م یداپ اییخسارت جد یهبق

 یمدگگفت کل زن  یشهکارخونه م  ین! گفتم االنه که ورشکست بشم. من واسه ااخش
 :و اروم گفتم یواشصدا  یهرو گذاشتم وسط. با 

 .شکرت  یااوف... خدا-
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 :بلندتر ادامه دادم یماقا سل یهبعد رو  و

 یده؟ د یبهم اس یکس  ینمخب بگو بب-

 ...جا نبوده... فقطاون ی... اخه اصال کسیدهند یباس ی: نه اقا... کسیمسل اقا

 افتاده؟ یاتفاق  یعنیشده؟ چرا حرفش زو ادامه نداد؟  چی

 شده؟  یچ -

شرکت مقابل که اومده بود کارخونه    یاز حسابدارها  یکیاقا... فقط    یچی: هیمسل  اقا
کرده که رسوندنش    یداپ  یو شکستگ   یسوختگ   یاونجا بوده و کم  یموقع اتش سوز

 .ینشینبب ینبهتر بر یشهر... ول یشنزد

 .ازش بپرسم یدکار داشته؟ با  یجا چ اون اون  چی؟

 ستان؟ار یمخب کدوم ب-

 .خارج از شهر هستش یک)...( که نزد  یمارستان: بیمسل اقا

 .باشه-

اون حسابدار    ینمتا برم بب  ینرفتم سمت ماش  یمبعد از سپردن کارها به دست سل  و
 کرده؟یکار م  یموقع چ  ینجا اونم ااون

اونجا نبود. وا! مگه  یکس  یبرم کدوم اتاق ول یدبا ینمرفتم تا بب یرشسمت پذ به
 باشن؟  یفتشوناالن سر ش دینبا

 .نبود که نبود یطرف رو نگاه کردم کس هر 

 .جارفتم اون  ینواسه هم اومدیسالن م یاز انتها صدایی
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 .رفتم یریتعقب گرد کردم و به سمت مد یدمکه د  یزیچ با

بلند شد. بعد از سالم و احوال   یدنمبا د یر داخل که مدورود رفتم  یاز اجازه  بعد
 :یدمازش پرس یپرس

 ساعته داشته باشن؟   24  یابه مراقب تمام مدت    یاز که ن  یندار  یمارهاییب  ینشما ا -

 : بله... چطور؟ مدیر

که   یفقط موقع یفش یکه تو  ینبد یاد تونیپس بهتر به پرستارها کادر خدمات -
شون نشستن  چون االن همه (station) یشناست یبرم تو توننیبرن ناهار م یدبا

 !بشه یموخ یمارهااز ب یکی یتوضع یدشا گنی... نمبرنیملذت  یدارن از زندگ 

... کنمیم یدگیاالن بهش رس ینام... هم... اه... من واقعا شرمنده یول  ی؟: چ مدیر
 .یوفتهاتفاق ن ینا یگهکه د  دمی قول م

داشتم با  یفتاشونسر ش فرستادیکه داشت به اصطالح کادرش رو م  یمدت  تمام
 .کردمیپوزخند نگاهشون م 

اومد شماره اتاقش رو   یادمسمت اسانسور و تا خواستم دکمه رو بزنم  رفتم
 .بودن یفتاشونبار همه سر ش ین. ایرش. دوباره رفتم سمت پذیدمنپرس

 ...اتاق-

چقدر   یداخدا من جد ی! وایدمنپرس یمسل. من اصال اسم طرف رو از ینمبب واستا
 .شدم یجگ

 محترم؟ ی اقا ی: اتاق مپرستار

 .ینصبر کنلحظه  یه-
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بوق نخورده جواب   یه زنگ زدم.  یمرو برداشتم و به سل یمرو کردم و گوش پشتم
 :داد

 اومد؟  یشپ یبله اقا... مشکل-

 .حواس پرت شدم یدابود؟جد ینه... فقط اسم اون حساب داره چ -

 .یدشد بهتون بگم... ببخش یادماقا شرمنده من  ی: وایملس اقا

 بود؟ ی... حاال اسمش چ ین ه همنداره... خب زنگ زدم واس یبیع -

 .: بزرگمهر... هامون بزرگمهریمسل اقا

 .باشه... ممنون-

هستش؟ چه جالب... من تا به حال با  یرانیا یعنیقطع کردم. هامون بزرگمهر!  و
 .باره یناول یننه... ا یادز هایرانی با ا یدر ارتباط بودم، ول یادیافراد ز

که   یدختر در حال یه یدر بزنم که صدا خواستمو تا  یستادموا 137اتاق  یرو روبه
 :گفتیاومد که م کردیم یهگر

 ...بمونم؟ اخه چرا... اونکه ینجاا  یدمن با یعنی... یعـ:هامون؟ چرا؟ دختر

 .نشستم تا حرفاشون تموم بشه و بعد برم داخل یصندل یعقب و رو رفتم

قبلش  یداخل، ولو منم رفتم  یومدن ییصدا یگهکه گذشت د  اییقهدق یستب یه
 .در زدم

 هامون بزرگمهر؟ یسالم... اقا-

 :بله شما؟ هامون
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 .اتفاق براتون افتاد  ینکه توش ا  یاهستم... صاحب کارخونه   یوک  ینم  یمک  یاقا  من

 یدهمبل خواب یما رو یهافتاد که پشت  یم به دختربگه نگاه  یزیچ ینکهقبل از ا و
 ...بود

 یدهکش  امدیکه از پنجره م  یبه خاطر باد  ینزم  یداشت رو  یباباز بود و تقر  موهاش
 .شدیم

 کنمیگاه مدارم به کجا ن یدد یهمون هامون رد نگاهم رو گرفت و وقت  یا پسره
 :زد و گفت یلبخند

وقت دوست نداشتم موهاش رو کوتاه کنم... اخه ارزوهاش هم   یچ... هدونینیم-
کنم انگار ارزوهاش رو ازش    موهاش بلند هستن و اگه موهاش رو کوتاه   یبه اندازه 
 .گرفتم

دختره رو جمع   یهااز جاش بلند شد و به سمت مبل رفت و مو  یبه سخت  بعد 
 هست؟ نکنه زنشه؟  یکرد. حاال ک 

 همسرتون هستن؟ -

. خواهرمه... چون کارم داشته زنگ زده و  یستن ینجا: نه... من همسرم اهامون
 ...سه بار شه؟ی.. باورتون م.افتهی... سه بار فشارش مینجاما فهمهی بعد م

 .یدمسوال رو هم پرس یناست؟ و هم به برادرش وابسته ینقدر ا یعنی

 .نداره یفیتعر ینما همچ یزندگ  ونیندی: اره خب... مهامون

*** 



 

 
41

اربر انجمن یک رمانهما.ق ک|  م مثل تومن هم انسانرمان    
 

چند وقت بد   ینا یتخت انداختم. حالم تو یاتاق رو باز کردم و خودم رو رو در 
 .پسره بدترش کرد ینا یبود. حرفا

 .دارم  یاز مسافرت چند روزه ن یهه م بکن  فکر 

  یب ج  یمانع شد. به زور از تو  یمگوش  یبالشت بذارم که صدا  ی سرم رو رو  خواستم
 .شلوارم درش اوردم، همون دکتره بود

 .نگرفت یدستم تماس رو وصل کردم ول با

 !هامدستکش اخ

ر و د یکر اسپ یهام تماس رو وصل کردم و گذاشتم رواز در اوردن دستکش بعد 
 .کردمیهام رو عوض مون حاال لباسهم

 ین؟به ما زد یزنگ  یهبه به چه عجب شما -

االن خوشبختانه االن رفع   یاومده بود ول یشپ ی: سالم... شرمنده مشکلردکت
 یایین؟ب خوایینیشده... خب... خب فردا م

داشت. مثال  یلرز خواص یهانگار صداش  پرسیدی سوال رو م ینداشت ا وقتی
 ی؟ واسه چ  یاشت، ولاسترس د

 ...نه-

 نه؟  ی؟: چ دکتر

 .جلسه دارم یهنه... فردا -
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دوشش برداشتم. اگه بخوان   یرو از رو  یبار  یهاومد انگار    یقنفس عم  یه  یصدا  یهو
 ی؟ بهم دورغ بگن چ 

 ...جااون یامخودم بفرستم و خودم ب یرو جا یگهد یکی تونمی خب م یول-

 :ت گفتدر پنهان لرزشش داش یکه سع  ییصدا با

 یایین؟ بـ... بله؟ م -

 .بینمتونیاره... فردا ساعت ده م-

 .حرف زدن بدم قطع کردم یبهش اجازه  ینکهبدون ا و

برم. هرطور که شده. راهم رو به سمت اتاق کتابخونه کج کردم. دوباره   یدبا فردا
  یاره گفته بودم که برام ازشون اطالعات ب  یازشون مطمعن بشم. قبال به کس یدبا
 .ینمبب خوامیبازم م یول

*** 

 یایسا یمت دونستم،یبال مکه خودم ق  یزهاییننوشته بود. همون چ یخاص چیز 
هووانگ وانگ وو که بزرگه هست،   یهاهست که سه تا برادر به نام یمت یهسرخ 

 .هست یکهوو که کوچ ینهست و هووانگ ش یهوو که وسط ینهووانگ ج

و  اومدنیجوان به حساب م یهاز مخترعکالج بودن ج  یکه تو  یسه تا زمان  این
  ی سال خودشون بودن ول  هایین برتراختراع داشتن و همشون هم جز  ینچند
بود که نوشته    جاینننوشته بود. و جالب ا  یدشونجد  یپروژه   یدرباره   یزیچ  یچه

 یاو  کننینم یکار  یچرو متوقف کردن و ه یتشونساله که فعال 5 یبابود اونا تقر
 .خبر نداره یکس  کننیاگر هم م
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 .قشنگ بخوابم تونمیحاال راحت شدم و م خب

*** 

 هانا 

 

بگه برادر من ابت کم بود،  یستن یخونه. کس یماز مرخص شدن هامون رفت بعد
خبر  یزیهنوز از چ ینابود؟ م یچ  یگهنونت کم بود شرکت طرف مقابل رفتنت د
 .لش بد بشهچون ممکنه حا یگه،نداشت و هامون گفته بود خودش بهش م

 :که هامون گفت  کردمیفکر م داشتم

 کنی؟یفکر م یارمبرات ب یبگ  خواییکه م  یبه سوغات  یدار ی؟شده ابج  یچ -

با همون   کنمیم  یهدارم گر  ید. هامون که دیهگر  یر و زدم ز  یدگفت بغضم ترک  ینو ا  تا
 :و گفت یددست سالمش به زور بغلم کرد و سرم رو بوس

ول ماه ط یک... فقط یمباره با هم صحبت کرده بود ینابابا... ما که در  یا-
 ... باشه؟یاییماگه شد زودتر ب یحت  یدم... من بهت قول مکشهیم

 ...یول-

 .ها ندارهاما، اگر، چرا، من، تو، او، ما، شما، ان ی،: ولهامون

 ی؟گفت   یچ  یدیفهم یقلاالن دق یدی؟از کجا به کجا رس یگی؟م یوا... چ -

 ...بودنهرات با تو : نه... اثهامون

 هامون؟ -
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 : جانم؟ هامون

 .خواهشا ببند-

 .بندمی : خواهشا نمهامون

 ...هـ -

 :دهنم و گفت یبود رو چپوند تو  یبشج یکه تو  یادامه بدم و شکالت  نذاشت

 .یمکار دار  یکه کل  یمبر یاحرف نباشه... حاال ب-

رو تحمل   یزاییکه داره چه چ  دونمیام گرفت. مخنده  یدنش. منم از خند یدخند و
مرد رو تنها  ین. بعد از پدرم من اکنهیبه خاطر ما لب از لب باز نم  یول کنهیم
 ی. من عاشق داداشم هستم و حاضرم هر کاردونمیم یمو قهرمان زندگ گاهیهتک

 .واسش بکنم

همه کار  یناش اگنده   بغلش فشارم داد. من موندم چطور با اون شکم یتو دوباره
که هامون دعواش کرد.   دویدیداشت م یشپ ییقهده دق ینهم .یدهرو انجام م
فرستاد و اومد   یرونبودم که هامون نفسش رو با صدا ب ینا بغل م یهنوز تو

 :گفت  کردیجدا م یناکه منو از م  یسمتمون و در حال

 .یمکم دلتنگش بش  ینیمبابا... خانم ولش کن بذار ما هم خواهرمون رو بب یا-

  ی سع شهیهامون ناراحت م دونستمیچون م  یم گرفت ولرو که گفت بغض  این
 .که موفق هم شدم  در مهارش داشتم

 :بلند شد و گفت یزن  یبگه که صدا یزیخواست چ مینا
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 ی... لطفا تمامشودیپرواز م یاماده یگر د ییقهتا ده دق یراناز کره به ا 724پرواز -
 ...مسافرها

  یبلند شد. وقت  یهگر  یکنم چون صدا  اش رو کامل و با دقت گوشجمله  یهبق نشد
 .شده یانگار چ  زنهیداره زار م ینخانمه پشت سرمون همچ یه یدمنگاه کردم د

 :فتمنگاه کردم. به سمت هامون رفتم و بغلش کردم و گ  یناو به هامون و م  برگشتم

 .شهیم یرتون... دینبر-

. انگار ترکیدیبغضم م زدمیحرف م یگهد یکلمه  یهنگفتم چون اگه  یزیچ دیگه
 .حال رو داشتن ینها هم هماون

 .اب لمبو شدم ینشبغل و بوس و ماچ که من ب یاز کل بعد

 داری؟یهم دست بر نم یتموقع ینا یوجدان: تو]

 .برو خونتون یشک  یشک  ی؟ها... تو از کجا اومد-

 .یاقتل ی: ب وجدان

 [...یخودت -

 :کردهامون صدام   یهوکه   کردمیبا خودم کل کل م داشتم

 ی؟گفت   یزیشده؟ چ یهان؟ چ -

 .هاشون اندازه هندونه شدگفتم چشم  ینوا تا

اقعا  شده؟ و  یچ   گییبعد تو م  زنمیاست دارم حرف م  یقه: من االن پنج دقهامون
 ی؟به نفهم یخودت رو زد یا یدینفهم
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 .نگفتم یچیه ی رو اوردم باال و سرم رو خاروندم ول دستم

 .یمبر یاب شهیم یر د ! االنیزمنداره عز یبی: عمینا

 .گیی: اره راست مهامون

 :گوشم گفت  یر اومد سمتم و بغلم کرد و ز دوباره

نره...  یادتسفارشام ... بینمتیم یگهماه د یک... یمراقب خودت باش خواهر-
 .خداحافظ 

 .دورتر پشتش رو بهمون کرد یگفت و رفت کم  اینو

 .یگهتنگ. برادر خودته د... هم نگرانه، هم دلیربه دل نگ یزی: ازش چمینا

مراقب داداش   یبه سالمت... راست   ینبزرگه... بر  یلی. هامون قلبش خدونمیاره م-
 .ینطورکوچولو باش... خودت هم هم  نییو ن 

 .:تو هم مراقب خودت باش... خداحافظ مینا

گم   یتجمع ینب یتکون دادم و با نگاهم تا وقت  یبه سمت هامون رفت. دست  و
 .کردماشون  بشن بدرقه 

 .بغضم رو نگه دارم شدینم یناز ا یشتر ب دیگه

که چرا رفتن دلم  افتمیم ینا یاد یو سوار موتورم شدم. هنوز وقت  یرونب رفتم
 .یستن یچرا ته دلم راض دونمینم ی کنم ول  ینمادربزرگ رو نفر خواستیم

*** 

 گذشته
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استرس داشتم از  یگه. دکردنیاتاق صحبت م یداشتن تو شدیم یساعت  یک
 :گفتم  ینارو به م ینواسه هم مردمیم

 هستن؟  یرهمد یئتدادن منتظر ه یلگرد تشک  یز م یجلسه  یا زننیدارن حرف م-

 :اش رو کنترل کنه گفتخنده  کردیم یسع یدر حال مینا

 ...دوی واال منم نم-

حرفش کامل نشده بود که در اتاق باز شد و اول هامون و بشت سرش اون   هنوز 
 .یروناصطالح پسر عموم اومد بپسره به 

 ...ینقدرهامون؟ چرا ا-

 :نذاشت حرفم رو بزنم و گفت هامون

 .یرانا یمبر  ید... منو تو باینام-

 :گفت  ینااخه چرا؟ تا اومدم سوالم رو بپرسم م یول  یران؟ا چی؟

 افتاده؟ یامون؟ اتفاق چرا ه یول -

 .داشتم یبد یه دلشور  یچرا ول دونمیاسترس به هامون نگاه کردم. نم با

 ...: نه فقط هامون

 :گفت  ینگاه کرد. چند لحظه بعد مهد یرو ادامه نداد و به اون مهد حرفش

  یست زنده ن یشتر ب یگهماه د یکتا  یبابه طور خالصه فقط بگم که مادربزرگ تقر -
 ...دونهی رو نم یلشکس دل  یچه ی... ولینهرو ببو خواسته شما 
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که من   یشده!؟ مادربزرگ، کس ینگاه کرد. چ  بعد از تموم شدن حرفش به من و
 ینه؟ منو بب خوادیو م یستزنده ن یگهاالن تا چند وقت د یدمشدوبارم ند یحت 

 :هامون به خودم اومدم یصدا با

 .مونهیم جاین نه... هانا ا -

 .نه شماها رو ینهاون رو بب خوادیمادربزرگ در اصل م ی: ولمهدی

 .نه  یعنینه  گمیم ی: وقت هامون

از  تر یجد یلیخ یهقض  یعنی ینبودم و ا یدهند یعصبان  ینقدر حاال هامون رو ا تا
 .یمما خبر ندار یهاست. ول حرف  ینا

 یگه؟م یخودش چ  ینیم: اصال واستا ببمهدی

بود که ازم  یزیچ یههاش چشم یبه من نگاه کرد. به هامون نگاه کردم. تو و
بود باعث   یهر چ  یبود ول یچ  دونمیدرخواستش رو قبول نکنم. نم خواستیم

 :شد بگم

 .یامب تونمینه... نم -

 ...ی: ولمهدی

من اون رو    یگهحرف رو چه از طرف من و چه از طرف خودش م  یهداداشم    یوقت  -
 ...مقبول دار 

 .شد و دهنش رو بست یاحرفم اون روز قشنگ قهوه  ینا با

*** 
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 حال

 

  یبا که مادربزرگ تقر  یدمه. فقط فهمداستان از چه قرار   یدمکه هنوزه کامل نفهم  هنوز 
من و خان   یعنیقبل مرگش با ما    خواستهیو م  یستزنده ن  یشتر ب  یگهماه د  یکتا  

 .یرهتر بمراحت یداداشم صحبت کنه تا به قول مهد

بعد از پارک کردن  ینخونه موندن رو ندارم واسه هم یتو یحال و حوصله  اصال
و چند   یفموتورم رو که شامل ک یرو یلسا خونه تا و یبرم تو ینکهموتورم بدون ا

 .راه افتادم یابونبه سمت خ یادهبود رو بذارم، پ یککوچ  یدتا خر

اومد.   ییصدا یهکه   شدمی خونه رد م یهبودم و داشتم از کنار  یفرع  یابونخ توی
 بود؟  یچ  یصدا

رفتم و پشت   اومدی که صدا ازش م  ییدورتر. به سمت جا  ی کم  یاون. ول دوباره
 .یستادمادر و

 :کردنیچند نفر بود که داشتن با هم صحبت که نه انگار بحث م صدای

  ی اونم بعد خرابکار  ینزد  یگند  ینبگم؟ چرا همچ  ی ا چ : اخه من االن به شم1  فرد
 بدم؟   یحاال فردا جواب اون پسره رو چ  یروز؟د

 اشیافه ق ینباز شد و افتاد... واسه هم یشچرخ دست یچ... پید: ببخش2 فرد
 .شده ریطوینا

 .یستما ن یر باور کن تقص ی... ولگهی : راست م3 فرد
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که از   یکس  یه؟ک  یر تقص یست شما ن یر پس اگه تقص یست؟شما ن  یر : تقص1 فرد
 ی؟ربات خبر نداره؟ هان... ک  ینوجود ا

 سازه؟یربات م یکره کس  یربات؟ مگه هنوز تو چی؟

  ی در باز شد و من افتادم رو  یهوداده بودم که    یهبه در تک  کردمیداشتم فکر م  هنوز 
 .هام گرد شدد چشمروم بوکه روبه   یزیچ یدن. سرم رو که باال اوردم با دینزم

ربات بود.  یهرو باور کنم. اون اون  بینمیکه دارم م  یزیاون چ تونستمینم اصال
سمت راست بدنش   یبود ترسناک بود. بدن داشت ول  یهرچ   یول  دونمینم  یدم،شا
اش از رفته بود و صورت. اصال صورت نداشت. همه یناز ب خراش داشت و یکل
 .م داشتچش یهرفته انگار و در کل  ینب

 یع اون اهن قراضه سر یسمتم و کمکم کنه؛ ول یاداز اون پسرها خواست ب یکی
. اومد سمتم و دادیم  یژیق  یژ ق  یصدا  یه  رفتیراه م  یخودش رو بهم رسوند. وقت 

 :ش بهم نگاه کرد و گفتبا چشم  گرفت و  یشبازوم رو با دست اهن 

 حـ... حالت... خو... خوبه؟  -

 !یاد؟صداش از کجا داره در م  زنه؟یحرف م یاالن داره چجور ین! اوا

تر بود اومد سمتم و اون اهن قراضه رو  مهربون اشیافه از اون پسرا که ق یکی
کرد   رفت عقب. بازوم رو گرفت و کمکم  یکارش کرد ول  یخاموش کرد، چ   دونمینم

 :و بهم گفت

... انگار فشارتون  یدهرنگتون پر  ینینبش  ینجاا  یایینکرده... ب  یداپ  مشکل  ید ببخش -
 .افتاده
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بگه که  یزیو بعد خودش رفت عقب. خواست چ یرو صندل ینمکرد تا بش  کمکم
 :گفت  کردی موشکافانه نگاهم م یجور یهکه از اول داشت   یکیاون 

 کنی؟یکار م  یچ  اجین موقع ا یناصال ا ی؟هست   یتو ک  -

 ...خب... خب من -

فکر کنم زبونم از ترس و استرس بند اومده بود. اون   یچم شده بود ول دونمنمی
پسره گذاشت و   یشونه  یپسره که تا االن ساکت بود اومد جلو دستش رو رو

 :گفت

 .کنیمیبعد صحبت م  یادکه فعال حالش بده... بذار حالش جا ب  بینییوو! م  وانگ  -

 :گفت منم پشت بندش گفتم  ینوا ات

ازم   یعنی... پرسمیبعد ازت سوال م  یادبذار حالم جا ب  گهی: اره... اره راست ممن
 ...پرسییم

 :کرد و گفت  نگاهم

 .بده یلیاره... اصال معلومه حالت خ -

که حالش بد   یکس  یگه. راست میینگفت سرخ شدم و سرم رو انداختم پا  ینوا تا
 .حرف بزنه ینجوریره ادان یباشه که انرژ

گوشه    یهپسره که هوانگ وو خطابش کردن دست اون دوتا رو گرفت و برد    همون
 .و شروع کردن به پچ پچ کردن
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منم برم  گذاشتنی. تازه جالب نمزدنیکه داشتن حرف م  شهیم اییقهده دق یه
  و به   تگرفی هام رو مشانه   اومدیم  یکیشون  شدمی. هر وقت پا میمکار و زندگ  یپ

 :گفتیو م  نشوندی زور منو م

 .صبر کن یقهچند دق-

با هم اختالط کنن به   خوانی م یناا دونمی به حرف زدن. من نم رفتیدوباره م و
 .و اونور کردم سرم رو که خوابم برد ینور ا ینقدر کار دارن؟ ا  یمن چ 

داد بسته  یهاو با همون چشم یدمام خورد از خواب پرکه به شونه   یاضربه به
 :مزد

 .زنت یشهامون  در به در گمشو بذار بخوابم... برو پ-

 :که گفت  یینفر اومد بعد هم صدا  یه خنده  ییصدا اول

 .یدش یدار ... االن هم بیستمخانم محترم! بنده هامون ن-

 یه؟ک  یصدا ینا یست. پس اگه هامون نیستهامون ن یصدا ینکه! اجانم؟

 جاین ا  یول  یپسر مواجه شدم. ول  یهبا  کردم  باز    یهام رو باز کردم. وقت چشم  یواش
 کجاست؟

  ییمر که الزا  یناییمثل ا  شمیاز خواب پا م  یوقت   یشه. بازم مثل همیدمتازه فهم  اهان
و مخم   یباد  یادم  یتا همه چ   کشهیطول م  یقهو چند دق  یادینم  یادم  یچیدارن ه
 .کار کنه

 .به خودم اومدم خوردی رتم تکون مصو یکه جلو  یدست  با

 : امم... حالت خوبه؟ پسره 
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 کجان؟  یگهد یاصال اون دوتا ی؟چ  یاره... برا-

 .... داداشم کارت دارهیمبر یا... بفهمیی: مپسره 

دستش گذاشتم و بلند  یمکث دستم رو تو یکمدستش رو به سمتم دراز کرد. با  و
 .شدم

 ین؟ داداشت؟ مگه شماها با هم برادر -

 :کرد و گفت  یاخنده  یه پسره

ته   یول یستیمن یهدرسته شب  یدی؟ رو ند هامونیافه ق یتا االن حت  یعنی ...اره-
 .یگههم هست د یهچهرمون شب

  ی نه اونقدر  یهم بود ول یههاشون و دماغ و دهنشون شب. چشمگفتیم راست
 .ناز دور داد بزنه ما برادر یکه بگ 

 .ی: خب سوال بعدپسره 

 ی؟ چ -

خب داداشم همه  یجواب بدم... ول گفتم به سواالت  یکنجکاو  یلیخ یدم: دپسره 
 ...یب  یرو درباره  یز چ

 وو؟   ینوو: ش وانگ

 :دونمی وو( مثال هنوز اسمش رو نم ین)ش  پسره

 .یگهد یماومد -

 :رو به من ادامه داد  بعد
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 .یادکه االن خودش م  یمبر یاب -

اون به اصطالح خونه از همه   یکه تو  یاتاق  یتو یمو رفت یدیمحرفش خند ینا به
 .بود تر یککوچ

 .سوال بپرسم یه وو: خب اول از همه بذار ازت  وانگ

 دست به اب؟ یبر خواییمگه م یدی؟ خبر م یچ  ی... برایگهخب بپرس د -

نگاهم کرد   یجور یهخنده و همون پسره وانگ وو  یر گفتم اون دوتا زدن ز  ینوا تا
 .شلوار الزم شدم یمزندگ یبار دهم تو یکه برا

 ...و یاومدوو: تو از کجا  وانگ

 یه کنم؟ خب داداش من چرا نس  یخودم رو معرف   خوایینکنه م  ی؟چ   یعنیهان؟   -
 ...حرفییم

رو بهشون گفتم. البته با  یمداستان زندگبهشون اعتماد کردم و  یچرا ول دونمنمی
مادربزرگ. فقط بهشون گفتم   یاناومد و جر  یاون پسره مهد  ینکها  یسانسور درباره 

 .ینهم یران،رفتن اکه داداشم و زنش 

 ام رو ازم سوال کرد؟ نامه  یفکر. حاال چرا زندگ  یکوچولو نگاهم کرد و رفت تو  یه

 :که وانگ وو گفت  کردمیفکر م داشتم

 ...و یستین یکس خاص  ینکهمثل ا خب -

 :حرفش و گفتم یتو پریدم

 کنی؟یم ینبهم توه یها... دارمواظب حرف زدنت باش یهو-
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هم   یتازه پول خوب  کنی؟یقبول م یمبد یشنهادپ یه ما بهت  گها ینوو: نه بب  وانگ
 ...دیمیبهت م

 ی؟ چ  -

 نه؟  یا کنییوو: اول بگو قبول م وانگ

 چند وقته؟  یبرا یشنهادتپ -

 .ماه یکوو:   وانگ

. اگه پولش هم خوب گردنیبرم یگهماه د یکهم  یناماه؟ خب هامون و م یک
 .باشه که اره

 یچ  یدین بدبد )فهم یشنهادهای وقت پ یهاگه  گمیمرم دا ی! من چ ینمبب وایستا
 ی؟ نه؟( بهم بدن چ  یگهد یگمم

نباشه که من دارم  یزیاون چ دشونیشنهاپ یدشا یقبول کنم؛ ول یدنه نه نبا نه
که باهام تا تو اتاق اومد    ی. نه به اون یادنم هاشونیافه . اخه به قکنمیبهش فکر م

 ...و  یدمبار صداش رو شن یهدر کل فقط ه ک  یگهد یکیو کمکم کرد، نه به اون 

من خالفکار  زنهیداد م یداره از ده متر اشیافه پسره وانگ وو اصال ق ینبه ا ولی
 ...یول یهشکل ینا یهگفت چون االن عصبان  شهیو قاتلم. البته م

 :که وانگ وو گفت  کردمیداشتم فکر م هنوز 

 ی... ما کارهایستن ذرهگیفکرت م یکه تو یزینترس جوجه اردک... اون چ-
 .یمفکر کن یزابه اون چ ییمکه بخوا  یمدار یترمهم

 ید؟ از کجا فهم ینا ها؟
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منو   یین... دوما از کجا معلوم که اون کاره نباشد و بخوایاردک خودت  اوال جوجه -
 کنم؟یفکر م یمن به چ  یدیتازه تو از کجا فهم ین؟ گول بزن

 .یدموو: نفهم وانگ

 ...که  یت گف  یهان؟ پس چجور-

 .یوو: خودت االن گفت  وانگ

 ی؟ چ -

 .کوچولو  ی... خودت رو لو دادههوو: هه  وانگ

 ترم هست؟ ست؟ نه واقعا سوال دارم... از من خنگترم هاز من خنگ  یعنی

 .ییتو ینزم یشعور وجدان: نه... تنها خنگ ب]

وقت از من   یچوجدانم... تو اخه چرا ه ینسرم با ا یخاک دو عالم تو یعنی-
 کنی؟ینم یطرفدار

 کنم؟  یکه من ازت طرفدار  یدار  ی: اخه تو چ وجدان

 .زنمیپسره حرف م یندارم با ا بینیی ... اصال گمشو برو نمیهمه چ  -

 .یاقتل ی... باشه من رفتم ب یش: اوجدان

 .ییتو -

 .ی. تو او من: خو اخمخ... من تواموجدان

 .هاگیی ا  راست م -
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 .گمیراست م یشه: بله من هموجدان

 .خفه-

 [.یبا ی: اوف باشه بابا... باوجدان

 .رم، اونم که از دست رفتدلم خوش بود وجدان دا بیا

 کنی؟یوو: خب قبول م وانگ

 .وجب چه دو وجب. به هر حال گذشته یه. ما که اب از سرمون گذشته چه پوف

 یشنهادتون؟ پ یهاره... خب... حاال چ-

... ما تو رو یمکن یودمون رو معرف بذار ما هم خ یوو: اول از همه چ  وانگ
 .تو نه یول شناسیم؛یم

، فقط مثل خودم نگاهم کرد.  یادامه بده ول یدنگاهش کردم تا شا. گهیراست م ا 
 .حرفام ینمن لجبازتر از ا یبهش بگم ول یزیچ یههه انگار منتظر هه هه

اهم  است که زل زل دارخ نگ یقهده دق یک خسته شده بود چون نزد یگهد انگار 
 .زنهینم یو حرف  کنهیم

 :فرستاد و گفت یرونرو کالفه ب نفسش

... هوانگ وانگ وو...  دونییهمون طور که م - سالمه و از همه   31اسمم وانگ وو 
 .گروه سه نفره  ینبزرگترم و مغز فعال ا 

 .یباهوش یدیم! مغز فعال! بابا فهم یفتهاوه چه خودش اوه

 :پسر کم حرفه ادامه داد اون
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 .یمت یکیساله و مهندس الکتر 27وو هستم،  ینانگ جهو منم -

 .هستش؟ اهان همون برق بودم یچ  چیچی

 :تر تموم کردپر حرف  ینحرفشون رو ا و

ساله   22وو هستم  ین... من هوانگ شگمی بازم م یول یباش یده فهم ید منم با -
 .هستم مونیمت یکیمهندس ساخت و ابزار الکتر

 .همه هوانگ رو اول اسمشون دارن . جالبهمهندسه ینم! بابا ااوهوع

 .برادران وو یهچ اتونیژه و یشنهادپ ین... حاال بگیاز معرف  مینخب ا -

 وو: برادران وو؟  شین

و منم براتون لقب  یناره اخه همتون وو و هوانگ رو اول و اخر اسماتون دار-
 یشنهادتون؟ برادران وو... خب پ شینی گذاشتم... سر جمع همه با هم م

 .کن... صبر  یبابا... دختر تو چقدر عجول یوو: ا شین

... هانا.. صبر... یگهبعدش هم م  یستممن اصال باهاش اشنا ن  یگهداداشم هم بهم م-
 !صبر... هانا... اه

 کشی؟یاه م یچ  یوو: برا شین

 ...و خوادی روزم نگذشته ول دلم اغوشش رو م یه یدلتنگ داداشم شدم... حت -

که   شدمیخاطراتم غرق م  ی. داشتم توشکستیم مم چون بغضادامه بد  نتونستم
 :فرو رفتم و بعدش هم صداش که گفت یبغل کس یتو یهو
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من هستم... من مثل داداشت بدون و قول بده   یادداداشت ب یوو: تا وقت  شین
 یدی؟ ... باشه؟ بهم قول میداداشت اومد بازم با من مثل اون رفتار کن یوقت  یحت 

 کنه یبغلم م یماد کردم چون وقت پسر اعت ینبه ا یول یللبه چه دچرا و  دونمنمی
 .کنمیهامونه و کمتر نبودش رو حس م کنمیحس م

 :پرمون یکه هوانگ وو زد تو  یفاز هند یتو یمبود رفته

  یح تا واست توض ینجاا یا... اردک کوچولو تو بیدخودتون رو جمع کن یدخب پاش -
و  یادساعت ده مد باش که وقت کمه... اون فردا بدم که داستان از چه قراره... زو

رو اماده  یال وسا ینبر  ینوو پاش ینوو... ج ین... شیمتا اون موقع اماده باش یدبا
 .یمکار دار  یکه کل  ینکن

که اون ربات خاموش و ترسناک   یهم اومد دست من رو گرفت و برد به سمت   بعد
رو    ینا چون تا حاال از ا  یبم عجاون هم ترسناک بود ه  یبرا  یبود. ترسناک نبود ول 
 .خودم یبودم. نه هم اندازه یدهمدل کوچولوش رو د

 .بدم یحو کارش بهت توض یممونوو: خب بذار اول راجب ت  هوانگ

 .باشه-

  یول یمبرتر کشور بود یهاکه قبال جز مخترع  یمهست یمت یهوو: خب ما  وانگ
  ینا یوم شده و تومون تما. چون بودجه یمندار یتمتاسفانه چند ساله که فعال

 .یمکرد  ینرو صرف ا ییمونها ما تمام داراسال

 .ینمکنار رفت و من تونستم اون ربات رو بب  و

 .از بدنش نابود شده بود یمیدختر بود که متاسفانه ن یه ربات
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 ینجوریه؟ چرا ا ینا-

 ...وو: چون وانگ

 اوردنشیم یدست ها با چرخداشتن از پله یوقت  یروز وو: چون اون دوتا د وانگ
بال   ینو ا یینپا افتهیها مو از پله  شهیچرخ باز م  یچخودشون پ یبه گفته یینپا

کرده و    یاالن کال قاط   یصرفش کرده بودم ول  ینهوقت و هز  ی... من کلیادسرش م
 .خراب شده

 یین؟ وا... مگه از چند طبقه افتاده پا-

 .طبقه 18اپارتمان   یه یوو: از باال وانگ

 شه؟یمگه م یم؟ه داروا! مگ-

 خوامی... من ازت مینها یبرامون بکن یدکه با  یکار  یوو: فعال که شده... ول وانگ
 .یاون رو برامون پر کن یجا

 جانم؟ -

 .یکن  یماه باز یکربات رو به مدت  یهنقش  خوامیوو: ازت م وانگ

 هامونه... نه؟ یمزهیب  یهامثل جوک یکی ینمبگو که ا-

  یک  ید من با یعنی... یعنی... کنهیم یکه داره شوخ   دادیمنشون ناصال  اشقیافه 
 ربات باشم؟ یهماه تمام مثل 

 :یدمسوال رو هم ازش پرس ینهم و

 .یکار کن  یچ  یدکه با  گمیمن بهت م  ینه... اگه قبول کن -
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 .... به درکزنهی حرف م یهنس ینقدر چرا ا ینبابا ا ای

 کار کنم؟  یچ   یدقبوله بگو با-

 ...یدب تو با: خ وو وانگ

*** 

 ساعت بعد  چند

 

وقت   یچکه ه یمن مثل مرگ بود. من یبرا ینگوشه نشسته بودم و ا یک
 .بودن یو همه از دستم آس شستمینم

توش   یکه نتون   یطور  ینا  یبود ول  ینبودم واقعًا سنگ  یدهکه پوش  یلباس آهن  این
 .بود ینخوب بازم سنگ یول یمانجام بد یگریکار د  یاو  یراه بر

لنز که هر    یهو مهره محکمش کردند که و    یچکه با پ  یلباس از جنس آهن واقع  یه
 یکوچولو هم گذاشتم که تو  یهندزفر یهو  بینندیاون رو هم م بینمیمن م یچ 

 .من رو یاونا رو بشنوم و هم اونا صدا یهم من صداگوشم و 

  یپسره اسمش چ   لباس بهم داده. اون  یدینداشتن، تول  یرا شکر با موهام کار  خدا
 .وو ینبود؟ هان ج

رنگ با   یربعه خاکسترسه ینکه تا وسط پام بود لباسش هم آست  یدامن مشک   یه
و دوتا کفش  یدزانو بودن به رنگ سف یر که تا ز  ییهاو جوراب یدکربات سف  یک

 .رنگ  یاهس یعروسک 
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بود و وانگ وو   10:30آخه ساعت  شدیمیم یداز آمدنش ناام یمداشت دیگه
 .کنهینم یر وقت د یچاون ه فتگیم

 ین.( که شیهآخه المصب آهن واقع  یگمرو م  ی)آهن  مردمیاون لباس م  یتو  داشتم
 :وو گفت

  یمبر  یالباس سخت هست برات ب یتو هم تو یادبهانا! پاشو... پاشو فکر نکنم -
 ...عوضش کن تا

 .حرفش قطع شد ینترمز ماش یصدا با

 یکار چ دونینیم یوو تو و هانا هم چ  ین... شیمبر یاوو ب ینوو: اومد... ج وانگ
 .یم خوب بر یمبکن یدبا

  ی آهن  یچرخ دست   یه   یرفتم رو  ووین. با کمک شیرونوو رفتند ب  ینخودش ج  بعد
 یک هم هم اندازه من روش قفل شده بود که  یجعبه آهن یککه مال بارها بود و 

قسمت    یکدر    یوو درش رو بست. رو  ین. رفتم داخل جعبه و شیوفتموقت من ن
که تا    یهر راه  یو هم بتونم نفس بکشم. تو یادشکل بود که هم نور ب یلیمستط

 گفتیرو بهم م ییهاکته پسر بود همش ن یا اتاق به اصطالح مالقات با اون مرد 
من و جعبه رو( اونم   یعنیمارو خونش )ما رو  برهیکه مثال من االن خاموشم و م

 !نه؟ یا کنمیربات خوب کار م یدبا اصطالح منه به ینمماه تا بب  یکبه مدت 

  ی اگر زن با زبان  یم. آب و غذا نخوریاریدباال ن  یگند  یکک  گفتی وو همش م شین
تو   یمن حت  یگهکار د  یبگو نرم افزار االن قفل است و کل یبودکه بلد ن  یدازت پرس
 .یستن یباز یو شوخ  یجد یهحد از قض ینتا ا  یعنیبرم   ید هم نبا ییدستشو
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 ی صداها را به طور کامل و واضح م یول ینمبب یزیچ تونستمیبه اتاق نم یمیدرس
 .یدمشن

 .شما یبسته  ینما یید... خب بفرمایمک  یوو: سالم آقا وانگ

 !ام؟من بسته  یشعور ب ای

 ینش  یرباته( هست. طبق گفته) BS66 یدارخر  یاومد که فکر کنم صدا  ییصدا  یه
 یچندتا شرکت و کارخونه  یسالشه و رئس 26هست و  یوک  ینم یموو، اسمش ک

 .معروف و معتبر هست

 .استهنوز بچه   ین. اکنهیاونا رو اداره م یسنش چه جور ینام با امونده  من

*** 

 یوک  ینم کیم

 

خدمتکار   یهبه بعد    ین رو اورد بهش نگاه کردم. خوبه از ا  یاهن  یپسره جعبه   وقتی
 .دارم که کارها رو برام انجام بده

 :چون گفت کنمیفکر م  یبود دارم به چ  یدهدکتر فهم انگار 

 ین و از ا یادار یحساب کتاب و کارها یبرا یشرفتهپ یک یمک   یباشه آقا یادتون-
تازه  ی،کار  یز خونه مثل شست و شو تم یکارها  یرها ساخته شده نه براجور کا

 ...که  ینها یکار برا  یندر هفته دو روز چک بشه... ا یدبا

 :گفتمش و  حرف یتو پریدم
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قبلش با من هماهنگ   یول یایینب یندو بار هر وقت خواست یانداره هفته  یبع -
 .یایینب یکه بگم ک   ینکن

 .BS66 شما و ین: حتما... خب ادکتر

رفتم سمت در و منتظر موندم تا جعبه رو   ین از باز شدن در توسط هون ج بعد 
 .داخل یارنب

 یه نگاه کردم. باز کردنش به ربات  جعبه بودم و بعد از  یروبرو یسالن اصل توی
 .بود یدهدختر که لباس مدرسه پوش

 .گردنش رو بزنمپشت   یروشن کردنش دکمه یدکتره برا  یگفته  طبق

 .یدمرو بردم جلو و پشت گردنش بعد از لمس کردن دکمه خودم رو عقب کش  دستم

 :هاش باز شد و گفتچشم یقهاز چند دق بعد

 یاد؟از دستم بر م یچه کمک -

*** 

 هانا 

 

 ینکه ماش  بردیداشت خوابم م یجد یجد یگههام رو بسته بودم دبس چشم از 
 .ت در اومدنگه داشت و بعد اون جعبه به حرک

 یگهشدم، چون نشسته بودم. اونقدر واستاده بودم و پاهام درد گرفته بود د بلند
 .ینمگرفتم بش  یموسطاش تصم
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 ...جعبه واستاد و یهواست حرکت به سمت جلو بعد چپ بعد ر  یاز کم بعد

هام رو بستم. واسه چند لحظه چشم  یعقفل در اومد. سر یصدا یقهاز چند دق بعد
صورتم حس کردم و بعد هم   یکرو نزد  ینفس کس  یبعد صدا  یول  یوفتادن  یاتفاق 

 .که پشت گردنم چسبونده بودم. بعدش هم رفت عقب  یالمس شدن دکمه

 :گفته  ک  یدمگوشم شن  یوانگ وو رو تو صدای

از دستم  یه کار... چگییو م کنییهات رو باز مچند لحظه صبر کن و بعد چشم -
 .لبخند هم فراموش نشه... حاال یاد؟بر م

 :هام رو باز کردم و گفتمحرفش اروم چشم بعد

 یاد؟از دستم بر م یچه کار-

؟  انسان  یا ینیهزم یهحور ینمن ا یخدا یچشمم به پسر رو به روم افتاد. وا تازه
 یکه تو  یرهت یقهوا یروشن و خمار و موها یاقهوه یهابا چشم یگر پسر ج یه

چرا ته   دونمی. نمیجانخدا مردم از ه  ی. وایورزشکار  یکلبود. ه  یختهصورتش ر
 .لحظه یهلحظه، فقط  یه یفقط برا یرفت ول یریو یریدلم ق

 کنم یم یشکه دارم بازرس  یدآوردم همون لحظه تلفنش زنگ خورد و نفهم شانس
 ...بود اونم چهار قلو  یدهوگرنه گاومون زائ

 :رو قطع کرد و رو به من گفت تلفنش

برنامه   یتو دونمیتو... م یه هستم و صاحب فعل یوک  ینم یممن ک BS66 خب-
 .من باز گفتم یرو بهت گفتن ول یز همه چ یزیاتر

 .یدن تو زحمت کش یجانم صداش رو. مامان بابات چقدر برا ای
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 :بهم گفت ینشاش و گفتن قوانخونه ن دادن از نشو بعد

 .یامتا من ب یستاجا وا ینهم -

گفته بود ممنوعه   یمکه ک  یاون اتاق   یبرم تو  خواستینزدم. فقط االن دلم م  حرفی
که بخواد   یستن  جاینجز خودش ا  یجز خودش حق ورود نداره. البته کس  یو کس

ذاب بود. حداقل حد جاز  یشب یلیپسر به اصطالح صاحب خ ینواردش بشه. ا
 .شوک بزرگه یه  ینهامون بوده ا یمزندگ یکه تنها پسر تو  یمن یبرا

اش فکر کردم اومد. چقدر حالل درباره  یا. بیرونهمون لحظه از اشپزخونه اومد ب
 .زاده

با هم  یبا... ینجاییحاال که ا یول دیدمی م یلمتنها ف یشهمن هم دونیی: مکیم
 .ینیمبب

خودش و شروع کرد به   یکرن اورد و گذاشت جلوزرگ پاپ بشقاب ب یه نامرد
 .وو افتادم ین حرف ش یادبابا! منم دلم خواست. همون لحظه  یخوردن. ا

*** 

 گذشته

 

نه آب  ی،... نه غذا بخوریربات رفتار کن یهمثل  یدهانا... تو با ینوو: بب شین
نظر و   ه ازتو اگ یکن اطاعت   ید... فقط بایبر یدهم نبا ییدستشو یحت  ی،بخور

 یزایو چ یکه بهش درست جواب بد کنیمیما بهت کمک م ید پرس یسوال یا
 ر ماهر عمل کن، باشه؟یگباز یه. مثل یما هست  یظاهر جلو یه... تو فقط یگهد
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*** 

 حال

 

 .بخوره یمن همش ه  یبخواد جلو ینا میرمیمن م

 :و گفت یدکش  یازهخم یه یمک  یلماز ف بعد

خوابم   یلیتا منم برم بخوابم که خ یشارژ بش یدکجا بابهت بگم   یمبر یاخب ب-
 .یادم

اتاق خودش بود که اون  یکاتاق نزد یهگفتم و پشت سرش راه افتادم.   ایباشه
 .داده بود هم داخل بود یادوو کار باهاش رو بهم  ینکه ج  یدستگاه شارژ

بگذره  ساعت  یمن یه. گذاشتم یرونرفت ب یاز وصل کردن شارژ به لباس آهن بعد
رو جدا کردم و به سمت مبل   یمکه قشنگ خواب باشه که منم راحت باشم. بعد س

 بخورم؟  یمن االن چ  یوا یگشنمه؛ ا  یلیکه خ  یدمرفتم و روش نشستم. تازه فهم

  یکمن! هامون نزد یادامنم در آوردم و روشنش کردم. و یبج یرو از تو گوشیم
 یهوکه   کردمیها رو نگاه مسو شش بار زنگ زده بود. داشتم تعداد تما یستب

 :جواب دادم یع. چون صداش بلند بود سر هامون زنگ زد

 ی؟خوب  ی؟سالم داداش-

 .اومدیهاش نمنفس یجز صدا  ییصدا هیچ

 ...داداشـ-
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 :داد زد یباحرفم رو ادامه بدم و تقر نذاشت

خوردم که تو رو  یخاموش بود... من چه گ*و*ه* یتکه گوش  یبود یکدوم گور-
بدتر  یچبرعکس راحت که نشد ه یراحت باشه ول یالمتا مثال خ یاوردمودم نبا خ

 ... هان؟یومدمتا خودم ن یدلشوره گرفتم... حاال بگو کجا بود

 یلیخ یعنی یادی،بودم که داشت ز ی. داداشم بود من تنها کسدادمیحق م بهش
 .داشت یرتاز حد غ یشب

 :گفتم  اروم

. ترسیدمی خونه م یتو  ییچون از تنها وستاماز د یکی من اومدم خونه  ی؟داداش-
هم کردم روشن نشد    یها و خاموش شد هر کارپله  یهم از دستم افتادن رو  یگوش

فردا برم مغازه و بدم برام درستش کنم چون  خوامی باشه شد م یاالن هم شانس
 .هنگ کرده

ر ن انگا. هامودونهیخدا م یگههمه دروغ رو از کجا آوردم. اونش رو د ینا ندممو
 :آروم شده باشه گفت یکم

من  یادسرت ب ییکه اگه بال  دونییسرت داد زدم... م یدببخش ی،باشه خواهر -
 !میرمیم

  یدین؟ رس یکوچولو؟ راست   نییخودت؟ اون ن  ین؟... حاال خوبیخدا نکنه داداش-
 یین؟االن کجا

با، االن هم  و هم گل پسر با ینا... هم من هم میمبچه... اره خوب یکی یکی: هامون
 .یمهست هتل
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پسر بعد به من  یابچه دختره  دونستنیم ینلحظه درک حرفش سخت بود. ا یه
 یحرص  یاروم ول  ینافتادم واسه هم  یمک  یاد اوار بشم سرش که    خواستمینگفتن؟ م

 :گفتم

 .اش هم بدونهعمه  ینهست؟ بگ یحاال اسم گل پسر چ  -

  یش پ هایه قض ینا یگه ولت ببه خواستیم ینا... میخواهر ید : ببخشهامون
  ینا برم م یدجون االن با یابج  یناومد. اسمش رو هم تو انتخاب کن... اممم... بب

 ی؟ندار یکارم داره، کار

 .نه سالم برسون خداحافظ -

 .ت باش... خداحافظ : باشه مواظب خودهامون

قط وو رو گرفتم. تنها به اون سه نفر ف ینش یبا هامون شماره  یاز خداحافظ  بعد
 .دونستمیمال اون رو مثل داداشم م

کار عصرشون افتادم. نامردا   یاد! تازه یشعوراول که زنگ زدم جواب نداد. ب دفعه
بعد  خوردن،یم یو خوراک  کردنینگاه م یلملنز چشم من ف یقنشسته بودن از طر

مثل  یارتباط  یهابود همه راه  یازدهاول تموم شد هنوز ساعت  یلمهم که ف
 .یاریگند باال ن  یگه، بعد میدنتو گوشم رو خاموش کردن و رفتن خواب یهندزفر

 .که خواب بوده  دادیصداش نشون م یدوم که زنگ زدم جواب داد ول بار 

 وو: بله؟  شین

 یشعور؟ب دییبله و مرض، بله و زهر انار، چرا جواب نم -

 وو: شما؟  شین
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 .رسهیتم بهش نمدس که  یفبزنم اسفالتش کنم. فقط ح گهیم یطونهش یگا،ن نیگا

 .BS66 منم... هانا، بدل-

که   یدرست کرد یمشکل  یا یکار داشت   ی؟وو: هان؟ هانا... اهان سالم خوب  شین
 ی؟ زنگ زد

 اشون؟قرار بوده گند بزنم به برنامه   یعنی ی؟چ  یعنی! حاال بیشعور

عوض کنم؟!  یلباس وامونده رو چجور ین... من االن ایسوال فن یهکدوم.   یچه-
 جاینمن ا یننگفت ین؟فکر نکرد یناشبخورم؟ هان؟ چرا اصال به ا  یمثال چ  یا

 کار کنم؟  یچ  ییتنها

 :مکث کرد بعد گفت یکموو  شین

 ی؟شب رو تحمل کن یه ینهم تونییم ینموو: بب شین

 !سخته یلیچرا؟ اخه خ-

 یاییمب یمتا بتون یمبهانه جور کن یهوو: تا من به وانگ وو مشکل رو بگم و  شین
 ... باشه؟یممشورت بکن یه یدبازم با  یول یستن یجا. البته کار سخت ونا

گفتم   ینگفت  یجور یهبود...  گفتینیکه م  یتر از اون اسون یاوم... باشه... راست -
 !کنهیکار م  یاالن چ 

 خواستیمونده. اون امروز م یلیوو: امروز تازه نصف روز اول بود، هنوز خ شین
 .کنهیکار م  یچ  BS66 یدر حالت عاد ینهبب

 .اوهوع... چه کارها. باشه گمشو مزاحم نشو بذار بخوابم-
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گم   گییبعد من م نصف شب  یکساعت  ی... تو زنگ زدیخر یلیوو: خ شین
 .شو؟ تازه من مراحمم نه مزاحم

 .یبا یباو... با ینبش-

 .یوو: خفه بابا... با شین

. لباسم سفت بود. یدماز کشکنار دستگاه شارژ در   ینزم  یاز قطع تماس رفتم رو  بعد
خب من  یسخت باشه ول یدنخواب شدیبهش اضافه شد و باعث م  ینمزم یسفت 

 .خواببدم ینزم یرو یتا همون وضعکه ب  اومدیاونقدر خوابم م

*** 

 یوک  ینم کیم

 

از طرف   یدماومده. بازش که کردم د  یامپ  یمگوش  یدمشدم د  یدار که از خواب ب  صبح
 :دکتره

 یه BS66 یزیبرنامه ر  یدیم... متاسفانه امروز صبح فهمیمک  یاقا  یر سالم صبح بخ"
تا ما درستش  جاینا یدبرش گردون یدبا یکرده. شرمنده ول  یداپ یکمشکل کوچ

 "... هوانگ وانگ وو یدبه من زنگ بزن یدینرو د یام. اگه پیمکن

نه    برش گردونم؟ نه  یدبا   یاومده که هنوز روز اول  یشپ  ی! چه مشکلی؟چ   یعنی  وا؟
 .کنمینم ییاحساس تنها ینجاستاون ا  ینه من وقت 

 .ادبوق نخورده جواب د یهدکتر رو گرفتم. هنوز  یشماره 

 .ین ممنون که زنگ زد یمک  ی: سالم اقادکتر
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 اومده؟  یشپ  یزود بگو چه مشکل-

مشکل  یمتا بفهم یمکن  یشبررس یکاز نزد یدبا یول یدیمنفهم یقاما دق : خبدکتر
 .جاین ا یدبرش گردون  یده باو متاسفان یهچ

 :که به سرم زد گفتم  یبرش گردونم، با فکر خوامی نه من نم چی؟

انبار بزرگ دارم که ازش استفاده  یهباغم  یمن تو جا؟ینا یایید چطوره شما ب-
 .کنمینم

تا ما پس فردا    یدرو بفرست BS66 ... باشه پس شماگیدیم  ینطوری: اگه شما ادکتر
 .یاییمب اون یر بعد از تعم

 چرا پس فردا؟ -

طول   یخب کم یمسه نفر هستو چون  یمرو جمع کن یالمونوسا ید: ما بادکتر
 .کشهیم

رو انتقال بدن   یالتونتا وسا فرستمی... من االن خودم چند نفر رو مخوادینم-
 .جاینا

 .: اوم... حتمادکتر

 یدرباره   یمها با سلقطع کردم و بعد از هماهنگ کردن کار   اییگهد  یز بدون گفتن چ  و
  یدسخته. با  یلیتوش بود. اوف اسمش خ BS66 که  یرفتم سمت اتاق   یهقض  ینهم
همون حساب داره بودم به  یشکه پ  یشاسم خوب روش بذارم. چند وقت پ یه

. هانا اسم یدمرو شن نصداشو یپشت سرم بودن ول ینکه خواهرش گفت هانا. با ا
صداش  ینجوریا یدهانا. البته فقط من با ذارمی ربات رو م ینمنم اسم ا یه،قشنگ
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ازش تست هوش   خواستمی. منو بگو میگهبود د یچه مشکل ینکنم، اه حاال ا
 .اتفاق افتاد ین خب ا یچقدر باهوشه ول ینمبب یرمبگ

، نه نه هانا،  B به سمت یعرو به روم سر یصحنه یدناتاق رو که باز کردم با د در 
شده بود.  از بدنش جدا  یمو س ینزم یبود رو. افتاده یدماره به سمت هانا دو 

رو دراوردم   یمبلند شدم و گوش  یعروشن نشد. سر  یجلوتر رفتم و روشنش کردم ول
 :جواب داد یول دجواب دا یر د یکمدکتر رو گرفتم.  یو شماره 

 ...رو یالوسا یم... ما داریمک  یسالم اقا-

 :حرفش و گفتم یتو پریدم

 .کرده  یداپ یلمشک یهBS66 ...االن... هانـ ینمه ینجاا  یاییدزود خودتون ب-

 چش شده؟  ی؟: چ دکتر

ازش جدا شده...  یمشو س ینزم یافتاده رو یدم ... من االن اومدم ددونمینم-
 .دکمه روشن رو که زدم روشن نشد

 .یاییمیباشه ما االن م  ی؟چ  یعنی: دکتر

 .خب فقط زودتر یلیخ-

هاناست. بهش نگاه کردم. ز االن به بعد ، نه نه اسمش ا BS رو قطع کردم یگوش  و
چون   ید. شایبعج یلیکردم، خ  یبیاحساس عج یه  ی چم شد ول یهو دونمینم

شدم! دوباره نگاهش کردم. اگه واقعا انسان بود حتما   ینجوریصبحونه نخوردم ا
 یدهکش  ینزم  یرو  بادموهاش، موهاش توسط    یول  یخاطرخواه داشت ول  یاالن کل
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 یادممتاسفانه  یبرام اشناست. ول یلیخ یدم،د ییجااونا رو  انگار من شدن،یم
 .و برام اشناست یدمد ییصحنه رو جا ینکه ا  دونمیم ی. ولیومدن

دستکش   یزمم  یدر اومد. رفتم از رو  یفکر کردن به من داده نشد چون صدا  فرصت
همون   یا یارهاشکتر و دستد  یدمکه د یرونو باتومم رو برداشتم و رفتم ب

 :و گفت یکماومد نزد یعدکتر سر هاش اومدن.داداش

 کو... کجاست؟-

با  یبا باتوم به اتاق اشاره کردم. سه نفر کردمیکه خودم رو ازش دور م  یحال در 
 .اتاق یهم رفتن تو

 !براشون مهمه  ینقدر ربات ا  یه یعنی

 محلییصرفش کردن بعد االن بهش ب  ینه وقت و هز یاره ده احمق. اونا کل خب
 !کنن؟

جعبه گذاشته بود و    ی که هانا رو تو  یبودم که دکتر در حال  یدهبه در اتاق نرس  وز نه
 .یروناومد ب دادیهل م

 بریدش؟یکجا م-

 :من و من کرد و گفت یکم دکتر 

گرفته،    یروس... پوف... وینکه... اینکهاومده بود ا  یشکه پ  یخب... خب... مشکل-
 .یمدرستش کن یدبا

 !یروس؟ و چی؟

 !درست بشه؟ کشهیل مبعد چقدر طو -
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 .روز... با اجازه یک  یکنزد یبا: تقردکتر

 !گرفته؟  یروسو ی. اخه چجوریینبا جعبه رفت پا و

*** 

 ساعت بعد  چند

 

از  یکیباغ بود واستادم. در که زدم  یانتها یباکه تقر یبزرگ  یدم در انبار رفتم
 .دکتر در رو باز کرد یهاداداش

 یم؟ک  یوو: بله اقا جین

 شد؟ یچ   ینمبباومدم -

 .شهی... تا فردا درست میستن ی خاص یز وو: چ جین

 ...اهان... باشه... و-

دور گرفتم و   یبود. از انبار یمزنگ خورد. سل یمحرفم رو ادامه بدم چون گوش نشد
 :جواب دادم رفتمیکه به سمت خونه م  یدر حال

 .یمبله سل-

 خوانیزنگ زدند و گفتن که م یکایی: سالم اقا... اقا امروز اون شرکت امریمسل اقا
 .با شما قرارداد ببندند 

 کدوم شرکت؟ -

 .(...) : شرکتیمسل اقا
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 دی؟یها رو منداره که تو جواب تلفن یاون شرکت منش یاهان، باشه... راست -

من   ینهفته سرماخورده بود واسه هم ینا یتون: شرمنده اقا، منشیمسل اقا
 .نشده یر قرارداد تا د یواسه کارها دیایی زود تر ب شهیمرخصش کردم... اگه م

 .بینمتیباشه... م-

 .: با اجازهیمسل اقا

 یشتر رو ب. سرعتم  کنهیجز من تلفن رو قطع م  یباره کس  ینتلفن رو قطع کرد. اول  و
به من و شرکتم بال پرواز  یشتر ب تونهیقرارداد م ینبرم شرکت، ا تر یع کردم تا سر

 .بده

*** 

 هانا 

 

 .رفت ...وو: خب  جین

 .خوردمیمن همچنان داشتم م یول یدمکش  ینفس راحت  یه همه

 یاز خفگ  یریبم یاز گشنگ  ینکها یبه جا ترسمیتر دختر جون... موو: اروم  شین
 .یریبم

 :رو قورت دادم و گفتم املقمه

 .یگمم یچ  فهمییم یغذا نخور یروز و نصف  یکاگه تو هم مثل من -

 .یمشانس اورد یوو: ول وانگ
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 !از چه نظر؟: من

مشکل  یهزنگ زدم گفتم  ینم یمرو گفت من به ک یهوو قض ینش یوو: وقت  وانگ
چقدر   ینهو بب که اومده بود بهت سر   یناومده. مثل ا یشپ هاتیزی برنامه ر یتو

  یدم د  یدمما اومد  ی... وقت شیی و روشن نم  ینزم  یو رو  یافتاد  یده که د  یشارژ شد
تا درستت   جاینا یایب یدو با یگرفت   یروسو شد که من بگم ینفشارت افتاده و ا

 .غش کمکمون کرد ینکنم و ا

 .وو اون ظرف نودل رو بده من یناهان چه جالب... خب حاال ش-

 .دختر جون ترکیی وو: م شین

مردم از بست با اون   یروز ... دیرمدوش بگ یه برم  یدگشنمه... بده به من. بعدم با-
  یدن و نفس کش ینهسنگ  ین؟جنسش رو عوض کن شهیو اونور رفتم. نم  ینور لباس ا

 .توش مشکل

  یک تو رو  ینکهوو: نه! اگه جنسش عوض بشه ممکنه شک کنه، مخصوصا ا جین
 .شیی... حاال استراحت کن چون بهش گفتم فردا درست میدهبار هم د

 .خب یلیخ-

وو  ینش خورم؛یبه هوش اومدم دارم م یشروع کردم به خوردن نودل. از وقت  و
افتاده   ی و خستگ  یمن فشارم از گشنگ  یناا ی.وطبق گفتهدهیم یر مش بهم گهم ه

 .گشنمه  یکدر حد المپ یدبوده و االن شد

که بعد از پدر و مادم هامون تمام دارو   یهامون رو کرد. من یلحظه دلم هوا یه
 .همه ازش دور باشم ینشده بود برام سخت بود که ا یمندارم و زندگ
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م که گوشه و به هامون زنگ زدم. بهشون گفت  یهها رفتم  هبچ  به   یهاز گفتن قض  بعد
 .نزنن تا هامون شک کنه یحرف 

 .کوچولو  ی: سالم ابج هامون

 من چطوره؟  یرسامخوبه؟ ام ینام ی؟: سالم داداش بزرگه... خوب من

 یه؟ک  یرسام... امیم: همه خوبهامون

 !شناسی؟یخودت رو نم ی... بچهیوا... داداش-

 اسم؟  ین... حاال چرا ایرسام: امهامون

براش  یاسم ی... خب... خب دوسش نداریول یادخوشم م یسم از ا دونمینم-
 .ینباشه شما پدر و مادرش هست  ی... به هر حال هر چ ینانتخاب کن

 :اومد که گفت ینام یهامون صدا یصدا یبه جا یهو

 ی شلحظه گو یههم خوبه... فقط  یلی... خیدخودتون انتخاب کن یو چ ی: چ مینا
 .دستت

شده   یادشونهامون. انگار    یفضع  یداخش خش اومد. بعدش هم ص  یصدا  بعد
 :بردارن یکر اسپ یاز رو

اسما مشکل  ینجور پدرت با ا دونییهم خوبه؟ تو که م یلیخ یوچ ی: چ هامون
 داره؟

 یدی ماست! ند  یمنه... بچه  یبچه   ین: پدرم مشکل داره... من که ندارم. تازه امینا
 چقدر ذوق داشت؟ گفتیمش رو مداشت اس یوقت 
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 ...ی... ولیدم: چرا دهامون

 .یگهو اما نداره د ی:ولمینا

 .شدنیدعوا م ی. انگار داشتن امادهرسیدی م یکبار یداشت به جاها کار 

 :گفتم  ینهم واسه

... من ینکه پدرت قبول داره رو براش بذار  یندارم... هر اسم ی!؟ من مشکلینام-
 خوامیصحبت کنم چون م  تونمی چند وقت نم  اظر بدم... تکه بخوام ن  یستمن  یکس

... یدمواظب خودتون باش ده،یجا انتن نمشهر و اون  یرونهام برم ببا دوست 
 .خداحافظ 

 :که با بهت گفت  یدمرو شن ینام یقطع کنم صدا ینکهاز ا قبل

 : تلفن وصل بود؟ مینا

وان با که بخ  یددر حنه  یول امیاضاف  یشونزندگ یتو دونستمیقطع کردم. م و
روز با هامون قهر کردم و  یکهم دعوا کنن. از همون روز اول ازدواجشون. منو 

اون   یشتا پ  یرمخودم بگ  یجدا برا  یخونه   یهمن برم    ذاشتیحرف نزدم. چون نم 
 .نباشم یناو م

ام. مثال اضافه  کردمیاون موقع هر دو مخالفت کردن. از اون به بعد احساس م   ولی
نراحت نشم.  یا من تنها و  ینکها یبرا یرونبا هم برن ب ییدو تا خواستنیم یوقت 

اون وسط  یشهاشون ومن همعاشقانه یسر قرارها  ی. حت بردنی منو با خودشون م
 .درخت خشک اضافه بودم یهمثل 
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رو کنارم احساس کردم. سرم رو که بلند   یگذشت که حضور کس  چقدر  دونمنمی
 .وو هستش ینش یدمکردم د

 نه؟  یا راحت شد که خوبن   یالتوو: تلفنت تموم شد؟ حاال خ نیش

 .راحت شد یالماره... خ-

 یه؟ چ یبرا یهگر   ینوو: حاال ا شین

 یه؟ گر  ی؟چ -

بود.   یس صورتم خ گفتیرو بلند کردم و صورتم رو لمس کردم. راست م دستم
هم شده بودن و من  یهباعث گر یخاطراتم غرق شده بودم که حت  یاونقدر تو

 .یدمهمنف

 .یستن یزیچ-

 .هات قرمزه؟ و البته نوک دماغتچشم یسه، و صورتت خ یستن یزیوو: چ شین

 :باال و گفتم یدمام و دماغم رو کش هبه چشم یدماوردم باال و مال یعرو سر دستم

 .یستن یگهد-

 :دماغم و گفت یو زد رو  یدوو خند شین

 .فهممیمن که خودم اخر سر م یباشه کوچولو نگو ول -

 :اخرش گفتم یبگم ول  یبودم چ  هندمو

 ...دلم-

 :حرفم رو ادامه بدم و گفت نذاشت
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 ی؟ راحت شد یحاال گرفت  یاب گیری؟یدرد مگفتم اون همه نخور دل   یدید یاب-

انگار   یبگم دلم تنگ شده ول خواستمیمن م یگه؟داره واسه خودش م یچ  ینا وا
 .یدهاشتباه فهم

چرا واسه خودت   ینداداشم شدم... همل تنگ  بگم د  خواستمیبابا استپ کن... م-
 بافی؟یداستان م

 ی؟ گرفت درد نوو: اهان... دل شین

 :گفتم  خندیدمیکه م  یگرفت و در حال   خندم

 .نه... نگرفتم-

گرم   یجا یه یتو یهوکه   کردمیو داشتم به هامون فکر م یینرو انداختم پا سرم
 .فرو رفتم

 وو: مگه نگفتم منم مثل داداشت؟ شین

منم  ین. خودش گفته بود مثل داداشم باهاش رفتار کنم. واسه همگفتیم راست
 :ش و گفتممحکم فشردم

 .باشه داداش بزرگه-

 .ییدونه دارم... اونم تو  یکاالن    یمن تا حاال خواهر نداشتم ول  دونییوو: م  شین

 :)چه خوش خنده شدم من( و گفتم خندیدم

 .منم تا حاال دو تا داداش نداشتم-

 .یدیمهر دو با هم خند شبعد
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*** 

 یوک  ینم کیم

 

 یهورا  یه   یستن  یکس   یدمد  ینگاه کردم. وقت   یه خونه رو که بستم به دور و ورم    در 
بهشون   ی چهار پنج ساله که وقت  یها بچه ینا یاد هه هه. هه یدمبلند کش
 .افتادم شنیخوشحال م یدنم یچوب ابنبات

بزرگ   یتموفق  یک  ینقرارداد ببندم و امنم ابنبات دادن. تونستم با اون شرکت    به
  یجان ه ینهام رو بهش بزنم و اصحبت کنم و حرف  یکیبا  خواستیم مبود. دل
 .کنم  یرو خال

 .(هست  BS66 روبوهانا )منظورم همون یاد

 یبودم که صدا  یدهباغ رفتم. هنوز کامل نرس  یلباسام به سمت اتنها  یض از تعو  بعد 
 :نفر اومد  یهخوندن 

 

Spent so many night wondeing you're been 

 ..ییصرف فکر کردن به تو کردم که کجا یادیز یهاشب من

Now I know I'll never waste my time again 

 ..دمی وقت دوباره وقتم رو هدر نم یچکه ه  دونمیم االن

You too busy breaking heart to understand 
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 ..یدینفهمکه   یاونقدر مشغول شکستن قلب من بود تو

Do Mi..Vida..the bote 

 حذفت کردم یمزندگ از 

The bote.. 

 کردم   حذفت

Won't.. Believe.. Your..Lise..again 

 ..یکردم و دوباره بهم دروغ گفت   باورت

Lose again 

 ..یگفت   دروغ

Yeah.. 

Yeah,Miami.. 

So say goodbye to the memories 

 ..کن  یها خداحافط با خاطره  پس

I gave you everything 

 ..دادم یبه تو همه چ  من

I gave the best of me.. 

 رو بهت دادم ینمبهتر من
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But girl you only care about to my history 

 ..دادییم یتمن اهم یدختر تو فقط به گذشته ولی

Too paranoid to love,that's want did to me 

 یکه با من کرد  یهکار  ینا ی،به عشق مشکوک کرد منو

I can't say I...was perfect 

 العاده بودم بگم که فوق  تونمنمی

But girl I tried..to work it.. 

 روش کار کردم یلیدختر من خ ولی

Out but your lies..ain't worth it 

 ..یکه ارزشش رو نداشت   یبا دروغ گفتن به من نشون داد ولی

So it's goodbye.. 

 ..وقت خداحافظ  پس

It's goodbye. 

 Lies again هست فکر کنم اسم اهنگش  یاش چ اسم خواننده   دونمی شرمنده نم)
 (باشه

غار  یفرد روبه روم دهنم اندازه  یدنداشت. جلوتر که رفتم با د یقشنگ  یصدا چه
 .باز شد
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 .خوندیها و داشت مدوتا درخت  یننشسته بود ب روبوهانا

 !ترسه؟ ی. مگه اون هم متادیسبا ترس بلند شد و ا  یدمنو د تا

 14/12/19 یر توسط مد یرایشو آخرین

 homa-gh : امضا 

...Don't listen to anyone 

Just 

...enjoy your life 

 

 .حس اهنگ یکامال رفته بود تو  خوندی! اون داشت مجالبه

 .یدسر رس یهبزنم دکتر و بق یاومدم حرف  تا

 .یمگشتهمه جا رو دنبالت   یی؟ینجا: اوف تو ادکتر

اومده بود؟ انگار تازه متوجه من شده بود چون با تعجب   یشپ یمگه مشکل چرا
 :گفت

 ین؟ اومد ی. شما ک یمک  یسالم اقا-

 ...خوندی... اون االن داشت میشساعت پ یک یقادق-

وو اون رو گرفت برد سمت  ینشد و خاموشش کرد و ش یکبه روبوهانا نزد دکتر 
 .سر جاشکه پشت سرم بود و برگشت   یدرخت 
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 :یدمدوباره پرس ینسوالم رو نداد. واسه هم جواب

 نه؟   خوند؟یاون االن داشت م-

 :وو گفت یننگفت. تا خواستم سوالم رو بازم بپرسم ش یزیچ دکتر 

 یکه کار  یداره... زمان  یمختلف  یهاهست و حالت یشرفتهپ یار ربات بس یهاون -
 یکه بتونه انجامش بده ول  یکار  تا دنبال گردهینداشته باشه و کامال شارژ باشه م

 یهو... خب شما اگه    گیرهیاطرافش هم قرار م  یط مح  یر مواقع تحت تاث  یدر بعض
 .خوندهیکه چرا داشته م  شینیمتوجه م  یننگاه به دور و اطرافتون بنداز

هست و از زمان خودش هم جلوتره. پس    یشرفته ربات پ  هی. اون  یگهراست م  خب
 .یرو ازش داشته باش یزیتوقع هر چ یدبا یاد،ازش بر م یزیهر چ

 عمارت؟ یادتا با من ب  یروشنش کن شهی اهان، حاال م-

 .تکون داد و روبوهانا رو روشن کرد و برگشت سر جاش یوو سر شین

 یاد؟از دستم برم ی: چه کمک روبوهانا

 روبوهانا  یابدنبالم -

 :هر سه تاشون با هم گفتن یهو

 ی؟ چ -

 ی چ  یعنی یچ -

 !ی؟صداش کرد ی.. االن چ : االن.دکتر
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از همکارهام که اون خواهرش رو   یکیرقته بودم مالقات  یشاهان... چند وقت پ-
چون اسم    ینخوشم اومد واسه هم  یلیاسم خ   ینصدا کردم و گفت هانا... منم از ا

و سخت بود من اسمش رو گذاشتم روبوهانا...  ی ن طوال یکم BS66 یعنی خودش 
 ومده؟ ا یشپ یمشکل  ی؟چ  یحاال برا

 ...یید : نه نه. بفرمادکتر

 .سمت روبوهانا رفتم و دستکشم رو در اوردم. دستش رو گرفتم به

دستش رو گرفتم احساس کردم برق چند هزار ولت بهم وصل کردن. گفتم االنه  تا
ادم نبود   ینکه. با اکردمیرو تحمل م یادیز یجان. هیرونبزنه ب امینه که قلبم از س

حس   یهکس نداشتم.    یچکه به ه  یت بهش داشتم. حسنسب  یخاص  یحس  یه  یول
با هم به سمت عمارت راه   وتر گرفتم دستش رو محکم ی چرا ول دونمی . نمیدجد
 .یمافتاد

 :به روبوهانا نگاه کردم و گفتم یراحت   یاز نشستن رو بعد

 .بخون-

 : بله؟ روبوهانا

 ...مثل اون موقع... برام بخون-

 .صداش رو بشنوم، اونم بارها و بارهادوست داشتم  یچرا ول دونمنمی

 بخونم؟  ی: اها... بله... چ روبوهانا

 .دونمینم-

 :و بعد شروع کرد به خوندن  مکث کرد یکم
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 (یلیسیبه زبان انگ BTS از گروه DNA قسمت از اهنگ  یک)

In a split second I knew it was you 

 نگاه اول شناختمت توی

It's like you drew me in 

 یم رو احضار کرده بود یگههم د انگار 

Again, the DNA within my body tells me 

 گهیرگ هام بهم م یتو یان ا دی

It was you I've been looking for 

 گشتمی که همه جا دنبالش م  یاون  یتوبود که

This encounter is like a scientific frmnla 

 یاضیمثل فرمول ر یمکرد  یهامون رو ط  مسیر 

It calls to me the providence of universe 

 جهان یر مثل تدب یناحکام د مثل

You are my fate 

 سرنوشت دسته منه مدارک

And my dreams whenever 

 یاهامی منشا رو  تم
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Take it..take it.. 

 ..یرش..بگبگیرش

Desting hand will bind us strongly 

 ده خور  که رقم  یهکه به سمتت درازن سرنوشت  دستام

Believe in me..my love 

 نباش عشقم  نگران

Because all of this is not coincidence 

 باشه یتصادف  تونهی نم یناا یهمه

It's like a miracle baby 

 یزمعز یمکامال متفاوت  ما

We're the two that desting found after all 

 یمکرد   یداکه سرنوشت رو پ  ییمما دوتا چون

 

 :م و گفتمبلند شد یهو

 یستی؟... تو انسان نیوا-

 :گفتم بهم نکاه کرد و با من و من گفت  ینوا تا

 ی؟ چ -
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 کردن؟  یکپ  یک   ی... صدات رو از رویوودههال یهاخواننده  یهبابا صدات شب-

 .... اقادونمی : نمروبوهانا

 .یمبهم نگو اقا... بگو ک-

 یم؟ : کروبوهانا

حرف   یشدم باهام رسم یمیصم یکیقت با حاال که بعد از چند و خوامی... نماوه -
 بزنه... باشه؟

 .: باشهروبوهانا

 :سمت اشپزخونه راهم رو کج کردم و گفتم به

 .درست کنم یگوم خوامیگشنمه... م  یلیکه من خ  یمبر یاب -

 .جلوتر به سمت اشپزخونه راه افتادم و

*** 

 ساعت بعد  یک

 

 یز م یرو یگوهایبعد هم به م ه روبوهانا نگاه کردم،و اول ب یپشت صندل  نشستم
 .نگاه کردم اومدن،یخوشمزه به نظر م یلیکه خ

 :لقمه رو بخورم روبوهانا گفت یناومدم اول تا

 برم؟ تونمی : مروبوهانا
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 !االن اوردمت که؟ ینها؟ چرا؟! هم-

 .بشمشارژ  یدمانده و... با یباق  یدرصد از باطر 15: متاسفانه فقط روبوهانا

 ...اوم-

دستم رو تکون دادم و بهش    ینحرف بزنم واسه هم  تونستمیپر بود نم   دهنم  چون
 یافتاد شارژرش رو بردن انتها  یروز اون اتفاق د  یبره. از وقت   تونهیاشاره کردم که م

 .باغ تا بتونن هواسشون بهش باشه

که اومده    یچند روز  ینا  یتو  یچرا ول  دونمیپشت به راه رفتنش نگاه کردم. نم  از 
  ییر منم دارم تغ یم،به جز زندگ  کنمیداد. احساس م یر رو تغ یمزندگبود به کل 

 .کنمیم

 .که با همه سرد بودم. اره منو سرد کردن، بعد اون اتفاق  منی

*** 

 گذشته

 

 :و گفتم کشوندمشیم ینکه دست بابا رو گرفته بودم به سمت ماش  یحال در 

 .تکرار نشه... لطفا هیگد دمیدفعه... قول م یک ینبابا... بابا... لطفا هم -

 :که مامان اومد کنارم و بغلم کرد و گفت  کردمیداشتم خواهش م هنوز 

 رو روشن کنه بعد... باشه؟  ینباشه پسرم صبر کن بذار بابا ماش-

 !باشه مامان جونم-
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 : فقط مامانت جون داره؟بابا

 جون داره مگه نه بابا... جونم؟نه... بابام هم -

 ینبهتر خواییکه امروز م  ینماش یبه سو یش.. حاال پگل پسر من.  ین: افربابا
 !ی رو تجربه کن یتجشن تولد شش سالگ

 ...: هورامن

 یمروز زندگ  ین. امروز بهترکردمی نگاه م  یروننشسته بودم و داشتم به ب  ینماش  توی
 ی. مامان بابا تویرممن حرفم رو پس بگ باعث بشه که تونهینم یز چ یچ بود و ه

رو   یالهام و فامشهر برام جشن گرفته بودن و کل دوست یرونب یالهایاز و یکی
 .هم دعوت کرده بودن

 :کردم سمت مامان و بابا و گفتم  رو

 .بود یاجشن تولد دن ین... بهتریمامان جون، بابا جون... مرس-

مامان و بعد   یغج  یبرگشت سمتم که جوابم رو بده. تا خواست حرف بزنه صدا   بابا
 ...یاهیهم س

*** 

 لحا

 

و بودم و پدر مادرم، خب اونا نبودن و اولش   یمارستانب  یشدم تو  یدار ب  یوقت   یادمه
 .که کال من رو ترک کردن  یدمبعد فهم ی فکر کردم سالمن ول
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حساستم همون روز مردن. باعث شد  اتفاق باعث شد من سرد بشم و تموم ا  همون
ود، روز تولدم مادر روز عمرم ب  ینو به جاش بگم امروز بدتر  یرممن حرفم رو پس بگ

ام وابسته همه به خانواده ینکه ا  یمرگ تمام واسه من یعنی ینپدرم مردن و ا
 .بودم

 .رو دوست ندارم ین و من ا کنهیم ییر داره تغ  یمحاال با اومدن اون کل زندگ ولی

  ین و ا  یستچون اون انسان ن  خوامیبهش وابسته بشم، نم  یناز ا  یشتر ب  خوامنمی
 .شکنمیو م خورمیضربه ممنم که در اخر 

*** 

 هانا 

 

نگاه کنم رفتم سمت اتاقک کوشه و درش رو باز    یبه کس  ینکهدر رو بستم بدون ا   تا
 .کردم. خودم رو انداختم داخل و پشت در نشستم

هاش نگاه کنم چشم یتو ترسیدمیباغ دادم م یع خوندن توکه موق  یاز سوت  بعد
 .باز هم نگاه کردم  یول

 یقا و دق خوندمیگوشه و واسه خودم اهنگ م  یه رفتمیم گرفتیوقت دلم م هر 
 .یداون همون موقع سر رس

شده   یجور یهچند روز  ینا یام. توپاچه یگفت برام بخون قلبم افتاد تو  وقتی
هست من دوستش دارم،  یهر چ  ی چم شده ول دونمی. نمیبحس عج یهبودم، 

 .ترسمیهم ازش م



 

 
94

اربر انجمن یک رمانهما.ق ک|  م مثل تومن هم انسانرمان    
 

که  یگهحس د یو کل ی،عصب ی،شاد جان،یدلشوره دارم، حس غم، ه همش
 .درکشون کنم تونمینم

 یش در پ  یکه زدم تونستم برم بخوابم. فردا روز طوالن   یگند  یدرباره   یاز بازپرس  بعد
 .دارم

 :شدم یدار وو ب  ینش یبا صدا صبح

 ...یگه... د پاشو دیباهاش بر یدگفته که با  یمپاشو دختر... پاشو ک-

  ین بلندم کرد. هم یکیپتو از روم کنار رفت و  یهوکه   غرق خواب بودم جوریهمین
 .هام رو باز کنمهم باعث شد چشم

 ...یرونب یبر یمبا ک یدبا گمیم گم؟یم یچ  فهمییوو: دختر م شین

 ها؟ -

که گذشت تونستم   یقهچند دق یهنبود.  یمحال یچیو ه زدمی م یجمعمول گ طبق
 .بفهمم چه خبره

 !ن؟یروبره ب خوادیم یچ   یعنی-

  یرون برم ب  خوامیمن م  یداش کناماده  یگه... صبح زنگ زده مدونمیوو: چه م  شین
 ...یادباهام ب  ید چند جا کار دارم با

 نگفت کجا کار داره؟-

... یبره مالقات کس  خوادی کار داره بعد م  یکمخب اول شرکت    وو: چرا گفت...  شین
 .حاال هم پاشو. یدمهوانگ وو فهم یهارو از صحبت یناکه البته من ا
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. بلند شدم و بعد از خوردن صبحونه و شستن دست و صورتم  یدخواب  شدینم  دیگه
 .خواستم لباس تنم کنم که صرف نظر کردم

 دن؟یعرق م یها بوشتم، اخه مگه رباتدا یاز ن یدبرم حموم. اخه شد اول

 خوادیساعت هشت م یموو گفت ک ین. شیدساعت طول کش یمحدود ن حمومم
پرو، ساعت شش صبح من رو   یربع به هفت بود. اه پسره  یکالن هنوز بره و ا

 .کرده  یدار ب

 !بپوشم؟  یبابا من چ   یبه قسمت سخت ماجرا. انتخاب لباس، ا  رسیمی حاال م  خب،

 ...در باز شد و یهوکه   گشتمی داشتم کمد رو م یهمینجور

 :وانگ وو اومد که گفت یصدا یهو که

 ...دختر تو چقدر-

 یزیچ  یههنگ کرد. خب حقم داشت. خواستم    یدامه نداد و تا منو درو اد  حرفش
. پوف  یرونو رفت ب یین سرش بکشم که خودش سرش رو انداخت پا یبگم و داد

 !لحظه واستا  یهرفت. 

 یده؟ وضع د یناالن، من رو با ا  اون،

  ی ربط  یچه ینمن ابرو برام نموند. شرف، نه ا یخدا یممکنه. وا یر غ یننه ا نه،
 ... پ ولش کن کال ابرو واسم نموندنداره.

در اومد. منم  یرو اوردم باال و تا خواستم محکم بکوبم تو سرم که صدا دستم
 .یچیدمتو پتو رو دور خودم پ یاددازه بطرف مثل گاو سرش رو بن  یدمترس

 ی؟اوو: اماده  شین
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االن وانگ   یول یکنمبازم، درسته روش مثل برادر حساب م یوو بود ول  ینش اوف
 .وو

خودم  یری؟واسه ما ش یجلو همه موش ی،کار کنم بسوز ی چ  یدمحاال فهم ها
 .سوزونمتیم

 .یاماالن م-

سارافن که حلقه    یهلباس شب  یهبا    یدسه ربع سف  ینلباس است  یهبلند شدم و    سریع
 .یدمرنگه پوش یو مشک  ینهاست

 .یرونهام رفتم بکفش  یدنبستم و بعد از پوش یدم اسب موهامم

دوباره سرم رو   یدمشکه بلند کردم با وانگ وو چشم تو چشم شدم. تا درو   سرم
 !پسره پرو  یین،انداختم پا

 .بچه هست نگو زشته جاینوجدان: اروم دخترم... ا]

 .بود یناون هم یحرف راست تا حاال زده باش یه... اگه یگیراست م-

 .یبه من لطف دار ینقدر شورت رو ببرن که ا: مرده وجدان

 .کن. حاال هم برو گمشو  یتاست... رعاچه ب ینجاا -

 .: خاک تو سرتوجدان

 [.شهیتو سر من تو سر تو هم م -

 :شونم و گفت یوو زد رو ینش یهوکه   کردمیبا وجدان گرام دعوا م داشتم

 ی؟ااماده-



 

 
97

اربر انجمن یک رمانهما.ق ک|  م مثل تومن هم انسانرمان    
 

 کجا؟  یاره... ول-

 .نگفت یزیداد و چ یرونوو نفسش رو کالفه ب شین

. کثافت تا حاال دقت نکرده بودم  شدیازتر م دهن منم ب رفتیمیجلوتر م ی چ  هر 
 ی مازرات  یه تک خورد ... نامرد یدمرو ند ینشاصال ماش یعنی. یهچ ینشماش

 .براق داشت یمشک  یتالیاییا

 .ینمماش ینکنه من عاشق ا  یر کوفتت بشه نامرد. تو گلوت گ  ای

  ی در حال یواشگفت بعد اومد سمتم و   یزاییچ یه یموو جلوتر رفت و به ک شین
 :گفت  کردیم یتکه منو به سمت در کنار راننده هدا 

 یریم یچون دار یکه معلوم بشه ربات   ینه طور  یرفتار کن ول یشهمثل هم ینبب-
 .درستش کنه یزد یکه اگه گند  یستیمو ما ن یرونب

که   یبیحرص عج  یه. با  زنمیکه من همش گند م  گفتیم  یمداشت مستق  بیشعور 
 :مبود گفت یتممنشا اون عصبان

 .نترس حواسم هست -

و خودش هم رفت    ینو در رو برام باز کرد و من نشستم داخل ماش  یدوو خند  شین
 .و شروع کرد به حرف زدن باهاش یمسمت ک

نرم و گرم ادم  ینقدر . اصال خود خوده عشقه. المصب ایزمجونم تو کجا بود عز ای
 .برهیخوابش م

 ین نشست داخل. ش یمشد و ک در باز  یهوبود که  ینچشمم به ماش یجور همین
 :و گفت یینپا یدشکش  یموو زد به پنجره. ک
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 هم مونده؟  اییگهد یز چ-

مهم   یلیوو: نه فقط بگم حواستون بهش باشه مثل جونتون... اون واسه ما خ  شین
 .مخصوصا واسه برادرم... وانگ وو یزه،و عز

 .یدمنفهم یچیبه من کرد. منم متاسفانه استاد خوندن نگاه. ه ینگاه  یه و

 .تکون داد و راه افتاد یسر کیم

 :گفت  یمه کک  یمراه از کنار شرکت داداشم رد شد توی

 .تو استفاده نکردم ینترنت: خب من تا االن اصال از اکیم

 .حرف بزنه یگهزبون د یهنکنه باز بخواد به  وای

*** 

 گذشته

 

 یمااالن هنوز کره   رو تست کنه. بابا من تا  امیکشنرید  خوادیگفته بود امروز م  کیم
رو   یزهاچ از یلیخ زنمی حرف م یکیدارم با  ی. هنوز وقت یستکامال خوب ن

 .فهممینم

 :اومد و گفت یمکه ک  خوندمیاشهدم رو م داشتم

 .کنمیباهات صحبت م یخب از االن به بعد من به زبان المان -

 :نگاهش کردم. که دوباره گفت هایجمثل گ منم

 دی؟ی چرا جواب نم-
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 .وو افتادم  ینش یحرفا یادبگم که   یبودم چ  ندهمو

مجدد از ان استفاده  یر امه قفل است لطفا بعد از تعممتاسفانه در حال حاضر برن-
 .یدکن

داره با   دونستمیم ی . ولیدمازش فهم یز چ یبهم کرد که من بازم کل ینگاه  کیم
 (!اشغال انداختن بهم شه؟یچقدر خراب م ین)ا یگهخودش م

 .یرونت از اتاق بهم رف بعد

*** 

 حال

 

 :گفت  یمک  یهوگذشته غرق بودم که   توی

 .یاون شرکت بهم بد یاطالعات درباره  یکم خوامیخب... م-

 .کردیبود که داداشم توش کار م ینگاه کردم. شرکت  کردیکه اشاره م  یشرکت  به

 خب چرا نگم؟ دونمیم یزاییمن که ازش چ یدمفکر کردم. د یکم

... کنهیهم نظارت م یگهد یهاشرکت یرو  یتولد کننده است ولشرکت  یه اون -
خودش کار   یحساس هست ول  یار و بس  یادم سخت... جد  یکاون شرکت    یسرئ
کارمندها    یگر معاون و د یکارها رو به عهده   یو همه  کنهیشرکت نم یتو یادیز
 ...و اندازهیم

 :ادامه بدم و گفت نذاشت
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 .یگهتست د یک ینمخوبه... ا-

 !تست بود؟  ینما-

 .مالقات یهاول شرکت خودم بعد به  یمبر یداالن با ی: اره... ولکیم

 یص تشخ شهیهست و نم یشهمثل هم یپش. اخه تینهبب خوادیرو م یک   یعنی
 :و گفتم یاوردمطاقت ن یگهنه. د یا یدهپوش یداد که االن رسم

 ی؟مالقات ک -

 ... :کیم

کرده که    یی کارها  یه... و یرانیهاون ا دونیی. میمیمقد یاز شرکا یکی: مالقات کیم
 .من اعتمادم رو به اونا از دست دادم

 از دست داده؟ یاکار کرده؟ و اعتمادش رو به ک  یبوده؟ چ  یحاال ک  هان؟

 :یدمسوال رو هم پرس ینهم و

 ین؟از دست داد یااوم... اعتمادتون رو نسبت به ک-

 .نزنی... اونا از پشت بهت خنجر میرانیا: اکیم

 .یگهحس رو داشته باشه د ینبت به منم همنس یدپس با ینجوریه... اگه اوا

 .یتو انسان  دونهیوجدان: خب اخه احمق اون که نم]

... راست م-  [.نبود یادم گییا 

 یبیاحساس عج کنمیبهش نگاه م یوقت  یچرا ول دونمینگاه کردم. نم یمبه ک و
 یول یه؟چ دونمینداشتم. نم یکس  که تا به حال به  یحس خاص یه. کنمیم یداپ
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. اعتماد کنه  هایرانیکنم که دوباره به ا  یکار   یدبا  یحس رو دوست دارم. ول  ینمن ا
 .یستنهمه که بد ن

 .یستنهمه بد ن یول-

 ی؟: چ کیم

دسته که فقط به فکر منافع    یک... مردم دو دسته هستن...  یستنهمه بد ن  گمیم-
 یستهد یکبکنن... و  یبهشون هر کار نیدرس یبرا کننیم  یخودشونن و سع

اطرافشون هستن و فقط به خودشون  یایکه هم به خودشون و هم به دن  یگهد
 یگم؟م یچ  ینفهمی... مینینشکل بب یک همه رو به   ید . شما نبادنینم یتاهم

 :پنجره گفت یلبه گذاشتیکه دستش رو م  یفکر. بعد در حال  یتو رفت

اصال  ی،ربات  یهکه تو   کنمیاوقات شک م یبعض دونی،ی... میگیاوهوم، راست م-
 .یستیشکل اونا ن

 ی ه  ی؟کن  یاداوریرو بهم  ین ا ید همش با ی؟ننداز یت پاراز شدی بابا! حاال نم ای
اوقات   ی)بعض یگهم زنمیم یحرف  یه. هر دفعه که گیرهیلجم م ی. ه گیرهیلجم م
 (.یربات باش یه که تو   کنمیشک م

وو هم همش    ینزخم شده؛ ش  یدمل*ب*م رو جو  هفته پوست  یک  ینا  یبس تو  از 
 .پوشونشی بعد هم با رژ برام م کنییم ینطوریچرا ا یگهم زنهیغر م

کار کنم و جالبه    یشیبا لوازم ارا  یستماصال بلد ن  یدخترم ول  ینکهمن با ا  دونین،می
ن دختر وو که پسره از م یندارم. حاال ش یلخودم که تو خونه همه جور وسا  یبرا

 .خدا یهم بلده بعد من، ه  یمگر  یکنه و حت   یشبهتر بلد ارا
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 ی چشم یر ز ی. پسره پرو ه شدیداشت خورد م یمکل راه اعصابم از دست ک  توی
بره   خوادی . االن مگه نمفهممی من نم کردمیو جالبه مثال فکر م کردینگاهم م

شرکتش    یستن  مگه خودش بلد  ره؟یم  یر و د  دهیهمه لفت م  ین شرکت؟ پس چرا ا
 شرکت؟ رهی وقت نم یچرو بگردونه؟ چرا ه

 :برگشتم سمتش و گفتم ینواسه هم اوردی داشت شورش رو در م یگه پسره د این

 صورتم هست؟  ی طراح  یتو یمشکل-

 .یاددر ن یباز یط بگم خ ینجوریبذار ا گفتم

 .اره یعنی... نه، یعنی: هان؟ اره... کیم

 !ه؟ مشکل داره؟ن یااز اخر اره -

 ی؟: چ یمک

و  یرونکشور. نفسم رو محکم فرستادم ب  یک یمشد یاما با ک ین! ببیابابا! خدا ای
 :گفتم

 یتو یگفتم مشکل  ینواسه هم کننینگاهم م گردینیبرم یه  یدم... دیچیه -
 صورتم هست؟ یطراح 

 .هم خوبه یلی: هان؟! نه نه، خکیم

 :ل*ب گفت  یر ز بعد

 .یذهن بخون  تونیی خوبه که تو نم-
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که خوبه که من   یچ  یعنی. یدمشن یگفت که مثال من نشنوم ول  یرو طور این
چرا اون داداش ووها  ینکها یبه،هم برام عج یگهد یز چ یهذهن بخونم؟  تونمینم

خونه    یمباشه بعد که بر  ینطوریاگه ا  یدن؟. نکنه باز رفتن خوابگیرنینم  یازم خبر
 .کشمشونیم

 :صدام زد یمک  یهوکه   کشیدمی ا رو مقتل اون سه ت یذهنم نقشه یتو داشتم

 ید؟گفت  یزیبله چ-

 .شو یادهپ یدیم: نه... فقط گفتم رسکیم

 .اهان... باشه-

 .یادمنتظر موندم تا ب  یگرشج ینشدم و رفتم پشت ماش پیاده

 .عالمت سوال شد یههام شبچشم  یدنشامد با د وقتی

 .م دستش بودباتوم ه یهبود و  یدهدستکش پوش یه؟طور  ینچرا االن ا این

 :بود چون گفت یعضا یلیخ امیافه کنم ق  فکر 

 شده؟  یزیچ-

 ین؟ نه فقط... چرا... اونا رو دستتون کرد -

کرد و رو به    یهاش اشاره کردم... سرش رو چرخوند بهشون نگاه به دستکش و
 :من گفت

 .کنیمیاش صحبت مشب درباره -
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بود و   یککوچ  یکمورش . اسانسیمتکون دادم و با هم به سمت اسانسور رفت سری
 یهامن رد کرد، چون دکمه  ی. دستش رو اورد و از جلویمبهم بچسب  یمما مجبور بود

روم فرد روبه   یدناخر رو زد. در اسانسور که باز شد با د  یاسانسور کنار من بود. دکمه
 .خشکم زد

اروه،  ب  یرقابلباشه؟! غ  یمک  یمیهقد  یکنکنه اون شر  کرد؟یم  کار   یچ   جایناون ا  اون،
 .درک کنم تونمی. اصال نمو.. جاینا یاداون ما رو ول کرد که ب

گفت. عمو هم با لبخند جوابش رو داد و با    یزیبه سمت عمو رفت و بهش چ  کیم
 .صدام زد یمک  یه،اشاره کرد. تا خواستم نگاهم کنم چ یزیدستش به چ

 .جاینا یاا... ب: هانکیم

 ینهم گفتی وو م ینکه ش  ی؟ نکنه اسمصدا زد ینجوریچرا من رو ا ین ا هان؟
 ...یبوده؟ ول

 .اومدم-

 :و گفتم یستادمشدم و کنارش ا یک بهش نزد و

 ...االن من رو-

 :ادامه بدم و گفت نذاشت

 .کنیمیهم شب صحبت م ینا یدرباره -

 :بعد رو به عمو کرد و ادامه داد و

 خب کجاست؟-
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جا بودن اشاره کرد و اون هم ما ناز افرادش که او یکیبهم نگاه کرد و به  یکم  عمو
و کف پارکت  یکرم  یوارهایبود؛ د یکیکرد. اتاق ش  ییراهنما یرو به سمت اتاق 
 .هم وسط  یاهبزرگ  س یز م یهو  یاقهوه  هایی شده، مبل و صندل

که با هامون    یفواسه خودش درست کرده. ح جاینا یه دم و دستگاه نگاه چ هه
 .گرفتمین رو ازش ممال و منالمو یقهرم وگرنه همه 

بدونه   خواستیم  یو انگار  کردینگاهم م  یچشم  یر عمو همش ز  یمنشست  یوقت   تا
 :و گفت  یاورد! از اخرم هم طاقت نشمیم یمک  یکاره   یاومدم و چ  یممن چرا با ک

 !یکن  یمعرف  خوایی... نمینم یمک-

 :بهم کرد و رو به عمو گفت ینگاه  کیم

 .هانا... دوست دخترم-

 گفت؟! دوست دخترش؟ اونم من؟   یون االن چ ! اجانم

 یر ... به هر حال، من امیادبتونه باهات کنار ب  یکس  کردمی: چه جالب... فکر نمعمو
 .ینم یمک  یکبزرگمهر هستم... شر

 یها هم مشغول به حرف زدن درباره تکون دادم. اون یتم و فقط سرنگف هیچی
 .شدنکنه   یهمکار یمدوباره با ک خوادی عمو م ینکها

سالم   4 یا 3 یبار من رو وقت  ین! من رو نشناخت، البته حقم داره اون اخرجالبه
هم واسه مراسم مامان و بابا اومد به  یبعد هم رفت خارج از کشور. وقت  یدبود د

منال بابا که   رفت کل مال و  یع اش هم محل نداد و سرزن و بچه ی کس حت   چیه
زد به نام خودش و دوباره رفت. هرگز  قرار بود به نام من و هامون بخوره رو 
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و دست هامون رو   یاد ب ینکها یما شد. به جا یاون باعث بدبخت  بخشمش،ینم
. کردیهم کار م  خوندیهم درس م  یو کمکش کنه ولش کرد. داداشم با بدبخت   یرهبگ
وقت با خودش فکر نکرد که من رو از خودش جدا کنه. اونقدر تالش کرد که  یچه

کار   یبه حد یمداداش یم،رفتن از اون کشور رو داشت ییتوانا شمدرک  بعد از گرفتن
مرد بود،   یهخودش    یبرا  یسالگ   یستسن ب  یبود که تو  یدهکرده بود و زحمت کش

ساله باشه. بعد که   یست ب اومدیساله بود و اصال بهش نم 35 یاون مردا یهشب
که باعث   اوناییم از  کدو   یچهرگز هرگز ه  یگهکه د  یمبه هم قول داد  جاینا  یماومد
 .یمشدن رو نبخش یمونبدبخت

رو  ینگپارک یو دکمه یمهاشون به سمت در اسانسور رفتاز تموم شدن حرف  بعد
بودم.  یده چسب یلیخ یممن به ک ینبار ا یول به هم یمبود یدهزدن. باز هم چسب

 .یدمکش  یبغلش بودم. در اسانسور که باز شد نفس راحت  یتو یباگفت تقر  شهیم

 :که عمو گفت  یمبر ینبه سمت ماش واستیمخ

 .منه یتو و البته برا  یبرا یفرصت عال   یک ین... اینم یمنره ک یادت-

 .رفت و منم پشت سرش  ینبه سمت ماش  یتکون داد و بدون گفتن حرف   یسر  کیم

 :گفت  یقهفکر بود. بعد از چند دق ینزد، انگار تو یحرف  یمک  ینماش توی

 یه؟گمهر چه جور ادمروبوهانا؟ به نظر تو بزر -

حاضر شده به خاطر پول زن    یکه حت   یهادم خودخواه و عوض  یهبگم؟ بگم    یچ   هه
نگ بزنه؟ من که بارم شده بهشون ز  یک ی. حت جاینا یاداش رو ول کنه و بو بچه

 .دمی احتمالش رو نم
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رو   یبگم که اصال فرد مناسب ید... باینکن  یباهاش همکار خوایینیخب... اگر م-
 .یناب نکردانتخ

 یگی؟م ینطوریکرده که ا  ی: چرا؟ تو گذشته کارکیم

مجبورم دوباره بهت دروغ  ی کنم، شرمنده ول  یفبا سانسور برات تعر یکم  ید . باهه
چمه  دونمی. نمیرهقلبمه درد بگ یکه تو  یاون حس شهیباعث مکار   ینبگم و هم

معذرت  یه  ید با یراست  کوتاه داشته باشم. اوه  یمکالمه  یه ینابعدا با م یدبا یول
 .که زدم  یهم بکنم بابت کار و حرف  یخواه 

با   یاز راه همکار  خوادیمرد خودخواه و طمع کار هست که فقط م  یهخب... اون  -
پوشش    یهاز شما به عنوان    خوادیشما و شرکتتون به اهداف خودش برسه و اون م

 .خودش استفاده کنه یهاو ضعف هایخرابکار یبرا

 :گفتم  ینادامه بدم واسه هم تونستمینم دیگه

 .نشده یداشرکت و کاراش پ یدرباره یاطالعات  یگهد یدببخش-

 :نگاه بهم انداخت و گفت یمن کیم

 .اش بهم بگوخانواده  ی... حاال درباره یکرد  یداهمه اطالعات رو االن پ  ینا  خوبه...-

اون موقع اومده  البته به جز پسرش که    یشدمشون،! خب من تا حاال نداشخانواده
 یهامون درباره  یها . خب االن حرف یگمرو م یبود دنبالمون. همون پسره مهد

 .خورهیبزرگمهرها به درد م یخانواده

اون    یبرادر و خواهر داره. پدرش وقت   یهاش هست و  اون پسر اول خانواده خب...  -
ه . برادرش و برادرش بچه بودن فوت کرد و مادرش تا االن اون سه تا رو بزرگ کرد
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 یر ام-تصادف که کار خودش  یهمردن اونم بر اثر  یشساله پ 11-10 یبابا زنش تقر
 ...بود و -بزرگمهر

 :ام و گفتجمله  یتو پرید

 چرا؟ چرا داداش و زن داداشش رو کشته؟-

 رو کشت؟ یزمعز یفطرت بابابگم چرا اون مردک پست  خوایی. مهه

 :فتمصدام نلرزه گ کردمیم یکه سع  یحال در 

 یلی خ یتشرکت رو به موقع تونستیبهتر بود و م یلیخب... برادرش از اون خ-
و  یرهاز برادرش به دل بگ ایینه باعث شد که ک ینبرسونه و هم ترییبهتر و عال

  یعنی اش  هم خودش و هم خانواده  خواستیبزنه... اون م  یکار  یندست به همچ
هاش خودش نباشه بچه  هکه اگ  دونستیداداشش رو بکشه چون م   یهازن و بچه
 .کرده بود و فقط خودش و زن رو کشت  یزیراشتباه برنامه یهستن ول

 حاال... خودش زن و بچه نداره؟  : اوهوم... خبکیم

بردن   یاومده بود کره برا یشکه چند وقت پ  یپسر داره به اسم مهد یهچرا... -
 .دختر عمو و پسر عموش

 یر؟دختر و پسر برادر ام یعنی-

 !یگهپس دختر و پسر تو؟! چرت و پرت م نه

 .اره-

 بود؟  ی: اسم برادرش چ کیم
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 .بزرگمهر ید... امیدام-

 اونا قبول کردن؟: خب؟ حاال کیم

بهش اطالعت دادم بعد اون،   یشتر ب  ینترنتم. من از اشدیپرو م  یادیداشت ز  دیگه
 .یارمواستا االن حالش رو جا م

 .ستیدر دسترس ن یشتریمتاسفانه اطالعت ب-

برام سوال بود   یشهاش هماون مرد و خانواده  یهزندگ دونییبابا! م ی: هان؟ اکیم
چرا   یعنیضد حال بود.  یلیاخرش خ یول یدمرو فهم یشاز زندگ یاالن نصف  یول

 بزنه؟  یااون طفل یهبه زندگ یچه گند خوادیاومده دنبالشون. باز م

و داداشم سوخت و االن داره  من  یدلش برا یدرو شن یم. اونم تا داستان زندگهه
 .بدم ی. هه. از ترحم و دل سوزکنهیترحم م

 :رو به من گفت ینشاز پارک ماش بعد

 .باهات حرف بزنم یکل  خوامیام... تو هم برو که فردا مخسته یلیهام... اخ خ-

اصال حال و حوصله ندارم،  یدمحرفش به سمت عمارتش رفت. منم د یناز ا بعد 
 .باغ یمت انتهارفتم س ینواسه هم

م که هامون نگاه کردم. مونده بود یدستم گرفتم و دوباره به شماره  یرو تو تلفن
سه   یا بعد از دو و  رو کنار گذاشتم و شماره رو لمس کردم. یدنه؛ ترد یازنگ بزنم 

 .بوق برداشت

 ی؟باالخره زنگ زد ی؟خودت  ی،: ابج هامون

 .یهه... اول سالم دوم کالم داداش-
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 دونستمیزده شدم که نم یجاناونقدر ه یدموه...سالم. تا شمارت رو د: اهامون
 ...خـیبه خدا من نم ی؟ببخشیدهنوز ناراحت  ی؟زنگ زد یر د ینقدر ! چرا ایابج 

زنگ   اییگهد  یز تموم شد رفت، من االن واسه چ  یه... اون فضیداداش  یستمهم ن-
 ... نه؟ نمکیهفته خاموش م یهرو تا  یمزدم. تازه من که گفتم گوش

 کنی؟یکار م  یچ  ی؟... خب خوب ی: بازم شرمنده ابج هامون

  یو اون فسقل ینا. خودت و مکنمیم ی راحت زندگ  یمهن یال خوبم. دارم با ح-
 ین؟ چطور

 اومده؟  یشپ یراحت، مشکل یمه... حاال چرا نیم : ما هم خوبهامون

 هست؟  یشتاالن پ ینانه... فقط م-

 !ینم کردشده؟! نگرا یزی: اره... چهامون

 .اصال به تو مربوط نشه یدبابا... اخه برادر من شا یا-

 ی؟ : چ هامون

ست... حاال زنونه  یشه،به تو مربوط نم یگم... میخنگ بود قدر ینهم یتاز بچگ-
 !رفت؟ یناز ب یتکنجکاو

 :کرد و گفت  یاتک خنده  یه هامون

 !رت دارههانا کا یاب ینابهش. م  یدمرو م ی: باشه... باشه االن گوشهامون

 ی اروم یلیپچ پچ خ یو فقط صدا یومدن ییصدا یچگذشت و ه یقهدق چند
 .زدنیبه بعد اروم حرف م   ینبودن و از ا یده. انگار که ترساومدیم
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 :یچیدگوشم پ  یتو ینام یچقدر حرف زدن که صدا دونمنمی

 : سالم... هانا؟مینا

 ...خـی! من... من واقعا متاسفم، نمیناییسالم زن داداش گلم م-

 :حرفم و گفت یتو پرید

 باره صحبت نکن... باشه؟ یندر ا یگه : هانا! لطفا دمینا

 .باشه-

 یش پ یست... مشکلکارت زنونه   یگههامون م ی؟کارم داشت   یچ  ی : اوه راست مینا
 اومده؟ 

 یشته؟اومم... االن هامون پ-

 : اره، چطور؟ مینا

 :گفتم  ینابه م ینبدونه واسه هم یزینداشتم هامون چ دوست

 چرا، باشه؟  گمیم که هامون نباشه... من بعد بهت  ییجا یبر تونییم-

 .لحظه صبر کن یه: باشه... فقط مینا

 .اوهوم-

 .بسته شدن در یخش خش اومد و بعد صدا صدای

 .تراس ی: خب بگو من االن اومدم تومینا

 ...اوهوم. خبـ-
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 .بینمیرو م یمک  یکه وقت   ییهاکردم به گفتن همه احساسات و واکنش  شروع

 یشی؟م یچجور بینیشیم یوقت  ی: خب... گفت مینا

 خوادیدارم که تا به حال نداشتم، دلم م  یاحساس خاص  یه  بینمشیم  یخب وقت -
از  خوادی. قلبم مکنهیو تمام روز بهش زل بزنم. فقط صداش ارومم م ینمفقط بش

  ی و همش سوت بهش  یشه. حواسم پرت مشهیتپشش تند م یرون،بزنه ب امینهس
 .یدمم

 :گفت  یقهنگفت. بعد از چند دق ییزکوچولو فکر کرد و چ  یه مینا

 .مبارک باشه-

 ی؟ چ -

 ...: عاشق شدنتمینا

 گفت؟  ی! االن چ اه

 ی؟گفت   ی... االن... االن چ ینام-

که با هامون بودم تجربه   یرو من وقت  یکه گفت   یزاییچ ینهانا! تمام ا ین: ببمینا
 .ه؟ من عاشقشمشد یکردم... و االن چ 

 :هنگ کرده بودم گفتم اونقدر 

 .فعال... خداحافظ -

 .: باشه خداحافظ مینا

 :گفتم  ینافتادم واسه هم یزیچ یادخواست قطع کنه به  تا
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 !ینانه نه نه واستا م-

 شده؟  ی: چ مینا

 ...یشه... خب میشهم-

 .... مراقب خودت باش خداحافظ گمینم یزی: به هامون چمینا

 .ینمچن... هینام یمرس-

من عاشق شدم؟ عاشق...  یعنی نشستم.  ینزم یجا رواز قطع کردن همون بعد 
 !یو؟ک  ینم یمعاشق ک

نه نه    ینا،م  یممکنه ول  یر غ  ،شدی . باورم نمچرخیدمیداشتم دور اتاق م  همینجوری
 .فکر کنم یزهاچ  ینبه ا یدنه. فعال نبا

 .ب رفتمشده به خوان  یهثان یهو هنوز   یدمسمت تختم رفتم و روش دراز کش به

*** 

 یوک  ینم کیم

 

هام به چشم یبشقاب صبحونه رو سر جاش گذاشتم. دست  یناخر یخستگ  با
هام خواب به چشم   ی رو اون ور شدم ول  ین . همش ایدماصال نخواب  یشب. دیدمکش
که با   ییهالحظه بستمیهام رو متا هم چشم یچم شده بود ول دونمی. نمیومدن

 .هاملو چشم ج اومدیاون بودم م
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که داشتم. امروز هر طور شده    ییمختلف و عج یهاهمه حس ینشدم از ا خسته
 .رو بفهمم، حاال هر طور شده یلشدل یدبا

 :رو برداشتم و به دکتر زنگ زدم یمتو اتاق و گوش رفتم

 یم؟ک  یبله اقا-

 .عمارت یاداالن بفرستش ب ینهم-

 .... اهان باشه االنیـ: کدکتر

 .خب یلیخ -

و کت  یروشن و لباس کرم یاشلوار قهوه  یهطع کردم و به سمت کمد رفتم و ق و
 .هام رو برداشتمتک و دستکش 

رفتم  بستمیلباسم رو م یهاکه دکمه  ی. در حالاومدیم ییصداها یههال  یتو از 
 .انداختم یین به پا یها نگاه پله  یو از باال یرونب

 ها رو جمع نکردم؟ رف ظ یتعجب کردم. مگه من همه یدمکه د  یزیچ با

داخل   گذاشتشونیو م  کردی بود رو جمع م  یز م  یرو که رو  ییداشت ظرفا   روبوهانا
 .ینتکاب

 .شهیم یرمداره د یوا یافتاد. ا یمبه ساعت مچ نگاهم

هام رو برداشتم و رفتم داخل هال و از برگشتم داخل اتاق و کت و دستکش سریع
 :گفتم  یبلندتر از حد عاد یکمهمون جا 

 .کنیی... اونا رو بعدا جمع میادر هستم ب یمن جلو-
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 .دم در بود رفتم یشبکه از د  ینبه سمت ماش و

راه   یع اون بگه چون سر یابگم و  یزیاونم اومد. وقت نشد چ یقهاز چند دق بعد
 .افتادم

 :بود گفت یده چسب یکه به صندل  یبود و روبوهانا در حال یادز سرعتم

 !همه... عجله؟ ینا ا... بیریم یکجا... دار -

زود برسم چون اون   ید کردم و با  یر است که د یقهقرار دارم و االن ده دق یلمبا وک-
 .منتظره

 یم کافه تا عمارت ن  یو بدل نشد. فاصله رد  ینمون ب ی به کافه حرف  یدنتا رس دیگه
 .یدمربع رس یککه داشتم سر   یمن با اون سرعت  یساعت بود ول

 :رو به روبوهانا گفتم رو پارک کردم یمماش وقتی

 یدیسفارش نم یزیو اگه گفت چرا چ یستیکه تو ادم ن  دونهی... اون نمینبب -
 ... باشه؟ینندارم... هم یلم یزیمن االن چ یگیم

  یه یهاربات با تمام اخالق یهفقط سرش رو تکون داد. جالبه که  نگفت و چیزی
  ینجاست هفته است که ا یک  یک دختر لجبازه. تا االن که نزد یهبهتره بگم  یاادم 
 دادیو اگه انجام م دادهیانجام نم یاو  دادهینظر م یا ینصف کارها ه  یتو یول

 .دادیم امشکه به نظر خودش بهتر بود انج  یاون طور

 .گشتم  یمکافه رو باز کردم و با چشم دنبال سل  در 

ه گوشه چهار نفره ک یز م یهکه بهش گفته بودم نشسته بود.   ییهمون جا درست
 .ینیهمه رو بب  تونستییم نشستییجا ماگه اون ینداشت ول یدیبود و د
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 ینکهو جواب سالمش رو دادم. با ا یمدکه ش  یک. نزدیمروبوهانا به سمتش رفت با
دست بدم چون دکترم قبل   یبا کس  کردمیاصال جرعت نم  یدستکش دستم بود ول

اتفاق   ینا یکتر داشتم که از وقت د  یهرو کرده بود بهم. من  هایهتوص یناز مرگش ا
داروها   یچهار ساله که مرده ول دیکو متاسفانه اون نز  رفتمیم یششبرام افتاد پ

با اب بشه ازشون استفاده کرد و  یبشوندرست کرده بود که به از ترک یوررو ط 
اون  یفتکل یدبا یزیو امروز قبل از هر چ یستموا ینجاها باعث شدن االن اهمون

 .رو روشن کنمبزرگمهر 

هر دو قهوه   یمگارسون اومد و سفارشامون رو گرفت. من و سل یمنسشت وقتی
رو کرد که بهش گفته   یینگفت. همون کارها  یچیروبوهانا ه یول یمسفارش داد

 .بودم

 :انگار نتونست و گفت ینکهتا ا زدینم یحرف  یول کردیبا تعجب نگاهش م سلیم

 ین؟داشت با من یچه کار ینبگ شهیاقا... م-

 .دارم یاز کنم... به کمکت ن  یکوچولو باز  یه نفر  یهبا  خوامیم-

 :زد و گفت یکیبود لبخند کوچ یدهکه منظورم رو فهم  یمسل اقا

 !اقا ین شما فقط اسم ببر-

 هانا؟ -

االن مجبور  ی روبوهانا ول یاروبو  گفتمیم  یاصداش نزده بودم؛  ینجوریحاال ا تا
 .کردمیصداش م  یاگه همون جور   شدیبد م   یناو    دونستینم  یبودم چون کس

 :بهش نگاه کنم گفتم ینکهرو چرخوند سمتم. بدون ا سرش
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 .بزرگمهر هست رو بگو لطفا یکه در باره   یام اطالعات تم-

هم زور   یرمکه باهاش راه م  یلطفا اخرش رو گفتم که باز فکر نکن من به دختر  اون
 .شدیم یمشامل حال سل یشتر ب ینو ا یگمم

که به من گفته بود رو مو به مو    یزهاییو تمام چ یمسمت سل ید چرخ روبوهانا
من داشتم  دادیم یمکه داشت اطالعات رو به سل  یدوباره به اون گفت. تمام مدت 

ربات داشتم.   یننسبت به ا  یکشش خاص  یه  یچرا ول دونمینم  کردم؛ی نگاهش م
خوب  یدنکردم و شا ستفادههفته اصال از داروهام ا ینکل ا  یاومده تو یاز وقت 

 :گفتیم شدم؟ چون دکترم

  ی برا  یدبا  یول  ی... اون لحظه حتما خوب یخوب شد  یکه خودت احساس کن  یزمان -
 .باشه یخاص یل دل یهخوب شدنت 

 :که گفت  یلیچه دال یدمروز ازش پرس اون

 .و... عشق یداشتن حس سالمت  یان،دوباره، اعتماد به اطراف یدام-

منم  کنمیاالن دارم چون، حس م ینگرفتم ول یرو جد یاخروقت اون  یچه من
 .حس همونا رو دارم

به خودم اومدم    یعبازوم نشست. سر  یرو   یدست   یهوفکرام غرق بودم که    یتو  هنوز 
 :کنهیصدام م یبازوم و داره ه  یروبوهانا دستش رو گذاشته رو یدمو د

 حالت خوبه؟  دی؟یچت شده چرا جواب نم یم؟! کیم؟ک -

 .انسان باشه یههمون لحظه از ته دلم ارزو کردم اون  یچرا ول دونمنمی

 :خودم اومدم و گفتم به
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 .نه نه... حالم خوبه-

 :نگاه کردم و ادامه دادم یمبه سل بعد

 ی؟ کار کن  یچ  یدکه با  دونیی... میمسل-

 .من کارم رو خوب بلدم ین: بله اقا... مطمعن باشیمسل اقا

 .ریمیخوبه... پس فعال ما م-

که تازه   یهمون  ی،و دست روبوهانا رو گرفتم. بازم همون حس لعنت  شدم  بلند 
 .بترسم یکمکه   شهی باعث م ینهست و هم یچ  یدمفهم

 :کردم و گفتم  یمبه سل رو

 .خودت کارها رو انجام بده... فعال-

 .راحت یالتون: چشم اقا... خیلمس اقا

بهش نگاه   یچشم  یر ز  یه   نیماش  ی. تویمرفت  ینتکون دادم و به سمت ماش  سری
 اون اصال انگار نه انگار. مگه خاموش شده بود؟  یول کردمیم

سمتش و دستم رو  یدمگوشه پارک کردم و چرخ  یه ینواسه هم یدملحظه ترس یه
 .اش و تکونش دادمشونه یگذاشتم رو

 !باز چش شده. نکنه دوباره خراب شده فهممیحال بود. نم یب  یسمتم ول چرخید

 شده؟ یینطور؟ چرا اشده  یچ -

 ...... فقط یستن یزی: چروبوهانا

 شده؟  ی د  بگو چ  ی؟فقط چ -
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 .ین... همشهی... فقط شارژم داره تموم میستن یزی: چروبوهانا

 .یدمکش  یاسودگ  یاز رو نفسی

 :که شد رو بهش گفتم  یادهرو براش باز کردم. پ در 

 ...ای یوفتی؟وقت ن یهکه   یامباغ باهات ب یتا انتها خواییم-

 :تو حرفم و گفت یدکه پر  زدمیرف مح داشتم

 .خودم برم، ممنون تونمی. میستنه... الزم ن-

دست   یول  یوفتهاتفاق ب  ینا  خواستمیتکون دادم و به رفتنش نگاه کردم. نم  سری
ربات شدم. با همون حال   یه  یر من اس ید، من نبود. افتاد، منو به دام خودش کش

نفس   تونمینم یگهالم چقدر بد بود که حس کردم دح دونمی رفتم تو عمارت. نم
 ...و ینزم یافتادم رو  یهوبکشم، 

*** 

 هانا 

 

 دونستمیم  ینکه تو حلقم. با ا  یاداسمم رو صدا کرد حس کردم االنه که قلبم ب  وقتی
دل صاحب مرده   ینا ی صدام کرد ول یبدونه اونطور  یزیچ یلشوک خواستینم
 .شهینم یشحال یچیه

تا االن   یشچهار روز پ یباتقر یعنیچند روز،  ینا یره حالم بد شد. تودوبا امروز 
 .کار کنم  یچ   یدبا دونمیهمش سردرد دارم و نم
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و به سمت   یدچرخ یعاومد. سر یبلند یدور نشده بودم که صدا یلیخ هنوز 
 .یدمعمارتش دو

! ی؟چ   یعنی.  یدمرو ند  یمک  یخونه رو گشتم ول  ی شم همه جارو که باز کردم با چ   در 
 !پس اون صدا؟

. درش یمفکرم رو کامل نکرده بودم که چشمم خورد به در همون اتاق ممنوع ک  هنوز 
 .باز بود یمهن

رو به روم از تعجب دهنم باز   یدنسمت اتاق. در رو که باز کردم با د یدمدو سریع
 .موند

. پوستش قرمز شده  یدننفس کش یبرا کردیو تقال م ینزم یافتاده بود رو کیم
 .و ورم کرده بود بود

 .تونهینم یداره باز کنه ول یدستش رو دراز کرده سمت کشو و سع دیدم

  جز چند تا سرنگ و امپول  یزیچ یو در کشو رو باز کردم ول یکشرفتم نزد سریع
 .یدمند

 :و گفتم یدمچرخ یمسمت ک به

 خوای؟یسرنگا رو م ین... نکنه ایستن یزیچ ینجاا-

 :کون داد و گفتبا تموم جونش ت یکمرو  سرش

 ...ا... ار... اره... سـ... سرنـ... سرنگـ -

ها رو برداشتم و  از امپول یکیو  یدمشد. ترس یهوشنتونست ادامه بده و ب دیگه
تره. سرنگ رو اوردم باال و  مهم یماالن جون ک یودم بزنم ولش کردم. بلد نباماده
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ش کردم اشتم و امادهبرد یگهد یکیبهتر نشد.  یکرد ول  یشزدم به دستش و خال
 ...و اوردمش باال و

  یواش   یواش  یدمزدم. د  یی*ن*ه*اش. فکر کنم بد جایس*  یمحکم زدم به قفسه   و
سرنگ رو هم برداشتم رو فرو کردم تو بازوش.   یناخر  ینواسه هم  شهیداره بهتر م

 .شهیخوب داره م یعنی ین و ا کشهی! داره نفس میولا

 باهوش جان؟ یاریدر ب خواییها رو م نگ اون سر  یوجدان: حاال چجور ]

 نبود؟  یچند وقت ازت خبر ی؟به... چه عجب... کجا بود-

 !حاال سوال منو جواب بده  یالت؛: رفته بودم تعطوجدان

 بود سوالت؟ ی... چ ام-

  ی ها رو چجورشدم؟ االن اون سرنگ  ی من وجدان ک  ین... ببخدا  ی: اوجدان
 یاری؟در ب خواییم

 .نمدویاوم... نم-

 .ی: خسته نباش وجدان

... ببیسالمت باش-  .... گمشو برویادداره بهوش م ین... ا 

 [.... فعالیومدهخوب حرف زدنم بهت ن یعنی: خاک... وجدان

باز کنه.  خوادیکه نم  ینهاش رو مثل اچشم یول یدهداره سرش رو تکون م دیدم
ستم رو گذاشتم *ن*ه*اش. تا دیو دستم رو گذاشتم رو س* تر یک رفتم نزد یواش

 یدم قبول کردم چمه، فهم یگه. حاال دیستادلحظه وا یهرو بدنش انگار قبلم واسه 
 !رسمینم  که بهش  یدهچه فا یول یه،درد دلم چ
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هاش رو باز کرده و بلند شده و داره نگاهم چشم  یمک  یدمخودم غرق بودم که ند  تو
 .کنهیم

 .یمچشم شد  چشم تو یمرو بلند کردم. تا بلندش کردم با ک سرم

 یاقهوه  یهفقط  یدمروشن و خاص. شا یهاقهوه  یهقشنگ بود.  یلیخ هاشچشم
 ینترخاص  خوام،یها رو مکه صاحب اون چشم  یمن، من یبرا  یروشن باشه ول

 .هااون رنگ یاست،رنگ دن

خودش رو تکون داد و باعث شد   یکم یمکه ک  کردیمیبه هم نگاه م یمداشت هنوز 
نبود، دو تا سرنگ متوسط   یزیکنه و دادش رو ببره هوا. کم چ  شیتها اذاون سرنگ 
 .یستم... چون بلد نردمیاو*ن*ه*اش زدم و خب تا االن درشون نیس*  یبه قفسه 

 !ی: تو... تو جونم رو نجات دادکیم

 ی. انگار هنوز متوجه یبود تا سوال یحالت حرفش تعجب  یشتر نکرد. ب سوال
 .تهس  یها نشده بود..پ چه خنگ سرنگ 

 :نزدم. فقط نگاهش کردم که خودش گفت حرفی

 .ال برورو بهت بگم... حا یزهاییچ یه خوامی... میاب یگهساعت د یکبرو و   -

 .تکون دادم و بلند شدم و به سمت در رفتم سری

 :سمتش رو گفتم یدمدر رو ببندم چرخ ینکه قبل از ا ولی

 ...یول یداوم. ببخش-

 شده؟  ی: چ کیم
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 کنی؟ی*ن*ه*ات احساس نمیس* یتو ی... فقط دردیچیه-

*ن*ه*اش زده یکه به س*  یو به سرنگ  یین سرش رو اورد پا یعرو گفتم سر ینا تا
 .بودم نگاه کرد

صداش رو  یدر رو بستم ول یع رو اورد باال. صورتش بنفش شده بود. سر سرش
 :یدمشن

 !...روبوهانا-

فته بود. هم بابت  ام گر عمارت. خنده یسمت در اصل یدمدر رو بستم و دو سریع
 .یداسمم رو بلند داد کش ینکهاالن سالمه خوشحال بودم هم از بابت ا ینکها

 :. با خودم گفتمکردمیصدام زد، داشتم سکته م یبار که اونجور یناول

 لو رفته؟  ینکنه همه چ  یده؟از کجا اسم منو فهم ینا یوا-

 :گفت  یدموو پرس ینشب از ش یوقت  ولی

و چون از اون اسم خوشش   یدهاز همکارهاش رو شن  یکیاهر  نه نترس اون اسم خو-
 .راحت یالت... خیدههمتو گذاشته وگرنه اسم تو رو نف یاومده رو

بعدش   یول  یرمبود از ترس بم  یکراحت شد. اول نزد  یالماون حرف خ  یدنشن  بعد
خودمم  یعنی. اون از اسم من خوشش اومده. یرمبم یبود از خوشحال یکنزد

 دوست داره؟ 

 ربات بشه؟  یهعاشق  یادم یک   یوونهوجدان: اخه د]

 !یستممنکه ربات ن یول-
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 یستی؟تو ربات ن  دونهیم یکه تو عاشقش   یی: بعد االن اون اقاوجدان

 ...یخب... نه... ول -

 .و اما و اگر نداره ی: ولوجدان

 .یگممن امشب بهش م یول-

 !گفتنینه بهش ماون سه تا خل و چل نخوان که بدونه وگر  ید: نه... شاوجدان

 .یگممن هر طور که شده بهش م ی... ولیگیاوهوم... راست م-

پا   یهچون مرغت  یاستکار دن  ینتر... اوف کلکل با تو خسته کننده ی: ولوجدان
 .داره... فعال

 [.یشک  یشک-

 .امشب ینبهش بگم. هم  یدمن با ولی

زنگ زده به   خودش یچرا ول دونمیبا من حرف بزنه. نم یمبود که امشب ک  قرار 
 .ینهو ببمن ر  خوادیوانگ وو و گفته که م

چاغ شدم  کنمیاون لباس احساس م یدن. بعد از پوشپوشمیدارم لباس م االنم
. نه به نظرتون  کنمی . البته لباس رو خودم تنم مپوشمی لباس تنگ نم ینواسه هم

عقل جور در   کمکم کن لباس بپوشم؟ اخه با   یابگم ب هایوونه او اون د  یکیبه  یامب
 یاد؟م

 :وو ینج یدر اومد و بعدش صدا  یکه صدا  شدمیتو افکارم غرق م داشتم

 .منتظره ینم یمزود اماده شو... ک-
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 .باشه-

. زنهی حرف نم یاد. زیماون پسر رو بشنو یصدا یمجالب باالخره ما توانست چه
 .نپرس داره که نگو و یمخ  یک. کنهیعمل م یشتر ب

 !بپوشم یخدا من چ  وای

که دور گردن و مچ   یدسف یلباس عروسک  یهگرفتم   یمتصم یقهبعد از ده دق تقریبا
  یدمهم پوش  یمشک   ی داشت. دو تا کفش عروسک   ی مشک   یدستام و دور کمرم نوارها

 .یرونو رفتم ب

. با دستش بهم کشیدیسخت نفس م یکمواستاده بودم. هنوز هم  یمک  یرو روبه
 .ینمکرد که برم کنارش بشاشاره  

 :مبل نشسته بودم که شروع کرد به صحبت کردن یکامال رو  ز هنو

با هم  یمبه دور از غم و غصه... اگه هم داشت یم،خوشبخت بود یخانواده یهما -
 یش روز زندگ ینترهر کس مهم یکه برا ی. روز تولدم... روزکردیمیحلش م

 چرا؟ دونیی! میادازش بدم م ترسم،یهست... من ازش م

 :راست تکون دادم که ادامه داد  رو به چپ و سرم

اون   یول  گرفتن،یمامان و بابا. هر سال برام جشن تولد م  یز من تک بچه بودم، عز-
 ...سال

ها براش و اون  دیدیهاش مها رو دوباره جلو چشم داشت همون صحنه انگار 
 .دردناک بود

 ی؟امه نداد یگهد خوایی... میمک-
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باغ    یو چند ساله رو بشکنم... جشن رو تو  ین بغض چند  ین: نه... بذار بگم و اکیم
ها رو  من اون  یوفته،خارج از شهر بود. بعد از جشن من باعث شدم که اون اتفاق ب

و باعث شدم که برگردن و تمام حواسشون رو به من بدن... همون   یدمبه حرف کش
! نبودن تنهام گذاشته بودن  یگهشدم د  یدار ب  یقت . ویملحظه باعث شد تصادف کن  یه
 یمال و اموالم رو که از بابام به ارث برده بودم رو باال بکشن... ول  خواستنیم  یلیاخ

من   یول  یدمکش  یشدم و سخت   یتاذ  یلیجلوشون واستادم. خ  یممن با همون بچگ
االن  یشدم، کل احساساتم رو کشتم ول یخراه سنگ شدم،  ینا یدووم اوردم. تو

حسم به تو  یچم شده ول دونمی. نماالن با اومدن تو دوباره زنده شدن  یول
  یشه تو دلم ر یگه... دیرمجلوش رو بگ تونمی نم یاشتباهه ول دونمیمتفاوته... م

کار از کار گذشته... پوف...   یگهد یول یستیاشتباهه و تو انسان ن دونمیکرده. م
 ی؟... شارژ که داربحجا خاموش بمون تا ص ینسرم درد گرفت. فعال هم

 .تکون بدم یتونستم سر فقط 

 .خب یلیخ :کیم

لحظه مور مورم شد. دکمه رو فشار داد   یهرو اورد جلو و برد پشت گردنم.    دستش
هنوز کنارم بود   یمموندم. ک یهام رو بستم و همون جورو منم طبق نقشه چشم

 .کردمی رو احساس م ینا

خدا  یاحساس کردم. وا یشونیمپ یهاش رو روخم شد و بعد لب  یمکردم ک  حس
 منو بکشه االن؟  خوادیپسر م ینا

 :گفتیکه م  یو در حال یستادصاف وا بعد

 !من یهعروسک ربات یر شبت بخ-
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هام  منتظر موندم تا قشنگ بخوابه بعد چشم یقهدور شد و رفت. چند دق یشمپ از 
 .رو باز کردم

 !من رو دوست داره؟ یمک  یم،برام سخت بود. ک باورش

 دونم یمبل بخوابم. نم یرو تونستمیچپم. نم یشونه  یرو یدمبار دهم چرخ برای
باورش برام سخت بود. سخت بود باور کنم  یول ی،چرا قبول کردم که بمونم ول

هام جلو چشم یمدوستش دارم، دوستم داره. امروز ک یدمکه چند وقته فهم  یکس
منم  دونهی. اون نمدمکاش من ادم بو یگفت، گفت ا ی. ولحرف رو زد  ینهم

عمارت   ینکاش پا به ا یا یمن در هر حالت دوستش دارم. ول یانسانم ول
ارم. بلند شدم  نگه د یناز ا یشتر بغض رو ب ینا تونمی. خسته شدم. نمذاشتمینم

 .یروندر رو باز کردم و رفتم ب یواشخواب بود  یمو رفتم سمت در عمارت. چون ک

اون   یاد یهو بخونم. خواستیدر نشستم. دلم م یجلو یفواره  یهاکناره  روی
 .ینشتو ماش کردیداشت گوش م یمدفعه ک یک افتادم که  یاهنگ 

 

 عشق  عاشقانه خسته شد، خسته از  یهااز اهنگ  یلیمن خ"

 برم خونه خوامیم فقط 

 ام، خسته از عشقعاشقانه خسته شده  یهااز اهنگ  خیلی

 برم خونه خوامیم فقط 

 .اشنا شم  یدیکه با شخص جد  کنمیتمام تالشم رو م مهمونی،

 یشندارن عاشق اهنگامون م یانموناطراف همه
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 "تحملش کنم تونمیچون نم خورمیشات م یهمتنفرم،  ازین

 

کردم    یههام و گردارم. سرم رو گذاشتم رو زانونشد. نتونستم بغضم رو نگه  دیگه
هقم بلند نشه که فکر کنم  هق یصدا باشه و صدا یب  کردمیهمش تالش م  یول

 .موفق شدم

هامون   کردمیم یههر وقت گر یشهسرم رو بلند کردم. هم یقهاز چند دق بعد 
 .خوامی رو م یبانمت، پش. من، من داداشم روکردیبغلم م اومدیم

در رو باز کردم و به سمت مبل رفتم   یواشبلند شدم و به سمت در برگشتم.    سریع
اون   یصدا  یدننبا ش  یهامون رو گرفتم ول  یرو از روش برداشتم و شماره   یمو گوش

 .ینزم یزنه پشت تلفن با زانوهام افتادم رو

 .باشدی: مشترک مورد نظر خاموش مزنه

*** 

 یوک  ینم کیم

 

صورتم ظاهر   یلبخند رو یهافتادم. خود به خود  یشبد یادشدم  یدار که ب  صبح
اون  ییوانهاره. د یدمنه شا یول ی،ول امیوانهد یگهم ینهمنو بب یشد. االن هر ک 

تمام احساسم   یشبکه د  یاون   ییوانه. دفهمهیربات که احساسات رو نم  یه  شدم.
با ادما  تونمیمن که نم یول تهسخ یلیرو گفتم و اون فقط و فقط گوش کرد. خ

 .ها ارتباط برقرار کنمرابطه داشته باشم، پس همون بهتره که با ربات
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امروز قرار بود برم   صبحونه خوردم و راهم رو به سمت حال کج کردم. یه رفتم   اول
گرفتم که نقشه رو و   یمحرف بزنم. تصم بزرگمهر  یتا باهاش درباره یمسل یشپ

  ید ! مگه االن نبای؟چ  یعنیوا  یدم،رو ند یهال کس یرفتم تو یعوض کنم. وقت 
 .قبول کرد و موند نممن بهش نگفتم بمون. او یشبباشه؟ مگه د جاینا

 یاز خونه. شماره  یرونو در همون حال رفتم ب  در اوردم  یبمج  یرو از تو  یم. گوشپوف
 :باشه  یدهانگار که دو  یزدتم که بعد از چند بوق جواب داد. نفس نفس مدکتر رو گرف

 یم؟... کیبـ... بله... ا... قا... اقا-

 زنی؟ی! چرا نفس نفس میشده؟چ-

رو    یدجد یهاداشتم برنامه یگهاتاق د ی... بهتر شدم... تویستن یمهم یز : چدکتر
 یدو رسوندم... مشکلو منم خودم رو بدو ب ینکه شما زنگ زد  کردیمیم یبررس

 هست؟ 

 .یدمرس یجوابش رو بدم به در اصل خواستمیکه م  یهمون حال در 

 .االن بفرستش دم در ین... همیستروبوهانا ن  یدماره... صبح که بلند شدم د-

 !استشم یشپ کردیمی! ما فکر میستن ینجاا ی... ولی: ولدکتر

که به در بود حرفم   یاهیدر باز و تکه ربان س یدنجوابش رو بدم که با د خواستم
 .رو خوردم

 ین؟ شما تو عمارت اییمی شده؟ ما االن م یچ  یم؟ک  ی: اقادکتر

 :تونستم بگم فقط 

 .یدر اصل -
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  یول  یست. درسه ادم نیستموهام. خدا ن  یتو  یدمبار هزارم دست کش  یبرا  کالفه
 باهاش؟  کننیکار م  یچ  یستکه ادم ن  اگه مردم بفهمن

 .بهش فکر کنم خوامینم الاص

 به سرورش؟  یوو... وصل شد ین: جدکتر

 .دهی وو: نه... هر جا هست انتن نم جین

. شهیفاش م  یز بگم و بعد همه چ  یسبه پل  شمینتونن مجبور م  ینااگه ا  ی! واچی؟
 .خوامی رو نم ینمن ا

به در اومد. همه هم زمان سرمون  یزیرد چبرخو یصدا یهوبودن که  یر درگ همه
 .روم دهنم باز موندروبه  یدنبا د یم،رو بلند کرد

. اونم انگار اومدیروبوهانا رو از بازوش گرفته بود و به سمت در م  یکر مرد غول پ  یه
 .پاره پوره بود یکملباس تنش  یخاموش بود ول

رفتم سمتش و   نفر  ینل. من اوینشد و روبوهانا رو پرت کرد رو زم یکنزد مرده
 .بلندش کردم

 :مرده بهش نگاه کردم یصدا با

کرد... اگه   یکتصادف کوچ  یه.  یمک  یبه بعد حواستون به افرادتون باشه اقا  یناز ا-
شما رو  یاتفاق  یش... و البته اگه من چند روز پشدیم یمن نبودم معلوم نبود چ 

... مراقبش  ینجاا مش یار ب ید که با  فهمیدمیاصال نم دیدمیدختر خانم نم  ینبا ا
 .... فعالینباش

 .ممنون-
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به سمت روبوهانا   ییمونهر چهارتا یهوتکون داد و رفت. بعد از رفتنش  سری
 .یمبرگشت

وو به سمت    ینوو اومد و بلندش کرد و با کمک ج  ینفکر کردن رو ندادن و ش  وقت
 .باغ رفتن یانتها

 .یدمشدم و به دنبال وانگ وو دو بلند

اتفاق رو نابود   ینعامل ا شدیخراب م ییشاگه جا شد،یم یزیشچ اگه فقط 
 .کردمیم

*** 

 (چند ساعت بعد)

 

از پشت در بلند شدم و تا خواستم در بزنم در  ینطاقتم سر اومد، واسه هم دیگه
 .وو ینباز شد و دستم خورد تو صورت ش

 .وو: اخ! دماغم شین

 ...خواستمی. م..خواستمیشرمنده... اصال حواسم نبود م یوا-

 :گفت  مالوند یکه دماغش رو م  یوو در حال شین

 ی؟ چ  خواستییم-

 .ترهکه داخله مهم  یاالن اون  یستکردم. ولش کن مهم ن  پوفی

 یومده؟ ن یشپ یبدونم که مشکل خواستمیم-
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  ین افزاراش رو جنرم  یکمبمونه تا    یدخوبه... فقط تا فردا با  یوو: نه... همه چ   شین
 .کنه  استارتیوو ر

 یمنش؟ بب تونمی. فقط... فقط میاوک -

 وو: االن؟  شین

 .اره... االن-

وو کارش رو شروع کرده و بگم که کارش    ینچون ج  شهیوو: متاسفانه نه... نم  شین
 .. با اجازه فعالیادهز یلیهم خ

در رد  یناز ا خواستیکه همش م  یجا با دلمن موندم همون  در رو بست. بعد
 .ها برگشتم سمت عمارتثل شکست خورده بشه و بره داخل. م

*** 

 هانا 

 

روم بود  که روبه اییهسا یدنهام رو باز کردم. با دسرم بود چشم یتو یدرد با
 ...بکشم که یغو خواستم ج  یدمترس

هام  که گذشت چشم  یکم.  یجبودم و گ  یدهترس  یدهنم رو گرفت. مثل چ   یرو  دستی
 جوریینوو بوده. هم  ینش  یهاون سا  یدمدکه نگاه کردم    یهبه نور عادت کرد. به سا

که   کردمیدهن منو گرفته باشه فکر م یلکه ممکنه به اون دل  یداشتم به احتماالت 
 :وو گفت ینش
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  یط تو شرا یاوردنت نه به االن... تو حت  یرچته دختر؟ نه از اون که صبح اونجو -
 یستی؟کردن ن  جیغیغ بدت هم ول کن ج

 ی هاصحنه یهوتا خواستم بگم من که سالمم  یگه؟م چرا داره چرت و پرت ین! اوا
 :وو گفت یننتونستم کامل بهشون فکر کنم چون ش ی اومد. ول یادمصبح 

 ی؟بود یرونافتاده بود؟ اصال چرا ب یهانا... چه اتفاق -

ها  رو اوردم باال و بهشون نگاه کردم. شروع کردم به حرف زدن. تمام صحنه سرم
 .دوباره برام تکرار شد

*** 

 (چند ساعت قبل)

 

و منم قبل از خواموش شدنش به هامون زنگ زدم.   شدیداشت خاموش م  گوشیم
کنارشه   یشگوش  یشه. اون همیدمترس یلیرو جواب نداد خ یشهامون گوش یوقت 

. زنمی من هر روز بهش زنگ م  دونهی. مخصوصا االن که مکنهی دش دور نمو از خو
و بدون فکر کردن    مبلند شد   یعنشست. سرتو وجودم    یترس  یه  یچرا ول  دونمینم

. یمفکر نکردم. نه شما، نه ک  یچی. به هیدمتا خونه خودمون دو جاین از ا یزیبه چ
که هامون بهم داده بود زنگ بزنم.   اییگهد یهفقط خواستم برم خونه تا با گوش

 :خودش گفته بود

 یگوش  زنگ زدن هست و اونم یروش برا یههر وقت حواب ندادم بدون فقط -
  ین خاموشم با ا یاو  یدمکه من جواب نم  یدیو د یمنه... هر وقت زنگ زد یهقبل

 .زنگ بزن
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 :فتچرا فقط گ یدمپرس  یوقت  و

کامل تماس   زنییزنگ م یوقت  یدو شا جاین و تو ا یرانممن تو ا ینکه به خاطر ا -
 .اصال وصل نشه یاوصل نشه و 

  یهچرا  دونمینم یته بود. ولچون هامون بهم گف یهچ یلشکه دل  دونستمیم من
  یرون رفتم ب ینهم ی. برایوفتهقراره ب یداشتم. انگار که اتفاق  ی بد یلیخ یدلشوره 
  ی ول  ینراه چند بار خوردم زم  یبه سمت خونه. تو  یدمدو  تونستمیکه م  ییجاو تا  
از  یعاسانسور سر یموندن برا ظر خونه بدون منت یدمرس ینداشت. وقت  یتاهم
 یارمب  یادبه    دونستمیو نم  زدمیم  یجهمش گ  یدمخونه که رس  یباال. توها رفتم  پله 

 .که کجا گذاشته بودمش

تخت و شماره هامون رو   ینشستم رو یعکردم. سر  یداشاتاق خودم پ یتو اخر 
 :گرفتم. بعد از دو بوق جواب داد

 !بله -

 !ی؟... خوب یسالم داداش-

... هانا تو -  ی؟وب خودت خ ی... تو چ یماره خوب یی؟ا 

 ...... فقط یماره من عال-

 افتاده؟ یاتفاق  ی؟: فقط چ هامون

... یخودم زنگ زدم جواب نداد یبا شماره  یشنه... نه... فقط من چند ساعت پ-
 .یرمتماس بگ یکه بهم داد  یگوش  ینخاموش شد و مجبور شدم با ا یمگوش

 کنی؟یکار م  ی... خب... چ یکرد  ی: خوب کارهامون
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-... 

چرا دلشوره داشتم.  دونمیقطع کردم. نم یدن صحبت و خداحافظ از تموم ش  بعد
صرف کرده بودم که همون جا رو   یرو شکر سالمن. اونقدر خسته بودم و انرژ خدا

 .تخت خودم خوابم برد

بوده و   جوریینهم یشهکجام. البته هم  دونستمی شدم نم یدار که از خواب ب  صبح
. بعد  یستن یادم یچیو ه زنمیم یجگاول   یقهتا ده دق شمیم یدار ب یهست. وقت 
 یافتادم. دو دست  یمک  یاد یهورو درک کردم. بلند شدم  یتکه موقع  یقهاز چند دق

و  یرون. اومدم بیستممن ن یدهشده و فهم یدار اون االن حتما ب یزدم تو سرم. وا
. اگه من بخوام یینپا  رفتیبعد از قفل کردن در به اسانسور نگاه کردم، داشت م

. دوباره  یینو تند تند رفتم پاها رفتم  . به سمت پله کشهیطول م  یکل  یادم که ببمون
برم اون طرف  خواستمیبودم و م یمعمارت ک هاییک نزد یول یدمتموم راه رو دو

اومد سمتم و خورد به من. افتادم    یادیبا سرعت نسبتا ز  ینماش  یه  یهوابون که  یخ
 .من رو بلند کرد یکی یدمفقط فهم یدماز اطرافم نفهم یادیز یزیچ ینرو زم

*** 

 (حال)

 

وو و وانگ   ینج یدمرو شدم. دوو روبه  ینسرخ ش یافهرو که بلند کردم با ق سرم
 ...یهوشده  ی. تا خواستم بگم چ کننیوو هم مثل من دارن با تعجب نگاهش م

  یشد به جلو خم م یکلمه منفجر شد. ه  یواقع یوو منفجر شد. به معنا شین
که اشکش در اومد.   ید . اونقدر خندخندیدیم شدی به عقب خم م یه  خندید،یم
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  یه وو نشست و  ینخنده ش اییقهده دق یهام گرفته بود. بعد از منم خنده یگهد
 .و به من نگاه کرد یدکش  یقنفس عم

 یهو؟ شد   یچ -

 :باز گفت یشنگاهم کرد بعد با ن یکم

 ...م گرفت اخها... خندهیشد یمکه نگران ک  یگفت   یوقت  دونییم -

گفت؟ گفت... گفت   یتر از قبل. صبر کن چ   یواشبار    ینخنده، فقط ا  یر زد ز  دوباره
 :وو و گفتم ینسمت ش یدمنگران من شده! چرخ یمک

 یگه؟ د  بگو چرا د ی؟ اخه چ  -

خودش رو  کنمیهاش رو خورد مدندون  یرمبخنده م یگهد یکم یدوو که د شین
 :جمع و جور کرد و گفت

  یستی ن بینهیو م شهیم یدار از خواب ب یکه خودش گفت وقت   یطور چته! خوب-
اش معلوم از چهره   ینگران   یستین  جاین ا  یدکه د  یزمان   ی... ولییما  یشپ  کنهیفکر م

 شهی... مکردنیاش مکه اون مرده اوردت انگار داشتن خفه  یدد یبود... تازه وقت 
 ...گفت هم تعجب کرده بود و هم

 !اخر از دست تو و عشق خودم سکته نکنم خوبهن از د  بگو پسر م چی؟

 !زنییحرف م یهد  بگو... چرا نس-

 :اورد باال و گفت یمهاش رو به حالت تسلوو دست  شین

. تو یدهرس خواستهیکه م  یزیبود... انگار مثال به چ یجور یهنکن...  یکخب شل-
 .خوندش شدیبود که نم یزیچ یهچشماش 



 

 
137

اربر انجمن یک رمانهما.ق ک|  م مثل تومن هم انسانرمان    
 

خودش تو   یشب! اون دیهچ یهقض یدمتازه فهم  هوی... اصال چرا همـ ی؟چ  یعنی
. اون منو دوست داره  شهیعمارت بهم گفت، گفت دوستم داره. هنوزم باورم نم

 .رو نه، روبوهانا رو دوست نه منو  یمن واقع یول

 .یتو هم اون  یی، اون تو ین؟دار یوجدان: خو احمق تو و روبوهانا چه فرق ]

... چه عجب ما شما رو د-  !چند وقت؟ ینا ین...کجا بودمیدیا 

خوش گذشت   یلیعوض کنم... خ ییاب و هوا یه رفته بودم  ی : جاتون خالوجدان
 .یمعشق چرتت بکن ینبه حال ا یفکر  یه ید االن با یول کنمیم یفبعدا تعر

 یا  ینجام،و چرا ا یممن ک دونهینکن! درسته نم ین... به عشق من توهیهو-
 [...ی... ولیدوستش دارم... ول دونهینم

که   کردمیم  یهبغض رو خفه کنم. داشتم گر  ین . نشد نتونستم دوباره ایهگر  یر ز  زدم
 :وو اومد ینش یدر و بعدش صدا یصدا یهو

 تو؟  یامب تونمیم -

 :کردم و گفتم  یز هام رو تمهام رو اوردم و چشم دست سریع

 .اره... اره-

 ینگاه  یهارم رو تخت. ومد داخل و نشست کنوو ا ینصدامم گرفته بود. ش حتی
وو   ین ش یهوهام قرمزه. چشم دونستمیهام کرد. اخماش رفت تو هم. م به چشم 

 :گفت

 ی؟کرد  یهگر -

 .نه-
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 .وو دوباره اوردم سرم رو باال ینش یکه با صدا  یینسرم رو انداختم پا  و

. یهست   یواقعا ک   یدفهم  یوقت   یحت   ی،باش  یفضع  یمک  یجلو  ید... تو نبادونییم -
 .تا اون بتونه عشقت رو درک کنه یباش یقو یدبا

 دراوردم؟ یباز یعمگه چقدر ضا ید،اون از کجا فهم چی؟

 ام؟یع ضا یلیخ-

 :نگاهم کرد و گفت یکموو  شین

 .نه-

 :کامال وا رفتم  یشبا حرف بعد یشدم ول خوشحال

رو   یشه همه چ  از کنارت رد ی... هر ک یلحظه است، تو افتضاح  یه واسه  یعضا-
 .هفهمیم

 :فرو رفتم یگرم  یجا یه یتو یهوکه   یین،سرم رو انداختم پا ناراحت

که به عشقش برسه...   کنمیو خودم کمکش م  دونمیمن م  ینو... ایهمن قو  یهابج -
 ...شروع  یبرا یکه شده ول  یحاال به هر روش

*** 

 یوک  ینم کیم

 

) ... ( رو   پارک یابونیکنسرت خ یبرا یط نفر برام دوتا بل یه  ی ول یک  دونمنمی
فقط ضربه به سرش بود که    گفتیبهتره. دکتر م  یلیفرستاده. حال روبوهانا هم خ
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 یالمگفت خ  ینشده. وقت  یمشکل یچه یجادکم بوده و باعث ا  یلیاونم شدت خ
کاش،  یا ی ول نیستدرسته اون انسان  یدم ترس یلیلحظه خ یه راحت شد. 

اومد احساس   یثل من. از وقت کاش اونم انسان بود م  یا یول  یوونگیهد دونمیم
 ...یشبهتر شدم.. سه روز پ یلیخ کنمیم

*** 

 (یشسه روز پ)

 

هام و نقشه کردمیم یمربوط به بزرگمهر رو بررس یهاشرکت داشتم پرونده  توی
و در اورده  هام ر دستکش  زدمیو چون داشتم اثر انگشت م  کردمیرو براش مرتب م

اومد تو. قهوه رو خواست   یمجازه ورود منشدر اومد بعد از دادن ا یبودم. صدا
 یدمرو. منم ترس  یوانل   ینرو زم  بندازهبود که    یکو نزد  ید که دستش لرز  یز بذاره رو م

دستم خورد به  یهودراز کردم و گرفتمش.  یوانو بلند شدم و دستم رو به سمت ل
  یچ ه یکرد ول  یداکه کامل دستش با دسمت تماس کامل پ  ی. طوریدست منش

محل  کردیم یکه داشت معذرت خواه   ی. متعجب بودم و به منشیوفتادن یاتفاق 
بودم، بدنم در حالت   شوک  ی. تویرونام بهش گفتم بره بهیگندادم و با دست د

اشت. اول مشکل احساسم به روبوهانا  ند  یمشکل  یچنرمال بود و انگار از اول هم ه
 .ندارم، انگار نه انگار یاحساس خاص ی! ولینو االن ا

*** 

 (حال)
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اتفاق برام افتاد. فکر کنم اومدن   ینجالب بود. به جز اون چند بار قبل هم هم  برام
 .اتفاقاست ینا یباعث همه  یکوک   اون عروسک 

لباس کرم رنگ با   یهو  یاشلوار مخمل قهوه یهفکر کردن رو کنار گذاشتم و  دیگه
رنگم افتادم. هام و سدستکش یاد یهوو رفتم سمت در.  یدمکت اسپرت پوش
 .بردارم ید با یناناطم یبرا یبرشون دارم ول  خواستیراستش دلم نم

لوتر تازه  واستاده بود. رفتم ج ینماش ی . جلویروناز برداشتنشون رفتم ب بعد
 ید اسپرت سف یهاو کفش یدکت سف  یهو با  یمشک  شرتیشورتک و ت  یدمش؛د

 ی شگل شده بود، کاشک خو یلیبود. موهاش رو هم باز گذاشته بود و خ یدهپوش
 :زدم اش. رفتم جلوتر و صدیانسان بود! اون وقت مال خودم بود شدیم

 روبوهانا؟ -

درست کردن،  یک   یربات رو از رو  ینا دونمیرو بلند کرد و بهم نگاه کرد. نم سرش
 .خوشگله و جذابه یلیخ یلیهست خ  یهر ک  یول

. خودمم نشستم و ینماش یتو ینهسمتش و به دست بهش اشاره کردم بش رفتم
  ی ازش چ  دونستمی. نمکردمینگاهش م یرکیز یر راه همش ز یراه افتادم. تو

و نگاهش   ینمها بشساعت خواستی. دلم مکردمیقط نگاهش مف یول خوامیم
 .کنم

در عقب رو باز کردم و چتر رو برداشتم، اخه امکان  یم،شد یادهپ یدیمرس وقتی
  یبا قشنگ و ز یلی. همه جا رو خیم. راه افتاددیابارون ب یابر یهوا ینداشت با ا

  یع بارون گرفت. سر یهو که   های سمت صندل رفتیمیم یمکرده بودن. داشت  ینتزئ
روبوهانا   یمبا فاصله بر  ینجوریهم  گها  یدمسرمون گرفتم. د  یچتر رو باز کردم و رو 
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  یکش هاش و به خودم نزددستم رو بردم دور شونه  ینواسه هم شه،یم یسخ
 یکنزد یم. داشتیدلحظه به خودش لرز یه واقعا  یامن توهم زدم  دونمیم. نمکرد
  یوفته کنسل بشه و ب  یابونیچون بارون باعث شده بود کنسرت خ  شدیمیم  ینماش
از  یعبود که اومد سر یک   دونمینم یهوکه   یمبود ینماش یک. نزدیگهروز د یه یبرا

که دستم رو دور کمرش   یوفتهود بب یککنارمون رد شد و به روبوهانا تنه زد. نزد
 .کتم هم زمان گرفتلباسم رو با   یقهحلقه کردم تا مانع افتادنش بشم. اونم 

  ی باعث شد حال خودم بد بشه. وقت   یحالش خوبه ول  ینمتا بب  یینرو اوردم پا  سرم
. یستخب مهم ن یشدم، ول ینجوریا یاز ک  دونمیچشمم بهش افتاد ُمردم. نم

اونم مثل من داره به صورتم  یدمض شده. بهش نگاه کردم، دحاال که اخالقم عو 
 .ه چم شداون لحظ دونمی. نمکنهینگاه م

من مثل چند سال گذشت و   یبرا یقههمون چند دق یچقدر گذشت ول دونمنمی
 .شدم که احساس نداره یزینه، چ یهمون جا خودم رو لعنت کردم که عاشق کس

  یدم تا خواستم به صورتش نگاه کنم دقرن ازش جدا شدم و  یک از گذشت  بعد
  یاداوری دوباره با  یسرش اومده باشه ول  ییبال یدکه شا  یدم. ترس ینزم یافتاد رو

 .تموم شده  یشباطر یدبا خودم گفتم شا یستاون انسان ن ینکها

به   یمکه فقط ما نر  خواستیاسمون نگاه کردم. بارون قطع شده بود انگار م به
دستام  یفرستادم و رفتم سمتش و رو یرونمحکم ب . نفسم رویابونیکنسرت خ

 .دبو ینسنگ یلیبلندش کردم. خ

 .یوانهوجدان: خب عقل کل بدنش از اهنه د]

 [.یگیاوهوم... راست م -



 

 
142

اربر انجمن یک رمانهما.ق ک|  م مثل تومن هم انسانرمان    
 

عقب. خودم هم سوار شدم   یصندل  یو گذاشتمش رو  ینبه ماش  یدمرس  یبدبخت   با
 .و رفتم سمت عمارت

 .که زدم در عمارت باز شد  یبوق  با

وو   ینش یدر عقب رو باز کردم و تا خواستم خم بشم صدا ینز پارک ماشا بعد
 .شدمانعم 

 افتاده؟ یوو: چه اتفاق  شین

 :سمتش و گفتم چرخیدم

 ...فقط فکر کنم شارژش تموم شده و یچیه-

و بلندش کرد و به سمت    ینکامل حرفم رو تموم کنم و اومد سمت در ماش  نذاشت
 .بودن رفت ستادهیتر اعقب یوو که کم یندکتر و ج

بره"    یدگفت که من فقط" با  یزیو کنار گوشش چ  یستادهبره کنار دکتر ا  ینکهاز ا  قبل
 .یدمرو شن

 بره؟  یدبا یبره؟ اصال ک  یدبا کجا

 :فکر کنم چون گفت یشتر نذاشت ب دکتر 

 با شما صحبت کنم؟ تونمیم یمک  یاقا-

 :تکون دادم و گفتم یبه روبوهانا کردم و سر نگاهی

 .عمارت یتو یم... برحتما-
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روم روبه  یحرف  یچوو بدون ه ینوو و ش یناست که دکتر و ج یقهچند دق االن
 .کردنیپچ منشسته بودم و با هم پچ 

 خوانیو دکتر گفت که م جاین باغ اومد ا یوو بعد از بردن روبوهانا به انتها شین
 .بهم بگن یمهم یلیخ یز چ

 :توو گف ینکه ش  شدمیداشتم خسته م دیگه

 .یمباهاتون صحبت کن  BS66 یره تا دربا جاینا یمراستش ما اومد-

 ین؟بگ خواینی م یخب چ -

 ...اون یستن کنیدیکه شما فکر م  یاون کس BS66 ...: خب... خب... اوندکتر

کل   یتو یبلند و وحشتناک  یلیخ یصدا یهورو نتونست ادامه بده چون  حرفش
 .یچیدعمارت پ

 .باور کنم تونستمی رو نم دیدمیکه م  یزی. اصال اون چیرونب رفتیم

  یرون رو ب  اشیبه خودش اومد و گوش  یعباغ کامال اتش گرفته بود؛ دکتر سر  انتهای
 .زنگ زده بود ی به اتش نشان  یدمتلفن کرد که از حرفاش فهم یکیاورد و به 

 .منو به خودم اورد یاتش نشان  یر اژ یتو شوک بودن که صدا هنوز 

خاموش    یدر تالش برا  یتش نشان ا  یرفت و مأمورها  یشپ  یعسر  یلیخ  ی چ   همه
در  یع سر یلیبزرگ بود و خ یلیچون اتش خ تونستنینم یکردن اتش بودن ول 

 .یرنگسترشش رو بگ  یبود، فقط تونسته بودن که جلو یافتنحال گسترش 

 .یستن ینموننفر ب یهافتاد  یادم یهودر تکاپو بودن که  همه
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 ...یعنی. شهینه، امکان نداره، نم نه

 یموضوع شده بود ول ینوو نگاه کردم. انگار اون هم متوجه ا ینبه ش سریع
 .یستممن مثل اون ن یبکنه، ول یکار  تونستینم

که من   یهزنده و چه زنده، اون یر که اونجاست چه ربات و چه انسان، چه غ  اونی
 .راحت ازش بگذرم تونمیعاشقشم. نم

هاشون وارد به  به صدا زدن  توجهیون زدم و ب سمت مأمورها و کنارش  یدمدو  سریع
 .که اتش گرفته بود شدم  یااصطالح خونه 

. جلوتر رفتم که دستم یدرو د ییجا شدیجا پر شده بود از دود و غبار. نم همه
 .بود اییشهو افتاد و شکست. فکر کنم ش یزیخورد به چ

برق. فکر   هایمیس  یبوده رو  یختهمحلول ر  یحاو  یتمام بشرها  یدمشدم که د  خم
 .بوده یاتش گرفتگ  یلنم همون دلک

رو لمس کردم. برش داشتم که  یزیتا بلند شم که چ یز م یرو گذاشتم رو دستم
بهتر بتونم دور و ورم رو   یکمزدمش به صورتم تا  یع. سریشگاه  ازما ینکع یه یدمد
 .ینمبب

ر. همه جا رو  . رفتم جلو و جلوتینمراهم رو بب  یتر تونستم جلوزدمش راحت   وقتی
 .نبود که نبود یم ولگشت

  یر غ ین. ایدمرو شن یفیضع یناله  یکه صدا یرون شدم و خواستم برم ب ناامید
 ...یشدم. ول یاالتیمن خ یدممکنه، شا

 .رفتم اومدیکه صدا ازش م  ییناله. به سمت جا یصدا اون
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 .بود که همه جاش پر دود شده بود یکاتاق کوچ یه

دور   یزیچ یهکه   یروبوهانا در حال  یدمبود. رفتم جلو که د افتاده یکی ینزم روی
 ی باز کردنش در تالش بود ول یبدنش انگار بسته شده بود و اون در تالش بود برا

 .حاله، انگار جون نداره یب  گفتمیاگه انسان بود م

  ینگاه  یه و  ینزم ی سمتش و خواستم بلندش کنم که نشد. گذاشتمش رو رفتیم
گره خورده. پس    ییجا یه که دور کمرش بود به   ینوار یدمکه د ف کردم  به اطرا

 .بلندش کرد شدیکه نم  بود  ینواسه هم

. یششکردم کنار در برش داشتم و برگشتم پ  یداپ  یاتاقک و چکش اهن  یرونب  رفتم
 ینها و همون باعث شد که بدنش از ببه اون اهن  یدمبا تمام قدرت چکش رو کوب

 .لندش کنمبتونم باونا ازاد بشه و 

دختر بود!  یهتر شده بود. درست، درست مثل بدن سبک  یلیخ  یچرا ول دونمنمی
 .یرونبردمش ب

اورژانس    یمأمورها  یدماورژانس اومده تا خواستم بگم من خوبم که د  یدمد  بیرون
 :ازم جدا بشه در گوشم گفت  ینکه قبل از ا  یاومدن و روبوهانا رو از دستم گرفتن ول

... کا... کاره... ام... و... دو... یچ... هیـام... من... ه... شر... م... نده ... وا... قعامن
 ...ست... دا... رم

 .اورژانس یازم جدا کردنش و بردش تو و

به خودم اومدم  یفقط وقت  فهمیدم،یاز اطرافم رو نم یچیکرده بودم و ه  هنگ 
 ی. ولیمدکتر هستمنتظر  یهپشت در اتاق همراه با دکتر و بق یمارستانتو ب یدمد

 !! مگه، مگه اون ربات نبود؟ یمارستانیمچرا ب دونمی من هنوز نم
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 :فکر کنم چون دکتر صدام زد یشتر ب نشد

 .جایناز ا یرونب یم؟با هم صحبت کن شهیم یم؟اقا ک-

 .رفتم یرونون دادم و به دنبالش به بسرم رو تک یحرف  یچ ه بدون

و منتظر بودم که دکتر حرفش رو    یمدنشسته بو  یصندل  یرو  یمارستانب  یاطح  توی
 .بزنه یانگار دوست نداشت حرف  یبزنه. ول

 :گفتم  ینواسه هم شدمیداشتم خسته م دیگه

 ...مگه اون جا؟ینا  ینچرا اون رو اورد ینجاییم؟چرا ا یبگ  خواییاوم... دکتر نم-

 :حرفم و گفت یتو  یدحرفم رو کامل بگم و پر نذاشت

 بگم...؟ ی... خب... چجورجاین ا یاییدگفتم ب  ینهم یبرا-

 :حرفش و گفتم یتو پریدم

 .رو از روز اول برام بگو یز همه چ-

 :تکون داد و گفت سری

 ...که  شهی شروع م یاز اون شب یقاخوب... راستش داستان دق یلیخ-

باور کنم   تونستمیبهت بودم. نم  یمن تو  دادیم  یحکه داشت برام توض  یمدت   توی
انسان بوده و امکان داشته که من  یکبودم  یششمدت پ که من تمام  یکه اون 

 .یوفتهها من جونم در خطر باشتباه اون ینترامکان داشته با کوچک  یرم،بم

ف اخرش رو  حر  یهمن االن معن یول یرو کنترل کنم ول یتمعصبان تونستمنمی
نداشته. اون فقط کمک الزم داشته و   یریتقص یچ . راست گفت اون هفهممیم
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چرا   فهممیراه من رو عاشق خودش کرده. حاال م ینا یشده و تو مجبور 
مزاحم  فکار . سرم رو تکون دادم تا از شر ایرماحساسم رو بگ یجلو تونستمینم

فکر کنم احساسم  خوامیبا خودش صحبت کنم. نم یدمن با یول ی،خالص شم ول
 .بکشم یدرو با

اومدن سمتم و   یسداره پلبلند شم و برم سمت اتاقش که چند نفر از ا خواستم
 .جلوم رو گرفتن

  ی چ   یاتش سوز  یلدل  یمبفهم  یمو تا ما بتون  یایید ب  ید : قربان... شما بایسپل  مأمور 
 .بوده

 :تکون دادم و رو به دکتر گفتم سری

باهاش صحبت   ید... نگهش دار... بایامحالش چطوره... من بعدا م ین برو و بب-
 .کنم

و رفت. منم دنبال اون مأمورها راه افتادم تا   باشه تکون داد یرو به معن سرش
رو تموم کنم و بتونم با روبوهانا، نه نه،   هایباز یسپل ینا تر یع بتونم هر چه سر

با اون دختر که دلم رو گرفتار کرده صحبت کنم. فقط  دونم،یکه اسمش رو نم   من
ن غلط  امکان داره که تموم تفکرات م ی. ول یستن یبدونم احساسم الک  خوامیم

 باشه؟ 

*** 

در رو باز کنم که چند تا پرستار به همراه   خواستمیپشت در بودم اتاق بودم و م
 .یکماومدن نزد  یعچند تا نگهبان سر
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که کمک اون دختر   یدنکنه شما بود کنید؟یکار م یچ  جاین: اقا... شما اپرستار
 !تا فرار کنه؟ ینکرد

ساعته پشت در اتاق  یک؟ من که اون فرار کرده یچ  یعنی چــــــــــــی؟
 .باهاش حرف بزنم یدمن با یشه،نم جوریین! ای؟منتظرم... واسه چ 

 !که فرار کرده؟  یچ   یعنی-

 !ید؟ با اون دختره که مجروح شده بود دار یاصال شما چه نسبت  : خب...پرستار

 ...خب من... من-

 یدکنند... بر  دگییاتفاق رس  ینبه ا  ینتا مسئول  یدبر  شناسیدشی: اقا اگه نمپرستار
 .یرونب

و به دکتر زنگ زدم.  یاطحوصله جر و بحث باهاش رو نداشتم رفتم داخل ح چون
 :جواب داد یر دفعه اول جواب نداد، دوباره زنگ زدم که با تأخ

 ین؟کار دار  ی:سالم... چ دکتر

که بهش زنگ زدم نگاه کردم؛   یرو از گوشم جدا کردم و به اسم شخص ی! گوشوا؟
 ...یبه خود دکتر زنگ زده بودم ول درست بود،

 یدین؟ د  یبار ک   یناون دختره رو اخربپرسم شما    خواستمیاومم سالم... راستش م-

مکث  ی. بعد کمکردیمکث کرد که فکر کنم داشت به جواب سوالم فکر م کمی
 :گفت
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نصف   یبا چون تقر یمبود. ما هم بعد از رفتن شما رفت یروز بار د ین: اخردکتر
 یکه تو  دونیدیبوده و... خب فکر کنم م یاون اتش سوز یما هم تو  هاییلوسا

 .انگار ین... نه؟ چون خودتونم بودیماتاق به اون اتاق شد ینقدر اچ یساداره پل

 .بزرگ هست یلیمشکل خ یهاالن  یاره... ول-

 افتاده؟ ی: چه اتفاق دکتر

که چندتا پرستار   شده! فقط امروز اومدم تا با اون دختر صحبت کنم  یچ   دونمینم-
 .یمارستانه از ببا چند تا نگهبان اومدن و گفتن که انگار اون دختر فرار کرد

 !من، اون هنوز حالش بد بود  یخدا  یوا ی؟: چ دکتر

 براش افتاده بوده؟  یچرا... مگه چه اتفاق -

 شده؟  یچ  یتو خبر ندار یعنی: دکتر

 !...که  پرسیدمیکه از شما نم  دونستمیخب اگه م-

  ی و سوختگ   یقعم  یدگی: خب... متاسفانه کتف چپش شکسته و چند تا هم بر دکتر
 ...یداشته، ول

 ی؟ چ  یول-

زخم کتفش   یبودن رو  یکه باعث اتش سوز  یدهایی : متاسفانه انگار همون اسدکتر
بوده و  یفضع یلیاون حالت خ یبوده و خب اون هم دختره و بدنش تو یختهر

بشه... و در کل حالش مناسب  تر یمو وخ تر یقعم یباعث شده که زخم و شکستگ 
 .یستراه رفتن و تحرک داشتن ن

 !شده که رفته؟ یمن! چرا رفته؟! چ  یخدا وای
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کنم!   یلتحل  یهاتفاقات رو تجز  ینا  تونستمیتماس رو قطع کردم. نم  یحرف   یچه  بی
 .باالتر بود یلیسخت بود و از درک من خ

 !یهشقم به چه کسع یدمبود که فهم  ینکه داشت ا  یتنها خوب  ولی

 چرا رفته؟ کجا رفته؟  کردمیفکر بودم و داشتم فکر م توی

 ...کارخونه  یمکه رفت  یبار ینکه اخر  یادمهافتادم.  یزیچ یه یاد یهو

*** 

 (فلش بک)

 

 ی. خسته بودم؛ امروز توکردیرو نگاه م یرون و روبوهانا داشت ب یمجاده بود توی
بود. بعد  یختهکار سرمون ر  ید و ما هم کلبو یختهها بهم راز حساب یکارخونه کل

که  یمشهر بود یکایخونه. نزد گشتیمیبرم یمداشت وقفهیاز چند ساعت کار ب 
 :روبوهانا داد زد

 !یــــــــســـــــا: واروبوهانا

ترمز گرفتم که هم خودم هم روبوهانا    یافتاده باشه طور  یاتفاق   ینکه از ترس ا  سریع
. برگشتم تا ازش یمسالم موند   یمنیه به لطف کمربنداک  یمبه سمت جلو پرتاب شد

لحظه ترس  یهبازه! واسه  ینو در ماش یستن یدمکارش رو بپرسم که د  ینا یلدل
 .م اروم شدمیدصداش رو شن یوقت  یبه جونم افتاد ول  یبد

 .دنبال صداشو  یروندر رو باز کردم و فتم ب
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 ی بزرگ و زرد رنگ... ول  یلیار خز گندم   یهبه    یدمسه تا درخت رو که رد کردم رس  دو
 .قشنگ یلیخ

 .دویدیزار داشت موسط اون گندم روبوهانا

 یتو  یمهر دوتامون در رفت برگشت  یو خستگ   یماز چند ساعت که اون جا موند  بعد
 .ینماش

 :روبوهانا گفت یمنشست وقتی

 ... باشه؟جاینا یاییمبازم ب  یا: بروبوهانا

داش و حالت صورتش نه بگم. سرم رو چرخوندم  نتونستم به ص  یچرا ول  دونمنمی
 :و گفتم

 یم هر وقت که خواست  تونیمیبا شهر و شهرک نداره، م  یادیفاصله ز  جاینباشه... ا-
 که نداره... هوم؟  یبیع ،یشهم تر یطوالن  یکمخب  ی... ولیادهپ یحت  یاییم،ب

 :کرد و گفت  نگاهم

 .خوبه یلیخ یرو یادهنه... پ-

 .اوهوم-

 .ن دادم و راه افتادمتکو یسر و

*** 

 (حال)
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 یمکه رفت  یجا، چون همون دو بارچرا که نه؟! امکان داره که رفته باشه اون اره
جا که اون   یدفهم  شدیم  جا،ینا  یادنگاهش بخونم که دوست داره ب  یتو  تونستمیم

 .دوست داره  یلیرو خ

 .دمزار رونشدم و به سمت همون گندم  ینتکون دادم و سوار ماش سری

*** 

 (چند ساعت قبل)

 هانا 

 

با  یکیانگار  یهام رو باز کنم ولچشم خواستی. دلم مکنهیدرد م سرم
در  یهام رو باز کنم. صدامن چشم خوادیهام رو گرفته و نمهاش پلک انگشت

 یه؟ ک  یعنیاومد. اوم 

 .وو اومد ینش یکه صدا  کردمیداشتم فکر م هنوز 

که بهش زدن خوابه... باشه باشه.    یخاطر اون مسکناره... اره... انگار هنوز به -
 ...یمک  ینبب

 !یگهم یچ  ینم. واستا ببیمهاوه ک اوه

  یه تا   مونمیم جاینبزنم... خب... من هم ... بابا بذار حرفم روینوو: باشه بب شین
قهوه بخرم...   یچهار بغل  یبرم از کافه  خوامی... خب راستش مینره ول  ییوقت جا

... باشه پس االن یام. نه زود میهستم تا برگرد  دییبابا از دستش نم  نه، نه نترس
 .... باشه پس فعالیادفکر کنم بهوش ب یگهد یامم یتا وقت  یرمکه خوابه م
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تا زودتر برسه. صبر کن   دویدیداشت م  ینکه اومد. مثل ا  یدنشدو  یبعدش صدا  و
 خوادی نه مطمعنم متا با من حرف بزنه؟  یادب خوادیم یمگفت اون؟ ک  یچ  ینمبب

 ی. البته با اون همه دم و دستگاه کنه   یتبگه چرا و دعوام کنه و بعدش ازم شکا
 .کنهیمحَوم م ینداره مطمئنم صد در صد از رو زم

  ی . از رویرونب یمارستانب ینبرم از ا ید. فعال اول با دونمیکجا؟ نم  یبرم، ول یدبا
 خودم کوش؟ یهاپوف! لباس نگاه به سر تا پام کردم. یه تخت بلند شدم و 

جونم! توش  یگوشه اتاق بود. رفتم سمتش و درش رو باز کردم. ا  یککمد کوچ  یه
رو برداشتم و در کمد رو   یکیش! ییهااونم چه لباس ی دو دست لباس بود، ول

کوتاه که   ینلباس حلقه است یهشلوار تا وسط ساق پام و  یهبستم. لباس شامل 
 .بود ندلم( دوتا ص یاااون مدل گره  ) از  خوردی گره م  یینشپا

از بلندگو   ییو رفتم سمت در و خواستم در رو باز کنم که صدا یدمرو هم پوش نااو
 .اومد

.  یدکنار اورژانس برو یبه سمت در پشت  توانندیپرسنل اگر م ی: لطفا تمامصدا
 ...... لطفایازمندیماومده... به کمک همه شماها ن یشپ یمشکل

که اون زنه   ییه به اون جاصبر کردم تا هم یکماش رو تکرار کرد. ه چند بار جمل و
 .گفت برن

که اون جا بودن کم بود و هر   یی. خداروشکر تعداد کسایرونرفتم ب یقهده دق بعد
  یین پله پا ی. بعد از کلیاره! شانس باهام جان یسرش تو کار خودش بود. ا یکس

 .کنم  یدارو پ یاضطرار یخروج  تونستم درب یاد،اومدن که باعث شد جونم درب

 سمت ناکجااباد. حاال کجا برم؟  یدمرو که باز کردم با تمام قوا دو در 
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اش . فاصلهیمرفت  یمبار با ک  یهافتادم که    ییهمون جا  یاد  یهوکه    کردمیفکر م  داشتم
  یش جا رو در پبه سمت جاده رفتم و راه اون  یع. سرارزهیم ی ول یادهز جاین با ا

 .گرفتم

*** 

 یوک  ینم کیم

 

 یوفتم باشه. خواستم راه ب جاین که ا  یدوارمشدم. ام یاده کردم و پرو باز   ینماش در 
 :وو بود  ینزنگ خورد. ش یمبرم که گوش

 بله؟ -

 کجاست؟  یدیوو: فهم شین

 !ی؟برم... قطع کن کار ندار ید بود؟ من با ین... کارت همیبااره تقر-

 .منم خبر بدهخوب... فعال برو بعدًا به  یلیوو: خ شین

 .یاوک -

زار بود. که اون طرف گندم   یبلند یهاقطع کردم رفتم سمت درخت کهیناز ا بعد
  یه  یدمکه شدم د  تر یک. نزدیادم ییها که شدم احساس کردم صدادرخت  یکنزد

. نشسته بود  ینمصورتش رو بب ذاشتیبود و نم  یختهکه دورش ر  یینفر با موها
هقش نشون  . هقشنیدصداش رو    شدیواضح م   یلیمجنون و خ  ید درخت ب  یه  یر ز
و   یک نزد یک،که من دنبالشم؟ رفتم نزد ی. نکنه اون کنهیم یهداره گر دادیم
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چوب، شکست و صدا  یکهت یه یکه پام رفت رو  ینم. خواستم کنارش بشتریک نزد
 .و ترس سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد یعکرد. سر  یجادا

بود خورد   یهول هولک و  یعند شد و چون حرکت سربل یعنگاهش بهم افتاد سر تا
 .ینزم

خودم نگه داشتم و به  یسمتش و بازوش رو گرفتم و بلندش کردم، رو به رو رفتم
بود که منو کاًل عوض کرده بود، خود خودش   یصورتش نگاه کردم. همون شخص

 .بود

 .بود یسهاش راه افتاده بودن و صورتش کامال خکردم. دوباره اشک  نگاهش

و اون رو هم نشوندم    ینزم  یشدم و نشستم رو  یخیالرو ب  یز بار همه چ  یناول  برای
 .کردیم یهپام. هنوز داشت گر یرو

که اونو کنارم   ینهمهم ا یست،مهم ن یناالن ا  یول دونم،یاسمش رو هم نم هنوز 
 .نگه دارم

 :شروع کرد به حرف زدن یعحرفم رو شروع کنم که خودش سر خواستم

 دونستمی... نمدونستمینم یچیکاره بودم... من ه  یچبه خدا من ه به خدا...-
 ...که

. دستم رو گذاشتم رو  شدیهقش مانع حرف زدنش منتونست ادامه بده. هق   دیگه
 :هاش و گفتملب
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... یهستم هست  جاین که ا  ینی تو باعث ا ی،اروم، اروم دختر خوب. تو کمکم کرد-
خوب بشه...   یتبهتر و بهتر و در نها  یماریمکه ب  یکمکم کرد... تو  یچرا ول  دونمینم
 ...و

 :چشماش زل زدم و ادامه دادم توی

 یمزندگ  یتو  یکی  ینکهعشق و دوست داشتن... ا  یواقع  یکه معن  یو تو کمکم کرد-
 ی؟تا اخر کنارم بمون  شهیبرام مهمه رو بفهمم. ازت ممنونم و... م

نه  یمقدمه گفتم ول یب  یکم تمدونسیهنگ کرده بود. م ینگاه کردم. طفلک  بهش
 .حد ینتا ا

 :به من نگاه کرد و گفت یججور با بهت بلند شد و گ همون

کس    یچهانا ه  گفتیم  یشهبگم... اخه داداشم هم  یچ   دونمی من... من واقعا نم-
 .ترشییو م گیرهی تو رو نم

که   یهمون تعجب کرد اون موقع یاسمش هانا بود! چه جالب. پس برا پس
 .نا صداش کردمروبوها

 یگرفتمش تو  یعو سر یکشکه رفتم نزد  زدیداشت واسه خودش حرف م هنوز 
 .یدمشبغلم و با تمام وجودم و عشقم بوس

 .تونمیبفهمه که بدون اون نم خواستمیم فقط 

 یشونیمولش کردم و پ یارهم داره کم محس کرد یوقت  یچقدر گذشت ول دونمنمی
 :گفتم  زدمیکه نفس نفس م  یو در حال یشونیشرو چسبوندم به پ

 مونی؟یمن... با من م یعروسک اهن-
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 ...... من هم انسانم، مثل تویگهد یز چ  یه: اره اره اره و  هانا

 .تر بغلم کرد و منم متقاباًل محکم به خودم فشارش دادممحکم و

 

 گشتمیم یکس  دنبال

 کنم  یبا او زندگ  که

 ...ولی

 کردم  یدارا پ کسی

 توانمینم که

 ...او نفس بکشم بدون

 

 

 »پایان«
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