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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 

     

  نیآفر یبنام خداوند هست

 رمان: ]همراز[ نام

 ینظر ستهی: شاسندهینو

رحم   یب یایدن نیشدم. دلم گرفته از ا ریتقد یکس وتنها زخم خورده  یب یبارون یهوا نیا ریو احوالم بده، ز حال

 کشد.  یوناتوانم چنگ م فیظر ی کرهیرحمانه بر پ یکه ب ییایدن

 گناه؟ تاوان کدام خطا؟ نیکدام به

 

 هوا مشت کردم.  یودست هام رو تو  دمیبچه ها باذوق پر قیناظم مدرسه وتشو یصدا دنیباشن

 شده: نیناظم چقدر امروز دلنش یصدا

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 دانش آموز  یکنم، همراز جعفر یخبر خوش براتون دارم با افتخار اعالم م هیبچه ها   ـ

 میواردیام میکن یم تیموفق یبراش آرزو شه،یم یدانیمسابقات دوم یراه یمل میت ینتخابا یما برا یدانشگاه شیپ

بودند  نیما افتخار آفر یهم بارها برا کیمناستیژ ی نهیدر زم شونیما بشه ا یباز هم باعث افتخار ما ومدرسه 

 گرفتند. یادیز یومدال ها

 شناختم زحماتم، یر از پا نمس یگفتن ازخوشحال کیوبچه ها دورم حلقه بستن وتبر الناز

 یربعالقه داشتم م دنیهان مادانگ بود، به دو میتخصص یرشته  نکهیبود. با ا دهیرس جهیبه نت ناتمیها وتمر دنیدو 

تالش  یلیخ یمل میبه ت دنیرس یشد وکمک کرد هدفمند بدوم ...برا دنیورزش مدرسه متوجه استعدادم در دو

 پس سرم: دلناز به خودم آمدم که محکم زبچه ها و ا یغایج غیکردم ...باج

 داد.   جهینت دنتیدختر بالخره مثل اسب دو یوا ـ

 وصورتمو جمع کردم  دمیپشت گردنم کش یدست

 خو!  یسرمو پکوند یآمازون ییآ ـ

 شونه ام زد: یو مستانه رو دیخند

 .  دمینبودم شدم! از بس دنبال تو تا خونه دو یواال آمازون ـ

 . یدیمن دو یگار پابه پاخوبه حاال ان ـ

 کرد.   زیو چشم هاش و ر ستادیدست به کمرا 

 کرد؟ یم نیباهات تمر ینه...جان من ک ـ

 هاموکج وکوله کردم ابرو باال انداختم:  لب

 ه؟یچه همراه نیمن دم خونه بودم تو دم مدرسه ا یول یبله تو بود ـ

و  وهیآب م یمدرسه کل یتن، مجبور شدم از بوفه خواس ینیریسرمو وش ختندیکالس ر ی...همه  دمیغش خند غش

بارمن  کیکردن کم دارم چون  یها فکرم هیهمسا یهمه  گهید دم،یطبق معمول تا خونه دو یبخرم باخوشحال کیک

بود که برام هدف برترشده  یمل میت مهمبودن. البته،حرف مردم برام مهم نبود؛  دهیودر حال آراه راه رفتن ند
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 یزرد و نارنج یآبان ماه بود برگها لیبزرگمان شدم اوا ییالیبزرگ و و اطیر چرخوندم  واردحد یتو دویبود.کل

و  اطیخواست ح یرنگ بودم هرچقدر آقا محمود باغبانمان م بیترک نیکرده بودن عاشق ا یو رنگ نیدرختان زم

 ونریگرفته ها از پنجره سرمو بکرد مثل برق  یم زیو تم اطیروز که داشت ح کی ادمهی دمدا یکنه من اجازه نم زیتم

 زدم  غیکردمو ج

 ؟یکن یآقامحمود چکار م ـ

 شد! رهیجارو به دست به من خ باتعجب

 کنم.  یم زیتم اطویکنم واال ح ینم یخانم جان کار ـ

 من دوسشون دارم. یخواد برگ هارو جارو کن ینم ـ

 به اطراف کرد و گفت:  ینگاه

 بدم؟ یآخه خانم جواب آقا رو چ ـ

 توهوا تکون دادم:  تامودس

 کن.  زیو تم اطیح هیدرخت هارو بذار بق ریدم ز یخودم جوابش و م ـ

 ازاون روز به بعد برگ هارو جمع نکرد.  

 مبل دم دستم پرت کردم،  نیاول یبود کوله امو رو یجون مشغول آشپز یخونه شدم فاط وارد

 ..پرتاب آزاد 3..2..1 ـ

 بود:  ستادهیه دست کنار اپن اب ریجون بلند شد کفگ یفاط یصدا

 چرا کارات مثل پسراس؟! یمثل دخترا رفتار کن یریگ یم ادی یآخه دختر ک ـ

 : دمشیجلو رفتم صفت بغلش کردم و بوس 

 .رعشقمیجون سخت نگ یخونه؛ فاط یسالم بربانو ـ

 رتا پام انداخت:به س یداد و دست هامو از دور گردنش باز کرد؛ نگاه یهاشو گاز گرفت و سرشو تکان م لب
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 ؟یاصال تو دختر نمیبذار بب یحرف زدنش ونگاه !! ولم کن خفم کرد ـ

 جداشدم وپله هارو دوتا دوتا باال رفتم:   ازش

 . یخوبه خودت بزرگم کرد یام کن نهیمونده معا نیجون هم یفاط یوا ـ

 .دیخند یغش م غش

و وارد آشپزخونه شدم، چشم  نییها سُر خوردم پا پله یلباس هام از نرده  دنیگرفتم وبعد پوش یدوش نظام هی  

 :  دمیهامو بستم و بو کش

 آخ جون غزل اال.. ـ

 یفکرم لیآمدن من فوت شده او ایچون بعد از به دن ستین ادمیمن و بزرگ کرده مامانم رو  یجون از بچگ یفاط

 سرطان معده داشت.  دمیبوده بعدها فهم مانیکردم به خاطر زا

اخم و  یباهمه  یول هیوقت ها توکارش جد یاخمو؛ فقط شب ها خونه اس اونم بعض شهیهم یه مردبابام تاجرفرش 

 ذاره.  یمن کم نم یتخمش برا

کرده.اولش  یجون در حقم مادر یفاط یمهربونه من که مادر نداشتم ول یلیسالشه خ48جون  یفاط زینشستم سر م 

همسرشو ازدست  یشد. ازجوان یما سپر یم وقتش توخونه کم کم تما یبه عنوان پرستار وارد خونه امون شد ول

ش وابست یلیما ماندگار شد منم خ یو خونه  تبر نگش گهیکردن د یم یداده بود ازاونجا که خانواده اش روستا زندگ

 گذاشت  زیروم یجعفر حانویور مویشده رو بال یسخار یبودم ...ماه

دادم بدون نون غذا مو بخورم. با اشتها شروع به خوردن کردم  یم حیوزنم مصرف برنجم کم بود ترج میخاطر تنظ به

 شروع شد:  حتیگذاشتم کنارلب مو مک دادم. چشم هام بسته وصورتم جمع شد ...باز نص موترشویل

 افته.  ینخور فشارت م مویل نقدریدخترم ا ـ

 زدم  سیل مویل

 . دهیم یچه حال یدون ینم یوا ـ

 تاق صدا داد:  محکم بازو بسته کردم؛  دهانمو



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
7 

 

 خبر خوب بهت بدم ؟ هیجون  یفاط یراست

 غذا خورد : یقاشق 

 . نمیبگو بب رهیخ ـ

 مو باال دادم وسرمو تکون دادم. ابروها

 ؟یبگم که وشحال بش یخب چ ـ

 . یمل میت یمعلومه ک بر ـ

 : دمیمانند گفتم  دست هامو به هم کوب غیج

 کنم . شتریب تالش مو دیآرهه بالخره موفق شدم حاال با ـ

 جون باذوق ازجاش بلند شد وبغلم کرد: یفاط

 . یزحماتتو گرفت جهیخداروشکر بال خره نت ـ

 بهش بگم.  یخواستم حضور یتاب بودم. م یخبر خوب رو بهش بدم ب نیوا ادیروز تا شب که بابا ب اون

 طرف در بازش کردم:  دمیدو یرو روشن کرد. باخوشحال اطیح نینور ماش بالخره

 . ییسالم بابا ـ

 سالم بابا. ـ

 و ازکنارم رد شد.  دیبغلم نکرد سرم و بوس شهیبغلش مثل هم دمیپر

ل رفت اتاقشو قب میجون و نداد مستق یجواب سالم فاط یحت شهیدنبالش کردم اخماش توهم بود بدتر از هم بانگاهم

 در وببنده گفت:  نکهیاز ا

 .  دیخورم مزاحمم نش یشام نم ـ
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 ی!  با لبهامیکارش رو بدون لیدل میخواست یو باتکان دادن سرمون م میجون به هم نگاه کرد یفاطمنو  دروبست،

 به اتاقم رفتم. زونیآو

ا مست شب ه شتریکرد ب یبه من نم یتوجه گهیآمد د یازاون شب به بعد اخالق بابا صد برابر بدتر شد کمتر خونه م 

 یاعتراض میقمارو مشروب وارد خونه امون شد. جرات نداشت شناختمش! کمکم بساط ینم گهیگشت د یبرم لیوپات

 یبرنامه هست من جلو نیا یداد وقت ینم جازهجون ا یاتاقم حبس شدم فاط ینکشد تو یطول م؛یبگ یزیچ ای میکن

عوض شده بود.  میخونه شلوغ بود زندگ شهیدونستم ...البته خودمم در عذاب بودم هم یکارشو نم لیباشم دل دید

 دمیفهم یم دیکردم، با یم یکار دینداشت با یامورات خونه توجه ایبابا به من  گهیعوض شد د یاه همه چدوم یط

 دیچیبعدازچندبوق صداش تو گوشم پ میهم داشت یبابا که رفت آمد خانوادگ لیشده! زنگ زدم وک ینجوریچرا بابا ا

 ؟؟ دییالو بفرما ـ

  یخالق یالو سالم آقا ـ

 ؟یان خوببه ...سالم همراز ج ـ

 منو منو کردم:  یکم

 . ستیکنه که برام قابل درک ن یم ییکارا یعوض شده  یلیکه اخالق بابا خ هیممنونم ...راستش ...راستش مدت ـ

  دمیآهشو شن یصدا

 خودش رو غرق  شتریتالش داره ب یورشکست شده به جا یبگم دخترم از وقت یآه...واال چ ـ

 کنه  یم

 چطور ورشکست شد؟! قمیحسابگرو دق یم مگه ممکنه ؟! باباورشکست هنگ کرد ی ازکلمه

 حواسم جمع شد یخالق یآقا یباصدا

 شد؟ یدخترم حواست بامنه چ ـ

 دونستم بابا ورشکست شده آخه چطور ممکنه ؟ یمن نم یچیها..ه ـ

 عاقبتش. نمیشرکت نامعتبر قرار داد بست ا هیبگم بدون مشورت بامن با یچ ـواال
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 شرکت،کارخانه ؟ تسین یراه یعنی ـ

م ها ه نیامالک وماش شیدار ی هیکارخانه وشرکت رو واگذار کرد بق شیدوهفته پ ستین ینه دخترم متاسفانه راه ـ

 نطوریا دیکرد شا یاگه بامن مشورت م که؛یکوچ نیکه مونده همون خونه و چند تکه زم یزیتنها چ شیبده یداد جا

 شد  ینم

 لرزان گفتم : یاصداب دیکردم اشک از روگونم غلط بغض

خونه  نجاروقماریخونه ا ارهیرو م بهیغر یکنه وآدما ی؟ بابام اخالقش عوض شده دائم مست م شهیم یاالن چ ـ

 کرده.

 نکرد.  دهیدونم دخترم هرچقدر بهش گفتم فا یم ـ

 رفته گفتم: لیتحل یدست اشک مو پاک کردم باصدا باپشت

 مزاحم شدم..  دیببخش ـ

 خبرم کن  یداشت یگه کارکنم ا یخواهش م ـ

 چشم ممنونم خدا حافظ.  ـ

 یبانگران دیشن یما که رو پخش بود م یجون تمام مدت صدا یگذاشتم، فاط نیرو زم یجوابش گوش دنیاز شن قبل

 به من بود. رهیدست گذاشته و خ یدست رو

 ارم نشست دستمو گرفت: جون کن یبغضم شکست وبلند بلند زار زدم فاط نیتلفن سُرخوردم زم زیکنار م همونجا

 خونه مونده. نیازدست داده فقط ا شویرفت! بابا ورشکست شده همه چ میجون بدبخت شد یفاط ـ

 نینبود به ا یزیچ یداشت آرامم کنه ول یجون سع یفاط میمادرانه اش گذاشتم وهر دو زارزد ی نهیرو توس سرم

 فراموش کنم.  یزود

 آمدم  رونیب ازبغلش

 کنه.   یبابام داره خودش و با قمار و مشروب نابود م؟ شهیم یاالن چ ـ
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 یاشکامو پاک کردمو آرام ازپله ها بال رفتم خودم رو به اتاقم رسوندم واضحه خودشه باخته م ستادمیشدم ا بلند

مام ت دیبا هیینها ی. فردا مسابقه میشیکه بدبخت تر م ینجوریشه؟ایخواد باقمارو مشروب فراموش کنه آخه مگه م

 یشد ...طبق قراربا الناز لباس ورزش یمانع تمرکزم م الیبازم فکرو خ یول ستین یراه تینم و بذارم؛ تا موفقتوا

 یباخطها یمو تو لباسم کردم کفش اسپرت خاکستر یسورمه ا یمقنعه  دنیراحت دو یبرا دمیو پوش میخاکستر

 آماده دم در بودم.  میپوش ییصورت

 : دیبود ...الناز هکل وهکل بادوچرخه  رس دنیکرد دو یدور م الیو خهمه فکر نیکه منو ازا یزیچ تنها

  بایسالم بر ورزش کار ز ـ

 بود:  نییبند کفشم و محکم کردم سرم پا ستادهیزانو ا یرو 

 !یزن ینفس نفس م نقدیا یسالم چته؟ خوبه بادوچرخه آمد ـ

 کنم.  تیکنه  فکر نکنم بتونم همراه یآخ همراز پام درد م ـ

 بسته زدم   یبالب ه:ا یدلبخن

  یبکش یتو هم سخت ستیمن مسابقه دارم قرارن یخب برو خونه ممنون که آمد ـ

 هاشو جمع کرد  لب

  ؟یش یبرم ناراحت نم ینی ـ

 .شمیناراحت  نم الیخ ینبابا ب ـ

 زد  یگل گشاد لبخند

 . رمیا...پس من م ـ

 خداحافظ.  یاوک ـ

تر...  ادیادوزیکردم ز ادیکردم تا بدنم گرم شه وبعد سرعتم مو ز دنیه دورد شدم مو آرام آرام شروع ب ازکنارش

 دنیورزش ودو یها برا یلیسالمت خ یبود بنام جاده  ییما جا یمحله  کینزد
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تمرکز ندارم اصال قلبم پر آشوبه بابام  شونهیافکارم پر ؟یامروز چ یول دمیدو یراحت م الیآمدن ...منم باخ یم 

بعداز  دمیدو یهم م ختمیر یکنه ...هم اشک م یشو باخته از همه بدتر داره خودشو نابود م یعرض چند ماه همه چ

جون باسرعت  یخبره ؟از درکه وارد شدم ...فاط چه یشده بود ...وا کیبرگشتم خونه هوا تار دنیچند ساعت دو

 ومحکم گفت: یجد یلیخودشو به من رسوند بازوم موگرفت خ

 . نهیصورت تو بب یباال نذار کسوبدو  نییسرتو بنداز پا ـ

 نشد اخم هام رفت توهم : میاز حرف هاش حال یزیچ

 شده چرا آخه؟! یچ ـ

 : دیکش یکه بازومو م نطوریهم

 بهت بخوره.  یالک یقمار بازا نیا صیخوام چشم حر یبرو باال نم عیسر یسالم کن ستین ازیحرف نباشه ن ـ

   دمیرو شن یکس یسمت پله ها رفتم .از پشت سرم صدابه  عیکه گفت: سر نطوریحرفش شدم هم متوجه

 !؟یدختر دار ینگفته بود یجعفر یآقا ـ

 جواب داد بابا

 آره دخترمه که چه؟ ـ

ستور به د یخونه اتاقمه حت نیامن ا یها صدقه سر بابا تنها جا یچون به اتاقم پناه بردم. تازگ دمینشن ییصدا گهید

شدم تو  یبرام خالصله شده بود به اتاق؛ه در واقع زندان یهزار متر یم. خونه کرد یجون در و از داخل قفل م یفاط

نشان  یعکس العمل چیه رمیم یمل میت یانتخاب یب بابا گفتم: برا یخسته شدم وقت طیشرا نیاز ا گهیاتاق خودم ...د

احت غم با من آشنا شده برجسته ام شد. چه ر یبراش مهم نبودم.باز اشک بود که مهمون گونه ها گهینداد! انگار د

 م.بعد از حما دیشن یکه فقط خدا م یغیزدم .ج غیدهنم گرفتم تاتونستم ج یآب دست مو جلو ردوشیبود. رفتم ز

نبود. عاشق لباس راحت وباز  یخبر کیش یراحت و باز، لباس خواب ها یاز لباس ها گهی. ددمیلباس ها مو پوش

 نیلباس هام بود باتعجب ب یروز که از مدرسه برگشتم مشغول جمع آور هیجون همه رو جمع کرده بود  یبودم ..فاط

 : ستادمیچهار چوب در ا

 ؟یکن یسالم چکار م ـ
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 کنم.  یسالم گلم دارم لباسهاتو جمع م ـ

 : ستادمیهام گشاد و دهنم باز موند. رفتم کنارش سرپا ا چشم

 ؟؟ یآخه چرا چکار لباس هام دار ـ

 گفت: دیچ یم یساک بزرگ یکه لباس ها مو تو نطوریهم

 یاس هالب یبپوش نارویا دیکه بابات توخونه درست کرده نبا یبا وضع یجذب بپوش ایباز  یلباس ها دینبا گهید ـ

 . ستین یبهتره ...از شلوارلک وتاب و بخصوص لباس خواب خبر دهیوگشاد وپوش یمعمول

 : دمیدم و نالمو چنگ ز یحرفش بودم کنارش زانو زدم لباس خواب صورت نیا هنگ

 تبعم گرمه. یدون یبره م یدارد خوابم نم نیدوست دارم با لباس آست ناروینه آخه من ا ـ

 ینبود غم عجب، اخم گره کرده  یشگیجون هم یفاط یخوابم رو باحرص ازم گرفت چهره اش چهره  لباس

 ..بابغض گفت: شیشونیپ

 ینا امنه برا نجایقمار خونه نکرده بود ا نجارویشت بابات ادا تیخونه امن بود امن نیبود ا یلباس ها مال وقت نیا ـ

اد وگش یچند تا لباس معمول یایبه چشم ب دینبا هیهمه گرگ چشم در نیا نیمثل تو. ب یو خوش اندام بایدختر ز

 .ننیبب تو رو دیاصال نبا یاین رونیب یودر وقفل کن یبمون هتو اتاقت دیبا هینجوریکه خونه ا یبرات گرفتم تا وقت

به حرف  یودر حق من تمام کرده بود ...وقت یزن مادر نیا دیغلط زیر یچروکها نیچشم اش ب یازگوشه  اشکش

 کیش یلباس هام کمکش کردم لباسها یصدا در جمع آور یب ی هیحرف با گر یب  قته؛یحق دمیهاش فکرکردم د

خوابم نبرد .آخه به  دیجد یلباس ها اول بباشلوار گشاد ..شب ا ختیر یگشاد و ب یوجذبم جاشونو دادن به لباس ها

 کنار آمدم.  طیلباس خواب عادت داشتم کمکم باشرا

همه  دمیروز سال ها زحمت کش نیا یپاهام جمع کردم برا  یتمام قدرتم و تو دیمسابقه فرار رس یلحظه  بالخره

بله اول شدم ...حاال  دم،یرس انیپاتا به  خط  دمیشده بودن باتمام توانم دو نیگل چ ییجورا هیبودن  یها قو فیحر

 توپوستم  یاز خوشحال شمیم یمل میعضو ت گهید
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 یو رد کردم باز سرو صدا اطیبرگشتم خونه، ح یبود ...باخوشحال یمن وصف ناشدن یحال اون لحظه  دمیگنج ینم

 یدمر یباصدا دمی: رسبه پلها که ننیاز کنارشون رد بشم تا منو نب یتند دیباز با دمیچندش آور و شن یاون مردها

 متوقف شدم 

 ؟ یستیتوسالم بلد ن ـ

 دنشیجون خودشو به من رسوند باد ینرده ها خشک شد فاط یبهش بود ضربان قلبم باال رفت دستم رو پشتم

نشسته بود  یمشک یچشم وابرو  ،یورزشکار کلیجوان چهار شونه باه یمرد دمیکردم به طرفش چرخ دایجرات پ

شده بودن ..اخم هامو  رهیخ نب باال به م 45 یهم بارده سن گهید قدش بلنده چند نفر ددا صیشد تشخ یم یول

 : ستادمیوصاف ا دمیتوهم کش

 . دمیسالم ند قیخونه ال نیو توا یکس یچرا سالم بلدم ول ـ

رد،با ک مهمونم یلیبرم باال که بابا خودشو به من رسوند  وبازو مو گرفته ومنو به طرف خودش چرخوند و  س برگشتم

که  ی! به  خاطر سوزش صورتم،به خاطر قلبم که شکست وغروردیپر رونیکارش شوکه شدم اشک از چشمم ب نیا

 زد: ادیزد ؟فر یلیآدم به من س نیخورد شد چرا به خاطر ا

 پرو با مهمون من درست حرف بزن. یدختره  ـ

 ه صورت بابا نگاه هم نکردمب یحت دم،یو   از پله ها به باال دو دمیکش رونیمو از دستش ب بازو

غرور  نیدل وا نینه ا یوتا آروم بشم ول دمیکوب یم واریکرد مشت هامو محکم به درو د یقهقه ها شون داغونم م 

 هشیکه هم یبا حال زارم به تنها آغوش نیسُر خوردم زم واریبه د هیشد. تک یها آروم نم یراحت نیشکسته بود. به ا

زدم با  یاش نشست باحرص به لباسش چنگ م نهیکنارم بود سرم توس شهیهم یجو، کس یطبرام باز بود پناه برم. فا

 گفتم : هیگر

 ارزش.  یب یآدما نیا یبابا چقد عوض شده منو زد ...منو زد...اونم جلو یدید ـ

 جون نگاه کردم.  یفاط انیاشکم به صورت گر یبلند کردم از پشت پرده  سرمو

 . دمشیتا حاال ند یعوض شعوریب ه؟یاصن ..اصن اون پسره ک ـ

 جون باکف دست اشک :مو پاک کرد  یفاط
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باال  یآمد یبود وزود م نییپسره از اول بوده چون سرت پا نیخوشکلت بشم ا یآروم باش دخترم قربون چشما ـ

  شهیدرست م ینکن گل من توکل کن برخدا همه چ هی..االنم گر یدیاونو ند

 پس زدم  دستشو

انتخاب شدم  یمل میت یبرا یدون یامروز رکُرد زدم، م یدون یتونم شاد باشم م ینم گهید شهیمدرست ن یچینه ه ـ

 ؟

 هق ادامه دادم:  باهق

ه ک یی.کو جشن کو اون خوشحالرمیگ یگفت برات جشن م یبابا م شیتونم خوشحال باشم چندماه پ ینم یول ـ

 انتظارشو داشتم؟

 زدم:  یشدم دستامو باز کردم وچرخ بلند

 !نیب درک وضع خونه رو بب نایکو؟ ا میشیآرا لیخوشکلم کو وسا یوضع منه لباسها نینگاه کن ا ـ

 به عالمت تاسف تکان دادم:  سرمو

 تو گوشم!  زنهیم یلیمست وملنگ س یبابا چه راحت ب خاطر چهارتا الک نیخونه رو بب ـ

 امو ازسرم کندم وپرت کردم روتخت چنگ زدم به گلوم:  مقنعه

 ندارم. راتوییتغ نیشم من تحمل ا یخفه مدارم  ـ

 جون که حالش بهتر از من نبود بلند شد دست هامو گرفت:  یفاط

 کرد. یشه کار یفعال نم یدلم ول زیدونم عز یم ـ

 شد:  رهیانگار برق بهش وصل کنن خشکش زد وبه من خ هوی

 حواسم نبود؟ یگفت ی! تواالن چ؟یچ ـ

 شدم ازرفتارش  متعجب

 تم؟ گف یوچ یچ ـ
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 بغلم کرد  محکم

 رکوردو..: یول یشیقبول م یمل میدونستم ت یم ؟یرکُرد زد یگفت ـ

  دمیمو باال کش ینیب

 آره رکورد زدم ـ

 زد   یفیخف غیج 

 . یدیزحماتو د ی جهیخدارو شکر بالخره نت یوا ـ

 گفتم : یجون یب یروشونه هاش گذاشتم ..باصدا سرمو

 یهمش م زنهینگذاشته همش دلم شور م یخوشحال یبرا ییبابا جا ستمیاصال خوشحال ن یآره موفق شدم ول ـ

 کنم. یم یمرد مست وارد اتاقم بشه احساس نا امن هیترسم هرآن 

ولو شدم روتخت بهش پشت کردم. وهق هق کردم دلم شکسته بود منو  ارمیمانتومو در ب نکهیجدا شدم بدون ا ازش

که  فیانداختم. ح یم رونیوهمشونو از خونه ب دیرس ی.کاش زورم مارزش خورد کرده بود  یاون همه آدم ب یجلو

 یبودمش از همه  دهیمدت ند نیچطور توا بودبد ذهنمو مشغول کرده  یعوض یرسه ، اون پسره  یتونم زورم نم ینم

 خورد!  یکه توخونه امون بود جوان تر بود اصال سنش به اونا نم یافراد

م فکر طیشرا نیباا یکنکور بدم از تابستان مرور دسامو شروع کرده بود ول دیبا مدام با خودم در جدل بدم! امسال 

 هیکنار آمده بود چون درسم خوب بود با بتهامیشروع شده  مدرسه باغ یمل میت ناتیمشغوله اصال تمرکز ندارم ..تمر

ران عم ای یمعمار یمهندس عالقه به یلیبود وخ یاضیام ر شتهگرفتم ..ر یزود مطالبو م رانیساده از طرف دب حیتوض

 داشتم 

همش بازنده بود کمکم متوجه  میدیکه فهم نطوریباخت نداشت ماشااهلل ا یبرا یزیچ گهیشروع شد ...بابا د زمستان

 جون یبازه فاط یم نمیا یخونه بود که مطمعن بودم به زود مونییتنها دار میندار ینیماش ای الیو ای نیزم میشد

 کرد از من مراقبت کنه  یم تالششوتمام  دیخواب یم شمیکه شبها پ یینگرانم بود تا جا یلیخ

 جون یبود فاط دهیخونه خلوته بعداز چند ماه خونه رنگ آرامش د دمیروز که ازمدرسه برگشتم باکمال تعجب د هی

 کردم: زیبه استقبالم آمد. چشمامو ر شهیمثل هم
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 سالم خونه خلوته! ـ

 آرام جوابم و داد: یباصدا

 . انیشب م دمیازتلفن بابات فهم نجوری...آره ایم گلم خسته نباشسال ـ

 وارد آشپز خونه شدم  همراهش

 راحت.:  الیاونم باخ م؛یخور یچه خوب امروز نهارو تو آشپزخونه م یوا ـ

 زد  یجون لبخند یفاط

 دم. عدس پلو درست کر زیسر م نیبش ای. بمیندار یدونم چقدر برات سخته  چاره ا یدلم م زیعز ـ

  میدیگشاد شد وخند چشمام

 آخ چوون حتما با قزل اال؟ ـ

 جون رنگ غم گرفت:  یفاط ی چهره

 کنم. یده. من از پسندازم دارم خرج م ینم یوقته خرج یلیراستش بابات خ میندار ینه گلم ماه ـ

 جون دوختم:  یشد نگاه متعجب مو به فاط یگره خورد ته دلم خال ابروهام

 کنه؟ یپس بابا چکار م ید یج خونه رو م! توخر؟یچـ یعنی ـ

 قابلمه رو باز کرد:  در

 هست که تو ییزایچ هیداشت به باد داد  یهرچ دهیخونه رو نم یدخترم چند ماه که خرج  ـ

  یدون ینم 

 نیبود که من خبر نداشتم مگه ازا یچ گهیبودم د جیو رفتم کنارش گ نیام هنوز رو دوشم بود. سُر دادم زم کوله

 ! دست مو روشونش گذاشتم برگشت طرفم:میم داشتبدتر

 وضعمون بد شده؟! نقدریا یعنیجون ؟ یفاط  ـ
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 نگاهم کرد  بابغض

 توام.  ی ندهیمن نگران آ ـ

 آرومتر کرد  صداشو

 .یوبدون یهمه چ دیبالخره با ـ

 وبدونم ؟خب بگو.  یگفتم : چ یبانگران

 آورد:  نییشونه هاش پا یشد دست مو از رو رهیصورتم خ به

 فکرکنم بابات معتاد شده  ـ

 فتم:رفته گ لیتحل یقابل هضم نبود. شوکه شدم باچشم بسته وصدا گهیحرف د نیا دنیبه هم فشردم...شن چشمامو

 تونم ساکت باشم. ینم گهینه...دروغه د گهید نینه ...نه ...ا ـ

 سند بود  نیع جون برام یحرف فاط یبرام سخت بود ول یهمه بدبخت نیجدا شدم تحمل ا ازش

 شد:  ریچشمم سراز یبود اشک ازگوشه  دهیبابا کارد به استخونم رس یدست کارا از

 کجاس؟ ـ

 بابات؟ یک ـ

 بله بابام. ـ

 تواتاقشه.  ـ

 . داد زد . دیجون هم دنبالم دو یطرف اتاقش فاط دمیوناراحت بودم که دو یعصب نقدریا

 نه نرو صبر کن.  ـ

  دیبا دمیکه د  ییدر بزنم در و باز کردم با صحنه ا نکهیون ابد دمیدو یم یفکر چیه بدون



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
18 

 

کردم چشم هام داشت از هدقه  خیودر وبست! نفسم حبس شده بود انگار  رونیب دیجون زود منو کش یمُردم فاط یم

 یتوچ وضع ی...وا ی...وا ی...وا دمیزن د هیمونده که بابا نکرده؟ بابامو با  یچه کار گهیآمد سرجام خشکم زد د یدر م

 دنبال خودش داد زد:  دیجون منو کش ی...فاط دمید

 ؟یراه بر یستیمگه نگفتم صبر کن نرو چرا بلد ن  ید یچرا گوش نم گمیزمیچ هی یآخه دختر وقت ـ

 نگاش کردم : یکنم تند دایتا خودم و پ دیطول کش یکم

 رفته؟  شیحد پ نیتا ا یچرا از اول نگفت ـ

بابارو   گهیجون جدا شدم و به تنها پناه گاهم پناه بردم دوست نداشتم د یزدم از فاط یبلند زار م یباصدا گهید

شد. بابا  دهیکوب واریباز و به د یبد یاتاقم زانو به بغل نشستم در باصدا یگوشه  رونیچندساعت با لباس ب نمیبب

زانوم گذاشتم آخه باچه  یروبودم سرمو   دهید یبد ی هتار کرده بود صحن دمویوارد شد اشک د تیباخشم وعصبان

 نگاش کنم؟ ییرو

 :دیکش ادیبا پا  به پهلوم  زدو فر ستادیکنارا 

 ها؟ یشیچرا بدون در زن  وارد م دیچش سف یدختره  ـ

زانو برداشتم موها مو بچنگ گرفتم پاها مو دراز کردم و محکم  یورفت.  سرمو از رو ستادیکنارم ا یندادم کم یجواب

 آرام و بدون ترس  یزندگ هیمنم دلم  دم،یکوب نیبه مثل بچه ها زم

 خواست.  یم

خونه وآدماش  نیازا گهیراحت با اون زن رفت آمد داشت انگار اونم معتاد بود!  چه شود، د یلیروز به بعد بابا خ ازاون

 یف براهد ینشستم و ب یم نیدورچ یکردم ...پشت بام رو دایهام پ یرفع دلتنگ یتازه برا یجا هیشد  یچندشم م

کردم که  دایپ یحالت و زمان نیوباران برام مهم نبود ...ا برف یکردم حت یقرارم به اطراف نگاه م یآرام کردن دل ب

جون  یباخت و پول مواد نداشت با مشت ولقد به جون فاط یبرا یزیچ گهید دمیمواد مخدر د قیبابا رو در حال تزر

 گفت: یکرد، م یاون منو رها نم یون خواستم بره ولج یخواست از فاط یافتاد وپول ازش م یبدبخت م

 همه گرگ رها کنم؟ نیا نیچطور تو رو ب ـ
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 هگیکرد.  د یبابا م یاشیخرج ما وا هیما حاال داشت تمام پسنداز شو  بدون گال یخانواده  یزحمت برا بعدازچندسال

 خراب شده بود واقعا ازش  یلیکرد وضع بابا خ یو ورزش آرومم نم دنیدو

و  کیش یشده بود. ازلباس ها دهیوپرخاشگر شده بود صورت پر و سرخش زرد والغر وچروک یعصب دم،یترس یم

 جز مواد توجه نداشت!  یزینبود اصال به چ یخبر  دشیاتوکش

 جون باعجله در زد:  یشب ساعت دوازده بود فاط هی

 باز کن همراز باز کن.  ـ

 : دمیپرت کرد داخل، متعجب پرس طرف در وقفلو تو در چرخوندم ..خودشو دمیدو

 جون؟  یشده فاط یچ ـ

 کنه  یدونستم بابات آخرش تورو بدبخت م یبه سرمون آمد م دمیترس یکه م یزیقربونت بشه عجله کن ازچ یفاط ـ

 بودم:  رهیبهش خ متعجب

 شده؟ یآخه بگو چ ـ

 طرف لباس هام وپالتو و شلوارم رو سمتم پرت کرد:  دیدو ـ

 کرده وتورو باخته  یروت شرط بند دتیند ریبابا خ یرب دیبپوش با ـ

 چقدر هنگ کنم چقدر؟ گهید

 منو باخته ؟ یچ یعنی ـ

 هنوز منگ بودم با دمیتنم کمک کرد شلوارم و پوش دیپوش یجون پالتو مو هول هول یبودم فاط ستادهیحرکت ا یب

 جون به شونه هام زد حواسم جمع شد  یکه فاط یتکان

 . نشیببر دیایبابات گفت: ب دمیسراغت خودم شن انی..االنه ب امدنیتا ن دختر زود االی ـ

 ... ایدن یرحم یبابام از ب یرحم یهمه ب نیام گرفت از ا هیگر دیلرز یسراسر وجودم و گرفت لبام م ترس

 ترسم حاال چکارکنم ؟ یجون م یفاط ـ
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  آورد وانداخت روشونم رونیب یبزرگ یطرف کمد لباس هام کوله  دیدو

پولم گذاشتم داخل کوله آدرس دادشمو که  شه،یم نجوریکوله رو آماده کردم مطمعن بود ا نیدخترم مدتهاس ا ایب ـ

 امن اونجاس  سفارشتو به دادشم کردم . یهست تنها جا تمیروستامونه نوشتم و گذاشتم مدارک شناسا

 کن وباز کرد: در بال میکرد یم هیهردوگر دیزد، صورتم و بوس یحرف م هیباگر تندتند

 هی ؛یرسب یآژانس ای یامن یباسرعت بدو تا به جا یتون یتا م یتو ورزشکار یبپر یتون یدونم م یبرو م نجایاز ا ایب ـ

سراغت بابات تورو داده هب اون پسره که اونروز باهاش حرفت شد  انیشهر نمون االناس ب یراست برو روستا تو

 . یون فرار کناز دست ش دیهم داره با گاردیچندتا باد

  دیلرز یبود صدام م دهیامانم و بر هیتودلم آشوب به پا شد. گر دیلرز یهام م دست

 چکار کنم؟ ییمن تنها ایجون توام ب یفاط ـ

 کرد:  یم هیپاک کرد اونم گر اشکمو

 ندارن  یکنم تو در رو بامن که کار یتا سرگرم شون م رمینه دخترم من دست وپاگ ـ

 پشتم زد: و به  دیبوس صورتمو

 برو گلم. یتند باد من یهست ییهمراز تو دختر قو ـ

 کردم :  یهق هق م میدیوبوس میبالکن همو محکم بغل کرد کنار

 . فتمیگرگا ن نیبرام دعا کن دست ا یکرد یجون تو در حقم مادر یفاط ـ

 با کف دست پس زد.  اشکاشو

 برو جونم نفسم خدا به همراهت کفش هاتو بپوش زود باش.  ـ

 یبوسه رو به دست  فاط نیپام و انداختم اونور نرده ها آخر هیو بندشو صفت کردم  دمیاسپرتم رو پوش یها کفش

 : دمیبابا رو از پشت در شن یجون زدم ...صدا

 درو.. نیباز کن ا ییاونجا یهمراز در وباز کن،  فاط  ـ
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 زد:  ادیفر دیکوب یمحکم به در م دینشن یجواب یوقت

 درو تا نشکوندم.  نیز کن ابا ید لعنت  ـ

 جون باعجله گفت : یکه من ناموسش بودم دلم شکست همونجا بابام رو چال کردم فاط یبابام کس یرحم یازب

 کنم.  یبرو من حواس شو نو پرت م ـ

 دیرس یبه گوشم م یادیز یشدم. صداها زونیامو اونور نرده ها انداختم و از نرده ها آو گهید یپا هیپس زدم  اشکامو

 کنه.  یزد اونهاش داره از بالکن فرار م ادیفر نییاز پا یکی

م تا طرف دیدو یکیرفتم  یم دیبا یتو پاهام احساس کردم ول یفیبلند شدم درد خف عیسر ن؛ییپرت کردم پا خودمو

 که  شدم کینزد یطرف در خروج دمیشد باپازدم توشکمش دو کیبهم نزد

 زد  ادیدرو باز کرد وفر باغبان

 از بدو بابا ..بدو.. همر ـ

 بود!  یدنیمن د یبه عالمت تشکر سرم رو تکان دادم؛ چه جالب؛ حال اون لحظه  فقط

 کرد. یمامانم  در حقم مادر یجون به جا یو فاط دیکش رتیبابام غ یباغبان خونه به جا  

 جون تو گوشم بود  یفاط یهنوز صدا دمیخارج شدم دو ازدر

 همراز بدو فرار کن.  ـ

شد برنگرد.  یجون گفت: هرچ یبرم فاط دیبا یزدش ..ول یکرد انگار بابا م یم شیزجه هاش قلبم و ر یصدا

  دنیدو یدنبالم م یکلیکردم دومرد ه یبه پشت سر نگاه م دمیدو یکه م نطوریهم

 ؟یریدختر کجا م سایزد: وا ادیقر یاول

 گفتم:  دمیدو یکه م نطوریهم

 .سادمیآره جون عمت منم وا ـ

 . اههیروزگارت س رمتیبحالت مگه دستم بهت نرسه اگه بگ ی: وادینفس زنان غر یدوم
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 شدم بارون به سرم  یو رد م دمیدو یپناه م یها وکوچه ها ب ابونیکردم از خ ادیز سرعتمو

  د؛یبار یم

توانم به زدم با تمام  تیرضا یاز رو ییبه پشت سرم انداختم، هر دوشون نفس زنان زانو زدن خنده  ینگاه دوباره

 یاصل ابانیکردم به  خ یم دایپ یزیچ ،یآژانس دیاز بارون بودن؛ با سیها خلوت وخ ابونیادامه دادم خ دنیدو

 حرکت یاز ترس چشمام گشاد شد و ب ستادیا امپ یجلو دیسف یسانتافه  هی هویبه اطراف چرخوندم  یسر دمیرس

 دنبالم کرد و نیبه پشت سرم نگاه کردم ...با ماشو دمیدو دنشیهمون پسره پشت رول نشسته بود باد ستادم،یا

از ترس چشم هامو بستم تا خواستم دوباره  ستادهیفضا رو پر کرد. ا نیترمز ماش یصدا دیچیجلوم پ ادیباسرعت ز

 یدست ها نیبود نتونستم از ب دهیفا یشد و از کمرم گرفت هرچقد تقال کردم ب ادهیپ نیماش زنفرا هیفرار کنم، 

 دست نطوریکرد هم یبودم فشار دستش داشت کمرم و خُرد م دهیهرکولو ند نیا ی افهیرها بشم. هنوز ققدرتمندش 

 زدم  یوپا م

  ؟یخوا یاز جونم م یولم کن آشغال هرزه بذار برم چ ـ

 زدم.  غیکمرم و فشار داد که از شدت درد ج چنان

 ولم کن کمرم شکست.  یآ ـ

 : دیو غر دیازپشت سر کنار گوشم کش سرشو

 . شهیگرون تموم م یلیحرف برات خ نیکنم. ا یم تیاون باباته، خفه شو حال ییهرزه تو ـ

 شد  ادهیپ نیخونه ا:.مون بود از ماش شهیکه هم یمرد

  امدهین یتا کس دیآقا سوار ش ـ

 دنیسزراه ربودن تاره نفس نفس زنان و لنگ لنگان ا بمیه اس! اون دوتا که در تعق گید یکینوکر  نمیا دمیفهم تازه

 گفت : شونیکی

 .میبه گرش برس میدوه نتونست یخدا مثل اسب م یآ ـ

 گفت:  تیدهنمو گرفته بود. باعصبان یدستش جلو هیدستش دور کمرم بود وبا هیکه منو گرفته بود  یمرد
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 .دیگم ش االیچشام  یاز جلو دیگم ش دیدختر نشد هی فیتن لشا حر دیخفه ش ـ

 خونه امون بود:  شهیکه هم یبه اون مرد روکرد

 اشکان زود باش سوار شو.  ـ

 چشم آقا.  ـ

 غیرو پاش در دمیکردم پاهام و بردم باال ومحکم کوب ییرها یتالشم و برا نیدور زد وپشت رول نشست. آخر نویماش

 : دمیکش غیدست وپازدم و ج نیتوماش دیدستش بود منو کش ریجور که کمرم اس نیتکان کوچولو هم هیاز 

دست  هیسرم رو گذاشت رو پاهاش با دیرو گرفتم درو باز کنم بازوم و گرفت وکش رهیبذار برم دستگ یکن لعنتولم  ـ

 یرار بف یتالشم برا نجایبودم .تا ا دهینحسشو ند یاشم دورم حلقه بود هنوز چهره  گهیدست د هیگردنمو گرفته بود 

 و ترس سراسر وجودم و گرفته بود آشکارا دهیفا

 ینزار آبروم بره وب ایکنن؟ خدا ی؟بامن چکار م شهیم یام چ ندهیآ ایکردم. خدا یازترس داشتم سکته م دمیلرز یم 

 یفشار دستش خورد م ریکردم .گردنم داشت ز یم هیصدا گر یجا منو بکش...ب نیغفت بشم ...اگه قرار آبروم بره هم

 یم یمن دنبال راه فرار شانیاد فنا داد. افکار پربه ب آبروموشد از ته دل بابامو لعنت فرستادم که من و آرزوهام و 

 ریسم نیدونم چقدر ب یدستاش کرده بود نم ریتمام منو اس یرحم یبود که با ب یمرد ی دهیکش یگشت سرم رو پاها

ا شد ب شتریترسم دلهوره ام ب میوارد خونه شد دمیبعد دوباره حرکت کرد فهم قهیوچند دق ستادیا نیماش میبود

 : دیومحکم بود غر یگردن وکمرم برداشت صداش جد یدست هاشو از رو نیشما ستادنیا

 شو .. ادهیپ االی ـ

  نمیموفق شدم چهره اش وبب دیکش رونیب نیامو گرفت ومنو از ماش قهیشد از پشت  ادهیاز من پ قبل

چقد  یکنم لعنت دایراه فرار و پ دیچه قد بلند! کنارش همچون جوجه بودم باترس به اطراف نگاه کردم با یعل ای

 متیکردم تو واقع یفکر نم یدارن ول گاردیها باد یبودم بعض دهیها د لمینرده داشتن. تو ف وارهایداره د گاردیباد

 ن؟یک نایباشه ..مگه ا ینجوریا

 تو تکون بده تن لشتو  ایبجنب ب یکن یها چته کجا رو نگاه م ـ
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کوله ام که هنوز رو دوشم بودم  یگلوم و قورت دادم و دسته درد گرنمو تحکل کردم ، آب  ستادمیکردم صاف ا نگاش

 باشم:  یقو دیترسم با یبفهمه م دیو گرفتم نبا

ون بفهمه کارت سیاگه پل نجایا دیاصن چرا منو آورد ستمیدرست حرف بزن منکه بردت ن یتن لش خودت نکهیاول ا ـ

 ساختس .

رشو س ستادمیپام ا یکه رو پنجه  یباال جور دمیگرفت وکشپالتو مو  هیقیزد  ینگام کرد .قهقه ا یظتریغل بااخم

 صورتم:  کینزد دیکش

نشده نگاه چپ به من بکنه چه برس تو صورتم نگاه کنه وبه من بگه تن لش  دهییتا حاال از مادر زا یگوش کن فسقل ـ

 کنم.  یم تیحال

ولب متناسب موهاشو باال زده بود.  دهیکش ینیب یقهوه ا یشده بودم چشم وابرو  رهیمدت باترس به صورتش خ تمام

وارد سالن  دیدنبال خودش کش قهیکردم من و با یترسم رو پشت نقاب صورتم پنهان م دیبا یول دمیترس یلیخ

 چشم ها مو بستم و لب  گرفتمنو پرت کرد وسط سالن کمرم درد  کیبا مبلمان ش میشد یوبزرگ کیش

 با اخم نگاش کردم:  دم،یگز

 ؟یضیدم گرفت مگه مردر  یوحش یهو ـ

 یگذاشتم بغض داشتم ول یلیس یمحکم بود که گوشم صدا داد دستمو جا یلیحرفم چند س نیالعملش به ا عکس

 ما پالس بود کرد:  یخونه  شهیکه هم ینکردم روبه مرد هیگر

 کن ببرش اتاقش . یوبرس ریاشکان کوله شو بگ ـ

 کرد  یغرش

 . عیسر ـ

از  بازو مو گرفت وکوله مو ریبود. ز نمیروباه در کم هیکردم مثل  نشیه تو دلم نفراسمش اشکانه خدا لعنتش کن پس

 جدام کرد تقال کردم وشونه ها مو تکون دادم.  نیپشتم کند و از زم

 ناموس نامرد. یوبه من نزن ب فتیولم کن دست کث ـ
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 زد  یپوزخند

 نگران نباش دستا مو شستم.  ـ

ببرش اتاقش؟!  یچ یعنی دمیترس یم دیلرز یو از پله ها باال برد دلم م دیکشتمام منو دنبال خودش  یرحم یب با

 ؟ نجایا ارنیاز قبل نقشه داشتن منو ب یعنی

حواسم  ی...همه  "بهم رحم کن ایخدا"کردن انگار مستخدم خونه بودن، یخانم گوشه وکنار سالن به من نگاه م چند

 یسوخته ا ییقهوه ا یکه درها میپهن باچند اتاق شد یم وارد راهرووبه ذهنم بسپار دایو جمع کردم که راه فرار و پ

نگاهم کنه  در وبست وقفل کرد باتمام  نکهی. بدون اداز درها رو باز کرد منو پرت به داخل پرت کر یکیداشت 

 زدم: غیج دمیو بامشت لقد به در کوب دمیکه بر اثر افتادن داشتم از جام بلند شدم به در رس ییدردها

 برم تورو خدا... دی...بذار یبامن چکار دار ایلعنت دیر وباز وکند ـ

 هیزدم، اتاق بزرگ  دیدادم اتاق ود هیداد خسته به در تک یگوش نم یکس یکردم. ول یزدم و التماس م یدر م مدام

د. بلند وب یکیکال اتاق ش د،یسف پوریگ یپرده ها یواریوکمد د شیآرا زیم هی یساتن صورت یتخت دونفره با روتخت

 یبهداشت سیسرو دمیگه هم بود بازش کردم و سرک کشیدر د هیکنم اتاق و دور زدم  دایپ یراه فرار دیبا "شدم

 دادشت.  یوحمام بود رفتم پشت پنجره بازش کردم حفاظ نرده ا

 ست؟ین یراه فرار یعنیخدا نرده داره  یوا

فرار  دیبا ارمیخواستم درش ب یهنوز کفشام پام بود نم نشستم نیوبا اضطراب اتاق و دور زدم کنار تخت رو زم کالفه

ام  دهنیاز آ ختمیرسن زانوهامو بغل کردم دوباره اشک ر یاونوقت به گرد پامم نم ارمیب ریآزاد گ طیمح ی هیکنم کاف

دونم چرا  یبرام مهم تر بود هنوز نم یزیآبروم از هرچ ردمخودت کمکم کن خودمو به تو سپ ای..خدا دمیترس یم

 کردم ته یاون مرد باقد بلند وتجسم م کلیه یوقت"ها یتنهام نزار یمن یها یپناه یخدا جونم تو پناه ب ".نجامیا

 تداش ییبایز یچهره  نکهیساله باشه با ا 28 ای27 دیدونم شا یو با جذبه بود سنش ونم یشد چه جد یم یدلم خال

کردم هنوز از  یسر به اون سر ط نید شدم و اتاق و از ا.آرام و قرار نداشتم بلندیبار یازش م تیاما خشم وعصبان

 ؟یچ ارنیسرم ب ییگفت: بخوان بال یجون م یاگه اونجور که فاط دمیلرز یترس م

 یمک دمینشن ییکشم.گوشم و به در چسبوندم اما صدا یبدون شک خودمو م یدستشون کنن چ ی چهیاگه منو باز 

باره کنه دو دایپ یزنه تا راه فرار یقفس م ی وارهیبودم که خودشو به د یا در ور اما باز نشد مثل پرنده ی رهیبادستگ

ب و ش یکیگرد و بزرگ تار ینشد! نور المپ ها یبشم ول ردنرده ها  یکردم از ال یکنار پنجره رفتم و بازش کردم سع
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طرف به  نیمدام از ا در حال گشت زدن بودن! اطیمن چند نفر تو ح یپنهان کرده بود.خدا ییالیبزرگ و و اطیح یتو

 اونطرف 

 ام گرفت. هیباز گر ن،یرفتن فکر کنم قاچاقچ یم

 چطور فرار کنم؟ ایخدا 

تونم فرار کنم؟ ...خسته وافسره  یهمه محافظ چطور م نیداره باوجود ا گاردیباد نقدریکه ا هیآدم ک نیا یعنی 

 جون حالش خوبه ؟ یفاط ایب بود ...خداساعت رو مچمو نگاه کردم . دو بعد نصف ش دمیباکفش رو تخت دراز کش

 زره مواد باخت؟  هیداره منو به  یچه حال بابام

 دمیترس یکرد. همش م یگردن و کمرم به شدت درد م امدیشدم! تا صبح خواب به چشمم ن یخدا چه گرفتار یا

، اخمو یشد باچهره  انینما یشبیکنه ..ساعت هشت صبح بود در باز شد قامت بلند مرد د تمیداخل و اذ ادیب یکی

 :ریغر یمحکم وجد یبا صدا ستادیا ومبگذرون زود نشستم سرجام باترس نگاش کردم جلو آمد روبر ریبخ ایخدا

 پاشو.  االی یبلند ش دیبا ینیب یمنو م یوقت ـ

 . مکردم ترسمو نشون ند یمو م یباز تمام سع یول ستادمیطرز حرف زدنش محکم بود که از ترس بلند شدم و ا چنان

 به من بده کاره. یلیخ تیعوض یبابا یکن یخونه کار م نیازامروز توا ـ

 کردم     یقورت دادم ..اخم بغضمو

 برم. دیولم کن ریبابام بدهکاره به من چه برو از خودش بگ ـ

 باال انداخت.  ییزد و ابرو یپوزخند

 . شهیازامروز کارت شروع م یباباتو صاف کن یبده یتون یاتفاقا خوب م ـ

 داد زد: ینسبتا بلند یشد سرش رو به طرف در چرخوند باصدا یحرف ته دلم خال نیا دنیباشن

 خاله..خاله؟ ـ

 سبزه وقد متوسط وارد اتاق شد  یسال باچهره  انیزن م دینکش یبشر بلد نبود آروم حرف بزنه طول نیا انگار
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 . دییبله آقا امر بفرما ـ

کنم  شیکرد به من بگو حال یخونه رو انجام بده کم کار یخودت کارا شیپ یبر یدختره رو م نیخاله از امروز ا ـ

 . ستین نجایا حیتفر یبرا

 آقا.. دیشما بگ یبله چشم هرچ ـ

 باز گفتم  یول گه،یکار د ینه برا وستمیراحت شد که به خدمه پ المیخ دمیکش یراحت نفس

 کار کنم؟ برو عمـو..  نجایا ینزدم حاال چطور دیسف اهیبابام دست به س یمن خونه  ـ

 ؟ ستیچشم ها ن نیا فیح دیبار یم شیش آت دهیکش یکرد و به سمتم آمد که کپ کردم از چشما یاخم چنان

 [یعل ری]ام

کنار اتاق کارم چنگ زدم  یزنگ زدن حال مامان بد تر شده باعجله کتم و از چوب لباس یروان مارانیب شگاهیآسا از

 االنم همراهم بود  گاردیهام وباد یبچگ یمبازوراه افتادم طبق معمول اشکان ه

 شده آقا ؟ یچ ـ

 ها مو محکم و بلند برداشتم:  قدم

 .شگاهیآسا میبر دیباز حال مامان بد شده با ـ

 ادمهی یمامان خسته شدم ..از بچگ یها یاز دست افسردگ گهید میترک کرد شگاهیـ با عجله دفترو به قصد آسا 

اون مادرم بود اول از دست کاراش ناراحت  یزد تا آروم بشه ول یوقت ها منو م ید بعضبو ریافسرده وگوشه گ شهیهم

 نیا لیدونم دل یکرد. بازم نم یشه بهش محبت میبابا هم ماره،یکم کم  که بزرگ شدم درک کردم ب یشدم ول یم

 ه؟یچ ییبرا یهمه افسردگ

 آمدم:  رونیاشکان از فکر ب یباصدا

 . میدیآقا رس ـ

 نگاه کردم. اطراف  به
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 بگذرون.  ریخدا به خ ای میدیاِ..چه زود رس ـ

 داخل بردم  کیکوچ ی شهیسرمو از ش یرفتم کنار نگهبان میشد ادهیپ هردو

 . امیهستم زنگ زدن ب ییوفا نازیسالم من پسر خانم آ ـ

 هماهنگ کنم.   دیسالم اجازه بد ـ

آمده، هرکس  یهوا خور یکه برا ینظره قلبم گرفت افرادم نیا دنی. باز با دمیهماهنگ کردن وارد محوطه شد بعداز

 یوم کشهیم غیج یکیزنه  یدرخت وبغل کرده وحرف م یکیزد  یباخودش حرف م یکیبودن. شیروان پر یبه نوع

 . دیدو

 . شهیجا حالم گرفته م نیا امیداخل ؛هروقت م میزودتر بر ایاشکان ب یوا ـ

 کشن.  یها چه م چارهیب میآره بر ـ

  میسالم داد میدر زدمو وارد شد میدیرس شگاهیآسا سیتاق رئا به

  دینیبنش دییبفرما دیخوش آمد ابیکام یبه سالم آقا ـ

  ستیحال مامانم خوب ن دیممنونم گفت ـ

 از پرستارها حمله کرد.  یکیدم دستش بود پرت کرد و به  یتر شده امروز هرچ دیشد یلیمادرت  خ یافسردگ پسرم

 : دمیبه صورتم کش یدست یاکالفگهامو بستم ب چشم

 االن حالش چطوره؛ دکتر چکارش کنم؟ ـ

 . شهیخواد خوب بشه روز به روز بدتر م یبگم خودش نم دیبا یخوبه ول االن

 کجاس ؟  یافسردگ نیا ی شهیکردم به فکر فرو رفتم ر سکوت

 جابجا شدم  یصندل یاز رو یکم

 ؟ نمشیتونم بب یدکتر م یآقا ـ
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 شما براش خوبه.  دنیحاضر آروم شده دبله در حال  ـ

 : ستادمیشدم و ا بلند

 نمش؟یتونم بب یم پس

 .دییبله بفرما ـ

کردم مامان و  یم شگاهیکه به آسا ییبلند شد وهمراه ما شد به درخواست خودم وبا کمک مال زشیاز پشت م دکتر

 ردم. و فوت ک رونیونفسم به ب ستادمیکردن. پشت در ا یدر اتاق مجزا مراقبت م

 . میتنها باش دیاگه اجازه بد ـ

 بله حتما  ـ

 ادستیا یمن عاشق مامانم بودم اشکان گوشه ا دیکش ریوضع قلبم ت نیتوا دنشیازد میاشکان وارد اتاق شد همراه

شده  رهیخ رونیحفاظ دار به ب یتخت نشسته زانوهاش و بغل کرده واز پنجره  ی..جلو رفتم مامان پشت به من رو

 . ستادمیشدم و روبروش ا کیم بهش نزدبود ..آرو

 سالم مامان. ـ

شم چ شهیمثل هم دمیزد وآغوش شو باز کرد...جلو رفتم و بغلش کردم گونه هاشو بوس یشد بعد لبخند رهیبه من خ 

 بغضم گرفت:  دیهامو بوس

 چت شده بود؟ ،یمامان جان خوب ـ

 بمونم مثل قفسه. نجایخوام ا ینکنم نم تتیدم اذ یباشم. قول م نجایخوام ا یببر نم نجایمنو از ا یعل ریام ـ

 گفت: یزد به آرام یآمد چرخ نییازمن جدا شد واز تخت پا 

 من خوبم  نیبب ـ

 دست اشک هاشو پاک کردم.  هیگرفتم وبا  دستاشو

 ببرمت خونه باشه ؟ امیب یبه زود دمیقول م یدونم خوب یم یمامان ـ
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 رفت:  لیمظلوم شو بهم دوخت صداش تحل نگاه

 ادیهمش به خاطره اون مرده هر وقت به خوابم م ستین نطوریا یمن خل چلم ول یکن یمن .. توام فکر م یباشه عل ـ

  شمیم ونهیکنم ود یوحشت م

 نشست  میشونیبه پ یاخم

 ؟ یزنیحرف م یکدوم مرد ؟از چ ـ

 ادینکرد. هنوز هر وقت به خوابم م ادیپ امیوقت الت چیکه به من زد ه یروز کشوند زخم نیکه منو به ا یهمون مرد ـ

 ترسم.  یازش م

 گفتم : یزد .با لحن آرام یحرف م یآروم بود و به راحت نهیکردم بش کمکش

 ؟یزن یحرف م یاز چ نیمامان جان بگو بب ـ

 اس ونهیمامانم د یباورت نشه وبگ دی..شا یشوم من بدون یاز گذشته  یزیچ ی دیبا یبزرگ شد گهیجان د یعل ـ

 نبودم. یفقط بدون من گول خوردم و دختر بد قتهیحق نایا یول

 نشستم دست هاشو آروم فشردم:  کنارش

 کنم .. یبگو، حرف هاتو باورم یا ونهینه مامانم من غلط بکنم بگم د ـ

 داد. رونیآروم ب نفسشو

ودن دعوتش جز خدمه خونه نب یروز که کس هیبود  ییا افهیسالم بود که عاشق شدم پسر جذاب وخوش ق هجده

کرد  ینگاه م واریباتعجب به در ود مینشست ییرایپذ یکردم اول تو یکارو نم نیا یکردم خونه ..کاش اون روز لعنت

کرد  کیخودشو به من نزد واشی واشی... دیبوس ودست م طنتی..باش دهیند یناتیوتزئ لیوسا نیمعلوم بود تا حاال چن

 وتوگوشم گفت :

 داره؟اتاق ن یبزرگ نیخونه به ا ـ

 یدر برابرش قدرت دمیفهم ریشد د کیتواتاق زد وبه من نزد یچرخ جانیکه دوسش داشتم بردمش اتاقم باه منم

خراب شده بود  امیو باختم ...آره اون مرد جسم من و به تاراج برد...دن زمیچشم به هم زدن همه چ هی یندارم وتو
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گند و زده با من ازدواج  نینبود.  ازش خواستم حاالکه ا الشیخ نیبهرام ع یکردم و افسرده شدم ول یم هیمدام گر

برم بهش ببخشم ...منم  یو که به ارث م میکنه که دارا یشرط باهام ازدواج م هیگفت: به  یرحم یباتمام ب یکنه ول

 انویرکامل ج یشرم یبهرام با ب یبابام باز قبول نکرد ول ینداشتم قبول کردم تا بالخره آمد خواستگار یچون چاره ا

از چنگ من وبابا در  لهیبا ح میداشت یجز قبول کردن نداشتن بعداز ازدواج هرچ یچاره هم راه ی: بابا و مامان بگفت

موضوع بد شده بود دادگاه حرفم و  نیچون حالم از ا یپرت کرد ول نییبابام و از پشت بابام به پا دمیآورد خودم د

ما شد. تازه  ییونو نابود کرد و صاحب دارا میو هم دارا امهم بابسال هم منو  کیکمتراز  یقبول نکرد بهرام ط

که  ادیبه خوابم م ی...هنوزم گاه شیاشیطعمه بودم نه عشق! بعدشم طالقم داد رفت دنبال ا هیمن براش  دمیفهم

 آبروم کرد و چطور یچطور ب

بابات منو باتمام  نکهی...با ا شمیم وانهیفهمم و د یو گرفت اونوقته که حال خودم و نم زمیبابا مو کشت وهمه چ 

 دنیچند سال بعد باد یشرمسارش بود.بعد تولد تو بهتر شدم ول شهیهم یکرد ول تمیشکستهام قبول داشت وحما

 ... رهیتو باباتو ازم بگ دمیترس یسهام حالم بد شد همش م ی دهیبهرام تو مزا یدوباره 

 

 یم شیکردم هرچقدر مامان پ یرحم شده بود گوش م یمرد ب هی ی چهیمادر مظلومم که باز یسکوت به حرفها در

م گرفت میمشتم و گره کردم وتصم دم،یجو یو م نمییشد.لب پا یم شتریب دمیکه تا حاال ند یرفت نفرتم از مرد

 :آروم گفتم دمیداشتم بغلش کردم و سرشو بوس ل. حرف مامانم و قبورمیمرد بگ نیانتقام مامانم و خانواده اشو از ا

 کاراش برسونمش  یکنم وبه سزا داشیدم پ یقول م شهیحل م ینگران نباش مامان گلم همه چ ـ

آبرو  یترس و وحشت وب یوافسردگ یماریتقاص ب دیمرد با نیکنم. ا داشیپ دیمامان موندم تا خوابش ببره، با کنار

دت اشکان هم به درد دل مامان کشه؛ تمام م یمامانم چه م دمیکردن مامان مو پس بده، بالخره بعد از سالها فهم

دکتر  میاتاق دکتر شد یبود ...هردو راه کتریکه از برادر به من نزد یلیوخوش است دهیداد، جوان ورز یگوش م

 ما بلند شد. دنیباد

 ؟ دیدیمامان و د ابیکام یخب آقا ـ

 کردم.  دایها رو پ  یناراحت نیا یبله ...راستش دکتر منشا همه  ـ

 :باتعجب گفت دکتر
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 . میبکن یتا فکر دیخوبه بگ یلیواقعا؟ خ ـ

 کنه  دایدرمان مامان پ یبرا یراه دیدکتر گفتم شا یبرا ویچ همه

 کشونده بود یکه مامان مو به نابود یوناراحت بودم از مرد یعصب نقدریزدم ا رونیب شگاهیاز آسا الیفکرو خ باهزار

 .دمیفهم یکه حال خودم و نم

 کرده بودم  دایپ یبیجلو نشته بود منم عقب حس عج یاشکان صندلکرد  یم یراننده رانندگ 

 حس ،اسمش انتقامه ...انتقام ...انتقام.  نیا آره

 قربان ؟ ـ

 اشکان شدم . یصدا متوجه

 بله؟  ـ

 . میانجام بد دیالزمه بگ یکار هر

  هیدونستم منظورش چ یم

نها نه ت ی. اون لعنتدیکن قیو خانواده اش تحقدر مورد خودش  هیفکر کنم بدنم ک ستیکردنش سخت ن دایآره پ ـ

 دیاب مینیبب دنشویوعذاب کش یچند سال همش افسردگ نیا یمادرم و بلکه خانوادشو نابود کرده وباعث شده ما ط

 کنم. یخوام بهش رحم نم یم وش یوگرافیتقاص کارشو پس بده هم خودش هم خانواده اش تا فردا ب

 چشم قربان حتما . ـ

 خونه شدم. خاله به استقبالم آمد. یمشغول راه یبافکر خسته

 . یسالم خسته نباش ـ

 بخورم. اریاز اون معجونات ب دونهی کنهیسالم خاله سرم درد م ـ

 . دیبه من انداختو نگران پرس یقیدق نگاه

 شده خدا بد نده! یچ ـ
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 هامو ماساژ دادم و چشم هامو بستم. قهیشق

 : دیوسخاله رو بغل کردو گونه اشو ب اشکان

 . شهیخوب م یمامان  به زود ستین یزیچ ـ

کنم پدر  یکه خاله صداش م دمیازش د یکرد. از بس مهربان یکار م نجایمامان اشکان بود که از قبل تولد من ا خاله

زود  یلیمن خ یبود ول یبد یهردومون ضربه ا یجون دادن، برا شیتصادف چند سال پ یاشکان و پدر خودم تو

 یکه دست به هر کار صیاون مرد حر دمیفهم زهو اداره کردم ..تا یگرفتم وشرکت  بزرگ فرش باف امور کارو دست

 ...از پله ها باال رفتم.   هیمن بشه همون بهرام جعفر یکار کیشر زنهیم

 کارت دارم.   ایاشکان ب ـ

 کنم دونستم چکار  یبدوم نم یعصب نقدریتخت انداختم ا یاتاقم کتم رو در آوردم و رو رفتم

 تو سرته؟ یچ یبله عل ـ

ار کن یدونفره  یکاناپه  یکارکنان ونگهبان ها آقا، خودم و رو یجلو یزدم ول یمنو به اسم صدا م میتنها بود هروقت

 تختم انداختم.

 . رمیتا آخرش م رمیگ یم یمیهر تصم یشناسیتوکه منو م ستمیمعلومه تا نابودش نکنم دست بردار ن ـ

 ه؟یبرنامت چ میاال چکار کندونم خوب ح یآره م ـ

داره  که ییکنه امالک ودارا یکه م یینقطعه ضعفش، کارها میکن قیتحق دیراستش فقط از دور شناخت دارم. اول با ـ

از  دیخوام ...با یگذاشته تا االن شو م اینحث شو تودن یکه پا یخانوادش، خالصله از روز تیبشه وضع ییشناسا دیبا

 . مینقطعه ضعفش وارد ش

 تخت نشست  یلبه  اشکان

گدار به آب  یوب میحواسمون باشه لو نر دیمرد مار هفت خطه با نیکه مادرتون داد ا یحاتیحرفات درست باتوض ـ

 . مینزن

 آوردم گفتم:  یکه جوراب مو در م نطوریهم
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 افته.  یازقلم ب یزیخوام چ ینم اریشو در ب ربمیفردا برو ز ـ

که دستگاه و  نطوریهم دیشرکت بودم که اشکان از راه رس یبرا دیجد یه هادستگا یروز گذشت مشغول برس چند

 کردم گفتم: ینگاه م

 ؟ هیکارت چ جهیخب نت ـ

 سالم آقا  ـ

 سالم خبرت وبگو. ـ

  میدز رونیاز دستگاه فاصله گرفتم همراه اشکان از سوله ب میشروع کن میتون ی...م میبا خبر زشیآقا از همه چ حله

 دم  یخب؟؟ گوش م ـ

 نیسال از ا کی یط یخوب نداشته ول یکار گر ساده ساختمان وضع مال هیشهره پسر  نییپا یبچه  یبهرام جعفر ـ

 . شهیرو به اونرو م

 زدم.  یپوزخند

 هه..معلومه چطور وضعش خوب شده، خب...ادامه بده . ـ

 لیختلف داره همسرش اوام یها نیوماش نیوخونه وزم الیو نیدر حال حاضر شرکت فرش ...مال اونه چند ـ

ار ب هیکردم  بشیمدت که تعق نیتختش کمه توا هیدختر داره ..البته فکر کنم دختره  هیاز دست داده و شیزندگ

  دنهیآدم راه بره مدام کوله به دوش در حال دو یمثل بچه  دمیند

  میافتاد وارد دفتر کار شد میشونیبه پ یاخم

 چند سالشه ؟ ـ

 . خونهیم یدانشگاه شیه، پهجد ایقربان هفده  ـ

 ؟ میخوبه وارد بش ینقطه ضعفش؟ از چه راه گه؟ید ـ

 پاگذاشت: یروبروم نشست وپارو یچرم یصندل ینشستم ..اشکان هم رو زمیپشت م رفتم
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؟از  یچکار کن یخوا یاطالعات م نیداره حاال با ا یاخالق ریغ یرفتارها یشبانس حت یها یدر ضمن اهل مهمون  ـ

 ؟ میارد شو یچه روش

 گه؟ید زاستیچ نیوقمارو ا یاهل مهمون یگفت ـ

 بله ـ

 شم  یحساس م یباز یوبه فکر فرو رفتم..دارم وارد  دمیکش شمیبه ته ر یدست

 کمک .مون کنه  تونهیرفتا بدش م نیخب هم ـ

 ؟یچطور

راه وارد  نیازا میتونیبرن مام یم ضیف گهید یزایچ یلیاز مشروب وقمارو خ اشونیمهمون یشد تو یچ ینگرفت ـ

 کن.  دایکاره پ نیا یوکه خبره  یکیبرو  م،یش

 برداشت جلو:  زیخ اشکان

  ؟یچ میکار خطر ناکه اگه خودمون بباز نیا یعل ریام یول ـ

 و برداشتم . یدستم رو کنارگذاشتم گوش یجلو ی پرونده

  اریب ییمش غالم دوتا چا ـ

 وگذاشتم ادامه دادم  یگوش

 دم  یبهش م یکار بگرد بگو پول خوب نیا یدنبال خبره  گم یم نهیهم یبرا ـ

 باشه خدا کمک کنه ـ

من وارد عمل  یکنه از اشکان خواستم به جا دایکارو پ نیا یخبره  گهیتا اشکان وچند نفر د دیروز طول کش چند

نو شد نبرد م نطوریا... رفتیکار غافل نشه اول قبول نکرد گفت: قمار گناه؛ با اصرارمن پذ انیلحظه از جر کیبشه و

 یشراکت سور هی میبودن از طرف یواقعا حرفه ا ردنکار استخدام ک نیا یکه برا یمیشروع شد. ت یبهرام جعفر

 ترشیکه ب یزیهنوز قلبم آروم نداشت ...چ یبود ول رمیت نیاول نیتوسط اشکان راه انداختم و ورشکستش کردم ا

ورشکست شد خودش به طرف مواد رفت  یکرد. وقت یاد استفاده ممو یحیبه طور تفر یبود گه گدار نیکمک کرد ا
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شد، اون مرد  یدلم خنک م ییجورا هیبردم  یلذت م شتریرفت من ب یم یبود ...هرچقد روبه نابود ماانگار خدا هم با

ه ب که خودش شرفتمیپ ییکنم تاجا یمادرم وخانوادشو بعد منو بابامو خراب کرده بود حاال نوبت منه تالف یزندگ

که من به  ییها مامان وکتکها هیگردخترشو داد. حاال نوبت دخترش بود زجرها و شنهادیخاطر باخت و موادش، پ

 مامان تحمل کردم بکشه.  یخاطر افسردگ

که  یانتقام ومتنفر از دختر یشد. منم تشنه  یحال مامان هر لحظه بدتر م نکهیسنگ شده بود بخصوص ا دلم

 د کرده بود. مامان و نابو یپدرش زندگ

 

 ]همراز[

بود که آبروم به: تاراج بره ...زن  نیبودم بهتراز ا یتوخونه اش کار کنم راض دیاون مرد خشن بهم گفت: با یوقت

 زد  یکه خاله خطابش کرد وارد شد منم مثل ماست نگاش کردم با رفتن مرد زن به روم لبخند انسالیم

 نداره. تیکار یات ودرست انجام بدو کار یدخترم نترس اگه به حرف آقا گوش بد ـ

 یفیضع ی...باصدا یآزاد یعنیاتاق  نیرفتن از ا رونیآرام شدم باخودم فکر کردم ب یفقط کم یلحن آرام زن کم از

 چکار کنم ؟  دیگفتم: من با

 زد:  یلبخند گشاد زن

  نییپا ایکنن اول لباسهات وعوض کن بعد ب یمنو خاله صدا کن همه منو خاله صدا م زمیعز ـ

 که تودستش بود بهم داد  مویپشت کوله

  نییپا ایتوام لباس هاتو عوض کن ب رونیرم ب یدخترم من م ـ

 ؟! ستمین یزندان گهید یعنیتعجب بود چه راحت در وباز گذاشتن ورفتن  ینزدم برام جا یحرف

مو  یگذاشتم کوله پشت یدم گوشه اکفشم و در آور دمیتا رو زانوم پوش  یبلند کیبه ناچار پالتو مو در آوردم  و تن 

 یجون گذاشته بود گشتم اونم نبود فقط  یکه فاط یگشتم، نبود! کالفه دنبال آدرس لمیکرده بودن دنبال موبا رویز

 چشمم یپس اندازشو برام گذاشته ...اشک دوباره از گوشه  یبود که فکر کنم همه  یدسته تراول پنجاه هزار تومان

 رونیتخت انداختم واز اتاق زدم ب ین خوب ومهربان بود اشک هامو پاک کردم ..کوله مو روز نیشد...چقدر ا یجار
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اره حفاظ د نمیا یته راهرو توجه همو جلب کرد پا تند کردم و رفتم بازش کردم. اه لعنت یتوراهرو نبود پنجره ا یکس

بلند  یها لهیسمتم بام نیا یهاواریهم چند محافظ در حال قدم زدن بودن د اطیطرف ح نینگاه کردم ا اطیبه ح

 ؟یبود سرم آورد ییچه بال نیآخه چکارکنم ؟بابا ا ایخدا دم،یحفاظ شدن ...ته دلم به خدا نال

 یداشتن باهم م یاون مرد عبوس وهمون اشکان لعنت دنیباد دمیپله که رس نیراه پله ها رو گرفتم، به آخر 

 شد. اشکان گفت: یته دلم خال  دنیخند

 نشست.  اهیبه خاک س ـ

 روگاز زد.  یبیپاگذاشت وس یپارو دیخند یاخمو که حاال غش غش م مرد

 تقاص پس بده  دیبرگشت که بود. االنم دخترش با ییکنم. حقش بود به جا یگفتم: نابودش م ـ

 از قبل نقشه داشتن؟! یعنیزدن  یمن حرف م یکردم حتما در مورد بابا بغض

سروابرو به مرد روبرو ش  یون جا موندم که نگاه اشکان به من افتاد وبا اشاره برم هم دیدونستم کدوم طرف با ینم 

 گفت:  یبلند یدونستم سرشو به طرفم چرخوند وباصدا یمرد که هنوز اسم شو نم نجامیفهموند من ا

 دختر وببر.  نیا ایب تای..ب تایب ـ

ر الغر و قد بلند دوان دوان از آشپز خونه ...دخت بارهیم شیکنه از چهرش آت یدونم چرا هر وقت منو نگاه م ینم

 روبه مرد جوان کرد گفت : د،یآمد وبه من رس رونیب

 االن   نیچشم آقا هم ـ

 مرد و اشکان قلبمو به زیتمسخر آم یخنده ها کیبا خودش برد منم به ناچار دنبالش راه افتادم که شل دیکش بازومو

 به طرفشون رفتم داد زدم:  دمیکش رونیدست دختر جوان باراده برگشتم طرفشون بازومو از  یخنجر گرفت ب

 خنده داره ها؟ یچ دیخند یبه من وبابام م هیها چ ـ

 هیامو از جلو گرفت و با  قمهیسرخ  یوچشما یعصبان یبرد باچهره  ورشیحرفم تموم نشده بود مرد به طرفم  هنوز

زد تو سرو صورتم از شدت  گهید ی لهیو چند س نیتوصورتم بعد منو محکم پرت کرد زم دیدست محکم کوب

 نیا یرحمانه  یب یبا هر ضربه  دمتحمل کر یادیدرد ز یشده بودم اشک نداشتم ول جیضرباتش به سرو صورتم گ

 فرستادم و قلبم یمرد بابامو لعنت م
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 زد:  ادیدر امان باشم. فر یسرم گذاشتم تا کم یشکست دست هامو رو یم 

 نکهیمن حرف بزنه چه برسه به ا یحق نداره بدون اجازه  یخونه کس نیتو ا یریبگ دای دیبا زیهمه چ یدختره ب ـ

 مثل تو صداشو بندازه رو سرش 

 : دیصورتم کرد. که دماغش به دماغم چسب کینزد نقدریشد و چونمو گرفت صورتشو ا خم

 اولشه.  نیا یبکش دیچشم هام دور شو، حاالها با یگفتم االنم گورت گم کن، از جلو یچ یدیفهم ـ

 لرزان گفتم: یبا ترس نگاش کردم و باصدا دیرزیبودم لبام م جیهنوز گ دیلرز یم بدنم

حتما حقت  یول یسوز یدونم از کجا م ینم رمیجا م نیبکن آخرش از ا یدوست دار یترسم هر کار یمن ازت نم ـ

 بوده. 

 پرت شدم عقب. خونو تو دهنم حس کردم و یبهم زد که مزه  یحرفم چنان پشت دست نیباا

 دیبلندغر یلیخ یخشم و صدا با

 خاله ببرش تا نکشتمش. ـ

 بازو مو گرفت وبلندم کرد ..احساس کردم نگرانه ریهراسان  ز خاله

 ره؟یگ یپاشو دخترم  آخه چرا دهنت آروم نم ـ

شدم  از چشمم پرت شد تازه متوجه یدهنم بود اشک درشت یبلند شدم دستم رو یبه سخت دمیلرزش شد باتمام

حم ر یمرد ب نیا یشدت ول نیآخرا بابا دوبار منو زد اونم نه به ا  نی..تا حاال کت نخوده بودم بجز ا ادیخون م مینیب

ستم نش یصندل ی یآشپز خونه رفتم، کمک کرد رو هودهنم بود باکمک خاله ب ینیب یمنو بد زد دستم همچنان جلو

 داد زد .

 دستمال بده . یبدو  تایب ـ

پاک کرد وبعد سطل آشغالو  موینیخاله مهربان بود آروم دستمو برداشت خون ب یمالو بهش داد.چشم هادست  تایب

 آب صداش مهربان بود  یآورد با بتر
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برام  یکه گفت انجام دادم رمق ییکارها یکن تو سطل آشغال به سخت یدهنتو بشو آب دهنتو خال ایدخترم ب ـ

 یجون یب یدم. باصدا یودارم پس م یدونستم تاوان چ یکاش م دید ینمونده بود از شدت سردرد چشمام تار م

 گفتم:

 کنه ؟ یکارو با من م نیچرا ا ـ

 اشکان خودمو جمع کردم  یباصدا  دمینشن یجواب

 آقا کارت داره.  ایمامان ب ـ

 سطل آشغالو کنار گذاشت رو بهش کرد  خاله

 . امیبرو پسرم االن م ـ

 تم: شدم وگف ریخاله مامانشه؟ از خاله دلگ یعنیشد  یباورم نم دمیم رو باال کشگذاشتم ومف مینیکنار ب دستمالو

 آقا واقعا پسرته؟ نیخاله خانوم ا ـ

 به اشکان انداخت:  ینگاه خاله

 بله پسرمه چطور؟ ـ

 اشک کنار چشم مو پاک کردم.  

 . ینکر تشیخاله اصال خوب ترب ـ

پهنش گذاشت  ی نهیکه خاله تو س یبرداشت سمتم که با دست زیحرفم خاله متعجب نگاهم کرد. اشکان خ نیباا

 کرد و نگاهش و به پسرش دوخت باهمون اخم گفت :  یخاله اخم ستادیا

 ؟یبلند کن فهیضع یدست رو  یکش یها خجالت نم یدست رو ش بلند کن نمینب ـ

  دیبه پشت گردنش کش یدست اشکان

 گفت ؟ یچ یدیآخه مامان د ـ
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 میربس کن، حاال ب گهیکنه تو د یباهاش بد تا م یکاف یبه اندازه  یعل ریام شیبزن یبخوا شهینم لیدل یول دمید ـ

 چکار داره.  نمیبب

مرد سنگ  نیچن یاسم که رو نیا فی!ح هیرعلیکرد.پس اسمش ام تیخاله بودم که از من حما یتوشوک حرفا هنوز

 . هیدل

 گرفت طرفم.  یوانیهم بود که بارفتن خاله ل گهید الانسیخانم م هی تایحواسم جمع شده بود بجز ب یکم تازه

 . ستیبخور شربت عسله فکر کنم حالت خوب ن ـ

 نیوازش گرفت واقعا با ا وانی..ل دهیکش ینیلب نازک وب یقهوه ا یسال باچشمو ابرو انیبهش دوختم م نگاهمو

 و گرفتم و تشکر کردم. وانیداشتم. ل ازیبهش ن طمیشرا

 ممنون  ـ

 بهت بکنم ؟ هیتوص هیکنم، یخواهش م ـ

 از شربتو خوردم ونگاش کردم ادامه داد:  یکم

 . ستین یبه حرف آقا گوش بده به خدا آدم بد یکن یراحت زندگ نجایا یخوا یاگه م ـ

...توفکر  هیوبرافروخته بود چطور آدم خوب یهمش عصب دمیآقا رو د نیا یچند ساعت من هرچ نیندادم توا یجواب

 . ستادیروبروم ا دیسر رسبودم که خاله 

 ببرمت اتاقته استراحت کن. ایدخترم ب ـ

 . دیچیسرم پ یتو یدیکه درد شد دمیبه سمتش کش نگاهم

 ا...استراحت کنم؟ ـ

 اتاقته.  یآقا گفته بر یاستراحت کن دمیبا یکه تو خورد یباکتک زمیآره عز ـ

 خورد یآقا گفتناشون حالم به هم م از

 آشناشو با بچه ها ایب یراست ـ
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 نشون داد  بایز یدختر جوانو باچهره  اول

  رسهیو چهار سالشه به نظافت خونه م ستیب تاسیب نیا ـ

 کر.د  یمکم ن شییبایاز ز یبود ول یکوفته ا شینیب یکم یمشک یچشم ابرو دیبا قد بلند صورت سف یدختر تایب

 ان آقا هست. جز کار کن تاهمیب یبابا تاسیخانم که البته مامان ب دایش نمیا ـ

 فتم: گ یآروم یباصدا رمیدر م نجایباشن من که از ا یک ستینگفتم از جام بلند شدم تودلم گفتم برام مهم ن یچیه

 برم اتاقم ؟ ـ

 زد  یلبخند خاله

 . امیخودم همراهت م ایآره دخترم ب ـ

افتاد از ته دل ازش متنفر  شکستیپا انداخته بود و تخمه م یبود که پارو ینگاهم به مرد میزد رونیآشپز خونه ب از

 .دمینگاهش رد شدم که صداشو از پشت شن ریبودم از ز

 خونه منم وحرف، حرف منه  نیا یتوا  وآقا یزندگ نیاردو ا یامدین یگرفته باش ادی دوارمیام ـ

 شدم سرمو چرخوندم طرفش ونگاش کردم  یحرفش باز عصب از

 " یآقا بودن ودار یعقده  یلیمعلومه خ" ـ

 شد وچند قدم بلند برداشت که خاله مانعش .  یشیآت ازب

 . گهیم یدونه چ یبچه اس نم دیدیببخش نباریآقا ا ـ

 گفت: یخاله رو پس زدو رفت نشست سر جاش به حالت عصب دست

 "کنم ها یناقصش م زنمیکن م شیخوت حال ـ

 گفت : یحن مهربانبازومو گرفت ونشوندم رو تخت با ل ریخاله به اتاقم برگشتم خاله ز همراه

 کنه.  یناقصت م زنهیدخترم استراحت کن، کم باآقا کل کل کنه م ـ
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االن  داره بابام یچه حال یعنیجون افتادم .. یدوس داشتم سکوت کنم بارفتن خاله به فکر فاط بینگفتم عج یزیچ

 کنه؟ یچکار م

جون  یفاط ادمهینخورده بودم  یزیچعصر  روزیسوخت از د یداشتم معدم م یادیسردرد ز دمیتخت دراز کش یرو  

تا  دیدنم چقد طول کش یمراقبم بود ...نم شهیمعده درد داشتم هم یتوجه داشت چون قبال کم مییغذا میبه رژ یلیخ

  دیچیجون تو گوشم پ یفاط یخوابم برد صدا

 . یبخور یزیچ دیبا یدیخواب یلیشو خ داریدخترم ب ـ

 خودم. یهامو باز نکردم وتکون چشم

 کنه.  یجون بذار بخوابم سرم درد م یاطف ـ

 رو شونم نشست  دستش

  یفتیاز پا م ینخور یزیگلم پاشو اگه چ ـ

 نمیفکر کردم خونه امونم وا ،ینیریش یخاله آه از نهادم بلند شد چه خلسه  دنیچشم هامو باز کردم واز د یسخت به

 نشستم.  یحال یجونه! باب یفاط یصدا

  دییشما ـ

 د ز یلبخند خاله

 ؟یدیخواب د هیجون ک یفاط زمیعز ـ

 ندادم خاله باهمون لبخندش گفت:  یو جواب دمیکش یآه

 ؟یبامنم قهر ـ

 . شهیدرست م یتحمل کن همه چ یکم شهیدونم داره در حقت ظلم م یم ـ

مگه چقد  شهیشد ..باورم نم دهیجواب حرفش سکوت بود. اصال حس حرف زدن نداشتم نگاهم به پنجره کش بازم

 دم؟یشده بود باتعجب پرس کی؟هواتار دمیابخو
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 ساعت چنده ؟  ـ

 زد وکنارکم نشست  یباز لبخند خاله

 . شهیم کیو زمستانه هوا زود تار هیساعت شش غروبه چون هوا ابر ـ

 یلیس یجا دمیصورتم و د نهیآ یآمدم و رفتم جلو نییکرد از تخت پا یکه خورده بودم درد م ییها یلیس یجا

 ینیست از ب بایهمون همراز ز نیخودم نگاه کردم ...ا یورم داشتم باتعجب به چهره  یولبم کم مینیب هنوز سرخ بود

 ام مثل چک افهیسرخ بود ...واقعا ق میعسل سبز یورم داشت چشم ها میوقلوه ا کیکوچ ینبود لبها یخبر کمیکوچ

 گن؟یم یچ ننیمو دارن االن منو بب ییبایزاگه اونا که حسرت  ییبایزبان زدبودم در ز ادیم ادمیشده بود.  یبرگشت

 نطوریبخشم بابامو ..هم یشدم من! نم یکرد عجب بدبخت یم یبه لباس گشادم زدم که بهم دهن کج یهه پوزخند

 نگاش کردم  نهیآ یاز تو ستادیسه در چهارم بودم که خاله پشتم ا افهیمشغول برانداز ق

م بد یزیچ ی شهیتا شام آماده م  میبر ایب یردم صبحانه هم نخوردنک دارتینهار ب یبرا یدخترم چون خسته بود ـ

 .یبخور

 مو سرم کردم.  یتکون دادم ..شال صورت میطرفش سرمو به عالمت تفه برگشتم

 خاله؟ ـ

 ؟ ـجانم

 د؟یچادر نماز با مهر به من بد ی شهیم ـ

 . دیخاله برق زدو خند یچشما

 . رمایآره خاله فدات بشه صبر کن االن برات م ـ

نمازمو بخونم منم عادت کرده بوده به  یطیکرد در هر شرا یگوش زد م شهیجون هم یرفت.فاط رونیاز اتاق ب یتند

 خندان یوبعد وضو گرفتم چهره  ییکنه. رفتم دستشو یخدا داره امتحانم م دیبخونم شا دینماز خوندن ...االنم با

 شد.  انیخاله با چادر نمازو سجاده روبروم نما

 چادر نمازت، التماس دعا.  نمیدخترم ا ایب ـ
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 نمازو سجاده رو ازش گرفتم روبهش کردم  چادر

 قبله کدوم طرفه ؟ ـ

  دیروبه پنجره کش دستشو

 طرف دخترم ؛ بخون قبول باشه  نیا ـ

 ی نهیرنگ و پهن کردم وچادر نماز گل درشت وبازم یقهو ها یشکسته ودر سکوت سجاده  یوقلب یحال یباب

ز رفتم،بعد  ا یروع و سجده م یبود به سخت دهیقامت بستم ونمازم و شروع کردم. سردرد امانم و بر دمیپوش یصورت

 نماز دعا کردم روپنجره 

خدا اگه حقمه بازم شکرت  ،ینیب یخدا بغضم مو م ،ینیبیمو م یکس یمهربون،خدا سکوت و ب یخدا جون ..خدا ـ

 باش. امیاهپن یپناه ب اینجاتم بده خدا ستیاگه حقم ن یول

 شو بهم زد:  یشگیکاناپه نشسته بود لبخند هم یرو جمع کردم خاله پشتم رو سجاده

 خدا دعاهاتو مستجاب کنه.  شاالیقبول باشه دختر ا ـ

 شدم و چادرو از سرم در آوردم: بلند

 ممنون  ـ

 شد  کیبلند شد وبه من نزد خاله

  شهیدرست م یصبور باش همه چ نطوریهم هم یرعلی..ام ستین یدخترم اشکان پسر من آدم بد ـ

 خشم نگاهم و بهش دوختم:  با

بساط قمار  یما پالس بود وپا یپسر گلت چند ماه خونه  نیهم یاز کاراشون، خبر دار دیهه واقعا خوبن ؟..خبر دار ـ

 ییجا شد به دهیروز کش نیبود بابام ورشکست شد وبه ا نایفهم کار هم ی؟حاال م گهیومشروب  و هزار کوفت د

 . اختبه اصتالح محترم وخوب ب یدوتا شازده  نیکه منو به ا دیرس

 دستام پنهان کردم وادامه دادم  نیتخت صورتم .و ب یگرفت ونشستم لبه  میگر باز
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 کنن برم ؟  یکار چرا ولم نم نیبا ا شهیم بشونینص یچ ـ

 دستشو رو شونه هام احساس کردم .. یگرما

باهم بودن اشکان حاضره  یاشکانه از بچگ سیرئ یعل ریکارو کردن ام نیتا چرا ادو نیدونم ا یدخترم من نم ـ

 خوره قمار؟!  یدوتا بچه نم نیبه ا یگ یکه تو م ینیا یجونش براش بده ول

 . یبخور یزیچ هی دیبا زمیبگم پاشو عز یدونم چ ینم

بود. که خوشبختانه ن نمشیآرزو کردم نبتودلم  میرفت یم نییکردم از پله ها که پا شیبلند شدم و همراه یحال یباب

 وگفت: دیعقب کش دیسف زیپشت م یچوب دیسف یخانم  زود صندل دایش میوارد آشپز خونه که شد

  یهوش بود یچند بار بهت سر زد انگار ب چارهیخاله ب یدیدختر جان؟ چقدر خواب یخوب ـ

 وگذاشت دیگاز برام غذا کش یرو یاز قابلمه در جواب حرف هاش زدم و نشستم خاله  یجون یبسته لبخند ب بادهان

بودم از کار بابام،  دهید یرحم یب یلیروز خ کی نیمن توا یخانوم هم آب و آورد چقدر مهربان بودن ول دایش زیرو م

 یلیسوخت م یمعده ام م نکهیخانم ها با ا نیا یهربانواشکان؛ دل ودماغ نداشتم تشکر کنم به خاطر م یعل ریام

تها باز اش یانداخت ول یضعف م شتریخوبش دلمو ب یبو یدوست داشتم حت یلیبود که من خ یه سبزنداشتم قرم

 نداشتم خاله قاشق وگرفت طرفم 

 تو ؟ ی...چقد الغر یریدخترم بخور تا جون بگ ریبگ ـ

ودرد  لبم زخم شده بود یکه خورده بودم گوشه  ییهایلیگرفتم وآروم آروم شروع به خوردن کردم بخاطر س قاشقو

 جهنم برم.  نیازا دیبا رمیجون بگ دیغذا خوردم با یداشتم بابغض کم

 یعل ریشد ام یته دلم خال دنشیسرمو چرخوندم باد ستادنیخانم صاف ا دایفکر بودم که متوجه شدم خاله وش تو

ورو  دیعقب کشکنارمو  یمحلش ندادم صندل ارمیبود دلمو قرص کردم که کم ن ستادهیکنارم ا یجد ی افهیبود که باق

 به خاله گفت:

تک نفره پهن  یتا حاال سفره  یخورن از ک یتا حاال خدمه قبل من غذا م یخوام ...از ک یخاله منم گشنمه شام م ـ

  د؟یکن یم
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 شدم با حرص قاشق ریس نکهیبود با ا نییهنوز سرم پا دنیچ زویغذا کرد وزود م دنیخانم و خاله شروع به کش دایش

 کنه خاله گفت : یمتوجه بودم داره نگام م یبود ول نییدم. سرم پاکر یو تو دهنم م

 غذاشو دادم  دیکنه ببخش یاز صبح خواب بود گفتم: بچه  ضعف م آقا

 داشت جواب داد  یبم یصدا

 .نمینب ینظم یمثل شما کار کنه ب دیتکرار نشه در ضمن از فردا با گهیبار گذشت د نیا ـ

 .نمینب ینظم یکردم وگفتم :ب یدادم و دهن کجآروم آروم سرمو تکون  ناخواسته

 ینزدم برام جا یحرف گهیکه لبشو به دندون گرفت وبه التماس دستشو کنار صورتش گذاشت ...د دمیرو د خاله

 نیکردن البته محافظ یم یزدن و شوخ یبودن ارباب وخدمه، تازه باهم راحت حرف م زیم کیتعجب بود همه سر 

 :دونستم چکار گنم که خاله گفت ی. بلند شدم از نمزیرفتن منم از پشت م رونیب یعل ریوام نبودن بعد از غذا اشکان

 کن  زیتم زویدخترم تو م ـ

 زد وگفت: یپوز خند تایبودم چه کنم که ب مونده

   الیخ یکنه انگار تا حاال خدمه ومستخدم داشته؛ بابا ب ینگاه م زیبه م نیـ همچ 

آمدم صاف جلوش  ایپرو فکر کرده منم مثل خودش کلفت به دن یشدم دختره از حرفش ناراحت  دیغش خند غش

 گفتم:  تیبا عصبان ستادیا

نزدم حواست باشه با من درست  دیوسف اهیمحض اطالعت بله من مستخدم داشتم وتا حاال دست به س زمیعز نیبب ـ

 . امیکوتاه نم یکیتو  یحرف بزن که جلو

 داد  یکون مت یخاص تمیکرد وسرشو بار یکج دهن

 اف.. افده ها طبق طبق. ـ

 خانم واسطه شد   دایطرفه که ش یکنم که باک شیخواستم حال یم

 کنه.  یم اهیاالن آقا صداتون و بشنو روزگارتون و س دیبس کن ـ
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 گفت  تایب روبه

 خواد . یم ییبدو کارتو بکن آقا االن چا ـ

 وبه من دوخت.  نگاهش

ش حرف آقا رو گو دیوبا یینجایبذار کنار االن ا یبود یقبال هرچ ادیب شیپ یمشکل میخوا یدختر جان ما نم نیبب ـ

 . یبد

 کرد گفت : یجمع م زویم یرو یطورکه  بشقاب ها نیهم خاله

 دیتمامش کن ـ

  تاکردیب روبه

 ؟ یشر درست کن یخوا یچقد کتک خورد دوباره م یطفل دیند ریدختر زبان به دهن بگ ـ

 داخت ومشغول شستن ظرفها شد. باال ان یشونه ا تایب

 ندارم  شیمن که کار ـ

 روبه من کرد  یبا لحن آروم خاله

 . ریبگ ادیبکن وزود  گمیم یدخترم هرکار ـ

 تونستم واکنش نشون بدم . یمهربان بود که در برابرش نم نقدرینگاش کردم ا فقط

 که خاله گفت  زویبردم سمت م دستمو

 ؟ هیاسمت چ یراست ـ

 م مو بهش دوختم وآروم جواب دادم. پراز غ نگاه

 همراز. ـ

 زد  یلبخند
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  یچه اسم قشنگ ـ

 شد.  دهیآشپز خونه شن رونیاز ب یعل ریام یصدا

 . ارهیمارو بده اون دختره ب ییخاله چا ـ

 خاله جواب داد:  

 بله آقا .. ـ

 ینیجان ها هم گذاشت وسقندان ست فن ختیر یا هیبا طرح نقر ینیدو تا فنجان چ یتو ییسمت سماور و چا رفت

 باال انداخت  ییوبه سمتم گرفت منم هاج واج وسط آشپز خونه! خاله ابرو

 . امدهیببر تا صداش در ن ریبگ ـ

 باال انداختم  یا شونه

 به من چه مگه من کلفتشم  ـ

 لبشو گاز گرفت وملتمسانه گفت: خاله

 ؟ یدینذار شر بشه صورت تو د زمیببر عز ـ

 اال انداختم: شونه مو ب دوباره

 برم ؟ یم نیا ینبردم برا ییبابام چا یرم تا حاال برا ینم ـ

 رو که مشغول شستن ظرفها بودو صدا کرد  تایشم ب ینم یراض دیکه د خاله

 وببر  ییچا نیا ایب تایب ـ

 و از خاله گرفت  ییچا ینیآب و بست وس ریزود ش تایب

 کوب شدم  خیسر جام م یعل ریغرش ام با

 .ارهیگفتم اون دختره ب یاریب ییتو چا گفت یک ـ
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  دیغر شتریب

 . ادیتا حاال رو وحرف من حرف م یاز ک ارهیبرو بده اون ب االی ـ

 لرزان گفت: یباصدا تایچهره اش برافروخته بود ب دشیشد د یآشپز خونه اپن بود راحت م چون

 کلفتشم.برم مگه من  ینم ییمن چا گهیندارم م ریآ...آ..آقا به خدا من تقص ـ

 چاپلوس و خفش کنم. یتایداشتم بپرم اونور اپن وب دوست

 .ارهیبه حالش ن ینگاهشو به آشپز خونه دوخت ودوباره داد زد ببر؛ وا یعل ریام

 گفت : یآرام یوباصدا ستادیکنارم ا خاله

 وتا باز شر نشده. ییهمراز جان ببر چا ـ

 یعل ریشدم، اشکان و ام ییرایآرام وارد سالن پذ یبا قدمها و اصرار خاله ی..به هرسخت تایتوسط ب ینیس بابرگرشت

 یرو مدیکوب بایوتقر ینیوسط  مبل ها گذاشتم. البته س زیم یرو رو ییچا ینیمبل لم داده بودن جلو رفتم س یرو

 یظیدراز کش بود صاف نشست و با اخم غل بایتقر که یعل ریام خت،یر  ینیاز فنجان داخل س ییچا یکه کم زیم

 اهم کرد.نگ

 یجلو یبذار دیو با یی! چه طرز کار کردنه چاینیتو س یکرد یوخال یینصف چا دید یچرا کارتو درست انجام نم ـ

 . اریب ییبرو از اول چا ز،یوسط م یمن نه پرت کن

 شده بود منم داد زدم.  زیصبرم لبر یکاسه  گهید

 ها. ستمین تیمن کلفت شخص یغر بزن یها چته همش بلد ـ

 زد وگفت : ینفر اشکان پوز خند کیخدا چند نفر به  ایبلند شد.  عیبرداش اشکان هم سر زیجاش خسر  از

 زبان داره.  یهمه کتک خورده هنوز کل نیعجب پوست کلفته به موال ا ـ

 گرفتم، روبهش کردم. یم شیشده بود داشتم آت شتریب تمیعصبان

 تو خفه شو. ـ
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 : دیرباالبرد که خاله دستشو گرفت وغ  دستشو

 ؟ یوبزن فیدختر ضع ی یخوا یم یها؟ تو چکاره ا یکن یم یچه غلط ـ

 گرفت وتو صورتم گفت: قمویباز  یعل ریام یخارج شد ول ییرایانداخت و به سرعت از پذ نییسرشو پا اشکان

 شیکلفت ب ینبوده وکلفت زاده بود توام  شیپول ب یبدبخت ب هیکنم. بابات  یچموش رامت م یدختره  نیبب ـ

 . یتو کلفت یتو کلفت یمن دم ازاصاالت نزن ازاالنم تو کلفت یپس برا یستین

  دیکش ادیفر

 گفتم  ؟؟ یچ ییدیفهم ـ

 گفت: یامو رها کرد ونشست با لحن آرامتر قهیشدت صداش چشم هامو بستم ... از

 . اریوعوض کن وب ییبرو چا ـ

 دمیوشن یعل ریام یرداشتم وبه آشپز خونه برگشتم صداب زیو از روم ینینداشتم خم شدم س یا گهید یچاره  انگار

 که به خاله گفت:

 . یکن یازش طرفدار نمینب گهیخاله لطفا تو کار من دخالت نکن د ـ

 جواب داد:  خاله

 بشم! یحق دارم از پسرم عصبان یعل ریام یزنم. که ول یآقا من رو حرف شما حرف نم ـ

نگاه پراز خشم مو  دیخند یم زیر زیبه من ر ستادهیگوشه ا ی تایب چقدر کمرنگ بود. یهارو عوض کردم ول یچا

 خاله خودشو به من رسوند  ام،ینم گهید نیا یبرا امیکوتاه ب یهرک یبهش دوختم خندشو خورد. برا

 کنه رو سرت!  یم شیخال نباریا شیکه رنگ نداره  ببر ییچا نیصبر کن دختر ا ـ

 پر کرد به دستم داد: و از اول فنجان هارو  یهارو خال ییچا

 حساسه. یلیخ یعل ینیتو س زهیدختر بادقت ببر نر ریبگ ـ

 لب گفتم: ریز
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 .یبترکه عل یا ـ

شده بود  یطراح یعال نیزایود کیبزرگ شدم که با مبلمان ش ییرایآرام وارد سالن پذ یوگرفتم باقدمها ینیس

وسط گذاشتم وفنجان وبرداشتم بااحتاط  زیم یوو ر ینیگرفتم؛ آرام س یم شتردلهورهیشدم ب یتر م کیهرچقد نزد

 : دیکردم نگاهش نکنم. قهقه خند یجلوش قرار دادم سع ادیز

 کلفت خوب.  ی یحاال شد ـ

چه لحظات  ایخودم و کنترل کردم و زود ازش دور شدم وبه آشپز خونه پناه بردم ...خدا یاز حرفش باز گر گرفتم ول 

 ارم؟یم دوام بتون یم یعنیکنم!  یم یرو سپر یسخت

 یعل ریام نکهیبه همون اتاقم پناه ببرم سر دردم  هنوز خوب نشده بود؛ خاله قبل از ا یجور هیفقط دوست داشتم  

 بهش گفت: که خاله یدونم چ یوبرگردون نم ینیرفت وس وهیفنجان ها با ظرف م ینیبردن س یوصدا کنه برا یکس

 بالبخند وارد آشپز خونه ش.د 

 برو اتاقت استرا حت کن.  زمیهمراز جان عز ـ

 دمیاز آشپزخونه خارج شدم و از پله ها باال رفتم وبه اتاقم رس عیبهم دادند سر ارویدن انگار

 بهم داده!  هیچ یکیش نیاتاق به ا نیدونم اگه من کلفتم ا ینم 

 یمغزم جوالن م یتو جون، فکر مسابقات و درسم بد یکنم. فکر فرار، فکر فاط دایپ یراه فرار دیدر هر صورت با 

برم تو  یجور هی دیبا دنیذهنم شده بود. منتظرشدم تا همه خواب یجمله الهه  نیا "کنم دایپ یراه فرار دیبا "داد.

رفتم چند تا  نییو آروم آروم از پله ها پا دمیمنتظر شدم ...کفش هامو پوش گهید یچراغ ها که خاموش شد کم اطیح

از خود مچکر کجا قرار داشت؛ با ترس و  یدونستم اتاق اون پسره  ید؛ هنوز نمتو سالن روشن بو یکوب آب وارید

به طرف در   نیپاورچ نینبود پاورچ یکه باعث لرزش دست هام شده بود اطراف رو نگاه کردم کس ادیز یلیدلهوره خ

 یدروباز کردم و ب... ننیکه منو نب رونیبرم ب یجور هی دیهستند؛ با اطیدونستم محافظ ها تو ح یرفتم م یوجخر

 یصدا برگشتم عقب حت یپشتش به من بود ب ختیر یدلم هر یوا دمید میمحافظ و دو قدم نیصدا خارج شدم. اول

لبم ق ییبه داخل برگشتم. باصدا دیام انفسم آگاهشون کنه دوباره با  ن یصدا میترس یکردم نفس نکشم م یسع

 :دهنم گرفتم یو دستم رو جلو دمیکش یفیخف غیج ختیر

 زحمت نکش. یالک ستیراه فرار ن ـ
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 . دیخند یپا گذاشته به من م یلم داده بود وپارو یمبل یخودم و جمع وجور کردم؛ اشکان بود که رو یکم

 . رمکنهیغ نجاینه دختر جون خروج ازا ؟یدربر یتون یراحت م یفکرکرد ـ

 دمیلت لج از پله ها باال رفتم. وبه اتاقم رسرو مو برگردوندم و به حا دیبهش کردم که ابروهام به هم چسب یاخم چنا

 اتاق؛  یکفش هامو باهمون لج از پام در آوردم وپرت کردم گوشه 

 !ربرنجمیش یکه حالشو ببرن فکر کردن من از اون دخترا امیب ی..فکر کرده؛  چنان راه فرار شعوریب یاه پسره  

کرد کندم و  یپرت کردم. شالم و که داشت خفه ام متخت  یکنم من همرازم نه هر دختر، خودم رو رو یم شونیحال

تکرار کردم تا خواب برد. صبح با تابش نور  نقدریبرم ...ا دیبرم ...با دیبرم ..با دیوار بغل کردم. با نیزانوهام و جن

صبحه نماز صبحم غذا شد! بلند  ازدهیمچمو نگاه کردم. اوه  یشدم ..ساعت رو داریکه به صورتم خورد ب دیخورش

 ستمیوقت صبح بخوابم؟ اگه ن نیتا ا ذارهیاگه من کلفتم چرا م زنه،یپسره مشنگ م نیرفتم. ا نییشدم و از تخت پا

 کنه؟  یچرا ولم نم

م و رفتم کنار پنجره پره رو کنار زد نیهم یدونستم چگار کنم. برا یوصورتم و شستم نم ییفکرا رفتم دستشو نیباا 

افتاد. که نرده نداشت؛ پشت  اطیاز ح ی؛ تو فکر فرار بودم که چشمم به گوشه ازدم دیهمه محافظ رو د نیو ا اطیح

که نرده نداره؛ با خودم گفتم: اگه به اونجا برسم فرارم  دمبادقت نگاه کردم و مطمعن ش یدرختا پنهان شده بود ول

 همه سگ  و نگهبان چطور برم اونجا؟ نیاما  با ا هیحتم

 به ازیه بودم. از پشت پنجره کنار رفتم وسط اتاق  شروع به نرمش کردم بدنم نشد که ورزش نکرد یچند روز م  

بودم.  بعداز نرمش شروع کردم  یوحرکات ورزش دنیدو یآبه؛ منم تشنه  یکه تشنه  یماه هیورزش داشت مثل 

از  یبیترک یرزشو یبود وادامه دادم. رشته  نگکه هان مادا میاصل یرشته  دنیچند تا فرم اجرا کردم همزمان با دو

 فیوتکواندو، فقط ح کیمناستیژ

 ایدر باز شد.  هویدر جه باز کرده بودم  180طور که  نی. همادیتونستم چند تا ستاره وباالنس برم تا حالم جا ب ینم 

 در ظاهر شد زود بلند شدم وبا اخم گفتم:  یتو یعل ریام یاخمو شهیهم افهیخدا زود خودمو جمع کردم ق

 ؟ یدر بزن یستیبلد ن  ـ

 خوش دوختش بود:  یول یمشک ییشلوار پارچه ا بیتر شد وچند قدم به داخل برداشت دستاش تو ج ظیغل اخمش

 . رمیگ یخونه که مطلق به خودمه  اجازه نم نیورود به هر اتاق ا یمن برا ـ
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 زدم وسرمو چرخوندم.  یپوزخند

 . یبا ادب یلیمعلومه خ ـ

 زد  ادیفر

 . یبش مونیکنم از زنده موندنت پش یم یچند بار بگم با من درست صحبت کن کارمقدار  یب یدختره  ـ

 زدم: ادیصورتش شدم و مثل خودش فر خیم 

 ترسم؟ یازت م ینشده؛ جمع کن بساط تو فکر کرد دهییبرو عمو هنوز زا ـ

تخت؛ نگاه کنار  نیپرت شدم زم دمیخون رو تو دهنم چش یخوردم که که مزه  ییلیگوشم زنگ زد.چنان س آخ

 :دمیباپشت دست خون کنار لبمو پاک کردم و با غر زمیکردم اشک نر یبهش انداختم سع زمویت

 خودت طرف شو. کلیبرو با هم ه یدار یوادعا  مردانگ یمرد رسه؟یزورت به من م یهو ـ

 قدم خودشو به من رسوند موهامو از پشت سر گرفت:  باچند

تا لنگ ظهر  یکنم گرفت یتوام و هر جور دوست داشته باشم باهات رفتار ممن مالک  یدون یهنوز نم ،ییعجب پرو ـ

  ه؟یباق متمیبعد دوقورت ون یدیخواب

داغش  یدستش گذاشتم. نفسها یازشدت درد بسته شد نامرد موهامو به چنگ گرفته بود. دستم و رو چشمام

 خود؛ بالخره موهامو ول کرد ورو به در رفت:  یبه صورتم م انهیوحش

 .یستین نجایبخور بخواب که ا ی.برایانجام بد دیکار تو خونه اس که با یکل نییپا ایود بز ـ

کشه! آخه چرا  یمنو م یوحش نیبمونم ا نجایا دم؛یاتاق خارج شدو در و باز گذاشت. انگار واقعا به آخر خط رس از

رد ک یداشت التماس م یکیبلند شد  یاهمه همه  یفکر بودم که صدا نیتوا ده؟یومنو آزار م گهیاز بابام بد م نقدریا

چرا  یصدا آشنا بود برام ..ول نیصدا نفسم بند آمده و چشم هام گرد شد! چقد ا نیا دنیکردم از شن زیگوشم و ت

! دوباره با عجلهبه میخدا روسر یزدم.  وا رونیدستم رو به زانو گرفتم و بلند شدم از اتاق ب یکنه؟ تند یالتماس م

ه ک بمل یتند خارج شدم. گوشه  یسرم انداختم. با دم ها یافتاده بود چنگ زدم و رو نیم و که زماتاق برگشتم چال

خورد و داغون شدم. بابام  دمیکه د یزیچ دنیاز د دمیآخرکه رس یشالم پاک کردم. به پله  یبود با لبه  یخون یکم

 کرد: یافتاده و پاشو صفت گرفته بود والتماس م یعل ریام یبه پا
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 یم یچه غلط دمیآقا من مست بودم نفهم مه؛یکنم دخترمو پس بده اون تنها دارا یتورو خدا، آقا التماس م آقا ـ

 .دیاون بچه رو بهم پس بد دیبازم تورو خدا رحم کن یتنم و دارم م یپاره  دمیکنم. نفهم

بابا هم چنان التماس  یجداش کنن ول یعل ریخواستن از ام یوگرفته بود چند محافظ به زور م یعل ریام یپا محکم

 : دینال یفیضع یلیخ یکرد وباصدا یم

 خوام. ید المصبا بچه امو م ـ

دفاع  ییتوانا ینبود  که حت شیمفلوک ب ی چارهیب یخوش پوشم االن  یبابا زد. بابا ی نهیبه تخت س یلقد یعل ریام

هوا تکان داد و  ید. دست هاشو توش یرقمه باز نم چیکه ه یبا اخم یعل ریاز خودش هم نداشت! پرت شد عقب؛ ام

 : دیغر

 .بزننت یاالنم گم شو برو تا ندادم حساب یحواست باشه کمتر بخور یخواست یم یموفنگ ی کهیخفه شو مردت ـ

جن  نیبامن چه کرده ع دیبود و نفهم ادیمن گرفتار اعت یشدم. بابا ونهید اوره،یکه به بابا زد تاب ن یها گهیلقد د با

 غیتو پشتش ج دمیکوب یگرفت مو چنگ زدم محکم پا م قشویو از پشت خفتش کردم  یعل ریطرف ام دمیزده ها دو

 زدم :

 فرصت طلب.  یکشمت عوض یکشمت؛ م یمن درست حرف بزن م یبابا یکثافت عوض ـ

 یبرا دویچرخ یدستم گذاشته بود و م یاشو از پشت گرفته بودم و اوهم دستشو رو قهیزدم و  یم غیج همچنان

من دست  یاز پشت منو گرفته بودن ول گهید یاز محافظ ها یکیکرد. اشکان و یتقالل م میاز دست ناخن ها یرها

 دیازش جدا کردن تا از دستم رها شد چرخ منوکرد خودشو از دستم رها کنه بالخره  یم یسع میعل ریبردار نبودم ام

 زد: ادیبه خون نشسته فر ییقرمز و چشم ها یسمتم و با صورت

 ها؟  یدستتو به من زد یبه چه جرات یکرد یه غلطچ ـ

 زدم:  ادیبودم زور زدم به جلو و بلند تر از اون فر ریتو دست اشکان اس هنوز

 .یکن یکه تو دست رو منو بابام بلند م یبه همون حق ـ
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 گاریس یو که بوشد ازدست اشکان رها شدم بابام رهیبه من خ هیوباگر دیبلند شد ومنو به آغوش کش دیکه منو د بابا

اشک بار منو به  یلرزان و چشمان یشده که دنبالم آمده. با صدا مونیپش دمیداد  محکم بغل کردم. فهم یومواد م

 اش چسباند:  نهیس

دونستم برام نقشه  یگرفتن توام ازم گرفتن من احمق نم مویگولم زدن همه چ نایدخترم شرمندتم  به خدا ا ـ

 .دنیکش

 چهار شونه نبود. گهیبابا انداختم که د فینح یو دور شونه گفتم  دستم ر هیباگر

 . ستمی.. اشکال نداره من از تو ناراحت نیی..بابا ییبابا ـ

 :دیچرخ یعل ریدست شو دور شونه ام انداخت وسمت ام  بابا

 من و بزن ایچرا صورتش سرخه چرا دماغش کبود؟ ب یدار فیدختر ضع نینامرد چکار به ا ـ

 فه؟یر ظرچقد ینیب ینم 

 صورتشو جمع کرد و داد زد:  یعل ریام

 . یباخت یدخترتو نم یخفه شو تو اگه بابا بود ـ

 به دو نفر از محافظ ها و با همون لحن گفت: روکرد

 سگ ها. یکنم جلو یبعد جنازت و پرت م ی. دفعه نجایا یآمد ی. غلط کردرونیب نشیاز خونه ام بنداز  ـ

زدم و  یم غیبابارو، ج گهید یو از طرف دنیکش یطرف منو م کیزم جداش نکن ..از بابامو گرفتم که ا یبازو صفت

 کردم: یالتماس م

 باهاش برم . دیها...توروخدا تورو خدا... بزار مونیو ا نید یب دیولش کن دشی...بابا.. بابا؛ نبر ییبابا ـ

 . براش نگذاشته بود .. یقدرت یمواد لعنت یکرد ول یم هیتاب گر یهم ب بابا

 دخترم رو. نی..آ قا تورو خدااا.. غلط کردم؛ بد دیت.رو خدا دخترمو بد ـ
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 نیبودم، به زم افتهی ییرها گهید یکیانداختن من هم که از دست اشکان و  رونیمارو ازهم جداکردن بابا روب بالخره

 یتنش کم یرما..خاله خودشو به من رسوند وبغلم کرد گدمیکش یم غیزدم و ج ینشسته؛ همچنان دست و پا م

 گفتم: هیگذاشت باگر نشیچنگ زدم سرمو تو س نشیآرامم کرد به س

 برم ... تورو خدا. دیبرم... بذار دیبذار رون،یخاله بابامو بگو نندازن ب ـ

 وآرام گفت: دیآمده بود کش رونیب رشالمیکه از ز ختمیبه هم ر یموها یرو یدست

 . شهیدرست م یآروم باش دخترم همه چ ـ

 و صورتش مچاله شد:    دیدستش به گردنش کش تیبود با عصبان ستادهیکه وسط سالن ا یلع ریام

 .یروان یتمام گردنم و چنگ انداخته دختره  یوحش یمثل گربه  نیبب ـ

 م:و با نفرت گفت دمیچشم ها مو به روش پاش یتمام تنفر تو یو با تمام گستاخ دمیکش رونیرو از بغل خاله  ب سرم

 کردم.  یبدترت م نیاز ا دیو دارو دسته ات؛ حقته با ییتوا یروان ـ

 زد:  ادی. فردمیکش یفیخف غیبغل خاله فرو کردم و ج یبرداشت سمتم که از ترس سرم رو تو زیخ

 بشه .. دیخونه سف نیتوا ساشیگ دیبده که با ادشیوسط، ببر کارخونه  نیخاله جمعش کن از ا ـ

ابا تو التماس ب یکردم. به کمک خاله بلند شدم وبه آشپزخونه رفتم صدا اریبار سکوت اخت نیشد و ا شتریب بغضم

 هام ازش رفت.  یگوشم بود ..تمام دلخور

  

 چطور برسم اونجا!؟ یبود که نرده نداشت؛ ول اطیح یفکرم همون گوشه  یهمه  نجورگذروندمیو هم چندروز

سخت حداقل خدا  یروزا نیکرد. خوبه توا یکم مکردم خاله صبورانه کم یم یموقع کارکردن مدام خرابکار نکهیباا

رو  تایپشت چشم نازک کردن ب دیبا تیوضع نیدادم توا یآشپزخونه رو انجام م یشترکارهایکرد. ب بمیزن و نص نیا

 کنه؟  یدونم چرا با من لج م یکردم. نم یتحمل م
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رفتم  نیینداشتن ازپله ها پا یابم کاررفتم خوشبختانه به خو رونیروز صبح خونه پراز جنب جوش شد ازاتاقم ب کی 

بودن رفتم کنار خاله که مشغول سرخ کردن  ییو مواد غذا وهیوارد آشپزخونه شدم چندنفر مشغول  خارج کردن م

 خالل شده بود.   یها ینیزم بیس

 سالم خاله ـ

 لز و ولز کردن داد:در حال ج یها ینیزم بیبه س یچرخ یچوب ریزد و سرش رو به سمتم چرخاند. با کفک یلبخند 

 .میامروز کار دار یلیکه خ ایب ؟یدارشدیسالم دخترم ب ـ

 به اطراف وافراد در حال جنب و شو کردم. ینگاه

 خاله چه خبره ؟ میچکاردار ـ

 کرد گفت: یسرخ شده رو خال یهاینیزم بیکه س نطوریهم

 ها رو بشور. وهیم نیا ایبخور وب یزیچ ی..برو شهیشلوغ م یلیخ نجایآقا مهمون داره ا امشب

  

به خوردن نداشتم چند لقمه نون  لیم شهیداغ رو به دهان گذاشتم و ازخاله جدا شدم. مثل هم ینیزم بیاز س یکم 

ها کردم چقدر تاسف خوردم به حال خودم!  وهیجمع کردم. بعد شروع به شستن م زویم یرو لیخوردم و وسا ریپن

 دیآره شا "داد. یفکر جوالن م کیذهنم فقط  یوافتادم. ..مدام ت یروززدم به چه  ینم دیسف اهیمن که دست به س

 استفاده کنم و در برم. یاز شلوغ دی. با"بتونم امشب فرار کنم

  

 هفته که بابامو کی نیفرصت بود ..توا نیبهتر نیکردم ا یکه تاشب کار و نظافت کردم، راه فرارو مرور م نطوریهم 

شد شب ها ازترس  یم شتریتنفرم هر لحظه ازشون ب دمید یواشکان و م یعلریکردن هروقت ام رونیازخونه ب

ده ذهنم ش یجمله ملکه  نیا "برم دیت ندارم بایخونه امن نیتوا "برد. یخوابم م یخواب نداشتم و دم صبح به سخت

بودن!  مرفح یازنوع پوشش شون معلوم بود همه از طبقه  دن،یآقا از راه رس ی. ومهمان هادیبود.شب فرا رس

خوش پوش؛ از خودم متنفر شدم. که من  ونیباز  و راحت. آقا میوگاه کیش یکرده بالباس ها شیآرا یدخترها

 عذابم شتریکه ب یزیخم وراست بشم چ نایا یجلو دیخدمت کارم وبا هیبا اون همه ابهت االن  یهمراز جعفر
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کردم باز توآشپز خونه بمونم خوشبختانه  یسع بودمشون دهید یداد دوستان بابا بودن که قبال تو چند مهمون یم 

ه کردم ک یقرار بودم حس م یوتار بود ب رهیبرام ت یشد. همه چ یکردن ناراحت نم ینیریانگار از خدمت وخودش تایب

 یعل ریآهنگ بلند شد ام یزد کارکردم صدا یم چنگ فمیظر یکه به گلو یشدم. تمام مدت با بغض ریخورد و تحق

بود از پشت اپن  کیش یکرد. لباسش ساده ول ی. با مهمان ها خوش وبش میمشک زیوبل یک مدادباکت وشلوار نو

که مشغول خوش وبشش  دمشیپا یم یچشم ریکردم ز یم زیرو تم یخور وهیم یبشقاب ها ز،یم یکه رو نطوریهم

 گ درازم آدمه؟!بابا لن نیبود که  با عشوه هم صحبتش شده بودند. مردشورهمتونو ببرن آخه ا ییبادخترها 

 سبک برم. دیاستفاده کردم  وبه اتاقم رفتم. با خودم گفتم:با یشلوغ از

 پرت کردم. قلبم نییاسپرت وپالتومو  از پنجره به پا یبه اطراف انداختم؛ کفش ها یفقط پول مو برداشتم،نگاه  

جره پن ینرده ها یسرمو ازال کردم! با ترس یگلوم حس م ی.زربانش و تودیکوب یام م نهیس یگروپ گروپ به قفسه 

قسمت نبودن؛ از پله ها  نی. خوش بختانه نگهبان ها امداشت دیبود که د یکردم  البته نه کامل؛ جور رونیاتاقم  ب

برقلبم بود.  یخنده هاش خنجر یدیرقص یجوان وچند خانم م یاون وسط همراه چند آقا یرعلیرفتم. ام نییآروم پا

ده ر تیاز کنار جمع اط،یبه اطراف انداختم و با احت یمن بود. نگاه ی چارهیب یبابا جشن به خاطر شکست نیحتما ا

ش برهنه به طرف کف یصدا باپاها یب واری. نگهبانها مشغول صحبت بودن خودمو چسبوندم به ددمیرس رونیشده به ب

پالتومو  هریم که وقتم و نگکرده بود می. بندشو از قبل تنظدمیو باال کش دمیکفشم رو پوش عیهام وپالتوم رفتم سر

به  ادیکردم قلبم داره از جا در م یبرداشتم. حس م روقدم  نیاول اطیدکمه هاشو ببندم با احت نکهیبدون ا دم،یپوش

 یو پشتش پنهان شدم چشمان نگران و حراسانم رو به اطراف چرخاندم. نگهبانها هر کدام برا دمیدرخت  رس نیاول

بلنده که با خبرشون  نقدرینفس هام ا یکردم صدا یدهنم گرفتم حس م یو جلوطرف رفتن   دستم کیگشت به 

 کنه. 

درخت ها تند تند حرکت  یقدم برداشتم، از البال یکه نرده نداشت و گرفتم و به آرام یوارید ریچکار کنم؟ مس دیبا

قلبمو از جا کن  یانه اغرش مرد یصدا هویکردم .. یدلم آشوب به پا شد. باترس به اطراف نگاه م یکردم. تو یم

 : دیچرخوند غر یسر م تیبا عصبان اطیاشکان بود وسط ح

 به حالتون از دستتون در بره.  یوا دیکن داشیپ دیبگرد ـ

 یهرکس به طرف دینکش یدهنم گرفتم و فشرم، استرس تمام وجودم رو در برگرفت، طول یدستمو جلو ناخداگاه

 دمیندونستم، با سرعت دو زینابرابر، موندن رو جا یمبارزه ا هیجنگ بود که  نیرو گرفتم ا میلحظه تصم کی ددریدو

 گفت: یبلند یاونجا بود صدا مییکه راه رها یبه سمت
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 ته باغ.  رهیاونجاس داره م ـ

 دیچیپ یکردم درد توشونه هام م یبا دختها برخورد م یو وگاه دمیدو یدرخت ها م یخدا لعنتتون ...کنه ازالبه ال اه

ه ب یوخوب شناختم باز سر یرعلیام یگفتم: ..صدا یم نویشدم. مدام ا یزندان رها م نیاز ا دیم مهم نبود، بابرا یول

 زد: ادی.فردمیزدم و تند تر دو یغی! جدمیترس یازش م درامام هشتم چق ای. دیدو یعقب چرخوندم به سرعت م

 .دیسگ هارو باز کن ـ

سگها ته دلم رو لرزوند از  یصدا دمیبه ته باغ که رس دم،یزدم ودو غیرحمه؟ نا خدا گاه ج یب نقدریخدا...چرا ا ای

منو  ندیپر یبودن وم دهیدرخت رس نییبه پا اهیباال رفتم . دوتا سگ بزرگ س  یبود به سخت واریکه کنار د یدرخت

قه شد محکم دور مچ پام حل یبکشم باال که دست ودموکه خ واریکردم چنگ زدم به د یم هیبه شدت گر  رن،یبگ

 زدم:  غیباتمام توانم ج

 ولم کن. یولم کن ..ولم کن بذار برم ...تورو خدا...لعنت ـ

.دستهامو دنیبه درخت رس گهینبود. اشکان وچند مرد د یعل ریجز ام یانداختم کس میپا مچی رندهیبه گ ینگاه 

 ی بزرگش مثل یشد دست ها ینم یدادم تا فرار کنم. ول یگرفته بودم و پامو به شدت تکون م وارید یمحکم به لبه 

 زد:  ادیگرفته بود فر رترو به اسا ییآهو فیظر یبود که پا زیت یبا چنگ ها یآهن یتله

 تا مچ پاتو خورد نکردم. نییپا ایب ؟یاز دست من در بر یتون یم یفکرکرد ن،ییپا ایب ـ

 کردم.  هیزدم وگر غیزد، از شدت درد ج میمحکم به مچ پا یفشار

 بذار برم.  یولم کن... پام خورد شد. عوض ی... آییآ ـ

 یم از چشماش خون غمریاپیتعادلمو از دست دادم وافتادم تو بغلش ... نییپا دیمن منو کش یوناله  هیتوجه به گر یب

 ریتمام دستم به شاخه ها گ ختمیر یواشک م زونیلبام آو دمیلرز یومن از ترس م دیکش یتند تند نفس م دیبار

دونستم از دست  یکردن به طرفم هجوم آوردن نم یبودن پارس م دهیده بود سگها که شکارشونو دش یکرده وزخم

گها پرت کرد. س نی! هنوز تو بغلش بودم منو محکم به زمیعل ریاز دست سگها به ام ایبه سگها پناه ببرم،  یرعلیام

 .   دیسمتم که  ونعره کش دنیپارس کنان پر

 به چنگ گرفت:  چارمویب ی قهیرو از قالده گرفتن، خم شد وباز سگ ها عی.سردیسگارو ببر نیا ـ
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 هان؟!  ،یاز دستم در بر یتون یم یراحت نیبه ا یکلفت فکرکرد یدختره  ـ

 چنان محکم کنار گوشم گفت: که گوشم زنگ زد.  هانشو

 یدونفر سگها شده بود دهیبر دهیصورتم گرفتم و در خودم مچاله شدم. نفس هام بر یدستهامو مشت کرده جلو 

 زد وگفت: یو پوزخند ستادیبزرگ دوبرمنو از قالده گرفتن وبردن اشکان دست به کمرکنارم ا

 ؟یاز دست ما در بر یتون یم یفکر کرد یروچه حساب ـ

 زدم: غیبود ج یرعلیبدبختم تو دست ام ی قهیکه  نطوریهم

  ید یرت دم تکون مشعو یارباب ب یمثل اون سگ ها که برا یسگ یخفه شو آشغال، توام  ـ

 . نفسم بنددیحرفم چنان پرت شدم عقب که  محکم به درخت پشتم برخود کردم. دلم ضعف رفت  و تنم لرز نیباا

چنان پرتم کرد که قدرت بلند شدن  یرعلیرحم باشه ؟..ام ینقدربیتونه ا یآدم  م هیآمدو پهن شدم تو گِلها..چطور 

از شدت درد کمرم سست شد و روزانو افتادم بدنم  اهامالم رو بلندم کرد پح یونداشتم ...ازشونه هام گرفت و بدن ب

ناتوان نشده بودم به صدا سکسکه کردم و  نقدریدستمو به کمرم گرفت. تا حاال ا هیکردم.  دایحالت تهوع پ دیلرز یم

 اشاره کرد. از محافظا که هنوز اونجا بود  یکیتونم راه برم اشکان به  یانگار متوجه شدن نم ختمیاشک ر

 داخل.  ارشیکمکش کن ب ـ

 میشونه امو رها کرد همراه اشکان چندقدم ازمن دور شدن دست محافظ دورکمرم حلقه شد. با تمام ناتوان یرعلیام

 زدم: غیبه عقب هولش دادم و ج

 .یرو به من نزن، دست تو بکش عوض فتیدست کث ـ

شدم ..اشکان باچند قدم بلند به من  نیمنم پخش زم .ستادیوصاف ا دیکه دست هاش وعقب کش دمیچنان بهش غر 

 گفت:  ظیغل یبا اخم دیرس

 پاشو بدو. االی امدهین یبه تو خوب ـ

زنن ..تمام قوامو جمع کرده و درد کمرم و تحمل کرد دست به زانو زدم وبلند  یبدبخت شدم که همه سرم داد م چه

دندونم گرفتم.  ریآرام حرکت کردم لبم رو از شدت درد زبا  ستمیشد صاف به ا یم نیدرد کمر مانع ازا یشدم ول



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
61 

 

 میدیبه ساختمان رس یکرد.وقت یمن  حرکت م یرفت ومحافظش کنارش بود اشکان پا به پا یتندراه م یرعلیام

 سمت ما رو به اشکان کرد . دیچرخ  یرعلیام

 .نهینب یببرش باال کس یجور ـ

 و غصه هام خندم گرفت:در د یچنان محکم جوابشو داد که باهمه  اشکان

 ههه. کنهیم یبدبخت چه اطاعت یا ـ

 به من انداخت:  یبا اخم نگاه یعل ریام

 و تماشا کن. سایکنم وا یآدمن م ـ

 ،دهیو نشن دادیهمه دادو ب نیا یبود که فکر کنم کس ادیز نقدریآهنگ ا یباپشت دست پاک کردم ..صدا اشکمو

 اشکان به خودم آمدم ... ید باصداخور یبه هم م یعدالت یهمه ب نیحالم ازا

 .ایطرف ب نیازا ـ

 وهمراهش شدم.  دمینگاه پراز تنفرمو به صورتش پاش میاشک یباچشما

 باز کرد . دیوبا کل یبزرگ یسوخته  ی. درقهوه امیرو دور زد ساختمان

 رفت وبه من نگاه کرد:  کنار

 داخل. ابرویب ـ

 گفتم : باترس

 کجاس؟ نجای..ای..ایا ـ

 کرد:  یکج ی هدیخند

 . السیو ینترس برو داخل درپشت ـ

ر د نیچرا به ا ی. آره آشنا بود ولدمیدستم به کمرم بود باترس اولبه داخل سرک کش کیبه اشکان کردم  ینگاه

حواسش به ما نبود همه  یکرد ..البته کس میپله ها بود اشکان با احتاط همراه رینکرده بودم. درست ز یتوجه
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 یمن جلو، اشکان درست پشت سرم حرکت م نه،یمن رو نب یکس نکهیا یبودن. برا یش گزرانمشغول رقص و خو

 کرد.

 اشکانو گرفتو کنارش زد  یشونه  دیبه مارس مهیخاله سراس دمیاتاقم رس به

 !ن؟یزبون بسته چکار کرد نیبا ا نمیبرو کنار بب ـ

 . ستادیا واریکنارد اشکان

 تش شکاره ...ازدس یرعلیمامان ببرش داخل که ام ـ

به  یزینگاه ت دیبه پشتم کش یخودم رو  به بغلش انداختم و زار زدم، خاله دست یپناه یب یخاله مثل پرنده  دنیباد

 گفت: تیاشکان انداخت باعصبان

 . فویدختر ضع نیاونم ا  یوندار یچند باربگم تو حق آزار کس ـ

 منو خاله رد وبدل کرد: نینگاهش ب اشکان

داشت باال  واریاز د گا،یسرو وضعشو ن ؟یفرار کن یخوا یم ین خودش مقصره ..بگو دختر باچه فکرآخه مامان جا ـ

 . دیکش نشییازرودرخت پا یرعلیرفت ام یم

 داد: لشیتحو یاخم خاله

 دونم شما دوتا چتون شده.  ینم نم،یبب  رونیخُبه برو ب ـ

دستاشو از پشت من رد کرده بود  نطورکهیاد.خاله همکمک کرد وارد اتاق شدم اشکانم دنبالمون به راه افت همزمان

 گفت:  یروش چرخوند سمتش و با لحن عصب

 خوام لباساشو عوض کنم. ی..م نمیب رونیداخل برو ب یها چته تو؟ چرا آمد ـ

 رفت:  رونیباال برد وعقب عقب ب میدست هاشو به عالمت تسل اشکان

 باشه مامان جان نزن رفتم.   ـ

 :دیدر به داخل سرک کش یبست ازال یمکه درو  نطوریهم



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
63 

 

 المصب. مونهیماده ببرم هیمامان فرار نکنه مثل  ـ

 ودرو بست ... رفت

 گفتم:  یبا عجزوناتوان ستادمیکردم و از خاله جدا شدم وسط اتاق ا هیبلند گر یباصدا دیهام لرز لب

 . نیخاله تورو خدا بگو منو ول کنن. مگه چکارشون کردم؟ خاله منو بب ـ

 و پاره امو  نشون دادم ..بابغض ادامه دادم:  یباز کردم لباس گل دستامو

 دن؟  یعذاب م ینجوریکه منو ا رسهیدارند! من  زورم  بهشون م یدوتا مرد چقدر مردانگ نیا نیبب ـ

 زانو نشستم: یرو یبه کمرم گذاشتم وباناله به سخت دستمو

 کمرم داغون شد خاله.  یآ ی... آیآ ـ

 بازوم گرفت:  ریز دیبه صورتم کش یدست دیرس یمهربانش نگران به نظر م  یم زانو زد؛ چهره روبرو خاله

 جورنیا یگوش بد یرعلیاگه به حرف ام ؟یکن یکارو باخودت م نیآخه چرا ا ؛یریدوش بگ یبر دیبلند شد گلم با ـ

 کنه!؟ یونم چرا داره باتو بد تا م ینم ست،ین یبد یبه خدا بچه  شه؛ینم

و  یلیبدن زخم و ز دنی. لباس هامو درآوردم خاله هم کمک کرد بادمیکش بلند شدم وبه طرف حمام رفتکم به

 کمرکبودم محکم به صورتش زد وچشماش جمع شد. 

 کارو باهات کردن. نیبرات کدومشون ا رمیبم یاله ـ

 تم. شده بود گذاش اهیس که نه؛  یکبود ؛یکبود یدستمو رو نمیمف کردم وسرمو به عقب چرخوندم که پشتمو بب مف

و پرتم کرد تو درخت ها...خاله  دیکش نییمنو محکم از درخت پا یرعلیمحافظ داشت دنبال من انداخت، ام یهرچ

 نامرده.   یلیخ

 مف مف کردم .. باز

 منتظرباش.  رونیب رمیتونم دوش بگ یخاله خودم م ـ

 دستمو گرفت وکنار گذاشت:  یده ش یگِل یتکان داد و نگاهم کرد لباسها یسر یخاله بانگران ـ
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 . یایمنتظرم ب رونیباشه دخترم پس ب ـ

 ییشدم لباس ها دینا ام زیوبه حال زارم هق هق کردم از همه چ ستادمیدوش آب گرم ا ریز یحمام نداشتم کم حال

خودش اندام  بود. تا به قول دهیجون برام خر یکه فاط ییالبته لباس ها دمیکه خاله برام آماده کرده بود و پوش

 بلند شد وبه طرف آمد: دنمیتخت نشسته بود. با د ی...از حمام خارج شدم. خاله منتظرم لبه نهینب یکس بامویز

 ؟ یدخترم بهتر ـ

نوز کرد ه یونگاهم م ستادهیتخت نشستم خاله سرپا ا یلبه  ؟یبهترم، چه بهتر یعنیحرف سرمو تکون دادم  بدون

و ر یرعلیام یانگشتا یومچم نگاه کردم جا دمیشلوار مو باال کش یه بود. دم پاتر شد ادیبغض داشتم درد کمرم ز

 کرد.  یباتعجب پامو گرفت وارس هافتاد ..خال نیاز چشمم به زم یاشک یمچم نقش بسته بود قطره 

 دختر؟ هیچ نیخدا ا یوا ـ

 :دمینال یفیضع یو باصدا ختمیکه دوباره سر باز کرد اشک ر یبغض با

 ! هیپسره آدم خوب نیا دیگ یدونم چطور م یپامو گرفت. نم شعوریب یرفتم عل یداشتم از درخت باال م یوقت یچیه ـ

 ازمن جدا شد وبه طرف در رفت  خاله

 پسره پاک زده به سرش. نیبگم؟ ا یدونم چ ی. نمارمیب یزیچ یبرم برات پماد امیـ االن م 

 رفت صداش کردم: یم رونیداشت ب یوقت

 خاله؟؟ ـ

 سرش رو چرخوند طرفم. د،ستایا 

 جانم؟  ـ

 تمام بدنم کوفته اس.  کنه؛یدر م یلیکمرم خ یاریب یزیچ یمسکن یبرام  شهیم ـ

 . امیباشه دخترم زود م ـ

 : دیپشت در بودن خاله غر گهیمحافظ د هیباز کرد اشکان و دروکه
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 ن؟یکارو کرد نیزبون بسته ا نیبا ا دیدیخجالت نکش ـ

 جواب داد: اشکان

 خواست در نره.  یمامان ؟م میارش کردچک ـ

پاهاش تمام بدنش زخم و خراشه!  نیکمر دختره رو داغون کرد نیزد ؟یپست شد نقدریا یخفه شو اشکان، ازک ـ

 د؟یینجایکشه. االن چرا ا یداره درد م

 : دمیشن یصدا شونو م یدرو بست ول خاله

 تمام بشه.  یزدستش شاکاره؛ فقط منتظره مهمونا یلیتمام بشه خ یتا مهمون میباش نجایگفته ا یرعلیام ـ

کرد  یحالمو بد م کیموز یرحم. صدا یب هیمونده چکارم کنه مرد تک گهیخدا رحم کنه د دمینشن ییصدا گهید

آبگرم وچند تا قرص  ی سهیخاله با ک دینکش یطول دمیدراز کش یبود به آرام دهیسردرد داشتم درد کمر امان مو بر

 . شستماما نتونستم، خاله کنارم نشست کمک کرد ن نمیشکردم ب یبرگشت سع

 قرص وبخور. نیدخترم ا ایب ـ

 آب رو ازم گرفت:  وانیوگرفتم وخوردم ل قرص

 . زمیآروم دراز بشک عز ـ

 . نگاه نگرانش و به صورتم دوخت:دمیدراز کش یبه کمکش به آرام 

 ؟ یدرد دار یلیخ ـ

 کردم  ناله

 درد دارم  یلیخاله کمرم خورد شد خ یآ ـ

 .دیدل نازک شده بودم.اشک از کنار چشمم به بالشت رس یلیمدت خ نیا یط

 وندارم.  یزندگ نیمن تحمل ا رمیدم. کاش امشب بم یخاله از درد دارم جون م ـ
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شد.  نیکم کم آروم شدم چشمام سنگ یآب گرمو توکمرم گذاشت اول تحملش سخت بود ول ی سهیآروم ک خاله

 یسع دهیاشهد مو خوندم  درو محکم به هم کوب دمیوتو چهارچوب د یعل ریام یوقت دمیخواب پراز  یدیشد یباصدا

 م شد. حاک چارهیبر من ب دیناله کردم انگار داشتم ضعف شد اریاخت یکمرم درد داشت که  ب نقدریا یول نمیکردم. بش

 کمرم  ییییآ ـ

زد وچشماش سرخ  یازشدت خشم تند تند نفس مشدم سر جام  زیخ میفاصله رو با چند قدم پر کرد ن یرعلیام

بدبختم تو  ی قهی..باترس نگاش کردم باز  رمیمیکردم اگه بخواد من بزنه م یرو تحمل م یادیشده بود منم درد ز

به من  ی.. چشمهاش گرد و باتعجب نگاه دمیچیدرآمد واز شدت درد به خودم پ غمیو منو بلند کرد ج ریدستش اس

 : دیانداخت وغر

 ا چته من که هنوز نزدمت! ه ـ

 کرد:  زیسمت خوابوند وچشم هاشو ر کی هیگردنشو  ستادیامو ول کرد و دست به کمر جلوم ا قهی

 ..ها؟ یفرار کن یخواست یم یبا چه جرات ـ

 دمیترس یم یلیمرد خ نی. از خشم ادیلرز یبدنم م ختم؛یر یچنان محکم گفت: که گوشم و گرفتم. اشک م هاشو

 . ..ادامه داد

 دختر آزاد .. هیاونم به انواع  ینیخونه رو به چشم بب نیاز ا رونیکن، که ب رونیو از اون کله پوکت  ب نیا ـ

 نداره ...المپ یاس، تعادل روح ونهیبرام نمونده بود. د یکه منو نزد. واقعا جون دمیکش یزد ورفت. نفس راحت حرفشو

درد خوابم برد ..چه خوش  ی. بعداز تحمل کلدمیه دراز کشروشن بود حال نداشتم بلند شم خاموش کنم ..دوبار

  "همراز پر ".بستمفرصت فلنگو  نیمونم در اول یجهنم م نیفکرکرده توا ال،یخ

باز فکرم  یزد دردم کم شد وشروع به کار کردم. ول یکه خاله برام م یروز ازاون ماجرا گذشت با مسکن وپماد چند

 نداشتم! یا ندهینه آخو نیمشغول راه فرار بود. من توا

دفتر  ایبود به قول خودشون شرکت  رونیوتا ساعت چهارو پنج ب زدیم رونیصبح ها همراه اشکان وچند محافظ ب 

گشت انگار زهر  یبرم نکهیهم یهمه محافظ داره ؟به من چه به جهنم ..روزا راحت بودم ول نیا کنهیدونم چکار م ینم

نداشت  دهینباشم فا دشید ریکردم ز یم یخوش رفتار بود بجز من. هرچقدرسعمار قورت داده بود. با همه مهربان و

 داد. یمرگش بزاره؛ همش دستور م یوتا شب کفه  ارمیب وهیببرم، م ییخواست چا یفقط کارهاشو ازمن م
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غول مش تاهمی. بمیشست یظرفهارو بادست م یبعض یداشتن ول ییظرف شو نکهیشستن ظرف ها بودم با ا مشغول

 صدا کر.د  تارویکرد خاله هم همچنان نظارت به کارهارو داشت ب یم یومادرش آشپز یریگ گرد

 . نهیگوجه از باقچه بچ یبرو به آقا نادر بگو کم ایب تایب ـ

 باال انداخت:  یبود شونه ا یمتیبزرگ ق یگلدانها یریکه مشغول گرد گ تایب

 خاله من کاردارم بگو همراز بره.  ــ

 رد و سبد دستش رو گرفت سمتم: رو به من ک خاله

 .ر یگوجه بگ یسبد وببر کم نیهمراز دخترم ا ـ

 : دمیبندم پاک کردم و  به طرفش چرخ شیهامو با پ دست

 دونم کدوم طرف برم ..بعدشم االن زمستانه گوجه کجابود؟  یخاله من نم ـ

 شو نثارم کرد:  یشگیلبخند هم خاله

 نمیهم یعالقه به کشت وکار داره برا یلیهست. آقا خ یا دهیر پوشوس یباغچه  هیدر خروج کیدخترم نزد ـ

 .  ریگفتم ازش بگ یتو باغه و مشغوله اونجا برو هرچ شهیاونجارو درست کرده ...آقا نادر هم

از محافظ ها روبرو شدم قد بلندو  یکیرفتم که با یطرف کج کردم وسبدوگرفتم.وبه طرف در خروج کیرو به  گردنم

 کلفتش گفت: یبه من کرد وباصدا یبا اخم نگاهچهار شونه، 

 . یخارج بش یکجا ؟اجازه ندار ـ

 کردم وبه چهره اش نگاه کردم:  یاخم

 .رمیخوام برم از آقا نادر گوجه بگ یخوام م یبرو کنار م ـ

 داد:  لمیتحو یضتریغل اخم

  ادیب گهید یکیبگو  شهینم ـ
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 رفتم:  وبرگشتم داخل و به طرف خاله نیزم دمیکوب پامو

 . دیگُنده بک، به درک همتون کوفت خورد شعوریب ـ

 باتعجب نگام کرد  خاله

 ؟یشد برگشت یچ ـ

 . رونیذاره برم ب یخاله اون نم ـ

 به سمتش دراز کردم ونشونش دادم ..خاله صداشو بلند کرد وروبه محافظ گفت : دستمو

 . رهینم ییجا رونهیهمه محافظ ب نیبذار بره؛ ا دیام ـ

 عاجزانه خاله رو نگاه کرد  دیام

 . رونیبره ب میآخه خاله آقاگفتن نذار ـ

 با اخم گفت: خاله

 تونه بره. ینم ییراه جا لتیبذار بره خ  ـ

 گفت: زونیآو یپاواون پا کردو با چهره  نیا یکم دیام

 باخودته ها.  تشیباشه خاله مسول ـ

 نگاش کردم.  زیبااخم از کنارش رد شدم وبا غ منم

 کنم. یجهنم فرار م نین باش بالخره از امطمع ـ

  دیغر دیام

 !  گهیم یچ نیبفرما خاله بب ـ

..چند تا محافظ  دمید یم قیبار بود که تو روز دق نیبزرگ خونه شدم اول اطیحرف هاش نشدم  و  وارد ح منتظر

 دم:کردم. داد ز شونیکیزدن روبه  یم دیمنو د یچهار چشم دنید یمن انگار چ دنیبا د رونیب
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 همتون. چخه.  دیگم ش دیدیها آ دم ند ـ

ود و ب زیل یبه خاطر بارش برف کم نیبترسم. به راحم ادامه دادم زم دیکه نبا نایبترسم ازا یراهم ادامه دادم از هرک به

 سپردم من یهمه جارو به ذهن م ینشم ول نیداشتم تا نقش بر زم یقدم برم اطیسوز سرما صورتم و کرخ کرد.  باحت

 :دمیدرشو باز کردم و آروم سرک کش دمیرس دهیسرپوش ی غچهبرم. به با نجایا دازیخونه نبودم ..با نیا آدم

 آقا نادر...آقا نادر؟ ـ

ل گل بودم واقعا مث نیپراز گل ناز دستش بود من عاشق ا یآمد ..گلدان سفال شوازمیبه پ دیبامحاسن سف ی رمردیپ

 اسمش ناز بود. 

 بله ..بله آمدم. ـ

 زد.  یو لبخند دیمن رسبه  

 سالم  ـ

 ؟یدار یداخل؛ بله کار ایسالم ب ـ

اورم ..ب گهید یقرمز وگلها یصورت دیرز...سف یقرار گرفتم که اطرافش پربود از گلها یکیبار یراهرو نیشدم. ب داخل

 !به سبد دستم اشاره کردم. نمیگلهارو بب نیفصل ،تو خونه ،ا نیا یشد تو ینم

 گوجه الزم داره. خاله گفت  دیببخش ـ

 گذاشت و سبدو ازم گرفت و گفت:  نیرو دادم دستش ..گلدانو زم سبد

 کنم. یاالن اماده م نیرفت. چشم هم ادمیببرم،  نمیگفته بود بچ یوا یا ـ

به  رهیآرام خ دهید نجایا وهیوم یشدم از هر گل ییبایهمه ز نیمن هم مات ا دیراهرو گذر کرد وبه باغچه رس از

 وتربچه به وجد آمدم وباذوق گفتم:  حانیر یوگوجه حت اریخ کیکوچ یبادمجان ها دنیالش رفتم باداطراف دنب

  د؟یبادمجان هم بد شهیچقد قشنگه! م نجایا ایخدا یوا ـ

 زد.  یبه من انداخت و لبخند ینگاه دیچ یکه بادقت گوجه هارو م نطورینادر هم آقا
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 .نیخودت بچ یبله چرا نشه اگه دوست دار ـ

  نم؟یتونم بچ یهمراه ذوق گفتم: م یاتعجبب

 خوش رنگ رو از بوته جدا کرد.  یزدو گوجه فرنگ یلبخند 

 . ینیهارو بچ دهیپات له نشن و رس ریبله چرا نشه فقط حواست باشه که بوته ها ز ـ

 یسترسهمه غم و ا نیا یلحظه ا یبادمجان ها کردم. چه لذت بخش بود. برا دنیشروع به چ اطیبا احت آرامو

خونه آمدم لبخند به لبم ننشسته بود.  نیکه به ا یبه قلبم چمبره زده بود رو فراموش کردم. از وقت یکههمچون مار

 ودوباره به اطراف نگاه کردم.  شتم. سبدو برداحانیاز گوجه، بادمجان، تربچه و ر میسبد رو پرکرد

 ؟یعالقه دار اهیانگار به گلو گ ـ

 طرف آقا نادر: دمیخسبد رو محکم گرفتم  و چر 

 د؟یدیفصل پرورش م نیوتو ا اهیهمه گل و گ نیدوست دارم. شما چطور ا یلیبله خ  ـ

 وبه اطراف نگاه کرد.  دیخند

ات؛ ج یگل و سبز نجایفصل ا نیساختن که بشه توا یجور نجارویا نمیهم یعالقه داره برا اهیبه گل وگ یلیآقا خ ـ

 پروش داد. 

تونم جم  ینم یعنی نیمنه! ا یبودم که چند قدم یتمام ذوقم کور شد. تازه متوجه محافظآقا حالم گرفته و ازاسم

 گفتم:  یبا اخم بهش کردم و با لحن تند یبخورم! نگاه

 ؟یزن یم دیها چه مرگته منو د ـ

 شده بود با هر دو دستم گرفتم و از کنارش رد شدم.  نیزد سبد سنگ یپوز خند فقط

 تونم راحت باشم. یلحظه نم هی ایخدا لعنتتون کنه عوض ـ

 برم تا برسم داخل خون؟!  دیبود. دوباره باد سرد به تنم نشست. چقدم راه با دهیلباس گرم نپوش 

 باخودم غر  نطوری. دستم شکست. همنهیکارها چقدم سنگ نیاه خدا لعنتتون کنه منو چه به ا 
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واشکان بودن به  یعل ریحالم بد شد. ام نشدی. برگشتم عقب؛ از ددمیپشت سرم شن ینیماش یزدم که صدا یم

خار بشم آخه؟   دیچقدر با ایداشتم؛ که کف پام درد گرفت. خدا یراهم ادامه دادم.  از لجم چنان محکم قدم برم

شد واشکان هم مثل سگ نگهبان همراهش،  ادهیگور به گور شده پ یعل ریتوجه نکردم ام یول ستادیکنارم ا نیماش

 کنم. بزنم نابود شون یا

 ؟سالمت کو؟  یکجا بود ـ

 و نگاش کردم.  ستادمیشده ب.د ا فمیظر یکه مدتهاس مهمان چهره  یبااخم

 ؟ ینیب یسبد دستمو نم یگشنم بود خوردمش. کور ـ

 اخمو!  شهیاونم هم ماشاهلل

 . یستیآدم ن یآدم جواب بده هرچند بچه  یمثل بچه  زنمیباهات حرف م یکلفت وقت یدرست حرف بزن دختره  ـ

  اوردمین کم

 . یستیآدم ن یخودت بچه  ـ

شدم. چنان محکم پرتم کرد که درد به تمام بدنم نشست.  نیسبد دستم به هوا پرت شد و خودم هم نقش بر زم هوی

 دست مو مشت کردم:  اوردمیبازم کم ن

  ؟یندار یتعادل روح یروان هیچ ـ

 : دیرو پنهان کردم.غر دمیکش یکه م یدرد ؛یی.  باتمام پروکمرم هنوز خوب نشده بود چارهیدرد دگرفته بود ب دستم

 جمع ک.   نیاززم نارمیپاشو ا االیخفت کنم؟  ای یشیخفه م ـ

 به من انداخت و گفت:  یرد شد ورفت اشکان هم نگاه ازکنارم

 . یزک گهیم نیقزو ییتو دختر! به سنگ پا یدار ییعجب رو ـ

 جمع کرد صورتمو

  برو گمشو پاچه خوار. ـ
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 متوقف شد.  یعل ریام یبرداشت طرفم که با صدا زیخ

 شده براش دارم.  نیاشکان ولش کن همون بسشه که نقشه زم ـ

 سبد شدم و گفتم:  اتیتوانم رو جمع کردم و بلند شدم مشغول جمع کردن محتو تمام

 .ستمیز نرم . اگر در نرم که همرا یم نجایآخرش از ا ،یعوض یبرتون داره اشغالها نیخدا اززم ـ

 بلند گفت:  یوبا صدا ستادیا یدم در ورود یعل ریام

 . تیعوض ی. آشغالم خودتو اون باباارمیب رتیبحالت گ یوا یفرار کن. ول یتون یاگه م ـ

و جمع کردم باهردونه که از  جاتیسبز ی هیشده بود.  گوجه هاو بق سیلباس هام خ ختمیشد منم آروم اشک ر داخل

 کردم.  یم نشینفر داشتمیبرم نیزم

 : دمینحسشو د ی افهیبعد ق دمیشن یرعلیام یو باپشت دست پس زدم و وارد خونه شدم. صدا اشکم

 بگم؟  زویچ هینره چندبار  رونیدختر ب نیخاله مگه نگفتم ا ـ

 بود جواب داد:  ستادهیصاف روبروش ا خاله

 شده؟  ینبود بره باغچه؛ حاال مگه چ یخب آقا کس ـ

 صورتش وبه سمتم آمد.  یوسرو صورت آشفته، زد تو یو گِل سیخ یبه من افتاد بالباس هاموقع چشمش  همون

 دختر!؟ یشد یخدا مرگم بده چ یوا ـ

 ندادم ازکنارش رد شدم .. یشده بود وجواب زونیهام آو لب

وسط  زیم . وارد آشپز خونه شدم وسبدوروارمیآدم کم ب نیا یخوام جلو یترکه، نم یبزنم االن بغضم م یحرف اگه

 نگاهم کرد.  یباپوزخند تایآشپزخونه گذاشتم. ب

 بکن خب.  تویزندگ نیبش یدار ییباز؟ عجب رو یشد یچ ـ

 به هم فشرده ام گفتم:  یدندون ها یشو گرفته وچنگ زدم واز ال قهیرفتم  ازحرصم
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و مثل ت ییمن کسا ید ولبو ینجوریچون ازاول ا هیتو عاد ی. براارمیتو کم نم یجلو ارمیکم ب یهرک یجلو نیبب ـ

 کنم.  یکه نفلت م یجلوم دوال راست شدن. حواست باشه بامن درست حرف بزن

 زد.  غیوج دیمنو کش یدست برد وموها اونم

 ولم کن بزاربرم.  ـ

 ولت کنم موهام و ول کن. ـ

رو  رگی. هم ددیبرق از سرمون پر یغرش یبا صدا هوی! نیو بب ایشد اون وسط ب یکش سیگ ی دمیومن کش دیکش اون

 .میرها کرد

 ؟ نجایچه خبره ا ـ

 کرد : یعل ریکه من بلد نبودم! روبه ام یکرد .کار ییو مظلوم نما هیگر ریزد ز تایب

 به من حمله کرد.  ایمثل وحش هویکردم  یمن داشتم کارمو م نهیا ریآقا به خدا تقص ـ

 گفتم:  الیخ یشده بود وصاف کردمو ب ختهیمو که حاال به هم ر یگِل یشالم و درست کردم.  لباسها 

 . ینزن یزر  اضاف یخواست یحقته م ـ

 ی! خاله زودی. در حد چدمیترس یازش م ییخدا دیکش ی. باخشم نفس مستادیآمد دست به کمر روبروم ا یرعلیام

 قرار گرفت:  نمونیب

 کنم.  یمن ادبشون م دیاستراحت کن دیآقا شما بر ـ

 خاله داد:  لیتحو یاخم

 دختره رو کوتاه کن تا نزدم ناقصش کنم. نیاشه فقط زبان اب ـ

 زد. یرفت.  همچنان غرم رونیو ب دیپاشنه چرخ یرو ـ

 کلفت زاده.  کیبدرد نخور فکر کرده آمده پکن یدختره  ـ

 جوابشو بدم.  دمیشدم گردن کش یحرفش حرص از
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 خودت... ـ

د. از تعجب چشمام گشاد شد و اشک از ازچشمم پرت شد. که خاله به صورتم نشاند حرفم نا تمام مان ییلیبا س که

 داد زد.  یعصبان یبلند وچهره  یزد. باصدا تایهم  به صورت ب یلیس هیهمون موقع 

 گذرم. ینم یراحت نیبعد به ا یها، دفعه  دیشیم ریبار آخرتون باشه باهم درگ ـ

 بلند دعوام کنه ..رو به من ادامه داد:  یشد باصدا یورم نم با

 کشیتو کارهاش؟کم تحر هیچقد جد یدیکنه. واقعا هنوز نفهم یناقصت م زنهیم تیحاضر جواب نیدست بردار از ا ـ

 .   دمیتو ند یکن تا حاال دختر به صرتق

 نیگذاشتم لب هامو  به هم فشار دادم انتظارشو نداشتم. بغضم رو قورت دادم. به خاطر زم یلیس یو جا دستم

 تایسوخت دستم  و به کمرم گرفتم و به ب یرد گرفته بود. پوست کف دستم کنده شده و مخوردن کمر مصدومم باز د

 شدم و گفت:  رهیخ

 کنم.  یات م چارهیب یترسم باربعد ینم یچکیدختره من ازه نیبب ـ

 چرخوندم طرف خاله  سرمو

 . رمیجهنم م نیماندگارم بالخره ازا نجایخاله خانوم فکر نکن من ا ـ

سوخت شستم؛ چشم هامو به هم فشردم تا اشکم  یو کف دستم و که م ییدم رفتم طرف ظرف شونش یجواب منتظر

 بامن؟! ی.آه بابا چه کردزهینر

 یه. ولخورد یلیچه پروه! انگارنه انگار از خاله س تایب نیشام گفتگو و بگو بخند داشتن، موندم ا زیشب همه سرم اون

چونم بود  ریدستم ز هیبه غذا نداشتم  لیازش انتظار نداشتم م ییجورا هیمهم بود.  یلیخاله خ یلیمن س یبرا

 از بابا به دل ی نهیکنه چه ک یباهمه خوش و بش م نکهیادونم  یکردم. نم یررومیبا قاشق برنج رو ز گهیبادست د

 دونستم. تو فکر بودم که:  یداره کاش م

 ؟ینیبش زیچطور سرم ینگرفت ادیمثل آدام غذا بخور.  ـ

 من.چشم دوختم صاف نشستم : یالبته برا ؛یعل ریاخمو ام شهیهم یکردم وبه چهره  بلند سرمو
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 به خوردن ندارم.  لیگرفتم. م ادیچرا  ـ

 بشقاب گذاشت و با اخم گفت:  یشو تو قاشق

 مارم کور نکن. یبلند شو گم شو، اشتها یندار لیم ـ

وعقب زدم ..باخشم  یبلند شدمو به شدت صندلرو مخم بود. تایب زیر زیر یبهم برخورد بخصوص خنده ه ها یلیخ

شدم. دستم رو مشت کرد م و بدون  رهیخ  یرعلیپراز تفنفر ام یخوش رنگ، ول یپلک بزنم به چشم ها نکهیوبدن ا

شد.  یم دهیشن نیزم یضرب پاهام رو یداداشتم که ص یفاصله گرفتم چنان محکم از حرص قدم بر م زیحرف از م

 گفت: تایخطاب به ب دمیرو شن یعل ریام یه صداراه پله ها بودم ک نیب

پشت در  دمیکنم. به اتاقم که رس یبعد تو رو هم ادب م ی. دفعه یکن یبدو م یکیتوام بار اخرت باشه با همراز  ـ

ه نجاتم بد ای؟خدا یکن یبامن م نکارویچرا ا ای. خدادینشستم زانوهامو بغل کردم سرمو گذاشتم روش؛ بغضم ترک

 .ای..خداایرد شم. خدا ذاراگه امتحانه ب ارمیتونم دوام ب یکنم خدا نم ی..التماس م

 یامح یکسو ب یآره واقعا ناتوان بودم. ب نهیرو  بب میعجزو ناتوان یخواستم کس یآرام. نم یباصدا یهق کردم ول هق

 کرد. یطرفدار یعل ریخاله هم از ام ی؟خدا؟حت ایبودم. خدا

 یرمق، سجاده رو پهن کردم .چادر گل یحال و ب یوضو گرفتم. ب فم،یکث یلباسها ضیبعد بلند شدم بعد از تعو یکم  

نم به مهر بک یحرکت ایبزنم  یحرف نکهیا یبا بغض نمازم خوندم ب یقامت بستم. ول دمیکه خاله به من داده بود و پوش

دل رنجورم  یهمه حرف تو نیا نهینداشتم. با ا یحس چیه ؛یالبودم از هر حس و ح ینماز گرد چشم دوختم انگار خال

.  به بازگو کردن یازیلب باز نکردم .البته خدا از حال و درد دلم خبر داشت چه ن یاز جور زمانه بود به معبودم بگم؛ ول

 . دمیباتر س از خواب پر ی. سر سجاده خوابم برد. بانوازش دستدمیهمونجا دراز کش

 نترس منم.  ـ

 هر دو دستش گرفت: نیزد ودستم رو ب یندحال بودم. خاله لبخ یاما ب نشستم

 باشه. ؟قبولیدخترم خوب ـ

 هام با بغض جمع شد:  لب

 کنه؟ یم میشما فرق یمگه برا ـ
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 یم هتونیبشنوه دارم تنب یتورو نزنه داد. زدم تا عل یکارو کردم که عل نیمنو ببخش به خاطر امروز، ا زمیآره عز ـ

 . تو؛منو ببخش گلم یحقش بود ول تایکنم. ب

 و بالبخند گفت:  دیبه تمام صورتم چرخ ینرم زد.نگاه یبوسه ا میشانیجلو آورد. بر پ صورتشو

 . یدرخش یم یآسمان یهمچون فرشته ا یپوش یچادر نمازو م نیا یتو دختر، بخصوص وقت ییبایچقدر ز ـ

پاک شد. کال زود  میدلخور دمیکارشو فهم یگفتن نداشتم حاال که معن یبرا یزیبالب بسته زدم چ یلبخند ـ

 . دمیبخش یکردم و م یزد رو پاک م یکه به دلم چنگ م ییهایریدلگ

ا تختم گذاشتم.ب هیخم شدم و کنار پا یسجاده گذاشتم وتاش کردم. کم نیوچادرم رو در آوردم تا کردم و ب بلندشدم

 لب زدم.  یآروم یصدا

 خاله؟ ـ

 داد.  نظر داشت جواب ریمن رو ز یکه کارها یهمون لبخند با

 جانم دخترم.  ـ

 خاله؟  ـ

 چروکش رو گرفتم والتماس گونه گفتم: ینشستم و دست ها نیزم یروبروش رو رفتم

 هیاصالهدفش چ گهیم رایکنه؟ چرا همش به بابام ومن بدو ب یبامن رفتار م نطوریا یرعلیچرا ام یدون یخاله شما نم ـ

 بشه؟  یکه چ دارهینگه م نجایمنو ا

 .دیکش قیعم یشدو نفس رهیرنگ خ یاسیاتاق  یبه گوشه  خاله

 بگم دخترم!  یواال چ ـ

 جابجا شدم. همچنان دست هاشو گرفته بودم: یزانوهام کم یرو

 بگو.  یدون یم یزیکنم اگه چ یخاله خواهش م ـ

 و بلند شد. دیشو آروم از دستم کش دست
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 به وقتش بهت بگم. دیدخترم نپرس شا ـ

 . ستادمیبلند شدم و ا منم

 . دیخاله تورو خدا بگ ـ

م ه یلیباشه خ ادتیقده وپررو و یلیدهن به دهن شو خ تایبخواب. کمترم با ب ری. بگشهیگفتم: که نم زمیعز  ـ

 بدتر کار دستت بده.  نیترسم ازا یچاپلوسه م

. به نگفت یزیچ یدونست ول یوم یعل یکار لیجواب سال من رو بده از اتاق خارج شد. خاله هم دل نکهیبدون ا 

بودن تنهاراه فرارم هم لو رفت.  دهیمحل فرارم؛ دوختم که حاال نرده چ وارید یقبلش چشم به گوشه  یتختم رفتم ول

 . دمیخواب جهینت یداد. آخرسرهم ب یمختلف توسرم جوالن م یفکرها

مان رف بود آسازب دهیپوش نیزم نکهیکه گرما بخش صورتم شد. چشم باز کردم. با ا دیخورش ییطال یبا اشعه  صبح

 من گرما بده.  یبشه به زندگ دایهم پ یدیکرده بود. آه..کاش خورش جادیا ییمطبو یگرما دیصاف ونور خورش

ود ب ختهیپام باال رفته وموهام به هم ر یرفتم. پاچه  ییسست به سمت دستشو یبلند شدم و با قدم ها یپوچ وخال 

 یعل ریبا ام دیجد یریشروع شد. هر روز منتظر درگ یجهنم یونه خ نیتوا گهید روزیتو  دیبه ام یمرتب کردم.  اله

 تنگ دنیدو ینرمشو ورزش کردم چقدر دلم برا یکم نییکار برم پا یبرا نکهیو اشکان بودم. طبق معمول قبل ازا

تو وجودم  یداشتم.  حس یتنگ شدهب.د. وچقدر دلتنگ دنیپر نییورج ورج و باال وپا یشده بود. چقد ردلم برا

 حاال رمیمگه؟ آه..چه کنم که اس شهیم یبدوم.چ اطیافسوس ..نامرد. کاش بذارن تو ح یداد که بدوم ول یقلکم مقل

 قانع شدم.  دیشا دمیروپس م یو تاوان چ رمیکاش بدونم چرا اس

 یهوردلم  دنشیآمد اتاقش با اتاق من دو اتاق فاصله داشت ازد رونیهم ب یرعلیخارج شدم. همزمان بامن ام ازاتاقم

 وهول شدم.  ختیر

 سالم  ـ

 زد و راه افتاد . یدار پوزخندصدا

 .یمودب باش یریگیم ادی ی.. خوبه دار کیعل ـ
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رفت منم دنبالش خودمو ولعنت فرستادم چرا  نییکرد وازپله ها پا شیشلوار اسپرت سورمه ا بیدستشو تو ج ی

 شرتیکردم ت زشیرفت آنال یم نییله ها پاطور که ازپ نیترسم. هم یهول شدم وسالم دادم. خوچه کنم ازش م

هم رفته خاک تو سرش جذاب بود.  یرو دقدش که بلند بو ،یبود.  چهار شونه و عضالن دهیپوش یدیکوتاه سف نیآست

 اخمو به درد نخور اژدها.  یآقا

 تش باصورت رفتم تو پش هویکه  ستادیا دیآخر که رس یحرفم که تودلم گفتم: خندم گرفت به پله  نیازا

 آخ دماغم.  ـ

 و ماساژ دادم. برگشت سمتم.  دماغم

 . یش ینم ینجوریا یها نخند ونهیوباخودت مث د ینزن دیاگه حواست به راه رفتنت باشه ومدام منو د ـ

دادم اشک توچشمم حلقه  یاش شدم. همچنان دماغمو ماساژم رهیکه دماغم رو گرفته بودم. با اخم خ نطوریهم 

 از کنارش رد شدم و به آشپز خونه رفتم.    یگفت: تند یاست مندادم. ر یبست جواب

  ریسالم صبح بخ ـ

 بودم.  ستادهیدر آشپز خونه ا نیآشپز خونه نبود. ب یبود، کس ییچا ختنیخاله که مشغول ر جز

 ؟یدخترم خوب ریصب بخ ـ

 نجا؟یممنون ..چقدر خلوته ا ـ

 گذاشت:  زیم یرو رو ییچا خاله

 مانش با اشکان بردش دکتر.بود ما ضیمر تایب ـ

 شد.  ضیمن بود که مر یدل گفتم: خوبه حقش بود. خدا ته

 کنار؟ یدر بر یاز جلو یخوا یخب نم ـ

حرف کنار  یبود ..ب ستادهیکم پشتم ا یلیخ یبافاصله  دمیخوردم. خودم روکنار کش یتکان یعل ریام یباصدا

بشر نچسب! رد شد  نیچقد برخورد داشتم باا یل صبحشدم او رهیخ نیزل زد به صورتم ...زود به زم ستادمیا

 نشست.  زیوپشت م دیرو عقب کش یرنگ چرم دیسف یصندل
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 خاله خانموم.  ریصب بخ ـ

 زد یلبخند خاله

 .ریصبح شماهم بخ  ـ

 بودم خاله صداش درآمد  ستادهیدونم چم شده بود.! مات ا یمنم نم یعل ریام یروبرو نشست

 آماده اس. یهمه چ ایب ینیش یهمراز چرا نم ـ

 خوردن رو به خاله گفت:  نیروش و به سمت دهان برد.خونسرد ح ختینون گذاشت وعسل ر یخامه رو تو یعل ریام

 .  یبکنه. نون مفت ندارم بدم به کس دیبخوابه؟ کار بد یذاریآوردم کار کنه چرا تا لنگ ظهر م نویخاله ا ـ

دونستم چکار کنم خاله  یدرحقم، اصال نم هیرحم یب یلیکردم ..خ بغض کردم دست هامو توهم گره ستادهیا همونجا

 جوابشو داد.

 کنم .. یخودم مشخص م شویکار میتا دیبلد نبود خوب راه افتاده اجازه بد نکهیبا ا دمیاتفاقا بهش کار م ـ

 پرسرشو تکان داد  بادهان

 باشه خاله فقط نذار ول بگرده.  ـ

کردم.  یتحملش م دیسرش. از شانس گندم امروز جمعه بود وبا ینم روک یعسل رو خال یداشتم کاسه  دوست

 خوردم. صبحانشو کوفت کرد و بلند شد وبه سمت در رفت. یانگار زهر م رخودمیو چند لقمه نون پن زینشستم سرم

 خاله ؟ ـ

 بله پسرم.  ـ

 دم. ب ونیدکوراس رییخوام تغ یوبفرست اتاقم و مرتب کنه م ییخاله امروز خونه ام ک ـ

 کرد جواب داد. یمرتب م زویکه م نطوریهم خاله

 کمک.  امیخودمم م ضه،یکه مر تایفرستمش ب یم ادیچشم اشکان ب ـ
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 برداشتم که صداش بند دلم .و پاره کرد  زویسر م یجام بلند شدم و ظرفها از

 همراز ؟ ـ

 . حاال به اسم صدام نکرده بود.پشتم بهش بود چشم هام تا حد امکان باز شد تا

 کنه  زیاتاقم وتم ایتمام شد ب نجایکارات ا ـ

 به خاله  روکرد

 استراحت کنه.  دیبذار تارویب دیخاله شما زحمت نکش ـ

 دمیکش ی...آهرییچقدر تحق ای. خدادمیترک یم تیندادم مشغول شستن ظرفها شدم داشتم از شدت عصبان یجواب

 وظرفها رو شستم خاله هم آشپزخونه رو مرتب کرد. 

 . امدهیبرو اتاق آقا رو مرتب کن تا صداش در ن دمیکارهارو بذار خودم انجام م هیترم بقدخ ـ

 کنار پام تا آبش گرفته بشه.  دمیومال سمیخ یدست ها کالفه

 خاله؟ ـ

 جانم  ـ

 من نرم ؟آخه ..آخه.  شهینم ـ

 وبست ونگاهم کرد:  خچالیبود در  خچالیکه سرش تو  خاله

 ار روزمون خراب نشه. برو دخترم بذ شهینه نم ـ

 دونم چکار کنم. تا حاال نظافت نکردم خب.  یخاله آخه نم ـ

 .دیبه بازوم  کش یجلو آمد دست خاله

تو اتاقش باشه فقط اشکان راحت  یکس ادی. آقا دوست نداره زنیهم هیریگرد گ هیو  یجارو برق هینداره که  یکار ـ

خودش اتاقشو  لیکنه عادتشه، به م ینداره پس برو خودش کمکت مبه  محافظ ها هم اعتماد  یکنه. حت یرفت امد م

 کنه  یم زیتم
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بود  کیکه تو اتاقک کوچ ییونگران مات خاله شدم خاله از کنارم رد شد. رفت سمت جارو برق زونیآو ی افهیباق

 جارو گرفت طرفم. 

 برات.  ارمیشور وم شهیباخودت ببر خودم دستمال وش نویدخترم ا ایب ـ

جارو از پله ها  یسخت ؟بهیکنم چ یکنه؛ اگه خراب کار ری. خدا به خدمیترس یوگرفتم ته دلم م یار جاروبرقناچ به

اتاقم نه، اون  نی..خدا چکارم ..ا ستادمیپهن که هفت هشت در داشت ا ی. وسط راهرویلعنت نهیباال بردم.چقد سنگ

دو اتاق از اتاق  یدر بافاصله  هیزدم که  یم حرف مباخود ینجوریاه خدا لعنتت کنه ...هم ه؟یمال ک نیا ه؟یاتاق ک

 خودم باز شد شوکه چشم هام گشاد شد 

  گهید ایچرا ماتت برده ب ـ

 یلیخ یبافاصله  دیبود کنارکش ستادهیدر ا نیدهنمو قورت دادم وبه طرفش رفتم لبامو بردم داخل دهنم هنوزب آب

ه بزرگ که باپرد ی! پنجره یبه اطراف نگاه کردم چه اتاق بزرگو گذاشتم وسط اتاق و یکم از کنارش رد شدم جاروبرق

تخت خواب  یداشت  یدیسف یوپشت پرده  بودپوشونده شده  دیسف یشمیابر یها هیوباهاش دیسف پوریگ ی

طرف  ؛یواریطرف کمد د کیها هر دوطرف تخت بودن  یپاتخت یقهوه ا یسوخته بار رو تخت یقهوه ا یدونفره 

 ییبه رنگ قهوه ا یمبل راحت سیسرو  زیم یروش قرار گرفته بود. جلو یبزرگ ید یو ال ا یو یت زیم هی گهید

گذراندم که حضورشو کنارم  یاتاق و از نظر م نطوریبود. هم رهیت یقهوه ا یشده بود. کال همه چ دهیسوخته چ

 احساس کردم. 

 زدنت تمام شد شروع کن.       دید ـ

فر بودم که که دون رینکرده بودم االن چکار کنم؟ از کجا شروع کنم ؟باخودم درگ زیموت ییبودم تا حاال جا جیگ ایخدا

 از محافظ ها وارد شدن. 

 مهران بود  یکیو .اون  ثمیم شونیکی دنیکه اون شب دنبالم کرده بودن وبهم نرس ییهمونا

 جلوتر آمد.  ثمیم

 . دییسالم آقا بله امر بفرما ـ

 . دیپاشنه خر یرو یعل ریام



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
82 

 

 عوض کنم.  لیوسا هیتخت وبق یخوام جا یداخل م دیایب ـ

 با هم جواب دادن:  هردوشون

 چشم آقا.  ـ

 به من کر:د یده بودم آقا با اخم نگاه ستایهنوز وسط اتاق ا من

 وجمع کن تا تخت و جابجا کنن.   یبرو روتخت یسادیچرا وا  ـ

عطر تلخش از توتخت بلند شد از  یوجمع کردم بو یختبهش انداختم و به طرف تخت پا تند کردم. رو ت یکوتاه نگاه

شروع  لیخودم  زنانشو داشتم. کار نظافت وجابجا کردن وسا یعطر ودوست داشتم. حت نیخودم متنفر شدم که ا

پت ومت بود تخت و از دوطرف گرفته بودن و  مثل قایدوتا احمق دق نیکردم. کار ا یجابجا م زویر یزهایشد. منم چ

هم از  یعل ریخنده. متوجه شدم ام ریزدم ز اریاخت یحرکاتشون خنده دار بود که ب نقدریزدن ا یخ ماتاق چر یتو

 خنده سرخ شده. 

 :ـ مهران بچرخ خو کمرم شکست.  ثمیم 

 : ـ خب خودت بچرخ همش من بچرخم؟مهران

 یم یجارو برق کردن اونجا رو یوجابجا م یزیشدم هر چ یریومشغول کارم وگرد گ دمیصحنه خند نیبه ا یکل

 ؛یریاز حد شد تحمل نکرد دستمال گردگ شیمهران به من ب یکردم. متوجه شدم نگا ه ها یم یریوگرد گ دمیکش

 :دمیدستم و پرت کردم تو صورتش با اخم بهش غر

 ؟یدیها.. چته آدم ند ـ

 رد. ک یعل ریو رو به ام ستادیبه من جواب بده انگار حول شده بود صاف ا نکهیا یبه جا مهران

 نگاه کردم.  نویا ینداشتم من ک یآقا به خدا منظور ـ

ابروهاش به هم گره خود نگاه  ستادین گذاشت وصاف ا ویزیتلو زیدستش بود و کنار م ید یکه چند س یعل ریام

 شد.  رهیبه من کرد و به مهران خ یتند

 خونه هرز بره.  نیخواد توا یحواست به نگاهت باشه که دلم نم ـ
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 انداخت:  ریو به زسرش مهران

 .دیچشم آقا باورکن ـ

 دستش رو باال برد و حرفش رو قطع کرد: یعل ریام

 . دی. بجنبدیبشنوم زود کارهارو تمام کن یزیخوام چ ینم هیکاف ـ

 من کرد روبه

 توام سرت به کارت باشه.   ـ

سرش   رتیراض کرد. هه مگه غحرکت مهران اعت نیبه  ا یعل ریتعجب بود که ام ی. جامیهمه مشغول کار شد دوباره

 یجا یو یدوطرفش ..ت هایخواب کنار پنجره قرار گرفت وپاتخت ان،تختیدر پا دی؟ تاظهر کارمون طول کش شهیم

.خالصه؛ من که عادت به کار کردن دیرس یم نظراالن قشنگتر به  یتخت ومبلمان جلوش قرار گرفت اتاق با رنگ کرم

شکرم ت هیبود  شعوریب نقدریوفته له شدم. بعد اتمام کار به آشپز خونه رفتم اکارها خسته وک نینداشتم از فشار ا

راغ نداشت. خاله رفت س فیتشر تایب یخانم هم بود ول دایگذاشت ش زینکرد. انگار بردشم ..خاله بالبخند ظرفها رو م

 غذا.  ی هقابلم

 دخترم کارتون تمام شد.  یخسته نباش ـ

 جواب دادم  یوخستگ یحال یباب

 بله خاله تمام شد  ـ

 گفت : دیچ یزومیم داخانمیش

 کنه.  یرو م ریبار اتاقشو ز کیحساسه هر چن وقت  یلیآقا خ ینباش خسته

 خانم گفتم:  دای. روبه شدمیکردم و سر کش یخال یآب وانیل زیم یرفتم ازپارچ آب رو جلو

 چطوره  حالش خوبه؟   تایخانم ب دایش ـ

 جواب داد. که مشغول کارش بود  نطوریهم
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 شیسرُم زدن وچند آزما مارستانیب مشیخدا رو شکر دم صبح حالش بد شد فشارش افتاده با آقا اشکان برد ـ

 گرفتن االنم خوابه. 

 گذاشتم: زیبرنجو از خاله گرفتم و سر م سید رفتم

 زودتر خوب بشه.  شاهللیا ـ

ت پش یهایاز صندل یکیجود داشتم از کنارم رد شد و انگارنه ا نگار من و یوارد آشپز خونه شد وسالم داد. ول اشکان

 عقب زد خطاب به خاله گفت: زویم

 که دلم ضعف رفت.  اریمامان زود غذارو ب ـ

 گذاشت وجواب داد.  زیم یمرغ ورو سید خاله

 . ادیصبر کن که  آقا ب ـ

 آمدم خاله بذار بخوره گشنش.  ـ

 وسالم داد.  ستادیورودش اشکان سر پا ا با

 م آقا. سال ـ

 کنارش نشست:  زیپشت م یرعلیام

 تا حاال؟  یکجا بود ک،یعل ـ

 هم نشست جواب داد:  اشکان

 تا االن.  میخانم بود تایب ریگ دیواال آقا از طلوع خوش ـ

 . دیدستش کش یبشقابش جلو یبرنج رو تو یعل ریام

 خب االن حالش چطوره؟ ـ

 خانم جواب داد. دایش ـ
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 ازش گرفتن االن خوابه.  شیچند تا آزما به لطف شما خوبه آقا،  ـ

 که قاشق وبه دهن برد روبه من گفت:  نطوریهم یرعلیام

 بعد غذا استراحت کن  یغذاتو بخورت توام خسته شد نیبش ینیش یچرا نم ـ

بود  یخانم هم نشستن باز عل داینگاهش کنم نشستم. حواسش به همه جا وهمه کس بود. خاله وش نکهیا بدون

 کرد:  یصحبت م

  د؟یو داد رونیب یبچه ها یخاله غذا ـ

 مشغول خوردن غذا بود.  خاله

 راحت.  التونیخ میبله آقا داد ـ

 انجیوزن اضافه کنم بالخره از ا دینبودم نبا نجایوبدون سوس شروع به خوردن کردم من مال ا دمیساالد کش یکم

خاله باآرنج آروم به پهلوم زد وسرشو کنار گوشم فکر کنم. تو فکر خودم غرق بودم که  یمل میبه ت دیرم. با یم

 .دیکش

 ؟ ی؟دوست ندار یخور یدخترم چرا نم ـ

 تکون دادم..  یبه عالمت نف سرمو

 ندارم  لیم یچرا دوست دارم ول ـ

 . شهیلوسش نکن پرو م نقدیخاله ولش کن ا ـ

دم ..بدون ترس باغضب به حالمو گرفت احساس شکسته شدن کر زیسرم گهیبار د کیبود که  یعل ریام یصدا

 شدم.  رهیچشماش خ

 تکون داد سرشو

 ؟ یبش رهیخ دینبا ستیرئ یبه چشما ینگرفت ادیها چته؟ هنوز  ـ

 تو دستمو وگذاشتم تو بشقاب:  چنگال
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 برت نداره.   االتیبرات دم تکان بدم. خ  ستمین هیمنم مثل بق ،یستیمن ن سیتو رئ ـ

 : دیقرار گرفت غر زیم یمشت شده اش رو رو یدست ها زیورو م نیا ادیالن مچنان باخشم بلند شد گفتم: ا اشکان

 م؟ییحرف دهنتو بفهم، منظور از سگ ما ـ

 ریام یکرده  زیدونستم عز ی. خوب مدیرس یبه مشام م یحساب هیتنب هی یخواستم حرصش بدم هرچند که بو یم

 ! خونسرد جواب دادم: هیعل

 من صحت داشت؟  حرف نقدریا یخوبه منظورمو گرفت ـ

 .دیکرد که تنم لرز یوغرش زیم یرو دیمحکم کوب یعل ریچشمم بسته شد ام زیمحکم م یصدا با

 . نمتینب زیسرم گهیچشمم نکبت، د یگم شو از جلو االیخفت کنم.  ای یش ینفهم خفه م یدختره  ـ

 خاله گفت:  روبه

 نمیبنداز جلوش بخوره بب یزیچ هی. مثل سگ شهیاشتهام کور م نمینب زیو سر م بیزشت بد ترک نیا گهیخاله د ـ

 سگه.  یک

 بلند شدم. داد زدم:  زیپشت م از

 ؟یهست یک یودارو دستت فکر کرد ییسگ توا ـ

طرف صورتم زد گوشم داغ کرد ومزه خون و  کیکه به  یلیبا س د،یو نرس دیبهم رس یمثل قرق زیخدا.. از پشت م ای

همه جرات واز کجا آوردم ر.دستمو بردم باال و با تمام توانم من زدم تو  نیا دونم ینم یتو دهنم احساس کردم. ول

بلند کرده   نشیشد. به قول خودش من کلفت دست رو صورت نازن یصورتش چشماش چهار تا شد باورش نم

قدم عقب رفتم  کیسکوت کردند.  یلحظات یوسرخش کنم. چنان محکم زدم که کف دستم درد گرفت.همه برا

 م. زد غیوج

م بگ یگفت یهرچ لمیخار وذل هیمنم مثل بق ینه از کتک زدنات. فکر کرد دهاتیترسم. نه از تحد یمن از تو نم ـ

 چشم.

 . دیهاش برجسته شده بود غر قهیکه رگ گردن و شق یدور زد ودرحال زیبا خشم از پشت م اشکان
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 ذارم.  یکنم. زنده ات نم ینابودت م ؟یبلند کرد یدست رو عل یدختره عوض ـ

رخ صورتش س دیکش یودست به کمر تند تند نفس م دیکنار کش یشدم عل جیکه خورده بودم گ یخاطر ضربات به

خاله جلو آمد  نیح نیدر ا دیبار یم شیعسل یکرد خشم از چشما یم ییتو صورتش خودنما فمیانگشتان ظر یوجا

 گفت : تیواشکان و به عقب هول داد و با عصبان

 تونم.  یتونم بگم .به تو لندهور که م ینم یزیبه آقا چ ؟یدخالت کن یگفتم: تو حق نداربرو گم شو مگه ن ـ

انگشت اشاره شو به  یعل ریزد. ام رونیکه موهامو تو چنگ داشت باخشم موهامو رها کرد واز آشپزخونه ب اشکان

 طرفم گرفت وتکان داد: 

 .یمرگ کن یآرزوهزار بار  یکنم روز یم یکنم. کار یبه حالت آدامت م یوا ـ

 خاله کرد.  روبه

 . ریبچه مارو نگ نیطرف ا نقدریشما ا ـ

 سرعت خارج شد.   به

 هنکیمهم نبود. از ا یدرد داشتم ول دمیشن یشکسته شدن غرورمو م یول ختمیر یبغل کرده بودم اشک نم زانوهامو

 دایدم. خاله کنارم نشست شداده بودم خوشحال بو یلیشو باس یلیکارکنانش وجواب س یخارش کرده بودم جلو

 به من دوخت  چشم یبه طرفم گرفت کنارم زانو زد خاله بانگران یخانم هم دستمال کاغذ

 کن ؟ یکارو باخودت م نیدخترم چرا ا ـ

 هم گفت: داخانمیش

 . اههیاز االن روزگارت س یدست رو آقا بلند کرد ؟یدختر مغز خر خورد ـ

له ها از پ یرفتم وبه سخت رونیکردم وبلند شدم بدون جواب از آشپز خونه بو لبمو پاک  ینیخون کنار ب بادستمال

سرم  تخت افتادم. یمثل جنازه ر میشد. به اتاقم رس یم شتریفرار ب ی، عظم هم برا شتریباال رفتم  هر چقدر نفرتم ب
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 یزیچ گهیروم د دمیدستم پتو کش هیجمع کردم با ودمووار خ نی. جندید یکرد چشم هام تار م یبه شدت درد م

 . دمینفهم

 

 [  یـرعلـی]ام

 

آرام تر شدم. عذاب وجدان ندارشتم. چون همه  یرو از چنگش درآوردم کم یبهرام جعفر ییکه دارا یازروز 

 ینداشتم که بهرام پدر مامانم روبه قتل رسونده؛چون مامان تعادل روح یام بو.د مدرک چارهیمال مادر ب ییاون دارا ی

 دنیکه اون لحظه مامان وباباش کش یدرد ترشخواستم با به چنگ آوردن دخ یش باطل بود. منداشت. پس شهادت

به من کرد. و منو زودتر  یونوش بودنش کمک بزرگ شیواهل ع ادشیبچشونم خوش بختتانه اعت ی.و به بهرام جعفر

 یمظلوم مامان جلو ی چهره زدمشیجسور ونترس باشه! هر چقدر م نقدریکردم همراز ا یبه هدفم رسوند...فکر نم

دستانم  ریز یحت ،یکه اهل زور گفتن به کس یسوخت. من یدختر نم نیدلم به حال ا یا رهشد. ز یم انیچشمم نما

گَل و گشادش  یتاوان کار پدرشو پس بده ...ازلباس ها دیدختر با نیاز سنگ دارم..ا یدختر دل نیا ینبودم االن برا

 باک ینداشت.جسور وب یتیجذاب چی! هختیر یب نقدریزار بودم. دخترم ا یکرد ب یوشالشو که دور سرش صفت م

 .میبود ریکارد و پن نیکرد. درست ع یبه چزوندنش مشتاق م شتریمنو ب نیبود، وا

 قدرت نقدریا فیدست تان ظر نید،ایگنج یبزنه!  در ذهنم نم یلیمن قد عَلم کنه وبه من س یشد جلو ینم باورم

دختر شدم چقدر جرات داشت که جواب  نیمات کار ا یسوخت ول ینگ کردم صورتم ملحظه ه کیداشته باشه. 

 منو داد؟! یلیس

 یها یتابیوخانوادش که همراز بود بسته بودم. انتقام اشک ها وب یوخورد کردن جعفر یهر صورت کمر برنابود در

 هنطورکیزدم.  هم رونیو واز اتاق  ب دمیدار مکافاته ..بعداز استراحت ظهرلباس پوش ای. دنرمیپس بگ دیمامانمو با

 شدم.  ریکردم  از پله ها سراز یمودرست م یکت چرم نیآست

 اشکان ؟اشکان . ـ

  دیبلند شد وبه من رس عیبود. سر دنید لمیلم داده ومشغول ف یمبل یرو

 بله آقا ..جانم.  ـ
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 باال انداختم:   یکتم وصاف کردم و شونه ا قهی ـ

 حال وحالم عوض شه.  یکم یبرم موتور سوار خوامیم

 به طرف اتاقش رفت و همزمان گفت:  یتند اشکان

 .شمیاالن آماده م نیچشم آقا هم ـ

مشغول پاک کردن   داخانممینشسته بود خاله وش ییصندل یتارویاز همراز نبود ..ب یرفتم طرف آشپزخونه خبر 

 بودن  یسبز

 شدم  داخل

 م؟یندار ییخاله چا ـ

 رخوند. سرشو به طرفم چ خاله

 . ارمیاالن م میدار ـ

 بلند شد وسالم داد:  تایب

  ارمیسالم آقا من االن م ـ

 گوش به فرمان بود.  شهیکردم رنگ به رخسار نداشت دلم براش سوخت هم نگاهش

 تو استراحت کن.  ارهیخواد خاله م ینم ـ

 زد  یگشاد لبخند

 چشم آقا ممنونم. ـ

ز که ا ییبخار چا دیاز راه رس ییشدم ...خاله با دوفنجان چا ییظر اشکان وچااز کاناپه ها منت یکی یرو رونیب رفتم

  دیاشکان از راه رس نیح نیداد در ا یلب سوز م ییآمد خبر از چا یم رونیفنجان ب

 آقا من آمادم. ـ
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 دست خاله برداشتم.  ینیرو از س ییچا

 دستت درد نکنه خاله. ـ

 اشکان کردم.  روبه

 . میر یبعد م  میبخور ییچا هی ایب ـ

 نشست  کنارم

   ؟یکرد یموتور سوار یشد هوا یبه چشم .چ یا ـ

 داغ بود.  یلیو مزمز کردم خ مییچا

 .ختهیدختره بد اعصابم و به هم ر نیا ـ

 گفت: یآرام یبود با صدا ستادهیهنوز سر پا کنارم ا خاله

و ت یقو یتحمل ضربات دستها یصال فکر کردا فهیظر یلیخ شیزنیم ینجوریدختر گناه داره چرا ا نیا یعل ریام ـ

 رو داره؟

 . نهیبه خاله اشکاره کردم بش دمیمو هورت کش ییچا

 نیخاله بش ـ

 نشست.  میروبرو

ز من ا یکه باباشو کشته حاال چه انتظار هیمامانم و نابود کرده ...همون یکه زندگ هیدختر همون نیخاله پدر ا نیبب ـ

خوام از باباش  یمارو گرفته نازش کنم؟ م یزندگ یها یمامانمو وخوش ستیون دخترو که باباش هست نیا یدار

 . رمیوخودش انتقام بگ

 . دیبه صورتش کش یشده بود چنگ رهیبازبه من خ یباتعجب ودهان نجایتا ا خاله

 !؟یگ یواقعا راست م ـ
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نها دخترت نیوا شهیدلم آروم نم خودشو نابود کرده، ادشیبله خاله تا باباشو نابود نکنم که البته خودش با اعت ـ

 چزوندنش مونده .  یکه برا هیزیچ

مادرم بود پس احترامش واجب  یمنو ترو خشک کرده وجا یزن از بچگ نیشد ا رهیجابجاشد به صورتم خ یکم خاله

 بود: 

قدر غذاب وتو چ دیزن چقدر زجر کش نیا یدونم در جوان یآزارت داد. م یلیمادرت خ یماریدونم ب یپسرم م نیبب ـ

 ولش کن بره. نویا ریگناه داره. از باباش انتقام بگ فهیدختر ظر نیا یول ،یو تحمل کرد

 . ستادمیتمام شده بود بلند شدم وا میچا

 همون پدره.  یبچه  نمیزد؟ ا یلیچطور به من س یدیزبان درازه ند یلیدخترم خ نینه خاله ا ـ

  ستادمیاشکان ا روبه

 . یپاشو توام لم داد ـ

 بلند شد  یودز

 . میچشم آقا بفرما بر ـ

 زدم تو پشتش  یدست

 بجنب تنبل خان.   ـ

گشادش خاله رو برنجونم از امارت   یبا اون لباس ها ختیر یخواستم به خاطر اون دختر ب ی.  نممیدیخند هردو

 سمت مون:  دیمهران دو میزد  رونیب

 . دییسالم آقا امر بفرما ـ

 کنم.   یموتور سوار خوامیم اریسالم برو هوندارو ب ـ

 االن  نیچشم آقا هم ـ
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که تو  یموتور یهر اسباب باز نمیهم یبه موتور داشتم برا یادیز یعالقه  یاز بچگ نگ،یسمت پارک دیدو یجلد 

 یراب شتریسه تا موتور داشتم. ب ؛یسوار ی. برادمیکردم و همه رو داخلش چ هیته یگرفتم. بعدها بوفه ا یبازار بود م

 .. کیوش یمشک  دمیکردم. هوندارو تازه خر یاستفاده م حیتفر

بارون حال  ریز یبود ول یهوا سرد وبارون  میزد رونیب مویموتورو مهران آورد همراه اشکان سوار شد نکهیا بعداز

 و دمیکش رونیکتم ب بیمو از ج یمو گوش یشدن هوا هردو به رستوران رفت کیگشتن با تار ی.  بعد از کمدادیم

 . دیبه گوشم رس فیظر یرو برداشت وصدا یماندانارو گرفتم. بوق نخوره گوش یره شما

 عشقم سالم. یوا ـ

 بوق بخوره بعد بردار. زشته به خدا. هیسالم بذار  ـ

 ؟ییچه خبر کجا ؟یزنگ زد ریتورو منتظر گذاشت. اصال از صبح منتظر زنگت بودم. چرا د شهیعشقم مگه م ـ

 شم؟یپ یایامشب نم

 زدم. یدخن پوز

ظرم منت میشگیبپرس. از صبح کار داشتم. االن هم همون رستوران هم یکی یکیچقدر سوال تو دلت بود صبر کن  ـ

 . ایب

 چشمم و بستم.  هی دنیخند نیرو از گوشم فاصله دادم و ح یکه گوش دیکش یغیج

 . یعاشقتم عل یوا ـ

 ها.  یبدو آمد ـ

 . دمیسه سوته رس ـ

رده ک غهیلبم نشست. ماندان  را  رو ص یدادم. لبخند رو هیتک یوبه صندل زیرو سردادم رو م یتماس رو قطع وگوش  ـ

 یباهاش داشتم. نا گفته نمونه اهل حرام نبودم. قبال ازدواج کرده و طالق گرفته بود. دختر یراحت یبودم و رابطه 

 طور که ساالدشو نی..اشکان همتپل بود  یداشت و کم یقد متوسط فیولب ظر ینیب یمشک یسبزه با چشم و ابرو

 خنده:  ریخورد زد ز یباچنگال م

 کاله  یسرم ب چارهیعشق وحال من ب یریهم به حال ما بکن. حاال خودت م یفکر یداداش  ـ
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 . ادیتا شازه ب نمیبش نیتو ماش دیمونه با یم

 زدم:  یا قهقه

  ینا آشنات کنم گفت. صدبار گفتم: با هلنا دوست ماندایهست یخوب خودت دست وپاچلوفت ـ

 . یروابط داشته باش نیاز ا یخوا ینم

 کرد.  نیریش یاخم

 برام.  شهیم یپره وعاد یباشم تا وقت ازدواج، مزه اش م یزن چیخواد باه یراشتش دلم نم ـ

  دمیتر خند بلند

 باش تا صبح دولتت بدمم. ـ

 زد: یو چشمک دیخند

 گذره داداش نگران نباش.  یم ـ

  دیاز راه رس یکرده با شال قرمز بافت و پالتو قرمز وپوت بلند مشک شیماندانا آرا دیطول نکش یزیچ

 جواب داد.  ریبلند شد و سر به ز شهیمحترم.اشکان مودب مثل هم ونیسالم برآقا ـ

 . دیسالم خوش آمد ـ

 ماندانا زدم.  یبه رو یگشاد لبخند

 . یسال م خانوم ..انگار آماده بود ـ

 نشست واز خودم جداش کردم:  میشونیبه پ ی..اخمدیوگونمو بوس ستادیپا ا ی پنجه یآمد ورو جلو

 . ادیخوشم نم یدونیم یکارا بکن نیازا رونیقرار نبود ب ـ

 انداخت : نییپا  سرشو

 . شهیتکرار نم دیببخش ـ
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صورتم زده بود که به  ییلیها مدام، س یعقده  نیخواستم شب مو خراب کنم. همراز روزم رو گند زده بود.. ع ینم ـ

 شد. به خودم مسلط شدم: یم ییرو تو ذهنم تدا

 . نیبش زمیباشه عز ـ

 رو به اشکان کردم.  میزد رونی. ازرستوران بمیوخنده غذا مونو خورد یباشوخ

 خب اشکان موتورو بردار برو خونه.  ـ

 نشست.  شیشونیبه پ یاخم

 .شمیتظرت ممن شهیمثل هم امی. چطور تنهات بذارم؟  مرمینم ینه عل ـ

 که.  یزنیم خیداداش هوا سرده با موتور  ـ

 ؟یلحظه تنهات بذارم. اگه دوباره بهت حمله کردن چ کی ستمینه قربونت حاضر ن ـ

 کردم.  یبوف

 . ایباشه ب ـ

 وشش قرمز رنگش نشسته بود.  ستیدو یماندانا بلند شد که تو یغویج غیج یصدا

 . گهید ایب یعل ـ

 . زمیآمدم عز ـ

 :دمیاشکان چرخ روبه

 .اریپس موتورو ب ـ

 پشت موتور:  دیپر اشکان

 چشم برو من پشتتم خوش باش داداش.  ـ
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 یخونه قبول نکرد..به ناچار ازش خواستم تو ادیاشکان هم ب میماندانا ..هرچقدر اصرار کرد یخونه   میدیرس یوقت

 ماندانا باشه.  نیماش

خاله  غیج یکه صدا میاز در سالن وارد شد میخونه شد یردم و راهک یبود که از ماندانا خداحافظ کیساعت  کینزد

وسط سالن  نطوریهم هم گهیچند محافظ د میکرد منو اشکان پله ها رو به سرعت دو تا دو تا باال رفت یته دلمو خال

 . میزد ینفس نفس م میستادیا

 .  دیاشکان اتاق خاله رو د ـ

  ستین نجایا ـ

 زد.  یم غیاتاق همراز ج  یکردم خاله تو زیمو ت گوشم

دست هاش پنهان کرده  نیدر وبه شدت باز کردم خاله وسط اتاق روزانو نشسته بود وسرشو ب نجاسیاشکان ا ایب ـ

 گفت: یهم کنارش نشسته بودن خاله مدام م تایوب دایبود ش

 . نشی. کشتدهیمُرد ..مُرد دختره مُرد جواب نم ـ

نشست وبه اطراف نگاه کردم محافظ ها هم همراه اشکان  میشونیبه پ یاخمکردن.  یم هیهر سه شون زار زار گر 

 دیطرف تختش. چرا با میدو اریاخت یبود. ب دهیتخت پشت به ماخواب یبه اتاق زدم. همراز، رو یدیباچشمم د دن،یرس

خون ت متورم وانداختم. نبضشو گرفتم به صور گردنش ریکرده؟ پتو رو کنار زدم.  دستم رو  ز ینکنه خودکش رهیبم

. ختیخاله اعصابم و به هم ر ونیش یو تکونش دادم. صدا دمیشدم. کار خودم بود. به بغل کش رهیخ شینیکنار لب وب

 زدم.  ادیسرم رو سمتش چرخاندم و فر

 .هوشهیخاله بسه زنده اس فقط ب ـ

 : دیپرس ستادویاشکان متعجب کنارم ا 

 نکنه مُرده ! یعل ـ

 همراز انداختمو جواب دادم: یو رو رنگیب یبه چهره  ینگاه

 .ادیب یانینه بابا زنده اس زنگ بزن ب ـ
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 رو به خاله دوختم: نگاهم

 زنده اس.  گمیخاله پاشو م  ـ

 گفت: هیخاله از جا پا شد وکنارم نشست با گر ـ

 ؟یگ یزنده اس، راست م ـ

 کشه.  ینفس م نیآره خاله بب ـ

 ه گفت: و دلسوزان دیبه صورت همراز کش یدست خاله

 سراغش، گفتم: استراحت کنه امدمیبراش از ظهر ن رمیاز حال رفته بم یطفل شیازبس زد ـ

 جوانه. رهیاز حال رفته تو رو خدا نذار بم یدونم ک ینم 

 چرخوندم:  هیگذاشتم وسرمو به طرف بق نیرو زم همراز

 .شهیخوب م دیبر دیپاش تایخانم، ب دایسر پستتون؛ ش دیبر ـ

 یبود. اما زره ا حالیهنوزب یبهتر شد ول یوسرُم و چند آمپول حال همراز کم مونیپزشک خانوادگ یانیب دنیبارس

 من و سنک کرد.  نقدریدلم به حالش نسوخت. خدا لعنت کنه پدرش و که ا

 کرد. یالتماس م یکارخانه، کل ایآمد دم شرکت  یباباشو زجر بدم. هروز م دیخواستم زنده بمونه هنوز با یفقط م 

 دمیرغ میشگیبا اخم وتنفر هم نییرفتم پا نمیماش یروز خودش رو پرت جلو هیشد.  یهرروز داشت نابود ونابود تر م

: 

 ها چته؟ دست از سرمون بردار. ـ

 پام افتاد و کفش هامو محکم گرفت با التماس گفت: به

 یمل میت یره، تازه انتخاب شده برااون بچه اس هنوز، گناه داره، درس دا دیتورو خدا دخترمو پس بد ابیکام یآقا ـ

 تا انتخاب شد.  دینذار آرزوهاش به باد بره به خدا شب وروز زحمت کش
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 یدلم م یاشک ها باعث خنک نیا بی. عجختیر یزانو افتاد.هم چون ابر بهار اشک م یپا به عقب پرتش کردم. رو با

 زدم. ادیشد!  فر

 مادر من که همسن االن دختر تو یکنم. چطور دختر تو بچه اس ول یدت منابو نجایا یایب گهیبار د هی نم،یگم شو بب ـ

 بود، بچه نبود؟

 

 که هنجره ام سوخت:  دمیغر شتریب

اون موقع فکر  یاموالشو از چنگش در آورد یبابا شو کشت ؛یمامانم و خراب کرد یزندگ ،یها؟ د.. حرف بزن لعنت ـ

 پناه و مظلومه؟  یمامان من چقدر ب ینکر

 گفت: دهیبر دهیچشمم و بر یو زل زد تو ستادیبدون مقاومت ا زیخ میشو به چنگ گرفت ن قهیم و شد خم

 ؟یزن یحرف م یاز چ ؟یگیم ی..چی؟چیچ ـ

 شد.  نیکردم عقب که از بس ناتوان بود نقش زم پرتش

بلند  یبرا یار دادقر لهیاونو وس یکه عاشقت شد وتو، به دخترانه بودنش رحم نکرد یمعلومه، از مادرم، از دختر ـ

 .. یتمام ثروتش رو جسمش و روحشو به تاراج برد هات،یپرواز

 شد و به تته پته افتاد.  رهیاز هدقه درآمده به من خ یچشم ها با

 تو؟تووو ..امکان نداره!  ـ

 نقدرینداشته باشن ..خودش ا شیبودن اشاره کردم کار ستادهیسرش ا یرفتم اشکان ومهران رو نیطرف ماش به

 : دمیخونش گردنمون بود غر یزد یوشکسته ومفلوک شده بود دست بهش م فیعض

به بعد پس  نیمادر و خانواده اشو پس گرفتم. دخترتم تاوان کارهاتو ازا ییدارا یچشمم گم شو، من همه  یاز جلو  ـ

 . دنیمامانم کش یخانواده  یچه درد یخوام بفهم ی. مدهیم

 زانومو گرفت:  شتریبزانو به طرفم آمد وبا التماس  یرو



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
98 

 

من جوان وخام بودم. تورو خدا ..تورو خدا ا.ن  زیکنم. آبروش نر یتورو خدا.. تورو خدا.. دست بهش نزن. التماس م ـ

 تا حاال نمازش قضا نشده.  ستیدختر مثل باباش ن

 یشش وبا صداکنار گو دمی. دوباره هولش دادم. سرم رو کشدیکرد وشونه هاش به شدت لرز هیبعد زار زار گر ـ

 گفتم: یآروم

 منه تا آخر عمرش.  یمن مثل تو نامردم؟ برو گم شو اون دختر جز اموال وخدمه  یفکر کرد ـ

. اوضاعش می..معتاد وشکست خورده رد شد فیضع یشدم اشکان جلو و مهران راننده بود. از کنار مرد نیماش سوار

 "ستین ریرده را تدبخود ک"نفله بشه .. یبد بود که فکر کنم به زود نقدریا

 یریدختر دماغشو بگ نیا ؟یمل میشد، نسبت به خودش و دخترش! هه ت یم شترینفرتم ب دمشید یهر وقت م 

 .میبعد ورزشکاره؟! بلند بلند خند ره؛یمیم

 

 ]همــــــراز[

اله باچشم داشتم چشم هامو که باز کردم خ یدونم سر درد وبدن درد بد یدونم چطور شد از حال رفتم. فقط م ینم

 کنارم بود. آمدم تکان بخورم که خاله مانع شد. متوجه شدم سرُم به دستمه.  یاشک یها

 حالت بده؟ یقربونت برم چرا نگفت ؟یدخترم خوب ـ

 گفتم:  یحال یدلم بود. باب شیآت یرو یآب شهیمهربانشه هم لبخند

 خاله..خاله ..سرم  ـ

 ناز کرد:  دویکش میشونیبه پ یدست

 همه ضربه خورده تو سرو کلت.  نیدونم ا یدخترم م ـ

 قدر کت نخورده بودم .. نیوا ریتحق نقدریبغض داشتم تا االن ا 

 جهنم برم. نیخاله کمک کن از ا ـ
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 تخت نشسته بود از جا بلند شد.  یکه کنارم لبه  خاله

 کشدت! یم یبار عل نیبه خدا ا یشد ونهیدخترم د ـ

 چشم هامو ماساژدادم:  یسر و چشمم بود.کم یرو لویهزار ک یها مو آروم بستم انگار وزنه  چشم

برم. کاش فقط  دیچه زنده چه مرده با "اسارت ساخته نشدم یمن برا ".رمیخونه م نیخاله من آخرش از ا یول ـ

 دونستم.  یرو م نهیهمه ک نیا لیدل

 شد خاله جواب داد. دهیدر شن یسکوت کرد. صدا خاله

 . دییبله بفرما ـ

خواستم بلند شم که تند وارد شد. خاله  دمیشد. ترس دایدر پ نیکمتر ب ای37که  یشد وقامت بلند مرد جوانباز  در

 شونه هامو گرفت:

  ادینترس دخترم دکتره،. آقا گفتن ب ـ

 نکیع یولب گوشت دهیکش ینیب یمشک یشد. لبخند به لب داشت چشم وابرو کیلرزانم منتظر شدم نزد بانگاه

 .یوشلوار کتان طوس یچشم هاش بود. ژاکت نوک مداد یرو یشکل لیمستط

 ما چطوره؟ ماریسالم حال ب ـ

 سرنگ رو از دستم جدا کرد وبه خاله داد. یتخت نشست سرمم تمام شده بود به آرام یو دکتر لبه  ستادیکنار ا خاله

 رخوند آروم گفت: و رو قلبم وشکمم چ یکنار تختم بود برداشت وبه گوشش زد وگوش یپاتخت یشو که رو یگوش

 . یبلبل زبون یلیخ دمی. شنیدوام آورد یعل یضربه ها ریکه ز یقهرمان هیتو ـ

 شد وادامه داد:  لیبه قهقه تبد لبخندش

 . یدار ریدل ش نیآفر ،یپس داد یلیشو باس یلیجواب س دمیبهت مدال  طال بدن، شن دیدختر با ـ

 کردم. ینگاهش م فقط
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انع خواستم م یو لباسم رو از پشت باال زد م دیبا کمک خاله نشستم. خودشو جلو کشو   یبه سخت نیخب آروم بش ـ

 بشم که گفت: 

  ؟ینخورد یبد یضربه  ای یدار یکبود نمییکنم، ب نتیخوام معا یآروم باش م ـ

 شباهت به زمزمه نبود گفت:  یکه ب یآروم یباصدا ستادمیحرکت ا یب

 ! یرحم یهمه ب نیا دهیبع یاز عل ـ

 روبه خاله کرد:  ستاد،یفاصله گرفت وبلند شد. ا ازم

 .یوکار بهش داد دیهفته استراحت مطلق نشنوم بلندش کرد کیتا  اریبراش ب یسوپ مقو هیخاله خانوم لطف کن  ـ

 جواب داد:  یبا مهربان خاله

 راحت باشه.   التونیخ ـ

 و ادامه داد:  ستادیا میهامو مرتب کردم. روبر لبس

  ؟یدرد دار رشتیکجاهات ب ـ

 بابغض گفتم: دیلبام لرز ـ

 جا.  چیه ـ

 گفت:  یآروم یتار کرد. باصدا دموید اشک

 شد.  تیهوشیدرد داشت که باعث ب شتریبدونم کجات ب دیمن پزشکم با نیبب ـ

 هم گردنم.  یکنه کم یسرم درد م ـ

 با لب بسته زد. یلبخند ـ

 . نمیبب اریخاله داروهاشو ب ـ
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دونم چقدر  یداروهاروبه دستش داد.  نم ی سهیاتاق انداخت وک یتشو داخل سطل آشغال، گوشه دس یسرُم تو خاله

کرد و دستور مصرفش رو داد. من  رویبودم که  برام سرم زدن و دارو گرفتن.البته برام مهم نبود. داروها مو ز هوشیب

 : دیپا چرخ یپاشنه  یوداد دکتر به طرف در رفت ر یخاله مدام سرشو تکون م یدادم ول یکه گوش نم

گم کاراش درست بود. نه، درست نبود. از  ی. نمینیب یم بیخودت آس ینجوریکمتر لج کن.  ا یهمراز خانم با عل ـ

 . رهیگ یبدون پدرت بد کرده در حقش اونم داره انتقام م نویا یزن بلند کنه ول هی یدست رو  دهیبع یعل

چکار کرده؟! که همه  یرعلیتنها موندم.  مگه بابا  با ام الیفکرو خ یلخارج شد وخاله پشت سرش رفت.  باک ازاتاق

 ! میدیآقا ند نیازا یزیودرد چ یحرف ها، من که جز بد نیو ا دهیازش بع ه،یخوب ه،پسریمرد خوب گنیم

ز با کارهاش ا رویهمچنان شمش تایب یخانم مراقبمم بودن ول دایمدت، خاله و ش نیروز استراحت کردم. در ا چند

 دنیکنم.کم کم کارمو شروع کردم. دروغ چرا از د یمن خوبم شدم و چرا کار نم زدکهیپشت بسته بود.  مدام غر م

هفته استراحت مشغول گرد  کی. بعداز دیلرز یم اریاخت یشد. بدنم ب یوارد خونه م یوحشت داشتم. وقت یعل ریام

داشت. سر جا؛ خشکم  یکنارش قدم بر م شهیل همداخل بوفه بودم. وارد شد، اشکان هم مث ینیتزئ لیوسا یریگ

 رو تو دستم فشوردم  ومات نگاهش کردم.  یریجلو آمد دستمال گرد گ دنمیزدم. باد

 ؟یباز سالمتو خورد ـ

 . دیلرز یکرد و م یم یتاب یب نهیس یاز ترس تو قلبم

 س..سالم.  ـ

 خمار کرد. شویعسل یزد و چشم ها یپوزخند

 . نیفرآ یش یرام م یهه دار ـ

 وسالم داد. ستادیا میکنارم رد شد. اشکان  روبر از

 سالم ..حالت بهتر شده؟ ـ

 . مشغول کارم شدم. شهیروان سیندادم ..اصال به اون چه؟ اونکه هم دست رئ یبه روش کردم و جواب یاخم

با اشکان  یلید. خش یم یشدن خونه پراز سرصدا وخنده وشوخ یوارد م نکهیهم یخونه نبودن خونه آرام بود. ول تا

 داد براش. یاشکان جونشو م داستیکه پ نجوریبود. البته ا یمیصم
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همچنان  یبود.مشغول شستن ظرف ها بودم. ول یبهار یاسفند بود. هوا کم لیاسارت من همچنان ادامه داشت. اوا   

 رفت.  یلحظه از ذهنم نم کیفکر فرار 

 همراز دخترم؟  ـ

 آب گرفتم. سرمو چرخوندم طرف خاله: ریمو زدست  یمربع شکل تو ینیچ بشقاب

 بله خاله.  ـ

 و به طرفم گرفت. یرنگ یسبد صورت 

 .اریب ریخوردن بگ یسبز یبرو گلخونه کم ایدخترم ب ـ

 شدم: کیکردم و به خاله نزد زونیمخصوصش آو ی رهیبندم رو در آوردم و به گ شیپ 

 ؟یخوایم یبده خاله. فقط سبز ـ

 . اریب یبود ودوست داشت دهیرس یزیچ یاریخ یه اآره دخترم اگر گوج ـ

 باشم از خودم در حد مرگ متنفر بودم.  یعل ریته دل از خودم که قبول کرده بودم کلفت ام یزدم. ول یلبخند

 بود:  ستادهیپشت در ا رونیب ثمیطرف در رفتم م به

 ؟ یبله کجا به سالمت ـ

آمدم کفشم و که اسپرت  یم رونیفکرفراربودم پس هروقت ب طیکردم وکفشم و انداختم سر پام؛ در هر شرا یاخم

 . دمیپوش یبود م

 دستم اشاره کردم:  یبه سبد تو 

 برو کنار.  ارمیب یبرم سبز خوامیم ینیب ینم ـ

 . دیکش کنار

 حواست باشه فرار درکار نباشه. یبفرما ول ـ
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 تکان دادم : دستمو

 کنم. یلحظه هم درنگ نم کی ادیب رمیبرو بابا مطمئن باش اگه فرصت گ ـ

 یااهیرو نیبدون محافظ باشه بتونم  در برم. باا قهیچنددق یراه افتادم سمت گلخانه تو فکر بودم کاش در خروج 

 جانیخانم ازا تایداد. شانس آوردم که ب یبزرگ که به من آرامش م یخونه  نیا ی. تنها جادمیبه گل خانه رس نیریش

دانشجو سال اول بود.و پز  نکهیا یرفت بخصو یر کار در میکرد کال ازز یال خودش مکارو م نیوگرنه ا ادیخوشش نم

به  ییباغبان با خوش رو رمردیرفت. وارد گلخانه شدم باز پ یکار در م ریدرس از ز یداد وبه بهانه  یدانشگاهشو م

 آمد.  شوازمیپ

 . دیسالم خسته نباش ـ

 سالم دخترم ..حالت بهتر شده؟ ـ

 گردنم کج کردم به طرف  سرمو

 . دیبد دهیگوجه ها رس ای اریاگرهم خ د؛یخوردن بد یممنون خوبم خاله گفت سبز ـ

 زد وسبدو ازم گرفت  یلبخند

 کنم.  ی. االن برات پرش منمیسبدتو بب نیبده به من ا ـ

 زدم  یلبخند

 ممنون. ـ

عاشق گل  شهیشدم. هم یرد م اهیوگپراز گل  یراهروها نیبه اطراف چرخوندمو شروع به قدم زدن کردم واز ب یسر

 یی. چه روزهادمیسوزناک از ته قلبم کش یجون وباغبان خودمون، آه یفاط شیپ دیلحظه دلم پر کش هیبودم. 

به  یدست ده؟یمنو آزارم یاز دستش؛ که حت کارهش نطوریا یعل ریخانواده که ام نیبابا چکار کرده با ا یعنیداشتم. 

 رد شدم:  یوصورت دیرُز قرمز و سف یواز کنار گلها دمیکش یقرمز شمعدان یگلها

 سبدت آماده شد.  ایدخترم ب ـ
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مهربان وخندان سبد  رمردیکه به قلب خسته ام نشسته بود، زدم و جلو رفتم. پ ییدرد ها و غم ها یبا همه  یلبخند

 گفتم:  ییرو به سمتم گرفت با لبخند مصنوع

 داره.  یچه عطر ی،واییها یدستت درد نکنه. بهبه چه سبز ـ

 کنم دخترم نوش جونتون. یخواهش م ـ

 ازش گرفتم.  سبدو

  ارم؟یخودم ب نهیدخترم اگه سنگ ـ

 . .با اجازتون. ستین نینه بابا سنگ ـ

 برو به سالمت.  ـ

 کیهم کش یباز بود وکس یدر خروج یبه آرزوم برسم! ال یزود نیشد به ا یخدا باورم نم ایزدم. رونیگل خانه ب از

بندند. آروم سبد رو  یسراغم و در رو م انیکردم بلند نفس بزنم م ید!  قلبم شروع به تند زدن کرد. احساس منبو

 یمشک ییوشلوار پارچه ا یبلندسورمه ا کیتن دمیکش باالگذاشتم. زانو زدم وکفشم رو که سرپا انداخته بودم  نیزم

و  ثمیهم نشد. به آسمان نگاه کردم. م قهیدق کیکارها  نیا یدور گردنم محکم کردم همه  موینفت یتنم بود. شال آب

به  دبه سرعت با "تو. دیبه ام ایخدا"دو سه.  کی. تا به من برسن در رفتم دمیامارت د یمهران و ازدور کنار در ورد

 .دمیمهران وشن ینعره  یطرف در رفتم صدا

 . صبر کن.میشد چارهیدر رفت ب اخدایـ  

و از کنارش  دمیزد.  د یحرف م یو گرفتم. نگهبان و که کنار در با کس ابانیطرف خ کیدرو باز کردم و به سرعت  

 .زدیداد م ثمیرد شدم م

 در رفت. یبود یصادق کدوم گور ـ

 چند رهگزر باتعجب به ما نگاه  دنیدنبالم دو لیه یچهار تا مرد قو دینکش یطول 

 یم یخدا..خدا..خدا..خدااا...نام مبارکه به زبان جار مدیدو یپاهام جمع کردم.  فقط م یکردن، تمام توانمو تو یم

 نام نداشتم.  نیجز صاحب ا یکردم.چرا که کس
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 خونت هالله.  نباریصبر کن دختر ا ـ

شدم. چشم هامو از شدت درد  نیونقش زم یکرد به سنگ رینداشتن؛ پام گ  یادیز یپشت سرم نگاه کردم فاصله  به

و  ییالیباال شهر اکثر خونه ها و یکوچه ها دمیند شدم تا به من برسن دوباره دوبه زانو زدم و بل یدست یبستم ول

از  ی. تا االن وسط جاده وگاهدمیودو واریشد رفتم کنار د انینما یبلند یشاست یمشک یخلوت بود.. از دورسانتافه 

 ایترمز، یزود زد رو یلیخشد؛ بند دلم پاره شد از کنارم رد شد و کیکه نزد نیشدم ماش یرد م نهایماش یالبه ال

 امام هشتم،خودشه! 

 آمد.  لمیزدم ازرائ غیکنارش فقط ج یعل ریواشکان، اشکان پشت رول نشسته بود. ام یعل ریام

 خدا کمکم کن. تورو خدا!   ـ

 کیالست غیج یپهن زد که صدا ابونیخ یفرمان تو هیدور  هی نیماش دمیکرده بود. باز دو یاز ترس پاهام خال انگار

 نی. که ماشدمیخالف جهتش دو مهیهاش فضا رو پر کرد. از ترس زبانم بند آمده بود و زربان قلبم اوج گرفت. سراس

چنان  یعل ریکج پاک شد و اشکان وام نی. ماشدمیدو وراهم رو کج کرده  ادیاز ص دهیترس ی. همچون خرگوشدیچیپ

که  یبودن.  بادست چارهیاال شش مرد گنده دنبال من بح دنیکه کپ کردم . هردو دنبالم دو  دنیپر رونیب  نیاز ماش

بازومو گرفت و من و از  ریو  ز ستدیباشه؟! کنارم ا تونهیم یک یعل ریشدم بجز ام نیبه پشت گردنم خودر نقش زم

 . دیغر تی. باعصباندیکند ودنبال خودش کش نیزم

ظ وبه طرف محاف نیماش یندارم. منو پرت تو یکنم؛ که شوخ تیحال گهیجور د هی دیبا شه؟ینم تیحال نکهیمثل ا ـ

 و انگشت اشاره اشو سمتشون تکان داد: دیها چرخ

 . ارمیبه حالتون دمار از روزگارتون در م یوا ن؟یایبرنم یوجب مینم هی یاز عهده  شعورای. بارمیپدر همتونو در م ـ

 فرمان  یرو گشیفرمان ودست د یدستش رو ی دیپشت رول نشستو به طرف عقب چرخ اشکان

 خدابهت رحم کنه.  نباریبه خودت رحم کن دختر ا یچرا فرار کرد ـ

. دمیکنارم نشست خودمو جمع کردو به در چسب یعل ریو روشن کرد. ام نیتعصف تکون داد و ماش یاز رو سرشو

 یادی. فرزدمی. تند تند نفس مدیبار یداشت از چشمم م شیشدم صورتش سرخ شده بود. اصال آت رهیباترس بهش خ

 راه افتادن.  ادهیها پ محافظرا افتاد  نیسرم گذاشتم. ماش یزد که چشممو از ترس بستم و دستامو رو

 . میآسمان به حالت زار بزنن؛ حاال صبر کن برس یکنم مرغ ها یم یدونم چکارت کنم کار یم ـ
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 یترم کرده بود. هرچکردم. بخصوص حرف اشکان نگران  یم سیشد. در حال حاضر داشتم خودمو خ یدلم خال ته

بودم و  دهیکه جا داشت خودمو جمع و به در چسب یی.الل شده تا جاشناستشیکنارشه وخوب م شهیباشه اون هم

 زدم.  یم دیرو د یعل ریپر از خشم ام ی افهیق یچشم ریز

و  خاله ی. چهره دم در امارت منتظر بودن ه؛یو بق تایو ب دایشد. خاله،ش اطیبا سرعت وارد ح نیماش میدیخونه رس به

لباسم گرفت  یاز شونه  یرعلیشد. ام ادهیدر بسته شد. واشکان پ دنیباغبان از همه نگران تر بود. محافظ ها رس

 . نییومنو کشوند پا

 کرد  یغرش

 نونان.  فیح نمیب دیایزود همتون ب ـ

 کرد. زیو چشم هاشو رچهار محافظ به قطار شدن منو رها کرد وبه طرفشون رفت. دست به کمر گردنشو کج  هر

 باز در رفت؟ نیکه ا دیبود یکدوم گور ـ

 جواب داد. ریسربه ز صادق

 دختره در رفت.  نیا دمید هویدم در کارداشتم  قهید هیآقا..آقا به خدا  ـ

 . نیجلو رفت چنان دستشو هوا برد و بر صورت صادق نشاند, که پرت شد زم یعل ریام

. و نگاهم به خاله افتاد که نگران دیلرز یم دیخدا به دادم برسه بدنم مثل ب خوردن یلیس هیهر کدوم  بیبهترترت

 داد.  یدست هاشو در هم قفل کرده بود و سر تکان م

بار ته دلم ارزو کردم کاش بتونم التماسش کنم. مچمو گرفت  نیاول یقدم عقب رفتم الل شده بودم برا یآمد طرفم  

قدم از من جلو بود  کیشدم. دستمو گذاشتم رو دستش و صفت گرفتم.  وبه طرف خونه کشوند باکفش وارد خونه

 شد.  رهیسرشو چرخوندو به صورتم خ

  یبدو نکهیچه برسه به ا یبره چطور راه بر ادتیبهت بدم  یدرس یصبر کنه  ـ

 دنبالمون؛ خاله با التماس گفت : دیبند آمده بود اشکان دو زبانم

 کرده.  یبچگ ؟آقایر کنچکا یخوا یآقا تورو خدا ببخشش م ـ
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 . ستادیزد که خاله ا ادیفر چنان

ارش روزگ رمشیتونه از دستم در بره قبال بهش گفتم اگه در بره و بگ یکنم که نم شیحال دیخاله دخالت نکن با ـ

 .اههیس

 نجورکهیا بار نگران بود. ..فاتحه مو خوندم نیاول یکرد. چهره اش برا یهمزمان به من نگاه م ستادیکنارش ا اشکان

و  دیآبروم کنه؟ تنم لرز یخواد چکار کنه؟ نکه ب یم ایرفت ..خدا یبود. تند تند راه م دهیبرام د یمعلومه خواب بد

شد. همراز جسور االن داره از ترس در حال سکته بود. منو کشوند طرف  لیاشکم س گهیدستشو فشار دادم. د

 . ستادیسرم ا یآشپزخونه وپرتم کرد وسط آشپز خونه دست به کمر رو

 آره؟؟  یکن یکه فرار م ـ

 کرد  یغرش

 آره ؟؟   ـ

بر داشت وبه طرف گاز رفت همه دم  یوقاشق یتو سر داشت رفت طرف جاقاشق یکردم. چ ینگران نگاهش م  فقط

 غیج اریاخت یگذاشته ب شیآت یخواد بکنه! گازو روشن کرد وقاشوق و رو یچکار م ننیدر آشپزخونه منتظر بودن بب

 ودستشو دور دیکنه؟. به من رس یکمک نم یکرد. چرا کس یم هیطرف در آشپزخونه خاله گر دمیدمو بلند شدم ودوز

 بود:  یطوفان یکنار گوشم صداش آرام ول دیکمرم حلقه کرد ومنو صفت گرفت از پشت سرم سرشو کش

 . یکجا؟ صبر کن کارت دارم خودت خواست ـ

 التماس گونه گفتم:  دیلرز یم دیکه مثل ب یوبدن هیباگر و پا زدم بلکه از دستش رها بشم. دست

 تورو خدا ولم کن. ؟یچکار کن یخوا یتورو خدا بذار برم ..م ـ

شو ازپشت لباس ستادمیبه اشکان پناه بردم پشتش ا اریاخت یزدم از دستش در رفتم ب غیمنو کشوند طرف گاز ج 

 کمک خواستم.  غیچنگ زدو باج

 رم. تورو خدا. یدر نم گهیخدا دتورو خدا کمک کن به  ـ

 باقاشق سرخ شده جلو آمد وباخشم گفت: یعل ریام دیلرزیدست هام تو پشتش م 
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 اشکان برو کنار.  ـ

 طرفش.  دیزدو دو غیتر گرفتمش خاله ج صفت

 .رهینم گهیتوروخدا ببخش؛ آقا غلط کرده د یعل ـ

 : دیکش ییبرق آسا ادیفر

 خاله گفتم: دخالت نکن. ـ

 . اشکان دستشو حفاظم کرد.دمیزدمو به اشکان چسب غید موچمو گرفت بلند تر جدست بر 

 ذارم جم بخوره.  یمن خودم از فردا مراقبشم؛ نم گهیبسه د ؟یکن یچکار م یدار یعل ـ

کان کندو پرت کرد اش یوکفش هامو تند نیوپرتم کرد زم دیکش رونیحرکت منو از پشت اشکان ب هیوبا دیغر شتریب

 زد. ادیمد. و فرباز جلو آ

 

 داره نکن . ،گناهینکن عل ـ

 ادب بشه. دیبا نی. ادیگفتم همتون گم ش ـ

 زدم غیمچ پامو صفت گرفته بود. تا به خودم آمدم کف پام سوخت. باتمام توانم ج یزدم، در برم. ول یدستو پا م ـ

دت درد وسوزش به دلم چنگ تمام کف هر دوپامو داغ گذاشت... از ش یرحم یوتقالکردم خودمو عقب بکشم، باب

 زدم و نگاهم به نگاهش پراز خشمش گره خورد واز حال رفتم. 

 

باز کردم. دراز کش تو تختم بودم. گلوم خشک بود تب   یشد. چشم هام وبه سخت یکه کف پام حس م یباسوزش

ود. از شده ب یچیباند پ نشستم. پتو روکنار زدم. هردو پام یدرد ونداشتم. به سخت نیکرد.تحمل ا یداشتم پام درد م

زم چه به رو نمیپامو باال گرفتم بلکه  بب یسختکردم. به  یو هق هق م هیبلند گر یکردم. با صدا هیشدت درد گر

 هستم؟ آه یعذاب نیرحم باشه! مگه بابام چکارشون کرده؟! که من سزاوار چن یب نقدریآدم ا هیشد  یآورده. باورم نم

 یبد تاوان پس بدم؟! جرات نکردم باندو باز کنم لب هام به شدت م دیبا نقدریده که من اخانوا نیبا ا یچه کرد ییبابا
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و به  زونیپامو از تخت آو یسوزم به سخت یکردم دارم از شدت تب م یشد. احساس م یم شیر یجور هیدلم  دیلرز

 یچشم هامو بستم. قطره  د؛یردرد امانم و ب یخواستم بلند شم ول یبا مداد بود. م کینگاه کردم.  وارید یساعت رو

بازم درد داشتم. به ناچار چهار دست وپا به  یستم ولیپاشنه به ا یکردم رو ی. سعدیگونه هام چک یدرشت اشکم رو

طور نشسته  نیشم. نشسته درو باز کردم وبه عقب هولش دادم که باز بشه هم یراه افتادم. اگه آب نخورم هالک م

طور نشسته نشسته جلو  نیبرم؟ هم نییخدا چطور تا پا یپهن روشن بود. وا یرومثل هرشب برق راه رونیرفتم ب

 هیخودم با  یقدم کیدر  یاز ترس خشکم زد. وقت دیباز شد انگارروح از بدنم پر ش یعل ریرفتم که دراتاق ام یم

بدنم  ند تند شد وکرد. نفس هام ت دنیبدنم به شدت  شروع به لرز دمشید دیسف یتا زانو ورکاب دیشلوار اسپرت سف

ترس  ازش یلیشد. خ یم نییباال وپا یتند بهام  نهیدهنم و گرفتم. گرفتم س یلرزانم جلو ی.با دست هادیآشکار لرز

کردم عقب  یشد. سع رهیگذاشت. من خ گشید یزانو یزانو نشستو دستشو رو هی ی؟ترس نه؛ وحشت داشتم رو

م ا دهیبه هم چسب یدهنم قفل شده بود و لبها ختمیر یشک منداشتم. با وحشت نگاهش کردم وا ییتوانا یبرم ول

 . دیلرز یم

 ؟یکجا به سالمت ـ

 سرمو تکون دادم.  فقط

 موش خورده؟ تویزبان شصت متر هیچ ـ

 شد به چشمام.  رهیداد خ ینگاهش داشت سکتم م دمیلرز یم فقط

 ؟یرفتیم ینکن بگوکجا داشت هیگر ـ

 م..م..ن..اِاِ... ـ

 شد.  شتریام ب هیبزنم گر تونستم حرف ینم

 کرد. یخون سرد نگام م یعل یول 

 منتظرم بگو؟  ـ

 خوام آب ...هه..هه..هه..بخورم.  ی..میآ..آب...م ـ
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ت! نداش میخشکم رو قورت دادم .واقعا کار یآب گلو دهیکش یشد رفت نفس راحت یشد ورفت اتاقش باورم نم بلند

خواستم برگردم که  یبرم. م نییهمه پله ا نیراهو برم. چطور از ا یشو نداشتم ادامه  ییآب شدم توانا الیخ یب

 کنار لبم گذاشت.  وانویوباز زانو زد ل مدآب بود ..جلوآ وانیل هیآمد ..تو دستش  رونیدوباره از اتاق ب

 بخور ـ

 نگاش کردم.  باترس

 همراز بخور.  ـ

دستشو بر نداشت آب و تا آخر  یگذاشتم ول نوایل یمحکم حرف زد که لبم مو از هم باز کردم دستمو رو نقدریا

دادن بخورم. با پشت دست اشکمو پاک  یبهم م یزیچ یخوردم..بلند شد وباز به اتاقش برگشت کاش حداقل قرص

نشست ودستاشو جلو آورد از  نارمخدا باز برگشت ک ایسمت اتاقم، کشون کشون حرکت کردم.  دمیکردم. چرخ

 زانوم و ریدستش ز کیجدا کرد  نیحرکت از زم هیمتو جه شدم منو با هویبستم  زدم وچشم هامو  یفیخف غیترس ج

 از دهنم در آمد.  یجمله به سخت هیتو پشتم قرار گرفت. فقط  گرشیدست د

 ..نداشته باش.  میتورو خدا...کار ـ

 طرف اتاقم رفت.  به

 ندارم.  تینترس کار شیه ـ

 آرام قلبش به گوشم تمیر یبود صدا نشیسرم تو س دمیلرزیتو بغلش م دیپادرو هول داد و وارد اتاقم شد. مثل ب با

برداشت.وا...پاچ آب کنار سرم بود  یورق قرص یپاتخت یتختم گذاشت و از رو ی. وارد اتاق شد و منو رودیرس یم

 د روپر ک یآب وانیوطرفم گرفت ول یبود قرص نینگس یلیحضورش برام خ ینداره ول میکار دمی!؟ .فهمدمیومن ند

ازم  رو وانیل دمیآب و سر کش وانیو نشستم قرص وگرفتم ول دمیخودمو باال کش یقرص وبخور به سخت نیا ایب ـ

 گرفت. 

 ندارم. االنم بخواب. یبرات درس عبرت شده باشه که باهات شوخ دوارمیام ـ

 شد که بهم آب داد وبغلم کرد! یرفت و در وبست. باورم نم رونیحرف ب نیگفتن ا با

 روز انداخت؟ بعداز تحمل چند ساعت درد خوابم برد.  نیتمام منو به ا یرحم یبود که باب یمرد همون نیا 
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 [یرعلی]ام

 یامروزو به خاطر تقلب قادر از دست دادم. ناراحت وعصب ی دهیگشتم مضا یغروب بود که بااشکان از شرکت برم دم

 بودم. 

 داره؟  نفوذ نقدریا یلعنت یقادر میدیاشکان چطور نفهم ـ

 دستش تو کار مواد هم هست.  دمیگردن کلفته شن یلیخ یبگم لعنت یواال چ ـ

ما شده اصال ازش خوشم  بیسر سختش بود االنم که رق بیتا بابا بود باهاش سر لج داشت ورق داسیآره ازش پ ـ

 . ادینم

به جلو خم  یکم زویر دوه کنجکاو شدم  وچشم هامو یداره به سرعت م یمتوجه شدم  دختر میخونه شد کینزد

 زدم . ادیمثل باد رد شد فر نیاز کنارماش یداشت! وقت یبود چه سرعت یزیشدم. چهار مرد دنبالش بودن، دختر ت

 .سایاشکان وا ـ

من بودن که هلک  یعرضه  یب یترمز گذاشت.. بله همراز خانوم بودو اون چهار نفرم محافظ ها یتند پارو اشکان

 . دنیدو یزنان موهلک دنبالش بودن ونفس 

 ؟! یشده عل یچ ـ

 همرازه دررفت دور بزن اشکان. ـ

 دمید یداشت! وقت یجلوش، المصب چه سرعت دیچیکرد و زود دور زد وپ دنیبه همراز در حال دو ینگاه اشکان

بودم که کم مونده بود  یاز دستش عصبان نقدریتونم بهش برسم دست برمو زدم پشت گردنش کله پاشو ..ا ینم

ا واقع دیکش ریاز حال رفت احساس کردم قلبم ت یوقت یگرفتم داغش کنم ول میدونم چطور تصم یش نمبکشم

کردن خاله زانو زده بود و خودشو  یم هیطرف اشکان همه داشتن گر دمیحقش نبود. عذاب وجدان گرفتم چرخ

مشت محکم زدم تو  هیوکرد. اشکان رنگ به رو نداد باخشم برگشتم سمت مهران  یم هیداد وگر یتکون تکون م

 یکه خون از دماغش جار نقدریمشت ولقدر ا ریوگرفتم ز صادق یو اونم زدم ول میثیطرف م دمیچرخ زیصورتش ت

 : دمیشد غر
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 چشمم . یاز جلو دیگم ش ت؟ینس یوجب میدختر ن هیحواستون به  ایدلعنت ـ

 د. کرد .زجه ز هیبلند گر یسرهمرازو سرشو بغل کرد باصدا یرو دیرس خاله

 کرده؟ یبچه چه گناه نیآخه ا یرحم بوده باش یهمه ب نیا ادینم ادمی یعل ـ

 . دمیپاشنه چرخ یرو 

 . ادیب یانیـ اشکان ببربش اتاقش وزنگ بزن ب 

 . دمیبودن غر ستادهیخانوم کنار اپن ا دایو ش تایبلند کرد و به اتاقش برد. وخاله هم دنبالش ب نیهمرازو از زم اشکان

 . نمیکدومتنون وبب چیخوام ه یچشمم نم یاز جلو دیگتونه برها چه مر ـ

م مشتمو کف دست دیها لرز شهیوارد شدم ودرو محکم پشتم بستم ش دمیسرعت از پله ها باال رفتم وبه اتاقم رس به

 یخودمم باورم نم زدمیهدف دور م یاتاقم ب ی..تو یکارو کرد نیچطور ا ،یلعنت بهت عل ،ی..لعنت بهت عل دمیکوب

 کردم ؟ روکا نیا یچه فکر یانجام بدم!  رو یا انهیعمل وحش نیشد همچ

مراز ه یوپانسمان پا نهیباشگاه باهاش آشنا شدم بعد از معا ناتیتمر یبرام بود تو یدوست خوب دیاز راه رس یانیب

 دستام گرفته بودم  یتخت نشسته وسرمو تو یبدون در زدن وارد شد. رو

 .یکارها  دست بردار شورشو در آورد نیکرده ؟ از ا یدختر چه گناه نیا ؟یم ندارمگه رح یچه وضعش عل نیا ـ

 شدم  بلند

  ؟یزن یها..چته چرا در نم ـ

 آمد  جلو

 سر جاشه در نزدن من کمه؟  تیبرو بابا توام.حاال همه چ ـ

 توهوا تکون داد وادامه داد دستشو

 گناه داره. ی؟علیدخترو زجر بد نیا یخوا یم یتا ک ـ

 دست هام پنهان کردم.  نیبستم دوباره نشستم. صورتم و ب شماموچ
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 کارو کردم.  نیدونم چطور ا ی..نم یدونم مهد ینم ـ

 زد.  یپوزخند یمهد

 . یبچه در افتاد یبهت بگم با  یدونم چ ینم یعل ریواقعا ام ـ

مراز کنارش نشست چند سر ه یاز شب رو یگفتن نداشتم اون شب خونه سوتو کور بود خاله تا پاس یبرا یحرف

 تادمسیکرد وبلند شد. جلورفتم و کنار تخت همراز ا یاخم دنمیبود. رفتم اتاقش خاله با د هوشیشد که ب یساعت م

 بود.  دهیصورتش رنگ پر

 خاله ؟ ـ

 نداد وروشو برگردون  یجواب

 ؟یخاله از من ناراحت ـ

 چشام زل زد.  تو

 مثل پسرم ..مثل اشکان یبابات بودم ول یه باشم درسته کارگر خونه کرد تتیترب ینجوریا ادینم ادمینباشم؟   ـ

 یه پاکرده ب یهرغلط شیلعنت یاز خشم خدا بترس بابا یعل ؟یبچه کرد نیبود با ا یچه کار نیگذاشتم ..ا عیبرات ما

 طفل معصوم نذار نیا

 کردم وبه اتاقم برگشتم هوشیز ببه همرا یگفتن نداشتم. نگاه کوتاه یبرا یرفت. حرف رونیگفت واز اتاق ب نویا

 وبرداشتم  یحوصله گوش یبلند شد. ماندانا بود ب میگوش یآمد. صدا یخواب به چشمم نم

 الو  ـ

 سالم عشقم  ـ

  کیعل ـ

  ادیخوابم نم یعل ـ

 سرم گذاشتم.  ریدستم و ز هیتخت  یپرت کردم رو خودمو



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
114 

 

 چکار کنم ؟ یگیخب م ـ

 کش دار کرد و با ناز گفت: صداشو

  شم؟یپ یای..نم یعل ـ

 گفت حوصله شو نداشتم.  یحرف هاشو با ادا م ـ

 برو بخواب شب خوش.  امینه نم ـ

زنگ خورد جواب ندادم  بلند  میناز کردنشو نداشتم. دوباره گوش ی..حوصله  یپاتخت یوقطع وپرت کردم رو یگوش

 وبه تختم رفتم. دمیشدم لباس و عوض کردم  شلوارلکمو پوش

تو راهرو  دمیتوجه همو جلب کرد. بلند شدم به طرف در رفتم سر کش ییا هیگر یبامداد بود که صدا کیساعت  

بار دلم براش سوخت  نیاول یکرد. برا یم هیبد ناله وگر یلیبه هوش آمده خ دمیمتوجه شدم صدا از اتاق همرازه  فهم

 . رفتم رونیدر آمد دوباره ب یبعد صدا قهیدوباره برگشتم اتاقم چند دق

ه بر ک ی. جلو رفتم. با هر قدمستی. متوجه شدم قادر به راه رفتن ندمیآشفته، نشسته وسط راهرو د یو با وضع همراز

زانو زدم. حس کردم االنه که  شیروبرو یآمد. وقت یبه چشمم م شتریداشتم ترس و محشت ولرزش بدنش ب یم

ه بغلش کردم، ب ی.وقتدیترس یهمه از من م نیا ردخت نیرحم شدم و ا یب نقدریسکته کنه. از خودم متنفر شدم که ا

 .دی.التماس وار نال دیچرخ یم یزخم یبغلم همچون کنجشک یتختش ببرمش تو

 نداشته باش. میتورو خدا کار ـ

 بود. شیفکر آبرو یطی. در هر شرادیلرز شتریب دلم

 

 ]همراز[

 زد.  یلخند چشم ها مو باز کردم.  خاله کنارم نشسته بود یبا نوازش دست صبح

 ؟یدرد ندار ؟یدخترم خوب ـ

 زدم  یجون یب لبخند
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 .ستمیسالم خاله ..بد ن ـ

 دادم.  هیتخت تک یو به پشت دمیباال کش یرو کم خودم

 درد بکشم؟ دیهمه با نی. چرا اشمیخوب م یخاله درد داره پس ک ـ

آورد ودوباره کنارم  یرو از رورفت و شونه  شیآرا زیو بلند شد. به سمت م دیکش ختمیبهم ر یبه موها یدست

 بلندم کرد.   یو نرم،شروع و به شونه کردن موها ینشست و به آرام

 . شهیروز تمام م کی هایسخت نیا یدخترم همه  یشیخوب م ـ

 :شیمشک یزل زدم به چشم ها دیجابجا شدم وبا بغض دست خاله رو گرفتم. دست از شونه کردن موهام کش یکم

 !؟هیپسر خوب یرحمه، چطور همش گفت یب یلیچکار کرد؟ خاله خبا من  یدیخاله ؟د ـ

 مجروحم نبود. بلکه از سوز دل شکسته ام بود.  یاشک از درد پا ها نی. ادیاز چشمم چک یاشک ی قطره

 کنه؟ یرحم شده و من و شکنجه م یب نیمرد چه کرده که چن نیمن با ا یتورو خدا بگو بابا ـخاله

 و گفت:   دیکش یکرد آه یردن موهام کرد آرام آرام شونه مباز شروع به شونه ک خاله

 ایباورت نشه  دیشا یشنو یکه م ییزهایچ یول یتوام بدن دونمیاالن بهتر م یبگم ول یزیخواستم چ یدخترم نم ـ

 . ستیتهمت به بابات ن ایمن دروغ  یکدوم از حرف ها چیقبلش بدون ه یول گم،یدروغ م یفکر کن

 در آورد.   یعل ریمادر ام یشد که که بابات سر از زندگ شروع یاز زمان قصه

 تعجب سرم و چرخوندم سمتش: به

 !؟ی! ک؟یعل ریمادر ام ـ

عد آبرو کرد. ب یو ب یعل ریتو مادر ام یبابات جوان بود. بابا  یبه سال ها قبل وقت گردهیآره خاله جون؛ البته بر م ـ

اون موقع عاشق بابات بود. اما بابات ثروتشو به  یقه نبود. البته مادر علعال یازدواج از رو نیا یباهاش ازدواج کرد. ول

شد. با  شیروان پر یرو طالق داد. از اون موقع مادر عل چارهیچنگ آورد وباعث مرگ پدرش شد. وبعدشم اون دختر ب

بروش، هم دختر شکست خورده بود هم ثروتش، هم آ نیا یبهش عشق وعالقه رو نشونش داد ول یپدر عل نکهیا
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د مدام ش یهرروز بدتر م ینشد حت یول شهیحالش بهتر م میگفت یعل ریآمدن ام ایشو باخته بود. بعد از به دن هیروح

 . شگاههی. االن هم توآسادیکوب یم واریوخودشو به در ود زدیم غیوج دیپر یاز خواب م

 دهنم گذاشتم.  یدست هامو جلو  یحرکت چیشده بودم بدون ه رهیگشاد شده  به خاله خ یبازوچشمها یبادهان

 من؟!  ی...نه خاله ..بابا شهیباورم نم ـ

 گفت:  یتند خاله

 دونم اون یخانواده بد کرد م نیاون در حق ا ینگفتم که از بابات بد بگم، ول نویداره ا قتیدخترم به خدا همش حق ـ

 . یباباته وبرات سخته باور کن

. از حد نینه تا ا یبکنه، ول یدونستم بابام امکان داره هر کار یذاشتن ..مقلبم گ یرو رو ییلویصد ک یوزنه  انگار

 نیتاوان ا دی. پس باادیاز کجا م یعل ریهمه تنفر ام نیا دمیبود. االن فهم نیخاله برام سنگ یهم حرف ها یطرف

من  دهیادرش کشکه م ییخواد زجرها یآورد. حاال هم م رثروت بابارو از چنگش د نیهم یکارها رو پس بدم؟ برا

 بکشم! 

آبرو بکنه ..باترس آب دهنمو قورت دادم ودست خاله  یشد. نکنه اونم منو ب یکار هاش حساب شده بود. ته دلم خال 

 رو گرفتم .

 که بابام کرده؟! یخاله نکنه بخواد کار یوا ـ

 دست هامو فشورد:  هیمنظورم چ دیندام جرات به زبان آوردنش نداشتم. خاله فهم ادامه

 یتاز وق یآقا وبا احساسه ول یلیخ نشینب ینجوریکنه. ا یکارو نم نیپاک خوردس ا ریش یعل رینترس دخترم، ام ـ

 تو و بابات. یتو چه کرده با مادرش عوض شده البته فقط برا یبابا دهیفهم

بست  یش نازکهامو فرو بردم وسکوت کردم ..خاله که شونه کردن موهامو تمام کرد از پشت موهامو بافت وباک لب

 بلند شد.

کنه  نتیآمده معا نییکنم ..دکتر پا یبه دست وصورتت بزن خودم کمکت م یدخترم ..صبحانت وآوردم بلند شو آب ـ

. 
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ارهامو بود ک یقدم برداشتم باهر بدبخت نهینش نیپام زم یکه پنجه  یبه خاله جور هیپا وتک یبا پاشنه  یسخت به

د و بلند کر یپاتخت یوگردو وبادام بود و از رو ریه صبحانم و که خامه وعسل وشتخت خال یانجام دادم ونشستم لبه 

 تخت گذاشت:  یلبه 

 ..دکتر منتظره ها.  یپوست واستخون شد یریجون بگ یدخترم بخور کم ـ

 حد بد بوده؟! نیمن تا ا  یبابا یعنیخاله رو باورکنم.؟ یحرف ها دیخوردم. واقعا با ریرو بافکر درگ صبحانه

 و به خاله که هنوز کنارم نشسته بود و خوردن من و نگاه ینیچند لقمه خوردم و س  

به سمت در رفت و سرشو  ،ینیدر بلند شد خاله باس یکرد صدا یکرد، دادم. به خاله که هنوز سر پا منو نگاه م یم  

 طرفم چرخوند. 

 فکرکنم دکتره. ـ

 انداختم.  سرم  یبرم کنار بالشت وشالم رو برداشتم و رو دستمو

 . دیبلند کنار تختم رس یرفت. ودکتر باخنده وقدمها رونیباز کرد. دکتر وارد شد خاله ب درو

 زبرو زرنگ ما. ماریسالم به ب ـ

 تخت بود جواب دادم:   زونیجابجا کردم. پاهام آو یرو کم خودم

 سالم   ـ

 تکون داد.  یتر شد وچشم هاشو بست وسر قیعم لبخندش

  یتو گوش عل یزنی! اولش که میدار یبدن به خدا. چه جرات زهیجا بهت دیدختر با ـ

 .یباش زیت نقدریخوره ا ینم افتیخوشم آمد به ق نی..آفر یفرار کن یاالنم خواست 

 تخت گذاشت..تمام مدت ساکت بودم ادامه داد:  یتر آمد خم شد وآروم پاهامو بلند کرد و رو جلو

 . یق کل کل با خودت کردمشتا شتریوب یکارت عل نیدختر با ا ـ

 . دمیپامو عقب کش دمیاول وباز کرد. ترس ی هیو سمت باند برد وال دستش
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 زد.  یباالآورد و لبخند سرشو

 . یتحمل کن یتون یدونم م یم یدرد داره ول ینترس کم ـ

 . دمیزدم خودم عقب کش غیبود تحمل نکردم و ج ادیکارش رو ادامه داد. دردم ز 

بلند وارد شد و جلو آمد. کنار  یبا قدم ها یعل رینم که دکتر مانع شد. در باشدت باز شد. امخواستم حرکت ک یم

اهش کردم، فقط نگ یباز بدنم به لرزه نشست وته دلم احساس ضعف داشتم . سع زدیم ی. قلبمم به تندستادیدکتر ا

 کرد رو به دکتر گفت: به منو دکتر یگاهدرمانمه؟ ن ریگیروز آورده چرا پ نیکه منو به ا نینکنم. ا

   ؟یزد. چکارش کرد غیچرا ج چشه

 ستادیبلند شد وا دکتر

 بازش کنم.  ذارهینشو باندشو خواستم باز کنم درد داره نم یرتیبابا غ  ـ

 دکتر داد  لیتحو یاخم

 باشه کارتو بکن.   ـ

داشت از شدت درد  یداشت بر ماخر باندو که  هیبود ال نیاتاق برام سنگ یشروع به باز کردن باند کرد. فضا دکتر

  دیدستشو کش یزدم و پام و باز جمع کردم. دکتر تند غیج

 بذار برش دارم.  ستین یزیچ زمیآروم باش عز ـ

 لرزانم رو تکان دادم.  یو ناله و دست ها هیکردم. با گر یم هیوگر دیلرزیم بدنم

 خوام.  ینه ..نه ..درد داره تورو خدا ..نه نم ـ

داد  لشیتحو یبود. دکتر اخم ستادهیبا اخم کنارم ا یعل ریپام گذاشتم ومانع شدم.  ام یتمو روهق کردم دس هق

کنارم احساس کردم دارم از  یعل ری. بانشستن امدمیبهش کرد و سرش رو تکان داد. منظورش رو نفهم یونگاه کوتاه

گفت  ییجد یه کرد دور بدنم. باصدااز جلو حلق گشویودست د دیدستشو از پشتم رد کرد. منو به بغل کش رمیحال م

 : 

 کارتو بکن  یمهد ـ
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 زدم  غیج

 نه .. ینه.. ن.. ن.. نه.. درد داره ترو خدا عل ـ

کردم ناخواست سرمو فرو  یضعف م شتریداشتش ب یاز باند وبر م هیشروع کرد هر ال دمیکه االن اسمشو فهم دکتر

زدم خاله هراسان وارد شد. ونگران منو نگاه  یم غیتاب ج یبوبه لباسش از کمر چنگ زدم و  یعل ریام نهیکردم توس

 : دیجیگوشم پ یتو یعل ریمحکم ام یداد صدا یکرد ودست رو دست سرشو تکون م یم

 !یدختره رو کشت گهیزود باش د یکن یچکار م یدار یمهد ـ

 جواب داد:  یهم با لحن تند یمهد

 کنم..  یوپاک م یعال جناب  یکنم. دارم گند کار یمعلومه دارم چکار م ـ

 .ستادیبلند شد وا یمهد میسوختگ یجا یزدن بعد از شستشو وزدن پماد رو یبا لحن تند باهم حرف م هردو

 تمام شد فقط قرص هاشو مرتب بخوره عفونت نکنه.  ـ

  ستادیحلقه شده اشو از دورم برداشت وا یآروم دستا یعل ریحال شده بودم ام یب

 بهش برس. ایخاله ب ـ

ا بچه ه"ام  دهیو دلش خنک بشه. شن نهیرو بب دنمیچرا آمد؟ ختما آمد درد کش دمیرفت. نفهم رونیاز اتاق ب یدتن

 بازم اون یول دمیگناه بابامو پس م یداره چون منم دارم کفاره  تی..انگار واقع" دنیگناه پدر ومادرو پس م یکفاره 

 سطل آشغال کنار تخت انداخت.  یرو تو فیکث یباندها .دتونم باور کنم. دکتر روبه خاله کر یبابامه چطور م

 خاله خانوم لطف کن مراقبش باش قرص هاش فراموش نشه.  ـ

قدم برگشت وبه  کیبدنم هنوز لرزش داشت ..کار دکتر تمام شده بود به طرف در رفت و ختمیر یآرام اشک م ـ

 . دیطرفم چرخ

 یباعل گهیکنم د ی..خواهش م یباش نجایونم برات سخته اد ی..میهست یدونم دختر شجاع یهمراز جان م نیبب ـ

 .رهیگیدر بارت م یمیچه تصم مینیتحمل کن تابب یکم فتیدر ن
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تو مشتم بود  یعل ریعطر ام یبو دمیفقط نگاهش کردم وبعد خروجش و از در نگاه کردم. به کمک خاله دراز کش  

که خودش به جونم انداخته  یدر "درد  بهش پناه بردم نیانگار از ا "شه ازشدت درد به بدنش چنگ زدم. یباورم نم

 بود.  

چند  نیاتاقم بودم. ا یآمد. خوش اخالق ومهربان بود.    تو یم نهیمعا یبرا یکردم هر روز مهد یچند روز و سپر ـ

 بار آمد. کیفقط   تایخانم بهم سر زدن البته ب دایوش تایروز ب

 یعل ریبذارم ..ام نیبخوام پامو کامل زم ایراه برم  ییبود که تنها نیسوند اتر یکه منو م یزیمادرش هرروز، چ یول 

 .دمیند گهیود

 در بلند شد.  یکردم صدا یتختم بارش بارانو تماشا م یبود و دراز کش رو شب

 : دییبله بفرما ـ

  ااهللی ـ

 . دییزود شالم و سرم انداختم بفرما گهید هیک نیا

 د که اول سرش رو داخل کرد و بعد وارد شد. در آرام باز شد و اشکان بو ـ

 اجازه هست؟ ـ

 تکان دادم:  دییرو مرتب کردم و سرم رو به عالمت تا شالم

 .دییبله فرما ـ

 یسورمه ا یکوتاه سبز و شلوار ورزش نیآست شرتی. اون روز واقعا ازم دفاع کرد. جلو وآمد. تدمیو باال کش خودم

 گفت:  یآروم یرد و با صدابود دست هاشو در هم قفل ک دهیپوش

 . یبدون کارتوام اشتباه بود دررفت نیا ی..ول میباور کن همه ناراحت یشد ینجوری..من متاسفم ا نیهمراز بب ـ

 نشست . میشونیبه پ یاخم

 کجاش اشتباه؟  نیخوام برم. ا یباشم ..م ریخوام اس یمن نم ؟یچه اشتباه ـ
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 جلو تر آمد.  یکم ـ

ها  نابویخ ی. بابات افتاده گوشه یندار ییجا گهید ؟یبر یخوا یلج نکن. کجا م یکنم با عل یازت خواهش م نیبب ـ

 بمون.  نجای. پس لج نکن وادیندار ییدارا چیو ه

حد وضعش خراب شده؟!  نینکرد جوابش رو بدم؛  زود از اتاق خارج شد. باز بغض مهمون گلوم شد. بابام تا ا صبر

 ؟یکارو کرد نیسرد بابام کجاس؟ آخه بابا چرا ا یهوا نید. خدا تواکارو با خودش کر نیآخه چرا ا

نبود. پام خوب شده  یداشت خبر یکه قدم هاشو محکم برم یاز اون همراز گهید یگذشت ومن خوب شدم. ول روزها

نجام دادن ا یبهم م یسر به هوا و حاضر جواب نبودم هر کار گهیداشتم د یآرام قدم بر م یاز درد نبود ول یوخبر

 شد.  میتسل گهیآره همراز جسور و مبارزه د"دادم. یم

انگار خوشحال بودن  رونیرفتن ب یهمه تند دمیوشن یخانم یبودم که صدا یدر آشپزخونه مشغول پاک کردن سبز 

 شوازشونیبود وهمراهش وارد شد..خاله به پ یانسالیدستش دور کمر زن م یعل ریام ستادمیمنم رفتم کنار اپن ا

 کردن  یغلش کرد وباهم روبوسرفت وب

 . یسالم خانم خوش آمد ـ

 سالم ..ممنونم  ـ

 .دیبار یم شیاز سرو رو یاز مبل ها رفت چهره اش خندان بود و خوشحال یکیبه طرف  یرعلیام

 مامان. نجایا نیبش ـ

 د.بو یعل هیشب یلیخ فیظر ینیلب وب یعسل یبود چشم ها ییبایخوب شد؟ زن ز یعنیباز موند مامانش؟.. دهنم

 یکرد ..همه برگشن آشپز خانه خاله زود یم یوشوخ دیخند یبلند بلند م دیشد د یم یعل یوتوچشما یخوشحال 

 . میچکار کن میبپز یشروع به دستور دادن کرد چ

چه بدو برو باغ ینشست کاریچرا ب تایخورشت و بار بذار خانم فسنجان دوست دارن ..ب دایهمراز برنج ها رو بشور، ش ـ

 .اریب ریساالد بگ ی لهیوس

 یخواست فرار کنم البته فعال.. چون نم یدلم نم گهی... د رونیاجازه نداشتم برم ب گهیکه فرار کردم د یاون روز از

 مادرش یبرا یعل ریمن وام نیآماده ومرتب شد اتاق ب یهمه چ دینکش یرفت! طول ادمی دنیدو یعنیتونستم بدوم 
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 یبه قول خاله نابودش کرده؟..از عکس العملش م کههستم  یمن دختر اون مرد نهدویم یعنیبود ..نگران بودم 

 ییالط یها هیباحاش دیسف یسلطنت یو صندل زیم یآشپز خونه باشم. شام و رو یکردم تو ی..تمام مدت سع دمیترس

ز خونه چند آشپ یشام همه بودن منم تو زیاربابشه، سرم یجلو هیعاشق خوش خدمت تای. خوبه حاال بمیسرو کرد

 قاشق خوردم 

از دوازده شب گذشته بود خسته از کار از پله ها باال رفتم همزمان شال دور گردنمو شل کردم و گردنم و  ساعت

 یبا خنده دستشو رو یعل ریکه در باز شد. خشکم زد ام دیو رد کردم به اتاق دوم رس یعل ریماساژ دادم اتاق ام

 دمیکه االن فهم یانسالیبراق زن م یچشم ها دنید..هول شدم از ختیر یهور آمد دلم رونیشونه مادرش انداخته ب

 به او رفته ... یعل ریام ییبایز

 سال ..سالم.  ـ

 نگاه کرد: یجمع کرد وبه عل شویکرد و لب قلوه ا کیکوچ یآرام جمع شد مادرش چشم هاشو کم یعل ریام لبخند

 خانم؟ نیجان پسرم ا یعل ـ

 و گفت:  دیبه پشت گردنش کش یآورد و دست نییمادرش پا ینه هادستشو از شو یعل ریام

 از خدمه اس تازه آمده. یکی..مامان زهیچ ـ

 زد  یلبخند مادرش

 دردسر داره .  بایمحافظ هات و از راه بدر نکنه. خدمت کار ز شییبایحواست باشه ز ی..عل نطوریکه ا ـ

مادرشو به داخل اتاق  یمن برد ..عل ییبایبه ز یپ دنیلحظه د هیبهم زد چطور با  یانداختم. عجب حرف نییرو پا سرم

 کرد وگفت: تیهدا

؟ واال ما  باسیدختر ز نیا یکنن به اموال من چشم داشته باشن. تازه کجا یکنه اونام غلط م ینه مامان غلط م ـ

 . میدیند

 سرشو به عقب گردوند وبا اخم به من گفت: 

 برو اتاقت. یستادیچرا وا ـ
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دهنم گذاشتم  ی..دستامو جلو نیبه اتاقم پناه بردم درو بستم وپشت در سر خوردم زم یخواسته تند یخدا از

 کشه. تازه یهستم منو م یانگار با من سر لج داشت ..اگه بفهمه من ک دهیزن از راه نرس نیشد ا شتری..استرسم ب

 هقیشدم رفتم طرف حمام دوش چند دقاشکمو پاک کردم. بلند  یهست. کاش اتاقم قفل داشت ..قطره  شمیروان پر

 خسته نقدریتخت، ا یبه موهام ولو شدم رو دمیچیپ یکیکوچ یو حوله  دمیگشادم و پوش یگرفتم ..لباس ها ییا

 بودم که تا سر گذاشتم خوابم برد .

.از دمیشکستن چنان از خواب پر یپشتش صدا دمیوشن یکس یزدنها غیج یکه صدا دمیدونم چقدر خواب ینم

حواسم و جمع  ه؟یک یصدا یعنیشده بود  دهیچیکه به پاهام پ ییو پتو دمیترس و هراس خودم وسط اتاق دشدت 

 زد.  یم غیج یکردم آره کس

 کشه. یمن و م نیا دیبرم ...کمکم کن دیولم کن ..بذار ـ

دادم و بلند . جرات به خودم دیچیپ یاتاق م یها  تو هیما نیگلدان  و ا ای شهیمثل ش یزیشکستن چ یصدا مدام

 یبودند. صدا ثمیراهرو خاله، اشکان، م یازترس به طرف در رفتم درو باز کردم تو دهیبر دهیبر یشدم آروم بانفسها

 . دمیشن یوم یعل ریام

 .ستین نجایا ی.به خدا کس نجامی...من ا ستین یزیمامان آروم باش ..چ ـ

 . ستادمیرفتم. کنار خاله ا رونیصدا ب یب

 ؟شده  یخاله چ ـ

 برگشت طرفم.  یتند خاله

 برو اتاقت. بدو.  رونیب یخدا، دختر چرا آمد یوا ـ

 .دینجایخب خاله همتون ا ـ

 یشد. باترس برگشتم عقب اشکان با رکاب دهیکش یمردانه ا یحرفم تمام نشده بود که بازمو توسط دست قو هنوز

تاقم وبرد ا دیکش ینگاش کردم ..منو تند باترس دمید ریدست آزادش هفت ت یبود. تو یمشک یوشلوار ورزش دیسف

پشتش بست ودستم و ول کرد ..گلوم ازترس  ودر  میشدم. وارد اتاقم شد یم دهیزبانم بند آمده بود ودنبالش کش

افتم که انگشت اشارشو  یبود پس ب کیخواد من بکشه نزد یلرزان نگاش کردم ..چرا م یخشک شده بود باچشما

 لبش گذاشت  یرو
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 ندارم.  تیس کارنتر شیه ـ

  دیلرز یم بدنم

ه چرا مادرش دار یدون ی..م نهیتو رو نب یاتاقت که عل  یکشوندمت تو نیا یبرا ستیتو ن یاسلحه برا نیا نیبب ـ

 کنه.. یچکارت م ستیمعلوم ن نهیتورو االن بب یکه  بابات سرش آورده. اگه عل ییبه خاطر کارها و بال ها زنه؟یم غیج

هوامو داره  یکنم اشکان کم ینها احساس م دیکون دادم ..بالفاصله از اتاق خارج شد. جدفقط سرمو ت باترس

 یحد در حقش بد نیبابام تا ا یعنیآرام شد توتختم زانوهامو بغل کردم .. یمادر عل دادیدادو ب ی..بالخره بعد از کل

 نیا گهیرفتار کنه. چند شب د یورنجیکه بامن ا ادمحق د یعل ریکنم به ام یگرفتم صبور میکرده ؟..اون شب تصم

آمد ..صبح  ینم یکه مادر عل ییکردم تنها جا یم یماجرا تکرار شد ومن تمام مدت خودم و تو آشپز خونه زندان

  دیاپن سرک کش یاز رو یعل ریشده بودن ام داریمشغول آماده کردن صبحانه بودم همه ب

 همراز  ـ

 سرمو چرخوندم طرفش .. ـ

 بله  ـ

 بذار مامان دوست داره. یم مرغ عسلتا تخ چند

 

 چشم ـ

 . یشیحرف گوش کن م یدار نیآفر ـ

 رفتم  که تخم مرغ بردارم  خچالیگذاشتم وبه طرف  ینیدستموتوس یازش گرفتم فنجان ها نگاهمو

 

 کن.  داریبرو مامانو ب ایب تایب ـ

 . زیرو داد و رفت نشست سر م یدستور انجام کار تاهمیب به
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 بهش بدن:  ارویانگار دن با خنده تایب

 . رمیاالن م نیچشم آقا هم ـ

 یم شیکه پام سوخته بود از آت یگذاشتم. ازوقت یکیکوچ یاز پله ها باال رفت..تخم مرغ هارو داخل قابلمه  یتند

 بو رو صدا کردم.  ییچا ختنیخاله که مشغول ر دمیترس

 ؟یگازو روشن کن شهیخاله م ـ

 سماور گذاشت.  یدستش رو رو یقور  یزود هیدونست دردم چ یم خاله

 کنم.  یباشه دخترم بروکنار من روشن م ـ

 یلع ریپله ها از حال رفت ..ام یرو تایطرف پله ها ب میدیبنفش! همه دو یغهایبلند شد. ازاون ج تایب غیج یصدا هوی

 مدیشا ادیغرش ، فر یصدابعد  هیکردن ..چند ثان یم یکیکردن هردو به سرعت پله هارو دوتا  یواشکان به هم نگاه

 بلند شد .. یعل ریام یناله 

 مامان ..مامان ..نـه!  ـ

 من هم به سمت پله ها پا تند کردم.  اریاخت یب

 مامان؟مامان.   یکارو کرد نیمامان نه ..چرا ا ـ

 ستادهیا یاراحتبا ن ی. اشکان کنار علزدیپاهاش م یو رو ختیر یکرد .. خاله زانو زده بود اشک م یم هیوگر زدیم زار

 ی. مامانشو  رو که رگ هر دو دستش و زده بود. رودیمنو د هیدرحال گر یعل ریصحنه خشکم زد. ام نیا دنیبود ازد

به صورتم زد پرت  یمحکم ی لهیبود س رید یول رفتمقدم عقب  کیتخت گذاشت وباخشم به طرفم آمد از ترس 

 ستادیسرم ا یدونستم. رو یهمه خشمش م نیا ین معنکنم اال شویخواستم حاضر جواب ینم گهید ن،یشدم زم

 زد  ادیوفر

 بال رو سرش آورد.  نیتو که ا یعوض یاز بابا ا،یدن نیمامان خودشو راحت کرد. از ا نیبب ـ

. دیلرز یمردانه اش به شرت م یکرد شونه ها یم هیدستاش پنهان کرد ...زار زار گر نیزانو زدو صورتشو ب کنارم

 نشست وبغلش کرد. یجمع کردم وزانوهام وبغل گرفتم ..اشکان کنار عل واریخودم رو کنار د
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 آروم باش.  گمیم تیداداش تسل ـ

ود ب دایطور که پ نیا یداره ول یچه حس نمینداشتم که بب یقلبمو به درد آورد من مادر یعل ریعمان ام یب یها نعره

 منو ومن  بسته بود. یبابا یوروزش کمر به نابودشب  یبردن کابوسها نیاز ب یمادرشو دوست داره که برا یلیخ

خونه  یصوت قرآن فضا یپوش شدن صدا یبرگزارشد ...خونه شلوغ شد وهمه مشک نیمراسم تدف دینکش ی...طول

نفره نشسته و به  کی یاز مبل ها یکی یساکت  رو یعل ریپوش بودن ام یخدمه هم مشک یرو پر کرده بود حت

 بود.  رهیخ وارید یگوشه 

 یب یرفتم باچهره  یم ییرایپذ ایکار  یزد هر وقت برا یبه زور لب به غذا م یکرد ..حت یروز در سکوت سپر چند

 ریکه ام یکنم تا زمان یفرار نم گهیدونستم. د یخودم و ..نه باباب و مسئول م ییجورا هیشدم .. یتفاوتش روبرو م

کار بابامو پس بدم. بعد از چندن روز مراسم تمام شد وخونه  هیکفار دیشدم. با میتسل گهی. آره درهیانتقامشو بگ یعل

 یعل ریرفتن استراحت کنن. من هم مشغول شستن ظرف ها بودم .. ام ییرایشد. ظهربود همه خسته از پذ یخال

 سرش گذاشت وناله کرد.  یرنگ گذاشته وپاشو دراز کرده بود ساعدشو رو یلیف یمبل راحت یدسته  یسرشو رو

 اله خاله ..خ ـ

ن چکار کنم اال دینبود تا دم اپن رفتم ..ته دلم لرز یکس دمیگذاشتم دستمو آب کش نگیدستمو داخل س بشقاب

 .ستیخاله که ن

 ست؟ین یخاله ..کس ـ

آمد  یکه از ته چاه م یلرزان یبهم رحم کن منو نکشه. باصدا ای.خدا ستادمیناچار باترس جلو رفتم ..بافاصله ازش ا به

 گفتم:

 ؟ دیالزم دار یزی..س..تن ..چینخاله  ـ

د خمار بو شیعسل یزد چشما یبرداشت ونشست چنان باترس عقب رفتم که خودشم متوجه شد ...پوزخند دستاشو

 وصورتش سرخ ..

 ؟یسواد دار ـ

 .. دمیترس یچقدر ازاش م دونهینگاش کردم الل شدم فقط خدا م باترس
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 ب..بله  ـ

 . دیرم ترکس اریبرام ب یزیچ یمسکن یخوبه برو ـ

 عقب رفتم  یتند

 چشم.  ـ

 طرف آشپزخونه  رفتم

 . دیدراز کش دوباره

  یشیآدم م یخوبه دار ـ

 وانیل کیکردم . با دایپ یقرص ها؛ مسکن نی.رفتم از ب نیگفتن نداشتم، حقم بود. ..اون عذادار بود وغمگ یبرا یحرف

 و جلوش گرفتم:  وانیقرص ول ینیشدم. وس کشیآب بردم. نزد

 قا..آ ـ

آورد و به دهنش انداخت   رونینگاهم کرد و ورق قرص وبرداشت وقرصو ب یچشم ریباز کردو نشست. ز چشماشو

کان و گرفتم اش وانینگاهش کنم ل نکهیگرفت طرفم ..بدون ا دیو سرکش وانی. لستادمیدادم دستش وعقب ا وانویل

 بود از در وآرد شد.  رونیب

 . تیتسل یآمده برا رونهیسالم ..ماندانا ب ـ

 شو ماساژ داد.  یشونیپ یکم

 . ادیبگو ب ـ

 به طرف در رفت:  اشکان

 چشم.  ـ

ترسم دست  یخواد. م یم ییحاال چکار کنم ..سماور خاموشه؛ االن مهمونش چا ایبه طرف آشپزخونه رفتم ..خدا منم

ماندانا؟ االن وقت آمدن بود؟  هیکماندانا ..اصال  یریبم ینبود. ا یاطراف و نگاه کردم کس هیبزنم داغه! به حالت گر
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و باسنش یتنگ کوتا که رو یباپالتو مشک یآشپز خانه دختر یوپرشده ازمغز گردو آماده کردم ..از ت یو خرما وهیم

 شیماپرشو به ن یکه رانها نیکه موهاشو از فرق باز کرده بود. مثال پوشونده بود شلوار ج یشُل یگرفته بود شال مشک

ود. ب سطبلند شد وجلو ورفت همو بغل کردن قدش متو یعل ریبود ..ام بایز یازش، ول امدیخوشم ن گذاشته بود. اصال

 گفت : یفیظر یوباصدا

 . خدا رحمتش کنه. گمیم تیجون تسل یسالم عل ـ

 جواب داد:  یهم جدا شدن عل از

 .نیبش امرزه،یخدا رفتگان شمارو ب ـ

 ه.باش نشونیب یزیچ دیبا دمیحلقه کرد باهم نشستن ..فهم یرعلیام یمبل اشاره کرد دختر دستشو دور باز به

تو فکر بودم چکار کنم  چونمیبپ چشویبود پ یبود کاف یسماور چون گاز کیخدا سماورو چکار کنم؟ رفتم نزد یوا

 : دمیپشتم شن ییچکار نکنم که صدا

 کن.   ییرایپذ ایزود ب ؟یکن یهمراز چکار م ـ

 تکون داد  نی.مستاصل نگاش کردم ..سرشو به طرفطرف صدا ..اشکان بود . برگشتم

 ها چته  ـ

 نگران دست هامو تو هم گره کردم ..راستش ..راستش  ی افهیق با

 بگو  هیچ ـ

 کرد.  ینم یشدکه باهام بد رفتار یوقت م یلیآرام بود. خ لحنش

 خوام سماور رو روشن کنم. یم ـ

 تفاوت گفت: یب

 خب روشن کن.  ـ

 ترسم.  یداغه م ـ
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 و جلو آمد.  دیدر هم کش ابروهاشو

 کنم.  یمن روشن م اکناریباشه ب ـ

 طرفم:  دیشو زد و روشن کرد. چرخ چیرفتم پ کنار

 . زمیریم ییجوش آمد صدام کن خودم چا ـ

 یهارو آماده کردم وبا چند تا بشقاب داخل سالن بردم. بشقاب هارو رو وهیاروم باشه.م نقدریشد ا ی..باورم نم رفت

 ذاشتم وسالم دادم. گ زیم

 سالم. ـ

 بذار وبرو. ـ

 گرفته گفت:  یبا همون چهره  یرعلینداد و ام یخانم که ج.اب 

 .ابمی.حاال اشکانو از کجا بزدیگذاشتم و به آشپز خونه برگشتم سماور داشت قل م زیم یرو رو وهیم ظرف

 جوش آمد؟  ـ

وآب  ختیر  کسیریپ یخشک وداخل قور یاشق چاق کیاشکان چه امروز هوامو داره منتظر جوابم نشد و  بازم

رو پوست کند وشروع به خوردن  یبیها نشست. س یاز صندل یکی یسماور گذاشت و رو یجوش رو اضافه کرد. رو

 . ستادمیا زیکرد به خودم جرات دادم کنار م

 ـ آقا اشکان؟ ـ

 ودهنش گذاشت ونگام کرد منتظر حرفم شد.  بیآرام بود س یلیخ صدام

 گرفتم  یصندل یمو به پشتدست ـ

 ؟یاز بابام خبر دار گمی..م گمیم ـ

 قدم عقب رفتم:  کی دهینشست وبلند شد. ترس شیشونیبه پ یاخم

 کنن خودش و نابود کرده.  داشیها پ ابونیخ یروزاس که کوشه  نیچرا خبر دارم هم ـ
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ابام اون ب یبد کرد و ل یلیبا من خ حد وضعش خراب بود؟ بغض کردم. هر چند نیتا ا یعنیحرفش قلبم شکست  نیازا

 ییوبرداشت وچا یگذاشتم. اشکان قور ینیس یانداختم بغضم و قورت دادم. رفتم فنجان هارو تو نییبود. سرم و پا

 وبه سمت گرفت:  ینیو س ختیر

 . ینیس یتو یزینترس حواست باشه نر شمیببر از داغ ایب ـ

 : یعل یبود به بازو دهیدخترحالم و بد کر.د چسب فیظر یرفتم. صدا ییرایپذ یوگرفتم برا ینیس

 دم بهت خوش بگذره.  یحال و هوات عوض بشه، قول م یمن کم یخونه  میابریجون عشقم ب یعل ـ

 زد و ادامه داد.  یچشمک

 کنم عشقم.  یخودم حالت  وخوب م ـ

 مه نازو عشوه گفت:ه نیدر جواب ا یها روتعارف کردم. عل ییجمع کرد چا یخودشو کم یچه چندش؛ عل اه

 توام زودتر برو خونه.  ستیحسش ن زمینه عز ـ

 اد.د ی. زود از اونجا دور شدم. فکر بابام عذابم میشیبگه؛ اونم با چه آرا تیخنک شد زد توپرش. مثال آمده تسل دلم

قم از پله ابلند شد ..بعد رفتنش بلند شدم خسته بودم خواستم برم ات شونیخداحافظ یکنار اپن صدا نیزم نشستم

و باترس یاز پشت سرم آمد ..در اتاقشو باز کرد داخل بشه صداش کردم ول یعل ریاتاقم شدم. ام کیها باال رفتم نزد

 لرزان.  یصدا

 آقا  یعل ـ

 وبا اخم منو نگاه کرد سرش رو کج کرد. ستادیا

 بگو.  ـ

 گفتم: یفیضع یانداختم و باصدا تییسزم رو پا 

 بکنم؟ یخواهش یشه  یم ـ

 بهش گفتم: رهیبه من؛ با اخم سرشو تکون داد آب گلوم رو قورت دادم و خ رهیبدون حرف خ 
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 . دیمونم ...فقط ..فقط ..بابامو ..نجات بد یم نجایا شهیمن تا هم ـ

 کرد. یکیستریه ینگاهم کرد و بعد بلند بلند خنده  یکم

ز که ا یکارو باخودش کرد. من فقط اموال نیدش انجاتش بدم؟ خو یخوا یدختر من از خدامه بابات نابود بشه بعد م ـ

 . ادیسرش م ییبود و ازش پس گرفتم. من گفتم معتاد شو؟چوب خدا صدا نداره حقشه هر بال دهیمامانم دزد

 قدم داخل شد ودوباره برگشت.  ی

 بشه.  دیکه موهات مثل دندونت سف یتا زمان یبمون دیتوام با ـ

و  دیگفت: بابا خودش به طرف مواد رفت. نا ام یبه اتاقم پناه بردم. راست م دینا اماتاقش رفت و در رو بست. منم  به

زانوها مو جمع کردم بغلم  ازبس  نی. شالمو از سرم کندم وپرت کردم زمدمیتختم دراز کش ینگران از حال بابا؛ رو

 برد... یم بمخوا دمیرس یزدم تا به تخت م یخونه سگ دوم نیتوا

دونم چقدر  یقراره بشه؟ شب رفتم بخوابم نم یچ یعنیزد!  یدونم چرا همش دلم شور م یروز گذشت نم چند

 یوم رونیپنجره بود؛ راحت ب کیبا ترس چشم هامو باز کردم چون تختم نزد دمیکنار سرم شن ییکه صدا دمیخواب

تخت ..همزمان وپرت شدم اونور  مزد غیشکستش  با ترس ج شهیضربه زد و ش هیپشت پنجره بود. با  یکس دمید

 غیخواست منو بکشه! ج یزدم م یم غیفقط ج دیلرز یم دیداد. بدنم مثل ب یاسلحله گوشم و آزار م کیشل یصدا

تخت جمع کرده بودم. از  رینشد ..خودم و ز کیبه اتاقم شل گهید یشد ول شتریزدم و کمک خواستم.پشتش صداها ب

دور  یزدم دست یم غیداخل شد همچنان ج یشد ..کس . در به شدت باززد ینبض م میگلو یشدت ترس قلبم تو

 . دمیکش یبنفش غی. چشم هامو بسته بودم. کارم ساخته اس ..جدیکش رونیتخت ب ریشد ومنو از ز دهیچیبازوم پ

 کمک. ـ

 تمام شد.  ستین یزینترس چ ـ

 کنارم زانو زده بود.!؟ یعل ریپوشونده بود. باترس سرم و بلند کردم ام یبدن لرزانم و آغوش پهن مردانه ا 

 کرد:  یم یمنو از خودش جدا کرد و بدنم وارس همزمان

    ست؟ین تیزیچ ؟ینشد یزخم یخوب ـ
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که دستش دور شونه ام انداخته بود  سرشو  ی. در حالدیلرز یکردم و بدنم به شدت م یم هیشده بودم.  و فقط گر الل

 به طرف در چرخوند.

 .ایخاله.. خاله ب ـ

 کردم.  یم هیبودم هنوزگر جی. گداشتم یبد حال

 : دیبه صورت و نال یچنگ دیسوراخ شده رو د وارید ی. وقتدیرس مهیسراس خاله

 ..همراز وکشتنش؟ بیامام غر ای ـ

 برش داشت وبلند شد روبه خاله کرد.  دمیبازوهامو رها کرد وبلند شد. تازه اسلحله کنار پاشو د یعل ریام

 . دهیترس یلیبهش برس خ ایبخاله آروم باش حالش خوبه .. ـ

وردم آب خ یآبو گرفت طرفم به زور کم وانیخانم ل دایش دیسمتم و کنارم نشست. بغلم کرد سرم رو بوس دیدو خاله

 گفتم:  هیباگر

 خواستن منو بکشن .. یخا..خا..خال..هه هههه..خاله م ـ

 چسبوند  نهیسرمو به س 

 . ینه دختر.. خدا رحم کرد سالم ـ

 یمزخ ی..چه خبربود اشکان ازپشت سر گردن مرد میرفت نیی. از پله ها پامیند شدم و از اتاق خارج شدکمکش بل به

 زد:  یم ادیشده بود وگرفته وفر یوکه از پا زخم

 تورو فرستاده؟ یبگو ک ید لعنت ـ

ود. رو به شده ب رهیبه مرد خ ظیغل یودستاشو از پشت به هم گره زده بود با اخم ستادهیسرش ا یرو یعل ریام

 محافظ ها گفت: 

 چطور به داخل نفوذکرده ؟ نیا د؟یبود یکدوم گور ـ

 نفس زنان گفت:  ثمیم
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 ما حواسمون جمع بود.  میدون ینم دیآقا باورکن ـ

 یچرخ یرعلیخواست منو بکشه؟ ام یکه م یمرده همون نیخدا ا یپله ها نشستم ..وا کیمبل نزد یکمک خاله رو با

 کرد.  یفکر م یزیچ تو سالن زد انگار به

 ؟یزنگ زد سیبه پل اشکان

 بله آقا االناس برسن.. ـ

م دون یبود پنهان کردم نم ستادهیشد سرمو تو بغل خاله که کنارم ا یانداخت ته دلم خال یاخم به من نگاه باهمون

 داخل.  دیبود. مهران دو یچ انیجر

 آمدن .. یآقا ..آقا سرگرد احمد ـ

 داد فقط سرشو تکون  یعل ریام

داد.  یبهش نم یاضاف یبود اجازه  حرکت ستادهیسرش ا یاشکان همچنان رو دینال یمجروح از درد به خودش م مرد

با محاسن   انسالیودوسرباز وارد شدن جلو آمدن مرد اول م یداشت دو مرد با لباس شخص یعجب جذبه ا ییخدا

 رفت باهم دست دادن  شوازشونیبه پ یعل ریجلو آمد ام یجوگندم

 کرد وبه طرفش رفت:  یبه مرد زخم ینگاه سرگرد

 اب؟یجناب کام یخب پس شکار کرد ـ

 جواب داد:  یعل ریام

 اتاق منو به گلوله بسته.  الیبله سرهنگ؛ به خ ـ

 جلو آمدن دست بند  به مرد زدن وبلندش کردن.  سربازها

 گفت:  یبا لحن محکمبود به طرف مرد رفت و  شیمشک ییشلوار پارچه ا بیدستش تو ج کی سرهنگ

 تورو فرستاده؟ یک نمیخب بگو بب ـ

 کرد:  یکرد سرهنگ روبه عل ینداد وفقط ناله م یمردجواب
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 نشده؟ یزخم یکس زنهیاداره حرف م میباشه بر ـ

 به من لرزان انداخت و گفت: ینگاه 

. ..اون از پدرم که هنوز میندار شی. آسادیکن دایهارو پ یروان نی..سرهنگ زودتر ا دنیترس ینه فقط بچه ها کم ـ

 دیاز من تا به کشتنمون ند نمیا دیکن دایقاتلشو پ دینتونست

 دشون؟یریگ ینم 

 زد:  یعل یبه شونه  یدست سرگرد

 . میکن یناکارشون م یبه زود میدیرس ییسرنخ ها هیبه  ـ

خراب شده بود. شانس  واریخورده ودرو د شهیشب با ترس ولرز همراه خاله به اتاقش رفتم. اتاق خودم پراز ش اون

پدر  یعنیکاره  نیا یدنبال بان سیپل دمیکه فهم نجوریا نا؟یهستند ا یبکشن پس؟ک یعل ریخواست ام یآوردم م

 .دیپهن کرده بود نشستم ...خاله دراز کش امکه خاله بر یتشک یوکشتن؟  خاله که گفت: تصادف کردن ..رو یعل

 خاله ؟ ـ

 طرفم  دیچرخ

 جانم خاله؟ ـ

 تصادف کرده؟ یپدر عل یبودن؟ مگه نگفت یک نایخاله ا ـ

 گفت: دویکش ینشست تو تختش آه خاله

ظ همه محاف نیا یعل ریام نمیهم یو اشکان، االنم دنبالشونن برا یبوده تصادف پدر عل یگفته عمد سیپل دخترم

 گرفته تا مراقب خونه وشرکت باشن..

 شد  رهیشد واشکان وارد شد .جلو آمد وبه من خدر بلند شد منم نشستم تو جام ..درباز  یصدا 

 حالت خوبه؟ ـ

 بهش کردم.  یکوتاه نگاه
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 اهم.  ـ

 تخت نشست.  یکنار خاله لبه  رفت

 .. دممیبخش یشد خودمو نم یم شونیزیچ یعل ایاگه همراز  میدونم چطور وارد شدن شانس آورد ینم ایلعنت ـ

 . دینداخت وگونشو بوسدادم خاله دستشو گردن پسرش ا یساکت گوش م من

 . دیاریم رشونیگذشت برو استراحت کن خدا بزرگه گ ریمامان فدات بشه الحمداهلل به خ یاله ـ

داشت از حس  یوبرافروخته ا یجد یچهره  یرفت ول رونیسرشو تکون داد وبلند شد بدون حرف ب اشکان

 خوشم آمد.  تشیمسول

..جمعه بود  ستیاهل خالف ن یعل ریام دمیشدن، تازه فهم ترشیاز اون شب وحشت ناک گذشت محافظ ها ب چندروز

زرگ ب یپنجره ها ومن بوفه  یریمشغول گرد گ تایروصدا کرد ب تاینظافت اتاقش منو ب یبرا یعل ریوطبق معمول ام

 یل!  ویمرد گنده چقد موتور دوست داره اونم اسب باز نیکردم. موندم ا یریوگرد گ  یاسب باب باز یپراز موتور ها

 کف دستم  دمیتودستم گرفتم وچرخش وکش شونویکیقشنگ بودن  ییخدا

 . شیحواست باشه نشکن ـ

  یعل ریشد باترس سرمو چرخوندم ..ام خیمو به تنم س دمیکه پشت گوشم شن ییصدا از

تاق ا تفاوتش ذوبم کرد.موتورو سر جاش گذاشتم  ودر بوفه رو بستم آرام از کنارش رد شدم. کار نظافت ینگاه ب با

مراسم بودن اشکان باعجله وارد اتاق شد  یتمام شده بود فردا چهلم مادرش بود وهمه مشغول آماده کردن خونه برا

 گفت:  تایبه منو ب

  رونیب دیبر ـ

 . من رفتم آشپزخونه خاله با خنده گفت: میرفت رونیمحکم بود هردو ب یلیوصداش خ یجد یلیاش خ چهره

 اق آقا تمام شد؟دخترم خدا رسوندت کار ات ـ

 رفتم  جلو

 بله خاله  ـ
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 مغز گردوبزار داخل خرماها.  ایخوبه گلم ب ـ

 چشم خاله  ـ

ا جون حتم یخواست از حال بابا باخبر بشم. فاط یدلم م یلیها وشروع به کار کردم. خ یاز صندل یکی یرو نشستم

 خانواده اش، توفکر بودم که اشکان خاله رو صدا زد. شیبرگشته پ

  ایدقه ب یان مام ـ

واشکانم کنارش  یعل ریبعد خاله برگشت ام قهیگذاشت و رفت. چند دق ینیدست شو داخل س یتو یخرما خاله

بودم آب گلوم و  دهیترس تیوضع نیکه از ا یشد. در حال یکردن ته دلم خال ینگاه م یجور هیبودن هر سه منو 

 گفت:  ینسبتا آرام یاجلو آمد. باصد قورت دادم و بلند شدم. وپرسشگرانه نگاهشون کردم. خاله

 بهت بدم.  یخبر هیخوام  یهمراز جان دخترم م ـ

 . ستادیخاله ا یورو دیخاله واشکان چرخ نیب نگاهم

 شده؟  یزیبله خاله چ ـ

 نکرده بودم! خاله دست هامو گرفت.  یکار یبودم. ول یتوفکرم دنبال خرابکار ـ

..راستش بابات.. به رحمت خدا رفت.  یهست یومقاو یو.. تودختر قوت زمیعز نیدخترم راستش ..راستش ..بب ـ

 . گمیم تیتسل

موضوع برام دشوار بود. به گوش هام شک داشتم دست خاله رو  نیهام گردشد و به اطراف نگاه کردم. هضم ا چشم

 فشوردم. 

 شد؟  یاالن؟ بابام چ یگفت یخا..خاله چ  ـ

 گفت: یناراحت با

 . دخترم خدا صبرت بده ـ

باشه بابام بود ..افتادم رو زانوهام قطرات درشت اشک ازچشمم فرو  یهرچ ینبود ول یخوب ی..بابام ..اون بابا بابام

 شدم و بخشم گفتم:  رهیخ یعل ری..بلند شدم وبه ام ختیر
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 منم مُرد؟  یراحت شد. بابا التیاالن خ  ـ

 یگوشه  دمیکردم از پله ها باال رفتم وبه اتاقم رس متعجبشون رد شدم انگار زمان ومکان رو گم یکنار چهره ها از

 کردم .. هیاتاق نشستم وزار زار گر

 ؟یروز کشوند نیرو ندارم ..بابا چرا منو به ا یکس گهی..د ییبابا ..بابا ..بابا ـ

بغلم و گفتن خاله کنارم نشست تیاشکان همه وارد شدن تسل تایخانم ب دایکردم در باز شد وخاله وش هیبلند گر بلند

 کرد 

    نهیهم ایدختر آرام باشه دن ـ

 گفتم  هیباگر

 بابام بود.  یروندارم اون بابام بود هرچقدم بد. ول یکس گهیخاله ..خاله ..من د ـ

 گفت:  یکنارمان زانو زد و با لحن آرام اشکان

 یبدن فردا م لیحوتا جناه ازشو ت تیهو صیتشخ میبر دی. بامیدیراستش چندروز هست فوت شده؛ ما تازه فهم ـ

 . میریبگ لیبرمت جنازه شو تحو

 بهش زل زدم. میاشک یخاله بلند کردم وبا چشم ها یاز شونه  سرمو

 .. دیشما که از خداتون بود بابامو نابود کن یریجنازه شو بگ یخوا یچرا م ـ

 زدم.  غیج

 .. دیلعنت ..شما باعث مرگش شد ستیلعنت به همتون لعنت به تو به اون رئ ـ

 خفه شو  ـ

 ...به طرفم آمد روبه خاله کرد.  یعل ریخدا ام یوا ه؟یک یصدا نیکه لب هاش بسته اس! ا اشکان

 . دیخاله ولش کن ـ

 کارتون.  یپ دیکم شده بر نیالش خور از زم ی دیهمتون جمع شد هیچ رونیب دیبر هیچرخند طرف بق سرشو
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ش پشت دیباشه االن مرده نبا یرفت ..بابام هرچ رونیز اتاق ب. خاله دو دل استادیا یبلند شدن. اشکان کنار عل همه

 شدم:  یو باز  وحش ستادمیبد بگه ا

 دلت خنک شد؟ شیاون مرده. کشت یزن یچرا به بابام حرف م ـ

 مگه من مثل بابات قاتلم؟  یعوض یخفه شو دختره  ـ

 زدم. داد  یعل یرو ی. گردن صاف کردم و تودیلرز یم یدست هام از شدت ناراحت 

 ازتون متنفرم خدا لعنتتون کنه.  یبال روسرش آورد نیآره تو ا ـ

برام نمونده  یخوردقرار داد. جون یکه به سرو صورتم م یلیآورد سمتم و منو مورد لطف ضربات مشت وس ورشی باز

 شده بودم اشکان مانعش شد بازوشو گرفت.   جیدهنم حس کردم گ  یخون رو تو یبود مزه 

 .گهیولش کن د گهیم یفهمه چ ینم ستیون االن حالش خوب نبسه ا یعل  ـ

 . دیبازوشو با لج از دست اشکان کش یعل

 . ارمیسرش ب اقتشهیاونچه که ل شهیافته. هر دفعه خودش باعث م یجوره از زبان نم چیدالمصب ه ـ

  رونیانداخت و به ببه من  ینگاه یکردم اشکان  دستشو برد پشت عل یهق هق م وارید یجمع کردم گوشه  خودمو

 کرد. شیراهنما

 هیراز شب گ یشمر باخته بود. تا پاس نیشدم که منو به ا ییکرد. قلبم شکسته بود عذادار بابا یسرم درد م بدنم،

پف کردم رو باز کردم. خاله کنارم نشسته بود. لبخند  یچشم ها یکردم تا خوابم برد. صبح با لمس دست کس

 .دیپاش میبه رو یمهربان

 . یپزشک قانون دیشو اشکان منتظرته بر داریدخترم ب ـ

پراز غم بلند شدم. صورتم و از  یپراز درد ول یسرم خواب رفته بود خون کنار لبم خشک شده بود باتن ریز دستم

 ی. جند روز درد مزدیم یبود. وقت نیسنگ یلیدستش هم خ یگردنم رو ماساژ دادم. لعنت یشدت درد جمع کردم کم

 گرفته گفتم:  یصدا. با دمیکش

 .امیباشه خاله خاله االن م ـ
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 گرفت: شیدست ها نیدل سوزانه به من انداخت و صورتم رو ب ینگاه خاله

 شو نکن!  یبرات، چقدر بگم حاضر جواب رمیبم یاله ـ

 شاداب ینگاه کردم کو اون چهره  نهیرفتم. صورت مو شستم.  به خودم تو آ سینزدم بلند شدم به طرف سرو یحرف

غم تو دلم جا خوش کرده وضعف  هیوچشم هام پف کرده اس، مدت یمدام صورتم خون هیکو اون برق چشم ها؟ مدت

  یژاکت مشک یمشک نیپراز درد آماده شدم همراه خاله رفتم. اشکان باشلوار ج یسراسر وجودم رو گرفته. بادل

 زد  یهم کرد ولبخند محونگا کشینبود.رفتم نزد یعل ریاز ام یمنتظرم بود. اثر یوکت چرم مشک

  ؟ییآماده ا ریصبح بخ  ـ

دادم. سرمو تکون وچشمامو بستم. با بسته شدن  نییکه بغض چمره زده بر گلوم رو پا یو در حال دیلب هام لرز 

 چشمم اشک از گونه هام سُر خورد. 

 اُهم.  ـ

 . اریسرت ب ییچه بال ستیمعلوم ن نباریا یعل ریباشه فکر فرار سرت نزنه که ام ادتی. فقط میپس بر ـ

 سرمو تکون دادم  فقط

 . امیمنم م دیصبر کن ـ

. اشکم دیتن ولبم لرز شبشیضربات د ادیترسم! به  یشنوم از ته دلم م یجام خشکم زد چرا هر وقت صداشو م سر

 یوز مشکلبا ب یکت وشلوار مشکل نمشیانداختم تا نب نیی. جلوآمد سرمو پارمیبود بتونم جلوش بگ ینیسمج تراز ا

 به من انداخت و روبه اشکان گفت: ی. نگاهدپوش مادرش بو اهیآمد! هنوز س ینحصش م ی افهیعجب به ق دهیپوش

 . میخب بر ـ

 کرد. یبه من نگاه اشکان

  میبر  ـ
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شده  دهیپنجره ها بر کینزد یاون شب درخت ها یشده بود بعد از ماجرا ادیتعداد محافظ ها ز میزد رونیب هرسه

درعقب وباز کرد با اخم  یعل ری. مهران راننده بود. اشکان جلو نشست امستادیپامو ا یرنگ جلو ینز مشکبودن  ب

 من بود گفت: یکه فقط برا شیشگیهم

 سوار شو.  ـ

وحشت داشتم. سوار شد  یکیهمه نزد نیاز ا دمیدست اشک مو پاک کرده، سوار شدم به دراونطرف چسب باپشت

 ینگر دیسف یبه حرکت در آمد. پشت ما سانتافه  یدود یها شهیباش نیرده بود. ماشپر ک نویماش یعطرش فضا یبو

بودم. از کنار پنجره  دهیو ند رونیبشد  یوقت م یلیکه چند محافظ داخلش بود؛ پشت سرما به حرکت در آمد. خ

بشم؟ خدا کنه دروغ  زد.  چطور با جنازه اش روبرو یکردم. غم از دست دادن بابام قلبمو چنگ م یرو نگاه م رونیب

..اما دست سرنوشت منو  دمیها به خاطر هدفم دو ابونیخ نیچقدر تو ا ریبخ ادشیباشند.  دهیباشه و اشتباه فهم

 یمزخ یبشه مثل پرنده  یعصبان یعل ریکردم ..صدامو تو گلو خفه کردم نکنه ام یهق هق م ومنابود کرد.همچنان آر

 مرگ بابا خبر نداشتم. ی. هنوز از چگونگمیدیسر یبودم. به پزشک قانون ریتو دستش اس

سراسر وجودم رو گرفته بود. اصال تو  بیعج یکرد.ترس ینم میاریو  دیلرز یشدن، پاهام م ادهیپ یعل ریو ام اشکان

 ریرو به ام هیکرد با ترس وگر دنیبدنم شروع به لرز میکار وارد سرد خانه شد یسر یحال خودم نبودم.  بعد از انجام 

   دیلرزیمشت کردم م نمیس یکردم دست هامو جلو یعل

 .دیترسم ..خودتون بر یمن ..من .م ـ

 هاشو بست و سر تکون داد.  چشم

  ینیبب دیشه خودت با ینم ـ

دستش بود به  یواردشدم پرونده ا یانسالی. همراه مرد مدمیلرز یبود که قدم به جلو گذاشتم آشکارا م یجد نقدریا

 .دیکش رونیهر دو طرفم بودن جرات نگاه کردن نداشتم مرد کشو ب یعل ریوام رفت. اشکان ییطرف کشو

 پدرتونه؟  دینیخانم بب ـ

ره چه دنی..سرموبلند کردم باد دهیبر دهیزدم وبر یدهنم گذاشتم تند تند نفس م یدست هامو جلو دیشد بالرزش

 شدم. نیشل شد ونقش زم میزدم. پاها غیبه صورت زده، ج یبابا چنگ ی

 خم شد و بازومو گرفت وگفت:   یعل ریکنارم زانو زد ام اناشک
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 بلندش کن. یستادیاشکان چرا وا ـ

 کردم  یروبه عل دهیبر دهیداشتم نفسم بند آمده بود بر یکمشون بلند شدم ...حال خراب به

 با..با...بابامه ..با..با..هه هه خو..خو..دشه؟ ـ

 تکون داد. یسر

 .رونیب ایآره خودشه ب ـ

وارد اتاق  یو همراه عل دیاز راه رس یعل ریام لینشستم. وک یپشت در اتاق  یفلز یها یصندل یرو میرفت  نرویب 

شد  یبابا از نظرم دور نم یآب خوردم..چهره  یبرام آورد. گرفت طرفم ..کم یآب وانیشدند،  اشکان از آب سرد کن ل

ها نمرده  منو صدا کردن. با  ابونیکنار خ ادیم از اعتشد الزده بود ته دلم خوشح نیبابا رو ماش دمیکه فهم نطوریا

 سست بلند شدم و به سمت در رفتم.  یپاها

 جلو رفتم. زشیکنار م ینشسته بود با اشاره به صندل زیپشت م یسروان

 گم بهتون  یم تیخب خانوم تسل ـ

 ندادم. هق هق کردم. یجواب

 اد. نشسته بودن، سروان ادامه د میروبر لشیو وک یعل ریام

داره قصاص شدنشم  یکه به پدرتون زد مقصر شناخته شده و االن باز داشته آزاد شدنش به شما بستگ یکس ـ

 .میکن میتنظ تیشکا دیهست ی.اگر شاکنطوریهم

 خالص شد. چشم هام  یزندگ نیخوب شد از ا یاز مرگ بابا ناراحت بودم ول درسته

 گفتم : یخش دار یبا صدادستم پاک کردم،  یسوخت اشکم و با دستمال تو یم

 شه.  یمن زنده نم یبابا گهید رهیچه زندان باشه چه بم دیآزادش کن ـ

 زد  یلبخند سروان

 د؟یواقعا مطمئن هست ـ
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 بله کجارو امضا کنم؟  ـ

 دستم داد.  یشدم خودکار رهیبه سروان خ ختمیاشک نر گهید ستادمیشدم وا بلند

 بده دخترم.  تری. خدا خدیامضا کن نجارویا دییبفرما ـ

 بسته زدم امضا کردم . یبا لب ها یتلخ لبخند

منم به خاک سپرت شد. مراسم چهلم مادر  یبابا یعل ریانجام دادن روز چهلم مادر ام لیکارهارو اشکان و وک هیبق

 رکس به خاک سپرده شد. شب خونه شلوغ بود همه د یمن ب یبابا یول ،ییایشب برگزارشد و با چه برو ب یعل ریام

 یتیجمع یاز ال یفرار کنم. با استفاده از شلوغ تمگرف میآن تصم کیشد ..چطور شد  یدونم چ یرفت وآمد بودن نم

هارو رد کرده بودم. کوله  ابانیخارج شدن منم سراز کوچه در آوردم به اطرافم که نگاه کردم خ تیکه بعد تسل

خونه  دیجا به ذهنم رس کیآمدم! فقط  رونینه باز اون خو یراحت نیشد به ا یتو دستم بو.د باورم نم میپشت

 خودمون.

زانو  یالمپ ها خاموش بودن. کوله ام رو رو دمیبشم به خونه رس دهیرد شدم تا کمتر د کیتار یوجاها وارهاید ازکنار

 یکه فاط یپول یمو  برداشته بودن حت لی. خوبه فقط موبادمیکش رونیبود ب میو که ته کوله پشت دیگذاشته و کل

شدم  کیتار اطیصدا وارد ح یب یدر انداختم و با قدم ها هوب دیجون موقع فرار بهم داده بود و پس دادن. آرام کل

 بود.  یکیخونه امون غرق سکوت وتار دیساختمان سنگ سف

م فردا نبمو نجای. امشبو ادیتپ یکردم. قلبم تند تند م یبرداشتم. با ترس اطراف و نگاه م اطیقدم هامو آرامو با احت ـ

باز بود. با  یاز مهمون ها هستند. در ورود ییرایو دار و دسته اش حاال حاال مشغول پذ یعل ریام یقبرستان هیرم  یم

توخونه باشه. قدم ها مو آروم برداشتم کفش هاموپام گذاشتم.  یدلهوره داشتم کس دمیباز کردم وسرک کش اطیاحت

خواستم  یکوب رو روشن کردم نم واریجلو بردم و د دیلرز یصدا نفس بکشم. دستمو که م یداشتم ب یسع یحت

زرگ خونه ب نیمن توا دیقلبم گرفت بغضم ترک هیکاف نمیچشم مو ب یکه جلو نیروشن کنم هم یشتریب یچراغ ها

 یراب یعل ریالتماسش به ام یگذاشت. لحظه  یبرام کم نم ینبود. ول ادینداشتم، درسته بابا ز ی. کمبودودمشده ب

 ختهیکردم به اطراف نگاه کردم همه جا به هم ر هیبلند گر یشد وبا صدا یچشمم آمد اشکم جار یمن جلو یآزاد

 نگ،یانباشته شد توس یبود ظرفها فیوسط مبلها بود خونه غبار گرفته وکث زیم یمشروب رو ی شهیبود چند تا ش

وسط  کجاس یعنی ستیجون ن یوقته فاط یلی...معلوم بود خرهیو غ چیگرفته تا ساندو تزایاز جلد پ ز،یم یاشغال رو

کردم و زار  هیگر میپناه یزانو صورتم رو پوشوندم و به حال خودم، به حال ب یزانو  نشستم رو یبزرگ رو ییرایپذ

ه ب یبلند شدم و از پله ها باال رفتم وارد اتاقم شدم همه چ انیکه امشب شب اول قبرشه ناراحت وگر مبابا یزدم. برا
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داشته باشم  دید شتریکوبشو روشن کردم به سمت حمام رفتم و  المپش و روشن کردم تا ب واریبو.د د ختهیهم ر

و وضو  ییاتاق گذاشتم. رفتم دستشو یشالمو کندم کوله امو که هنوز سر شونه ام بود درآوردم. کفشامو گوشه 

 یاز رو یکردم مهر نماز دایچادرمو پ یتوضو گرفتم به سخ هیخوندم. باگر یبابا نماز شب اول قبر م یبرا دیگرفتم با

اهلل اکبر "کردم وگشتم بلند شدم وقامت بستم. دایوپ حیمفات یبه سخت یبخونم از جاکتاب یبرداشتم بلد نبودم چ زیم

 دعا کردم.  انی.در پارهیروحش آرام بگ دیبابام نماز خوندم شا یآره برا دیترک شتریبغضم ب"

 ..گناهانشو ببخش خدا بابام..ای. خداستمیبگذر اون بابامه ازش دلخورن ..من از بابام گذشتم توامایخدا

خونه داشتم  نیتوا یخوب یبودم چه روزها بیکس وتنها وغر یسجاده گذاشتم وزار زار هق هق کردم ب یورو سرم

ه باد فنا تو مسابقات.. چه تالش کردم درس خوندم ..همش ب میروزیپ یزد. چه تالش کردم برا یچقدر خاله سرم غر م

شناسم بابا همش با دوستاش  یمو نم یومادر میرپد یندارم خانواده  یندارم کس وکار ییرفت فردا کجا برم؟ جا

دونم چقدر  یسجاده خوابم برد. نم یوقت نشد. رو یکردم ول یجونو حفظ م یفاط یخوش بود. کاش آدرس روستا

لرزان رفتم کنار پنجره  یبلند شدم با پاها یشد. زود یلته دلم خا" دمیاز خواب پر یزیتاالپ چ یبا صدا "دمیخواب

 یز کوداشت درو با نییبود پا دهیپر واریاز د ی. کسدنکردی... بدنم. شروع به لرز غمبریپ ایپرده رو کنار زدم  یگوشه 

ر لو تنزنم ج غیدهنم گرفتم که ج یلرزونمو جلو یدست ها ن؟یک نایا ایچند مرد وارد شدن . خدا ینکش یکرد. طول

 ؟یعل ریمسرم خراب شد ..ا  یرو ایکه آمدن آه از نهادم بلند شد مُردم، دن

لحظه  هیبشم؟  میدور خودم زدم کوله امو چنگ زدم، خدا کجا برم کجا قا یباترس رفتم وسط اتاق چرخ سرگردان

 انین نجایا کنه ابود خد کیشدم. تار میقا  یواریرفتم تو کمد د یبه سرم زد برق حمامو خاموش کردم تند یفکر

. صداها دیلرز یکردم. بدنم به شدت م مع.زانو هامو بغل وخودم و ج ادین دنمینفس کش یکردم صدا یسع یحت

 بود!  یعل ریام یتر شد؛ صدا کیونزد کینزد

 فیکنم. مگه دستم بهتون نرسه ح یهمتونو نابود م دینکن داشیپ د؟یکرد داشیشد پ ی..الو چ دیهمه جارو بگرد ـ

 . یلعنت یعرضه ها ی، بنونا

 . دیلرز یم دهیکه بدنم مثل موش آب کش دیغر یم چنان

 ... دیکن داشیاشکان بجنب پ ـ

  ستین نجایاقا ا ـ

  ستیآقا ن ـ
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  ستیآقا ن ـ

دهنم اشک هام درشت درشت صورتمو  یکشه  دست هامو گذاشتم جلو یمنو م ارهیب رمیبار گ نیخدا کمکم کن ا ای

تر شد انگار  کیخدا صداش و نزد یخونو حس کردم وا یکندم مزه  یبمو از ترس با دندون مکرد. پوست ل یم سیخ

 اتاق هستن.  نیتوا

 داره بره؟  گمید یاشکان جا ـ

 کار رفته کرج. یونداره خدمت کارشون بود که اونم برا یکس قاتمونینه آقا طبق تحق ـ

 دم فرصت طلبه. تونه رفته باشه؟ شبه شهر پر آ یوقت شب کجا م نیپس  ا ـ

 کرد  یباز غرش یعصب

رگ گ یآدم ها ریگ نکهی. قبل از ادیو بگرد نجاریاطراف خونه و ا یکشمتون. تمام پارک ها یعرضه م یب یاید لعنت ـ

 افته.  یصفت ب

 رفت.  نییشده؟! تن صداش پا یرتیاالن غ یعنیهه  

 کنم  داشیبه حالش پ ی. واستین نجای. معلومه امیدنبالش بگرد گهید یجا دیبا میبر ـ

 . ارمیسرش ب ییدونم چه بال یم

کنه  یچکارم م نباریقبل پامو داغ کرد ا یکردم. سر یم هیدهنم فشوردم وهمچنان گر یخدادستم مو محکم رو ای

 رحم نداره که.

س فبمونم تا مطمئن بشم رفتن .ن نجایا شتریب یکم دیمحو شد فکر کنم رفتن  با تیکم و کمتر و در نها صداها

در  یاونجا موندم سکوت حکم فرما شد. آروم درو باز کردم از ال قهیاز ده دق شتریبرام سخت شده بود. ب  دنیکش

بود.  مدهایتو بغلم گرفته بودم هنوز نفس جان فتکوله امو ص رونیکوب روشن بود ..پامو گذاشتم ب وارید دمیسرکش

نگشتن..آروم قدم برداشتم وسط اتاق هنوز مطمعن آوردم کمدو  یراحت شد چه شانس المیخ شیآمدم اخ رونیب

 برداشتم.  یخونه روشن بود.قدم یالمپ ها ستین ایهست  ینبودم کس

 .یبه به خانم فرار ـ
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 یغیچنان ج دیخند یداشت م یعل ریلحظه باترس پشتم و نگاه کردم؛ ام کیبند آمد و چشم هام گشاد شد.  نفسم

 ی. نمدمینفهم یزیچ گهید دمیمو د لیکرد عزرائ دنیدنم شروع به لرز. بدمیترس غمیج یزدم که خودمم از صدا

چشم مو باز کردم. باز کردن چشمم  یختشد به س یم ختهیکه به صورتم ر یبودم باقطرات خنک هوشیدونم چقدر ب

 اشکان ومهران دمیهمان! ترس تمام وجودمو گرفته بود خودمو تو بغلش د یعل ریام یعسل یچشم ها دنیهمان و د

کرد توان  یم شتریترسمو ب یعل ریام یجد یکردم چهره  زدنیبودن به شدت شروع به لر ستادهیرو سرمون ا

 ولب لرزون نگاهش  کردم ..اشکان جلو آمد وزانو زد.  یاشک یحرکت نداشتم باچشم ها

 ؟یبه هوش آمد؟ دختر چطور در رفت ـ

 ز حال رفتم.بودم زبانم بند آمده بود دوباره ا یعل ریتو بغل ام هنوز

 

 [یعل ـری]ام

شد صد  یچشمم ظاهر م یاگه همراز جلو دمیشدم.بغلش کردم .نعره کش ونهید دمیمادرمو غرق  خون د نکهیا از

نداشتم دلم  یمامانم بود. مراسم مامان تمام شد.  حال مساعد یچارگیب یاون باعث همه  یکشتمش..بابا یدرصد م

 یخوشحال شد. ول یلیسره کردم خ کی هراموکار ب دیفهم یران بود. وقتخواست که همش افسورده ونگ یوم یمامان

 ریز ریهفت ت ی. تنددمیامان تفنگ از خواب پر یب یها کیشل یشب با صدا  کیبود.  دیشد یلیخ شیافسردگ

دست ازاتاق خارج  ربهیزدم  بچه ها همه در جنب جوش بودند. اشکان هفت ت رونیبالشت مو برداشتم  و از اتاق ب

 شد. 

 ؟یتو خوب یشده عل یچ ـ

 آره خوبم صدا از کجا بود؟ ـ

 اشکان به اتاق همراز اشاره کرد: ـ

 خدا همراز!  ای ـ

در  اطیمطمعن بودم همراز و کشتن. صداهامتوقف شد با احت ختیباره فرو ر کیطرف اتاق ته دلم  به  میدیودو هرد

شده بود. برق وروشن کردم تمام اتاق  ریو دست گ یزخم  توسط محافظ ها راندازیاتاقشو باز کردم وارد شدم مرد ت

سرش گذاشته بود ودراز  یدستش ورو دمشی. دگشتمنبود باچشم دنبال همراز  یتخت کس یباران شده بود رو ریت
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 یاعضا یطرفش بازوشو گرفتم و نشوندمش. نگاهم به همه  دمیدو اریاخت یب زدیم غیتخت بود مدام ج نییکش پا

بود و رنگ به رخسار نداشت. موهاش  دهیترس یلیخ ینه حالش خوب بود ول ایخورده  ریت نمیبب. دیبدنش چرخ

 واشی واشی.رهیمن بم یخواست به جا یدلم نم ینداشت ول یدختر برام اصال ارزش نیا ستهبود. در ختهیتوصورتش ر

وارد اتاق شد و  مهیشکان سراسکرد. روز نظافت اتاقم ا یم یآمد. کمتر حاضر جواب یخونه راه م یداشت با کارها

از خاله خواستم  نییپا رستادمشبوفه بود ف یریهمراز بر اثر تصادف مُرده ...همراز مشغول درد گ یگفت: بهرام بابا

دختر هم انتقام مامانمو  نیاز ا دیانگار باورم شده با "شهیخبرو بهش بده ...ته دلم خنک شد اونم عذادار باباش م نیا

 هنیجسد باباشو بب نکهیرفتم ..ازا یشدم! همراش به پزشک قانون ی. هه عجب آدمکردیش آرامم مها هیگر" رمیبگ

جنازه باباش نقش  دنیمادرم روبرو شده بودم...ازد یخواست زجر بکشه. منم با جنازه  یمن دلم م یول دیترس یم 

 تاوان گناه باباشوپس دیباز با نیا یدرسته باباش مرده ول دنشیشدم از زجر کش ینم ریدونم چرا س یشد ..نم نیزم

 بده.

موش وگربه؛  میاستفاده کردو در رفت. شده بود یدونم چطور از شلوغ ینم"انتقام ادامه داره  رهیتا دلم آرومم نگ"

ورم با هیمل میت یاشکان گفت ورزشکاره ودونده  یبود وقت زی! واقعا ترمشیمن دنبالش بگ یرفت وه یاون در م یه

 دونم چرا ینم میپا شروع شد تمام محلو گشت زیت یوآه نیا ی..باز جستجو برا دمیباچشمم د شودنیدو ینشد ول

 لیتبد نیقیخونه رو روشن کرده بود شکم به  ینور کم میرو کرد ریباباش ...خونه رو ز یاحساس کردم رفته خونه 

 با اشاره دمیهاشو کنار در حمام د برق وروشن کردم نبود خواستم از اتاق خارج بشم که کفش میشد. وارد اتاقش شد

 ؛یموش وگربه باز نیبردم ازا یلذت م میباشه برق هارو خاموش کرد یواریها فهموندم شک کردم تو کمد د هبه بچ

راه  نیکه آروم در کمد وباز کرد پاورچ دیطول کش قهیبچه ها از اتاق خارج شدن و من به در حمام پنهان شدم. چندق

نان چ دیصدامو شن ی. وقتدی.به  وسط اتاق رسودمن پشتش بودم خندم گرفته ب یزد ول دیود رفت با ترس اطراف یم

ودن ب رونیبرسه تو بغلم گرفتمش اشکان مهران ب نیبه زم نکهیشد. از حال رفت قبل ا یته دلم خال دیکش یغیج

 ارمون زانو زد داخل اتاق .اشکان برق وروشن کرد وکن  دنیدو یهمراز اشکان ومهران تند غیج دنیباشن

 شده؟  نجوریا ؟چرایشد عل یچ ـ

 کردم جواب دادم  یهمراز نگاه م یرنگ ورو یب یبه چهره  نطوریهم ـ

 مهران. اریآب ب یمن غش کرد برو کم دنیاز د ـ

 بله آقا چشم  ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
147 

 

 اشکان که کنارمون زانو زده بود گفت:  رونیب دیدو 

 ! ینبود ینجوری؟توکه ا یشد یا نهیک نقدریه چرا ابچه شو ..گناه دار نیا الیخ یتورو خدا ب یعل ـ

. اشکان امدیبه هوش ن یداد به اشکان آروم زدم صورت همراز ول وانویآب برگشت ل وانینداشتم مهران با ل یجواب

 لیمن انگار عزرائ دنیباز باد یبعد چشماشو باز کرد ..ول یبه صورت همراز ..کم دیتو دستشو پاش ختیآب ر یکم

 یزدم اشکان انگار ناراحت شد اخم یودوباره از حال رفت ..ناخواسته خندم گرفت و قهقه ا دیه لباش لرزباش دهید

 کرد. گفت: 

 .فهیگناه داره دختره  ضع یعل ـ

 کردم  یاخم

 . مشیاشکان حد خودتو بدون بلندش کن ببر ـ

وار شدم همرازو کنارم گذاشت . اول من سمی. از خونه خارج شددیتکان همرازو از بغلم کش یکرد و کبا  یاخم

 ..مهران پشت رول نشست واشکان جلو اشکان برگشت طرفم  دمیسرشورو رانم کش

 دکتر  مشیببر دی؟با میآقا کجابر ـ

 به همراز کردم  ینگاه

 بده چرا از حال رفته  حیتوض ادیب ینه برو خونه زنگ بزن مهد ـ

 م ..داد هیتک یصندل یخندم گرفته و سرموو به پشت دوباره

 از حال رفته  هشیاز ترس تنب ستین شیزیچ ـ

 سرشو چرخوند طرفم  اشکان

 .شیدیببخش نباریآمده آروم بشه ا دینه تورو خدا آقا اون عذا دار باباش بوده شا ـ

 چرخوندم.  نیبه طرف سرمو

 خونه. دیجز اموال منه ..فعال بر رهیبگ ادی دیچقدر ببخشمش با ـ
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 اشکان بود.  یبود خاله جلو آمد همراز رودستا دهیقبل مارس یمهد شوازمونیآمد پخونه خاله هراسان  میدیتارس

 اشکان گناه داره به خدا . نیچکارش کرد ـ

 رفتم اشکان جواب مادرشو داد  یمن به طرف مهد ـ

 آقا از از حال رفت.   دنیبا د مینکرد شیکار ـ

 .. نهیهمرازو ازبغل اشکان بب دینگران سرشو باال کش خاله

 غش کرده.  دنتونیاز د نیاز بس بچه رور شکنجه کرد ـ

 خودشو به همراز رسوند  یمهد

 اتاقشه  دشیببر ـ

 به من کرد:  ینگاه بااخم

 انتقام مسخرت و.. نیبس کن ا یشورشودرآورد یواقعا عل ـ

 حوصله گفتم: یمبل لم دادم و ب یرو

 چشه؟  نینظرتو نخواستم برو بب یمهد ـ

 . ...دمیمبل خودمو رها کردم ودراز کش یدختره کالفه بودم رو نیز دست ابردن باال ا همرازو

 

 ]همـراز[

مچم نگاه کردم ..ساعت هفت  یهوا روشن شده بود. به ساعت رو دم؛یاتاقم د یهامو که باز کردم خودموتو چشم

بود ..نشستم تو دستم  یسرُم رو یزد. دستمو نگاه کردم ..جا یچشمک م یسرُم یصبح بود. کنار تختم جلد خال

 یو دوباره از حال رفتم بدنم  به لرزه م هوشبه  یعل ریکه تو بغل ام ییآور لحضه ا ادیکرد  یدرد م یجام سرم کم

کشه زانومو بغل کردم و  یمنو م نباریاوندفعه پامو داغون کرد ا ایانداخت. ..ترس سراسر وجودم و گرفته بود ..خدا

 ز شدن در سرمو بلند کردم ...با یسرمو رو زانوم گذاشتم ..باصدا
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تخت. داشتم از  یبا اخم جلو آمد زانوهام رها وخودمو جمع کردم گوشه  رهیآمده جونم و بگ یاول صبح غمبریاپی

 نیآست یزده بود لباس کرم لشویبیس شیتخت نشست چهلم مادرش تمام شده بود ر یکرد.  لبه  یترس سکته م

 شتریبه من شد.خودمو ب رهیکرد و خ زیرچشماشو  دیجو ی.لب باال شو کمبود . دهیپوش یبا شلوار راحت یحلقه ا

 زد ومچ دستو که توبغلم بود و گرفت. یجمع کردم پوز خند

 ؟یترس یاز من م هیچ ـ

 فشورد: یگفتن نداشتم.مچ دستمو به آرام یبرا یجواب دیلرز یشد.لب هام م یته دلم خال 

 موش خوده؟ تویزبان شصت متر ـ

 باترس به چشم هاش زل زدم .. ختیرو رآروم ف اشکم

 که به مچم وارد کرد ناخواسته تکون خوردم دستمو رو دستش گذاشتم وجلو رفتم:  یفشار با

 ؟یچرا فرار کرد یترس یهمه از من م نیتوکه ا ـ

 شد.  یداشت خورد م مچم

 دستم  ییآ ـ

 کردم که دستمو رها کرد وبلند شد  یضعف م داشتم

 . یخونه رو ترک نکن نیخودت ا یکنم که تا عمر دار یم یبد کار یم دفعه ندار تیکار نباریا

 الل بودم به طرف در رفت وسرشو چرخوند: همچنان

 گفتم: ینره چ ادتی ـ

 تخت ولو شدم وزار زدم . یرو دمویکش یرفتنش نفس راحت رونیب با

 زد. من موندم و اسارت.  یگ مکه به قلبم چن یمیفرارم ناکام مونده بود.دوباره من موندم و غم عظ باز

بمونم و انتقام  نجایا دی! پس باینه کس وکار ینه پدر ینه خونه ا گهیونداشتم د یکس گهیشد.د یم یسپر روزها

روز  کینکنم رفتار اشکان بهتر شده بود.  شیکردم حواسم بود عصب یوبه جون بخرم. سرم رو باکار گرم م یعل ریام
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 شوننیمحافظ ها پج وپچ بود احساس کردم ب نیب خونهفقط تو  امدنینهار خونه ن یرارفتن ظهر ب رونیصبح هر دو ب

با  هیخاله ومن وبق دنیدو یمحافظ ها  به طرف در خروج یشده بود که همه  کیشدم هواتار الیخ یهست ..ب ینگران

 .  میتعجب به حرکاتشون نگاه کرد

 زد به صورتش  هویرفت پشت پنجره ونگاه کرد  تایب

 خدا آقا چشه ؟ یوا یا ـ

 گشمیدستش روشونه اشکان بود .. دست د کیو یبا لباس خون یعل ریپشت پنجره ..وارد شدن ام میما برس تا

 شده بود. یچیپاره وباند پ نشیآست

 طرفشون:  دیودو دیکش غیبه صورتش زدو ج خاله

 شده آخه؟ یبه سرم شده؟ خاله فدات بشه چ ی..چه خاکیعل یشد یچ اخدای ـ

 گفت:  یجون یب یطرفش ...باصدا دمیدونم چرا نگرانش شدم منم دو ینبود نم یرعلیبه رخسار ام گرن

 خاله خوبم.  ستین یزیچ ـ

 گفت : هیطرف پله ها رفتن خاله با گر به

 اشکان حرف بزن؟  ؟یشد ینجوریجون خاله چرا ا ـ

 که از پله نطوریکردن. هم یدن نگران نگاه مهم جلو آم تایوب دایکرد. ش یدر راه رفتن کمک م یعل ریبه ام  اشکان

 رفتن اشکان سرشو چرخوند  یها باال م

 .  دیبه کارتون برس دی..برستین یزیمامان جان چ ـ

 من نگاه کرد  به

 همراز بدو تخت آقا رو آماده کن. ـ

 ازکنارشون رد شدم.  یتند

 چشم  ـ
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تم ..پتواز رو تخت کنار زدم. وارد شدن خاله شدم که از شکنجه هاش وحشت داش ینگران مرد دمیاتاق رس به

 در هم مشت کرده بود  یهمچنان دستاشو با نگران

 شده ؟ یچ دیخدا بگ تورو

 خورد.  ریت یعل یکردن بازو کیکالفه گفت ..بهمون شل اشکان

  د.تخت نشست ..خاله جلو تر آم یبه کمک اشکان لبه  یدهنم گرفتم.عل یکردم و دستم و جلو ینیه ناخواسته

 اران؟یم رینامردارو گ نیا یپس ک رمیبم یاله ـ

 کرد.  یناله ا یعل ریام

 ..خاله تورو خدا بس کن حالم بده. ییآ ـ

 ساکت شدو به طرف در رفت: خاله

 . یاز دست داد یادیدست کنم حتما خون ز یمقو زیبرم چ ـ

 اشکان به خودم آمدم.  یرفت منم همچنان ماتم برده بود باصدا خاله

 . میاریکمک کن لباس هاشو در ب ایماتت برده ب هیچ ـ

  نمیهام گشاد شده بود دستمو گذاشتم تو س چشم

 من ؟! ـ

 نه په من.  بجنب دختر.  ـ

تم .به برداش ییقهوه ا یحلقه ا یآست شرتیت ارمیب دیبا یدونستم چ یآشوب بود رفتم طرف کمد لباس ها، نم تودلم

 بود لبمو خوردم دلهوره داشتم.  یشو در آورد بدنش خونلباس اطیطرفشو ن رفتم اشکان با احت

 ؟ دیخون رو پاک کن ستیبهتر ن یبدنتون خون یول دیببخش ـ

 به من انداخت وگفت: یلباسش خم شده بود نگاه نیاز آست یعل ریآوردن دست ام رونیب یکه برا اشکان
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 بره.  دیحمام نبا ـ

به  یفکر ستم؟یوضعش خوشحال ن نیرد جمع شد. چرا از اخمار نگام کرد .صورتش از شدت د یباچشم ها یعل

 . دیذهنم رس

 لحظه  هی دیصبر کن ـ

و رفتم. هرد رونیهم از قفسه برداشتم ب کیکوچ یدوتا حوله  ختمیرنگ وآب گرم ر یرفتم تو حمام تشت آب یتند

 گذاشتم  یکردن تشتو کنار عل یفقط به من نگاه م

 ؟ یچکار کن یخوا یم ـ

 سرمو بلند کردم  یعل یباصدا

 .دیشیم تیاذ ینجوریبدنتون وپاک کنم . ا یخوام خون ها یم

 زد  یجون یب لبخند

 فت:گ یمردد بودم که عل ی..کم ستادیکنار ا یکنه ول یکارو م نیفکر کردم اشکان ا نمیبود برام بدنشو بب سخت

 . یستادیپس چرا ا ـ

خون حالم  یکردم از بو یخشک پاک م یباحوله  دمیکشکردم به شکمش ودستش  سیاز حوله ها و خ یکیناچار  به

شدم  یکردم زود تمامش کنم داشتم از خجالت ذوب م یوتحمل کردم سع یعل ریام یشد. تمام مدت نگاه ها یبد م

عوض شد دلم آمد تو دهنم. کارمو  انآخه؟چند بار آب تشت توسط اشک یهمراز چکار داشت یریباخودم گفتم :بم

 بود.  ستادهیتو حمام تا جون داشتم باال آوردم اشکان رو سرم ا دمیتمام کردم ودو

 ؟ یچته دختر تو که خوب بود ـ

 شستم. جواب دادم.  عیباما یبه صورتم زدم ...ودست هامو حساب یآب

 .شهیخون حالم بد م یاز بو ـ

 بود.  یعل دمیرفت. صداشونو شن رونیحرف ب بدون
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 . هو؟یچش شد  ـ

 م بد شد خون حال یاز بو گهیم ـ

شلوارش  دنیبود. مشغول پوش دهیرفتم. لباس شو پوش رونی. بدمیوشن یعل ریجون ام یآرامو ب یخنده  یصدا

 بود آبروم بره . کیخدا نزد یدادم ...وا هیتک واریدهنم گرفتم به د یبرگشتم تو حمام دستمو جلو یبودن ..تند

 تمام شد  رونیب ایب ـ

 فتم: گ ری. جلو رفتم و سر به زدی. به کمک اشکان دراز کشدهیکر کردم من و ندف دهیاشکان متوجه شدم پوش یباصدا

 من برم.  دیندار یاگه کار ـ

 جواب داد: اشکان

 آقا بخوره  ارهیب یزیچ یبرو فقط به مامان بگو  ـ

 به طرف شونه ام کج کردم  گردنمو

 چشم  ـ

 . یشیم یدختر خوب یدار نیآفر ـ

 نداشتم.   یعل ریام در جواب یخشکم زد حرف سرجام

د. کر یداشت جگرخورد م تایو وارد آشپز خونه شدم. خاله مشغول آب گرفتن پرتقال بود. ب  ریسراز یها تند لهی از

 یم یخال وانیطور که آب پرتقال وتو ل نیکرد ..خاله هم یبراش آماده شد ..خاله سوپ درست م یهمه چ عیچه سر

 کرد سرشو به طرفم چرخوند ...

 حالش خوبه؟ یطولش داد نقدریم چرا ادختر ـ

 بذاره داخلش:  وانویبرداشتم بردم خاله ل ینیس نتیکاب یاز رو ـ

 بود.  یکردم شکمشو دستش همه خون زیبدن آقارو تم یخون ها یچیه ـ

 ببر تا تلخ نشده  نویا ایخاله حاالب یخوب کرد ـ
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 مانند گفت:  غیکرد دهانش باز شد و ج یم خیجگرو س تایب

 ؟ یتوبدنشوو شست یـچ ـ

 رو دستم گرفتم:  وهیآب م ینیدقش بدم س نکهیا یبرا

 داره؟ یآره خب ..اشکال ـ

 . نیریبود خود ش یدنیاش د افهیق

 تو.  ییایح یچه ب یدیخجالت نکش ـ

 نازک کردم و گفتم:  یشدم پشت چشم کیقدم بهش نزد یکردم و  یاخم

 چرا خجالت. زمینه عز ـ

 ز کنارش رد شدم. زدم و ا یلبخند گشاد 

  دمیاشکانو شن یآروم در زدم صدا دمیداد بچزونمش . به اتاقش رس یحال م یلی..خ دمید یداشتم م دنشویترک ـ

 داخل  ایب ـ

  دمیآروم باز کردم اول سرک کش درو

 اجازه هست ؟ ـ

 داخل  ایب ـ

 وجلو بردم خطاب به اشکان گفتم : ینیرفتم داخل س 

 کنن  یبراشون آماده م گریاالن جبخورن  نیخاله دادن ا ـ

 برداشت  ینیاز تو س وانویل

  یبر یتون یباشه تو م ـ
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 یباورش سخت بود من، اون همراز دمیرفتمو دستمو به نرده ها کش نییآرام از پله ها پا یبا قدمها رونیب آمدم

خورد ...چشم  ید از نرده ها سُر مآم ینم نییبود.  ازپله ها پا دنیبلد نبود راه بره..همش در حال دو یزمان هیهستم 

تو  خیآماده کرده بود باس گرهاروی. خاله جدمیخونه رس شپز...به آدمیاز اعماق وجودم کش قیعم یهامو بستم و آه

  دیوعقب کش ینیببره خاله س رهیوبگ ینیجلو رفت س تایب ستادیگذاشت وسط آشپز خونه ا ینیس

 بره . ینه توبه کارات برس همراز م ـ

 باال انداخت. یبه من کرد و شونه ا یاخم تایب

 پله ها رو ندارم  نی..ببره من اصال حال ا شششییا ـ

 وبه طرفم گرفت  ینیخاله فاصله رو پر کرد س نه،یریترکه از بس خود ش یداره م معلومه

 تا سرد نشده ببر.؟ ادخترمیب ـ

 جمع کردم  لبمو

  ببره تایب یچرا نداد دیخودتون ببر شهیخاله نم ـ

 گفت: یآروم یوحل داد تو بغلم به نا چار گرفتم. همراهم تا کنار پله ها آمد باصدا ینیس خاله

 به بعد .. نیاز ا یتو انجام بد یخوام کارعل یدخترم م ـ

 وجمع کردمو ناله کردم   صورتم

 ازش ترس دارم .. یدون یچرا آخه م ـ

 اشاره کردم ینیکنه     به س تتیونرم کنم تا کمتر اذ یلرعیام یکار کم نیخوام با .ا یدونم. م یباشه دخترم م ـ

 . نارویا یدیکش یم خیاز س  ـ

 هولم داد.  یزد تو پشتم و کم خاله

 دوست داره.  ینجوریا یبرو دختر تا سرد نشده عل ـ
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فتت دارم. کواصال دوست ن شهیحالم بد م ییکباب شده نگاه کردم ...ا یگرهایصالنه صالنه از پله ها باال رفتم به ج ـ

 خورد تو قلبت من راحت  یم ریت نیکاش ا یعل ریشه ام

 . دمیشدم از دستت ..به اتاقش رس یم

نداشته باش از ته دل  شیلحظه به باال نگاه کردم ...خدا جون جوانه کار هی دمیوشن یعل ریام فیضع یدر زدم صدا 

خرم  یرو به جون م یباشه من هر سخت شهیرام مدم اگه روحش آ ینکردم. من دارم تاوان کار بابامو پس م نشینفر

 نبود.  اناز اشک یتو بابا مو ببخش. در و باز کردم و وارد شدم خبر

نارش ک یپاتخت یورو ینیس ستادمیبه من کرد  کنار تخت ا یچشم نگاه یبود از ال دهیتخت دراز کش یرفتم رو جلو

 بود گفت:  ینیگذاشتم. نگاهم به س

 .دیتن بخورخاله دادن گف نویا ـ

 یم یدیتونست رنگ صورتش به سف یانگار درد داشت و نم یکرد بلند شه ول یاز شدت درد جمع شد سع صورتش

 زد. 

دستم رو  اریاخت یب دیطول نکش ادیز یخوشحال نیدر مرام من نبود. ا نیا یخوشحال شدم ول دنشیدرد کش از

به خودم جرات دادم با لشت پشت شو  یشد ول یخاللحظه نگاهم کرد ته دلم  یپشتش بردم وکمک کردم بلند شه 

دم مجبور نبو دمیکش ینفس راحت کانبا وارد شدن اش  دمیبود زود عقب کش  نیداد. عجب سنگ هیتک دمیباال کش

 بهش غذا بدم .

 جلو آمد لباس هاشو عوض کرده بود. بب تفاوت گفت: اشکان

 خودم هستم.  رونیتوبرو ب ـ

کردم. به آشپز خونه برگشتم.  خاله  یپشت در خال قمویزدم. نفس عم رونیخفقان آرو ب یخواسته از اون فضا یخدا

 . دیسمتم و نگران پرس دیهمچنان مشغول تدارکات بود چرخ

 دخترم جگرشو خورد.؟ ـ

 بخوره.  دنیبله خاله، آقا اشکان دارن م ـ

 دست خودش  یزد رو یباناراحت خاله
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 ده. رحم کر شیبراش خدا به جوان رمیبم ـ

 خانوم که مشغول خرد کردن مرغ بود گفت:  دایش

 کرد.  شیآره واهلل خدا رحم به جون ـ

 بودن.  والیه نیکه برام مهم نبود چقدر نگران ا منم

 وارد شد.  یخال یباسن اشکان

 . دینر رونیکدوم بدن محافظ ب چیکردم حواستون باشه ه شتریمامان محافظ ها رو ب ـ

 کرد و گرفت سمتش.  یپاچ خال شربت رو از وانیل خاله

 باماکارداره آخه ؟ یبخور پسرم  نگران نباش ک ـ

 . دینفس سر کش یشربت و وانیل

 با  رنیبخوان از آقا باج بگ دیشا ـ

 خانم  زد تو صورتش وگفت: دایش

 .ارنیسرش ب یینکنه بال رونیب رهیمن هرروز م یتایخدا ب یوا ـ

 ها شو ماساژ داد و گفت:  قهیها نشست وشق یاز صندل یکی یرو اشکان

 نگران نباش محافظ براش گذاشتم.  ـ

خانم که چاقو دستش بود  دایخانم. ش دایوارد آشپز خونه شد و خودشو انداخت بغل  ش هیبا گر تایب نیح نیدرا

 گفت: یبه دخترش نرسه بانگران یبیدستاشو باز کرد آس

 شده؟ یخدا مرگم بده چ ـ

 رو گرفت  از بغل مادرش جدا کرد و به طرف خودش چرخوند.  تایب ینه از جاش بلند شد  شو اشکان

 نم؟یچته! مانتوت چرا پاره شده؟ حرف بزن بب نمیبگو بب ـ
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 زد تو صورتش نگران گفت:  خاله

 ما رو. یشده دختر حرف بزن جون به لب کرد یچ ـ

پشتش جر  یاز از پشت تا وسط هانشست...دقت که کردم پالتوش  نیزم یاراده رو یوضع ب نیخانوم از ا دایش 

بازوشو گرفتم وکمک   ریسوخت و ز تایمتوجه شد. دلم به حال ب عیداشت که سر یزیخورده بود اشکان چه چشم ت

  دیلرز یم دیبدنش مثل ب نهیکردم بش

 شده ؟ یآروم باش بگو چ زمیعز نیبش ـ

 .دیدورگه غر یباصدا اشکان

 کرده؟ کارو باهات نیا یک نمید حرف بزن بب  ـ

 گفت:  هیخورد، باسکسکه وگر یکم تایدهن ب یزود آماده کرد گذاشت جلو یآب قند وانیل خاله

ومو پاره باچاقو پالت میکیشون منو گرفت اون یکیشدن  ادهیپ نیماش هیدونفر از هویگشتم  یداشتم از دانشگاه برم ـ

. مینک یم کسانیشو باخاک  یبرداره واهلل زندگ دهیمضا نیبرسون دست از ا یعل ریمارو به ام امیکرد بعد گفتن : پ

  نیبعدشم هولم دادن خوردم زم

 . میدیکه ترس دیموهاشو به چنگ گرفت؛ چنان غر دویکرد  و رور خودش چرخ یظیاخم غل اشکان

نگاه چپ کنه. غلط کردن به تو  یعل یو خونه زندگ ینشده بخواد به عل دهییکنم. زا یغلط کردن نابودشون م ـ

 دن.دست ز

 پس افتاد رفتم شونه هاشو ماساژ دادم اشکان ادامه داد چارهیخانم ب دای: ش

 پدرا..  یزود شروع کردن ب یلیخ  ـ

  دینگران پرس خاله

 ؟! یخوان از عل یم یکنند چ یم ینجوریچرا ا نیک نایپسرم ا ـ

 . ستادینفس شو فوت کرد و دست به کم ا اشکان



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
159 

 

 داشتند. یدشمن یعل یکه بابا نییبگم؛ فکر کنم همون ها یواهلل چ ـ

 گفت: یلرزان یبادست زد به صورتش؛  باصدا خاله

تو رو ازمون گرفتن حاال نبوت شماس؟ خدا  یوبابا یعل یبست شون نبود بابا  میخاک برسم حاال چکارکن یوا ـ

 ازشون نگذره. 

 . دیمادرش و بغل کرد وسرش وبوس اشکان

 . رهینم رونیبدون محافظ ب یم حواسمون هست از امروز کسرد شونو زده ما ه سینترس مامان پل  

 کرد گفت: یم هیداشت گر دهیکه رنگ ورو پر تایجدا شد. رو به ب ازخاله

 بکنن ؟ یتونن غلط یبازم م نمیبب ذارمیتوکالستم محافظ م ینترس حت یریم رونیفقط تو ب ـ

کرد  یکه مهرداد وصدا م دیرس یداش به گوش مگفت وبه سرعت از آشپزخونه و بعد از ساختمان خارج شد. ص نویا

 خانم به اصرار خاله رفتن استراحت کنن  دایو ش تایب

 نیچشمش از ب یها نشست و ناله کرد. اشک از گوشه  یاز صندل یکی یاز سردرد سرش وبه چنگ گرفت و رو خاله

 .دینال ی.با عجز و ناتوانختیفرو ر فیظر یچروک ها

. رحم کن شونیخدا به جون رمیم یبشه م شونیزیاشکان چ ای یاگه عل ایهستن؛ خدا یک نایچکار کنم خدا ا ایخدا ـ

 خودت کمک کن.  ایخدا

 دادم. شیشونه هاش گذاشتم ، دلدار یرو یرفتم دست جلو

 پدرشونو مگه کشتن؟ هی...اصال موضوع چ شهینم یزیخاله نگران نباش چ ـ

 اشکشو پاک کرد.  شیروسر یبا گوشه  خاله

 کرده بودن، خدا ازشون نگذره دیگفت مشکوکه چون قبلش مثل االن تحد سیپل یرفتن ول نیتصادف از ب یتو آره ـ

 .اوردنین تایسر ب ییمو نو خراب کردن. خوبه بال یزندگ

 منو من کردم.  یکم
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 ؟ گمیخاله م ـ

 نگاهم کرد:  

 جانم بگو ـ

 دشمن داره؟ نقدریآقا چکاره اس که ا گمیم ـ

.  دیرس یبود که به عل امرزشیند کارخانه داره وچند دفتر خارج از کشور؛ البته همش مال پدر خدا بتاجر فرشه چ  ـ

 زود تو کارش موفق شد.  یلیهم با جنم بود خ یعل

 . دمیاز پشت سرم شن یینطورصدایتوفکر ...که ا رفتم

 خاله ؟ ـ

ه معلوم بود حال نداره ...خال یبه صندل پشت سرم بود دستشو گرفت دهیپر یبا رنگ ورو یرعلیطرف صدا ام برگشتم

 سالمش رو گرفت:  یبازو ریبلند شد وخودشو بهش رسوند و ز یتند

 ؟ یچرا از جات پا شد یخوایم یجانم پسرم چ ـ

 بهش گفت: رهیاز شدت درد بسته شده خاله نگران خ شیها چشم

 . یکرد یصدام م یداشت یمن کار زیعز نیبش ـ

 حال جواب داد  یب ـ

 شد.  یچه خبر بود اشکان عصبان دیدیا زدم انگار نشنصد ـ

 . ستین یزیپسرم چ یچیه ـ

 سرشو بلند کرد:  یفیضع یشد باصدا میکرد حسود یشاخ ودم م یقول ب نیکه خاله نثار ا ییهمه مهربان نیازا

 آب خنک بده. یهمراز کم ـ

وپراز آب  وانیل خچالیرداشتم رفتم سر ب یوانیل یجا ظرف یاز تو یکه وسط آشپز خونه خشکم زده بود؛ جلد من

 بلند شد.  ینفس سر کش کیگرفت  وانویخنک کردم، بردم سمتش ل
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 کارش دارم.  ادیرم بخوابم حالم خوب. اشکان آمد بگو ب یخاله م ـ

 . دیتو پشتش کش یدست یبامهربان خاله

 برو دردت به جونم.  ـ

بودم گذاشت ..باترس نگاهش  کشیمن که نزد یشونه  یو روقدم برنداشته بود که تعادلشو از دست داد. دستش کی

 کردم چشماشو جمع کرد وباناله گفت: 

 وصدا کن   یکیخاله  رهیم جیسرم گ ـ

 طرف در واشکان وصدازد  دیزد ودو یغیمن خاله ج فیضع یکه گفت افتاد روشونه ها نویا

 حلقه کردم دور کمرش  محکم گرفتمش.با وجود خورد شدن کمرم ناخواسته دستامو  فتهین نکهیازترس ا من

 دنیبه هوش بود اشکان ومهران دوان دوان به ما رس بایدل هوره گرفتم. تقر یکیهمه نزد نیداشتم. ازا یبیعج حس

 به من کرد وگفت : یاشکان نگاه کوتاه

 بذار کمکت کنم.  یشده عل یچ ـ

ز پله ها به قصد اتاقش باال رفت. مهران هم دوشش گذاشت وا یورو یباشه خم شد وعل یقو نقدریشد ا ینم باورم

 رفتن بلند گفت :  یطور که باال م نیپشت سرشون مراقب بود. هم

 زود.  ادیب یمهد دیزنگ بزن ـ

 بود! یکمرمو ماساژ دادم ..امروز عجب روز نحس یطرف تلفن که دکترو خبر کنه کم دیخاله دو ـ

  

دل سوز مراقبش بود. از هر نوع  یده بود تمام مدت خاله مثل  مادربهتر ش یعل ریماجرا گذاشت ام نیروز از ا چند

 کرد. یدرست م شیبرا نیتامیپر و یغذا

 میهواخور یبرام نمونده بود  اجازه  ییرها یبرا یدیام گهیورزش کنم انگار د یکم ایخواست بدوم  یچقدر دلم م  

 نداشتم. 
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در سکوت از پشت پنجره مثل پرنده  یگذشت. گاه یم یعل ریمبود و چند ماه از اسارتم به دست ا دنیروبه رس بهار

قلبم  یرو یمیبود غم عظ اهیبودم. روزگارم س ستادهیا یپرتگاه یکردم. انگار لبه  یرو نگاه م رونیب ریاس ی

 .ستمیگر یو در خلوت به حال زارم م دبو یطاقت شده بودم .هر لحظه دلم بارون یکرد. و ب یم ینیسنگ

 یگنا هتو پس بدم ؟ول یکفاره  دیکه حاال من با یکن تیو اذ یعل ریچطور دلت آمد مادر ام یروزم آورد بابا چه به آه

اش  نهیوک رهیکه دلش آروم ونگ یحساب شه؛ تازمان یبا تو ب  یعل ریام ذامی؛تو راحت بخواب من م یینداره بابا یبیع

 کنم.  ینرفته تحمل م نینسبت به تو ومن از ب

 "کن فقط خدا کمکم "

 یانه راحت بود که به به تایوسط ب نیا مینداشت دنینفس کش  یشروع شد وقت برا یشد وخونه تکون دیبه ع کینزد

 بودم خاله صدام زد  نهیآ یری.مشغول گرد گ رون؛یب زدیم پشیخوش ت یدرس ودانشگاه با محافظ ها

 . ایهمراز دخترم ب ـ

 ورفتم طرفش:  چوندمیرو تو دستم پ دستمال

 ؟ یدار یخاله کار بله ـ

 بشورشون  رونیبرم ب دیمن کار دارم با ختمیکننده ر دیظرف ها سف نیا یرو ایدخترم ب ـ

 کردم پر بود از ظرف. ییظرف شو نگیبه س ینگاه

 باشه خاله به کارت برس. ـ

 یوبکننده  دیسف عیسوخت وما یدست هام م رهیگیبه ناچار رفتم وشروع به شستن کردم احساس کردم نفسم م 

  دیبند آورده بود از راه رس یسبد پره پرده که ازرو یخانم با  دایبود شستمشون ش یداد با هر بدبخت یم یبد

 همراز ظرف ها تمام شد . ـ

 رو با کنار لباسم پاک کردم.  دستم

 بله تمام شد  ـ

 گذاشت وگفت: نیتکون داد وسبد وزم سرشو
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 کن.  زیتم ندهیهارو بامواد شو یبهداشت سیرو سروپرده هارو اتو کنم ب نیا دیخب دخترم من با ـ

 مانند گفت: غیشدم ج یاز شدت خشم منفجر م داشتم

 نشسته.  کاریبشوره که ب تایبده ب ستیکار من ن دیمن بشورم؟  ببخش یچ ـ

 کرد  یباال انداخت واخم ابروهاشو

 که گفتم بکن.  یدرسو دانشگاه داره برو کار تایب ـ

 داختم: ها مو باال ان شونه

 . شهیمواد حالم بد م یاز بو رمیمن نم ـ

 باال برد:  صداشو

 ؟ یکلفت یچه؛ هنوز باورت نشده  یعنی ـ

 . زدیم شیداشت ن دنایجد نمیحرفش منفجر شدم. ا از

 . ستمیمن کلفت ن رینخ ـ

 زد.  غیبه کمر شد وج دست

 که گفتم: بکن.  ی. کارستادیپرو تو رو من وان یدختره  ـ

 چرخوندم و کالفه گفتم : نیرفبه ط سرمو

  یبر یمن بال م یصداتو برا هیچ  ـ

 به دختر لوست کار بده به من چه.  برو

 چه خبره ؟ نجایا.. ا ـ

 هیشو شروع کرد به حالت گر یخانم مثل دخترش زود چاپلوس دایکوب شدم ش خیسر جام م یعل ریغرش ام یباصدا

 گفت: 
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 . دیبکن دیکنم شما کلفت ینم گهیکن م زیهارو تم سیسرو گمیپروه م یلیدختره خ نیآقا به خدا ا ـ

 دهنم از دروغش باز موند.  ـ

 زدم:  غیج

 حرف و زدم ؟ نیمن ا یگ یچرا دروغ م ـ

 : دیشد. غر یعل ریمحکم ام یلیس ریاس فمیشد و باز صورت ظر دهیهام به شدت کش شونه

 .یانجام بد دیبا فتهیها؟ وظ یزن یبا بزرگترت حرف م ینجوریچرا ا ـ

 هولم داد جلو ادامه داد  

 کلفت. یهمهشونو دختره  ینداز یزود برق م ـ

 لرزان گفتم: یباصدا نییسرمو انداختم پا دیلرز یصورتم بود ولب هام م یرو دستم

 . ندهیشو یاز بود شهیحالم بد م ـ

 زد: ادیفر

 رت.نکردم رو س یرو خال ندهیبدو کارتو بکن تا شو شه؛یبه درک که بد م ـ

مه حمام بزرگ ه یبود اتاقها نجایا یبدبخت ختمیمواد ر هیرفتم سراغ توالت؛ باگر یچنان بلند بود که تند یعل یصدا

سوخت  یخورد. دست هام قرمز شده بود چشمم م یکه داشت حالم به هم م یبدش وگاز یداشتن از بو ییودستشو

بود هرلحظه حالم بدتر  یو یت دنید شغولم نییکه پا یخشن وگذاشتم آخر زمان یاتاق آقا یهمه روشستم ول

 االنه یگفت یکه هر آن م دمییسا یم نویزم یآقارو هم شروع به شستن کردم چنان باحرص سنگها سیسرو شدیم

ن آمد یشد بعد م یشانس کاش کارم تمام م یبه خشک دیبه گوشم رس یعل ریاشکان و ام یسنگ کنده بشه صدا

پاهامو باال  شهیحالم داره بدتر م دمید یشدم ول الیخ یو ماساژ دادم. اول ب مگردن یکم  شمیحس کردم دارم خفه م

 خدمت کارها شده بود. نیمو از پشت بسته بودم. درست ع ینشه. روسر فیزده بودم شلوارم کث

تار  یتازه کنم. با چشم ها یدر و بازکردم تا از اون فضا خارج بشم و نفس "خدمت کارم هیمن  "ته،یواقع نیا آره

 پاهام تا زانو باالست نکهیا الیرفتم به خ یروبرو شدم انگار داشتم از حال م یعل ریشده، با نگاه متعجب اشکان وام
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شدن از ترس عقب عقب  کینتونستم هردوبه من نزد ویدوم یول دمیکش نییپامو پا هیکنند خم شدم  یمنو نگاه م

بشم که  نیرفت. نقش بر زم یاهیکردم. چشم هام س یون مرفتم آب گلومو قورت دادم باترس و حال خراب نگاهش

 .  دمینفهم یزیچ گهیدستان اشکان دور کمرم حلقه شد د

 به دهنم وبه دستم سرُم وصل بود ژنینگران خاله مهمون چشم ه.ام شد ،اکس یچشم هامو باز کردم چهره  یوقت

 بردم ماکسو بردارم. خاله مانع شد.  دست

هار شدن  یریودخترش چطور تا کنم از شکم س دایدونم با ش ی. میبرات مصموم شد رمیمب ینه دخترم نکن اله ـ

 من دستور بدن. ابیتونن در غ یبرشون داشته م الیخ

 بودم خاله بلند شد و گفت: مارستانیشدم حواسم وجمع کردم ب رهیحال به خاله خ یب 

 . یبرم به دکتر بگم به هوش آمد ـ

  دمیان وشناشک یرو کنار زد  صدا پرده

 شد مامان به هوش آمد؟  یچ ـ

 آره برو دکتر وخبر کن. ـ

. با وارد شدن اشکان خودمو جمع کردم دیچشمم چک یاز گوشه  یکشم؟ اشک سمج یزجر م نقدریروزها ا نیچرا ا 

 گفت : یآروم یمات نگاهم کرد با صدا

  میکرد لحظه وحشت یرفت  یم یصورت به کوبود یدار تیحساس ی؟چرا نگفت یخوب ـ

 ندادم سروم برگردوندم خاله اشکمو پاک کرد نگاه مهربانش وبه من دوخت  یجواب

 نکن  دخترم خدا بزرگه   هیگر ـ

 گفت: نهیآمد وبعد از معا دکتر

  مارستانیخدا رحم کرد زود رسوندنت ب ؛یکن یاستفاده نم گهید ندهیعنوان از مواد شو چیبه ه ـ

 سرمو آروم تکان دادم.  فقط
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 ر روبه اشکان کرد :دکت 

 .دشیببر دیتون یسرُمش تمام شد م ـ

 بعد از رفتن دکتر اشکان رو به مادرش کرد:  

 بزه.  زهیت یلیخ ه؛یضیمامان؟ مواظب باش در نره، فکر نکن مر ـ

 زدم  یماسک همراه اشکم پوزخند ریز 

 جواب داد : خاله

 جون نداره.  یطفل رهینه بابا نم ـ

 دلم گفتم : ته

 خرم.  یشکنجه هاشو به جون م یرم و همه  ینم ییو بابام و نبخشه جا رهیدلش آروم نگ یعل ریتا ام 

رو که اشکان   مارستانیب یآب ییآمدم. دمپا نییتمام شد. پرستار ماسک وبرداشت به کمک خاله از تخت پا سرُم

 وم گفتم:آرام همراش شدم آر یوبا قدمها دمیآورده بود پام کردم. پالتوم دستش بود؛ پوش

 ندارم که برم.  ییرم جا ینم یینترس خاله جا ـ

 زد   یلبخند

 دونم دخترم بهت اعتماد دارم.  یم ـ

  مواقع شتریلرزوند. ب یرو م ینقصش دل هر دختر یب کلیخوش پوش بود. باه شهیخودشو به ما رسوند هم اشکان

 نگاهم کرد.  دیپوش یاسپرت م

 کنم؟کمکت  یخوا ینم ؟یراه بر یتون یم ـ

 . یاریدر ب یباز نیتونم الزم نکرده فرد یم ـ

 کرد  یاخم
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 . امدهیبه تو ن یبه درک خوب ـ

 خنده  ریزد ز خاله

دنبالت هلک و هلک  چارهیو من  ب رونیب یدیودو یاز دست شما جونا، نه به اون موقع از حال رفته بود بغلش کرد ـ

 نه به االنت.  دم،یدو

 کرد. یبا من رفتار نم لیمثل اوا گهیان دخنده ام گرفت. واقعا اشک منم

 لمیف دنیاز مبل ها لم داده و مشغول د یکی یرو یعل ری. اممیبه خونه برگشت میشد نیشب شده بود سوار ماش 

 تفاوت گفت: ینشست و ب شیما سر جا دنیبود.با د

 وه.د یباخودم گفتم: در رفته و اشکان داره کوچه هارو دنبالش م د؟یبر گشت ریچقد د ـ

 به من انداخت و جلو رفت. دست داد و سالم کرد. ینگاه دیخند یکه م یدر حال اشکان،

 به هوش آمد.   رید گهید دیطول کش چاره،یسالم. نه بابا جون نداره ب  ـ

 هم سالم داد.  خاله

 . دیبه من چرخ یعل رینگاه ام ـ

 ؟یباز تو سالم نکرد ـ

 سالم دادم.  یفیضع یبا صدا. دیمرد سنگ دل بود حالم و نپرس نیا چقد

 سالم  ـ

 و سرش وکج کرد:  زیها شو ر چشم

 بلند تر..  دمینشن ـ

 برد. بغضم رو قورت دادم. بلند تر سالم دادم. یلذت م یاز خورد کردن من درهر حال کال

 سالم  ـ
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 زد  یپوزخند

 چشمم  یحاال شد برو از جلو ـ

 از  یکی ی. نشستم روودخترش نبود دایاز ش یرفتم آشپز خونه خبر یتند

که تب  یمنم ؟! همون همراز نیا ای. با پشت دست پاکش کردم. خدادیداشتم اشکم آروم چک یها،سردرد بد یصندل

خدا،  نم؛یغمگ یلیپرسه. خ یحالم و ونم یچکیه نیسوخت؟ حاال منو بب یجون مثل شمع کنارم م یکرد. فاط یم

 :دمیشن ییرایخاله رو از پذ یخدا، آروم هق هق کردم صدا

 . فهیکنم لباس هام کث یحس م ادیبدم م مارستانیب یمن برم اتاقم لباس هامو عوض کنم از بو ـ

حات تهوع داشتم. دل سختم  یگذاشتم. هنوز کم زیم یدست هام رو یبمونم؛ سرمو رو نجایا ایبودم برم اتاقم  مونده

 کرده بود.  ریناه رو به چنگالش اسگ یکه من و ب یعل ریشکسته بود از دست زمانه. از دست ام یلیخ

 رفع بشه.  تتیتا مصموم یبخور ریش دیبا ـ

بود. تند از ترسم بلند شدم  ستادهیکنارم ا ریش وانیل کیبا  یعل ریسرمو بلند کردم. ام یشد تند یدلم خال ته

 و گرفت طرفم:  وانیاشکمو با پشت دست پس زدم. ل

 . یتاوان پس بد دیحاال حاال با یریبم یزود نیخوام به ا یبخور نم ریبگ ـ

 گفت : یمحکم یدادم. با صدا یمن اخم داشت. بهش حقم م یبرا شهیهم

 . ریکمتر آبغوره بگ گهید ریبگ ـ

 و گرفتم.  وانی. با دست لرزان لدیلرز یهمه آزار م نیته دلم از ا  

 . یهست انجام بد یکار یبخور برو استراحت کن شامتم بخور. فردا کل ـ

 پراز اشکم رد شد ورفت.  یچشم ها یوجل از

 ادیبه غذا نداشتم. به اتاقم رفتم. از کار ز یلیبودم. م ریهمه غم و غصه س نی.  از ادمینفس سر کش کی رویش وانیل

بعد  یچشمم مو بستم و کم یسوخت. با روسر یم ادیبراثر گاز مواد واشک ز میتخت افتادم. چشم ها یحال رو یب

 خوابم برد. 
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 یبرا ادمهیخوام بجنگم  ینم گهیشدم. د میرسم انگار واقعا تسل یشدم و خود کار به کارها م زیکه سحر خ مدتهاس

 چقدر شبانه روز زحمت کشدم. یمل میبرم ت نکهیا

 جنگم.  یوقت نم چیه یچیه یبرا گهی.دچی؟ه جهیشد نت یچ

رد آشپز خونه شد با لبخند قبل من سالم . خاله وادمیچ زویروشن کردم م یتمام سماور گاز اطیاز همه با احت قبل

 داد.

  ؟یبهتر ؟یسالم دخترم خوب شد ـ

 گذاشتم.  زیم یشکر پاش رو رو 

 بله بهترم.  ریسالم خاله صبح بخ ـ

 یکیکوچ یآورد. رفت سمت قابلمه ها وقابلمه  رونیرفت درشو باز کرد وچند تا تخم مرغ ب خچالیبه سمت  خاله

. دمیبر یمربع مربع م یچیگاز گذاشت. نون ها رو باق یرو خت،یوآب ر دیلش چبرداشت وتخم مرغ هارو داخ

 : دمیپرس

 کجان ؟ تایخانم وب دایخاله ش -

 که مشغول روشن کردن گاز بود جواب داد. نطوریهم

دونم چکارشون  یکنن؟ م یچاپلوس یعل یبرا  ایکردم. مادر ودختر جرات دارن بهت زور بگن  هشونیتنب روزید ـ

 کنم 

 طرفش ادامه داد دمیچرخ

 من  به تو دستور  ندن. ابی. تا اون ها باشن؛ در غشهیاز حقوقشون کم م انیگفتم: چند روز ن ـ

 گذاشتم. زیم یو رو ختمیر یگردو و بادام ها رو داخل ظرف مغز

 ممنونم خاله. ـ

 ده،یار شلوارش  پشوکن نهاشیآست یرو یآب یباخطها دیسف یسالم اشکان برگشتم طرفش. لباس ورزش یباصدا

 باشه ته دل خوش بحالت گفتم . حسرت خودم.  دهیبود. حدس زدم دو ختهیتوصورتش ر شیمشک یموها
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 سالم برهمه   -

 جوابشو دادم.  یآروم یباصدا

 ریسالم صبح بخ -

 نگاه کرد.  دشیباخند وذوق به پسر رش خاله

 . دیماهت پسرم خسته نباش یـ سالم به رو 

 . دیوگونه اشو بوس دیزدو مادرو در آغوش کش یندمادرش لبخ یرو به

 نوکرتم مامان.  ـ

 آورد. من هم مشغول کارم شدم.  رونیآب و ب یبطر خچالی  یخاله جدا شد از تو از

 رحمند؟!  یحد ب نیخونه دارن چطور در حقم من تا ا نیهمه محبت به افراد ا نیا نایا موندم

جلو رفتم وگذاشتم داخل بشقاب  همونجا سر پا شروع به  نگ،یکرد توس یآب پز شده رو خال  یتخم مرغ ها خاله

 پوست کندنشون کردم. 

 خونه هم با سالم وارد آشپز خونه شد.  یآقا

 سالم  ـ

 خاله زود جواب داد.  ـ

 ماهت بفرما صبحانه آمادس  یسالم به رو ـ

 سالم دادم  منم

 سالم  ـ

 نگاهش به من بود.  دیعقب کش یآمد وصندل جلو

 ؟یبهتر شد یچطور ـ
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 گذاشتم:  زیم یآماده شده رو رو یمرغ ها تخم

 بله بهترم.  ـ

 حرفش بود.  یچاشن یاخم

 دردسر ندارم. ینرو حوصله  ندهیانجام بده دور و بر مواد شو گهید یبه بعد کارا نیاز ا ـ

ور که ط نیندادم. هم یوجواب انداختم نییام؛ بغضم گرفت سرمو پا چارهیبود به قلبمب یهمه لطفش که خنجر نیازا ـ

 روبه اشکان گفت: یعل ریمشغول خوردن صبحانه بودن ام

 . یدینکن دم ع رمونیچه خبر از اونا؟ حواستون باشه قافل گ ـ

 لقمه شوو قورت داد  اشکان

 به خونه وشرکت رو  نکند.  یکیمحافظ گذاشتم که فکر نزد نقدریراحت ا التیخ ـ

 خطاب به اشکان گفت: دیپاشنه چرخ یرفت سمت در آشپز خونه رو صبحانشو تمام کرد و یرعلیام

 . میبجنب کاردار یخور یچقدر م گهیبسه د ـ

 پر جواب داد: یزود بلند شد. بادهان د؛یشو سرکش یته چا اشکان

 باشه چشم آمدم.  ـ

 راه افتاد رو به خاله کرد:  دنبالش

 . میما رفت یمامان دستت مرس ـ

 ها کردم ظرف یبه جمع آور شروع

کردن شب چهار شنبه  یمن نازک م یوومادرش فقط پشت چشم برا تایوآماده بود ب زیتم دیسال جد یبرا خونه

 . دیرس یسور

 نقدریصورتم انداختم ا ی. شالمو درآوردم رودمیتخت دراز کش یاستراحت رفتم اتاقم رو یتمام شده بود برا کارم

 یشدم چشم هام م داریب ییبودم که با سرو صدا دهینخواب شتریبساعت  میخسته بودم که زود به خواب رفتم. ن
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 گهیوچند نفر د ثمیطرف پنجره؛ مهرداد وم فتمبود بلند شدم. ر اطیح یبازشون کردم. صدا از تو یسوخت. به سخت

 بود.  مانیکه س ییجا اطیچوب جمع کرده بودن وسط ح یکل

کوچه  یتو م؛یافتادم که با دوست ها شیسال پ ادیود. ب یکیهوا روبه تار دن؛یچ یچوب هارو م یوشوخ باخنده

برسه حسرت  یکردم روز ی. اون موقع فکر نممیدیپر یم شیآت یاز رو یوخوشحال طنتیو با ش میباز کرد شیآت

. نداشتم یحس وحال چیه گهی. انگار ددیکغم دلم بود از گونه ام چ ی جهیکه نت یبه دلم بمونه. اشک سمج یهمه چ

 حال راه رفتنم ندارم!؟  یبودم چه به روزم آمده که حت دنیرفتن بلد نبود ومدام در حال دوکه راه  یمن

. شالم و سر کردم و از اتاق خارج شدم. چند قدم از اتاقم دور نشده بودم نمیخودم رو بب نهیآمد تو آ شیکم پ یلیخ

 قلم گذاشتم.  یکوب شدم از ترسم دستم و رو خیم یعل ریغرش ام یکه با صدا

. بعد دمیبار ند کیرم. شماهم گوش کن عمه خانوم من شمار و ده سال  یبارش نم ریگفته؟ من ز یزیچ نیهمچ یک ـ

  د؟یاز کجا در آورد نویبا دختر شما ازدواج کنم؟ ا امیاالن ب

 

 . شهیاتاق هم که داد بزنه قلب من بدبخت کوزت؛ کنده م یاز تو شعوریسخت. ب رهیزدم فکر کنم. در گ یپوزخند هه

 یبا صدا دمیپله که رس نیپشت سرم آمد. مکالمه اش تمام شده بود به آخر یعل ریرفتم. ام نییپله ها آروم پا از

 .یعل ریزدم وخودمو پرت کردم بغل ام یغیج کم،ینزد یزیانفجار چ

داد  فتمیمنو محکم گرفت ن یعل ریام دمیلرزیچنگ زدم. م نهیس یهامو صفت بسته بودم. و به لباسش از تو چشم

 زد. 

 ترسن!  یکارا نکن بچه ها م نیاشکان. نگفتم تو خونه از ا یمگه مرض دار ـ

 گفت : یاز بغلش جدا کرد و با همون لحن جد منو

 نترس اشکان ترقه انداخت. مردم آزار.  ـ

وارد  دهیرنگ پر مهیوقهقه زدن بود زد ، خاله سراس دنیبه اشکان که در حال خند یپس گردن یفاصله گرفت و ازم

 شد.  ییرایپذ

 ؟یبود همراز مادر خوب یچ یشده صدا یچ ـ
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 جواب داد. یعل ریام

 منیدختره ا نیا یپا یجنبه شد. ترقه انداخت جلو یشد واشکان ب ینترس خاله پسر خولته باز چهار شنبه سور ـ

 زد. غیج ت؛یظرف یب

آمد کنارم دستمو  ین نرده رو گرفتم خاله تندبادست لرزا دمیلرز یشدم هنوز م الیخ یخواستم جوابشو بدم. ب یم 

 گرفت. 

 .دهیدختر رنگت پر رمیبم یاله ـ

 اشکان کرد.  روبه

از دست شما  نقدریزبون بسته ا نیا دیدونم چرا با یمُرد از ترس.من نم نیاشکان دختره رو بب یواقعا مرض دار ـ

 !  نه؟یدوتا عذاب بب

  دیخند یهمچنان م اشکان

 دیپاش نترس یعادت کرده از صب سه بار انداختم جلو تایترسه. ب یم نقدریدونستم ا ین جان چه مبابا؛ ماما یا ـ

 زد.  غیدونست ج ینم نیا یول

 دنبالش رفتم.  دیکرد ودستم و کش یاخم خاله

 . نیش یانگار آدم نم  ـ

 گفت:  یبلند یورفت با صدا دیخند یعل ریام

و روشن کنن. محافظ ها سر پست باشن  شیمونده. اشکان بدو بگو آت یخاله آدمش کن پسرت هنوز تو عالم بچگ ـ

 . شیکنارآت انیهم ب هیبق ان؛یب ینوبت

 . دیخند اشکان

 . باشه رفتم. میحالش وببر دیذار یها؛ اونوقت شمام نم میبار ترق وتروق دار هی یبابا سال یا ـ

 . گفت:دیخند یغش غش م تایخاله رفتم آشپزخونه؛ ب همراه
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 یمن عادت کردم چند روزه خودم رو آماده کردم نترسم. آخه عادتشو م ؟یدیاشکان ترس یترقه  یازصدا هیچ ـ

 بوده.  نجوریهم یدونم از بچگ

 نشستم وسرمو تکون دادم  هایاز صندل یکی یبود رو امدهیحالم جان هنوز

 اس بابا قلبمو کند.  ونهید ـ

 کرد گرفت طرفم: وآب قند درست  وانیل یتو ختیتند تند قند ر خاله

 . گهیراست م یعل شهیپسر من واقعا بزرگ نم نیبخور دخترم ا ـ

 . با بغض گفتم: دمیاز دستش گرفتم وسرکش وانویل

 کردن.   کیفکر کردم دوباره بهمون شل دمیترس یلیخاله خ یوا  ـ

 سرمو بغل کرد.  خاله

 خونه کم بشه.  نیمو از سر افراد ا هیذارن  یو اشکان نم یعل رینترس گلم ام ـ

 شکسته از حرف خاله گفتم:  یودل یباناراحت

 ،  ایدن نیندارم توا یحام چیمن ه ادیاز من بدش م یعل ریام یخاله شما بله، ول ـ

 زره گرد غبارم که تو هوا معلقه.  ی مثل

 

 آب بده  وانیل هی. خاله رونیب دیایزود ب تایخانم و ب دایش نیینجایبابا خاله هنوز ا یا ـ

 . دمیکش زدستیم یانداختم. به لبه  نییبه من کرد. سرم و پا یبود نگاه یعل ریام

جات امنه و  یخونه هست نیارزش گرفتار بشم پس تا توا یخوام به خاطر توِ .ب ینم یول ادیمعلومه ازت بدم م ـ

 رسه. یبهت نم یبیآس

بود. نگاهش  نیبر ا میومشت کردم. سع پام بود یکه رو یحرفش انگار به قلبم، به غرورم خنجر زدن. دست نیازا

 رو تحمل کنم.  کمینکنم لب هام و به هم فشردم تا شکستن قلب کوچ
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آب به  یهمونجا کم نگی. از جا بلند شدم رفتم کنار سدمیصورتم کش یآب شو خورد و رفت. دست هامو رو وانیل

 خم نگاهشون کردم. داد. با ا یعذابم م شتریب تایوب دایش زیر زیر یصورتم زدم. خنده ها

 دار مکافاته.  ایکه.. که دن دیها چتونه به من نخند ـ

 سرشو سمت یبود. تند یچهارشنبه سور یباز شیکباب بعد آت یکردن گوشت ها ومرغها  برا خیکه مشغول س خاله

 گفت : تیچرخوند وبا عصبان تایخانم و ب دایش

بچه اس انتظار  تایکمک من حاال ب ایتوام ب دایو آماده کن؛ شظرف هار تایب دیخنده داره ها؟ زود به کارتون برس یچ

 ! ؟یی؟ توام بچه ا یکن یندارم ازش تو چرا با همراز لج م

 جواب مشغول کارهاشون شدن.  یدو ب هر

   یمن کرد بامهربون روبه

 داخل پارچها.  زیبر اریب خچالیدخترم توام دوغ و نوشابه رو از  ـ

 چشم خاله  ـ

نشست  وشروع به  گوشهیتند تند کاراشو کرد و  تایکه خاله گفت: وانجام دادم ب یرفتم وکار الخچیبه طرف  ـ

سرش بود. انگار نه انگار کارگر  یبود شالش هم رها رو دهیتا رو باسنش پوش یکیو تن یکرد از قبل شلوار ل شیآرا

 و قر وفر بود.  شیخونه بود. فقط به فکر آرا نیا

. آخ.. یبرق لب بود. ول شمیآرا یکرده باشم. حد باال شیآرا ینجوریا ادینم ادمیونعمت بودم. که تو اون همه ناز  من

 بود.  یعال دمیپوش یم یکه داشتم  هر چ ییبایبا اندام ز دمیپوش یم کیمارک وش شهیلباس هامو هم

 خاله تادم رفت وبرگشت:  وستندیپ اطیح یبه جمع بچه ها تو دایوش تایوب خاله

 . گهید ایز دخترم باِ..همرا ـ

 کنه! صدرحمت به کتک هاش بابغض گفتم : بیناراحت بودم. خوب بلد بود من و تخر یعل ریاز حرف ام هنوز

 مراسمو دوست ندارم.  نیراستش من ا دیخاله  شما بر ـ
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 رقصن . یگذاشتنو م یپسرا چه آهنگ  نیبب شه،یباز م تیروح ایچرا دخترم ب ـ

 کردم.  فیتن چند بشقاب کثوشروع به شس نگیسر س رفتم

 .امیخاله شما برو بعد م ـ

 : دمیپشت نگاه نکردم فقط صداشو شن به

 .ایباشه دخترم کارتو بکن وب ـ

 اپن ریبه اطراف کردم. رفتم ز یکنم.نگاه هیخواست گر یرها کردم دلم م یکه رفت آب و بستم وظرفهارو کف خاله

چقد تنهام  زه؛یتم. اجازه دادم آروم آروم اشک سرد چشم هام برنشستم و زانوهامو بغل کردم. سرمو رشون گذاش

. ختمیارزش بودنم اشک ر یو ب یکس یبه حال ب مجونو ...هق هق کرد یخوام بابامو ، فاط یروزها دوستام وم نیا

 . می. سالها قبل چه شاد بودم چقد سرد شده زندگدیرس یخنده هاو ضبط وشلوغ کردنشون به گوشم م یصدا

 چه به روزش آمده.  دمیفهم یخواستم اون مادرم بود. کاش م یجونو م یخوردم فاط یروم تکون مآ آروم

خوردم آمدم بلند شم که آه از نهادم بلند سرم  یدیتکان شد ییدوتا پا با جوراب سورمه ا دنیبلند کردم باد سرمو

 شتم. سرم گذا یضعف کردم هردو دستم رو محکم رو بایمحکم به سنگ  اپن خورد. تقر

 کردم.  نیپاهارو نفر نیشد ته دلم صاحب ا دتریهام شد هیسرم ...گر یخدا مغزم در آمد. وا یآ ـ

 . دیمغزم پوک یعل ریخدا ازت نگذره ام ـ

  رونیب انی. مگه نگفتم همه ب؟یچرا نشست نجایا ـ

 گفتم : هیباگر

 آخه کار...کار داشتم ـ

 کرد. بازومو ازش گرفتم باکف دست اشکمو پاک کردم.حرکت بلندم  یبازومو گرفت و با ریآورد ز دست

 . یکن یچیاز حرفم سرپ نمینب رونیب اینشستنه؟ بدو ب یجا نجایآخه دختر ا ـ

 به اشک نشسته ام گذشت سر درد هم به درد قلبم اضافه شد! یچشم ها یازجلو
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 ناچار اشک هامو پاک کردم ودنبالش رفتم. به

خاله  دنیرقص یبر پا کرده بودن. پسرها م یبزرگ شیآت دمیهام کش هیو به رخونه ر رونیب یچند ماه  هوا بعد

 جلو آمد وبازومو گرفت آروم گفت: دنیباد

 گلم ؟ یسبک شد ـ

 نگاهش کردم. باتعجب

 هااا ـ

 زد  یلبخند

 خدابزرگه گلم. توکل کن. یدونستم بغض دار یم ـ

هوام و  شهیدادن اما، خاله هم یخونه عذابم م نیا یآدم ها ی هیبق یخاله زدم هرچ یبه مهربون یجون یب لبخند

 کرد.   یداشت ودرکم م

 یمحافظ ها که از رو طنتیهم فقط با خنده به ش یعل ریام دیرقص یم یسمت اشکان رفت باحلت قشنگ نگاهم

 کرد. ینگاه م دنیپر یم شیآت

 یکرد. خوبه حاال اونم جز خدمه ا یم هیجلب توجه بق یبرا یهر کار دیپر شیآت یاز رو ثمیهم با کمک م تایب 

 عشوه داره. نقدریا نجاسیا

 با حالت رقص دست هاشو باز کرد وبه سمت خاله آمد.  اشکان

 ساخته.  امویکه دن زمهیخب نوبت مامان عز ـ

 دست شو پس زد:  خاله

 تونم بپرم؟  یم یمن ک ش؛یافتم رو آت یبرو بچه م ـ

 شده بود اشکان دست خاله رو گرفت وگفت: رهیکل کلشون خندم گرفت. باخنده بهشون خ از

 االن نوبت مامان خوبمه.  خب
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  دیخند خاله

 . شیافتم تو آت ینه پسرم م ـ

 . دیومادرودر آغوش کش دیخند اشکان

 بشه! شیزیمامانم چ ذارمیمگه من م ـ

 .دنیها که شعله هاشون ککمتر شده بود پر شیآت یاز رو اطیبا احت 

به ابهت  دنیپر یم شیآت یدادن واز رو یم رییپستو تغ یعل ریدن محافظ ا به دستور امبه حالشون همه شا خوش

 . دیپر شیآت یکرد. همه جلو رفتن و از رو یم تیریتوجه کردم. چقدر خوب مد یعل ریام

 یذوق چیبود که ه ادیغم دلم ز نقدریونظاره گر بودم. ا ستادهیگوشه ا یمن هم  دیخانم به کمک همسرش پر دایش

 زد. یزبانه م میبزگ تر از آتش روبرو ینداشته باشم. در دلم آتش

 کرد.  یشد وبا وحشت نگاهش کردم اخم یته دلم خال دمید یعل ریخودم بودم که دستم تو دست ام یهوا توحال

 . شیآت یبپراز رو ایها چته ب ـ

سماورو  ای. تازه کنار آمدم گاز مدیترس یم شیکه داغ کف پام گذاشت؛ از آت یکرد. از وقت دنیشروع به لرز بدنم

 دستور باشه چه کنم؟ هی نیروشن کنم. اگه ا

 نتونستم! یبکشم ول رونیب شیدست درشت وقو نیکردم دستمو از ب یسع

 پرم ..نه.  ی..م...من.. من نمدیولم کن شهیم..م ـ

 و چشم هامو بستم.  دمیشو کمتر کرد سرو عقب کش فاصله

 .میرن اما و اگر نداربپ دیچرا اونوقت؟ همه با  ـ

 !  شهیکنده م نهیاحساس کردم قلبم داره از س دمیعقب کش خودمو

 ترسم.  یتور ..تور و خدا ولم کن م ـ

 رسما مُردم.  گهیتو بغلش د دیمنو کش ـ
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 کنم نترس  یمن کمکت م یکن یم ینجوریچرا ا ـ

 نگاهش کردم  ملتمسانه

 سوزم.  یداغه م ـ

 و جلو آمد.  دیمکم کنه زود فهمخاله  نگاه کردم بلکه ک به

 راحت باشه.  دیآقا بذار ـ

 گفت:  یمحکم یباصدا

 بپره.  دیخاله حرف حرف منه با ـ

 وآروم گفت: ستادیکنارمون ا اشکان

 ولشکن   دیرنگش پر ینیب ینم یعل ـ

 بپره.  دیبا یبس کن شهیاشکان م ـ

 نهون کردم. اش پ نهیزدمو سرمو توس غیکرد ناخوداگاه ج شیآت کینزد منو

 ...یترسم ..م یتورو خدا م ـ

 .محکم و با جذبه: تیچیتو گوشم پ صداش

 رونیاش ب نهی.  سرمو از سیبسوز ذارمینم نجامی. بعدشم من ایها بپر شیآت نیا یاز رو دیهم، با یریهمراز بم ـ

 گفتم: هی.و با گردمیکش

 . یمنو سوزوند یول ـ

 غلظ تر شد  اخمش

 . نمیابیب اریدر ن یازحقت بود حاالم لوس ب ـ

 جلو آمد:  اشکان
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 لرزه. یم دیآخه ؟ داره مثل ب هیچه اجبار فتهیولش کن االنه پس ب یعل ـ

 محکمتر گفت: یبا صدا همچنان

 بپره. دیبرو کنار اشکان با ـ

 یاکه بر یمرد ی نهی، صفت به س دمیپر ادیکرد باترس واسترس ز دنیجهش منو وادار به پر هیمنو هول داد با  

 بودم . دهیچسب  دیخندیکرد و م یکارو م نیمن ا یشکنجه 

 باال انداخت و باخنده گفت:  ییمنو رها کرد.و ابرو میرد کرد شویآت نیآخر

 .یرو حرف من حرف بزن نمینب گهیحاال خوب شد د ـ

سان در حرا یازشدت ترسو استرس پاهام تحمل وزنم رو نداشت زانوهام خم شد و نشستم. قلبم همچون گنجشک 

 زد. دست دورکمرم انداخت وبلندم کر.د  یام بال بال م نهیس

 . یزدیها چته توکه دم از شجاعت م ـ

 لرزان گفتم: ییوامونده امو قورت دادم و باصدا یداد.آب گلو یبهم م یحال شده بودم دستاش حس بد یب

 تو باعث شده من بترسم!  ی انهیاالنم شجاعم کار وحش ـ

 : دیدندون هاش غر یگفتم االنه خورد بشه از ال یدستش فشرد که هر آن مرو  چنان تو  کمرم

 . اموزتیوبابات خدا ن ییتوا یوحش یزد یزر ؟چهیکرد یچه غلط ـ

 بدبختم وآورد منو سوزوند.  یبابا اسم

 . فتمیازش جدا شدم تعادلمو حفظ کردم ن 

 تو حرف بزنم؟  یگو؛ خوبه منم به مرده بامن ب یدار یکوتاهه حرف ایاون دستش از دن یچکار بابام دار ـ

کرد.  خم شد وبازمو وبه چنگ گرفت دست نبود؛ آچار  نیمنو نقش زم یلیس یحرفم تمام نشده بود که با هنوز

 بدبختم.    یفرانسه بود. خورد شد بازو

 کنم . یحرف وبزن تا دندوناتو تو دهنت خورد م نیا گهیباره د یکلفت  یدختره  ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
181 

 

و بلند شدم خاله خودش یبود کتک نخورده بودم به سخت یرتم گذاشتم پام درد گرفته بود چند وقتصو یرو دستمو

 به من رسوند 

 آخه؟  دیکن یخدا امشبم ول نم یوا یا ـ

 دخترم. میبر ایگرفت ب بازومو

  دیغر یعل ریام 

 . دیمن، بس کن یفقط کلفت برا نیا یکن یلوسش م نقدریآخه خاله چرا ا ـ

دهنمو  یامشب نتونستم جلو یول  رهیداشتم حرف نزنم تا انتقامشو ازم بگ میوقت بود تصم یلیخ گهیدنزدم  یحرف

 .رمیبگ

 خودشو زد.  شیباز ن تایب میشد کیومادرش نزد تایب به

 . یعجب زرنگ ؟یاریبعد آخرش براش زبون در م یبر یم فشویبغل آقا ک یریم ـ

 چرخوندم طرفش  سرمو

  ؟یبمال شتریمسخرت؛ ماله بدم خدمتته ب شیآرا نیبا ا ییتو خفه شو عقده ا ـ

 کنان گفت:  غیج غیبر خورد و ج بهش

 ؟؟ یـیعقده ا یگ یبه من م ـ

 همه ساکت شدن . یعل ریغرش ام یبود. باصدا ستادهیبه کمر ا دست

 . دیها خفه ش یدهنتوو باز کن نمینب تایب ـ

 کرد. هیبق روبه

 . دیـ بچه ها زود کباب و آماده کن 

 :دیچیگوشم پ یتو یعل ریغرش ام یروبه درساختمان رفتم برم. صدا بالج



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
182 

 

 ؟یهمرازکجا؟ مگه من اجازه دادم بر ـ

 قدم هامو بلند برداشتم ورفتم داخل.  نمشیبب برنگشتم

 واز پشت اشکم یعل ریام یسرخ وعصب یشد چهره  دهینرفته بودم که از پشت، شونه ام کش شتریچند قدم ب هنوز

 زد.  ادیر. فدمید

 داخل.  یبر یمگه نگفتم حق ندار یباز کار خودته کرد ـ

 گفتم: ییزل زدم.و با پرو شیعسل یتوچشما

  ؟یتو ولم کن چکارم دار امیدوست دارم ب  ـ

به من بود دستشو رو به پشت که خاله بود  یکوب شد نگاه عل خیسرجاش م یعل ریآمد داخل که باغرش ام خاله

 .  دیکش

 شده  ادیباز جُوش ز نیاله اداخل خ این ـ

شد. درشو باز کرد.  کیاز اتاقها نزد یکیمردم به  یاز ترس داشتم م دیدستمو گرفت و منو و دنبال خودش کش مچ

 که به جونم افتاده بود گفتم: یدیوالتماس وترس شد هیدستم درحال خورد شدن بود. با گر

 دستم.  یدم؟ آدستم تو رو خدا ولم کن دستم شکست. مگه چکار کر یآ ـ

 پرت کرد وسط اتاق و انگشتش اشاره ش رو گرفتف سمتم. منو

 کلفت صد بار گفتم رو حرف من حرف نزن.  یدختره  نیبب ـ

 کردم.به اتاق اشاره کرد.  یشدم بهش، هق هق م رهیدستمو ماساژ دادم وباترس خ مچ

 . امدهیبه تو ن یخوش یتا ادب بش یمون یم نجایا ـ

 بست. ودر و رونیب رفت

 !نمیکه صورت نحس شو بب نهیبهتر  از ا شه؟یم یبمونم چ نجای. فکر کرده ادمیکش یاز آسودگ ینفس
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 ،یآب االنیبا دیسف ریحر یاتاقو جارو نظافت کرده بودم پرده ها نیزدم  بارها ا دیاتاقو روشن کردم اطراف و د برق

مچم رو نگاه کردم.سرخ شده بود.  یخودم نبود ...کماتاق  یبه بزرگ وار،ینفره وکمد هم رنگ د کیتخت  یکرم وارید

نکردم  هیگر گهیپنجره زانوهامو به بغل گرفتم. د ریز نشستمکتک ها عادت کردم. نفسم و فوت کردم و نیبه ا گهید

 بود.  دهیانگار اشکم خشک

 ؟ یبه روز من آورد یبا کارات چ نیبب ییکرد. بابا یم شیر شیاون ها دلمو ر یشاد یصدا

کنم. منو که  یپسر مغرور ولج باز آروم نشه تحمل م نی. تو راحت بخواب. تا امیاشکال نداره من راض ییبابا آه

 هدفه، هدف آرامش روح تو... هی نمیکارهام؛ ا یسمجم تو یلیخ ؟ییبابا یشناسیم

پا زانو زد سرمو  ییمن رو یباصدا باز و اشکان وارد شد. بلند نشدم همون حالت نشسته موندم. جلو آمد و روبرو در

 بلند کردم. 

 ؟ یبه حرفش گوش بد شهیم یچ ؟یکن یم ینافرمان نقدریدختر چرا ا ـ

 دادم.   رونیو نفسم رو ب سیبازبان خ لبمو

 خواد زور بشنوم. ینکردم فقط دلم نم یمن که کار ـ

 کرد:  شینفت یآب یشلوار ل بیدستشو تو ج ی ستادیشد ا بلند

 . میشام بخور میبلند شو بر ـ

 روبه باال تکان دادم.  سرمو

 ندارم. لیم امینم ـ

 شد:  یجد صداش

 یمدارا کن عل یهواتو داره کم شهیناراحته، به خاطر اون که هم یلیشام. مامانم خ یایگفته ب یبلند شو همراز عل ـ

 . شهیهم درست م

 که مدت ها در ذهنم بود رو به زبان آوردم:  یطرف در رفت.سال به

 ؟یکن یودعوام نم یزن یتارت بامن عوض شد. چرا مثل سابق سرم داد نمتو چرا رف ـ
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 : دیکش یقینفس عم دیپاشنه به طرفم چرخ یرو

 پس تا بتونم ه؛یعل ریتو و ام نیانتقام ب نکهینکنم. دوم ا تتیمامان قسمم داده به روح بابام اذ نکهیخب اول ا ـ

کنم.  یکه به مامان دادم و فراموش م یقول یکرد نیتوه یاز حدت به عل شیب نمیهروقت بب یکنم. ول یم تیرعا

 شام سردشد بدو. میاالن بلند شو بر

 زد  یلبخند

 شدم وبه طرفش رفتم.  بلند

 . یریبگ مویخونه امون تا همه چ یبس نشست ی..تو آمد ییمن تو یبدبخت یعامل اصل یول ـ

 نشست : شیشونیبه پ یاخم

نشد.  یول شهیتو م الیخیثروت مادرشو پس گرفت گفتم: ب یانتقامه وقت یتشنه  نقدریا یدونستم عل یمن نم ـ

برادر رومن حساب کن. فقط بدون  هیبه بعد مثل  نینباش ازا ریکنه. از من دلگ یم یمادرشو تالف یانگار داره زجرها

 خط قرمز منه.  یعل

 زد. یبه صورتم کرد و لبخند یقیعم نگاه

 باشه ؟قبوله ؟دوست؟ ـ

. اون ستیخونه بد ن نیدوست توا کیوقته عوض شده حرف هاش صادقانه بود  یلیخوندم به اطراف خهامو چر چشم

 .  یعل ریهم اشکان باشه، دست راست ام

 . میکنم کاراتو ببخشم ..بر یم یباشه سع ـ

 کرد.  ییصدا یب ی خنده

 . کهیکوچ یآبج میبر ـ

 کردم.  یشد که با اشکان آشت نجوری...ا دمیخند منم

که وسط سالن پهن شده بود نشته وبا اشتها  یبزرگ یخانواده دور سفره  کیهمه مثل  دمیرفتم د رونیر که بد از

 خورند. یغذا م
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 وبه کنارش اشاره کرد.  دیخند دیخاله تا منو د 

 .نجایا نیدخترم بش ایب ـ

اشکان کنارش نشست زدم که روبروم نشسته بود.  دیو د یعل ریام یچشم ریدوزانو نشستم ز یکنارش رو رفتم

شروع به خوردن کردم. هرچند اشتها نداشتم به  یزد ..به آرام دیمنو د یچشم ریوشروع به خوردن کرد. اونم ز

اهم شانس؛ که غذ یکرد. به خشک ریگ ومنرفت تو گل نییکردم پا یگوشت به دهان گذاشتم هر کار ییا کهیت یآرام

 بلند شد.  غمیتو پشتم بازومو گرفت آب بده بخورم که ج بامن سر لج داره. شروع به سرفه کردم خاله زد

 خاله بازوم.  یآ ـ

 :دیاز شدت درد اشک پرچشمم شد.خاله نگران نگاهم کردو پرس 

 شد دخترم چته؟  یچ ـ

 سرمو بلند کنم جواب داد: نکهیا بدون

خوشحالم  ییجورا هیهم  هم قلبمو لرزوند. یرعلیام یبرم؟صدا شهیبخورم م یزیتونم چ یخاله خوبم نم یچیـ ه 

 کرد.

 برو. ـ

 به خاله انداختم بلند شدم. صداش متوقفم کرد.  ینگاه

  چسبهیم ییآماده کن بعد کباب چا ووییهمراز چا ـ

 قورت دادم  بغضمو

 چشم آقا  ـ

 هرسیبابات به آرامش م ؛یرو پشت سر بذار یسخت نیا یتون یبه آشپز خونه رسوندم ..همراز تحمل کن تو م خودمو

 یاون دختر نازک نارج گهیرو آماده کردم د وهیوفنجان هاو م ییدادم وچا ی. تمام مدت خودم و دلدارینجوریا

دم رو شروع کر ییرایپذ یینشستن ومن به تنها هجون تو پر غو بزرگش  کرده بود. به دستورآقا هم ینبودم که فاط

ه . بستمینکنم همراز ن یاگه امشب تالف اختمشنیکردم. خودمو م یومادرش وتحمل م تایخند  ب شین  یبه سخت
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دل؛ نگاه کردم. اه اه همه ب لشویزدم ورفتم طرفش وسا یثیبود. لبخند خب زیرو م شیشیآرا فیآشپزخونه برگشتم. ک

. آخ ودرش وبالبخند بستم دمینزنه. روژ شو بازکردم وباالکش گهیبرن د نیکنه. بهتره ازب یم داغونکه صورتشو  نایا

. در دهیم ینکردم. چه حال طنتیوقته ش یلیخ ی..وا فشیتو ک ختمیور دمیمداد چشمش رو تا آخر تراشله شده! 

اره در د یخدا چه لذت یکردم آ یپات یقاط یها شم با انگشت حساب هیسا فشیکرمشو بازکردم سروته گذاشتم تو ک

 بستم ودستامو شستم.  فویک

 آمدن آشپز خونه  تاهمیوب داین خاله وشرفت رونیتمام شد. محافظ ها ب شونیدورهم انگار

 . دی. مشغول شستن ظرف هاشدم. خاله آمد طرفم گونه مو بوسزود

 . یدیزحمت کش یلیامشب خ یدخترم خسته نباش ـ

 به روش زدم:  یلبخند

 نکردم.  یخاله کار یمرس ـ

 خدا مامان ! ییوا ـ

نه من طرف آشپز خو دنیواشکان دو یعل ری. اممیگشتبر یدیچنان بلند بود که منو خاله با تکان شد تایب غیج یصدا

 زد.  دیاطراف ود یرعلیچه مرگشه؛ ام دمیفهم

  ؟یزد غیشده چرا ج یچ ـ

 دیشالم کش یبده هجوم آورد طرفم وموهامو از از رو ویعل ریجواب ام نکهیا یبه جا تایفکرکرد حمله شده. ب چارهیب

 زد.  غیوج

 کشمت. یم ؟یکن یخراب ممنو  یشیلوازم آرا یعوض یدختره  ـ

 کرد .. باناله گفتم : یم ییانداخت مظلوم نما یمثل خودش که خطاهاشو گردنم م منم

 .یگیم یدونم چ یولم کن نم یا ـ

 دستش گذاشتم کمتر موهامو بکشه. یموهامو به چنگ گرفته بود دستمو رو همچنان

 داد زد  یعل ریام
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 .تااایبسه ولش کن ب ـ

 و گرفته بود. چشماش یخون جلو تایب

 آقا کار خودشه به خدا.  ـ

 بدبختم تو چنگش بود.  یموها همچنان

 .دی. همچنان غردیگرفت و عقب کش تارویجلو آمد و مچ ب اشکان

 . یزن یاشغالها به خودت نم نیا گهیاز کجا معلوم کار همرازه اتفاقا بهتر شد د تا،یخفه شو ب ـ

 چشم هاشا گشاد شده بود.  تایب

  آخه یول ـ

 زد : یقهقه ا یعل ریام ـ

 . شیدخترا سر لوازم آرا یکش سیسوگیگ میوکم داشت نیهم ـ

 رفت دستشو پشتش گذاشت وگفت:  یم رونیکه ب نطوریهم

 قابل تحمله.  شمیتو بدون آرا یآدم شد. چهره  هیشب یاون آبرنگ هاتو بده همراز بزنه بلکه کم تایب ـ

باز  یعل یرو چزوندم. ول تایداشت! دلم خنک شد ب یعل ریاز ام شهیم یچه انتظار یحرف شکست ول نیازا قلبم

 حالم و گفت! 

 منو نگاه کرد و گفت:  ضیخانمم باغ دایزد وازم دور شد ش یبه حرف عل یزیآم تیلبخند رضا تایب

  یندار  شیبه آرا ازیآره دخترم غصه نخور تو ن ـ

 زد  یبلند یقهقه  اشکان

 .؟ دیگفت: شما چرا باور کرد یزیچ یخدا حاال آقا  یوا ـ

 کنار گوشم  دیکش سرش
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 دل منم خنک شد.  یکرد یکار خوب ـ

 زد و رفت  یچشمک

چنان باخشم نگاهم کرد که به اطراف نگاه کردم. خاله  تایبه لبم نشست. ب یواقعا اشکان عوض شده بود. لبخند انگار

 یهر دو با ناراحت دایوش تایسرگرم کرده بود. ب شسته شده یظرف ها یوخودشو با جمع آور دیخند یم زیر زیهم ر

 . دیرفتن. بارفتنشون خاله بلند بلند خند

  یکارو بکن نیا دیدختر چطور به ذهنت رس ـ

 درست کردم  شالمو

 من نبودم که.  ه؟یحرفا چ نیوا خاله ا ـ

 باز خند  خاله

 اره دخترم معلومه کار تو نبود. ـ

 یکار در رفتند. تا اونجا که جون داشتم مهربان ریخواسته از ز یومادرش خدا تایبه نظافت آشپز خونه کردم ب شروع

  دمیشن یو اشکان و م یعل ریام ی. صدادمیبهش انجام م شتریخاله رو با کمک ب

 نا شناس.  بیـ خب چه خبر از رغ یعل ریام 

 راحت تر. المونیتمامه خکه دانشگاهش  تاهمیتحت کنترله؛ ب یهمه چ ه،یک میدیـ  راستش هنوز نفهم اشکان

 دیتحد ی.بخصوص با نامه میکن اطیکردند. خواست احت دایپ ییـ سرهنگ عصر زنگ زد گفت: سرنخ ها یعل ریام

 نگرانه. شتریب روزید

 راحت حواسمون هست.  التیـ خ اشکان

 دشون سمت افراد خونس حواستون باشه.  دیـ حاال که تحد یعل ریام ـ

 زنگ نزد؟  گهیه اتوندعم یـ چشم ...راست اشکان
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 ای یبابات بوده بد شیزودتر اموال مارو که پ دیوقتت تمامه با گهیـ چرا قبل شام مارو خوشحال فرمودند م یعل ریام

 ثروت داشته باشه. نیازا یاونم سهم یبا دخترم ازدواج کن

 امیرو ب وهیم یسالن ظرفهاکنه. رفتم داخل  یرحم، امرو نه یب یرعلیشده به ام دایهم پ یکیکه  دمیدلم خند ته

 اشکان ادامه داد:

  شه؟یمگه م یچ یعنیـ  

 وسط دراز کرد ودستشو پشت گردنش گذاشت:  زیم یپاشو رو یعل ریام

 . . البته مشخصه دروغهمیبه بابات پول داد میکیشر هیمام تو سهام اول گهیم میاز بابات امضا دار گهیدونم م یـ چه م 

 آشپز خونه برگشتم.  هارو جمع کردم وبه بشقاب

 باشه.  یجعل دیـ خب  امضا شا اشکان

گذاشتم. خاله نبود. به  ییظرف شو یبه حرف هاشون نکردم به من چه اصال. تند تند ظرف هارو تو یتوجه گهید

 و از یدوش خستگ یبودم هم کتک خورده بودم. با  دهیکار کرده بودم هم ترس یاتاقم رفتم خسته بودم هم حساب

بازوهام و کمرم  یرد دستش رو مه؛بدن رنجور یرو شهیروزا هم نیا یعل ریدست ام یکردم. جا ونریتنم ب

 ینمازم غذا شده بود. سجاده رو پهن وشروع بخوندن نماز کردم. هرشب برا دمیکرد. لباس هامو پوش یم ییخودنما

 بشه.  دهیخوندم بلکه بابام بخش یدورکعت نماز م یعل ریآرامش بابا  ومادر ام

شدم  نبود. بلند یبعد بسته شد نمازم و تمام کردم.به پشتم نگاه کردم کس قهیکردم در اتاقم باز شد وچند دق حس

تخت تا چشم مو بستم به  یگذاشتم ..حتما خاله بوده ولو شدم رو نیزم یچادرو سجاده اموجمع کردم. کنار تخت رو

 خواب رفتم. 

سال  یخونه اشون منتظر لحظه  یخانوم تو دایش یدن. خانواده بو دهیمرتب پوش یهمه لباس ها دیرس دیع روز

اون همراز سابق؛  گهینداشت ...د یبرام معن دیبودن. منم که کارم تمام شده بود به اتاقم برگشتم. سال جد لیتحو

 ."پناهم یکس وب یمن کامال ب دیسال جد "پراز شرو شور نبودم.

از سر گرفتن.درخت ها؛ چه رخت  شونویزندگ بایشدم. چه ز رهیخ اطیح یتو یدرخت ها یپنجره به شکوفه  پشت

 چه خوشحالند.  دن،یاز شکوفه پوش ییبایز
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 در بلند شد وخاله وارد شد برگشتم سمت در:  یصدا

  ؟یدار یجانم خاله کار ـ

 ما ؟ شیپ یای ینم شهیم لیدخترم سال داره تحو ـ

 زد:  یآمد وچند پاکت وگرفتن طرفم لبخند جلوتر

 ..ستیام مثل شما جونا ن قهیببخش اگه سل یلباس نو بپوش دیبا دیترم قابل تورو نداره سال جددخ ـ

  "رفته ادمی دنیمدتهاس که خند "به روش زدم. یجون یب لبخند

 دتونمیع دیوخوش باش دینداره بر یمن معن یبرا دیخودم خوبن.خاله ع یلباس ها نیندارم هم ازیخاله ن یمرس ـ

 مبارک. 

 شد:  زونیخاله آو ی چهره

 برات خوب باشه.  دیسال جد شاهللیا اگلمیب ؛یاین شهیآخه دخترم نم ـ

خواد که من ندارم. بابت  یلباس نو سال نو دل خوش م یول یهوامو دار یمرس ،یبود ادمیکه به  یخاله ممنون مرس ـ

 ندارم.  ازین دیدیلباس هاهم زحمت کش

 ه طرف در رفت: تخت گذاشت وب یلباسهارو رو یجعبه  خاله

 .امدهیپسرا در ن یتا صدا نییبرم پا شهیبرم الزمت م یلباس هارو نم نیباشه گلم ا ـ

 یدلم نم یکردن بودم االن حت دیوخر دنیکه عشق لباس خر یتکون دادم ورفتن خاله رو تماشا کردم. من سرمو

  خوبه. دهیجون برام خر یفاط یبه هر چخو نایکردم .هم یگشاد تنم نگاه ی. به لباس هادهیخر یخاله چ نمیخواد بب

ال س لیتحو یشد.  لحظه  زیچشمم پر از اشک بود؛ سرر یگرفته بود. کاسه  یلیکنار پنجره نشستم دلم خ رفتم

داشتم. کنارپنجره سر  یلیکاش حدا اقل فام ست؟یآروم ن میپناهم چرا زندگ یکسو ب یامسال چقد تنهام. چقدر ب

سرم آوار شد. سرمو  هویهمه ظلم که  نیاز ا هکش یم ریزانو به بغلم، مدتهاس قلبم ت ونشستم مدتهاس نیخوردم زم

 زانوهام گذاشتم وچشم مو وبستم.  یرو
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 یلیلد گهینگاه کنم ازاتاق خارج شدم. د نهیبه آ نکهیکردن بغضم بلند شدم. صورتم رو شستم وبدون ا یخال بعداز

م. کرد یم یدگیبه کارها رس دیبا اد؛یدر ب یعل ریام یخواستم صدا ی. نمنمیبب نهیرنجورم و تو آ ینداشتم چهره 

 دم.  یپس م دهیکه کش ییتقاص دردها رمکه من دا یانگار نه انگار چند ماه مادرش فوت کرده مادر

 ییکه رو  نیهفت س یواشکان وخاله سر سفره  یعل ریدستم به نرده بود. ام کیرفتم  نییپله ها آروم آروم پا از

  زونیمن خاله بلند شد وبه طرفم آمد ، بغلم کردم منم دستام آو دنیهن شده بود نشسته بودن بادپ نیزم

 مبارک دخترم  دتیع یخاله فدات شه آمد ـ

 کنار گوشش بود قدش از من کوتاه تر بود آروم جواب دادم  سرم

 شمام مبارک  دیممنونم خاله ع ـ

 بلند شد  یعل ریام یکه صدا شگمیهم خواستم برم آشپزخونه پناهگاه یم میجداشد ازهم

 همراز ؟؟ ـ

 برگشتم طرفش  ستادهیا

 بله آقا  ـ

 کرد  یاخم

 جلو کارت دارم  ایب ـ

 باز خوردم کنه.  خوادیدونستم م یم

 رفتم  جلو

 بله آقا؟ ـ

 ندادن؟  ادتی نویا یبگ کیسال نو تبر یستیبلد ن ـ

 مه داد: وپرت کرد تو دهنش و ادا یزد، مغز بادام یپوزخند ـ

 .دهیبه تو نرس یتیالبته از اون بابات معلومه ترب ـ
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 چزونمش. یمنم م هینجوریناراحت شدم. دست هامو تو هم گره کردم؛ حاال که ا یلیاسم بابامو آورد خ باز

 جواب داد 

ه رحمت آخه هنوز چند ماه مادرتون ب دیناراحت بش دیگفتم: شا یگرفتم ول ادیاز خانواده ام  نمیچرا بلدم، ا ـ

 ! دیداشته باش دیکردم ع یخدارفته فکر نم

پرت کرد تو  لیمشت پراز آج هویبودم؛  دهیاش از حرفم سرخ و ابروهاش در هم گره خورد. به هدفم رس چهره

 صورتم و داد زد: 

 هان؟ یدیدهنتو آب کش ؟یاریاسمشو م یبه چه حق اریاسم مادر منو به زبانت ن ـ

 ودتر بلند شد وکمرشو از پشت گرفت گفت:برداشت طرفم که اشکان ز زیخ

 اعصاب وخودتو خورد نکن.  دهیامروز ع یـ نکن عل 

 به من رفت.  یغره ا چشم

 ها.  یریزبان به دهن نگ قهید یبرو همراز  ـ

 : دیغر یآروم یو وادارم کرد همراش به آشپز خونه برم. باصدا دیبازمو و کش خاله

 ؟یکنترل کن زتویزبان ت شهیدختر نم ـ

 از خودم برنجونم. دی. خاله رو نبادمیبازومو از دستش آروم کش میدیآشپز خونه رس به

 کردم اونم مثل من عذا داره.  یآور ادینگفتم فقط  یزیخاله من که چ ـ

 .گذاشت زیم یرو وانوی. لدینفس سر کش کیو  یوانیل  یکرد تو یاب رو آورد و خال یو بطر خچالیرفت سمت  خاله

 کنه؛ خوبه اشکان مانعش شد.  یومال یاالنه باز سر وصورتت  رو خون دختر گفتم ـ

 نشستم وپاهامو دراز کردم.  دمیعقب کش هارویاز صندل یکی کالفه

 . ستیخب چکار کنم خاله دست خودم ن ـ
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 تکون داد  یسر خاله

 . میکار دار یمهمون داره کل یکارامونده امشب عل ایعجب از سر نترست دختر.پاشو ب ـ

 شد بلند شدم رفتم کنارش  نتیاز کاب یخور وهیم یدرآوردن ظرفها غولمش

  ادنیخاله مهموناش ز ـ

 بود جواب داد:  نتیسرش تو کاب خاله

 . ینداده فقط حواست باشه امشب بهانه دستش ند یوقته مهمون یلیآره؛ خ ـ

 گذاشتم.  زیم یظرف هارو ازش گرفتم ورو ـ

  ستیماده نآ یزیچ ان؟چرایخاله شام م گمیم ـ

 به دستم داد. یدستمال خاله

 با ماست.  ییرایفقط پذ ارنیم رونیظرف هارو پاک کن شام و از ب ریبگ ـ

 زدم. یبه پاک کردن ظرفها کردم لبخند شروع

 ااا...چه خوب  ـ

د بدو پنهان شده بود. کارها زود انجام ش شیواقع یبود چهره  دهیکه ماشاهلل از بس مال تایخانم وب دایش باآمدن

 نازک کرد: یبه من زد وپشت چشم یپوزخند تایورودش ب

 خت؟یر یگل وگشاد وب یلباس ها نیاز ا یخسته نشد یبپوش دیشد لباس جد یهمراز نم ـ

 هامو باال دادم:  شونه

 به منه.  ایلیتو جه خ شمینجوریجلب توجه کنم هم ایخوام مثل بعض ینم ؟ییچه خسته ا زمینه عز ـ

 سرم نگاه کردم فاصله اشو بامن پرکرد.  با حرکت سرتاپاشو

 منظورات منم هااا؟! یگفت یچ ـ
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 گذاشتم  ینیس یوتو یشربت خور یوانهایفاصله گرفتم ل ازش

 چسبه؟  یکه گفتم به تو م یینایمگه ا یریگ ینه جانم چرا به خودت م ـ

 باال انداخت  یکردو شونه ا نییروبه پا لبشو

 خوره.  ینکه نم ـ

 نم بلند شد: خا دایش یصدا

 سر مون.  ختهیکار ر یکل میدعوا ندار ی. حوصله دیش الیخ یامروزو ب یتورو خدا  ـ

 گفت:  ادین شیپ نمونیب ییدعوا نکهیا یهم با اخم برا خاله

 اش. دختر نداشته ب نیبه ا یتو به خودت برس کار یچکار لباس همراز دار تایب ان؛یاالنه مهمونا ب دیبسه تمامش کن ـ

 . میحرف خاله ساکت ومشغول کار مون شدبا  ـ

رفتم  یکه م ییها یمهمون ادیمختلف فضا رو پر کرده بود.  یعطر ها یبو دنیاز راه رس یگریبعد د یکیها  مهمان

 . ستین داریپا ییخوش چیداشتم! واقعا ه ییافتادم. چه روزها

با  یکت وشلوار رسم ایاسپرت  ای ونمیوآقا ابیز یسالن بزرگ و پر کرده بود. خانم ها بالباس ها یفضا کیموز یصدا

کت وشلوار  یعل ریست شده بود. ام یوکراوات طوس یلباس نوک مداد یکراوات بودن. اشکان با کت وشلوارطوس

تک  میاز حق نگذر یافتاده عذا داره! ول ادشی هپوش بود انگار تاز یمشک ،کالی، کراوات مشک یو لباس مشک یمشک

 . تیجمع نیبود ب

 یرده وبرابه سر ک یکیکوچ یبود که کتش کوتاه بود روسر دهیپوش یینفت یکت شلوار آب تایشروع شد. ب ییرایپذ

ه راست ییو شلوار پارچه ا یزانو شال طوس یتا رو ییسورمه ا کیتن یآماده بود ...ومن با همون لباس معمول ییرایپذ

زد اما راحت بودم که جلب  یبود. درسته به تنم زار مده یو اتو کش زیکهنه بود، اما تم میدرسته  لباسها  یمشک ی

 کنم.  یتوجه نم

 هیپا یها: وانیل یشربت تو ختنیآشناها ودوستان سابق بابا قلبم فشورده شد. رفتم کنار خاله که مشغول ر دنید با

 بلند بود وملتمسانه گفتم 
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 خاله ؟ ـ

 جانم بگو.  ـ

 نرم سالن؟ رو انجام بدم  نجایا یمن کارا شهینم گمیم ـ

 جور که مشغول بود. همون

 تونه.  ینم ییتنها تایب ادهیز تیجمع شهیچرا خاله؟ نه نم ـ

 آخه خاله ... ـ

 به من کرد:  ییگذرا نگاه

 برو به کارت برس.  شهینم میدار ادیهمراز دخترم کار ز ـ

 بود.   یخاله موقع کار جد دمیکش یقیبرداشتم. نفس عم زیشربت وگرفتم واز م ینیس دیام نا

نره همون همراز سر  ادتی یهست یبرم نفسم رو فوت کردم باخودم گفتم: برو همراز تو قو رونیب نکهیاز ا قبل

 . یسخت

 حسرت من   یزمان یکردم که  یم ییرایپذ یاز دختران دیبه پا بود. با یدلم آشوب ته

سوال  یچر خوندم. برام جا یم تیجمع نیو ب ینیزن و مرد درحال رقص گذشتم وس تیجمع نیبیخوردند. از  یم

 ی!؟ حتما رابطه ستیهاش ن یوقت تو مهمون چیچرا ه یعل ریام شیآمده بود پ تیتسل یبود اون دختره که برا

 ..هه.  نهیماهشو بب یرو یدوست نداره کس یعل ریام ایدارن  یپنهان

 خدا  یوا

 ! ؟ییهمراز توا ـ

 ساحل چشم هامو بستم و باز کردم. یباصدا

تو  که گهید ییمشغول صحبت با چند نفر بود. برگشت سمت ما. رو به ساحل ودخترها یعل ریام دمیرفش چرخط به

 بودمشون کردم.  دهید یادیز یها یمهمون
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 بله خودمم.  ـ

 : دیخند اسی

 ؟یمستخدم شد یخدا همراز تو ک یوا ـ

 کرد و گفت:  هینازک کرد رو به بق یپشت چشم ساحل

 شده. بابا ش فوت یاز وقت ـ

 و با ناز گفت:  دیکوتاهش کش یبه موها یدست نسترن

 روز افتاده باشه.  نیبه ا یهمراز شاگرد اول مدرسه قهرمان ورزش شهیباورم نم ـ

 گفت: دیخند یکه م نطوری. از درون در حال انفجار بودم. ساحل همدنیسه با هم خند هر

 دم شده. مستخ هی یدر آوره؛ اونم چ نجایسر از ا یمل میت یجا به

 هاشونو نداشتم چشم هامو بستم خواستم رد بشم که ساحل بازومو گرفت:  هیوکنا شین تحمل

 . ینکرد ییرایکجا؟ هنوز از ما پذ زمیصبر کن عز ـ

شربت و جلوشون گرفتم با تمسخر دست جلو آوردن شربت  ینیگلومو قورت دادم به خودم مسلط شدم. س آب

 کردم رو هرسه شون.  یشربت وخال ینیاد سگش یبا لبخند لکسیر یلیبردارن خ

 .دییبفرما ـ

روشون خودمو مظلوم نشون  ختمیکردن چرا شربت ور یم غیج غیوج دنیدخترا تند تند به لباس هاشون دست کش 

 گرفتم.  ادی تایاز ب "تویمظلوم نیبده ا رشیخدا خ"دادم.

 . ارمیبود االن براتون دستمال م نیها سنگ وانیل یببخش یوا ـ

 گفت:  هیباگر ساحل

 بود!  یعمد ریلباسمو خراب کرد. نخ نیبب ـ
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 کرد:  دییحرف شو تا نسترن

 بود.  یآره عمد ـ

 شد  نگاه مظلوم مو بهش دوختم و اروم گفتم:  کمونینزد یعل ریام

 نبود.  یعمد ـ

 کرد.  یاخم

 باشه برو.  ـ

 از شربت:  سیخ یبه خانم ها روکرد

 افته ینگرفته کم کم راه م ادیو هنوز کار دیخانوم ها ببخش ـ

 آزار من بود. یبرا یا هیکنا  حرفش

 تند خودمو به آشپز خونه رسوندم.خاله زد به صورتش: یقدم ها با

 ؟ یدختر باز چکار کرد یوا ـ

 طرفه شد.  هیکرد  یهاسنگ وانینبود ل یوا خاله عمد ـ

 کوب کرد. پشت سرم بود:  خیمنو م یعل ریام یصدا

 . یمن چطور رفتار کن یبا مهمون ها یریبگ ادی دیبعد؛ با یونه برابم هتیتنب ـ

 طرفش  دمیچرخ

 نکردم مقصر خودشون بودن.  یمن که کار ـ

 کرد وگردن کج:  زیر چشماشو

 بود؟ من شاهد حرفاتون بودم.   یعمد یبگ یخوا یم یعنی ـ

 هامو جمع کردم.  لب
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 . دنیخب اونا منو مسخره کردن به حقشون رس ـ

 گفت:  دنیخند یبلند شد. تعجب کردم خاله هم مثل من!  بعد کل یعل ریام یقهقه  هوی

 ندارم.  تیکار نیهم یبرا امدیاز اون دخترام خوشم ن یبرم. ول یلذت م یشیخورد م نکهیازا ـ

 یکت حساب ی ینداشت؟ خودمو برا میرفت !! واقعا کار رونیخانم ب دایمتعجب منو خاله وش یچشم ها یجلو از

 ماده کرده بودم. آ

ومن شروع به جمع  تایخانم وب دایبرامون به جا موند خاله وش ختهیظرف نشسته وسالن به هم ر یها رفتن کل مهمون

 آمد وسط پله ها بود. ساعت تشو از دست باز کرد. گفت:  نییاز پله ها پا یبا لباس راحت یعل ری. اممیکرد یآور

 کنه. یمرو جمع ماستراحت همراز ه دیهمه بر دیصبر کن ـ

 پله:  کیمن انداخت و رفت نزد یچند تا بشقاب به دست داشت ؛ نگاه خاله

 انجام بده.  ییتونه تنها ینم ادهیز یلیخ ـ

 گفت: یبلند یصدا با

 . دیکه گفتم همه بر نیهم ـ

 من کرد:  روبه

 یظرف هارو با دست م یکن استفاده ییاز ظرف شو یبرق افتاده باشه حق ندار نجایشدم ا داریفردا صبح که ب ـ

  ؟یدیفهم ینداز یبرق م نجارمیا یشور

 یرفتن؛ خاله کم یخواسته تند یخدا تایخانم و بب دایچنان محکم گفت: که چشم هام بسته شد. ش شویدیفهم

ه س یاز مبل ها یکی یرو یو یت یزد ورفت جلو یمندانه ا روزیلبخند کج وپ یعل ریرفت ام یمنومن کرد وبا ناراحت

 کردم. ارنگاهش شروع به ک نیزره ب ریبه ناچار ز یفره طبق معمول دراز کشن

سنگ دله ..اصن چرا نرفت اتاقش  نقدریبشر چرا ا نیکردم. موندم ا زیظرف هارو شستم وسالن رو تم یسخت به

 دم. کر یکه امکان داشت باسرو وصدا کار م ییمنم تا جا دهیخواب یو یت یخوابه آخه؟جلو یجا نجایبخوابه ا

 : دمیاشکان وشن یشستن ظرف ها بودم که صدا مشغول
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 زنم.  یحرف م یبزار فردا من باعل ییهمراز خسته ا ـ

 جواب دادم:  دمیکش یطور که ظرف هارو آب م همون

 من همرازم.  رینخ ؟یاز خستگ رمیم یم فمیکنم فکر کرده من ضع ینه تمام م ـ

 آب خورد:  یوانیل

 ؟ یلج باز نقدریاون لجباز؛ چرا توام ا موندم یباشه هرجور راحت ـ

 یثابت کنم من م دیبا یخواست ..ول ینشستم وسط آشپز خونه پاهامو دراز کردم به شدت دلم خواب م بارفتنش

نبود حتما رفته اتاقش کارم تمام  دمیتو سالن کش یشد سرک زیتونم. بلند شدم وبه کارم ادامه دادم آشپز خونه تم

هام وضو گرفتم  نمازم رو  ید. با همه خستگیبه گوشم رس یفیضع یاذن صبح با صدا دمیسشده خسته به اتاقم ر

 . دمیسجاده خواب یحال بلند شدن نداشتم سردم بود  همونجا با چادر نماز رو گهیخوندم. د

خوام بگل بافت نرمم رومه! دوست داشتم  یسرم بالشته وپتو ریز دمیخسته چشم هامو باز کردم با تعجب د یبا بدن 

تو اتاقم نور گرم شو پهن کرده بود ...حتما کار خاله بوده پتو روم انداخته. از  یخودمو جابجا کردم آفتاب بهار یکم

 ساعت دوازه ظهره!  ینگاه کردم وا یواری. به ساعت ددمیبس خسته بودم نفهم

سمت  دمیشده بود. هول شدم دو هدیوژول ختهیکنار زدم.  پاچه شلوارم باال رفته، موهام به هم ر یپتو رو  تند ـ

 . سیسرو

 دیبود وکار کردن منو د داریاز شب ب ی..خداکنه خواب باشه آخه اونم تا پاس کنهیپوستمو م یعل ریخدا االن ام یوا

شونه امو شونه کردم. ازپشت با کش سر بستم. شالمو سر کردم باعجله از اتاق  طرفی ختمیزد. موها مو تند تند ر یم

 باشه شازده. بنبود کاش خوا یتو راهرو چرخوندم کس یسر رونیزدم ب

بود  کیخورد نزد یعل ریام ی نهیناگهان محکم به س دمیپله رس نیراهرو به اول چیتند تند به طرف پله ها رفتم از پ 

 که بازمو گرفت: نییاز پله ها پرت شم پا

 ؟یستیچته تو؟ چرا مراقب ن ـ

 انداختم.  ریچشماشو نداشتم سرمو به ز دنیب دشد تا رهیجدا شدم. با اخم بهم خ ازش

 عجله داشتم.  دیس..سالم .. ببخش ـ
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 مانده رو باال رفت.  یباق ی پله

 برو به کارت برس . یدیتا لنگ ظهر خواب یعجله داشته باش دمی..با کیعل ـ

لو آمد. ج دنمیردم ..خاله باد، آشپز خونه پناه ب میشگیبه دژ هم زدیرفتم. قلبم تند تند م نییحرف از پله ها پا بدون

 . دیرو به روم پاش شیشگیلبخند هم

 . یکار کرد یلیخ شبید یکرد یدخترم استراحت م ـ

  ستن؟یخانم ن دایوش تایهست انجام بدم؟ ب یکار ستمیسالم خاله ممنون خسته ن ـ

 چرخوندم.  یسر ـ

 از دستشون.  میهفته راحت کینه دخترم رفتن مسافرت  ـ

 .دمیجمع وبو کش موینی.بزدم . یلبخند

 ؟ میدار یخاله غذا چ ـ

 شد؛ رفتم کمکش. جواب داد.  زیم یمربع شکل رو یبشقابها دنیچ مشغول

 دوست داره . یلیخ هیفسنجون؛ دستور عل ـ

  ییبه به ..به به ..عجب غذا ـ

 خندم گرفت..آروم گفتم:  زدیبشکن م یخاص تمیاشکان بودکه با ر یصدا

 کنه.  یم غذا چه یشکمو برا ـ

  دی.: خنددمیخورد مو عقب کش یجلو صورتم تکان دیکش هوی سرشو

 ! یگفت یچ دمیندارم. شن تینترس بابا کار ـ

 ! دمیدروغ چرا ترس ی. ولدمینشون دادم. انگارکه  نترس الیخ یخودمو ب خچالیسمت  رفتم

 گذاشتم جواب دادم:  زیآوردم سرم رونیآب وب پارچ
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 کنم. چکار  یدیکه شن یدیشن ـ

 : دیکش روینشست سرشو سمت ب زیپشت م یصندل یرو

 بابا گشنمونه.   ایب یرعلیام  ـ

 زد. یضرب م زیم یرو باقاشق

 . ادیانگار نم یمامان بده غذامونو عل ـ

 کرد : یساختگ یاخم خاله

 . ستین یاز غذا خبر این ی؟تاعل شهیوامگه  م ـ

 بود.  یوعصبان زد یشد باتلفن حرف م دهیشن یعل یموقع صدا نیهم

به شما سهام داد  یمن ک یاصال بابا ه؟یقیاز کجا بدونم حق دیکه فکس کرد ییزایاون چ هید حرف حساب شما چ ـ

 ...گفتم نه ..امکان نداره. ری؟...نخ میخبر ندار لمیکه من ووک

 : زیزد ودعوا داشت. وارد آشپز خونه شد. داد زد ونشست پشت م یحرف م نطوریهم

تونم دوباره ازدواج  یاصال من زن دارم چطور م دمیبه شما نم میزیوسالم چ رمیگ یمن دختر شما رو نمعمه خانم  ـ

 کنم؟

 . زیم یوخاموش کرد و سُر داد رو یگوش 

 به دهن برد : یتکه نان اشکان

 بازم عمه خانوم بود؟ ،یشده عل یچ ـ

 . دیکردو نوش یازپارچ خال یآب وانیل یعل

بابات سهام به نام ما کرده االنه  گهیم یبندازه به ما الک دشویهر طور شده دختر ترش خوادیما م یعمه  نیآره بابا ا ـ

 با دخترم ازدواج کن تا به حقش برسه. ید یکه سهم مارو نم

 . آروم گفت:دیکش یکالفگ یبه موهاش از رو یگذاشت ودست زیم یرو آرنجشو
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 خاله بده نهارمونو.  ـ

تم گذاش زیبرداشتم سر م نتیکاب ید منم ساالدوکه از قبل خاله آماده کرده بود از روغذا کر دنیشروع به کش خاله

 به من کرد.  یبا اخم نگاه یعل ریام

 چطور بود؟ شبتید هیتنب یخوبه راه افتاد ـ

چند ماه قبل من  ینشست کارم تمام شده بود از دعواو کتکار زی. خاله سر مدمیبهش کردم ولبمو گز یکوتاه نگاه

 رفتم.  رونیخودم از آشپز خونه ب یهمه غذا مبعد 

 همراز ؟؟ ـ

 خدا چکارم داره؟ ی...وا ستادمیبستم وسر جام ا چشمامو

 آشپز خونه  برگشتم

  د؟یدار یبله کار ـ

 غذاشو برد سمت دهنش:  قاشق

 .زیسر م نیبش ایب ـ

 هااا؟ ـ

 روبروش اشاره کرد  یصندل به

 غذاتو بخور.  نیبش ـ

 کرد:.  یعل ریروبه ام دیخوشحال خند خاله

  ییبده پسرم دختره گناه داشت تنها رتیخدا خ ـ

 : دیوعقب کش یبه من کرد وصندل ینگاه

 . نیدخترم بش ایب ـ
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 روش  ختیفسنجون ر یوکم دیبودم به نا چار نشستم ..خاله زود برام برنج کش یعل ریام یتو کف اجازه  هنوز

 بخور دخترم  ـ

ملس دوست  یآروم شروع کردم. ترش بود ومن کم نباریخوردم ا یباعجله م شهیوهم دوست داشتم یلیخ نکهیباا

 خورشتم  یرو دمیپاش یداشتم بلند شدم شکرو آرودم وکم

 من گرفتن باهم گفتن  یبشقابشونو جلو یعل ریدوتا بشقاب جلوم ظاهر شد ...اشکان وام هوی

 . زیمام بر یبرا ـ

 سرشو به جلو تکون داد  یعل ری..ام گشاد شد با تعجب نگاهشون کردم چشمام

 . گهید زیبر یکن یچرا نگا م ـ

 وگفت: دیخند اشکان

 بار.  نیمامان ترشش کرده ا میخو مام ملس دوست دار هیچ ـ

 زده ها شروع کردن. خاله سکوتو شکست:  یقحط نیغذاشون و هردو ع یرو دمیشکر پاش یخند ..کم زیر زیر خاله

 . یفهمه زن نگرفت یخب م ؟یچکارکن یواخ یجان با عمت م یخب عل ـ

 : شیداد به صندل هیغذاشو خورد وتک یعل

 دونم خاله؛ مشکل ساز شدن. ینم ـ

  ؟یچکار کن یخوا یم رانیا انیم یعمه گفت: به زود 

 چکار کنم  موندم

 که هنوز مشغول خوردن بود گفت: اشکان

 زنت. یجا ایمدت ماندانا رو ب یخب داداش  ـ

 گه؟ید هیک ماندانا
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 :دیسوال ذهن من رو پرس خاله

 آمده بود؟ تیتسل یهمون دختره که برا ه؟یماندانا ک ـ

 جواب داد: یگذاشتم ..عل ییاز جام بلند شدم. ظرف ها رو جمع کردم و در ظرف شو 

 اش کردم. اگه قبول کنه خوبه.  غهیبله خاله ص ـ

 : یعل ریام یتکون داد ..اشکان زد سر شونه  یکرد وسر یاخم خاله

 کنم.  یهمه دختر دوربرتن خودم جورش م نیدلش بخواد اون نشد ا میلیخ ـ

 سازو پر آب کرد وسرجاش گذاشت وروشن کرد وگفت: یبلند شد پارچ چا خاله

  ؟یعضب بمون یخوایم یسالته تا ک 28پسرم وقتش شده  ریخب واقعا زن بگ هیچه کار ـ

 

جالب بود  انیجر نیکه برام ا یکنجکاو نشون بدم در صورت خواستم خودمو یبه شستن ظرف ها کردم نم شروع

 خاله انداخت  یوبلند شد ودستاشو دور شونه  دی..اشکان خند

 دور .و برش پره فکر من باش  یمن باال بزن عل یبرا یدست هیها  میمامان جان منم همسن عل ـ

 بهشون بود خندم گرفته بود. خاله از پسرش جدا شد:  پشتم

 بود.  دیبا یعل ریکنم. االن فکر مشکل ام ی به موقعه اش دست تورم بند مخُبه حاال ـ

 کرد:  یعل ریام روبه

 غهیکه ص نایانتخاب کن ا تیزندگ یدختر خوب برا ی یهرکس که دوست دار ایآشناها  نیبه نظر من بگرد از ب ـ

 شن.  یشدن برات زن نم

من بد  یگشت سرش گرم بوده! بعد به بابا یبر م ریپس شبا که د کارا باشه حالم بد شد.. نیاهل ا یعل ریام نکهیا از

 . الیخ ی. اصن به منچه بابا بگهیم رایوب
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 خونه آرامه! خاله هم به پسرا ستنین دایوش تایبه داخل سالن رفتند. انگار ب ییصرف چا یبرا ونیتموم شد، آقا کارم

 بیبودند. همونجا خشکم زدم! رغ یخبر ورزش دنیمشغول د یو یت یبراشون بردم. جلو ختم،یرو ر ییچا وستیپ

 ! میت یازش جلو زده و رکورد زده بودم،همراه سر مرب ادیمن که با اختالف ز

 .  دیبگ متونیت یاز بچه ها یکم یـ خب خانم صالح گزارشگر

ها  نیردارم. چون از بهت یشتریب دیام ممونیت یسال نو.  امسال به بچه ها کیـ ضمن سالم وتبر یصالح خانم

م ما . فعال نفر دووندندیبه ما بپ میدواریدارن که ام بتیغ یخانم همراز جعفر میت تانیهستن البته نفر اول ما وکاپ

 جاشون هستن. ینیخانم ام

 

شمم از چ یاشک یرو به دندون گرفتم وقطره ا نمیخواست بشنوم. لب پا یدلم نم دی. شادمیشن یصداشونو نم گهید

 زیم یو رو ینیس یخوردن بلند شد به سخت یوصدا فنجانها که به هم م دیلرز یدستم متو  ییچا ینی. سدیچک

 .. دمیوسط مبلها گذاشتم، به سمت آشپز خونه دو

 خاله بلند شد.  یصدا

 شد؟  یهمراز دخترم چ ـ

 جوابشو داد:  اشکان

 ولش کن مامان فکر کنم بدونم چشه.  ـ

 واپسرم چش شد آخه؟  ـ

 مامان.  الیخ یب ـ

من  یبا آرزوها ی..آخ بابا چه کرد دمیچقدر زحمت کش زهیاپن نشستم اجازه دادم اشکم بر ریخدا ..ز یخدا ..ا یا

 بود: میها یآور ناکام ادی یعل ریبلند ام ی... صدا یی؟..آخ بابا ..بابا

 . نمیبب ایزود ب ار،یب ییمگه قبال نگفتم: درست چا ؟یهمراز کجا رفت ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
206 

 

 ریماگه نرم ا دمیبه صورتم کش یکرده بود. دست سیدم، چشم هامو بستم اشکم صورتم و ختکون دا نیبه طرف سرمو

 .  شهیم یعصبان یعل

. بادستم صورتمو باد دمیکش یقیبرداشتم، اشکم رو پاک کردم و نفس عم  زیم یاز رو یشدم. دستمال کاغذ بلند

 یچه م یاز درد دل من؟ کس دونهیشکان چه م. انهیضعفم و بب یعل ریام دیدونم چشم هام سرخه شده. نبا یزدم، م

 یچه زجر ییدونه من تنها

 خونه گرفتم: یآقا یوبرداشتم جلو ییچا ینیکشم؟ به سالن برگشتم س یم 

 آقا. دییبفرما ـ

من خوشحال  یواز ناراحت دهیدونم به هدفش رس یزد. م یبار ...چشم هامون به هم گره خورد. پوز خند نیاول یبرا

 داشت: وبر ییشد. چا

  ؟یتو که نبود یمل میهمراز ت نیا ر،یبگ ادیمگه نگفتم: درست  ه؟ییرایچه پذ نیا ـ

 ندادم خودش جواب داد.  یجواب

 به کارت برس. اد،یبهت م شتری!  همون کلفت بادینه بابا اصال به تو نم ـ

 را گرفته بود رو قورت دادم.  میدرون گلو ییرو که همچون گردو بغضم

 به صورتم کرد:  یخاله نگاه یووبردم جل ییچا

 ؟یهمراز که گفتند: تو بود نیچت شد دخترم؟ نکنه ا ـ

 هام و به هم فشردم و سرم رو با تمام تاسفم، آروم تکون دادم.  لب

 .ستیخاله مهم ن یچیه ـ

 شو برداشت و نگاهم کرد:  یاشکان ش.چا نوبت

 . شهیغصه نخور درست م ـ

 داد.  یعذابم م یعل ریام ی.خنده هاهیدردم چ دنیفهم نایکردم. ا عیسرمو تکون دادم انگار ضا فقط
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 .شهیخوشحال م میگفت: از ناراحت یاز شکست من خوشحال شد.خودش م آره

 ینوروزو از ت دیع یواشکان خونه نبودند. شب هردو برگشتن منو خاله هم برنامه  یعل ریگذشت، ام دیروز از ع چند

 ینکنه، زود یبرج زهر مار بود. خدا رحم کنه سر من خال نیع یعل ریام یه .چهرمیکرد یطبق هر شب نگاه م یو

اشکان به  شه،یشد. مثل هم الیخ یمنو ب یبلند شدم سالم دادم. خاله هم نشسته سالم داد جواب خاله رو داد ول

سر پا  که خورد شد من که واریدستشو پت کرد تو د یمبل رها کرد گوش یخودشو  رو یمنو خاله سالم داد عل

 بودم از ترس چشم مو بستم. داد زد.  ستادهیا

 آخه؟  هیچه گرفتار نی..ا ای.. لعنتایلعنت ـ

 . دی.خاله نگران پرسدیرس یهم ناراحت به نظر م اشکان

  د؟یشده آخه چرا ناراحت یچ ـ

 جواب داد.  یعل

 یینکردم.خاله تمام دخترها یکار چیرسن ومن ه یاز راه م دشیگرام ودختر تر ش یعمه  گهیهفته د کیخاله  ـ

 من از یزن دار یگیدروغ م گهیماندانا هم قبول نکرد. عمه م یکنند. حت یخوان برام نقش باز یپول م یدور برم کل

 کنم. یمحضرچک م

 کرد.  یمن نگاه به

 کنه!  یمنو نگاه م ستادهیوا اریآب ب  یبرو کم ـ

 چشم آقا.  ـ

 یبرداشتم، تو خچالیود رفتم امرشو انجام بدم. پارچ آب رو از داخل نکنه ز یسر من خال شویدق دل نکهیا یبرا

 هم کنارش.  وانیگذاشتم دوتا ل ینیس

 وگرفتم طرفش.  وانیکردم داخل ل یبهش رسوندم. آب وخال زود

 .دییبفرما ـ
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و  گذاشت خم شدو به موهاش چنگ زد زیم یوبا صدا رو دیرو سر کش وانیبکنه ل یتشکر ای ینگاه نکهیا بدون

 کالفه گفت: 

 خاله چه کنم؟  یوا ـ

 رفت:  یور م یعل ریام لیموبا یکنار خاله نشسته بود وبا خورده ها اشکان

 بود.  یخوب یگوش یبود عل فیح ـ

 : دیغر یسرش رو بلند کرد و عصب یعل ریداشت. ام یشوخ یبرا یدست یطیحرکت اشکان خندم گرفت در هر شرا از

 . دیبکن یفکر مگیم ؟یآورد ریآشکان وقت گ ـ

 من نگاه کرد:  به

 ؟یخند یتو چرا م ـ

 کردم:  یدستم باز یانداختم با انگشتها نییرو لبم سرمو پا دیماس خندم

 . دیآقا ببخش یچیه ـ

 گفت: خاله

 دختر عمت  خوب بود وخوشت آمد. دیواقعا ازدواج کن خب.اصال شا یخودیب یکارا یبه جا ـ

 کون داد. کالفه دستاش و تو هوا ت یرعلیام

که ازش  یزن وبچه کنم. اونم کس ریخواد خودمو درگ یخاله هفت سال از من بزرگتره، بعدشم دلم نم یگ یم یچ ـ

 دادم. یدونستم حقشونه، م یمتنفرم. به خدا اگه م

 کرد گفت : یرو م ریوز یکه همچنان گوش اشکان

 موندم چرا ماندانا قبول نکرد ؟ ـ

 . دمیشن یصداشونو م یبه آشپز خونه رفتم. ول وهیآوردن م یشتم به بهانه بحث ها رو ندا نیا یحوصله ا 
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 جواب اشکان وداد: یعل ریام

 عقد دائم بشه. یمدت هی یبرا ستیحاظر ن گهیم ـ

 گفت: خاله

 خواد؟ یچرا نم ـ

 .رمیخوام  فعال زن بگ ی. واقعا نممیریخوام چهار ماه عقدم باشه بعد طالق بگ یآخه من  م  ـ

 شستم باخودم گفتم:  یها رو م وهیکه م رنطویهم

 یتو  دمیهارو چ وهیپسره خل و چله! م نیبشه؟! واقعا ا یکس یچهار ماه زن رسم ادیب هیمسخره، کدوم دختر ـ

 گذاشتم و گفتم:  زیم یظرف وبردم و رو

 من برم.  ستین یاگه کار ـ

 زد  یلبخند خاله

 . رینه دخترم برو شبت بخ ـ

 ازش نداشتم!   ییبود؛ انگار البته توقع وارید یعل ریام یگفت: ول ریهم شب بخ اشکان

 زجر بکشه ونصف اموالشو بده. یکم نمینشه؛ ا دایپ یاتاقم رفتم. با خودم گفتم: چه خوبه کس به

 وبرداشت:  یوخورد نکرد! با اخم گوش شیمگه گوش نیزنگ خورد .ا یعل ریام یسر صبحونه باز گوش صبح

 بله عمه خانوم؟ ـ

 سالم.  رمیگ ـ

 داد زد:  میشد رهیپرت شد عقب همه بهش خ یبه شدت بلند شد صندل یصندل یاز رو هوی

 ؟ی...ک نیایم یک ـ

 تکان داد:  یوسر دیبه موهاش کش یدست
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 حرف من همونه که گفتم: دیبدن یهفته؟...باشه ..باشه ول نیهم یسه شنبه؟...سه شنبه  ـ

 اشکان وخاله باهم گفتند:  ز،ینداخت رو مرو قطع کرد و ا یگوش یخداحافظ بدون

 شد؟ یچ ـ

 و کالفه گفت:  دیدو دستشو به صورتش کش هر

 . نجانیبشه ؟ پس فردا عصر ا یچ یخواست یم یچیه ـ

 کشه ..بلند شد و به طرف در رفت پشتش به ما بود  یدلم خوشحال بودم داره عذاب م ته

 خاله ؟ ـ

 ت: گذاش زیم یدستشو رو ییفنجان جا خاله

 جانم خاله؟ ـ

 نمونده.  ییخاله باهاش حرف بزن انگار چاره ا ـ

 جواب داد:  خاله

 . شهیم یچ نمیباشه بب ـ

 اپنو و کالفه نر گفت:  یرو دیکوب بامشت

 کن.  شینداره، حتم شهیم یچ ـ

 بلند و محکم از آشپز خونه خارج شد. اشکان هم دنبالش راه افتاد. یباشه پسرم برو. با قدم ها ـ

 گرفتم بادهن پر گفتم: رینون پن یا زلقمهیپشت م نشستم

 کنه؟  یم ینجوریچرا ا ره؛یچشه خاله؟ خب زن بگ ـ

 شو خورد:  ییچا یمانده  یهم کنارم نشست وباق خاله

 .اوردمیجونا در ن نیدونم دختر، آخرشم سر از کار ا یم یچ ـ
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 خوردم و گفت:  گهید یلقمه  ـ

 کنه خدا براش بال رسوند.  یم تیاذچقدر منو  نیحقشه خاله، بب ـ

.چه دیکش یمادرش چ ینیبب یکنه مقصر بابات بود. نبود یکارو م نی.اگر با توام استین ینگو دخترم پسر بد ـ

؛ افسرده ایبود  ضیمر ایپسر محبت مادر و خوب حس نکرد.  نیبود. ا ریگوشه گ ایکرد  یم هیتا صبح گر ییشبها

 بهش حق بده. 

 شدم:  رهیستم خد یتو ییچا به

 خواد چکار کنه؟ یکرده بودم. االن م دایپ یواال تا حاال راه فرار نجام،یخب خاله حق دادم که ا ـ

 طرفم:  دیدستش گرفت وچرخ یزد دست هامو تو یلبخند خاله

 زنش بشه. رانیا انیم نایکه ا یچهار ماه یحاضر نشده برا یزده کس یبه هر در یعل ریدخترم ام نیبب ـ

 کث کرد و ادامه داد. م یکم

 . یکمکش کن یتو بتون دیدخترم شا ـ

 کردم ولبهامو جمع:  یاخم

 خاله!  یچه کمک ـ

 زد رو دستم:  گرشیآروم با دست د ـ

 کنه. تیو تو رو کم آزار و اذ ادیپسر به رحم ب نیدل ا قیطر نیخدا خواسته ازا دیدخترم شا ـ

 تکون دادم:  سرمو

 فهمم؟ یخاله نم یچ یعنی ـ

 گورشونو گم کنند.  نایشو تا ا یعل ریام یچند ماه  زن عقد نیوا ایدخترم ب ـ

 : دمیحرف چشمام گشاد شد. ناخواسته بلند شدم دستمو از دست خاله کش نیاز ا شوکه
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 بعد چند ماه خالص؟ ریازم بگ ممیکشم، االن هم زنش بشم؟ که تنها دار یخاله؟ کم دارم ازش زجر م دیگیم یچ ـ

 و سرم و تکان تکان دادم: هامو  دست

و شکنجه کرده آرزوهامو گرفت. داغ گذاشت کف پام. هر روز به خاطر  تیمنو اذ یلیاون خ ستم،ینه خاله نه  من ن ـ

 تونم  یکمکش کنم؟ نه خاله نم امیبدنم کبوده. حاال ب یجا هیکتک هاش 

 ادامه دادم:  هیگر با

شکنم خاله، تا حاال نشکستم تحمل کردم کارهاشو چون بهش  یار! مبعد چند ماه طالقم بده خالص؟ انگار نه انگ ـ

 تونم.  یتونم ..نم یاالن، نم یکرده ول تیمن مادرشو اذ یحق دادم. بابا

 خاله بلند شد وشونه هامو گرفت:  ـ

کنه از شناسنامه  یزنه ، بعدش اسمشو پاک م ی.گفته بهت دست نمیترسیم یو از چ یگیم یدونم چ یدخترم م ـ

 .نایکن تا خالص بشه از دست ا یمدت نقش زنش رو باز نیت ..فقط اا

رفتم آب رو باز کردم و با دست آب  ییظرف شو نگیدست اشک هامو پاک کردم. از خاله جدا و به طرف س باپشت

 : دمیکش ی.نفس عمقدمیخوردم. حرکاتم دست خودم نبود!. به طرفش چرخ

 مه دختر اطرافشه آخه چرا من؟ه نیا د؟یدیرس جهینت نیخاله چطور به ا ـ

 نگران گفت: خاله

 باهات نداره . یو دادم. هم خودم مراقبتم هم از قبل گفته: کار شنهادیپ نیدخترم من ا ـ

 نگاهم کرد  ملتمسانه

 از هم خوشتون آمد. دیشا دیدید یتو برداشت. خدارو چ تیدست از اذ نمیکارو بکن، بلکه ا نیا ایدخترم ب ـ

 دلهوره سراسر وجودمو گرفته بود:  دمیه صورتم کشب سمویخ یدستا

 شه؟یمگه م اد؟یهه خاله خوشمون ب  ـ

 تر گفتم: نگران
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پناه،  اونوقت  یکس وکار ، من ِ ب یمنِ ب ؟یگرفت وطالقم داد چ موییاگه تنها دارا ؟یخاله اگه بهم دست زد چ  ـ

 چکار کنم؟

و کنار گوشم  دی. منو به  آغوش کشدیک کرد صورتمو بوسروبا کف دست  پا لمیهمچون س یجلو آمد اشک ها خاله

 گفت: 

 کن. کارو ب نیراحت باشه به خاطر من ا التیپس خ ینداشته باش زارویچ نیدخترم خودش گفته: بهت بگم انتظار ا ـ

 تکون دادم  سرمو

 تونم.  یتونم خاله نم ینم ـ

 بشیدستش تو ج یشد.   یوسط پله ها ته دلم خال یلع ریام دنیجداشدم وتند تند از پله ها باال رفتم. با د ازش

دادم و ازکنارش رد شدم. به اتاقم پناه بردم. درو  هیتک واریکردم نگاهش نکنم.پشتم رو به د یشد سع رهیبود. بهم خ

 یدادم دستامو تو هم گره کرده و م یتکون م کونبستم وپشت در نشستم و زانوهام رو جمع کردم. خودمو ت

 کردم.   یدستهام پنهان م نیهم صورتمو ب یاهچرخوندم ..گ

بر من آخه بابا چرا منو بدخت  یبدم؟ وا یخدا جوابشو چ یا ؟یکن یبا من م یچه کار نیا ایچه کنم؟ خدا ایخدا

  ختمیصورتم اشک ر یمُردم. به پهنا یکاش منم م ؟یکرد

کنم. حاال چطور قبول کنم  سیمو خخوام از ترس خود یم شمیرد م شیتو اتاق حبس کردم. من از دومتر خودمو

 کنه؟ یم تیاذ نقدریزنش بشم؟ اصال به من چه! به درک، حقشه چرا منو ا

 خاله از پشت در بلند شد. یبس با خودم  حرف زدم و غر زدم سر خودم و خدا و بابا، خسته شدم . صدا از

 همراز دخترم؟ ـ

 ب..بله ؟ 

 تونم .. ینم ییکمکم کن تنها ایدخترم آقا مهمون دارن ب ـ

 شدم درو باز کردم:  بلند

 . امیچشم خاله االن م ـ
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 به من کرد:  یبود متعجب نگاه ستادهیکه پشت در ا خاله

 ؟یکن یم رهیگ یدخترم هنوز دار یوا ـ

 رفتم:  یبهداشت سیروم هق هق کردم وبه طرف سرو آ

 تونم بکنم؟ یهم م گهیکار د هیخاله مگه بجز گر ـ

 : دمیصداشو شن وارد اتاقم شد خاله

 کاراشو  لی. خودتم دلستین یپسر بد یکارو  با خودت نکن. به خدا عل نیدختر ا ـ

 . یدون یم

و  سهیو خ ی! مدام بهار هیروزها مدام بارون نیکه ا ییملتهب کردم. چشم ها یبه چشم ها یرو شستم نگاه صورتم

بود با  ستادهیاله وسط اتاق دست رو دست ارفتم خ رونیسوزه.  ب یصورتم م فیاشک ها پوست لط نیا یاز شور

 افتاده گفت: یشونه ها

 داره؟ نهیک نقدریاگه خوبه چرا ا ه،یپسر خوب یگ یخاله همش م ـ

 فاصله رو پر کرد .دستمو گرفت:  خاله

 . دهیمادرش چقدر زجر کش یماریاز ب یعل ریام یدون ینم ده؟یکش یمادرش چ یدون یدخترم نم ـ

 : دمیبه لباس گل وگشادم کش یلم رو درست کردم دستخاله جدا شدم شا از

 خوبه.  یعل ریام  یگیمن بگم شما م یباشه خاله هرچ ـ

 ها و سرم رو تکون دادم:  دست

 .نهیبهتر یعل ریام ـ

 طرفش:  دمیچرخ

ط فق ه،ریندارم ازم بگ ییدارا گهیتونه عقدم کنه د یکنم. به زور که نم یکارو نم نیمن ا یباشه خاله درست ول  ـ

 دم.  یجسمم مونده اونو راحت دستش نم
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 آروم زد صورتش  خاله

 دخترم نگو قول گرفتم ازش دست بهت نزنه.  ـ

 زدم اونم دنبالم:  رونیزدم وسرمو تکون دادم قبل خاله از اتاق ب یپوزخند

 تونم اعتماد کنم.  یخاله نم ـ

 یوسه آقا بودند. دکتر و م بایجوان ..خوش لباس وزدو خانم  یعل ریام یمهون ها مینزد یتا آشپز خونه حرف گهید

 رو نه. هیشناختم بق

ربت ش یداخلشون.  کم ختمیشربت آلبالو ر بیگذاشتم. به ترت ینیبلور خوش تراشو داخل س یراسته  یها وانیل

 بشم. خاله بالبخند گفت: عیضا نایا یخواستم جلو یبود با دستمال پاک کردم نم ختهیر ینیس یتو

 . یراه افتادخوب  ـ

 مهمون ها شدم سالم دادم:  کیبرداشتم.  وارد سالن شدم. نزد اطیوبا احت ینیزدم س یلبخند

 سالم.  ـ

 بلند شدو با لبخند سالم داد:  یهمون مهد یعنی دکتر

 سال نو مبارک.  یبه.. سالم همراز بانو، خوب ـ

 زدم:  یهمه محبتش لبخند کمرنگ نیا از

 مبارک. ممنونم سال نو شما هم ـ

ارش که کن یروبه خانم یکردم مهد ییرایپذ بیبه ترت ییرایپذ یبه زور جواب سالم منو دادند ..جلو رفتم برا هیبق

 نشسته بود کرد: 

 کردم.  فیکه برات تعر هیخانم همون نیا زمیعز الر،یآ ـ

 زد وگفت: ی..لبخندگذاشته بود.  یعسل یداشت ولنز طوس یکیکوچ ینیبود. لب وب ییا زهیم زیور بایز دختر

 اِ..واقعا؟  ـ
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 برداشت:  وانویزد وسرشو تکون داد ..شربتو تعارفش کردم ل یلبخند

  زمیممنون عز ـ

 کنم نوش جون.  یخواهش م ـ

 گفت: یعل ریبه من انداخت روبه ام یوشلوار کتان قرمز نگاه یبا لباس اسپرت صورت ونیاز آقا یکی ـ

 ه حواسته باشه. درد سر دار بایز یجان خدمه  یعل ـ

 نشسته بود جواب داد: یعل رینشست اشکان کنار ام میشونیبه پ یاخم

 کن اون المصبو. شیخب درو ـ

 گرفتم. تا االن ساکت بود جواب داد:  یعل ریام یوجلو ینی.. س دیخند مرد

 نداره.  یقابل ـ

لب لبخند ق نیزد.وا یشد ولبخند کجنگاه کردم. مات چشمام  شیخیناخوداگاه به صورت  دیدستام لرز ریتحق نیا از

 من و خنجر زد. 

 دنی. خاله مشغول چدمیکش یکرده بود. تند تند نفس م خیدست هام  تیاونجارو ترک کردم از شدت عصبان زود

 بکنه گفت: ینگاه نکهینهار بود. بدون ا یظرف ها برا

 .نیبچ رونیب یرغذا خو زینهار ببر روم یظرف هارو برا ایب ؟یشد باز کالفه برگشت یچ ـ

و غذا رو گذاشت سر  دمیچ زویم یخاص ی قهیبا سل رونیجواب دادن نداشتم ظرف ها رو برداشتم وبردم ب ی حوصله

 . زیم

 آشپز خونه:  رفتم

 خاله ؟ ـ

 ساالد دستش بود: ظرف

 جانم دخترم؟  ـ
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 کوفت کنند. انیب دیبگ دیآماده اس بر یخاله همه چ ـ

 چشماش گشاد شد  خاله

 ادر نگو.وا م ـ

 رو به من بزنند؟ حق دارن آره ؟ یوا خاله چرا نگم؟ اونا حق دارن هر حرف ـ

 رفت.  رونیاعصاب ندارم باساالد دستش ب دیفهم یم خاله

 . زیسر م ایباشه ..باشه ب ـ

 کنم.  یکوفت م یزیچ ی نجاینه خاله من ا ـ

 کرد ورفت.  یسرشو چرخوند طرفم ، اخم خاله

 غذا خورد.  زینرفتم خاله هم همراه مهمون ها سر م رونیغذا ب انیپا تا

هو ته دلم  ینچسب!  یکالفه بودم. به زور چند قاشق غذا خوردم. نکنه لج کنه ومنو بده اون پسره  یاز حرف عل 

داغونم کرده  الیفکرو خ ارو؟یبه آبروم چشم نداره .نکه منو وبده اون  یکس دمیحداقل تا االن فهم نجایشد. ا یخال

 .  بود

 بود.   ییچا ختنیتا شسته بشه خاله هم مشغول ر دمیچ ییجمع کردم  ظرف هارو تو ظرف شو زویاز غذا م بعد

 هارو ببر.  یچا نیا یهمراز مادر اونو روشن کرد ـ

ل رو  داخ ییو از خاله گرفتم. تمام حواسم بود چا ینیس ییگفتم: بعد از روشن کردن ظرف شو یچشم لمیم برخالف

 از پسرها گفت : یموضوع حساسه، همه در حال بگو بخند بودند. ک نیبه ا یعل ریدونستم ام ی.  ممزینر ینیس

 .میکن یباز دیایب میخب به نظرتو چکار کن ـ

 وگفت : دیخند یمهد

 . یجانیه یباز یآره موافقم  ـ

 زد:  یدست الریآ
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  ؟یوسط میبر ـ

 زرد، ازجا پاشد:  یو. لبشو پرتز کرده بود با موهاداشت  یاز دخترها که قد بلند وصورت برنزه ا گهید یکی

 . دیپاش ااهللی گهیراست م ـ

 که لم داده بود جواب داد:  یعل ریام ـ

 ؟یدوست دار یهنوزم وسط  یتوپ خورد یقبل کل یسر هیبابا سا یا ـ

 باال انداخت:  ییشونه ا هیسا

 . میکن یباز ایاالن ب یگیاگه راست م یقبل جر زد یبله سر ـ

 جمع شادشون و برگشتم.  نیوچرخوندم ب ییچا

 ! اشکان بلند شد وگفت :میکرد یم ییهایبا بچه ها چه باز یزمان هیبه حالشون  خوش

 دوستان.  نیبکنم از ا یکباب هی ارمیمن برم توپ وب خب

 زد همزمان گفت: رونیزدن خاله از آشپز خونه ب یقهقه م همه

 . یعل ریفکر کن در مورد ام شتریب یخواست بهشون بده، کم یزیمن برم بخوابم خسته ام توام اگه چ ـ

 کردم وکالفه شدم:  یپوف ـ

 من فکرامو کردم.  یباشه خاله برو ول ـ

دقه دق یلحظه آرامش ب کی یتو خونه برا ریاس یرفتند. منم هموچون پرنده  اطیبه ح یباز  یهم برا هیرفت، بق خاله

 یعل ریشون وسوسه ام کرد. رفتم پشت پنجره نگاهشون کردم.  ام دادیداد و بوخنده و  غیج یزدم. صدا یبال بال م

 یو همون پسره  الریو آ هیو سا یهم اشکان، مهد فکرد و از اون طر یتوپ وپرت م ادیز یو فرز یبا خوشحال

 زد:  غیخورد ج هیکه به پشت سا یکنند سه به چهارند با توپ یم یچندش وسط بود. چطور باز

 پشتم سوخت! ؟یریگ یچرا همش منو نشونه م یعل یآ ـ

 :دیخند یبلند بلند و مستانه م یعل ریام
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 . رونیب یبزنمت بر دیخب چه کنم با  ـ

 تو هوا تکون داد:  یدست یمهد ـ

 . میش یچهار به چهار مساو اریاز گردن کلفت هاتو ب یکی یعل شه،ینم ینجوریآقا ا ـ

 شد : یجد یعل ریام

 ! شهیتن نمنه اونا سر پست هس ـ

 و نق نق کنان گفت:  دیپا کوب نیبه زم ه،یسا

 . دیزن یهمش منو م شمینم یپس منم نخود ـ

دنم  ینم ،یعل ریزد و رفت کنار ام یلبخند د،ینگاه اشکان به طرف پنجره چرخ رمیخنده امو بگ یتونستم جلو ینم

بودم  شده جیبشه زود پرده رو انداختم. گ یبه سمت من نگاه کرد. از ترسم نکنه عصبان یعل ریبهش گفت: که ام یچ

  دمیکدوم طرف برم به وسط سالن رس

 همراز؟ ـ

 کرد.  یسمت صدا، اشکان باخنده منو نگاه م برگشتم

 ؟ یر یکجا در م هیچ ـ

 : دمیو به طرفش چرخ ستادمیا

 راستش ... ـ

 بزنم: ینداد حرف اجازه

 . میکم دار اری  رونیب ایب ـ

 گذاشتم و با تعجب گفتم:  نهیدم. دستمو به ستعجب کر شنهادشیپ از

 من ؟ ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
220 

 

 کنه.  یو روز مونو خراب م شهیم یکه عصبان یآقا منتظره نه نگ ایآره تو، ب ـ

 خواست  یم جانیپر ه  طنتیش هی یباز هیمنومن کردم. ته دلم  یکم

 . امیباشه م ـ

 زد وچشم هاشو بست:  یلبخند

 .  یمل میقهرمان ت یکن یچه م نمیبب ایب ـ

 ناراحت شدم. دیانگار فهم ستادمیبه قلبم چنگ زد. ا یمیحرفش غم عظ از

 خواستم ناراحتت کنم.  ینم دیببخش ـ

 زدم و سرم رو تکون دادم.  یتلخ لبخند

 . مینه اشکال نداره بر ـ

 بلند گفت:  یشدم اشکان با صدا اطیهمراهش وارد ح ـ

 ما.  یمیهم ت نمیا ـ

 اشاره کرد:  یعل ریامانداخت و به  یمن نگاه به

 آقا.  شیبرو پ ـ

 گفتم:  آروم

 تو باشم؟  شیپ شهینم ـ

 بود، آروم جواب داد:  یعل ریکه نگاهش به ام یدر حال 

 منه برو.  شینه سجاد پ ـ

 قرارگرفتم.  یعل ریناچار رفتم، با فاصله کنار ام به

 انداختم:  ریبه ز سرمو
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   ،یاریندر  یحواست وجمع کن دست و پا چلفت باز ـ

 شروع شد.  یندادم باز یجواب

 فرار بود گفت: یکه آماده  ی. در حالستادیوسط ا یمهد

 گفت: یثیخب یدستش قل داد و با خنده  یتوپ رو تو اشکان

 بکنم من. یچه کباب ـ

 وپرت کرد همه جابجا شدن.  توپ

 و زد.  یتوپ وگرفت، پرتاب کرد و مهد یعل ریام

 ام گرفت چه خوشحاله! هوا خنده  دیپر یخوشحال از

 گفت: الریو روبه آ ستادیکنار ا یمهد

 . یبپا نخور الریـ آ 

 بلند شد:  الریآ غیحرفش تمام نشده بود که ج هنوز

 ؟یشد یپام سوخت اشکان وحش یآ ـ

 باال زد.  ییو شونه ا دیخند اشکان

 که هست.  نهیهم 

 دست زدو گفت: سجاد

 رو بزار آخر جون نداره.  هیاوبزن، س الدیم یاشکان نفر بعد ولیا ـ

 توپ وگرفت:  یعل ریآب نشده بود ام خمیپام، برش داشتم هنوز  یپرتاب شد جلو توپ

 بده من توپ و در رفت.  ـ

 توپ رو گرفت و بالفاصله پرتاب کرد و گفت:  
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 هم گروه مارو باش جون نداره.  ـ

زد. نوبت به ماشد. من اشکان  یعل ریضربه رو ام نیربود. آخ هینفر که سا نیادامه داشت، تا آخر یسرو صدا باز با

 رو به من کرد : یعل ریام میستادیوسط ا یعل ریسجاد و ام

 .ینزن جیگ ختندیر ییحواست وجمع کن  مثل چا ـ

 بشم آماده شدم.  یشگیهمون همراز هم دیکرد! خب با یبارم م یزیسرمو تکون دادم. در هر لحظه چ فقط

 هاش کرد.  یرو به هم گروه الدیم 

 آخر. دیدختره رو بزار نیا دیبچه ها اول مردها رو بزن ـ

کردن  یم یباز جانیبا ه یلیو اشکان خ یعل ریتونم. ام یدم.  فکر کرده من نم یخودم گفتم:چندش نشونت م با

 رفتن  رونیب ییبعد از مدت طوالن ینوبت

 کرد وگف:  هیروبه بق یرعلیام

 وسط.  دیشما بر نیایب میبابا ما باخت ـ

 ناراحت شدم، بازم منو چزوند، اشکان گفت: ازش

 کنه.  یم یهمراز چ مینیوسط بذار بب انیب یبابا چ نه

  دیبه گردنش کش یدست یعل ریام

 خوره چه برسه ده تا.  یدور نرفته م یباشه  ـ

جا  ،یو مهد ید. دومانداخت، از کنارم رد ش الریتوپ رو آ نیاول ستادمیکنم. وسط ا یم شونیکرده االن حال فکر

 درجه باز کردم نخوره به پاهام.  180هوا و  دمیانداخت، پر الدیم ادیو با شدت ز یدادم. سوم یخال

 سوت ودست اشکان ومحافظ ها از گوشه کنار بلند شد.  یصدا

 زد: یسوت م یاشکان دست و گاه ـ

 ول همراز.. یول همراز..ا یا ـ
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شستم بود، ن ییهوا ی. پرتاب بعدستمین یثابت کنم دست و پا چلفت یعل ریامو به  ارمیبود تا آخرش طاقت ب حواسم

به  هام یکرد. حاال هم گروه افتیدر الدیگل از م هیپامو بلند کردم که توپ رد شد. پرتاب آخر  ی ی. پرتاب بعدنیزم

  میگل داشت هیگشتن هم  یبرم نیزم

 باال انداخت.  ییو ابرو ستادیکنارم ا یعل ریام

 بارته!  یزیبابا چنه  ـ

 گفت : یمهد نباریشروع شد ا یاز سر غرور زدم. باز یلبخند 

 زرنگه.  یلیخ میاول همراز وبزن الدیم

 سرشو کج کرد:  الدیم

 برو هستم.  ـ

بود  کیدادم که نزد یجاخال یمن بود. واقعا خسته شدم.  با پرتاب مهد یشد وتمام پرتاب ها برا یپاس داده م توپ

 منو گرفت:  یعل ریام کله پاشم که

 . یفتیحواستو جمع کن ن ـ

 گفت : تیمنو رها کرد با عصبان میبه هم شد رهیدستاش تو کمرم بود. خ هنوز

  ؟یچ هیبق دیریونشونه بگ یکی گهینشد د ـ

 با خنده جواب داد. الدیم

من  یبزار خدمه  ونیا دمیجاش م یهرچقدر بگ یخوره! عل یبهش نم  میزنیم یکه هست، خب المصب هرچ نهیهم ـ

 بشه. 

 خواستم. جوابشو بدم که اشکان مچ دستمو گرفت. آروم گفت: یحرفش گُر گرفتم م از

 نه همراز نه!  ـ

 گفت : یعل ریندادم. ام ی. به ناچار جوابدمیکش رونیاشکان کردم دستمو ب یبه چهره  ینگاه
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 دختره درد سر داره. نیبکن ا تویفعال باز ـ

شدم. با  نیزدم نقش زم غیکمرم سوخت. چشم هامو بستم وج هویشد  الیواسم پرت حرف مشروع شد. باز ح یباز

 کنارم یعل ریکرد. اشکان وام ی. با خنده به من نگاه مختیآخرش زهرشو ر یلعنت الدیشدم. م رهیاشک به ضارب خ

 زانو زدن. اشکان نگاه نگرانش رو به من دوخت:

 ؟یـ همراز خوب 

 بازومو گرفت بلندم کرد.  ریحرکت ز هیبا یعل ری، صورتم جمع شد. باسر جواب دادم. امشدت درد چشم مو بستم از

 . ارمیسرشون در م شویتالف یبرو کنار خسته شد ـ

کنه ..مگه  یبه خاطر من تالف خواستیم یعل ریبا ارزش بود. ام یلیجمله برام خ نی!! ا ارمیسرشون در م شویتالف

 شد.  یزد ، ته دلم حال یقفل شد لبخند محو نگاهمون به هم م؟ی؟مگه دار شهیم

بود.  یعال تشیریداشت.  مد یخاص یبا من به آرامش حرف زد . جذبه  یعل ریبود که ام یبار نیاول ستادمیا کنار

من  یاخالقش برا یکاش کم ه،یحواسش جمع همه چ دمیخونه داشت. سر کار هم از خاله شن یهمه رو  تو یهوا

 شد.  یتر م میمال

 نظرش نسبت به من عوض بشه و منو کمتر آزارم بده. یعقد کم نیخاله راست بگه با ا دیشا

 به خودم آمدم.  یعل ریام یفکر بودم که باصدا تو

 داخل.  ایهمراز ب ـ

 انداخت. یبود وتوپ وتو دستش هوا م ستادهینگاهش کردم ا متعجب

 هاا؟ ـ

 باال انداخت:  ابروهاشو

 کن. یباز ایبگل گرفتم. بجاش  گهی ادیب ـ

 ما برنده شد.  میبالخره ت میکرد یمتوجه  حرفش شدم. رفتم داخل و چند دور باز تازه
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 کرد:  یعل ریرو به ام الدیم یخدا حافظ ی لحظه

 سر حرفم هستم ها.  یعل ـ

 سرشو باال داد  یعل ریام

 م؟جنابت کن میتقد یانداختم. االن دو دست رشیتا گ دمیدرد سر کش یکل ییبرو عمو ـ

 بد چشمش دنبال منه.  شعوریب یپسره  نیزد ا یکنم باز در مورد من حرف م فکر

ال ح یشده بودم. کارکه نداشتم رفتم اتاقم شالمو در آوردم پرت کردم رو تخت هنوز نماز ظهر نخونده بودم ب خسته

از راه  یعل ریام یمون ها..فردا مه دمیتخت دراز کش یرفتم وضو گرفتم. شروع به خوندن نماز کردم بعداز نماز رو

زد بلند شدم  یحرف م یداشت با کس دمیراهرو شن یوخاله رو از ت یموقع صدا نیهم شه؟یم یچ یعنیرسند.  یم

 : ستادمیرفتم پشت در ا

 بعد ولش کنم بره.  دمیزنم. فقط قبول کنه شا یـ  خاله بهش بگو دست بهش نم یعل ریام

 چسبوندم به در تا صداشون رو بهتر بشنوم. خاله گفت: زدن گوشمو یمن حرف م یدر باره  انگار

 یمادبا چه اعت شیانتقام آورد یپناهه، توام که برا یکرده، به اونم حق بده دختره، ب هیپسرم قبول نکرد از صبح گر ـ

 چقدر سخته؟  یدون یم ؟یقبول کنه زنت بشه اونم موقت

بجز من حق نداره بگه پشت چشمت  یخودم پناهشم، کس یندارم، ول یپناه کدومه؟درسته ازش دل خوش یخاله ب ـ

 کن  شیذارم نگاه چپ بهش بشه.راض یکه زن منه نم یآزارش بده. خاله تازمان ایابروه 

 زنم خدا کنه قبول کنه.  یباهاش حرف م رمیباشه م ـ

 ها . میکن فردا رو وقت دار شیخاله تورو خدا راض ـ

 هیهمون دختر نیرد بشه، به نظرت ا تیلومتریترسه از دوک یم یکرد شتیازبس اذ شهیم یچ نمیباشه پسرم بب ـ

 یلیبا س تویلیرفت چطور جواب س ادتیدختر جسور ونترس بود.  هیخونه؟ اون موقع  نیتوا شیکه روز اول آورد

 . زهیاشک نر ستیروز ن هیمظلومه که  نقدریا ؟یاالن چ یداد؟ ول

 کنم بره..  یکن. به خدا بعدش رهاش م شیحاال راض یتو بگ یباشه خاله باشه هر چ ـ
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 چه خود خواه... کشهیرو من م میرتیکن به منچه، چه غ شیراض هه

از در فاصله گرفتم خودمو پرت کردم رو تخت. آب گلوم و قورت دادم. قلبم  یتند دیبه گوشم رس ییقدم ها یصدا

 ..تق تق  دمیدرو شن یپام. صدا یبذار جلو یراه هی ایخدا االن چکار کنم؟ خدا یزد. وا یتند تند م

 رو جمع وجور کرده صاف نشستم:  خودم

  د؟ییبله بفرما ـ

 وبعد وارد شد.  دیبه داخل کش یآروم در و باز کرد اول سر خاله

 ؟یدیدخترم نخواب ـ

 با لب بسته زدم:  یلبخند

 دیینه خاله بفرما ـ

به  یتخت نشست با لبخند نگاه یآمد وکنارم لبه لخت وبازمو پشت گوشم انداختم خاله  یجابجا شدم موها یکم 

 اطراف کرد. 

 وکمکش کن.  ایاالن مهتاج توا ب یعل ریام نیداره بب بیفراز ونش یلیخ ایدخترم دن ـ

 مدت دست بهت نزنه،  نی..قول داده تو ایبعد ولت کنه بر دیگفته شا زمیعز نیبب

 زنه.  یقولش نم ریم زبچه رو من بزرگ کرد نیزنه ا یحرفش نم ریباش ز مطمعن

 دادم خاله حرف هاشو بزنه  اجازه

 دهیچیام بودم که موها به دورش پ دهیبه انگشتان کش رهیگرفتم، خ یروشنم رو با دستم به باز یتار از موها چند

 شده بود. 

خواد  یمچه کارها با من کرده؟ دلم ن یدیتونم کمکش کنم. خاله ند ینم یمن به حرف شما اعتماد دارم. ول خاله

 از شب باهاشونه! یکه تا پاس ییاز اونها یکیتونه به زور عقدم کنه بره سراغ  یکمکش کنم اونم نم
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 دستاشو به زانو زد وبلند شد: دیخاله تو صورتم چرخ نگاه

 یراه میمشکل  هم عل نیا یرسه بخواب خدا گره گشاس برا ینم ییا جهیباشه دخترم، انگار حرف زدن باتو به نت ـ

 کنه.  یم دایپ

 شد  کیدر نزد به

 خاله؟ ـ

 در بود:  ی رهیدستگ یدستش رو یسمتم چرخوند  سرشو

 جانم خاله.    ـ

چرا  دم؟یزجر کش زتونیعز یمن به دست آقا نقدریمن نداشت؟ چرا ا یبرا یخاله اگه خدا مشکل گشاس چرا راه ـ

و  دمیچقدر شب و روز دو یدون ی. خاله مدمیشکه سالها براش زحمت ک ییمنو به باد داد؟ آرزوها یآقا آرزوها نیا

 بشم؟ رفتهیپذ یمل میکردم تا ت نیتمر

 شد. یم یمن جار یبود از چشم ها اشک

 .یدون ینه خاله نه نم ـ

 : دمیدست هامو کالفه به کنار پام کوب ستادمیو با زبان تر کردم. سرمو به اطراف تکون دادم بلند شدم وسط اتاق ا لبم

 به باد فنا داد کمک کنم.  زمویآقا که همه چ نیاتونم به  ینم ـ

خونه نه  یآقا یمعلومه برا ؟یعل ریام ایمن  ؟یک یرفت. ناراحت بود برا رنیتکون داد ناراحت از اتاقم ب یسر خاله

 پناهم سوخت.  یمن، دلم به حال خود ب

پنجره رو باز کردم  یال یدن. کمنگهبان ها در حال آماده باش بو ستادمیوخاموش کردم رفتم کنار پنجره ا المپ

ابرها  یبود ماه از ال یبلکه دل پراز آتشم روخنک کنه، آسمان ابر دمیوجودم بلع یرو با همه  نیخنک فرورد یهوا

ده داخل ش دیهوا لرز یشب بود بدنم از خنک یها مهین. ستادمیاز شب سر پا کنار پنجره ا ی. تا پاسدیکش یسرک م

. آشپز خونه شدم یپر کردنش راه یرفت.پارچ آب وبرداشتم برا ادمیسمت تختم ..اه باز آب و پنجره رو بستم رفتم. 

باز بود  مهیدر ن دمیرس یعل ریرفتم به اتاق ام رونیشدم. آروم ب یم داریخوردن آب ب یعادت داشتم هر شب برا

 . دمیناخواسته به داخل اتاق سرک کش دمیصداشو شن
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 بیبود! هردو دستش تو ج ستادهیشن شده بود. هه اونم مثل من کنار پنجره ارو یکوب آب واریاتاق با د یفضا

 کنه،ینم سرما اثر یابونیبشه قول ب دمی؟خب نبا یعنی شهیتنش بود. سردش نم یمشک یشلواراسپرتش کرده و رکاب

 زد:  یانگار باخودش حرف م

بذار  یراه یتحمل کنم؟ خدا  دشویعمه خالص بشم؟ چطور دختر ترش یخدا چکار کنم؟ چطور از شر دروغ ها ـ

 پام. یجلو

 ! هایتو مهمون شهیهمه دختر دورو برشه هم نینبود کمکش کنه؟ ا یناراحته واقعا کس یلیکردم خ احساس

 زیم یآوردم رو رونیپارچ داخلش و ب خچالیامو باال انداختم وآروم راه آشپز خونه رو گرفتم رفتم سمت  شونه

گذاشتم پارچم و برداشتم برق و خاموش کردم از در آشپز خونه  خچالیکردم. و داخل رو پر  یگذاشتم و پارچ خال

  یکس ی نهینرفته خوردم تو س رونیب

دست شونه امو  یدهنم با  یدستشو گذاشت جلو یعل ریام دمیزدم وعقب کش غیشد. از ترس ج سیخدا کال خ یوا

 گرفت: 

 . نترس منم یکن یآروم االن همه رو خبر دار م سیه ـ

به  یتارک یکه تو یوصفت با دستان لرزان گرفتم، در حال یعل ریام یشده بود رو یدستم که کال خال یپارچ آب تو ـ

 زنم ..آروم دستشو برداشت.  ینم غیسرمو آروم تکون دادم که ج دمشید یم یسخت

 ؟یکن یچکار م نجایا ـ

 دستم اشاره:  یبه پارچ تو ـ

 آمدم..آمدم.. آب بردارم.  ـ

 تنش کرد.  سیخ یبه منو رکاب ینگاه

 یافت یراه م یش یارواح بلند م نینصف شب ها ع ؟یآب بخور دیچکارم کرد؟ دختر تو هر شب با نیبب دمیبله د ـ

 ؟یبر یتو خونه! چرا از اول با خودت آب نم

 . شدم کینزد یعل ریداشت نگاه کردم ناخواسته به ام یبا ترس به اطراف که نور کم دمیاسم ارواح ترس دنیشن از
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 هامو تکون داد:  شونه

 .  نمیها چته برو عقب ب ـ

 شد: زونیآو نییهام روبه پا لب

 ترسم.  یم ـ

 کرد: یاخم

 ؟ یترسیم یاز چ ـ

 ارواح  ـ

  دیخند آروم

 آخه؟!  ادیسراغ تو م یک ی. بعدشم تو خودت ارواحامی، برو آبت و بردار تا اتاقت م ونهید ـ

 تم اپن گذاش یآب رو رو پارچ

 خوام  یآب نم گهینه د ـ

 اخم  برق آشپز خونه رو روشن کرد  با

 حاال برو پارچتو پر کن.  خبه

  دیعقب کش ییآب پر کردم. وارد آشپز خونه شد صندل ریناچار پارچ و برداشتم از ش به

 همراز؟  ـ

 سمتش:  دمیلبمو وبه دندون گرفتم و چرخ شم؟یم یجور هیکنه  یصدام م چرا

 بله.  ـ

 بده بخورم.  یزیچ هیشنمه گ ـ
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کردم تشنم شد. کوفت  یگذاشتم. عجب غلط زیم یهام گشاد شد؛ االن چه وقت غذا خوردنه؟ پارچ آب و رو چشم

 :ستادمیا شیآب. روبرو یبخورم به جا

 بدم بهتون.   یچ یخورد یم یچ ـ

 خورد:  یهاشو تو هم قفل کرد پاهاش تکون تکون م دست

 بده. رینون پن یکم ـ

دم وقاچ کر ریبود پن زیم یآوردم مغز گردو آماده رو رونیبود ب ییا شهیکه داخل ظرف ش رویرفتم پن خچالیطرف  به

 گفتم: یبلند نیروبرو شدم ه یعل ریام یبرهنه  مهیکه بابدن ن زیگذاشتم رفتم بذارم سر م یداخل ظرف

 !نیییه ـ

 چشمم گذاشتم:  یرو دستمو

 نیا هیمثل تو براشون عاد ییدخترها ؟ینبود یچته نگو تا حاال با کس یکرد سیلباسم وکه خ یدیها چته روح د ـ

 . زایچ

 بود: نیبرداشتم حرفش برام سنگ دستمو

 . ستمیروبرو نشدم. در ضمن من از اون دخترا ن یمن تا حاال باکس رینخ ـ

 : رونیگذاشتم پارچم رو برداشتم از آشپز خونه برم ب زیم یو رو بشقاب

 همراز؟  ـ

 خدا باز صدام کرد! خشکم زد. آروم گفت:  یا 

 رسن.  یوقت ندارم فردا ظهر م ادیمن ز ؟یدیخاله رو شن یحرف ها ـ

 هامو باال انداختم:  شونه

 به من چه. ـ
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 هیپله نشستم  نیاول یرو دیبهم رس دمیکنه، به طرف پله ها دو یکردم بهش که متوجه شدم داره حمله م پشتمو

 مشت نبود!  ازیشه تو سرم! چشم هامو بسته بودم انگار خبر ادهیاالنه مشتش پ سرم گذاشتم. یدستمو رو

 :دمیپله نشسته بود. باترس نگاهش کردم وخودمو عقب کش یدستمو برداشتم چشم هامو بازکرد کنارم رو آروم

 کن.  یمن نقش باز یخاله گفته همونه، فقط چند ماه برا یببن همراز هرچ ـ

  رفت ..اه گشنش نبود ؟شد از پله ها باال بلند

..با پشت دست لبم رو پاک  ختیلباسم ر یآب از کنار لبم رو میفوت کردم بلند شدم ، پارچ آب رو سر کش نفسمو

گرفتاره که خودش ازم  نقدریبرج زهر مار ا یعل ریخنک بود. به اتاقم رفتم ..تاصبح فکر کردم ام شیکردم آخ

 رفتم صبح به خواب  یخواست کمکش کنم؟ دم دما

کنم؟ به اطراف نگاه کردم بدنم به لرزه  یچکار م نجایخدا ا ،یمیقد یخونه  ی که؟یتار نقدریکجاس؟ چرا ا نجایا

بود  ته اتاق یکس دمیسرک کش کیاتاق تار هیلرزانم رو برداشتم از یقدم ها ادیوترس ز اطیخونه با احت ینشست تو

ه ب ییآشنا یصدا دمید یونم یبود کس کیتار "حرو "دمز یم غیاز پشت منو گرفت فقط ج یکیزدم  غیباترس ج

 . دیگوشم رس

 همراز ؟همراز؟ ـ

 دادن.  یبه شدت تکان م منو

 دورم حقله شده بود!  یکردم در برم، دست یزدم و تقال م یم غیج فقط

 ! ه؟یعل ریام یده،آره صدا یآشنا! چه بهم آرامش م یاون صدا باز

 از کن، بازکن نترس همراز؟همراز آروم ..همراز چشم هاتو ب ـ

عرق بود به اطراف  سی. بدنم خدمید یعل ریچشم هامو باز کردم خودمو تو بغل ام یخودم به سخت یتکون م تکون

 یعل ریام ی نهیبود؟ خاله واشکان هم کنارم بودن، دستام و تو س تیچرا مثل واقع ینگاه کردم، آره خواب بود. ول

 : دیچیتو گوشم پ صداشبودم بهش  دهیچسب ام،یب ونریخواست از بغلش ب یبود. دلم نم

 . ستین نجایا یکس نی. ببستین یزیچ نیبب یدیآروم باش خواب د ـ
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 گفتم: یلرزان یبا صدا دیلرز یبه شدت م بدنم

 ترسم. ی..می..میم ـ

 بغلش جمع کردم آروم گفت:  یتو شتریب خودمو

 آب بده.  یخاله کم ـ

 د؟! بود که درخواست آب کر یعل ریام

 آب رو جلو آورد:  وانیل خاله

  ؟یدیدخترم خواب بد د رمیبم ـ

 آب رو گرفت منو ازخودش جدا کرد:  وانیل یعل ریام

 . ستین یزیآب بخور چ یکم ایب ـ

 خوردم.  یجرعه ا یو کنار لبم گذاشت به سخت وانیل

 د؟بلند بو غمیج یصدا نقدریا یعنیبا نگهبان ها بود.   دمیرفت. صداشو شن رونیبه من انداخت و ب ینگاه اشکان

 . دهیهمراز خواب د ستین یزیسر پستتون چ دیبر ـ

 اصلحه به دست و آماده باش بود.   شهیزد جالب بود. هم یاتاق لبخند برگشت

 ترسه!  ینم یزیمثل تو از چ ییچته همراز؟ دختر قو ـ

 گفتم:  یلرزان ی.با صدادیزلریتخت دست هام به شدت م یخوابم خودمو جمع کردم گوشه  یادآوری با

 بود.  یواقع یلی..خیلیخ ـ

 : دیعرق کرده ام کش ییشونیبه پ یدست خاله

 . ستین یزیخواب بود گلم چ ـ

 بلند شد  یعل ریام
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  امرزمیمادر خدا ب ادی شم،یکالفه م زایچ نیمن از ا یدون یخاله آرومش کن م ـ

 افتم.  یم

 جواب داد: یبا مهربان خاله

 مونم.  یم ششیشما پ دیبر باشه پسرم ـ

 رفتن خاله کنارم نشست سرمو بغل کرد:  رونیب یعل ریوام اشکان

 شوکه شده بود انگار خاطرات مادرش براش زنده شد.  ییعل ریام چارهیب ستفین یزیبخواب دخترم چ ـ

چشم هام خوندن  انگار با صداش آروم گرفتم  یالکرس تینداشتم خاله شروع کرد صلوات فرستادن وآ یحرف

 شد، به خواب رفتم.  نیسنگ

آغوش  شبفیبه بدنم دادم. خاله نبود بلند شدم خواب د یچشم هامو باز کردم، کش قوص دینور خورش یاشعه  با

چشمم  یجلو لمیف هیمثل  یعل ریترسناک آرامشم بود.  درخواست خاله و ام طیاون مح یو صداش تو یعل ریام

 ببخشه .. بامونم، بلکه انتقامشو فراموش کنه و باگرفتم که قبول ک میآن تصم کیآمد.

مون ه یعل ریام یبا ضربه  پسمینداشتم! کل یپسیکل ایموهامو با کش جورابم بستم آخه کش  یشدم تند بلند

 یبه صورتم زدم. شالمو مرتب کردم. به سمت در رفتم. نگاه یآب سیرفتم سرو یسرم شکست. تند یاول تو یروزها

همراه اشکان از در  یعل ریام دمیزدم. به پله ها رس رونیدوباره برگشتم تختم و مرتب کردم و زود ببه اتاق انداختم 

 خارج شدن. 

 وبه طرف در رفتم. مهران دم در بود:  نییپا دمیدو

 بله کجا؟ ـ

 دادم:  لشیتحو یاخم  

 برو کنار با آقا کار دارم. ـ

  دیخند ـ

 هههه ..آقا باتو کار نداره.  ـ
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 جابجا شد از کنارش رد شدم  یاش؛به عقب هولش دادم. کم نهینداشتم دست زدم تو س نویا اعصاب

 ا.. کجا دختر؟ ِـ

 سمتم  دیبود چرخ رهیشد دستش رو دست گ یم نیداشت سوار ماش یعل ریام

 زدم.با اخم گفت:  ینفس نفس م میرس بهش

 رون؟یب یایاجازه داد ب یک ـ

 : ستادیب گلوم و قورت دادم. اشکان آمد کنارم اآ ستادم؛یبه اخمش نکردم. صاف ا توجه

 شده؟ یچته همراز؟ چ ـ

 کردم. آروم گفتم:  یدستم باز  یانداختم با انگشت ها ریو ندادم سرمو به ز جوابش

 ..گمیم ـ

ته شب گذش یخواب یسرخش نشان از ب یبود. چشمها شیشونیتو پ یفاصله داشتم اخم یعل ریقدم کمتر با ام کی

 بود.

 ؟یبگو کار دار هیچ ـ

 مکث کردم:  یکم 

 کنم.  یتونو قبول م شنهادیپ ـ

 زود خودشو جمع وجور کرد. ابروهاشو باال داد:  یلیخ ی. ولدمیلبش د یرو یلحظه لبخند کیجا خورد  انگار

 ؟یکن یواقعا قبول م ـ

 که فقط خودش بشنوه جواب دادم:  یآروم یبا صدا ـ

 بله...فقط!  ـ

 آورد : نییاونم صداشو پا خت،یر یتم دلم هورخم  کرد تو صور سرشو
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 ؟ یبگو فقط چ ـ

 . رهیصورت نگ نمونیب یزیچ دیقول بد ـ

 یتو دیچیکه حرم داغ نفسش پ کینزد نقدریکنار گوشم، ا دیسرشو کش دمیخودم د یبار بود لبخندشو به رو نیاول

 گوشم: 

 دم.  یممنون، قول مردونه م ـ

 جلو آمد  اشکان

 ! دیگیم یچ نمیبب دینحرف یشبابا درگو یا ـ

 قفل شد:  مینگاهش در چشم ها د،یبلند خند د،یخند یعل ریام

 ؟یکه نخورد یزیچ شیآزما میبر دیبرو آماده شو، با ـ

 تکون دادم.  یبه عالمت نف سرمو

 مبارکه دادش.  یعل ریام یشونه  یزد رو اشکان

 دستشو پس زد:  یعل ریام

 ! مهیبارکه انگار از سر خوشم گهیم یجور یخدا شفات بده،  ـ

 یاز بس شاهد کتک خوردن من بود، که م چارهیبه من شد. ب رهیخ یسمت امارت خاله دم در بود با نگران برگشتم

 زدم:  یروبرو بشم لبخند یعل ریبا ام دیترس

 نترس خاله من خوبم رفتم جواب بله رو دادم.  ـ

 : دیبا ذوق منو به آغوش کش دویخند  خاله

 . یدر آورد یبچه رو از نگران نیبده دخترم ا رتیخداخ ـ

هم به اتاقش رفت چند  یعل ریواشکان هم پشت سرما وارد شدن، از پله ها باال رفتم. لباس هامو بپوشم، ام یعل ریام

 ..خاله باعجله وارد شد  دمیمانتو نپوش شهیم یماه
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 . شهیم ریهمراز مادر زود باش د ـ

 روکم انداختم: چ یبه مانتو یشدم، نگاه هول

 خاله مانتوم چروکه!  ـ

 زود مانتوم و از دستم چنگ زد و گفت: خاله

 . ایکاراتو زود تمام کن و ب ی هیبرم اتو کنم، توام بق یبده م ـ

و از اتاق خارج شدم. خاله زود مانتوم و  دمیداشتم اونم پوش یینفت ی. شال آبدمیروشنم و پش یآب نیشلوار ج یتند

 رسوند: 

 . دهیخوب م یدلم گواه ره،یخ شاهللیدخترم ا ریبگ ـ

رو که از من پنهان کرده بود رو در دست داشت، از اتاق  میکتان یکه کفش ها یدر حال یعل ری. امدیامو بوس گونه

 آمدم.  یمال منه؛ تو کوله امو بود وقت شیکی دمیآمد. دو تا شناسنامه هم  دستش بود. فهم رونیب

 کفشه امو گرفت سمتم: مانتوم و بستم  یها دکمه

 فرارت.  یباشه برا ینقشه ا نمیو ا یو فرار کن یمنو گول بزن یبه حالت بخوا یهمراز وا یبپوش، ول ریبگ ـ

 و با اخم گفتم:  دمیکفش هامو از دستش گرفتم، لبمو جو ـ

 .شمیم الیخیمنم ب دیخوا یکنم، اگه نم ینه فرار نم ـ

 و به چنگ گرفت:  به سمت اتافم برم ، بازوم دم،یچرخ ـ

 صبر کن کجا؟ ـ

 برگردم، گفتم: نکهیو بدون ا ستادمیا 

 کم کنم، حاال که قیطر نیکه به گردن بابام هست و از ا ینیاز د یمن خواستم کم ـ

 . ستیمهم ن یخوا ینم 
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 آمد وبعد خاله:  یزیچ یزود به اتاقم پناه بردم. صدا دمیاز دستش کش بازومو

 ! ینگاه خودتو داغون کرد نم،یبب  ؟یکوب یمشت م واریپسرم چرا به د یوا یا ـ

 :  دینگرانش به گوشم رس یصدا

 کرد؟ شیراض شهیخاله االن چکار کنم و اقعا نم شه،یخاله خوب م ستین یزیچ  ـ

 

 ! یبچه با آرامش حرف بزن نیبا ا یکم یستیبلد ن یشده بود،مقصر خودت یآخه پسرم اونکه راض ـ

 یدمنه لبخن رهیکارش گ ادیخوشم م "خواستم کمکش کنم. یمن وباش م"تخت نشستم.  یلبه باال زدم و  یشونه ا 

 یشترفتم. نگاهم سمت م رونیلبم نشست و بلند شدم.  فکر کنمبستش باشه! به سمت در رفتم و بازش کردم. ب یرو

شدم. بدون حرف خم شدم  نکشویکردن نزد یم نگاهداد. افتاد. هر دو با تعجب به  یزده بود وماساژ م واریکه به د

 برداشتم و از کنارشون رد شدم.  نیکفش هامو از زم

 ها..  شهیم رید رمیب ـ

 گشاد شده دستشو تکون داد.  یباچشما یعل ریام

 م؟یکجا بر ـ

 گرفته بودم، جواب دادم.  شیطور که راه پله هارو پ نیهم

 .دیهر جا که شما بگ ـ

تا  یلعکس العم چیزد. بدون ه یبه خاله انداخت و  لبخند گشاد ینگاه نم،یو بب میحرکت ناگهان ریبرگشتم تا تاث 

 هیفقط  ،یبده خوشحالمون کرد رتیو بغلم کردم ـ دخترم خدا خ دیپله ها رفتم خاله نفس زنان به من رس نییپا

 ؟یفرار کن یوقت نخوا

 کنار گوشش گفتم:  آروم

 . رمینم رهیروم نگراحت باشه  تا دلش  از انتقام آ التینه خاله، خ ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
238 

 

 گفت: دویامو بوس گونه

 کنه.  تیخدا هر دو تونو به راه راست هدا ـ

 زد:  یاشکان دم در منتظر بود. لبخند گشاد دمیبوس شویتوپل یبه روش زدم گونه  یلبخند

فقط  با محضر هم هماهنگ کردم میایگفتم م شگاهیزنگ زدم آزما دیبابا بجنب دن،یبه به عروس دوماد از راه رس ـ

 . میعروس داماد و کم دار

 زد پس گردنش:  یعل ریام

 شاهد؟ یبرا دیافت. حواستم جمع همراز کن در نره. شناسنامه هاتون آورد یخُبه راه ب ـ

 به من زدو گفت: یچشمگ اشکان

 .؟ میبله آورد ره،ینم ییراحت جا التینه بابا خ ـ

 راننده بود.  ثمیار نشست اشکان جلو ومهم کن یعل ری. اول من سوار شدم و  اممیشد نیماش سوار

بودم، ابتدا  ریخونه اس یشد تو یها رو نگاه کردم. چند ماه  م ابونیها با ذوق خ دیبد دیند نیع میزد رونیخونه ب از

 میمنتظر بود قهیچند دق شیشد. بعد از آزما فیکارها رد یزود همه  یلیخ شگاه،یمحضر، بعد آزما میتحدا لحفظ رفت

اشکان که کنارم  میکه انجام داد شویکنه؟ آزما یکه نم ییجواب دادند. همه جا نفوذ داشت! پول چه کارها زود یلیخ

 بود گفت:

 حالت که بد نشده؟  یداد شیآزما یهمراز خوب ـ

 گفتم: یداشتم ول جهیسرگ یکم

 خوبم ممنون.  ـ

 : ستادیکه چند قدم جلو بود ا یعل ریام

 نگرفتن که حالش بد بشه.  تریل یگرفتن  کم خون  ازش یاشکان؟  هیها چ ـ

 از پشت صدام کرد.   یکس میدیکه رس نیهم بد اخالقه! به ماش طیشرا نیبضم گرفتم .مرد شورتو ببرن تو ا هوی 
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  ؟ییهمراز... همراز توا ـ

کون ت مویوهمو صفت بغل کرد میخدا الناز!! چقد دلم براش تنگ شده بود. فاصله رو پر کرد یسمت صدا ..وا برگشتم

 به صورتم کرد:  ی. نگاهمی. از هم فاصله گرفتمیتکون خورد

 زد؟ بتونیآخه کجا غ ؟ییخدا همراز تو یوا ـ

 بغض راه گلومو گرفت. با بغض گفتم:  ـ

 . میتهران بود نیهم مینبود ییجا ـ

.  از هم میدیماه هم و د. حاال بعد از چند میو رفت آمد داشت میسال ها با هم دوست بود ه،یگر ریز میباهم زد هردو

ردو به ه یگارد دو طرفمو گرفتن، الناز نگاه یدوتا باد نیواشکان ع یعل ری،ام میدست هم و فشورد میفاصله گرفت

 کرد با تعجب آب گلوشو قورت داد: 

 س..سالم  ـ

 با اخم گفت: یعل یجواب داد. ول اشکان

 شد.  ریبجم همراز د ـ

 با اخم به من نگاه کرد:  الناز

 ؟ نیک نایبگو آخه ..ا یزیچ ؟یچه خبره همراز چرا مرموز شد ـ

 حرف زدن نبود .. یجا

 برم. دیالناز جون خوشحال شدم. ببخش کار دارم با ـ

 نظاره گر من بود.  یاشک یچشما ایشدم. الناز  نیزود سوار ماش دمیبغلش کردم و بوس 

  دیبار یاز صورتش م شیتبود که آ یچنا عصب یعل ریواشکان هم سوار شدن ام یعل ریام

 ها؟ یشد نکنه نقشه داشت دایسرو کله اش پ هویبود؟ چطور  یک نیا ـ

 گفت: دهیبر هی. بر دمیچسب نیو به درماش دمیخودمو عقب کش دمیبر افروخته اش ترس یچهره ا از
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 . دمشید یب..بخدا ..دو...دوستم بود ..ناگهان ـ

 حرکت کرد  اشکان برگشت عقب:  نیماش

 آقا سختش نکن.  دید ابونیدوستش وتو خ بابا ـ

انداختم، که چشم تو چشم نشم. خدا رحمم کنه  نییشد. سرمو پا رهینفسشو فوت کرد و با اخم به من خ یعل ریام

 . میدیچطور به محضر رس دمی..نفهم

 به خاله کرد  ینگاه یعل ری، ام میشد ادهیبودن ..پ ستادهیدر محضر خاله وصادق ا دم

 ؟یآمد خاله چرا ـ

 ریدستش بود جواب ام یزر صورت یاز گلها یواشکان باسر جواب دادن ..خاله دست گل یزود سالم داد عل مهران

 وداد: یعل

 نداره سوت وکور باشه.  تیباشه مراسم عقده خوب یپسرم هرچ ـ

 تکون داد  یسر یعل

 ها! یکن یم ییم چه کاراآخرش که معلومه خاله، توا یهست ول یواقع یعنیآخه؟  یبابا مگه واقع یا ـ

 با لبخند دسته گل ودستم دادم.  خاله

 دخترم. ریبگ ـ

 . دیبار یاز صورتش م یکرد. کالفگ یم یرو وحش  یعل ریام یبدون حرف گرفتم، هر گونه حرف اضاف 

 

ته دلم  هویسرم.  یدر آورد، انداخت رو فشیاز ک یبراق صورت یباگلها دیخاله چادر سف میوارد سالن محضر شد همه

 گاهیجا یخاله رو یکه به خونم تشنه اس، با همراه یشدم. اونم عروس کس یداشتم عروس م یشد! راس راس یخال

شد. خم شد و آرام با هم صحبت  کینزد یعل ریبا چند ورق به ام یسال انینشستم. مرد م یعل ریمورد نظر کنار ام

 کردن .
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 پام گذاشت:  یرو رو یکاغذ یعل ریام

 اش کن.امض ریبگ ـ

 لب گشودم:  یآروم ینگاه کردم. با صدا یعل ریبه کاغذ و ام باتعجب

 ه؟یچ نیا ـ

 کرد:  یاخم

. اسمم از شناسنامه ات ی، بعد دبه نکن شمیجدا م یو امضاع کن. بعد از چهار ماه که اون ها برن؛ ما از هم توافق نیا ـ

 . شهیپاک م

در  که گفت ییها زینخونده امضا کرد، اونم از دست دشمنت. چ دیاکه نب زویانداختم هرچ یوگرفتم نگاه کوتاه کاغذ

 داد.  لشیخواستم ..کاغذ وازم گرفت و به وک یوم نیکاغذ بود.  امضا کردم از اولم هم

ه مبهم ب ی ندهیاالن ترس از آ یکنم  ول یکردم بهش کمک م یزد. تا االن فکر م یداشتم و قللبم تند تند م دلهوره

 ریجلومون گذاشتم، دست لرزانم رو ز زیم یکرد. دسته گل ورو دنینداخت. دست هام شروع به لرزا یبدنم لرزه م

بار رفتم  هیفرستاد.  یجا م هیگفت: هر بار خاله منو  یچ دمیچادر پنهونش کردم. عقاد با نام خدا شروع کرد. نفهم

 بار گالب.   هیگل آوردم 

 در آور؟ ابیکام یرعلیام یجناب آقا یشما را به عقد دائم لمیوک ایبار سوم آ یبرا یخانم؟ همراز جعفر زهیدوش

 تو فکر خودم بودم که خاله زد به شونه ام  الیخ یبابا ب دم؛یبود؟ نفهم یام چ هی..مهراِ

 همراز دختر بله رو بگو.  ـ

 جمع شد  حواسم

 هاا؟ ـ

 دخترم بله بگو .. ـ

 بود.  نگرانمو به خاله دوختم ..خاله از من نگران تر نگاه
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 دخترم توکل کن بر خدا.  ـ

 کرد.  خیمو به تنم س یعل ریام یصدا

 مردم منتظر توان!  تویهمراز تمام کن مسخره باز ـ

. دمیشن یدندون هام م یو صدا دیلرز یگره خورد.  لب هام م شیاز اشک، نگاهم به نگاه عسل ییاز پشت حاله ا 

بودم هم صبحانه نخوردم  دهیفشارم افتاد هم شب خوب نخوابواقعا ترس سراسر وجودمو گرفته بود احساس کردم 

 کردم.  یرو تحمل م یادیهم استرس ز

 عاقد بلند شد:  یصدا

 ! ستنین یعروس خانم راض نکهیمثل ا ـ

 زود جواب داد: خاله

 . هیعیاسترس داره طب ینه حاج آقا کم ـ

 تو  دیبه ام یپس زدم.اله ختهی.. اشکم رو نر کشه یمنو م نجایسرخ شده بود، مطمعن بودم. جا بزنم هم یعل ریام

 گفتم: یفیضع یصدا با

 بله  ـ

 گفت: عاقد

 لطفا.  دیبلند تر بگ دمیدخترم نشن ـ

 بلند تر جواب دادم  یکم رمیرو نداشتم که ازش اجازه بگ یبه زور از دهنم در آمد کس نمیا یبترک یا

 بله.  ـ

 مبارکه انشاهلل.  ـ

 داخلش بود  نگیساده ر یما گرفت دوتا حلقه  یو باز کرد جلو یقرمز رنگ یجعبه  خاله
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 . دیبپوش مبارکه

 کرد:  یاخم یعل ریام ـ

 چکار ؟ میخوا یحلقه  م یگرفت یجد یلیبابا خاله انگار خ یا ـ

  د؟یچرا حلقه ندار گهیفردا عمت نم دیبپوش دیپسرم با ـ

 برداشت به انگشتش انداخت.  رو کرد بزرگه رو ریکرد حلقه هارو گرفت ز یپوف یعل ریام

  دیباز غر خاله

 تو دستش ور رفت  یباحلقه  یعل هیچه کار نیوا پسرم ا ـ

 همراز توام مال خودتو بپوش.  میخاله ول کن اعصاب ندار ـ

 .میامضا کرد یکل میزود بله رو گفت: بلند شد یلیرو هم خوند. که خ یعل ی. عاقد خطبه دمیرو گرفتم پوش حلقه

 کردم  چادرمو درآورده به خاله دادم. یداشتم ضعف م گهیمحضر نگاه کردم ساعت دو بود د وارید یروساعت  به

 خاله ممنون. ـ

 لبخند ازم گرفت:  با

 خوام. یهارو براتون م نیدوست دارم و بهتر یلیبود هر دو تونو خ یوصلت واقع نیخواست ا یدخترم دلم م ـ

 زدم: یحرف خاله پز خند به

 شه؟یخل چل م یزن ا ینکنه خاله ک نه؟خدایبهتر یعل یعنی  ـ

 رو گرفت و جواب داد: دستم

 . نهیبهتر بله

 شاهد عقد شدند.  ثمیوم اشکان
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برج زهر مار بود. خاله همراه صادق به خونه  نیگفتن نداشت. آقا ع کیجرات تبر ی. کسمیرفت رونیاز محضر ب همه

 باز کرد  اشکان در عقبو میرفت نیبرگشت. ماهم به سمت ماش

 . دییبفرما ـ

  دیرفت دستمو به در گرفتم اشکان نگران پرس جیزدم. رفتم سوار شم کههسرم گ ییزورک لبخند

 شد ؟ یچ ـ

 بازومو گرفت : ریز یعل

 .نمیسوار شو ب ده؟یچته چرا رنگت پر ـ

به  یعنیخوردم ن یزیدونست از صبح چ یدادم. واقعا سنگ دل بود م هیتک شهیجون سوار شدم. سرمو به ش یب ـ

در  یچه سرنوشت ایخدا ختمیگم گشنمه! آروم از غم دلم اشک ر یهم نم رمیرسه ضعف دارم. بم یعقل خنگش نم

 کمتر احساس ضعف کنم.  میرس یبخوابم تا م یانتظارمه؟ خدااا خودت کمک کن چشمامو بستم بهتره کم

 شونه ام نشست  یرو یدست

 . میدیشو رس داریهمراز ب ـ

برسم  دیشدم. با ادهیشد. نگاهم رو ازش گرفتم و پ انیچشمم نما یجلو یعل ریآروم باز کردم. صورت امهامو  چشم

 بود.  دهیو چ زیجونم رو  بلند برداشتم خاله م یب یآشپز خونه تا غش نکردم. قدم ها

 طرفم.  دیدستش چرخ یخاله با بشقاب تو ـ

 ؟یجانم دخترم آمد ـ

 پلو بود.  چیماهجلو بشقاب رو ازش گرفتم.  رفتم

 . رمیدارم از حال م یخاله از گشنگ ـ

 کرد:  یبا تعجب اخم خاله

 بهت صبحونه ندادن؟  شیوا دخترم مگه بعد از آزما ـ
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روش تند تند شروع به خوردن کردم با دهن پر جواب  ختمیر چهیآب ماه یکم دمیوبرنج کش زینشستم پشت م ـ

 دادم. 

 فکر منه آخه؟   ینه خاله ک ـ

 برنجم:   یگذاشت رو چهیما کهیت ی خاله

 شه؟  یم شونیحال یپسرا آخه چ نیا یریبخور دخترم جون بگ ـ

 وارد آشپز خونه شد  یعل ریدهنم. ام یمو پر کرم وچپوندم تو قاشق

  ؟یخانم خونه اس غذاشو قبل من داد یخاله نکنه فکر کرد ـ

 پر بود خاله جواب داد:  دهنم

داده االن ساعت از دو گذشته ضعف کرد بچه.  شیدختر ناشتا نخورده آزما نی. ادییا خونه سینه شما همچنان رئ ـ

 بخوره؟  یبد یزیچ شیبعد آزما یتونست ینم

 رفت.   رونیب خاله

تاب بلند شدم. اشک از چشمم پرت شد. دستمو به گلو  یپرت شدو به سرفه افتادم ب میشدم لقمه  به گلو هول

 که شونه ام رو گرفته بود به پشتم زد: یو در حال دیسبه من ر یتند یعل ریگرفتم ام

 ؟یمثل آدم غذا بخور یستیآخه دختر بلد ن ـ

 کرد.  کیکرد وبه دهانم نزد یاز پارچ خال یوانیجدا شد و ل ازم

 بخور.  ریبگ ـ

ز خونه و سر جاش گذاشتم. خاله وارد آشپ یگذاشتم و و صندل زیم یرو رو وانی. لدمیآب وگرفتم ، سر کش وانیل 

 شد: 

  ؟یکرد هیچرا گر یدخترم خورد ـ

 نکردم غذا پرت شد گلوم دستت درد نکنه خوش مزه بود.  هینه خاله گر ـ
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من نگاه  یوبه بشقاب دست نخوره  دیدر هم کش یینشست . خاله ابرو شیشگیهم یدور زد سر جا زویم یعل ریام

 کرد 

 ؟گشنت بود ها  یلیانگار خ ینخورد یزیااا..تو که چ ـ

 انداخت:  یعل ریبه ام ینگاه خاله

 خون داده.  یغذاشو بخوره طفل یذاشتیحدا قل م ؟یزبان بسته گفت نیبه ا یزیباز چ ـ

 بشقابشوپر برنج کرد.  یعل ریام

ام پنج سکه  شهیکه مهر یدیداره د ینزدم فقط خوش ندارم فکر کنه خانم خونس وحق وحقوق ینه خاله حرف ـ

 داره. وقت هوا برش ن هیکردم 

 به من کرد.  ینگاه

 . اریاون سسو ب ـ

 مهرم چقده البته برام مهم نبود.  دمیکردم  تاز فهم بغض

نگاهش کنم  نکهیسس رو آوردم جلوش گذاشتم ..بدون ا خچالیدوست داره رفتم از  ادیدونستم ساالد با سس ز یم

 گفت:

 کر شنا سرشون بزنه. قاشق آب ف هیبا  ستمیهم ن ییمن هوا برم نداشته از اون آدما ـ

 به خاله کردم  رو

 من انجام بدم ؟ ستین یخاله کار ـ

 نشست اشکان وصدا زد:  زیسر م خاله

 کرد. خیاشکان مامان غذا  ـ

 به من کرد:  رو

 غذا تو تمام کن.  اینه دخترم ب ـ
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نداره قصدم کمک  نویدرک ا یکه حت یعل ریشدن برام مهم نباشه ناراحت شدم از برخورد ام رینبودم تحق یآدم

 بهش بود: 

 شدم ممنون.  ریخاله س ـ

 ونشست:  دیدستاشو به هم مال دیسرحال رس اشکان

  ییبهبه چه غذا ـ

 برم که  رونیاز خودش شد خواستم از آشپز خونه ب ییرایبه پذ  مشغول

 کجااا؟؟ ـ

 سمت صدا  برگشتم

 کر:د  یبادهن پر نگاهم م یعل ریام

 خوره.  ی، چه بهشم بر مغذاتو تمام کن نیبش ایب ـ

 هامو به هم فشردم  لب

 ندارم.  لیم گهید  ـ

 که به یبهش شدن از ترس عقب رفتم. در حال رهیپر خ یخاله واشکان با دهان دیعقب زد وبه من رس شویصندل هوی

 بکنار خودشو عق یصندل زیشدم ..دستمو گرفت منو کشوند سمت م رهیدادم. بهش خ یآب گلوم رو قورت م یسخت

  یصندل یمنو کوبوند رو بایزد تقر

 . اریمنم باال ن یبشن غذاتو بخور اون رو ـ

 بشقابمو جلوم گذاشت  دیخاله خند ـ

 . یآره دخترم غذاتو بخور. رنگ به رخسار ندار ـ

 چاره نداشتم البته هنوز ضعف داشتم. آروم شروع به خوردن کردم. اشکان با خنده گفت : انگار

 کل انداختن.  از االن ،یچه زوج ـ
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 به من کرد:  یخورد نگاه یطور که غذا م نیبود. خاله هم لکسیبا غضب نگاهش کرد. منم متعجب چقدر ر یعل ریام

و کنه ت یکه م یکار نیباشه االن که عمه خانوم از راه برسه اول ادتی یکن یرو باز ینقش زن عل دیدخترم ازاالن با ـ

 . رهیگ یم نیزره ب ریوز یعل ریوام

 گفت:  شیشگیبا اخم هم یعل ریام یدادم ول یحرف هاش گوش م به

  ه؟یخاله منظورت چ یگ یم یچ ـ

 خونسرد ادامه داد: یلیخ خاله

 میمراقب همراز باش دیخوبه. از فردا با د،یکه البته دائم کرد ارهیازدواج و در م نیته ا رهیخب معلومه اون اول م ـ

از همه مهم تر هر  ،ینکن یدعوا وکت کار ،یبا همراز بهتر رفتار کن دیاب نکهیا یمهم زیچ هی.ن اریسرش ن ییبال

 . یزنتم ببر دیبا یکه رفت یمهمون

قاشقش وانداخت تو بشقاب که صدا داد.  یعل ریبه خاله شدم ام رهیحرف ها چشم هام گشاد شده بود وخ نیازا

 به انداخت و گفت: ینگاه

 رم همه جا؟!با خودم بب نویخاله من چطور ا یگ یم یچ ـ

 باز با آرامش ادامه داد:  خاله

 بشه.  یکی دی. از همه مهم تر اتاقتونم بامیریبراش بگ یعل ریچند دست لباس مرتب در خور زن ام میبر دیبا

خوردم.  یچه گوه ایاتاق؟! خدا یتو یعل ری. من و امدیحرف چشم هام گشاد شدو روح از بدنم پر نیا دنیشن از

 دارم.دست هام کنار بشقاب شل شدو آروم گفتم:جون ن گهیحس کردم د

 خاله نه.. ـ

 دستاشو تو هوا تکونداد: یعل ریام دیرس یوبه شکمش م دیخند یغش غش م اشکان

 کنم؟  یکارو نم نیخاله من ا یچ گهید ـ

 کرد:  یاخم خاله
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 .. هیازدواج موقت نیفهمند ا ی. اگر نه اونا زود میکارها رو بکن نیا یهمه  دیآقا با ـ

 هاشو باال انداخت:   شونه

 یم یرو کنه، که چ ریکمدها تو نو ز یتو یحت دمیجان قول م یعل شناسمیاز من گفتن من عمه ات وخوب م ـ

 . دیخواب یوچطور م دیپوش

 دست هام پوشوندم.    نیگذاشتم ، صورتمو ب زیم یکال اشتهام کور شدآرنجم ورو گهید

 گفت : یآرام یابا صد یعل ریشد ام یبد تر نم نیازا

 دست هامو از صورتم برداشتم   م؟یخاله ..االن چکار کن ینیب زینکرده بودم ..عجب ر نجاشویخاله فکر ا ـ

 بلند شد.  زیکه غذاشو تمام کرده بود از سر م خاله

 . یکن هیبراش ته دیدختر لباس مناسب خانم خونه نداره با نی. البته امیزوج آماده کن ی یاتاقو برا دیبا یچیه ـ

 . دیباز خند اشکان

 داداش مبارکه.  یزن دار شد یالک یالک ـ

 گفت:  تینمک پاش دستشو پرت کرد سمتش که اشکان تو هوا گرفتش با عصبان یعل ریام

 خفت کنم؟ ای یش یاشکان خفه م ـ

 گذاشت اپن  یکرد ، چند تراول درآورد رو بشی: دستشو تو جهیبلند شد و رفت. دم در آشپزخونه  یعل ریام

 . یخودشو ببر شهیگفته باشم نم یکن ول هیالزمه، براش ته یپول هر لباس نمیخاله ا ـ

. به دستور دیلرز یچاره هنوز تو شوک بودم. با دست خودم چه کردم. دلم مدام م یسرشو تکون داد ...من ب خاله

اضافه کردن تخت که دونفره  شیوازم آرابا ل ویشیآرا زیندادن فقط م رییتغ ادیآماده شد. البته ز یرعلیخاله اتاق ام

 : تمقبل رفتنش گف دیخر کیلباس ش یکل رونیبود خودش رفت ب

 پوشم ..  یگشاد باشه اگر نه نم یخریم یپوشم هرچ یخاله من لباس جذب نم ـ

 زود قانع شد . یتعجب کرد ول اولش



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
250 

 

 ی هیاضافه کرد. اصال روح یعل ریام یها منو  به لباس یبودم و خاله کمد لباس هارو مرتب و لباسها یتماشا چ من

 اتاق بمونم بادشمن جونم؟  هیرم اتاق خودم ..خدا چطور تو  یم دنینداشتم با خودم گفتم شب که همه خواب یمناسب

آوردنشون  به فرودگاه رفته بود. از  یهول کرده بودم چکار کنم مهران برا دنیمزاحم از راه رس یبالخره مهمون ها 

 هم وسط سالن سر پا منتظر بود  یعل ریکرده بود. ام خیزدم. دست هام  یم دیورودشون و دپشت پنجره 

که از بس  یزرد، کت وشلوار پوش همراه دختر یوموها ظیغل شیشصت ساله، قد متوسط با آرا بایمسن تقر یزن 

د ران تپلشو گرفته بو یکه رو یوپرتز بود. مانتو کوتاه یمعلوم نبود. کل صورتش جراح شیبود صورت اصل دهیمال

چطور نقش  دیلرز یبشم بدنم م میقا جا ی دمیدو دمیدر عمارت شدن ترس کیرو سرش بود. نزد یوشالش هم الک

 ت: به من گف رهیسمتش خ دمیبازمو گرفت.چرخ دویهم دو یعل ریام دمی. وسط ساتلن رسدمیدو اریاخت یکنم؟ب یباز

 یکن یخراب م یدار امدنیچته آروم باش هنوز ن ـ

 افتادم  هیبه حالت گر دیلرز یم لبام

 برم.  دی...بذار ستیترسم ..کار من ن ی..میم ـ

 خم شد. کنارگوشم گفت:  دویداد ومنو به بغلش کش بازموفشار

 تمام کن.  تویاالنم مسخره باز یقبول کرد یکرد جایب یتونست یتوکه نم ستین دنی.االن وقت پا پس کششششیه ـ

 ؟! دیمن وبوس یعل ریشمام گشاد ونفسم بند آمد امداغ شد چ شونمیپ هوی

 به به عروس دوماد خوشبخت.  ـ

 شروع شد.  یباز دیچرا منو بوس دمیاز من جدا شد به طرف عمه خانم رفت ..حاال فهم یعل ریام

 

 . نیسالم عمه جون خوش آمد ـ

 کرد.  یدونستم دست داد و روبوس یودختر عمه که هنوز اسم نحسشو نم باعمه

 با لبخند دست شو سمتم دارز کرد   یرعلیمجسمه خشک بودم. که ام نیگلومو قورت دادم هنوزع بآ
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 عشقم با عمه و دختر عمه هلنا آشنا شو.  ایب ـ

 زدم جلو رفتم اول عمه خانم  یلبخند مصنوع یعل ریام یپنهان یچشم غره  به

  نیسالم خوش آمد ـ

 سالم عروس خانوم! ـ

 گفت  یلحن بد خانومشو

 کردم یدادم وروبوس دست

 با هلنا:  بعد

 خوشحال شدم.  تونیاز آشنا نیسالم خوش آمد ـ

 چرخوند  ینازک کرد وسر یچشم پشت

  زمیممنون عز ـ

 جلو آمد سالم داد. یاحوال پرس یخاله هم برا ستادمیا کنار

  داریسالم مشتاق د ـ

 نشست  یمبل یجلوتر رفت ورو یکم عمه

  یکار کن نجایکردم هنوز ا یسالم زهرا جان فکر نم ـ

 زد  یلبخند خاله

 کنم؟  یخونه گذروندم مگه دل م نیکجا دارم برم خانم عمرم وتوا ـ

 رو به هلنا کرد: یعل ریام

 هلنا جان.  دییبفرما ـ

 با ناز تکون داد  ییشونه ا هلنا
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 جون  یعل یسیم ـ

رفتم که دست مو  یم؟ داشتم باخودم کلنجار ماه اه ..چه جلف، رفت کنار مامانش نشست ..خدا من االن چه کن اه

 ! دمید یعل ریدست ام یتو

 به روم زد:  یلبخند ـ

 . مینیبش ایب زمیعز ـ

 حرکت موندم. یکه به دستم داد ب یبا فشار یکردم دستمو بکشم ول یسع رمیخدا ته دلم آشوبه، دارم از حال م یوا

 . مینشست ییمبل دونفره ا یرو

 : به ما کرد ینگاه عمه

 ! یکه زن گرفت یکردم راست بگ یجان مبارکه فکر نم یعل ـ

 زد:  یلبخند یعل ریام

 چراعمه؟ من که گفتم زن دارم.  ـ

 . مونهیجادوگر شهر اوز م نیانداختم. ع ریبه من انداخت سرمو به ز ینگاه نافذ عمه

  اد؟یور از پس اموال تو بر مچط زنهیبچه م یادیز نیا یکرد یم یانتخاب بهتر هیجان کاش حدا قل  یعل یول ـ

 جواب داد: یعل ریاشو بزنم ناکارکنم. ام دهیخودش و دختر ترش  گهیم طونهیش

 که  دلمو  برده.  هیفهمه همراز تنها دختر یونم زاریچ نیعمه عشق که ا ـ

نه خو نیتو ا گهید دنیبود نفس کش یتماس آشوب به دلم نشست..کاش راه فرار نیدستمو تو دستش بود. ا هنوز

 بعد از تعارف روبه من کرد:  دیشربت آلبالو از راه رس ینیسخته .توفکر بودم که خاله با س

 کارتون دادم.  دیایلحظه م یخانم  ـ

 به خودم آمدم:  یعل ریزنه؟ بافشار دست ام یبامن حرف م ینجوریدهنم باز، چشم هام گشاد. خاله چرا ا اخدای

 بودم:  جیدارن. گ کاریچ نیبب زمیبرو عز ـ
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 ها.. باشه چشم.  ـ

 کردم. بلند شدم رو به مهمونها کردم.  شیاز هزار تا خنجر بد تر بود. مشخصه حرص یعل ریام لبخند

 با اجازتون.  دیببخش ـ

 . دمیکش یو نفس راحت نینشستم زم دمیجواب نموندم همراه خاله به آشپز خونه رفتم. تا رس منتظر

 خاله کنارم نشست. ـ

 به خودت مسلط باش.  یکن یخراب م یدخترم دار ـ

 فوت کردم  نفسمو

 بده نفسم بند آمده بود .. رتیخاله خدا خ یآ ـ

 گفت:  هیشد. به حالت گر یم یجور هیبود و چند بار باز و بسته کردم. دلم  یعل ریمو که در دست ام دست

 مدتو تحمل کنم؟ غلط کردم ؟ نیخاله چطور ا یوا ـ

 ورد گرفت طرفم. آب  آ وانیل هیبلند شد  

نشده  یزیکو اون همه شجاعتت. چ یهمه جسور بود نیچه وضعشه. دختر تو ا یافت یپس م یبخور آب و نگا دار ـ

 که. 

 گفت:  یاز سالن بلند شد، خاله تند ییصداها  دمینفس سر کش هیوگرفتم  آب

 باش.  یاتاقشون کنار عل رنیپاشو برو دارن م ـ

 بلند شدم.  ه،دیپام کوب یمو کالفه رو مشت

 کردم .. یچه غلط ـ

 هولم داد  بایشدم خاله تقر بلند

 . ستین یطور رهیاالن محرمته دستمم بگ یعل ریام یهست ییبرو، تو دختر قو ـ
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 فکر نکرده بودم!   نشیحرف خاله شوکه شدم به ا نیازا

 گفتم: یبه خاله کردم با کالفگ یکوتاه نگاه

 خاااله.  ـ

 نشده. یشیآت یعل ریبرو تا ام ـ

 کردم. موندم چه کنم ؟ یوامونده امو قورت دادم  چه غلط یگلو آب

دستمو به نرده  ستادمیپله ها ا نییرفتن رفتم. پا یداشتن از پله ها باال م یعل ریطرف مهمون ها که همراه ام به

 گرفتم 

 ؟  دیاستراحت کن دیر یم دیدار ـ

 زدم. عمه سرشو چرخوند طرفم:  یگشاد لبخند

 بود.  یراه طوالن بله ـ

 زد:  یدستشو سمتم دراز کرد، لبخند یعل ریام

 . میکن شونییباهم راهنما ایب زمیعز ـ

خدا آخرش  یبهم رفت ..ا ییقشنگه!  باز چش غره ا دنشیچه خند دیخندانش چرخ یدست وچهره  رنیب نگاهم

 دیبرسم بازومو گرفت، سرشو کش یتا به علکردم  یکشه. از پله ها باال رفتم عمه وهلنا جلو رفتن پله هارو ط یمنو م

 شد.  خیموبه تنم س یکنار گوشم ..وا

 چه مرگته آخه، درست رفتار کن.  ـ

م شد به عمه خانو ی. البته بدبخت بازوم داشت کنده مدیانداختم تا از نگاهش در امان باشم بازومو کش نییپا سرمو

 . میدیوهلنا رس

 : ستادیته راهرو رو باز کرد وکنار ا یاز اتاقها یکیو باخنده در  دیبدبختم کش یدست از بازو یعل ریام

 .  دیاستراحت کن میبراتو آماده کرد هیکیاتاق شما ..اتاق هلنا هم اون نیعمه جان ا ـ
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 اشاره کرد هلنا با ناز و ادا در اتاقش وباز کرد: یاتاق بغل به

 رسه  یاتاق خودم نم یخوبه البته به پا ـ

 کرد:  یست عمه هم وارد اتاقش شد رو به علداخل در وب رفت

 . نمیشرکت وبب میبر دیفردا با ریام ـ

 کرد سرشو کالفه تکون داد.  یاخم یعل ریام

 .لهیتعط نیفرورد 15. در ضمن شرکت تا دیبگ یعل ای دیصدا کن یعل ریعمه جان منو ام ـ

 : دیدر هم کش ییابرو عمه

در هر صورت منم  نمیدفاتر وبب خوامیباشه چکار دارم م لیشرکت تعط ؟ریام ای یکنه عل یم یحاال چه فرق شیا ـ

 سهام دارم. 

 یچشم هاشو بست معلوم بود عصب هیبغل شلوارش کردو چند ثان بیلبشو به دندون گرفت دستاشو تو ج یعل ریام

 شده: 

از روند کار  دیواکه بخ ستین ینقدری. درضمن سهام شما امیکن یبعد صحبت م دیعمه جان فعال استراحت کن ـ

 دودرصدم شد سهام؟ دیباخبر بش

 : دیتواتاق زد وخند یچرخ عمه

 یکنه.توام زرنگ کی..قول داد بعد ازدواجتون اونم شر یریجان نشد. بابات قول داده بود تو هلنا رو بگ یعل گهینه د ـ

 . زمی؟ نه عز شمیم الیخیب یراحت نیبه ا یفکر کرد یوازدواج کرد یکرد

 خطاب به عمه گفت: د،یست منو گرفت ودنبال خودش کشد یعل ریام

 .ادهیبحث وقت ز یبرا دیحاال که من زن دارم ..فعال استراحت کن ـ

 یم دیشو د یحرکات عصب جیچرا دست منو گرفت در اتاقش وباز کرد منو کشوند داخل دستم و ول کرد. گ موندم

 زد. یهم به موهاش نه چنگ م یگاه دیکوب یم گشیومشتشو تو دست د زدیسر به اون سر م نیزدم. اتاقو از ا



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
256 

 

 طرفم انگشت اشاره شو تکون داد:  دیبودم. چرخ ستادهیدر ا کنار

  زمیر ی...خونت و م هیازدواج موقت نیبفهممند ا نایبه حالت ا یهمراز وا نیبب ـ

 بلند کرد:  یکم صداشو

 گفتم ؟ یچ یدیفهم ـ

 سر جواب دادم.  با

 اهم ..اهم  ـ

دست هاش پنهون کرد ..مونده بودم برم، بمونم، چکار  نیداد و لبه تخت نشست. صورتشو ب رونیالفه بشو ک نفس

 کنم؟ قفل لبمو باز کردم. 

 آقا؟ ـ

 وبلند کرد:  سرش

 صدام کن.   یعل ریهستند ام نجایها ا نیکه ا یـ تا وقت  

 من برم به خاله کمک کنم ؟ دیندار یاگه کار گمیچشم ..م ـ

 اشاره کرد:  یو یت یجلو یه مبل هاکرد ب یاخم

 بگو خودم دوست دارم.  یکرد یاگرهم کار ،یزن ینم دیسف اهیمدت دست به س نیالزم نکرده تو ا ـ

 چشم.  ـ

وچهار ساعته تحملش کنم. خدا رحم کنه، به ناچار رفتم سمت مبل ها و   ستیب  دیدق بود؟ االن با نهیخدا کم آ یا

 تکون داد: یبود. سر یعل رینگاهم به ام ینشستم ..ول

 . هیخبر یوقت هوا برت نداره فکر کن یها چته ؟ ـ

 تکان دادم  نیتند تند به طرف سرمو



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
257 

 

 ؟ یینه چه هوا ـ

 داد. یپا گذاشت ...پاهاشو تند تند تکون م یو پا رو شیشونیرو تخت ساعدشو رو پ دیکش دراز

 شدم.  رهیخاموش خ یو یام گذاشتم وبه ت چونه ریداشتم. دستم رو  ز یسر گرم یمن چه کنم؟کاش  االن

 داره؟ روشنش کن.  دنیخاموش د ونیتلوز ـ

 شده بود.  زیخ میچشم تو چشمش شدم.  ن ناخواسته

 اون کنترل وبده  ـ

 اشاره کرد.خم شدم و برداشتم. بلندشدم رفتم طرفش:  زیم یکنترل رو به

  دییبفرما ـ

 زد.  ینگاهم کرد ..پوز خند باز

 ؟ینکنه کچل شه؟ینم یصفت نکن نقدریو اشالت نیا ـ

ن رو روش یو یگرفته ازش فاصله گرفتم. ت شیوپ اطیانداختم اعصاب درست درمون نداشت. جانب احت ریبه ز سرمو

 کرد. 

 ؟یبذار ید یس یبلد

 جواب دادم:  یآروموم یباصدا  

 بله.  ـ

 ها اشاره کرد. ید یجلد س به

 . ارشیب ـ

 گرفتم طرفش: هارو برداشتم  ید یس رفتم

 آقا. دییبفرما ـ
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 زد و مستانه سرش رو تکون داد.  یلبخند

 . یرام شد ادیخوشم م یا ـ

 شد..ادامه داد : لیبه قهقه تبد لبخندش

 ! واقعا کت کار سازه. یداشت یچه زبون ـ

 دستم داد  ید یرنجود .لب هامو به هم فشردم، س یگرفت و منو م یقلبم رو هدف م یطیهر شرا در

 بذار. نویا ـ

 و گفت:  دمیبودم. ناخواسته خند یرزم  یها لمیونگاه کردم چشمام برق زد..عاشق ف ید یس یرو

 دوست دارم.  یلیخ لمویف نیمن ا یوا یا ـ

 به من انداخت: ینگاه

 نیا اب خندن یحاال چقد عمه و هلنا  به من م ،ینه اندام خوب ،ییباینه ز ،یبه دخترا نرفته. نه ظرافت تیچیواقعا ؟ ه ـ

 مسخره ام.  یا قهیسل

لذت  و با لمیرو گذاشتم ونشستم.ف ید یتونستم بکنم. س ینم یکار یکرد. ول یم می..خنده هاش عصب دیخند باز

تعجب  یکردم. جا یم قیکارش تشو یمورد عالقه مو برا تیآمدم وشخص یاوقات به وجد م یگاه ینگاه کردم. حت

 شت! ندا لممیبه تماش کردن ف یبود که کار

 گفت : یمحکم یباصدا یعل ریدر بلند شد.سرمو سمت در چرخوندم ..ام یصدا

 همراز جواب بده  ـ

 گذاشتم  نهیبه س دستمو

 من؟ ـ

 وقت. هیالبته هوا برت نداره  ،ییخونه ا نینباشه انگار بال به دور خانم ا ینه پ من. هرچ ـ

 شدم برم سمت در:  بلند
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 . دییبگو بفرما نجای. همنیکجا بش ـ

 تکون دادم نشستم. بعد از صاف کردن گلوم گفتم:  یسر

  د؟ییبله بفرما ـ

 وبعد وارد شد  دیداخل کش یباز شد هلنا سرک در

 اجازه هست ؟ ـ

باشه  یبچزونم هر چ دیرو با یسر تا پا عمل  هیدختره  نیا یبودم ول زاریب یعل ریخودم جرات دادم. درسته از ام به

 عاشق رغباتم. 

 م وبلند شد: زد یلبخند

 .  دییبفرما زمیبله عز ـ

 بُلوند رنگ یتو کارش نبود. موها ایم ایبود. انگار ح دهیپوش یوشلوارک قرمز رنگ تاپ

 شونه هاش بود ورها کرده بود.  ریشده شوکه تا ز 

اشت. پا گذ یزد ابروهاشو باال انداخت پارو دیاز مبل ها نشست. سرشو چرخوند و اطراف و د یکی یآمد ورو جلو

 لبشو کج کرد و با ناز گفت:

 خانومت باشه بهتره.  لیبده.به م رییتغ یکم یخب زن آورد ینکره عل رییتغ چیاتاقت ه گمیم 

 زد:  یکرد ...پوزخند یانداخت و با اخم به هلنا نگاه م نییشد. پاشو از تخت پا دهیکش یعل ریسمت ام نگاهم

لباس ها تو خونه نچرخ. بعدشم همراز  نیبا ا گهید یکن ییمحافظ هامو هواخواد  یپراز مَرده دلم نم نجایهلنا ا نیبب ـ

 من کنار آمده.  ی قهیبا سل

 ..روبه من اشاره کرد: ستادیسرخ شد بلند شد ا یعل ریاز حرف ام هلنا

 طیراش نیمن به ا نه؟ینب یوقت اندامشو کس هی دیشالشو صفت کرده؟ ولباس گشاد پوش نقدریزنت ا نهیهم یبرا ـ

 دم.  یم تیکنند ..انگاه من ب اونا اهم شیعادت دارم. به محافظ هات بگو چشم هاشونو درو
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 وبه طرف در رفت. دستش و تو هوا تکون داد:  دیخند قهقه

 برو بابا دلت خوشه حاج آقا.  ـ

 تو دستم بود:    ونیزیبلند شدم کنترل تلو ختیاعصابمو به هم ر شعوریب ی دختره

  زمیعزهلنا جان صبر کن  ـ

 طرفم  دیچرخ ستادهیا

 سرخ شده کردم..روبه هلنا کردم:  یعل ریبه ام یکوتاه نگاه

خونه چشم  و  نیا یاون بشه.گلم محافظ ها دیبا گنیم شونیا یو هرچ هیعل ریام یخونه  نجایا زمیعز نیبب ـ

 کارها رو نیجلب توجه ا یو برا دیهست دهیدختر ترش یکنند شما  یخودت بده االن اونا فکر م یدلشون پاکه، برا

لباس ها راحتم چون  نیدر ضمن من باهم نپوش،لباس هارو   نیگفتن: ا نیهم یهم برا زمیعز یعل ری. امدیکن یم

 هستم. زمیعز یعل ریمطلق به عشقم ام

 زد: غیمانند به طرفم هجوم  آورد . ج غیخدا انگار از گوشاش دود بلند شد ج ای

 ده؟یترش یگ یبه من م یدهات یدختره  ـ

ش دست به آغو کیبلند شد منوبا یعل ریتخت خواب نشسته بود پناه بردم.ام یکه هنوز لبه  یعل ریاز ترس به ام 

 به هدف خورده. گفتم: رمیو پناهم شدم. خوشحال بودم ت دیکش

 کنند!  یفکرو م نیاونا ا ییا دهیگم ترش یمن نم زمیعز نیبب

 داد:  یتند تکون مشو پر کرد انگشت اشاره شو تند  فاصله

 ها . یحرف وبه من زد نیبار آخرت باشه ا ـ

 انگشتشو گرفت:  یعل ریام

خونه است وحرف حرف اونه االن برو  نی. همراز خانم ایکن یم یاحترام یبه زن من ب نمیوقت نب هی نم،یصبرکن بب ـ

 . میما کار دار رونیب
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ودست به کمر شد. با  دیکش رونیب یشو از دست علانگشت یبا اخم تند دای. شدمینفهم یزیکه از حرفش چ من

 عشوه گفت: 

 اصال بلده بهت حال بده،  نمیبب ،یوخود یالغر مُردن نیا ی...آخه گول چ نیبله کار دار ـ

 جوابشو داد:  یعل ستادمیآمدم وکنارش ا رونیب یعل ریحرفش گشاد شد.  آروم از بغل ام نیخدا چشم هام از ا ای

 تونه که منو عاشق خودش کرده. ی. بعدشم حتما مستیبه تو مربوط ن هیوابط خصوصر نیا نکهیاول ا ـ

 نینشست. اون چه راحت از ا میشونیبه پ یرفتم. عرق سرد یکرد و فرو م یشدم ..کاش دهن باز م رهیخ نیزم به

 زد ومن چقدر شرمسارشدم. یروابط حرف م

از مبل ها ولو شده بود واز  یکی ینگاه که رو یعل ریبه امبسته شدن در بلند کردم. هلنا رفته بود  یبا صدا سرمو

 دهیند ینجوری. مات حرکتش شدم تا حاال ادیچشمش چک یرفت چشم دوختم. اشک از گوشه  یم سهیخنده ر

 پاش و با خنده گفت:  یبودمش، زد رو

 ول.  یا یبه هدف. نقطه ضعفشو نشونه گرفت یدختر عجب زد ـ

 یآروم یکردم ...باصدا یم یکنارش دستام و در هم گره کرده و با انگشت هام باز دهستایمنم سرپا ا دیباز خند 

 گفتم :

 بپوشه.  ویبدونه کجا چ دیحقش بود آدام با ـ

 نشست ابروهاشو باال زد  صاف

 ؟یچ گهیخب د ـ

 هامو باال انداختم.  شونه

 اس ها راحتم.لب نی...فقط خواستم حدشو بدونه ومنو مسخره نکنه من با ا یچیه گهید ـ

 رو خاموش کرد:  ونیتلوز

 یهمچنان ب یلباسم بپوش نی. فقط فکرکنم تو بهترمیبخند یباهاش کل کل کن کم یباشه هر چقد دوست دار ـ

 کنه نگات کنه.  یآدم رقبت نم یزنیازبس صفت گره م تمیروسر یندار ییبایاصال اندام ز گهیراست م یختیر
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 به طرف در رفتم.  تاقیل یب یمنو هدف گرفت پسره  باز

  ؟یکجا به سالمت ـ

 نگاهش کنم جواب دادم.  نکهیبدون ا ـ

 خاله.  شیبرم پ ـ

از اون  یکیبرم  گهیم طونهیکنه؟ ش یزدم. آخه چقد قدر نشناس. منو چرا مسخره م رونیباز کردم و ازاتاق ب درو

بذارم تا بفهمه اندام چند بخشه.  شیجون اندام خوش فرمم و به نما یخوش دوخت و بپوشم وبه قول فاط یلباس ها

 اش بهترم.  دهیترش یدختر عمه  نیباشه از اون دوس دخترش و ازا یهرچ

 خالل شده بود:  ینیزم بی. خاله مشغول سرخ کردن سدمیرفتم به آشپز خونه رس یطور با خودم کلنجار م نیهم

  ؟یالزم دار یزیچ زمیهمراز عز ـ

 رخ شده رو به دهان گذاشتم: س یها نیزم بیاز س یکیرفتم  جلو

 باز حالمو گرفت!  یعل ریدختره جلف، بعدشم ام نیاز دست ا ختهی. اعصابم به هم رستیالزم ن یزینه خاله چ ـ

شد دست مو گرفت  رهیطرفم به صورتم خ دیکنارگازگذاشت، چرخ نتیکاب یبشقاب رو یقاشق دستش و تو خاله

 آروم نجوا کرد: 

 ییوقت بال یجنس شون خرابه،  یلیدختره و مادرش خ نیتحمل کن، مراقب خودت باش. ارو  طیشرا نیدخترم  ا ـ

 کنند.  تتیذاره اذ یباش. مطمئن باش نم یکنار عل یتون یتا اونجا که م ارنیسرت ن

 دادم.  رنیرو رو به باال گرفته، نفسم  و ب سرم

 ببرم؟ به اون پناه نایچطور از ا کمه،یکه دشمن درجه  یپوف ..خاله عل ـ

 که پشتش به من بود گفت:   یرفت سر گاز در حال دوباره

تو  یکنن شیوقت عصبان ی ییتنها ی. بعدشم حواست باشه حاال که با علارنیسرت ب ییاونا بال ذارهینم یول د،یشا ـ

 . میریجلوشو بگ میستیاشکان ن ایرو بزنه ، من 
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 سرمو تکون دادم: 

 کنم.  یم یباشه خاله سع ـ

  امده؟یهنوز ن یعل ریام آماده نشد اممامان ش ـ

 زد. چشم هام گشاد شد وخنده ام گرفت آروم گفت : یهمرا چشمک یلبخند دمیطرف اشکان چرخ به

 داره. دنیکنار هم باشن د ریکارد وپن یعروس خانوم در چه حاله؟ وجدان ـ

 فتم و گفتم: که خاله آماده کرده بود رو برداشتم و به سمت سالن ر ییکردم بشقاب ها یاخم

 وتحمل کنم.  یسرتا پا عمل ی دهیاون ترش دیاز دست آقاتون؟ حاال با دمیاز شانس گند منه؛ کم عذاب کش ـ

 خنده:  ریزد ز یپوق زدیتو دستش بود وگاز م یاریکه خ اشکان

 کنند.  یفرار م یبه زود یاریمطمعنم از پا درشون م یدختر تو معرکه ا یا ـ

 گذاشتم:   یغذا خور زیم یب هارو روطرف سالن رفتم بشقا به

 عمه خانوم سرم رو چرخواندم:  یصدا با

 زنت مثل کلفت ها کار کنه ؟ ستیزشت ن یعل ریوا.. ام ـ

 جواب دادم:  یعل ریقبالز ام دمیچ یطور که بشقاب هارو م نیکردم آرام جوابش رو  بدم، هم یسع

جا نشستن  کیو  ینظارت داشته باشم. از تنبل زیبه همه چخودم کار کنم و  یعمه جون من دوست دارم تو خونه  ـ

 . زارمیب

 . دمیکنار بشقاب ها گذاشتم. نگاهمو سمت هلنا کش قهیهارو باسل قاشق

 یدگیبه مرز ترش نکهیالبته من شانس آوردم قبل از ا ارهیزود رس م یریجا نشستن پ کیعمه جون؟  دیدون یم ـ

 تاد.فرس مویبرسم خدا از آسمان مرد زندگ

 یم زیر زیلب باالشو به دندون گرفته و ر یعل ری. امدمیخند یعمه و هلنا م یو قرمز شده  یعصب یدلم به چهره  ته

 نکرده بودم. فقط طنتیوقته ش یلیاجازه داده بود باهاشون کل کل  کنم  خوشحال شدم خ یعل ریام نکهی. ازادیخند
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دار  هیپا وانیل د،یعمه با تمسخر خند "خطاب کردم. میدگرد زنرو م یعل ریام". دیپر یدونم چطور از دهنم م ینم

 شد: رهیبلند به دست گرفت و بهش خ

تازه  زمیعز ؟یخونه  وکارهاش آشنا شد نیزود با ا نقدریچطور ا دیشما که دو روزه ازدواج کرد زمیهمراز عز ـ

 دارند. بالخره نو عروس هستند.  یناراحت یکم ایناز دارن  یعروس ها کم

و و دست ش ستادینگاه کردم. زود از سر جاش بلند شد و به سمتم آمد. کنارم ا یعل ریحرفش نا خواسته به ام نیا اب

 گذاشت ورو به عمه کرد: فمیظر یشونه ها یرو

 . میهم که عقد دائم کرد روزید میبود غهیکنه قبال ص یم یعمه جون همراز چند ماه که با من زندگ ـ

بدن رنجورمو کبود  یلیخ یقو یدست ها نیا لرزوند؛یشونه هام دلمو م یدستش رو ینیصورتش شدم. سنگ مات

 کرده بود.

 . هیدونستم ساختگ یکه فقط من م یزد. لبخند یلبخند دیو عقب کش یبرداشت وصندل ستشو

 .زمیعز نیبش ـ

 نیچقدر ا"و نشست.  دیکنارم و عقب کش یبسته زدم و به ناچار نشستم. خودش هم صندل یبالب ها یلبخند

 طور.  نیاشکان وخاله هم هم وست،یانداخت! هلنا هم به ما پ یگاه قلبم رو به لرزه م یگاه و ب یها یکینزد

بود  هدیپوش ییحلقه ا نیهلنا. البته عمه خانم هم تنک آست دنیاشکان انگار شرم داشت از وضع لباس پوش چارهیب

 جوراب!  ایزانو بدون ساپورت  ریودامن تا ز

 سرش بلند کنه گفت : نکهیخورد بدون ا یکه غذاش و م نطوریهم عمه

مردم بدونند زن  دیبالخره با ؟یریجشن بگ یخوا ینم یعنی دیمحضر و عقد ساده کرد دیرفت دمیشن یعل ریام ـ

 سر دوندن ما.  یباشه، برا یازدواج سور نیا نکهی. مگر ایگرفت

آروم غذاشو  یعل ریشدن. ام رهیاشکان وخاله با باتعجب به عمه خزن. دهنم باز مونده بود.  نیا هیسیخدا چه ابل یوا

 سرش وبلند کنه جواب داد:  نکهیخورد بدون ا یم

 یا. برختیهمراز برنامه هامونو به هم ر یمتاسفانه مرگ مامان و بعدش بابا یول رمیعمه جون قصد داشتم جشن بگ ـ

 . میریبگ نجایجشن ساده در حضور دوستان هم هیقراره فردا شب  نمیهم
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 کرد ادامه داد:  یخال یدوغ وانیل

 . نیآفر دهیخوب بهت آمار م نتیعمه جون خبر چ ـ

 باز با عشوه گفت: هلنا

 زنم؟  یسهام مو م دیمن ق یراحت نیبه ا یفکر کرد میکن یم قیمعلومه تحق خب

 شو در هم گره کرد:شد. دست ا رهیبشقاب گذاشت وبه هلنا خ  یبا اخم قاشق چنگال دستش و تو یعل ریام

 زنم؟ گفتم: اگه کمک یوبه نامتون م یزیبدون سند چ ایدم  یمن تن به ازدواج با شما م یهلنا خانم نکنه فکر کرد ـ

درصد از سهام شرکت و بهتون بدم. فکر  کی یحت ستمیحاضر ن یکنم. ول ینم غیدر دیدار ازیپول ن ای دیخوا یم

 نقه اشس ؟ هی نیا مدون ینم دیفکر کرد د؟یخبر ندارم اونجا ورشکست کرد نیکرد

 بلند گفت: یبا صدا ،یعصب عمه

 کنند؟ یتوام خوب کار م ینه بابا انگار جاسوسها ـ

 تکون داد:  یاشاره شو رو به عل انگشت

 . رمیگیبچه جون من حق خودم و دخترم و ازت م نیبب ـ

م. دست خودم نبود ازبس کتک خورده سرم گذاشت یدست هامو رو دمیبا خشم بلند شد که من ترس یعل ریام

 زد: ادیبه من و بعد روبه عمه کرد، فر ی. نگاهدمیحرکت ترس نیبودم،که با ا

سهام  یسهام ب یهستم. ول دیبخوا یهم گفتم کمک مال یمن تلفن نکهیسالمه دوم ا 28 ستمیمن بچه ن نکهیاول ا ـ

 ...االنم خسته ام شب خوش. 

 که با خنده اش روبرو شدم:  دمیتش ودور مچم حس کردم، نگاهمو سمتش کشدس یسرم بود. داغ یهام رو دست

 اتاقمون.  میبر ایب ستین یزیچ زمینترس عز ـ

دستمو  میره! وارد اتاق که شد ینم ادتشیمن و از  یطی. موندم تو هر شرامیبلند کرد. همراهش به اتاقمون رفت منو

 دستش زد کف  یو با مشت م  دیول کرد محکم درو بست. غر
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 خواد سهام دار بشه.  یبود حاال آمده م زاریبابا ازشون ب اید..لعنت  ـ

 لحظه برگشت سمتم:  هیزدم  یم دیحرکاتشو د ستادهیاتاق ا وسط

 . نمتیگوشه بتمرگ نب هی ؟یکن یمنو نگاه م یستادیوا نجایها چته؟ ا ـ

ه شمار دیکش رونیشلوارش ب بیشو از ج یاز مبل ها نشستم جرات حرکت نداشتم. گوش کی یتکون دادم رو سرمو

 گرفت :

 باال زود.  ایالو اشکان ب ـ

 بعد از در زدن وارد شد.  دیاشکان رس دینکش یتخت،  طول یو قطع و پرت کرد رو یگوش

 بله  امر بفرما داداش.  ـ

 : دیکش ینشست ، به موهاش دست یعل

 . نیبش ایب ـ

 گفت:  دویکش ششیه ربه ت یدست یعل ریآمد وکنار من نشست. ام جلو

 .رینظر بگ ریرفت وآمدشونو ز نکهیو ا م؟یعقد کرد روزیما د دنیچطور فهم ارنیاز کجا اطالعات م نیبب ـ

 جواب داد:  یعل ریدر بلند شد ام یصدا

  دییبفرما ـ

 وارد شد.  خاله

 تکون داد  یسر یعل ریام

 شده ؟ یزیبله خاله چ ـ

 جلو آمد ونشست:  خاله

 مهم.  یزیچ یآره پسرم  ـ
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 کرد:  کیچشماشو کوچ یعل ریام

 خاله بگو؟  یچ ـ

 حرف بزنه:  میبه من زد همه منتظر بود یلبخند خاله

که از خود  دیدون یترسم نقشه رو لو بدن ..م ی. از اونجا که با همراز لج افتادن ممیفراموش کرد تارویو ب دایش ـ

 کم ندارن مادر و دختر. یزیچ ینیریش

 کرد و رو به اشکان کرد:  یاخم یعل ریام

 زن وبچه اش باشه بهتره . شیهم پ یاونجا باشن مرتض دیجردن بگو با یالیببرشون و ـ

شه؟ به بچه  یخاله باشه خسته نم یکاره به عهد یکه همه  شهیکنم. نم یم هشونیتوج امیمدت باشن خودم م هی

 ا رو نخورن. هلن ییایکن گول عشوه خرک شونیخودمون اعتماد دارم فقط حال یها

 داد  یفقط سرشو تکون م اشکان

 بلند شد:  خاله

 گه؟ید میفردا شب جشن دار خب

 شدم.  رهیخ نیبه من کرد به زم ینگاه یعل ریام

 تحمل کنم.   نیا دیکه بدم آمد سرم آمد با یآره خاله از هرچ ـ

 و با حرص گفتم:  کردم. سرمو بلند کردم یقلب مو هدف گرفت! انگار نه انگار داشتم کمکش م باز

ازدواج مسخره  نیا دینشده االن تمامش کن ریحاال د دیرفته؟ خودتون ازم خواست ادتونیمگه من مجبورتون کردم  ـ

 رو. 

ن  . اشکادیرحمانه اش شد! خاله از جا بلند شد ومنو در آغوش کش یب یلیس زبانیبرداشت سمتم باز صورتم م زیخ

صورتم گذاشتم.  یخاله پنهان کردم. دستم رو  رو ی نهیه کرد سرم و تو سحلق یهم بلند شد دستشو دور کمر عل

 اشکان گفت:
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 . یخودتو کنترل کن دیبا ؟یعل یچ یعنی ـ

 خاله باخشم بود:  یصدا

همراز راست گفت:  ید یرو لو م یخودت همه چ ینجوریکارهات بردار. ا نیگفتم دست ازا روزید یعل نیبب ـ

 ه. پس فعال آتش بس. کمک کن میخودمون ازش خواست

 

نشست اشکان  یعل ریچشم دوختم ..ام نیگونه ام پاک کردم، به زم یو اشک رو دمیکش رونیاز بغل خاله ب سرمو

 پنهان کرد و گفت: شیدست ها نیصورتش رو ب یتکان داد . نشست. عل یهم سر

 تحمل کنم.  نمیا یها یتونم بلبل زبون یخاله اعصاب ندارم نم ـ

 : بلند شد خاله

 ده.  یگوش نم یبگم عل یکنه. هرچ ریفردا خدا عاقبت همه مونو به خ میکار دار یکل میاشکان پاشو بر ـ

 زدن ..من موندم وشکنجه گرم.  بلند شد و به سمت حمام رفت:  رونیدو از اتاق ب هر

ساعت  میم. نروزهارو تحمل کن نیخودت کمک کن بتونم ا  ایمبل زانوهامو بغل کردم و نشستم. خدا یرو منم

 راحت نبود!  نقدریقبال ا نیخدا ا ایشد.  یآمد. ته دلم خال رونیبعد،حوله به تن ب

 همراز؟ ـ

 نگاهش کنم جواب دادم:  نکهیا بدون

 بله آقا. ـ

 منو از کشو بده.  یلباس ها ـ

 شرتیدم ؟ تب یباز کردم. تو فکر بودم لباس بدم؟چ یکی یکیچند کشو داشت.  یواریشدم رفتم سمت کمد د بلند

 برداشتم با خجالت رفتم طرفش  یهمراه شلوار مشک ییسورمه ا

 آقا.  دییبفرما ـ
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 گلومو قورت دادم عقب عقب رفتم  آب

 کو؟ شیبق ـ

 تکون دادم  سرمو

 ؟ یچ یا هیبق ـ

 زد  یپوزخند

 پوشن؟ ینم ریتو دهات شما لباس ز ـ

 رو کردم  ری، باز کشوها رو زگاز گرفتم. اصال فکرشو نکرده بودم. برگشتم سمت کمد لبمو

 به هم؟  یختیهمرو ر یکن یچکار م ه؛یکشو آخر ـ

رو  برداشتم. سرمو  یکیدادم بدون توجه به رنگش  یتو دلم فحش م نطوریمرده شورتو ببرن خو خودت بردار هم یا

 کج کردم و گرفتم طرفش: 

 . دییبفرما ـ

 : دیخند قهقه

 شناسم.  ی. بابا جنس شمارو من مینبود یباکسانگار تا حاال  یریگ یچشم م یجور ی ـ

 نگاهش کنم جواب دادم:  نکهیا بدون

 نداشتم. تا بوده به فکر درس و ورزش بودم و بس. یجنس مخالف دوست چیگفتم: من با ه گهیبار د یآقا  ـ

 دمیدادم صداشو کنار گوشم شن یبغلم گذاشتم. پا هامو تکون م ریمبل نشستم دست هامو ز یبهش رو پشت

 شد:  یخشکم زد. ته دلم خال

 خورم . یحرفا رو نم نیکن من گول ا اهیدختر برو عمتو س نیبب ـ

 جسور شدم.  باز
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 کنم. یم اهیشمارو س یفعال که دارم عمه  ـ

خاطر که  اصال به  نیبه ا دیخنده هاشو دوست دارم شا شعور،یطرفش. .ب دیخنده ناخواسته سرم چرخ ریزد ز هوی

 .  هدیمن نخند یرو

 : دی. رفت سمت تخت دراز کشدیهاشوپوش لباس

 خوابم.  جیبرق وخاموش کن گ ـ

حاال من چکار کنم،کجا بخوابم؟ وسط  ایکوب هارو روشن گذاشتم. خدا واریاز د یکیشدم برق وخاموش کردم. بلند

 اتاق مردد بودم آروم رفتم سمت در: 

 کجااا؟ ـ

 شد.  زیخ میکوب چهره اش مشخص بود. ن واریرنگ د ینورکم، آب ریز دمیپاشنه چرخ یرو

 ؟یریکجا م گمیم ـ

 گرفتم:  یدستمو به باز  یمنومن کردم باز انگشت ها یکم

 . گهیبرم اتاقم د ـ

 حرف زدنش تند بود:  لحن

 ؟ یو خراب کن یزیهمه چ یخوا یگوشه کفَت وبذار م ی ایالزم نکرده ب ـ

 ؟یسراغم چ ادیخود بشه ب یباهاش باشم؟اگه شب از خود باتاق  هیچطور تو  ای. خدادمیبه صورتم کش دستمو

 که! شمینم فشیحر

 ؟ یستادیباز ا ـ

 شدم  هول

 برم اتا..قم؟ شهینم ـ

 نه  ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
271 

 

م گرفت یاسترس م یمبل سه نفره نشستم. عادت داشتم وقت یرفتم سمت مبل ها رو یمحکم بود که تند نقدریا

 دادم.   یمدام پاهامو تکون م

 ریمبل جابجا کردم احساس کردم نفسم بند آمد. حرکاتشو ز یآمد باترس خودمو گوشه  نییپا از تخت یتند هوی

 آمد سمت:  دیکش رونیب یپتو و بالشت یوارینظر داشتم رفت سمت کمد د

 جات بشه.  نجایهم یهست یالغر مردن نقدریمبل بخوام ا نیهم یرو ریبگ ـ

جلو بردم ازش گرفتم. رفت سمت درو قفلش کرد. به  تختش لرزانم رو  آروم  یشدم. دست ها رهیبهش خ باتعجب

نداشت. بالشت وگذاشتم  میصدا فوت کردم. خدارو شکر کار ی. نفسمو آروم وبدیبرگشت و  پشت به من دراز کش

اه کردم بود نگ دهیکه پشت به من خواب یر علیها صبح فقط به ام یکی.  تا نزددمیچیپتورو هم به خودم پ دمیدارز کش

 سراغم. آخرشم خوابم برد. ادیچشم هام و ببندم ب دمیرست یم

چشم هامو باز کردم. اولش دلم  یداد به سخت یشونه ام که داشت شونه هامو تکون م یرو یبا حرکت دست صبحه

 کرد!  داریجون زود من وب یخواست چشم مو باز کنم. باز فاط ینم

 جون بذار بخوابم تا صبح درس خوندم.  یولم کن فاط ـ

 تکونم دادم:  ازب

 همراز ..همراز ـ

 !!ستیجون ن یفاط یصدا نکهیوا..ا ـ

 نیزم یزانو کنارم رو کی یرو یعل ریخدا قلبم کنده شد، ام اینشستم سر جام.  یچشم هام گشاد شد وتند هوی

 نشسته بود. 

 س..س..سالم  ـ

 زد:  یکج لبخند

 . ننیبب نجایاون فضولها سرک بکشن تو اتاق و ترو ا شرکت. ممکنه رمیپاشو برو روتخت بخواب من دارم م ک،یعل ـ

 تکون دادم نشستم. سرمو
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 خوابم.  ینم گهینه آقا ممنون د ـ

 کرد:  یاخم

 برم.  دیبا یول لهیبهت گفتم برو اونجا بخواب، بگو چشم. االن ساعت هفته من کار واجب دارم شرکت تعط ـ

ود صدا آماده شده ب یتنش بود. چه ب رونیتخت لباس ب یبه مو گرفت و بلندکم کرد برد سمت تخت نشوندم ل بازو

 نشدم. داریکه من ب

 بخواب.  ریبگ ـ

 نجوریبه من انداخت و از اتاق خارج شد ..هم یگفت: و رفت سمت پتو و بالشت گذاشتشون تو کمد. نگاه نویا

 . دمیبالشت و خواب ینشسته خودمو انداختم رو

 [یرعلی]ام

 حاضر ایده  یفرار انجام نم  یبرا یکار ایکنه  ینم یمقاومت گهیراز بعد از مرگ پدرش دکنم که هم یحس م مدتهاس

 ینظر م ریناخواسته کارهاشو ز یده! گاه یشه انجام م یکه بهش داده م ییکنه، تمام کارها ینم گهیمن ود یجواب

که  دهینوشن م تایبه ب نتشوطیش یمدتهاس که آروم شده فقط گاه یول دیرسیم یطونیبه نظر دختر ش ل،ی. اوارمیگ

، زنه یچشماش برق م دمیکرد د یم هیخرابش گر یشیلوازم آرا یبرا تایب ی.  وقترهیگیاز کارهاش خنده ام م  یگاه

بودن منم از دختر  زونیآو یادیمهمونها، البته خوشم آمد اون دخترها ز یکرد رو یشربت رو خال وانیل یوقت ای

 . زارمیب زونیآو

 وشیکرد نذارم  غصه بخوره،  تنها یوادارم م ییروین هیدونم  یشدم نم شیریمتوجه گوشه گ یسورچهارشنبه  شب

به طرف پناهگاهش،  آشپز خونه  می. رفتم داخل مستقدمیبودن همرازو ند یکردم. همه سرگرم خوش گذران یدرک م

دم کر زیکردم. نبود گوش هامو ت با چشم آشپز خونه رو رسد دمیاشو شن هیگر یرفتم. هنوز وارد نشده بودم که صدا

بلند شد.  یشوکه شد تند دنمیزانوهاش بود، با د یاپن نشسته سرش رو ریخودم بود. متوجه شدم ز کیصدا نزد

جز خودم آزارش بده. دلم به حالش سوخت  یسرش به سنگ اپن خورد.  دلم براش ضعف رفت، دوست نداشتم کس

 بلندش کردم.

مانع شد. باز لج باز شدم، وادارش کردم  شیترس از آت یخواست اونم شاد باشه ول یم واقعا دلم یباز شیموقع آت  

 بپره بازم دعوامون شد.  
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 نیسنگ هیقبول نکرد ..ماندانا از من مهر یکس می. مدت عقد کنهیاطرافم و ماندانا خواستم  یاز دخترها نکهیاز ا بعد

 حرکتش ناراحت شدم ومتنفر ازش.  نیمهرشو بدم. ازا میدعقد کر نکهیتعهد بدم به محض ا دیگفت: با یخواست، م

خواست بهش فشار  ی.البته دلم نمرفتمیفکر به ناچارا پذ یداد از همراز بخوام.  بعد کم شنهادیشدم خاله پ دیام نا

ه کردم دلم ب یدعواش م نکهیبعد از ا یگاه یخواست سر به تنش نباشه ول ینبود. درست دلم م نیتو مرامم ا ارمیب

آوردم  یمامان رو به خاطر م یها یناراحت یوقت ی. ولرهزد رهاش کنم ب یوقت ها به سرم م یسوخت، بعض یحالش م

 کهنیآمد ، اونم نماز خوندنشه اون شب بعداز ا یخوشم م یلیخ زشیچ هیتنفرم از  یشد.  با همه  یم شتریام ب نهیک

خسته بود که سر سجاده خوابش  نقدرینماز صبحش وخوند، ااول  دمیخونه رو انجام بده د یکارها ییشد تنها مهیجر

صدا وارد شدم، پتورو از  یخودشو از سرما جمع کرده بود. ب دمیشد ناخواسته به اتاقش سرک کش یدونم چ ینم برد،

برم، کلکل کردن  یدر برابرش خشمم وفرو م  هویگفتم: چرا  یباخودم م یروش، گاه دمیتخت آوردم آروم کش یرو

 برام.  یو دوست داشتم و شده بود سرگرم باهاش

 

رفتم سر کار اعالم کرد  یداشتم م دینا ام یهاش شدم،  وقت هیقبول نکرد عقد من بشه متوجه ترسش وگر اولش

 مو پنهون کردم ... یزود خوشحال یکنه. خوشحال شدم ول یقبول م

 دایخودشو پ یوقت ی. ولدیطول کش ینه کمکپ کرده بود. تا خودشو جمع وجور ک ییجورا هیورود عمه وهلنا  موقع

 یهمراز داشتم م یکه از حاضر جواب یکرد شروع به کل کل با هلنا کرد. منم که عاشق کل کل دخترا بودم. از شناخت

 شدن. دهیترش دیرو به رخش کش ناحرکت نقطعه ضعف هل نیآره جالب بود، با اول یدونستم کم نم

ته دلم  دارهیمتوجه شدم ..ب دیمبل خواب یکه که تو اتاقم رو یشب نیکنه .اول یفضا دادم که بتونه نقش شو باز بهش

 نبود؟!  یبا کس شهیبا هزارتا پسر بوده حاال از من وحشت داشت. مگه م روزیخندم گرفته بود تا د

 ! میدیکه تدارک د  یبا جشن میتظاهر به خوشبخت بودن کن دیفراد با حاال

  

 ]همـراز[

 یچه خوبه خانم خانه بودن کس دمیتا لنگ ظهر خواب شبید یوشب نخواب یاز خستگ یرعلیامبعد از رفتن  صبح

طبق معمول  یصفا دادم تونک قرمز رنگ وگشاد ییآمدم دست رو رونیکارت نداره ساعت ده صبح از تخت ب
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 نهیس توآمسخر پمیچقدر ت خپسر کُش شد، خخ پمیگل گل ت یصورت یراسته و روسر ییشلوار پارچه ا دم،بایپوش

که همه حسرت انداممو داشتن ، هه حاال  یی افهیپوش وخوش ق کیمنم ؟! دختر ش نیبه خودم نگاه گردم .ف واقعا ا

وضع لباسهام  نیلباس بپوشم خودمم خندم گرفته از ا ینجوریاطرافمم ا یدرامان ماندن از چشمها یمجبورم برا

 ،  افهیبد ق ختیریحق داره بگه ب یعل ریام

 نفسمو فوت کردم ، ته دلم خوشحال بودم  دمیکش نهیزدن خودم تو آ دیاز د دست

 ادشی،  دمینرده ها کش یرفتم دستمو رو نیینکردم.ازپله ها پا یگوش یوقته باز یلیتونم با هلنا کل کل کنم خ یم

 ییجون کجا ی،هه فتط نییخردم از باال به پا یآمدم ، سر م ینم نییخودمون از پله پا یتو خونه  یزمان هی ریبخ

 رفته  ادمی دنیدو ینیبب

  دمیروم د شیحال خودم بدم که خاله رو پ تو

  یشد داریدخترم ب ـ

  ریبله صبح بخ ـ

 سمت آشپز خونه  دیزد دستمو گرفت وکش یلبخند

 مثال جشن عقدتونه امشب  م،یکار دار یکل یصبحونه بخور دیدخترم با ایب ـ

م به اطاف کرد ینشستم نگاه هایاز صندل یکی یرو میبود دهیخونه رسبه آشپز  دم،یکش رونیاز دستش ب دستمو

 یآروم یزن ومرد در حال کار کردن بودن روبه خاله کردم، با صدا یبود چند خدمه  ینیریوش وهیپزاز م زیم یرو

 گفتم:

 ؟ نیریجشن بگ نیخوا یخاله واقعا م ـ

 حرفمونو بشنوه   یکسخواست  یگذاشت وخم شد سمتم نم زیم یمن رو یجلو ییچا خاله

 االن  ادیو سفارش داده تازه گفته تورم آماده کنم خودش م زیهمه چ یعل ریآره دخترم ام ـ

 به دندون گرفتم استرس سراسر وجودمو گرفت  نموییشد لب پا یدلم خال ته

 حال من چکار کنم ؟ یراس راس یعروس یشد  نکهیخاله ا ـ
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 دستم گذاشت  یدستشو رو دیکنارمو عقب کش یصندل خاله

 عوض نشده  یزیچ هیباز هیهمش  ناینگران نباش دخترم ا ـ

 ؟ هیچه خبره؟ پس امشب عروس نجایواو! ا ـ

 یبا موها ینفت یآب یتنه وشلوارک ل مین ی، هلنا با تاب صورت دیخاله همزمان سرمون به سمت صدا چرخ منو

 ستادیکرد بلند شد وا دایزود خودشو پ یلیاله خباشه خ دهینکنه حرفمونو شن دمیپشت سرمون بود ، ترشس شانیپر

 جواب داد 

  به بعد صاحب داره نیآورده و از ا ییبایز نیبه ا یزن یرعلیما آقا ام یشازده  نیبدونن ا دیبالخره همه با گهیبله د ـ

 ریدا به خبود ، خ یعل ریمن وام یجشن واقعا جشن عروس نیرو خوردم بلکه دل پر آشوبم آروم بشه ا ییاز چا یکم

 انداخت  یطرد وبه اطراف نگاه یاخم دیبگذرونه ، عمه هم از راه رس

 شلوغش  نقدریتازه مادرش واز دست داده الزم نبود ا یعل ریچه خبره مثال ام یوا ـ

 دیکن  

 خاله کرد  روبه

 بابا میضعف کرد دیمارو بد یصبحانه  ـ

 به من  زد یرفت هلنا هم پوزخند کج ییرایکرد وبه سمت پذ یاخم

 تو خوشش آمده  یاز چ یعل ریآخه موندم ام تیروسر نیباا یوقت خفه نش هی ـ

 رفت  یم رونیبلند شدم ورفتم طرفش داشت از آشپز خونه ب یاوضاع نداشتم عصب نیاز ا یخوش حال

حجاب و  یب یاز از دخترا یرعلیباشم نصف توسنمه  درضمن ام یصبر کن جواب حرفتم بشون من هرچ یهو ـ

 کنم  یعوض نم یچیه موبایروسر نیمنم ا ادیخوشش نم  دهیشتر

 زد و آمد طرفم  غیج

 ؟ دهیترش یگ یبه من م ختیر یب یدختره  یگفت یچ ـ
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 موهامو به چنگ گرفت  یروسر یرو از

 ولش کن  ـ

  دیما رو از هم جدا کرد رو به هلنا غر یبود که باغرش یعل ری، ام میشدت منو هانا از هم جدا شد هوبهی

 نیاز ا نمینب گهید یاحترامتون بجا ول نجایا دینبسنم مهون گهی؟ د یبا زن من دعوا دار یآمد یاز وقت یچ یعنی ـ

 حرکتها 

  ستادیدست به کمر ا دیخانم هم از راه رس عمه

 ؟ یکن یدختره دعوا م نیماروبه خاطر ا یخان دار ریبه به چشمم روشن ام ـ

مرد برام وحشت آور بود ، نفسام کند شده  نیشد لمس بدن ا ی،ته دلم خال دیشدست منو به آغوش ک ی ای یعل ریام

کنم خودمو جمع وجور کردم منوهمراهش داخل سالن برد عمه  یم عیدارم ضا دمیبه بازوم آورد فهم یبود فشار

 سمت عمه من ورها کرد  دیوهانا هم دنبالمون چرخ

 شما هم به هلنا اشاره کرد  دیکن تیرعا رمیگ یعمه دارم احترامتونو م دینیبب ـ

 ؟ دیکن ینم تیپره مرده ، چرا رعا نجایمگه نگفتم ا دنهیچه وضع لباس پوش نیآخه ا ـ

 موهاشو با حرکت سر به عقب زد  هلنا

  هیدهات یدختره  نیتو هم اقتینداره ل یربط هیپوشم به تو و بق یمن هرجور بخوام لباس م ـ

 جوابش رو دادم  یلب ریز

  یخودت یدهات ـ

  قیهر چه ال قیبلند گفت خال یبا صدا دیشن

 گفت : یاز مبلها نشست ورو به عل یکی یرو عمه

؟ نه  یدختر ازدواج کرد نیبا ا یدونم از ترس ازدواج با هلنا رفت ینم یفکر کرد میکن ینم یخال دانویما م یکارکن هر

 میمیسه یتو دار یما م تو هرچ یحق ما رو بد دیآقا با
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 که بدنم به لرزه نشست  دیسرخ شده بوده وچنان غر یعل ریام صورت

اموال به نامش بوده که  یبابام تنها مالک وسهام دار بوده و همه  ادمهیکه  ییتا جا دیستین میسه یچیشما تو ه ـ

 رم  یبار حرف زور نم ریمنم ز ده،یاالنم به من رس

 به من کرد رو

 خونه  ادیم شگرمیآرا ارنیشب لباسهاتو گفتم ب یبرو آماده شو برا  ـ

 عروس ی؟ راس راس شگریآرا یبه اتاقمون برگشتم ، کدوم لباس ؟وا فیتند بود لحن حرفش که بدون حرف نقدریا

 پا بزاره ؟ ریشدم خدا چکار کنم ؟نکنه قولش و ز

 مبل نشته وزانو به بغل شدم سرمو به سقف دوختم  یرو

  یانکس یب اریسپارم تو  یخودمو به تو م ایخدا ـ

نز  ریحرکاتشو ز یباخشم وارد شد سر پا خشکم زد با نگران یعل ریبلند شدم ام یدر باشدت باز شد از ترسم تند هوی

  نمیب یم شویته ته دلم خوشحال بودم گرفتار دیکش یموهاش م یزد دست تو یسر اتاق به انو سر م نیگرفتم از ا

 طرفم دستاشو تکون داد  دیپاشنه چرخ یرو هکم ش فرصت طلب ودختر جلفش یعمه  نیدوست داشتم شر ا یول

 ؟بتمرگ سرجات یکن یها چه مرگته منو نگاه م ـ

 زانوم گذاشتم  ینشستم دستهامو مشت کرده رو دیبغض کردم لبهام لرز 

 با ترس سرمو بلند کردم  ستادیکنارم ا آمد

 سخرم انتخاب م نیخندن باا یهرچند که امشب همه بهم م اد،یاالن لباسهات م ـ

 طرف پنجره ادامه داد دیچرخ

  ستمیوزشت به عنوان همسر به ا ختیر یب یدختر ه  نیکنارا نیخدا لعنتتون کنه من ومجبورم کرد ـ

خواستم کمکش کنم بلند شدم ، به  ی، منو باش م دمیبه چشمم کش یدست هیگر ریزدم ز دیحرفش بغضم ترک نیا از

 طرف در رفتم 
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 کجا؟ ـ

  ستادمیبرگردم سمتش ا نکهین ابلند بود بدو صداش

 نبودم  یمن که از اول راض دیمجبورتون نکرده بود خودتون خواست یکس رونیب رمیم ـ

 گلوم ریتو در دستشو ز دیمنو کوب دیدر گذاشتم در و باز کنم که بازومو از پشت کش ی رهیدستگ یرو دستمو

گذاشتم  دستشیجونو رو یشدم دستمو ب یه مرسه داشتم خف یگذاشت وفشار داد احساس کردم خون به مغزم نم

 صورتشو جلو آرو 

 ؟  هیازدواج الک نیا یبگ یمنو لو بد یخوا یم یر یمن کجا م یبرا یباز بلبل زبون شد ـ

 دزد  داد

 ها ؟! جوابمو بده  ـ

 مبه گلو یو نفسهام تنگ شده بود دست یاشک از چشمم جار نیسرفه افتادم دستاشو برداشت سر خوردم زم به

 فقط سرمو به عالمت نه نه تگون دادم دمیکش

 پا گذاشت یوپارو شیشونیپ یتخت انداخت ، ساعدشو رو یخودشو رو تیبا عصبان  

گاه  هیزانوها تک نیداد زانوهاموو بغل کردم پشت در ، سرم روشون گذاشتم ، مدتهاس ا یتند تند تکون م پاهاشو

 کرده  دایپ یسرم شده اند ، روزگار با من سر نا سازگار

 ومبارزه دیجنگ یخواسته هاش م یکه برا یکس یمن همرازم ، همراز جعفر یول

تش رم ، آره شکس یم شیبا صبرم پ نباریکنه ا یپودرم م یعل ریکرد .االنم ، نه بخوام تن به تن  بجنگم چون ام یم 

 دم  یم

بکشم  الشیاز فام دی؟ االنم با دمیکش یجرات خارج شدن از اتاق و نداشتم کم از دستش م دیکردم خواب احساس

نداره که،  یتعادل روح هیسوخت ، وحش یکرد وچشمهام م یگلوم درد م دمیمبل دراز کش یبلندشدم رفتم رو

 چشمامو بستم وبه خواب رفتم 

 در بلند شد ، چشمامو باز کردم سر جام نشستم  یکه صدا دمیدونم چقد خواب ینم
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 بود ، جواب دادم  دهیوابخ نجایا نکهینبود ، وا ا یعل ریام

 دییبله بفرما ـ

 آروم سرشو داخل کرد بعد خودش وارد شد  خاله

  نییپا نیایدخترم نهار آمادس ب ـ

 زدم  دیلباهامو جمع کردم اطراف ود ستادمیشدم ا بلند

 ؟ ستین نییپا یعل ریخاله مگه ام ـ

  میکار دار یلیخ نییپا نیاینه دخترم  زود ب ـ

 یبا حوله از حمام خارج شد کاله حوله اشو سر کرده وسرشو خشک م یعل ریتاق خارج شد ، اموگفت : واز ا نیا

 خواستم از در خارج بشم  یرفتم سمت درم یانداختم تند نییکردم ، از خجالت سرمو پا

 کجا ؟ ـ

از و گکشم لبم یمن خجالت م یول دسیکشه ؟ البته پوش یشدم سر جام نفسم بند آمد خجالت نم خکوبیخدام ای

 بود  نییگرفت سرم پا

  دیدار یبله کار ـ

  ستادیا نهیآ یجلو رفت

 لباسهامو بده  ایب ـ

 کردم  نگاهش

 خوش حالتش ور رفت  یشد باموها رهیبهمنخ نهیآ یها؟ کالهشوپشت سرش انداخت از تو ـ

 ها نه بله ، گفتم لباسهامو آماده کن  ـ

ه تخت، ب یلباسهاسها زود لباسهاشو آماده کردم گذاشتم رو یکشو یسست رفتم سمتش کنار رفت از تو یباپاها

 لباسها اشاره کردم  
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 آقا لباسهاتون آمادس  ـ

زنه از ب یحرف نکهیندونستم قبل از ا زیزد ورفت سمت لباسهاش موندنوو جا یبهش انداختم لبخند کج یکوتاه نگاه

 رفتم  نهارو نییاز پله ها پا یگذاشتم تند قلبم یاتاق خارج شدم ، پشت در نفس حبس شدمو رها کردم دستمو رو

وغذا بخورم در استرس بودم خودش  نمیکنارش بش نکهیاز ا یعل ریزدن نه ام ینه عمه وهلنا حرف میدر سکوت خورد

 که مهران وارد شد  میغذا بود زی، هنوزسر م ادیاشتهاش بند م نهیب یمنو م یگفت وقت یم

 سالم آقا  ـ

 د با سر جواب دا یعل ریام

 گرن ولباسهاروآوردن  شیآرا گنیآقا دوتا خانوم آمدن م ـ

 قاشق شو تو بشقاب گذاشت  یعل ریشد ، ام یدلم خال ته

 داخل  انیب دیبگ ـ

معلومه از پوششون  شهینم زیکه عمه خانم آمده اشکان سر م یزد از وقت یبه خاله دوختم لبخند انمویگرز نگاه

شد  رهیخ شیعسل یگذاشت انگار برق هزار وات بود حراسان به چشمهادستم  یدستشو رو یعل ریام ه،یناراض

 زد  یلبند

 دن  یم شتمیآرا بیبپوش خودشون ترت یپاشو برو اتاق لباسهاتو آوردن هر کدوم دوست دار زمیعز ـ

، دوخانم وارد شدن مهران هم چند کاور لباس دستش بود سالم  دمیقدرتمندش کش یدستها ریآروم ازز دستمو

 بلنند شد رو به خانمها کرد  زیاز پشت م یغل ریام دادن

  دیسالم خوش آمد ـ

 زدم اشاره کرد  یبه من که داشتم سکته رو م ـ

  دیکن یچکار م نمیعروس خانوم ما ب نمیا ـ

 از خانوها جواب داد  یکی

  میبد پیخوشت یآقا داماد ها لیخشکل وتحو یعروسها نهیبه چشم کار ما هم یا ـ
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  دیه من رسب یتند خاله

  میدختر پاشو بر ـ

 و مادرش با خشم به ما نگاه کردن هلنا گفت: هلنا

 !شیخشکل انگار از آسمون آمده ، ا دیگیم یجور هی ـ

 ریام یابروشو باال انداخت وباغضب به من نگاه کرد ، بلند شدم همراه خاله وخانومها باال رفتم صدا یتا هیهم  عمه

 ند از پشت سرمون قلبمو لرزو یعل

  یحساب دیخانوما عروسمو بهش برس ـ

 آروم به خاله گفتم : میکنه وارد اتاقمون شد یم یباز یخوش به حالش چه نقش د،یخند قهقه

 خاله  ـ

 جانم  ـ

  زنهیخاله دلم شور م ـ

 جلو بردم  دستاموو

 لرزه دلم پر آشوبه  یدستامو داره م نیبب ـ

 فت:کنار گوشم گ دیبغلم کرد گونه امو بوس خاله

  هیباز هیهمش  زمیدلت شور نزنه عز ـ

 داشت گفت: یکه قد کوتاه شوندیکیسمت خانومها  دمیتکون دادم از خاله جدا شدم چرخ سرمو

  میدست به کار بش ایآرام هستن گلم زودتر ب شونمیا میمن هست زمیعز ـ

 زدم  ییزورک لبخند

 چکار کنم  دیخوشبختم چشم با ـ
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 بود جلوو آمد   یعسل یموها یعسل یبا لنز طوس بایکه خانم جوان وز آرام

 کنه  یم شیشروع به آرا یاول لباسهاتو پرو کن که من اندازه هاشو درست کنم بعد هست زمیعز ـ

 زد وچشمهاشو بست  یخاله نگاه کردم لبخند به

 کنم  یبمون تا لباسهامو پرو م نجایخاله ا ـ

 دست گذاشت  یرو دستاشو

 باشه گلم هستم فعال ـ

،  یکیونتر از ا بای، هر کدوم ز ییروشن و نقره ا ی، آب ینبات یتا لباس شب به رنگها دنسهیکش رونیاز کاور ب لباسهارو

دونم چقد  یندونه خودم م هیکردم هر ک یوزمانو فراموش کردم با ذوق رفتم سمتشون و وارس تیلحظه موقع ی

داشتن لباس  کیشده نو دامن پف داربلند و ش یرهاشون سنک کا نهیس یومارک دارم ..جلو کیش یعشق لباسها

 داشت ییحلقه ا نیآست کیبود فقط  یمدل روم ییو لباس نقره ا یدوبند ی، لباس نبات ییحلقه ا نیآست یآب

 چشممو گرفت بلند کردم همه جاشو نگاه کردم رو به خاله گفت:

 زد  یپوشم آرام جلو آمد لبخند یوم نویخاله ا ـ

  ادیخوششم م نیمنم از ا قهیبه به چه با سل ـ

 توالت بود سرشو به سمت ما چرخوند  زیم یرو شیلوازم آرا دنیکه مشغول چ یهست

  شهیم یکنم عال یبراش م یینقره  شیآرا یمنم  ادیخوشکله فکر کنم به عروس خانومم ب یلیآره خ ـ

 به طرفم آمد  دیخند خاله

 اندازش خوبه  مینیدخترم بپوشش بب ـ

لحظه  هیمرد  دایپ یقشنگ یزدم دامن پف دارش باز شد ونما یچرخ دمیادم با کمک خاله وآرم پوشتکون د سرمو

 یگرفت ، آخه برا یقلبمو به چنگ م کهیرفت ، خندم جمع شد وجاشو به غم واندوه داد اندوه نیذوقم از ب یهمه 

ال ح یخونه خاله بهتر از هر کس نیاشدم ، انگار تو رهیاتاق خ یلباس رو بپوشم؟مات به گوشه  نیکنم وا شیآرا یک

 دونست دستمو فشورد آروم گفت : یخرابمو م
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  یهمه چ شهیدخترم صبور باش درست م ـ

 سرمو تکون دادم 

  نهیلباس بب نیو ا شیمن و با آرا یخواد کس یخاله دلم نم ـ

 سمت آرام  دمیچرخ

 آرام جون ؟ ـ

 زد  یلبخند

 بله خانوم ؟ ـ

  دمیشک یتنم دست یلباس تو به

  دیاریشنل هم رنگشو برام ب ی دیبکن یلف یخوبه وقشنگ فقط  یلیخ نیا زمیعز نیبب ـ

 تکون داد  دییعالمت تا سرشوبه

  ارنیزنم ب یاالن زنگ م نیچشم خانوم هم ـ

 رفت  یشدش ور م کوریمان یتمام شده بود با ناخونها دنشیکه کار چ یهست

  شهیم ونتید شتریب ینجوریا یشنل بزاردل آقا دادماد آب کن ریه زبر ستین بایاندام ز نیا فیح زمیآخه عز ـ

 کردم  ینا خواسته اخم ـ

  هیرژ کماف هیخوام  ینم ادیز شیدر ضمن من آرا دیکه گفتم بکن یشمام کار نهیمنو بب یخواد کس یدلم نم ـ

 "دو با تعجب به هم نگاه کردن خاله بازومو گرفت رو به اونها گفت  هر

انجام بده دخترمون از  میمال شیآرا هیشما هم  ایشنل براش ب هیعروس خانوم ما محجبه هست شما  دینش ناراحت

 کم نداره  یزیچ ییبایز
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خواست همون  یبه اندازه کردن نبود دلم م ازیقشنگ به تنم نشست ن نقدریساکت شدن لباس رو در آوردم ا هردو

 رفت  رونیخواست جلب توجه کنم ، خاله ب ی، اصال دلم نم یعل ریام یوزشت باشم جلو ختیر یب

 یورژ گونه  فیظر یلیو خط چشم خ ییکم نقره ا یلیخ هیبا رژ کم رنگ به رنگ لبم وسا یمیمال شیآرا یهست

 کیرنگ کوچ یگول رزنقره ا هیدست جمع کرد وکنار سرم ،  کیکارشو تمام کرد موهامو از باال  میمال یلیخ یصورت

 گذاشت 

م داشتم بازه یمیمال شیآرا نکهیشنل هم موهام هم اندام پنهون شد باا دنیبا پوش دینل هم رسش دمیرو پوش لباس

خودمو به تو سپردم چشمهامو  ایمنه ؟ اونم با دشمنم ! خدا یجشن عروس نیا دیلرز یکرده بودم ته دلم م رییتغ

 . دمیکش یقیبستم ونفس عم

 زد  یرام لخندجمع کردن آ لشونویکارشون تمام شد وسا یو هست آرام

 برازندته  میهرچند مال شیآرا نیلباس وا نیواقعا ا یعروس خانم خوشبخت بش ـ

 زدم دست دادم باهاش  یلبخند

 کردم  تتونیاگه اذ دیممنونم ببخش ـ

 داره  قهیجور سل هیهرکس  یتینه گلم چه اذ ـ

 کردم باهش دست دادم  یهست روبه

  دیدیممنونم زحمت کش ـ

 فشورد  دستمو

  میمبارکت باشه با اجازه ما رفع زحمت کن یچه زحمت ـ

 رفتن  یباخدا حافظ هردو

 یشدم منظره  رهیخ رونیسمت پنجره رفتم کنار پنجره به ب دمیبستم دستهامو در هم قفل کردم چرخ چشمامو

حالند ، اونا خوش  یداشت درختان شکوفه کرده و گلها غنچه، انگار درختها هم عروس شدن مثل من ، ول ییبایز

 ام ندهیدونم آ یگذاشتم که نم ییایدن هیمن !پا به  یشاخه هاشونو به دست باد سپردنو به رقص در آمدن ، ول
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 نیگرفت وتمام ا یداد دلپراز اشوبم آروم نم یغربت م یدر انتظارمه ؟لحظه ها برام بو ی؟چه لحظات شهیم یچ 

  دیشد واز چشمم چک لیتبد یبه اشک یاسترسو دل تنگ

 کنار از پشت پنجره  ایب یکن ینگاه م یه چب ـ

 دمیداشت ، آروم چرخ یفیبرگردم چشمهام گشاد شد ، اشکمو پاک کردم رژمو خوردم  دستام لزش خف نکهیا بدون

 انداختم واز پنجره فاصله گرفتم  نییسرمو پا یعل ریسمت ام

 لند کرد چونم گذاشت وصورتمو ب ریآمد عقب رفتم، فاصله شو کم کرد دستشو ز جلو

 چشمامو بستم  ستادیا قلبم

 عروسک ساختن  ی ختیر یب ینه بابا کارشونو خوب بلدن از تو ـ

 زد  یشدم لبخند کج رهیسردش خ یباز گردم به چشمها چشمامو

  یستیبدم ن نینه همچ ـ

 دیشک رونیب یولباس مشک یامو رها کرد ، رفت سمت کمدش منم الل خشکم زده بود ، کت وشلواار مشک چونه

 تخت  یانداخت رو

 ؟ یسر پا بمون شمیتا من آماده م یخوا یم نیبش ـ

 ینقره ا یالک زده  یاز مبلها وبا ناخنها یکی یزدم نشستم رو یم دیهنوزکارهاشو د نیتکون دادم به طرف سرمو

اهته چه ر ایح یدادم ، ب یبود مدام پاهامو تکون تکون م نیسنگ یلیاتاق برام خ یشده ور رفتم فضا دیکورسفیومان

سرمو تو  نقدریکردم نگاهش نکنم ا یدر آورد سع سشوقبول کردم ،  لبا نکهیا یکردم برا ی، مدام خودمو لعنت م

 شکم فرو کردم که کمر درد گرفتم،

 همراز پاشو از اون جعبه کراتمو بده  ـ

 یشکل لیمستط یکردم جعبه  که اشاره کرد نگاه ییبه جا ،یبود سر تا پا مشک دهیبلند کردم لباسهاشو پوش سرمو

 بود بلند شدم رفتم برش داشتم گرفتم طرفش  یپاتخت یرو

  دییبفرما ـ
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 کرد  ینگاه یچشم ریز

 بازش کن بده کراواتو  ـ

 رنگ و در آوردم  یینقره ا رهیساتن وگ یکراوت مشک هیتکون دادم باز کردم جعبه رو  سرمو

رو وصل کرد جعبه  رهیآرامش نداشتم گ هیثان کیلم پر آشوب شد گرفت کراوات و بست نگاهش روم زوم بود ، د ازم

 هنوز دستم بود 

ا ب یشده بود حت پیواقعا خوش ت  دیکش یخم شده بوددستاشو به موهاش م یموهاشو باال زد کم نهیآ یرفت جلو ـ

مه خونه هم ه یگذاشتم  صدا  یپاتخت یطرفم جعبه رو رو دیخودشو خوش عطر کرد چرخ یکم ،یلباس مشک نیا

  نیمشت کرده  با پام به زم دستاموشد  یم شتریرو پر کرده بود معلوم شد مهمونها آمدن هر لحظه استرسم ب

خودمو سر گرم  یکردم بانگاه کردن اونها کم یسع ستادمیا یموتر یها یپراز اسباب باز یکنار بوفه  دمیکوب یم

 کنم 

  دمیشن صداشو

 باال  ایالو اشکان ب ـ

د اشکان با در زدن وار دینکش یطل دیپوش یبراقشو م یورن یتخت نشته و کفشها یهش انداختم لبه ب ینگاه مین

 شد .

 ؟ یچرا مشک یول یشد بیواو دادشمو عشق است چه خوشت ؟یجانم عل ـ

 سمت من دیچرخ

 به به عروس خانوم   ـ

 کتشو پست  ید شد دکمه بلن یعل ریندادم ، ام یانداختم جواب نییسرمو پا دمیتر کش نییپا یکم شنلمو

رومامور کند فقط حواسش به عمه وهلنا  یکیباشه  زی؟حواست به همه چ هینکنه باورت شده امشب عروس ـ

  ؟یدینه از جانب اونا نه از جانب دشمنمون  فهم ادیب شیپ یخوام امشب مشکل یباشه،نم

 کرد یانگار با مافوقش صحبت م ستادیصاف ا اشکان
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  دنیهمه رس بایکه تقر نییپا نیایمرتبه شمام زودتر ب زیباش همه چچشم داداش نگران ن ـ

  میایباشه تو برو مام االن م ـ

 چشم  ـ

 یبهش دوختم لبهامو بردم داخل دهنم دستشوگذاشت جلو زونمویآمد طرفم نگاه گر یرفت عل رونیب اشکان

 داشت  یشنیبه پ یاخم شهیبود مثل هم یخشک وجد یلیشکمش خ

 ازوم حلقه کندستتو دور ب ـ

حلقه کنه  پیخوش ت یعل ریچون ام یمرد یقو یکه دستاشو دور بازو هیهر دختر یخدا قلبم افتاد کف پام ، آرزو ای

 نگرانم کرد  یبه چهره  یمرد وحشت داشتم نگاه نیمن از ا ی، ول

رفتن  نایه عمه اک یبرت نداره طبق قراردادمون روز الیوقت خ هی ه؟یچ یند یزود باش فقط حواست باشه سوت ـ

  میریگ یطالق م

 برم نداشته فقط  الین..نه خ ـ

   ستادیانداختم درست روبروم ا نییپا سرمو

  ؟یفقط چ ـ

مه ه نیناخواسته نفسهام تند تند شد ا رمیم یکردم دارم م یبه دندون گرفتم دلمو به چنگ گرفتم حسم م لبمو

 زانوهام  یدونه، همونجا نشستم رو یضعف واز کجا آوردم ؟خدا م

 پا زانو زد  یکرد و کنارم با  یاخم

  ینکرد میچه مرگته پاشو تا عصب ـ

قرار گرفت که ازش جز  یلرزونم دور بازو مرد یجدام کرد دستم ودور بازوش گذاشت دستا نیگرفت واز زم بازومو

ناخواسته به  میدیبه وسط پله ها که رس میبود هم قدمش شدم از در خارج شد دهیبهم نرس یزیچ یدرد و سخت

  گذاشتدستم  یرو گشویدست د دیچیبازوش فشار آوردم صداش آروم کنار گوشم پ

  هیباز هیهمش  ستین یزیآروم باش چ ـ
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 مهمونهارو شتریب میکرد یپله هارو ط میحضار روبرو شد غیو ج قیتشو با

ه باشربت از لباسهاشون ک یاز خود راض یاون دخترا میکرد ییوخوش آمد گو میشناختم سالن رو دور زد یم 

 دنیرس یاز همه خوشجال تر به نظر م الریو همسرش ا یشوکه شده بودن دکتر مهد انیجر نیگردم از ا ییرایپذ

 دکتر گفت: میدیبهشون رس یوقت

 شه  یم لیبه عشق تبد ادیتنفر ز یگاه یعل ریام ـ

 زد  یپوز خند یعل

 طوره  نیبله حتما هم ـ

  میکرد یجلو آمد باهم روبوس الریا

  نیایبه هم م یلیخ یچه ناز شد یخوشبخت بش زمیعز ـ

 زدم  یلبخند

  دیممنونم لطف دار ـ

ه من ب یابروشو باال زد و نگاه هیبود ،  دهیپوش غیباز قرمز ج یلیو لباس خ ظیغل شیبااون  آرا میدیهلنا که  رس به

 کرد 

  یدیکو ؟چرا شنل پوش شتیاونوقت آرا یاز ظهر تا حاال تو اتاق ـ

 زدم  یزورک لبخند

 بشم   یدوست ندارم نقاش ادیراحت ترم هلنا جان  ز ینجوریا ـ

 آمد  یخون در نم یزد یشده بود کارد م رهیبااخم به ما خ ستادهیخانم هم ا عمه

 آوردن  یونسترن هم از تعجب داشتن شاخ در م هیسا ساحل،

 دست داد  یسرشو جلو آورد با عل میدیرس الدیم به

 کرده  ریبه من تو نگو خودت گلوت گ شید یگفتم نم بهبه ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
289 

 

 جواد داد یعل ریانداختم ام نییپا سرمو

 کرد  شهینم شیدله کار گهیآره د ـ

مجلس  یبلند شد و جونترها کیموز ی، صدا مینشست یسلطنت یمبل دنفره  یهردو رو ییاز خوش آمد گو بعد

 کرد برامون ، دور سرمون چرخوند  اسپند دود یشروع به رقص کردن خاله با خنده وخوشحال

 کور شه چشم حسودتون  دیماشاهلل هر دوتون چه ماه شد ـ

سرشو  یداد خاله رفت عل یهم با جذبه جواب محبت خاله رو با چند تا تراول پنجاه هزار یعل ریزدم ام یمحو لبخند

 کنار گوشم  دیکش

 شنل نقص بدنتو پوشونده  نیا یز شدکنند چه نا یهمه فکر م یدیشنل پوش یکرد یهمراز کار خوب ـ

 زد  یخواد در هر حال ناراحتم کنه ؟ پوز خند یبهش کردم چرا م یحرفش نگاه کوتاه نیاز ا یناراحت با

 خوره  ی؟ چه بهشم بر م گمیمگه دروغ م هیها چ ـ

ان آماده شد مهمانه از شب گذشت ، شام یپاس ادیدار شده بود که زبانم باند ب حهیجر نقدرینگهاش کردم قلبم ا فقط

وسجاد آمدن کنارمون سجاد کت  هیصرف شام رفتن سا یهم نبود همه برا یادیز تیافراد سرشناس بود البته جمع

ا راسته ت ییحلقه ا نیاست دیهم لباس سف هی، سا دباال زده  بو یبود موهاشو خامه ا دهیپوش یکیش یوشلوار طوس

  یشلوارش کرد رو به عل بیدستشو تو ج یکرده بو سجاد نسبتا بلندشو فر  یوموها دهیزانو پوش یرو

  یازدواج کن یگرفت میتصم هویموندم چطور  یجان خوشبخت بش یعل ـ

  دیخند یک ـ

 خدا زد پس سرمون  ییهویواال  ـ

  دیخند هیسا

 واال خوب زد پس سرت مونم چرا با خدمت آخه ؟ ـ

 گفت: یبالحن محکم ستادیشد ابلند  یخواستم خراب کنم عل یکردم آروم باشم نم یسع
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  دیتمومش کن گهیدلمو برد شمام د یمن بود ول یهمراز درسته خدمه  ـ

 آروم تر کرد  صداشو

 شام  دییبفرما ـ

 روبه سجاد کرد دستشو گرفت  هیدو به هم نگاه کردن سا هر

 شد  یبد عصبان یعل میبر ایب یوا ـ

هارو گوش کنم ودم نزنم  ریتحق نیتونم ا یم گهیچقدر د یعنیانداختم  نییکنارم نشست سرمو پا یدورفتن عل هر

 شنل  ریدستامو مشت کرد از ز

 همراز  ـ

 شدم  رهیخ یبلند کردم وبه عل سرمو

 بهت بر بخوره  دینبا ییخدمه ا هیحق دارن تو  گنیم یچته هرچ ـ

 گفت: یرزانل یاشکم ،چند بار پلک زدم  با صدا زهیکردم نر یشد سع یو چشمام اشک دیلرز لبام

 کنند  رمیندارند تحق یحق گرانید یول دیگ یبهم م یزیدم اگه چ یمن به شما حق م  ـ

 شد  رهیکرد به صورتم خ یاخم

 خوام خراب بشه نقشه هامون  ینکن  نم هیباشه حاال گر ـ

ردن شروع به خو یععل ریوسط جلومون گذاشت ام زیم یچشممو پاک کردم خاله غذامونو آورد رو یگوشه  اشک

 کردم  ینداشتم باغذاباز یلیمن م یکرد ول

 یقشنگ م یلیخ میاز حق نگذر دیبه درخواست دوستانش رفت و رقص یعل ریام میکرد افتیرو در ایاز شام هدا بعد

همه  نیره؟ایقلب منو هدف نگ یکم شهیم یکرد ؟چ یمن م یخنده هاشو به رو نیزره از ا هیشد  یم یچ دیرقص

جلو آمد دستم گرفت ،  الریآروم کنه تو افکار غم آلودم در حال پرسه زدن بودم که آ ستین یدلمو چرا کس شیتشو

 حواسم جمع شد 
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  یبرقص دیزود باش بلند شو با ـ

  دمیعقب کش دستمو

 رقصم  ینه ممنون نم ـ

 بود اشاره کرد  تیکه وسط جمع یعل ریام به

 منتظر نزار  پمونویپاشو داماد خوشت االی ـ

 شیب یلبخندها دروغ نیدونستم ا یزد ، فقط من م یولبخند م ستادهیشد وسط ا دهیکش یعل ریمسمت ا نگاهم

زد  یلبخند ستادمیرفتم روبروش ا یعل ریهم آمدن به ناچار بلند شدم همراهشان به سمت ام گهیچند نفر د ستین

کمتر  کم وکم نمونیب ی فاصلهدیوجلوکش نوکنه ؟ م یکارو با من م نی، چرا ا ختییقلم فرو ر دیدستمو گرفت وبوس

 زونیاز نگاهش گر یقرار گرفتم که حت یرنگ روشن شد در آغوش مرد یآب یکوبها واریشد ، برقها خاموش شد ود

 داغش به صورتم بخوره آهنگ پخش شد  یباشم ونفسها کیبهش نزد نکهیبودم ، چه برسه به ا

 خیفته بود سرشو تو گردنم فرو کرد که مو به تنم سدست لرزانمو گر گشمیدستشو دور کمرم حلقه کرد ودست د هی

 آروم گفت : دیرس یاشم م نهیشد قدم به س

  یزن یگند م یدار یلرز یباش چرا م آروم

 گفتم  یفیضع یبود باصدا نشیتوس سرم

 خو چکار کنم ؟ ـ

 کن  میفقط همراه ش،یه ـ

 تکون دادم  سرمو

 اهم  ـ

 باره  یبارون م کهیچ کهیتن سردم چ یرو

 عاشق دوباره  شمیکه باتو دارم م یانگار
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 به تو دارم امشب عشق من  یحس خوب چقد

 آخه دوستت دارم  ستیخوام ،دست خودم ن یتو رو م اگه

 ببوسمت  رمویبارون، تو بغلم بگ ریخواد آروم ، تورو ز یم دلم

 ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت چشمامو

 کنم به بودن کنارت  یدارم عادت م یلیخ

 خوامت  یکه من، از ته دلم امشب م یدون یم

 ها با تو تمام شه هیزارم عشقم، ثان ینم

 تونه باشه  یمثل  م یکس ایدن یتو کجا

 ببوسمت  رمویبارون ،توبغلم بگ ریخواد آروم،  تورو ز یم دلم

 ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت  چشامو

 ببوسمت  رمویبارون ، توبغلم بگ ریخواد آروم، تورو ز یم دلم

 ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت  چشمامو

 « ینعلیناصر ز خواننده»

کرد اولش  یم یومنو واداربه همراه دیرقص یم بایز یلیخوند وبه چشمهام ذل زده بود خ یمدت با آهنگ م تمام

،رقصمو کردم  شیزدم همراه ایرقصه دلمو به در یچه قشنگ م یعل ریام دمید یوقت یآروم خودم تکون دادم ول

در  کردم ریرو متح یعل ریام یو حت نندگانیکردم وب شیراحت همراه یلیبود که رفته بودم ، خ یکالس رقص ونیمد

 قیدامنمو گرفتم واحترام گذاشتم سالن منفجر شد از تشو یپرنسس گوشه  هیفاصله گرفتم ومثل  یعل ریاز ام انیپا

 فراموش کرده بودم  قمویعال یهمه  میتو زندگ یعل ریورود امبودم انگار با  دهیوقت بود نرقص یلی، خ غیوسوت وج

 یخنده هاش فرق داشت دستمو گرفت و جلو آمد بوسه ا یلبخند باهمه  نیمن پرنگ شد ا یبه رو یعل ریام لبخند

 انتقامه من چمه االن ؟ یآخه ؟ اون تشنه  هیچه حس نیخدا چه مرگمه ا یبه دستم زد ، وا
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 آروم دست زد  مینشست میرفت دیکش دستمو

  مینیب یهنرهاتم م مینه بابا دار یدیرقص بایز یلیخ نیآفر ـ

 کردم   یدستم باز یخوردم با ناخنها لبمو

 ؟ یبابا تا حاال کاک نزد یر یبا ناخونهات ور م پقدر

 نگاهش کنم جواب داد  نکهیبه هم فشوردم بدون ا لبهامو

 چرا الک زدم  ـ

 کنار گردنم  دیکش سرشو

 بستم وصورتمو گرفتم طرفش  چشمامو

 فکرد کن  یخوا یهر طور م ـ

 داشت  یشونیبه پ یاخم ستادیا یعل ریام ی، روبرو دیهمراه هلنا از راه رس عمه

  گنیم یچ نایا ریام ـ

 کتشو باز کرد سرشو تکون داد  یدکموه  زیچشماشو ر یعل ریام

 ؟ گهیم یچ یک ـ

 به انداخت  ینگاه بد عمه

  شیدختره کلفتت بوده االن گرفت نیشنوم ا یم از گوشه وکنار ـ

 دستمو گرفت  یعل ریشد ام یخدا ته دلم خال یوا

  ستیحرفا ن نیعمه خانم االن وقت ا ـ

  ستادیبازش دست به کمر ا یلیخ ی قهیبااون  هلنا

 ؟ یکرد یکلفت عروس نیباا یمارو دور بزن یخواست یچرا اتفاقا وقتشه م ـ
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  دیکرد آروم غر یاخم ستادیتو دستش بود هنوز به ناچار منم ا بلتد شد دستم یعل ریام

اش تاجار بزرگه باب هیدختر  ینیب یدختر و که م نیکنم ا یباز من نگاهت نم یباش ایهلنا اگه تو نها زن دن نیبب ـ

 کنم ، بعدشم الزم یکنم االنم دارم باهاش ازدواج م تشیورشکست شد و به رحمت خدا رفت منم آوردمش حما

 بدم  حیبه شما توض ستین

 کردم  یم یکی  یعل ریعروسک شده بودم  حرکاتمو با ام هی نیمنم نشستم واقعا ع نشست

 یوهااز دستش ودور باز دمیکش رئنیبچزونمشون دستمو ب شتریب نکهیا یگرفتن منم برا یجواب دندون شکن انگار

 خودمو لوس کردم  میدرشت وصفتش حلقه کردم کم

 ؟  یعل ریام ـ

من نگاه کرد ،  یتعجب از حرکت من و لحن کش دار حرف زدنم سرشو چرخوند طرفم به بازوش ودست حلقه شده  با

 خدا رحمم کن ، خودمو گم نکردم ادامه دادم  ای

 که همسن مادرشه ازدواج کنه  یکیدونم سخته آدم با یعشقم خودتو ناراحت نکن من م ـ

 و به باالشو در هم گره کرد هاشور شه ر یخم شد رو صورتم ابروها هلنا

  هی؟دختره  یبا من بود ـ

 مانع ادامه حرفش شد  یعل ریام

  ریاحترام خودتو بگ ـ

 دوخت  یعصب یوبه عمه  نگاهش

 نشدم  یعصب نیاز ا شیتا ب دیعمه لطفا بر ـ

 با همون اخم گفت: عمه

  میشیم الیخ یفکر نکن ب ـ

 هلنا رو گرفت  دست
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 دخترم  میبر ایب ـ

 فوت کردم  نقسمو

 بکش دستتو  ـ

 به هم گره خورد  نگاهمون

 کردم  یعقب لبمو جمع واخم دمیآروم دستمو از دور بازوش کش ـ

 ،  یجادوگرا کرد نیا ریمنو درگ یتشکرته ؟الک یخب  به جا هیچ ـ

 مو برگردوندم  رو

  اقتیل یکن ب یوخوب ایب ـ

 گرفت وفشار داد  بازومو

 ؟ یزد یچه زر ـ

  یعل ریاف کردم وبعد به امبه اط ینگاه

 نگفتم یزیج یچیه ـ

  امدهیآدم ن نیبه ا یماساژ دادم ، واقعا درد داشت خوب یشنل کم ریزد وبازومو رها کرد ، از ز یخند پوز

 داشت یدگیچسبوند بدبخت از ترش یم یکیبود وخودشو به  یکیتمام شد ودر تمام مدت هلنا هر دفعه با مجلس

کردن خونه خلوت شد خدمه شروع به نظافت کردن هلنا انگار حالش  یخداحافظ یکی یکیشد مهمانها  یهالک م

  یخوب نبود جلو آمد ودستشو حلقه کرد رو گردن عل

 خوره  یدختره به درت نم نیبا من باش امشب ا ایجون ب یعل ـ

 ازخودش دورش کرد  تیباعصبان یعل ریام

  ستین دخترتو جمع کن حالش خوش نیا ایبابا عمه ب یا ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
296 

 

 جلو آمد  عمه

 وا چشه بچم ؟ ـ

  دیسرشو عقب کش یعل

 گه  یم یچ شهینم شیاز بس خوره حال ستیچش ن ـ

 سمت من ودستمو گرفت ، روبه هلنا وعمه کرد  آمد

 شب خوش  میخوش باش میر یاالنم م ستیتو ن یبرا ییرو دارم امشب هلنا جا ییبایز نیتا فرشته به ا ـ

 شد ،  یته دلم خال ستادمیظه الح هیدونبالش کشوند  من

 آروم گفت : دیومنو به آغوش کش ستادیا

  گهید ایها چته ب ـ

 لرزانمو به خاله دوختم  نگاه

 آمد بازومو گرفت تو گوشم گفت : عیسر

 نداره  تینترس دخترم کار ـ

 خاله خاله  ـ

  میوارد شد میدیرفتم باال به اتاق رس یگرفت همراه خاله وعل یم میگر داشت

 کرد کراواتشو شل واز گردنش باز کرد   یاخم ریام

 شده  چشه ؟ یخاله چ ـ

 زد  یلبخند خاله

  دیپسرم استراحت کن یچیه ـ

 سرشو تکون داد ، کتش رو در آورد  یعل
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 راحت الیبا خ اریسر حرفش هست اون حرفم زد اونارو بسوزنه لباسهاتو در ب یعل ریشد دخترم ام کیبهم نزد خاله

 بخواب 

 گفت: یآروم یداباص

 ؟ چشماشو بست  یبهش اعتماد دار نقدریخاله واقعا ا ـ

 آره دخترم من برم تا شک نکردن  ـ

 تکون دادم  سرمو

 کتش رو در آورد سرشو کج کرد سمت  یعل ری، ام ستادمیوسط اتاق ا میرفت وما تنها شد خاله

 ن مثل بلبل برو لباس تو عوض ک یکرد یها چته تو تا االن چه چه م ـ

داره معلومه  یخوش فرم یبود المصب چه بازوها یپوششم مشک ریز یوبه من کرد ، لباسش و در آرو حت پشتش

، خاک برسرت همرازچته  دمیتکون دادم وچشمامو بستم به خودم تو پ ی، سرمو تند ستین یورزش کرده وپفک

امو برداشتم رفتم داخل حمام در رو اون فقط دشمنته !آب گلومو قورت دادم رفتم سمت کمد ولباسه یخودتو باخت

کم بود رو شستم البته ازبس  یلیکه خ شمیآرا دمیگل گشاد و پوش یقفل کردم ولباسهامو در آوردم وباز اون لباسها

سر کردم ، لباس  موینداشت موهامو باز کردم و با همون کش جوراب بستم شال صورت یلبمو خورده بودم که روژ

 ریتا ز یشلوارک مشک هیو  یمشک یبا همون رکاب یعل ریرون امیب و دستم گرفتم رفتم یمجلس

 یمیکرد از تعجب چشمام گشاد شد واقعا داره باز  یم یداشت موتور باز ودیمبل تک نفره نشسته  یزانو هاش رو 

 دهنم گرفت یروند نا خواسته خندم گرفت دستمو جلو یمبل م یدسته  یرو یکرد و گاه یم ررویکنه ؟موتور رو ز

 از جا بلند شد  هویف 

 ؟ یخند یم یبه چ هیها چ ـ

 جواب دادم دهیبر دهیکنه بر یشو کم کرد ، عقب عقب رفتم ، خاک برسرم چکارکنم االن لهم م فاصله

 !یچی..هیه ـ

  دینگاهش کردم ! وا از کنارم رد شد موتورو تو بوفه گذاشت ، رفت سر تختش ودراز کش باترس
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 المپو خاموش کن خستم  ـ

 یفشرده بودم از ترس تا کردم ورو نهیدستمو که به س یکشه لباسها یبود فکر کردم من وم امدهینفسم جا ن نوزه

 مبل سه نفره گذاشتم  یبرداشتم رو یواریاز مبلها گذاشتم پتو بالشتمو از کمد د یکی

 درو قفل کن  ـ

 گا گذاشته بود  یوپا رو یشونیپ یکردم مچ دستش رو نگاهش

 قفل کنم؟ ـ

 به من ندازه جواب داد  ینگاه نکهیا دونب

 اون فضوال سرک بکشن تو اتاق  ستین دیآره بع ـ

 آها چشم  ـ

 سمت در درو قفل، المپ رو خاموش کردم رفتم سمت مبل که حاال تختم بود  رفتم

 تو خواب  یخفه نش اریدرب تمیاون روسر ـ

 بودم  دهیدراز نکش هنوز

 ممنون راحتم  ـ

  یهرجور راحت ـ

 داشتم ول وشدم وخوابم برد  یخسته بودم وروز پر تنش نقدریشدم منتظر شدم بخوابه ا رهیبهش خ یکیتار وت

کردم  یازپشت من وگرفت سع یکیبازم اون خونه بازم اون اتاق ترسناک  کهیتار نقدریکجاس چراا نجایا ایخدا

 شمیبزنم داشتم خفه م غیتونستم ج ینم یشدم هرچقدر تقال کردم دربرم نشد خت یدستشو بردارم داشتم خفه م

 کمکم کن  یعل ریام دیزدم ، کمک کمکم کن غیج هوی

 همراز  نجامیهمراز همراز نترس من ا ـ
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کنم ؟ باترس بهش  یچکار م یعل ریتو بغل ام ایعرق بودم ، خدا سیخوردم چشماموو باز کردم خ یتند تکون م تند

 شدم به گلوم چنگ زدم  رهیخ

  یاینم رونیب یکنم از ان خواب لعنت ینترس  هر چقدم صدات م یدیباز خواب د ـ

  دیلرز یلبام م دمیلرز یوم ختمیر یم اشک

 کرد  یداشت خفه ام م یکی..یکی ـ

شستم مبل ن یپرکرد برگشت سمتم پاهامو جمع کردم تو بغلم وگوشه  وانویبلند شد رفت سمت پارچ آب و ل ازکنارم

  دیلرز یدهنم بود وم یدستم جلو

 خواب بود  هیآب رو بخور آروم باش فقط  نیا ایب ـ

 آب خوردم  یدستش گذاشتم، کم یرو کنار لبم گذاشت دست لرزونمو رو وانیل

 وسط گذاشت کنارم نشست  زیم یرو وانیل

 جمع کردم  شتریب خودمو

  یتا تو بخواب دارمیبخواب من ب ریهمرازآ روم باش بگ ـ

بودم االن داره به من  زانیکه من ازش گر هیهمون مرد نیشد ا یبود باورم نمتار کرده  دمویشدم اشک د رهیخ بهش

 ؟یبر یمنو کجا م یدار ایمن هستم!خدا گهیم

رفت  یور م لشیخوابم برد تمام مدت با موبا رید یلیخ دمینشستن دراز کش یشد رفت سمت تختش بعد از کم بلند

  زارهیمنت م یکه الک ستین داریدور برشه به خاطر من ب یدخترا نیاز ا یکیحتما 

صدا پتو بالشتمو سر جاش  یخودمو کش دادم بلند شدم ب یصبح بود کم 8شدم ساعت  داریب یعل ریقبل از ام صبح

زدم سر  رهیاتاقو مرتب کردم کت وشلوارش و به گ یگذاشت هنوز هوا خنک بود بعد از شستن دست وصورتم کم

پتو روش نبود وجمع شده بود آروم  فتادا یعطرم نگاه به عل نیاشق اجاش گذاشتم ناخواسه کتشو بو کردم ، آخ ع

خوابه چه  ی؟ وقت هیچ دنشیپوش یرکاب نیهواسرده ا یرو شونه هاش من موندم وقت دمیرفتم کنارش و پتو کش

رفتم ...لباس وشالمو مرتب کردم آروم درو باز کردم یوا یوا یبشه وا یکه اعصبان یاز روز یداره وا یآروم یچهره 

 همه جا مرتب شده بود رفتم اشپز خونه  رونیب
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  ریسالم خاله صبح بخ ـ

  دیبه روم پاش یبود لبخند زیم دنیمشغول چ خاله

 ؟ یدیخوب خواب زمیسالم عز ـ

 نون به دهان گذاشتم  ییکنار و، تکه ا رفتم

 کرد  دارمیآقا ب دمیبازخواب بد د یبله ول ـ

 خاله نگران نگاهم کرد ـ

 آخه ؟ ید یترس به دلت راه م نقدریادر چرا ام رمیبم ـ

  ستیچکار کنم خاله دست خودم ن ـ

بشقاب بودن شروع به پوست کندنشون کردم ، خاله آمد کنارم  یتو نتیکاب یآبپز که رو یسمت تخم مرغها رفتم

 وکمک کرد 

 خواب بوده  هیفقط  یدخترم چرا پکر  ـ

 گفت: یآرام یوست کندن شدم باصدابه خاله کردم ودوباره مشغول پ یکوتاه نگاه

 .. یکنم ول یخاله خواب رو فراموش م ـ

 ؟ یچ یول ـ

 قرار گرفتم روبروش

خواد سر به تنم نباشه  ی، چرا اون که م دمید یعل ریشدم خودمو تو بغل ام داریب یوقت دمیکه ترس شبیخاله د ـ

 کشم آخه! یمواقع کنارمه ؟ خاله خجالت م نجوریا

 گذاشت  دیسف  کیپوست کنده رو تو چند بشقاب مربع شکل کوچ یتخم مرغها زد یلبخند خاله

لج باز وحساسش کرده  ییجورا هیمادر  دنیزجش کش یول ستیرحم ن یب ایبد اخالق  یعل ریدخترم قبال گفتم ام ـ

 ل نشد عقد باط نیمهرتون به دل هم افتاد وا یدید یکشم خدا رو چ ینگو خجالت م یبعدشم اون االن محرمته ه
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 سمتش  دمیشستم چرخ دستمو

تو اتاقشم  یترسم مدام دلهوره دارم وقت یخوام نه اون من ازش م ینه من م شهیطور نم نیوقت ا چینه خاله ه ـ

 کمکم کنه  ستیاشکان ن اینکنم دعوام کنه اونجا شما  یکار

  دیقه قه خند خاله

  یکن یم ییامان از دست تو چه فکرا ـ

 م هامو باال داد شونه

  ستیخب چکار کنم خاله دست خودم ن ـ

 زیسحر خ یبه به خانومها ـ

 به روش زدم  یحرفمون ناتمام موند لبخند ییسورمه ا یآمدن اشکان سرحال با لباس ورزش با

  ریسالم صبح بخ ـ

 ونشست  دیعقب کش هارویاز صندل یکیباال انداخت ،  ییابرو

 انشاهلل  یسالم عروس خانوم خوب ـ

 گرفتم فکر کنم سرخ شدم گاز  لبمو

  الیخ یعروس بابا ب یبه ما بگ یخوا یم یبابا تا ک یا ـ

 گذاشت روبه اشکان کرد  زیم یرو ییچا یفنجان خاله

 کشه  ینکن دخترمو خجالت م تیمادر اذ ـ

 کرد  یکوتاه یگرفت وبه دهان گذاشت خنده  یریلقمه نون پن اشکان

 جون  یبه چشم مام یا ـ
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م بخوابه باخودم گفت نقدریا لیتعط یروزها یحت یعل ریم نگاه کردم نه صبح بود سابقه نداشت اممچ یساعت رو به

لند ب عیوارد شد اشکان سر یعل ریام زکهیشه نشستم پشت م ینم داریتا صبح در حال چت کردن بود معلومه االن ب

 شد 

 ریسالم آقا صبح بخ ـ

 هم سالم داد منم بلند شدم  خاله

 سالم  ـ

 الم هرو داد س جواب

  ریسالم صبحتون بخ ـ

 انداختم ونشستم  نییبه من انداخت ونشست سرمو پا ینگاه یرچشمیز

  نمیهمراز دوتا تخم مرغ بده بب ـ

 چشم  ـ

 از بشقابها گذاشتم جلوش گذاشتم  یکی یکره تو یتخم مرغ وهمراه مقدار دوتا

  دیییبفرما ـ

 ممنون  ـ

شدم شرع به خوردن  شیبه صورت عاد رهیسرم بلند کردم خ هویتشکر کرد؟! از من  نیشد ا یخدا ته دلم خال ای

 کرد  یکرد خاله هم نشست روبه عل

 جان چشات چرا سرخه  یعل ـ

 مشغول خوردن بود جواب داد  نطورکهیهم

 نشدن ؟ داری...خاله عمه وهلنا ب دمیخوب نخواب یچیه ـ

 جواب داد خاله
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 خوابند  ینه هنوز تا لنگ ظهر م ـ

خورد ..صبحانه تمام شدهلنا وعمه هم سر  یاشکان ماشااهلل فقط م خورمییچا یشروع به خوردن کردم کم ومآر

 ودماغ جمع شده گفت: یبا اخم دهیعمه از راه نرس دنیرس

 خدمه وکارکنانه  یجا نجای؟ ا یخور یآشپز خونه صبحانه م ریوا ام ـ

 زد  یپوزخند هلناهم

 کالس  یواقعا که چه ب ـ

 بلند شد  زیکرد ، از پشت م یاخم یلع ریام

  ستین ییخدمه ا نجای، دوما ا یعل ریام ای ینه ،عل ریام نکهیاول ا ـ

 خاله ، اشکان ومن اشکاره کرد  به

 یهمگ نجایهمسر من هستن وا شونمیوا یخوره حق برادر یم یهرکولم که  نی، ا یخانوم محترم حق مادر نیا ـ

 بشه تو  نیتوه یمنم دوست ندارم به کس میراحت

  یخودتون فکر شکمتون باش دیشد مجبور داریب ریکه د دیدارشیزودتر ب دیکن یام ، روشن شد شمام سع خونه

 دهنش بلند  یبالقمه  اشکان

 دادش من هرکولم ؟ ـ

 کم نه هر از دهنم در رفتم  ـ

 انژ بسازه  کلیم ستونویتند دیبا دیگذاشت بیهرکولو توج دوتون

 رفت رونیدوبیناباورم غش غش خن یچشما یدهنم گذاشتم جلو یبهمن کرد که دستمو جلو  یزینگاه ت یعل ریام

 بلند گفت: یباصدا یخشکش زد هلنا برگشت سمت عل یعل ریعمه متعجب از جواب ام

 خونه اس  یبدبخت رو دورش جمع کرده فکر کرده آقا یمشت دهات ی قیهر چه ال قیخال ـ

 برداشت آروم که فقط من بشنوم گفت زیرماز س یکنارم رد شد وبشقاب خاله
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 جوابش رو بده  ـ

  افتمیمتعجب رو بهش دوختم زود خودمو  نگاه

 آهان  ـ

 بگه که گفتم یزیدهنش وباز کرد چ یعصبان یعل ریشدم ام بلند

مونه اول  یخونس وم نیا یآقا یعل ریحرف بزنه در ضمن ام نجوریا زبانشیمهمون با م ستیهلنا جان درست ن ـ

 واقعا که   یچه ترشش کرد یبحص

صبحانشون رو خوردن منم به خاله کمک کردم هلنا باز با  ییبا ترش رو  میشروع کرد یلفظ یروز رو بادعوا اون

 گفت: هیکنا

 کنه  یم میچه کار نیمعلومه کلفت بوده مامان بب ـ

 شسته رو جمع کردم وبرگشتم سمتش  یکلمه حساس، ظرفها نینسبت به ا منم

 ؟ هیندارم خونه امه دوست دارم خودم توش کار کنم امر ییمن از کارکردن گله ا یخودت کلفت ـ

 زد  یپوز خند عمه

  نهیهم یعل ریام اقتیواقعا ل ـ

 گفت: آروم

 آمدم دخترمو بندازم بهش  نجایآره منم از خارج تا ا ـ

 واشکان شدم  یعل ریام زیر یخنده ها یآشپز خانه خارج شد متوجه  از

  نمیبب نیا ایب

  یعل ریسمت ام رفتم

 هست ؟ یبله کار ـ
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 رنگ اشاره کرد  یلیکاناپه ف یکنار خودش رو به

 بلبل من  نمیبب نجایا ایب ـ

 کنه ، رفتم بافاصله کنارش نشستم آ روم گفت : یچشه ؟آهان تظاهر م نیخدا ا ای

 ها  یکن یم هیتخل تویانرژ یخب دار ـ

 یعنیزد وچشمهاشو بست ،  یه اشکان که روبروم نشسته بود دوختم ، لبخندجمع تر کردم نگاه نگرانمو ب خودمو

 آروم باشم 

 پا گذاشت  ینشست پارو دیکش یخجالتم نم شیبا تاپ شلوارک صورت وستیهم به ما پ هلنا

  میبگرد یکم میخوا یما جور کن م یبرا نیماش ی یعل ـ

 تکون داد  یسر یعل ریام

 کنند  تونیمراهاز بچه ها ه یکیگم  یباشه م ـ

 هم آمد ونشست  عمه

  میبلد ینه خودمون رانندگ ـ

 کرد دستاشو در هم فقل کرد  یصاف نشست اخم یعل

 بهتون بگمگ  دیهست با یموضوع هیعمه خانوم  نیبب ـ

 مبل انداخت  یدسته  یعمه دستشو رو ـ

  نمیبگو بب ـ

 ی دختر خدمه تایبه ب یکنند حت یم دیارن تحدکه منم د هیمدت هیعمد میدیراستش مرگ بابا مشکوک بوده فهم ـ

، چشم پول وراننده در  دیبه حرف من گوش کن نهیزم نیو در ا دینرد رونیمن رحم نکردن پس شما هم تنها ب

 ماجراس  ریگیما هست وپ یکار ها متما انیهم در جر سیراننده محافظتونه پل نیزارم البته ا یخدمتتون م

 یعمه نگران شد وپرس یوهلنا وا رفتن چهره  عمه
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 کشتن ؟آخه چرا ؟ چارمویدادش ب ـ

  زهیبرادرش اشک بر یزن برا نیشد ا یباورم نم دیچشمش چک یاز گوشه  یاشک قطره

 فوت کرد  نفسشو

 محافظ خوب به ما بده زرنگ باشه  یباشه پس  ـ

 دهنش گذاشت وآروم گفت: یبود دستشو جلو دهیانگار ترس هلنا

 مارم نکشن یوا ـ

 جواب داد یبالحن آرام یعل ریام

  دیبه حرف من توجه کن هیباشما ندارن فقط کاف ینه کار ـ

 نگاهش وسمت اشکان دوخت  هلنا

 هرکولت وبده محافظ ما باشه  نیخب ا ـ

 باتعجب صاف نشست  اشکان

 تکون داد  یسرشو تند یعل ریام

 محافظا خوبند  یراحت همه  التونیدست راستمه خ نینه ا ـ

  یبه هم نگاه کردن بلند شدن که برن هلنا برگشت سمت عل دهیترس ینا با چهره هاوهل عمه

 رفتنمون محدوده  رونیب یعل ـ

 کرد  یاخم

 چه وضعشه آخه؟ ـ

 گاز گرفت  نشوییکوتاه ولب پا یشلوارش کرد اخم بیدستش رو به ج هیبلند شد  یعل ریام

  نیهم دیهم صحبت نش میکسبا محافظ ،با هر یول دیبر دینه ، هر جا دوست دار  ـ
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نم ک جادیفاصله ا یبود، آروم پامو جمع کردم تا کم کیپاشو حس کردم از بس به من نزد یدوباره کنارم نشست گرام 

 دهیکه هلنا پوش ییمانتو نیکنند آخه ا یم شیشدن ، من موندم چقد آرا رونیب یهردو آماده برا دینکش ی، طول

برداشت  زیم یاز رو شویگوش یعل ریرفتن، ام رونیمحافظشون باشه هر دوب کجاشو پوشونده االن؟!قرا شد صاد

 شماره گرفت

 کارت دارم  ایالو زود ب ـ

کرد، صادق در زد  یرفت کانل ه عوض م یور م یو یپا لم داده بود وبا کنترل ت یرو قطع کرد اشکان پارو یگوش

  بود یسبزه رو یقد بلند والغر با چهره  ستادیوارد شد صاف ا

 باشه ؟ یبله آقا امر ـ

 برداشت پرت کرد طرفش روهواگرفت  زیم یرواز رو یبیس  یرعلیام 

 یم یدر رفت وآمدند وچ یعمه ودختر عمه دست تو سپرده حواست بهشون باشه ، البته دقت کن باک نیصادق ا ـ

 گن 

 تو دستش چرخونه  بورویس صادق

 ؟  گهید یراحت امر التونیچشم آقا خ ـ

 سرشو تکون داد یعل ریام

 به سلمت مراقب خودت باش  ـ

 چشم آقا بااجازتون  ـ

 بلند شدم  یعل ریرفتن آروم از کنار ام رونیاونا ب دمیرفت  منم که د صادق

 کرد  ییبه من انداخت تک خنده ا ینگاه

  هیخونه چ نیتو ا تینرفته که شغل اصل ادتیبرو به خاله کمک کن  یدون یخوبه حدتو م ـ

  دمیم کره کرد دستامو مشت کنار پام کوببه ه اخمو
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  یندار اقتیکارو کردم ؟تو ل نیکنم اصال چرا ا یمن دارم کمکت م فینرفته ح ادمی رینخ ـ

 شدیتو بغلش مچ دستم داشت خورد م دیپشتم بهش بود منو کش چونیبرم که ازپشت دستمو گرفت وپ دمیچرخ

  دیسرشو کنار گوشم کش

 ت اون بابا ییتو اقتیل یب ـ

 درد چشمامو باستم ناله کردم  ازشدت

 دستم  یآ ـ

 محکم گفت: یآروم ول یباصدا دیزود از جا پر اشکان

  یخورد کرد ؟دستشویکن یچکار م یعل ـ

 که مچمو گرفته بود روبه اشکان کرد  نجوریهم یعل ریام

 ؟ گهیم یچ ینیب یتو دخالت نکن ، نم ـ

 رونیمردونش ب یاشکان به زور دستمو از چنگ قو نیکرد نشستم زمگرفته بود دلم ضعف  میطاقت نداشتم گر هید

  دیکش

  شیداداش ولش کن شکست ـ

سمت اتاق سابقم درو بستم وپشت در نشستم مچو که قرمز شده بود رو ماساژ دادم  دمیدو هیرها شد با گر دستم

 کرد نشینفر

 نه ک ستتیبزنه ن ریهمون دشمنت با ت رونیب یبر شاهللیا ید یمنو مورد حمله قرار م یدستت بشکنه که ه یاله

 هویدرد داشت آروم هق حق کردم  یلیکردم، هنوز پشت در بودم وزانوهامو بغل کردم دستم خ نشینفر ینجوریهم

 باخشم وارد شد داد زد  یعل ریام اخدایدرباشدت باز شد پرت شدم کنار آهازنهادم بلند شد ..

 گفتم؟ دهیبر هدیاتاق باترسوبر یکیشو برو اون بالند

 کو..کودوم اتاق  ـ
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  یمن و بکن یحاضر جواب نمینب گهیخم شد اتاق مشترکمون د یکم

 باهق هق جوابش ودادم  یبه سخت دیلرز یبه هم چسبده و م لبام

 کنم  یخوام نقش باز ینم گهید امینم ـ

 زانو نشست چونه امو گرفت صاف توچشمام ذل زد  ی یرو

 کنم ها ینابودت مزنم  ینکن م ونمیهمراز د ـ

 کردم دستش رو پس بزنم  یسع

 شد  دهیهلنا از راهروه شن یصدا

 جا گذاشتم  مویبابا گوش یا ـ

به  منو یتند یعل ریگوشش سمت در بود دستشو از چونهام برداشت در تاآخر باز شد ام ینگاهش به من ول یعل ریام

 آروم گفت: یلیزود جواب گرفتم کنار گوشم خکارش بودم که  نیسرم گذاشت ف هنگ ا یو سرشو رو دیآغوش کش

 کردم  یبود هق هق م نشینقشه امو سرم توس یخراب کن یبه حالت بخوا یوا ـ

  یشده دعواش کرد یچ یچه خبره ؟عل نجایا ـ

 جواب داد  دیدست دشت مردونشو به پشتم کش یعل ری، ام دیچینحس هلنا تو گوشم پ یصدا

 کنه  یم یتاب یب امرزشهیخدا ب یدلتنگ بابا یینه بابا چه دعوا ـ

 یگفت ورفت عل یکنم ، هلنا آهان هیتو بغلش گر دیکه ازش دارم با یترس یباهمه  یکن یکارو بامن م نیخدا چراا یا

 بلند کرد  نیمنو از خودش جدا کرد واز زم

 نکن  هیاتاقمون گر میریپاشو ب ـ

 گفت: بکنم آروم ینگاه نکهیباپشت دست پاک کردم بدون ا اشکمو

 ..یلیخ یبد یلیخ ـ
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هنوز هق هق  یاز مبلها اشک نداشتم ول یکی یجدا شدم به طرف اتاق مشترکمون رفتم خودمو پرت کردم رو ازش

کردم پشت سرم وارد شد درو بست زانوهامو بغل کردم ، رفت سمت موتورهاش وچند تاشو از بوفه در آورد آمد  یم

و من یمورد عالقه  لمیها و قسمت دوم ف ید یبعد رفت سمت س نایکنه باا یم ییموندم مرد گنده چه باز زیروم دیچ

 یکه مرد مورد عالقه  لمیحساس ف یجا هویکرد  یروم ریاونم موتورهارو ز دمیدیم لمویگذاشت بدون حرف فقط ف

 زدم  غیهوا ج دمیمن بود مبارزشو شروع کرد نواخسته پر

 واال  یبزنش ا ـ

 هویآروم نشستم  نییگاه کرد منم سز پا خشکم زد لبمو گاز گرفتم سرمو انداختم پاتکان خورد ومتعجب من ون هوی

 چشمم راه افتاد  یکه اشک از گوشه  دیخند نقدریمنفجر شد از خند ا

 نه به االنت  تینه به اون گر یدختر چه باحال ـ

  نمیب یم لمیبود االن دارم ف شیساعت پ کی یبرا هیگر ـ

 پا گذاشت  یسه نفره که نشسته بود پاشو رو همون مبل یرو دیکش دراز

  نیباشه بب ـ

 سمتم چرخوند  سرشو

 یکه باز  ییلمهایاز ف ای ادیخوشت م گریباز نیازا ـ

  ینگاه به عل هیو ونیزینگاه به تلو هیکنه ؟  یم

  ادیخوشم م لماشیخب از ف ـ

  ارنیببرات  لماشویگم چند تا از ف یگذاشت باشه فردا م شیشونیپ یرو دستشو

 یگفت االن؟ برا یچ نیشدم ، ا رهیگشاد شده بهش خ یسوخت باتعجب وچشما یاشکم م یصورتم از شور هنوز

 رفتم  یکه منو زد االن ، توفکرم باخودم کلنجار م نی؟ا ارنیب لمیمن ف



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
311 

 

ر که ه یکار خواد زنمو برنجونم هر یومن دلم نم یندارم ، فعال زنم تیکار ینکن میهمراز تا عصب نیخب ؟بب هیچ ـ

مزاحمارو ازسرم باز کنم بعدش  نیمدت ا نیدم توام حرف گوش کن باش تا ا یکنه منم انجام م یزنش م یبرا یمرد

  یدم بر یاجازه م

 حرف آخرش چشمامو محکم بستم به مغزم فشار آوردم  نیباا

 برم ؟ یزاریم یعنی ـ

 سر جاش  نشست

 کن  یست نقشتو بازپس در یداره البته فکر کنم بزارم بر یبستگ ـ

  دمیکش یزدم نفس راحت یکش دار لبخند

 گهیحرف گوش کن باشم د شتریکردم ب یبرم مست بودم سع زارهیکه م یعل ریروز گذشت ومن از حرف ام چند

 یحت دمیپر یاز خواب م یکردم بعد از آقا بخوابم هر چند شبا گاه یم یمبل بخوابم البته سع یعادت کرده بودم رو

 ندارم  یدونست راه فرار یخودش م اطید برم داخل حاجازه دا

رفتم  مهران بافاصله دنبالم بود  رونیراحت ب الیباخ اطیشدم از اونجا که اجازه داشتم برم ح داریقبل از همه ب صبح

و نم  تازه یلذت ببرم هوا یموقت یآزاد نیازا تیعیموق نینداشتم دوست داشتم از ا شیکار هیدونستم دستور عل یم

کردم چشمامو بستم آهسته به راه افتادم به آواز پرندگان  زدستامو از هم با دمیهام کش هیدار وخنک بهارو به ر

 یوصورت دیسف یکردند سمت گلهارفتم هنوز غنچه بودن درختان شکوفه ها یچه چه م بایگوش سپردم ، چه ز

بود از  نگیقسمت از باغ که پارک هیرفتم ؟ میکش یم یبه خراب زویچرا ما آدمها همه چ ایدن باسیداشتن ، چه ز

همه اسباب  نیچراا دمی!حاال فهم یقشنگ یچه موتورها ای، خدا ارمیاز تعجب کم مونده بود شاخ در ب دمیکه د یزیچ

 یروز سوا یموتور داره تو نگو شازده به موتو عالقه داره ، ذوق کردم منم موتور دوست داشتم آرزوداشتم  یباز

 هندا با ذوق بهش دست زدم  بودروش نوشته  یموتو مشک هی کیمدال رفتم نزد نیم ازابشم اون شونیکی

  شهیم یآقا عصبان دیدست نزن خانم

 سمت مهران  دمیچرخ

 کنم  یدادم نگاه م خورمشیمگه م ـچرا
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 مهران ولش کن  ـ

 یوار اسپورت سورمه اوشل ییسورمه ا شتیت هیشد  کیبه من نزد یعل ریشد فکر کردم خوابه ام یته دلم خال یوا

 نگاه به من کرد  هینگاه به موتور  هیبود آمد سمتم آروم عقب رفتم  دایبود بازوهاش کامال پ دهیپوش

 ؟ یدوست دار میموتور سوار یبزن بزن دوست دار یلمایف نمیبب ـ

 دستمو به هم قفل کردم  یانگشتها

 داره  یچه حس نمیدم ببرو دوست دارم البته موتور سوار نش یجانیه یزایخب کال چ ـ

 به عقب نگاه کنه گفت  نکهیا بدون

  اریهندارو ب چیمهران برو سو ـ

  دیتند دو مهران

 چشم آقا ـ

 ؟ یسوار بش یدوست دار ـ

 انداختم  یبه عل یبه موتور ونگاه ینگاه باتعجب

 دونم  ینم ـ

 داد  یموتور رو به عل چیوسو دیدوان دوان رس مهران

 آقا  دییبفرما ـ

 به من انداخت  یوگرفت سوار شد و روشنش کرد نگاه چیسو

 سوار شو ـ

 گاز گرفتم  لبمو

 من ؟ یک ـ
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 کرد  یاخم

 هم هست ؟ گهید یمگه بجز تو کس ـ

 خودم فکر کردم چطور سوار بشم تا حاال امتحان نکردم  با

 به من دوخت  شویبود موتورو چرخوند نگاه جد نیزم یپاش و هی گهیباال د ایشد ب یچ ـ

 سوار شو  االی ـ

 راحت نجایرفت تا ا رویب نیجلو رفتم سوار شدم فا صله نشستم موتو رو وبه حرکت در آورد آروم از پارک بادلهوره

 زدم  یفیخف غیکرد ج ادیسرعتشو ز هویبودم 

 رینترس منو بگ ـ

 سایترسم ترو خدا وا یم ـ

  دیقه خند قه

 کردم پشتشو لمس نکنم  یگرفتم سعشه به ناچار از پشت لباسشو  ینم تیزینترس چ ـ

 نیوزد وبه پارک یبه اون بزرگ اطیدور ح کینزنم  غیدادم چشممو ببندم به زور خودمو کنترل کردم ج حیترج

 رفت بازمو گرفت  جیکرده سرم گ یشدم احساس کردم بدنم خال ادهیشد ، منم پ داهیبرگشت موتور وخاموش کرد پ

  یکن یگو همش تظاهر به شجاعت متو ن یچته همراز فکر کردم شجاع ـ

 جون به سمت امارت یتوجه نکردم ب گهیناراحت کردنم م یدونستم برا یندادم م یبستم حالم بد بود جواب چشمامو

  دمیبرگشتم از پشت صداشو شن

  میبزن گهیدور د هی ایب یر یکجا م ـ

 ادهیپ شعوریه به راهم ادامه دادم ف بسرمو چرخوندم سمتش با اخم نگاهش کردم ، دوبار ستادمی، ا دیخند قهقه

 تا وارد شم  ستادیکنار در ا دمید یرو با لباس ورزش ایارش دمیرس یصبحمو خراب کرد به در ورود یرو

 خونه  یسالم بر بانو ـ
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 جواب دادم  بااخم

  کیعل ـ

 گشاد شد از کنارش رد شدم  چشاش

 چته ؟ یوا دختر اول صبح ـ

 تو هوا تکون دادم نگاهش کنم دستمو  نکهیا بدو

 برو از اون داداش مسخرت بپرس  ـ

  دیچ یآشپز خونه رفتم خاله طبق معمول در آرامش تدارک م به

  ریسالم خاله صبح بخ ـ

 زد  یبود لبخند یقور یدسته  یدستش رو ـ

 خوش گذشت؟  یهواخور ریصبح توام بخ زمیسالم عز ـ

 تم چونه ام گذاش رینشستم دستمو ز دمیعقب کش ییصندل

 کوفتم کرد  یعل رینه خاله ام ـ

 گذاشت زیم یرو جلوم رو ییکرد چا یاخم

 وا چرا آخه زدت باز ؟ ـ

 دورفنجان گذاشتم داغ بود  دستمو

 منوو سوار کرد  دمیخاله رفتم موتورهاشو د ـ

 ونشست  دیمن رو عقب کش یجلو یصندل یکش دار یباذوق وخنده  خاله

 خوبه  یلیکه خ نیشد ا یخب چ ـ

 تکون دادم  رموس
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 تو دهنم  ادیبود دلم ب کیلحضه تند رفت نزد هیمردم  یخوبه خاله داشتم م شیچ ـ

 بود آورد  یظرف گرد بلور یجاش بلند شد ورفت گردوهارو که تو از

امروز سوار موتورت کرده اونم ترک خود  ای،  رونیب یبر یهوا خور یده برا یاجازه م نکهیخوبه ا یلیخ نیدخترم ا ـ

 نرم شدنشه  یهمش نشانه  نایا، 

 خوردم  موییاز جا یکم

 خونه؟ نیاتقام منو آورده توا یرفته برا ادتونی ستینرم بشو ن دمیکه من د یمرد نیبگم خاله ، ا یچ ـ

 تمام موندن   مهیواشکان حرفهامون ن یعل ریآمدن ام با

 پرت کرد دونه گردو به دهان  هی یعل ریکنارم نشست واشکان کنار ام یعل ریام

  میضعف کرد میخاله بده بخور ـ

 تو دستم سرگرم کردم  یچشم به من نگاه کرد خودمو با لقمه  ریز

 حالت خوب شد ؟ ـ

  شیعسل یخواستم ضعف نشون بدم سرمو بلند کردم ذل زدم به دوگو ینم

 حالم از اولم بد نبود  ـ

  دیسرشو برد عقب قه قه خند 

 ره  یخدا از رو نم یآ ـ

 ن وخاله نگاه کرد اشکا به

 افتاد  یبه جان خودم داشت پس م ـ

 مو چپوندم تو دهنم  لقمه

  ستیخبرا ن نیاز ا ریبه ترسم اعتراف کنم ؟ نخ یخوا یم یکه چ ـ
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  میدست زدن عمه ساکت شد یصدا با

 کنند  ینشده دعوا م یچیبه به عروس دوماد هنوز ه ـ

 ابش رو دادم جو یخراب بوود قبل عل یعل ریاز دست ام اعصابم

 ؟ میگفته ما دعوا دار یعمه جون ک رینخ ـ

 باال انداخت  یینشست ابرو زیباال انداخت وپشت م ییشونه ا عمه

 دعوا بود  میدیکه ما د ینیواال ا ـ

 شد  یجد یعل ریام

 عمه ؟ یاریگفته دعواس چرا حرف در م یک ـ

 هم وارد شد  هلنا

 چه خبره دعواس  ریبخ صبح

 زدم  ارمیکه حرصش و در ب یلبخند گشاد تکون دادم سرمو

 مرباس  ی شهیآره دعواس ،  سر ش ـ

 نشونش دادم  ییخال یبهشون نکردم رو به هلنا کردم وصندل یخنده توجه ریباهم زدن ز یاشکان وعل هوی

 نباشه  یجاش وپر کن خال ستیدختر مستخدمه  حال که ن تایب یهلنا جان اونجا جا نیبش ـ

 .دیلرز یوشونه هاش م نییخنده سرشو کرده بود پا از شدت یعل گهید

 گرفته  رینون پن یکرد و کارد ودست گرفت ولقمه  یاخم عمه

 وا حاال دخترمن مستخدمه ؟ ـ

 گفت : غیبا ج هلنا

  میآمارتو ندار یفکر کرد یخودت مستخدم
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 باشم آروم لقمه مو خوردم  لکسیکردم ر یسع

 من شد  یخونه دلباخته  یکار کردم به من چه آقا نجایمدت ا هیبود فقط من از اول که مستخدم ن زمیعز نیبب ـ

 کردم  یعل ریرو به ام زیشدم از پشت م بلند

 کار دارم   یمن برم اتاقم کم زمیعز ـ

 شو خورد خنده

  یبعد تنها نباش امیباشه برو عشقم منم م ـ

  رونیاشکان سرخ شده بلند شد قبل از من رفت ب 

 کرد  یعل ریرو به ام عمه

 زنت ما رو مسخره کنه  نکهی؟ا یخند یم یبه چ ـ

  دمیرو شن یعل یندونستم، صدا زیجا موندنو

  دیکن تشی..کمتر اذ گهیم یزیچ هیاونم بچه ،  دیکن ی؟خب شما با همراز لج م دیزن یکه م هیعمه !چه حرف ـ

فتم اتاق در و بستم هنوز وسط اتاق بودم که ر ارهیرو ب یکس یخاله کمکش نکردم کاش عل چارهیپله ها باال رفتم ب از

 دستمو رودستش گذاشتم  دیاز پشت موهامو کش دهیدر باشدت باز شد هلنا پرت شد تواتاق نرس

 ولم کن  یآروان ـ

 زد     غیج ـ

 بهت برسه  یپاپاس هیزارم  ینم یکول خوند یشیم یعل ییصاحب دارا یفکر کرد ـ

 داد زد  یعل ریام هویسمتش وگلوشو گرفتم  دمیچرخ

 چه خبره ولش کن هلنا  نجایا آ

 تو بغل اشکان  زدیهلنا حلقه کرد هلنا دست وپا م فیدستشو دور کمر ظر اشکان



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
318 

 

 کن حسابش رو برسم  ولم

 زدم تو گوشش  یلیکمک کرد خوب بزنمش چن س ییجورا هیازمن دورکرد  اونو

 ؟ یکن یم یمثال ولت کنه چه غلظ ـ

 ل کرد منو از پشت بغ یعل ریام

 نکن  تیخودتو اذ زمیولش کن عز ـ

 پر کاه گرفته بودش  نیع زدیهلنا کرد هنوز تو بغل اشکان دست وپا م روبه

 گفتم  هیاونم منو صفت گرفت باگر یسرمو گذاشتم تو بغل عل دمیتا عمه رود دنیوخاله هم رس عمه

 زنه ؟ یمنو م یدید یعل ـ

 دیبه پشتم کش یخدا ؟دست هیچه حس نیشد ا یبار ته دلم خال نیلاو یاش بود واز عطر تنش برا نهیس یتو سرم

   امیب رونیآغوش ب نیخوام از ا یآرولباسش رو به چنگ گرفتم چرا نم

 کنه  تتیاذ یزارم کس ینم زمیآروم باش عز ششیه ـ

 گذاشت  نشیرفت سمت هلنا اشکان زم تیبا اعصبان عمه

   دیزن یدخترمو م نیدار یعل هیچه وضع نیا  ـ

  دیکه منو در بغل داشت غر نطوریهم یعل ریم

 نشدم  یکشه عمه جمعش کن تا عصب یموهاشو م ادیبگم چه وضعش ؟همراز تو اتاق خودشه هلنا م دیمن با ـ

 گفت : تیبا عصبان عمه

 با مهمونهاش  ستیها رفتار زن تو درست ن میمثال مهمون  ـ

 ادامه داد  دمشید ینم

  یایبچه بر نم هیرت از پس هلنا خاک بر س میبر ایب ـ
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 داره  یچه زور یدون یوا مامان چکار کنم نم ـ

،  دمیشن یم یقلبش وبه آرام یبود صدا یعل ریام یپهن ومردانه  ی نهیتر شد هنوز سرم تو س فیضع صداشون

 هنوز لباسشو به چنگ داشتم خاله گفت :

  رونیب ایاشکان ب ـ

 جواب داد  اشکان

 ها باشه آمدم  ـ

 وگفت: دیخند قه قه

 دخترا چه باحاله  یدعوا یوا ـ

آروم دستاشو از دورم باز کرد از هم فتصله  یعل ریگذشت ام هیچند ثان میبسته شدن در آمد هردو ساکت بود یصدا

 وپشتش رو به من کرد  دیبه موهاش کش یدست میهم ذل زد یبود به چشمها نیسکوت چه سنگ نیا میگرفت

 ا جادوگرد چطور خالص بشم دوت نیخدا از دست ا یوا ـ

 یکردم رفتم کنار بوفه  یکه نگاهش م نطوری، هم دیانداخت اول لبخند وبعد بلند خند یکرد وبه من نگاه یپوف

  ستادمیموترهاش ا

  یزد یهمراز چه باحال بود اشکان گرفته بود تو م یوا ـ

  دیخند شتریعقب برد وب سرشو

 حواسم باشه هلنا نکشتت  دیبا ـ

 به خونم تشنه بود  روزیخواد مراقبم باشه ؟ تا د یم نیگشاد شد ، ا چشمام

از خنده هاش ؟تو  شمیم یجور هیعطرش تو دستام بود چرا  یبه خنده هاش بودم دستامو بو کردم بو رهیخ نطوریهم

 زدم  یفکر پرسه م

 تکون داد سرشو
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  یمهمون میخوبش رو انتخاب کن شب قراره بر یکی دهیکه خاله برات خر ییها چته ماتت برده برو از اون لباسها ـ

  ارمیساخ در ب االنه

 ؟ امیمن م ب ـ

 سمت پنجره  رفت

  انیجادو گرها هم م نیکنند بعدشم ا یتنها برم که شک م یزنم ینا سالمت گهیآره د ـ

ه من و روش ب که پشتش به یعل ریوبه ام دمیاز مبلها نشستم  لبهامو ورچ یکی یدرهم گره کردم ، رفتم رو دستامو

  دیپاشنه چرخ یشدم رو رهیپنجره بود خ

 کنم  یاصال ولش کن خودم لباس برات انتخاب م یها چته عزا گرفت ـ

 گفتم:  یفیضع یکردم با صدا یدستم باز  یانگشاتها با

 ؟  امیمن ن شهینم گمیم ـ

جدا  رهیواز گ دیکش رونیتاشوب، چند  کیش یهایسمت کمد لباسها که خاله پر کرده بود از انواع لباس مجلس رفت

 گفت : یمحکم یکرد .با صدا یم ررویکرد ز

 آخه  یندار میکدوم برات خوبه اندام درست وحساب نمیپاشو بب االینه   ـ

 شدم رفتم طرفش  بلند

 االن چکار کنم ؟  یگ یهست خدا داده م یاندام من هر چ دیمن از شما نخواستم من و ببر دینیبب ـ

  ذل زدم توچشماش

 خودمو بکشم؟ ـ

 کرد شونه امو گرفت ومن وبه رو بروش کشوند  یاخم

 گم ؟ یمگه دروغ م یشیدم پرو م یبهت رو م کمیخبه حاال   ـ
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 کرد  ی، لبهاشو جمع واخم ستادمیعقب رفتم به نا چار ا یبدنم کم یگذاشت رو یرنگ دامن پف دار یکرم لباس

  ستیخوب ن نیآووم !! نه ا ـ

 ت تخ یکرد رو پرتش

 رو امتحان کرد  یقرمز لباس

 نه   نمیاه ا  ـ

 ام فشورد  نهیلباسهارو به س یباق

 انتخاب کن شویکیاصال خودت  ایب ـ

 ها رو گرفتم  لباس

  نهیموهامو بب یپوشم دوست ندارم  کس یباشه انتخاب با خودم ،  فقط من شال م ـ

 زد  یخند پوز

  دهیند یتا حاال کس نکهینه ا ـ

 تکون داد  تو هوا دستشو

  نیگیوم نهیبرو بابا همتون هم ـ

 سمت لباسهاش وآماده شد  رفت

دوست  یها، هرچ یگردم آماده باش یعصر برم ارنیسرت ن ییمراقب خودت باش هلنا وعمه بال رونیرم ب یمن م ـ

بودم  یسکنه من قبال باک یسرنوشت منه؟ چرا فکرم نیبه گلوم چنگ زد آخه چرا ا یبیبپوش رفتنش بغض عج یدار

انگار مدام مراقبم بود نهارو با  دمید یوم یعل ریبه اطراف کردم همه جا ام یتخت نشستم نگاه یحوصله لبه  ی؟ ب

 قهیت چشممو گرف یبراق یلباسها لباس صورت نیاستراحت بعد نهار بلند شدم از ب یخوردم بعد از کم یحوصله گ یب

تنم بود  تیف دمیداشت  پوش ییکوتاه هال یگشاد شده ودنباله  نییاز پا یودامن بلند وکم پوریگ نیگرد باز با آست

 ستیو بزارم تو کف که بفهمه اندامم نه تنها ناقص ن یعل ریام یشدم  بزار کم الیخ یگذاشت ب شینما بهوانداممو 

ل ش و گو ک پسیشدم  موهامو جمع کردم خاله چند تا کل نیا دمیاندامند سالها زحمت کش نیتو کف ا هایلیبلکه خ
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 شیآرا یکم دیرس یوسط پشتم م به شیبستم بلند یروشنمو با کش دم اسب یبود موها دهیسر خشکل برام خر

 یدلم نم ملیر ایرژگونه هم زدم بدون خط چشم  یکم یکم رنگ ورژ کمرنگ صورت ی هیکردم فقط سا یصورت

زدم  یبودم چرخ دهیبه خودم نرس وقت بود یلیکردم خ نهیآ یبه خودم از تو یکنم ، نگاه شیآرا ادیخواست ز

 وخودمو برانداز کردم نه خوب شدم 

تو  یعل ریام دنیخودم شکلک در آوردم در باز شد با د یبرا یمن که جواهرات ندارم ! کم میچه تازه  عروس فقط

 ی بود تو رهیدستش رو دست گ  هیبرداشتم رو سرم انداختم مویچهار چوب درنفسم بند آمد زود ششال سسورمه ا

 ی شهیانداختم با ر نییزد سرمو پا دید پامولحظه خشک شده بودو سر تا  هیبود  یمربع شکل قرمز یدستشم جعبه 

لباس و  نیرفت خاک برسم چرا ا یم لیداشت نفسم تحل یکردم  در و بست ، هر قدم که به طرفم بر م یشالم باز

 نیوانداخت زم دیدستش رو باال آورد شالمو از سرم کشقدم  کیکمتر از  یرو بروم بود با فاصله  دگهیحاال  دمیپوش

 نشویزد لب پا دیمثل اسکن منو د نیکنه؟با نگاهشو از صورتم تا زم یم ینجوریشدم چرا ا رهیخ، با ترس بهش 

 کرد  کیخورد وچشمهاشو کوچ

 ؟!  رییتغ نقدریلباس ا هیبا شهیهمراز ؟! باورم نم یآوه ..خودت ـ

خدا چکار کنم ؟ غلط کردم قلبم  یانداختم ، وا نییدورم زد سرمو پا یوچرخ دیبود کش یببه موهام که دم اس یدست

 زد از ترس  یتند م

دالور گذاشت منم همچنان الل خشکم زده بود ، جعبه رو باز کرد نگاهش نکردم پشتم قرار  یدستش رو رو ی جعبه

 به گردنم انداخت  فیظر یباگلها زیر نهیگرفت دستاشو از گردنم رد کردد رسما مُردم س

 گفت: شهیمحکم مثل هم یبه چشمام ذل زد وازم فاصله گرفت ، باصدا یسمتمش بدون حرف کم برگشتم

 مثال یگوشوار ودست بندشم بنداز تازه عروس ـ

 آماده کن کراواتشم ست کن  موینفت یلباسهامو آماده کن کت وشلوار آب رمیگ یسمت حمام تا دوش م رفت

 یریخدا چه لحظات نفس گ یولو شدم رو مبل وا دمیکش یدم در حمام که بسته شد نفس راحتباسر جواب دا فقط

 ..خاک برست همراز چه مرگته آخه پاشو لباسهاشو آماده کن تا سرت خراب نشده 
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رفتم سمت کمد لباسهاش ودستورشو انجام  دمیباخودم کلنجار رفتم بلند شدم گوشواره  ودست بند رو پوش یکم

 ینفت یآب بیار یبا خطها یکراوات طوس ادیکت وشلوار چه بهش م نیا یآمد واا رونیکه ب دیطول نکش یلیدادم خ

  دیوبراش گذاشتم با بلوز سف

عطر به خودش زد منم نشسته رو مبل کاراشو  یکم نهیآ یدختر کش شده بود موهاشو باال زده بود رفت جلو واقعا

 نظر داشتم  ریز

  شهیم ریپاشو د ـ

سرم انداختم ومرتب کردم  کفش  یرو یصورت ریشال حر دمشیپوش میرفتم سمت مانتو بلند مشکشدم  بلند

واقعا خاله فکر همه جار و کرده بود رفت سمت در منتظرم شد بهش  دمیرو پوش یپاشنه ده سانت مخمل یمشک

 شدم دستش رو جلو آورد با تعجب به دستش نگاه کردم  کینزد

 دستو بده  ـ

دن  آم رونیعمه وهلنا هم، هم زمان از اتاقشون ب میرفت رونیآروم دستمو تودستش گذاشتم باهم بگاز گرفتم  لبمو

دختر اونم همش قرمز ! هلنا وعمه بدون نگاه به ما از کنارمون رد شدن و رفتن  نیکنه ا یم شیمن موندم چقدر آرا

  نییپا

 وآروم گفت  دیخوشحال شد گونه امو بوس دنمیخاله از د 

 ؟ یبراش رو کرد تویبرا تویبایه زبالخر  ـ

 زد  دیباتعجب سرتا پامو د اشکان

 تا حاال  یکجا بود یاوه اوه همراز خودت ـ

 دست گذاشت تو صورتش  یعل ریام

 کن اونال مصب و شیدرو ـ

 سمت در اشکان دنبالمون  میرفت

 چشم داداش غلط بکنه هرزه بره  ـ
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بعد از دست  یآمدن مهد شوازمونیبه پ داریوآ یاختم مهدشن یافراد و م شتریب میدیرس یمجلس مهمون به

 به روم زد  یو اشکان ، هلنا و عمه  لبخند یعل ریبا ام یوروبوس

  نیبه سالم همراز خانوم خوش آ مد ـ

 به لبخندش زدم  یلبخند

 سالم ممنونم  ـ

 جلو آمد وبغلم کرد  الریآ

  یخوش آمد زمیسالم عز ـ

 ام انداخت به سرتاپ یگرفت ونگاه فاصله

  یشد یگریچه ج یوا ـ

 زد  یعل ریبه ام یچشمک

  یانتخاب کن یچ یدونست یخودت م طونیش یا ـ

 دستمو فشرد  یعل ریام

  گهید نمیبله ما ا ـ

 سالم دادن  یکیهم  هیو سا الدیوم سجاد

 یون وسط برارفت ا دهیهم کنارم نشست هلنا از راه نرس یعل رینشستم ام هایاز صندل یکی یشروع شد رو جشن

 کرد  دایپ یهم صحبت یرقص عمه هم چند نفر رو برا

 اسپرتش حرف پیطبق معمول آماده باش بود البته مهران وصادق دنبالمون بودن اشکان با موتور آمده بود ت اشکان

 کرد... یمحافظت م یعل ریاز ام یوچهار چشم نیدر مجالس سنگ شهیبود هم لیو خوش است افهینداشت خوش ق

قرمز رنگش رو برداشت روبه خانم  یعل ریمختلف همون تعارف کرد ام یبه رنگها کیآمد چند پ ییرایپذ یبرا یخانم

 خوند ممنون  ینم شونیگفت ا
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 تعجب نگاهش کردم  با

 وا چرا نخورم ؟ ـ

 کنار گوشم  دیخورد سرش رو کش کشویاز پ یکم

  یخور یمشورب م لتیمست وپات یها چته نکنه توام مثل بابا ـ

 دهنم گذاشتم با بغض گفتم : یجلو دستمو

 ؟ یحرف زد چارمیب یباز به بابا هیدونستم چ ینم ـ

 آمد نشست کنارم  الریآ گهید یبلند شد  ، رفت کنار چند آقا  دیسر کش کشویپ

  میبرقص یکم میپاشو بر ییچرا تنها زمیعز ـ

 باز با اسم بابام حالمو گرفت  یعل ریزدم ام ییزورک لبخند

 راحت ترم  ینجوریممنونم ا نه ـ

 گرفت  دستمو

  یدیقشنگ رقص یلیشه پاشو اون شب خ ینه نم ـ

  دیاز راه رس ریجوابش رو بدم که ام یبودم چ مونده

 ؟ الریشده آ یچ ـ

 زد  یلبخند الریآ

  ادیگم پاشو برقص نم یم زمیعز یچیه ـ

 زد آمد طرفم دستمو گرفت  یلبخند یعل ریام

 هرش برقصه خواد با شو یخب م ـ

 گرفت وبلندم کرد  دستمو
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  میبرقص یکم یعشقم بر ایب ـ

 آروم گفتم:  دمیرقص یتنش کم یعطرش ،باز گرما یرفتم وسط ، باز لمس تنش ،باز بو همراهش

  مینیبش شهیم ـ

 داغش حالموو خراب کرده بود  یکنار گردنم بود ونفسها سرش

 ؟ ینه چرا؟ خسته شد ـ

  ستیم خوب نکنم حال یـ راستش  حس م 

 به کمرم آورد  یکم فشار

  مینیبش میباشه بر ـ

کنه  یشده مثل سابق باهام رفتار نم یجور هیکنم  یاحساس م میمجلس هردو کنار هم در سکوت نشست نیپا تا

د تمام ش یمنو نگاه نکرده بود مهمون ینجوریزنه نگاه امروزش تو چهار چوب در، تا حاال ا یم هیوکنا شین یفقط گاه

 که راننده بود واشکان با موتور دنبالمون  مهرانبا  یعل ریشدن،  منو ام یمه وهلنا با صادق  قبل از ما راهع

زود سر من وبغل مرد وخم شد روم   یعل ریبلند شد ام کیشل یکه صدا میدونم چقدر رفته بود یبود نم یرطوالنیمس

 زدم از ترس ، داد زد  غیج

 مهران مراقب باش ـ

 دستاش قاب کرد  نیصورتمو ب نیمنو هول داد کف ماش ینطورتندیهم 

 بمون  نییپا نیا ستین یزینترس چ ـ

 لرزان فقط سرمو تکون دادم  یوبدن هیگر با

 دستهام گرفتم  نیرفت سرمو ب یتند م نیماش دیکش رونیش ب یاشو از کمروچسبوندم به صندل اسلحه

نفره از من مت نکهیمنو تو بغل داشت ا اطیبا احت نییداد پا بازومو گرفت به سرعتهولم یعل ریمتوقف شد ام نیماش

 چرا خودشو سپر من کرده ؟
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 شد  ادهیزود پ دیبا موتور رس اشکان

 هم هستن   سیپل یبچه ها میرس یحسابشونو م دنیهمراز وبردار ببر بچه ها رس یعل ـ

،  نشست یرفت سرم کرد خودشم تندحرکت بلندم کرد سوار موتور کرد کاله کاسکت اشکان رو گ هیبا  یعل ریام

 هم نشد  قهیدق کیکارها  نیا یهمه 

 اشکان مراقب خودتو بچه ها باش آخه چطور بزارمتون ؟ ـ

 زد به شونه اش  اشکان

  میا چارهیب فتهیب رشونینگران نباش داداش االن همراز باهامونه ببرش اگه گ ـ

 ان کرد روشن کرد دستمو دور کمرش حلقه کرد روبه اشک موتورو

 اشکان خونه منتظرتم دادش  ـ

 نترس باشه  میزیهمراز محکم منو بچسب از چ ـ

 گفتم  هیبا گر ـ

  یترسم عل یم  ـ

اد مثل ب یبود که به اسم صداش کردم انگار خودشم شوکه شد بعد از نگاه کوتاه یبار نیاول نیگاز گرفتم ا لبمو

زدم  یم غیج دیپر یگذاشتم از دست اندازها که م حرکت کرد دستمو محکم به کمرش فشردم سرمو تو پشتش

 سبوندم  یوسرمو محکم تر به پشتش م

 دم کر یم هیبچه هارو کمک بلند بلند کن گر ایبه صدا در آمده بود خدا سیآمد آژپل یم کیشل یاز پشت صدا هنوز

 داد زد  یعل ریام

  ستین یزینترس همراز چ ـ

 گفتم: هیگر با

 شن ؟ یم یخواستن مارو بکشن اشکان وبچه ها چ یم نایا ستین یزیچ چطور
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 چنگ زدم  یعل ریکمر ام شتریزدم  وب یگوش خراش غیپام سوخت واز شدت در ج هوساقی

 زدم  یم غیرو چرخوند ومن ج سرشیعل ریام

  یشده همراز خوب یچ ـ

 پام  یخدا پام عل یپام آ ـ

  ستادیا ینیاشخورده بود همزمان کنار ما م ریپام ت ستادیا یوارید کنار

 شد بغلم کرد داد زد  ادهیپ یعل ریام

 شد  ادهیهمون سرگرده که خونه آمده بود پ یخورد ریخدا ت ای ـ

 ؟ یشده عل یچ ـ

به سرگرد کردکاله کاسگت رو از  یبه من ونگاه یآورد به بازوش چنگ زدم  نگاه نییمنو از موتور پا یعل ریام ـ

  دیسرم در آورد  غر

  ریخوره ت ریت نیمراقب ما بود نجوریبشه ا یخواستیم یچ ـ

 جنگ زدم  یکرد از شدت درد به لباس عل دنیشروع به لرز بدنم

به  یفرو کردم دست یزدمو سرمو تو بغل عل غیکه دستش بود پامو محکم بست ج یکنارمون زانو زد با دستمال سرگرد

 دیسرم کش

  دمیشن فیضع صداشو

  مارستانیبرمت ب یاالن م ستین یزیچ زمیآروم باش عز 

  دمینفهم یزیچ گهید

 [یعلـ ــــری]ام

ام سرگرد شونه هامو  نهیفشردمش به س دمیبار از ته دل از دردش درد کش نیاول یتو بغلم از حال رفت برا همراز

 تکون داد 
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  مارستانیب مشیچته پسر پاشه فقط زود بلندش کن ببر ـ

  روبه سرگرد کردم تیبلندش کردم با اخم وعصبان دمیهمراز کش یپاها ریدستم وز دمیامو از دستش عقب کش شونه

 برم زندان  نکهیکشمش جهنم به ا یخودم م هیک نیبگ نیاگه ردشو گرفت ـ

 در عقب رو باز کرد سوار شدم هنوز همراز تو بغلم بود خودش جلو سوار شد سرگرد

 حرکت کرد جواب داد  راننده

  میخوا یم ویا اصل کارباند خطر ناکن م هی نایپسر ا شهینم ـ

 زدم  داد

  میطعمه باش دیخونه نبا یچه وضعشه من و افرادم واعضا ـ

 سمت  دیچرخ

 جان صبور باش  یعل ـ

 گَل وگشاد یشد اون دختر با اون لباسها یبودمش ، باورم نم دهیند بایز نقدریبه صورت همراز کردم تا حاال ا ینگاه

 کنه ودعواش با یم طنتیش شتریآزاد گذاشتمش تو خونه ب یبود از وقت لباسش پنهان کرده ریرو ز یاندام نیچن

کنم ،  یخوام دور وبرم باشه انگار دارم کشفش م یدونم چرا همش م یکنه نم یسر حال م ییجورا هیهلنا من و

تار کنم ده باهاش نرم رف یمامن اجازه نم یباز غصه ها ی؟ ول رمیگ یاتقام م چارهیب نیکنم چرا از ا یفکر م یکاه

ده اون شب که  یهاش تو خواب قلبمو آزار م هیگر یدونم چطور آرومش کنم ول ینم شهیم داریشبها از ترس ب یگاه

 ونترسه  دارمیروشنش گذاشتم تا بفهمه ب یور رفتم الک میصبح با گوش ات دیترس

کنار  ازریخوشبختانه ت میدبه ارژانس رسون عیبرانکار و آورد سر یبغلش کردم سرگرد احمد میدیرس مارستانیب به

 بود  دهینرس بیاستخوانش رد شده وبه استخوان آس

 بیاز ج رویبچه ها گوش یریهم نگران در گ یبود نگرانش بودم از طرف هوشیبعد از پانسمان سرُم وصل کردن هنوز ب 

 اشکان وگرفتم  یشماره  دمیکش رونیشلوارلم ب

 الو اشکان ؟ ـ
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 ونه ؟خ یدیدادش رس یالوسالم خوب ـ

  یریشد درگ یچ نیاشکان خوب ـ

 خونه  میایم میشدن دار یمتوار دیرس سیپل یرویدادش ن یچیه ـ

  دیباشه مرافب باش ـ

 باشه  یچشم امر ـ

 نه ..فقط  ـ

 خوردم ادامه دادم  لبمو

 خورد  ری، راستش همراز ت ستمیمن خونه ن ـ

 گوشمو آزار داد  یپرده  صداش

 ؟ یوبه االن زندس علخورد خ ریخدا! کجاش ت ای ـ

 تکون دادم  دستامو

  مارستانیب میبه پاش خورد رسوند ریآره خوبه هول نکن ت ـ

 ازاالن  نمی؟ا ستیبسش ن ید یکه تو بهش م یکشه درد یدختر چقدر زجر م نیا یعل یوا یوا یوا ـ

 باال بردم  یکم صداو

 خونه  ارمشیب ادیچته اشکان گفتم خوبه بهوش ب ـ

 بدم آخه ؟ ی، جواب مامان وچ ارهیدلم طاقت نم دیستانماریکدوم ب ـ

لبسم جاخوش کرده بود  یبه لباسم انداختم خون همراز بود که رو یوگفتم منتظر شدم برسه نگاه مارستانیب اسم

دوست دارم مات صورتش  دنایشدم ، چرا جد رهیرو گرفتم به صورتش خ فشیتخت نشستم دست ظر یکنرش لبه 

تخت پاشو نگاه کردم  نییپا تسقف گرفتم نفسمو صدا دار فوت کردم بلند شدم رفتم قسمبشم ؟سرم و روبه 

که گذاشته بودم کف پاش صاف شده بود  یداغ یخم شدم  دقت کردم ف جا یبه کف پاش افتاد، کم هوچشممی
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 نیشدم وا وانهیماتم برد ف لعنت به من ، لعنت ، چطور د یوصورتمو به چنگ گرفتم کم دمیبه صورتم کش یدست

 ناله کرد رفتم کنارش  فیضع یلیخ دمیبه کف پاش کش یکارو کردم ؟دست

 پام  ی..آ یـآ

 صورتش  یگرفتم خم شدم رو دستشو

 همراز ؟همراز  ـ

 آروم آروم باز کرد  چشمشو

 کنه  یپام درد م ـ

 از کنار استخوانت رد شده  ریخدارو شکر ت ستین یزیچ یشیآروم باش خوب م ـ

 مهران همراهش بود  دیکرد ، اشکان از راه رسحال نگاه  یب

 شده  یسالم چ ـ

 سمتشون  دمیکنه چرخ یدختر داره روزگارمو خراب م نیبفهمه ا یخواست کس یدست همراز رو رها کردم دلم نم ـ

 سالم خوبه به هوش آمده  ـ

 همراز زد  یبه رو یومهران کنار تخت قرار گرفتن اشکان لبخند اشکان

 ضعفت و  نمی؟نب یشد یچ سالم قهرمان ـ

 جون جواب داد  یآروم وب همراز

 خوبم  ـ

رنگ خاص  هیبود  یکه تا حاال دقت نکردم چقدر خوش رنگه سبز بود عسل یدرد جمع کرد ، چشمان چشماشاز

،  دمیوکالفه اتاقو ترک کردم .به خودم غر دمیبه موهام کش یغنچه بود ، دست هی ییبایوز یکیداشت لبش به کوچ

 وتیجمع کن لَش باز یانتقام آورد یبرا نوکه مادرتو وخانوادشو نابود کرده تو ا هی؟ اون دختر کس یرگته علچه م
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دختر عوض بشه ، چند ساعت  نینسبت به ا دگاهمیشد فقط عرض چند روز د یجمع وجور کردم باورم نم خودمو

همرازو  شوازمونیپ دیدو مهیه سراسخال میوارد سالن که شد میدیصبح بود به خونه رس یبعد مرخص شد دم دما

پاش و پشتش گذاشتم  ریضعف داره با اخم دستمو ز دمید یوقت یخواست بغلش کنم ول یبغل کرده بودم اولش نم

 سمتمون  دیدو دیبه صورتش کش یوبلندش کردم خاله چنگ

 ؟ هیشده ؟ خاک برسرم لباسات چرا خون یخدا مرگم بده چ یوا ـ

 ب داد جون جوا یخود ش ب همراز

 پام خش برداشته  ینگران نباش کم ستین یزیچ ـخاله

 باال خاله دنبالمون نفس زنان از پله ها باال آمد اشکان قبل ما دررو باز کرد رو به مادرش کرد  بردمش

  ستین یزیمامان نترس چ ـ

 رنقدیا یکنند علخاک بر سرت  یعنیکه داشتم ،  ییراست بردم رو تخت گذاشتمش کال فه بودم از حال وهوا کی 

 کردم روبه خاله  ی؟اخم تیظرف یب

 خاله مراقبش باش    ـ

در آوردم ودوش گرفتم تمام مدت خودمو، حسمو فحش دادم ، بااون دوش دوباره  مویخون یسمت حمام لباسها رفتم

 یشد نگاه فهایوبد ق ختیر یبداخالق خاله لباسهاش رو عوض کرده بود دوباره همون دختر ب یعل ریرفتم تو جلد ام

 حس بهش کردم وخطاب به خاله گفتم : یب

 خوام تختمو اشغال کنه  یخاله بهش برس زود خوب بشه نم ـ

 همراز تو دستش بود  فیکث یبهم کرد ، بلند شد لباسها یبااخم نگاه خاله

 ؟ یزن یبازم حرف م یبرش گردوند یزخم یبس کن دختر طفل معصومو برد ـ

 خاله با ستادیبلند شد ا دیتخت نشست چشمامشو از شدت درد بست بدنش لرز ی لبه یجون به سخت یب همراز

 بازوش گرفت  ریخودمو سنگ کردم خاله دتشو ز دیبغلش به رس ریز یهمون لباسها

 ؟ یکن یکجا مادر چکار م ـ
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 خودش رو انداخت روش با ناله گقت  دیپرد تا به مبل رس ییپا کیبه من بکنه  ینگاه نکهیا بدون

 عادت کردم  نجایآقا راحت باشه من به ا دیبم خاله بزارخو ـ

 به من کرد  یبا اخم نگاه خاله

  ینیب یحالش و نم یعل یمون یواقعا که مثل بچه ها م ـ

 بهشون کردم  پشتمو

 ؟ یچرا شلوغش کرد کهیخراش کوچ یبابا خاله  یا ـ

خودمو نشون داد م وپشت بهشون کردم  لایخ یکنه ب یمتوجه شدم همراز نگاهم م دمیسمت تختم دراز کش رفتم

 خاله گفت: دمیصداشونو شن

 گذشته  ریدخترم حالت بد شد خبرم کنه خدارو شکر بخ ـ

 کرد  یگرفت وراحتم م یقلبموو هذف م ریت نیکاش ا یخاله ول یرس یم ـ

 نگو دخترم  شیه ـ

 نیتونم محبت کنم به ا یکه نم هامیباز سیحرفش قلبم پاره پاره شد خاک برسر خودمو غرورم ، خاک برس رئ از

 سمتشون  دمیچرخ دهیآرام جان تازه از راه رس

 خوام کفمو بزارم  یم دیخاله بر ـ

 به همراز کردم  ینگاه

 مرگ زوده برات  یتاوان پس بد دینکن تو هنوز با نینفر ـ

راحت بخوابه ودرد نکشه ،  از ته دلم آرزو کردم دمیرفت دوباره دراز کش رونی، خاله ب دیکمک خاله دراز کش به

که از ته دلم  یکردم روز بشه تا من از لج هلنا وعمه بهش محبت کنم و مراقبش باشم ، محبت یم یهمش لحظه شمار

 تظاهر بوده  هیبود وو به نظر همراز وبق
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 ]همـــــــراز[

؟ از ته دلم خوشحال بودم که شه  یقلبم به درد آمده بود چرا از انتقام خسته نم یعل ریام هیرحم یهمه ب نیا از

 یشکستم بلند شدم رو یلیخ یلیکنم خ یگفت تختش رو خال یخوردم وقت ریسپرش شدم ومن ت یانداز ریموقع ت

داشت و من ، خوشحال بودم که سالمه  یسازگارمبل که تخت خوابم شده بود نشستم اون از من متنفر وبا من سر نا

که به سرگرد داشت  ییدعوا دمیرو د شیخوردنم هول شدنش و ناراحت ریتیلحظه   ی، ول گهیم رایوبه من بد وب

سرگرد ؟ اصال به جهنم دلم غلط کرده داره براش  یتظاهر بود جلو نایا یعنی،  زمیبهم گفت عز میهوشیقبل ب نکهیوا

رو  نیدروغمحبت  نیکنه ، مراقبمه وهوامو داره من ا یبهم محبت م یعمه وهلنا هستن حساب یوقت یلرزه ، ول یم

دوست دارم خودمو گول بزنم ، آره من احمق  یدونم دروغه ول یهر چند م شهیم ی.رنجیا تیدوست داشتم واقعا وق

 پام سست شده !

  برگشتنش یبرا یگشت منم لحظه شمار یرفت و زود بر م یسر کار م یعل ریتا خوب شدم ام دیهفته طول کش چند

 ریبودم. تابستون شده بود سه ماه در کنار ام فیحر یهلنا و عمه رو به تنهامتوجه بودم که هوامو داره ومراقبمه ، 

 یخواد تمام بشه ول یدلم نم میخاطمه بد ین هم اتاقیماه موندنه به ا کیهاش گذشت و هیوکنا شین یبا همه  یعل

 اون به خونم تشنه اس  هیچاره چ

واشکان هم نبودن  یکردند عل یم یخوش گذاران یعل یگرم بود هلنا وعمه طبق معمول گشت وگذارو با پولها هوا

 کرد  یبه من کالفه نگاه یچشم ریبود ز یخوصله ام سر رفته بود خاله مشغول قالب باف

 چته دخترم ؟  ـ

 دادم  هیمبل تک یجمع کردم سرمو به پشت لبامو

فصل  نیبشه ؟بخصوص ا جا بند هیبودم  یمن آخه دختر یعل ریکرده ام رمیخاله حوصله ام سر رفته واقعا اس ـ

 مختلف  یکالسها

 بستم دستهامو در هم گره کردم ، ادامه دادم  چشمامو

 ، شنا کیمناستیتکواندو ، هان مادانگ وز دنیباشگاه ! ورزش ، دو ـ

 چشمامو باز کردم خاله باخند گفت : دمیکش یآه

  یبند نبود نیپس زم ماشاهلل
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 دم لبامو جمع کر یوبا ناراحت رهیگوشه خ هی به

  یدنی؟ همش در حال دو یراه بر یستیگفت بلد ن یم شهیجون هم یفاط ریبه خ ادشی ـ

 داغ که پره حسرت بود  ینفس رونیبه خاله انداختم  نفسمو فوت کردم ب ینگاه

  میبشه وضع زندگ نجوریکردم ا یخاله اون موقع ها مست وخوشحال بودم اصال فکرشو نم ـ

  دیبهم کرد وخند ینگاه یچشم ریزانو گذاشتم خاله ز یچونه و آرنجمو رو ریز دستمو

 ؟ یشنات بلد یدخترم گفت ـ

 حالتمو حفظ کردم  همون

 اهم  ـ

  یایکسالت در ب نیشنا کن بلکه ازا یدخترم برو استخر کم ـخب

 نشستم چشمام گشاد شد  صاف

 ؟ یشه چ یعصبان ادیب یبرم استخر ؟ اگه عل یعنی ـ

  ستادیشد ا بلند

 بشه  یکنم عصبان یحس کردم رفتادش عوض شده باهات فکر نم ایبعدشم تازگ ادین یم هست کسمن حواس ـ

 جمع کردم  لبامو

 که  شهینم ویخاله بدون ما ـ

 تکون داد  دستاشو

 ؟ شونیدیمگه ند ریبا لباس خواب ولباس ز دمیخر ویکردم برات چند مدل ما دیاون روز که خر ـ

 اطراف و نگاه کردم  باچشمم

  نمیعالقه نداشتم لباسها رو بب یعنی دمیخاله ند نه ـ
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 راه افتاد  جلو

 نشونت بدم  میپاشو بر االی ـ

 یکی یکیکشو باز کرد کنارش نشستم  نیآخر  یکی میرفت یحرف بلند شدم ودنبالش به اتاق مشترک من وعل بدون

 رو کردم  ریدم وزدرشون آورد ونشونم داد منم که عشق لباس باز ولباس خواب با ذوق نگاشون کر

 خوشکلم  یخاله من عاشق لباس بازبامدلها یدون یخاله چه خوشکلند .م یوا ـ

 ذل زدم  یرفت وبه خاله باچشم اشک لیغم به دلم چنگ زد صدام تحل باز

 که خونه امون نا امن شده بود گفت نه لباس نه لباس خواب  یلباسهامو جمع کرد از وقت یجون همه  یخاله فاط ـ

 زد به شونه ام وبالبخند گفت : خاله

 استخر  میبپوش بر کشونویفراموش کن دختر پاشو  ـ

 یزسونا وجکو  یحت زیوم یاستخر بز باچند تا صندل هیخونه بود . نیریزدم همراش رفتم استخر که طبقه  ز یلخند

رو انتخاب  ییرمه اسو ی کهیت کی وینظافت رفته بودم ما یبودم اونجارو برا دهیند شتریهم داشت .چند بار ب

 دست خاله رو گرفت  دمیوپوش

 باش  نجایهم یخاله نر یوا ـ

 کرد  یسرتا پامو نگاه خاله

 یگل وگشاد که م یلباسها نیا ریدونم ز یشده دختر فقط من م ونتید نهیبب یعل یعنی یدار یماشاهلل چه اندام ـ

  یدار یچه اندام فوق العاده ا یپوش

 زدم  فشیاز تعر یابوندم لبخندگردنم خو یسرمو رو شرمسار

 خاله خجالتم نده   ـ

 به بازوم  زد

 برو دخترم منم مراقبم خوش بگذره  ـ
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استخر عمق ونوشته بودن رفتم سمت عمق کم پاهامو  یچک کردم با نگاه لبه ادشویکنار استخر عمق کم وز رفتم

کنار دستامو باال بردمو نشستنم  داشت همون یداخلش آب خنک بود حس خوب دمیآروم داخلش گذاشتم وبعد پر

 آوردم  رونیبدنمو گرفت سرمو ب یآب همه 

 زدم  یاز خوش یغیج

 داره  یخاله خاله چه حال یوا ـ

 آمدم سر آب  نیحالت دلف هی قیپر آب وبه هوا پرت کردم چرجه زدم سمت عم دستامو

 باحاله  یلیخدا خ یوا ـ

  دیبلند بلند خند خاله

 دخترم مراقب باش  ـ

 رفتم  نهیس رالک

 حواسم هست خاله  ـ

بعد آمدم  هیآب باز کردم چند ثان ریز 180 هیکرال پشت دوباره رفتم ته استر و نشستم کار مورد عالقه مو کردم  بعد

 تو آب  دمیپر یوسوزن ستادمیاز از استخر وصاف ا رونیآمدم ب دیخند یباال خاله فقط م

 خاله گفت : یباز یکم بعد

 رفت وآمد نکن یگفته تا تو زنش یعل ریمحافظا که ام ادین یکار دارم اونجا حواسم هست کس یکم برم باال دخترم

   انیواشکانم که زوده حاال حاال ها نم یبدون اجازه عل

 دادم  هیاستخر تک یبود دستامو به لبه  یدر شاد غرق

 ها  یایباشه خاله برو زود ب ـ

 رفت جواب داد  یکه م نطوریهم

 م باشه دختر ـ
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 ریدل س هی اینکردم  یوقت بود شاد یلیبردم خ ادیاز  تمویدوباره شروع کردم ساعت وزمان وموقع بارفتنش

ار کن دمیشن ییپا یصدا هویاستخر چند تا پشت وارو زدم  یبودم آب سرحالم کرده بود رفتم سمت کنار دهینخند

 بدبخت شدم ! اخدای. ستادمیا

 زدم  غیبود ج رونیآب فقط سرم ب ریز تنمو

  نیاین ـ

 در پشتشو کرد رفت سمت عیبهم کرد سر زیبهم بود نگاه ت کینزد ویباما یعل ریام ایدهنم گرفتم خدا یجلو دستمو

 زد  داد

 ایاشکان ن ـ

 جواب داد  یجد اشکان

  میبه آب بزن یتن میخوا ی؟ بابا م یشده عل یچ ـ

 بلند تر گفت  یعل ریام

 بگو چشم  این گمید م ـ

 ؟ امیخوچرا ن ـ

 ؟ یفهم ینم یبابا همراز تو آبه تو نامحرم ـ

  دیبلند بلند خند اشکان

 همراز  ی؟برا یک یشده اونم برا یرتیواوو دادشمون غ ـ

 وبلند بود  یعصب یعل ریام یخنده هاش ادامه داد صدا به

 دارم ناموسمه احمق  رتیبرو تا نزدم لهت کنم فعال زنمه روش غ ـ

 چشم  یحق دارباشه بابا رفتم داداش  ـ
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گاهم ن نکهیشد خدا چکار کنم االن بدون ا یبرشت ته دلم خال یعل ریبودم ام ستادهیا ادیاستخر قسمت عمق ز کنار

 نکه گفت:

  رونیب ایب یباال هر خواست میریما م ـ

د کر ینم یاگر نه که اونطور قاط گهیداشت ؟! آره د رتیواقعا روم غ یعنیحرفش و حرفهاش با اشکان بودم  نیا هنگ

باال آمدم رفتم رخت کن  یموندم ومطمعن شدم رفته تند یزدم ته آب تا به نرده بان برسم کم رجهیتا رد شد ش

 یآمد چ یاگه اشکان م یمن بود آبروم رفت وا راقب...خاله رو مثال م دمیزدم لباسهامو پوش یطور که غر م نیهم

 یلع ریام ادیفر یشالمو سر کردم تندتند رفتم باال صدا دیپر هامیخوش یشانس گندت همه  یخاک برست همراز برا

خاله  یدست به کم روبه رو یعل ریوارد سالن شدم ام رونیخدا به دادم برسه درو آروم باز کردم رفتم ب ی، وا امدیم

 بود  ستادهیا

 همه مرد تو خونه ؟ نیتنها بره استخر اونم با وجود ا یخاله چرا مراقبش نبود ؟چرا گذاشت ـ

 مبل سه نفره نشسته بود  یرو لهخا

 دونم چطور خوابم برد  یکار انجام دادم خسته شدم نم یبودم تا حاال آمدم باال کم ششیپسرم به خدا پ ـ

 تو دستش بود انداخت هوا روبه مادرش کرد  یبیس اشکان

  رونیب ادیب یگفت یآمد بهش م یآخه مادر من خوابت م ـ

 خاله عاجزانه جواب داد  ـ

 پسرم گناه داشت دختره حوصله اش سر رفته بود دلم سوخت  آخه ـ

شد منتطر بودم هر لحظه  کیکرد بهم نزد زیبااخم برگشت سمت چشماش و ر یعل ریحضورم شدن ام متوجه

  دیشه توو سرو صورتم سرمو با ترس فرو کردم توگردنم وچشمم بستم غر ادهیدستاش پ

 ؟  ییخونه ا نیخانم ا یراست یبرت داشته راست استخر ؟نکنه هوا یبهت اجازه داده بر یک ـ

 گفتم :  یفیضع یباصدا

  دیببخش ـ
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 چشمم تا لهت نکردم  یگم شو از جلو االی ـ

 ...دوست ی...ول یمرد بد اخالق ول نیا دیبار یم شیاز کنارش رد شدم وبه اتاق پناه بردم از صورتش داشت آت یتند

 ردادم آخ ی، خاک برسرم دلمو به ک یداشتن

مبلم که تخت خوابمم بود .از حس  یباال زود موهامو باحوله خشک کردم وبستم نشستم رو ادیدونستم فعال نم یم

شد ، و  نیبودم .چشمام سنگ یآبتن یخسته  میزدم دراز کش یزیآم تیدلم شاد بود لبخند رضا یخوب آب تن

کردم واو  ینگاه یواریبه ساعت د ارزدمکنشده پتو  دهی، چشمامو که بازم کردم متوجه شدم پتو روم کش دمیخواب

 یکارش که گوشه  زیپشت م یعل ری؟ سرمو چرخوندم تو اتاق ام یاعلیپتو زده روم ؟خاله ؟  ی؟ ک دمیدوساعت خواب

 بهم کرد  ینگاه یچشم ریبود ز یزیاتاق بود مشغول نوشتن چ

  یشیم ضیمر یگ ی؟نم یدیوابخ یآمد سیاستخر با تن خ یرفت یخواب یم یروت وقت یزن یچرا پتو نم ـ

 به دهن بردم جواب سوالمو کرفتم خودش پتو زده روم قند تو دلم آب شد  لبهامو

 خوابم برد  یک دمینفهم  دیببخش ـ

ره نگاهش کنم . آ یساعتها دزدک زشهیپشت م ینداد ، دوباره سرشو تو دفتر دستکش کرد دوست داشتم وقت یجواب

 ؟  ستین بیزندان بانم شدم ، عج یمرد فرار کنه دل باخته  نیست از دست اخوا یکه م یمن ، همراز ، دختر

 زنگ خورد جواب داد  شیگوش

منم خسته ام از کار باشه  ستین ی؟ آره فکر بد میخوبه ؟...خب ؟...کجا بر الری؟ آ ی؟...ممنون تو خوب یجانم مهد ـ

 ...خداحافظ  نمتیب یهراز م یفردا صبح اول جاده

 بهش کردم بلند شدم پتو رو تا کردم  یمبل نگاه یه رونشست نطوریهم

 سفر  میر یلباسهات و آماده کن فردا م ـ

 سمتش  دمیبغل گرفتم چرخ پتو

 ؟ امیسفر ؟ منم ب ـ

 نگاهم کنه  نکهیا بدون
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  یجا نزار یزیمنم بزار چ یآره لباسها ـ

 جراعت نداشتم  یخواستم بپرسم کجا ول یم

 به کارت برس  ینز یم دیمن ود یها چته ه ـ

 ـ اه بداخالق  

 ؟ یگفت یچ

آمد  یعقب رفتم اونم ه یبلند تو فکرم بهش حرف زدم بلندن شد آمد طرفم ه یدهنم وا یگذاشتم جلو دستمو

به لبه تخت وپرت شدم رو تخت هنوز پتو تو بغلم بود خم شد روم.دستاشو دوطرف بدنم  دمیفاصله اش کم بود چسب

  گذاشت . تو چشمام ذل زد

 به من ؟ یگفت یچ ـ

 گفتم  دهیبر دهیطور که با ترس بهش ذل زده بودم بر نیهم

  یچی..هیه ـ

لبهام ثانت شد.آب گلو مو به  یکم بود باهام چشمشو تو صورتم چرخوند و رو یلیگاز گرفتم فاصله اش خ لبمو

 خارج شد تو موهاش فرو کرد و از اتاق  یکرد وبلند شد دست یمکث ، بف یقورت دادم کم یسخت

   یواریکرد ؟ بلند شدم پتو رو چپوندم تو کمد د ینجورینفسم حبس شده بود چرا ا نشستم

دونم کجاس سرم خراب نشه  یاز قلم ندازم اونجا که نم یزیکردم چ مویلباسها کردم تمام سع یبه جمع آور شروع

رو  گهیدختر د هیو  هی، سا الدیاد ومسج الر،یوآ یراه مهد نیبعد ب یکم میشد یراه ثمیصبح زود همراه اشکان و م

 یرانندگ ییراهنما یبا خوندن تابلوها مییدونستم کجا یهنوز نم میشد نیسه ماش میشد یو راه دمیراه د نیب

راه  نیکرد ب یم یرانندگ ثمیپشت ، اشکان جلو و م یعل ریدونم !؟من و ام یشماله حاال کجاش باز نم ریمس دمیفهم

 < رنیدشمن ردمونو نگ ونیرد گم کردنه که آقا یبرا دمیفهم میعوض کرد نویبار ماش کیبه بچه ها  دنیقبل رس

از  گرفت  بعد یخوابم م یطوالن ریمس نیمنم که تو ماش میدونم جقد تو راه بود ینم یعل ریام نیا هیعجب مار مولک

رو  یت ...با حرکت دست کسچشمامو بستم  خوابم گرف میبود دهیوسر سبز نرس بایجاده ها هنوز به مناطق ز دنید

 بود   یعل ریام ی؟! سرم رو پا دمیخواب ینجوریخدا چراا یشدم وا داریبازوم ب
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  میدیـ همراز پاشورس

وشالمو مرتب کردم فکر کنم از خجالت سرخ  دمیبه صورتم کش یوصاف نشستم دست دمیبرق گرفته ها از جا پر نیع

 شدم چون لپم داغ کرده بود 

 فت شد وکنار ر ادهیپ

  نییپا ای؟ ب یخواب یچقدر م ـ

  دیبه پاش کش یدست

 پام خواب رفت  ـ

 جواب دادم  یآروم یانداختم وبا صدا نییشدم ، سرمو پا ادهیپ

 دونم چطور  ینم دیببخش ـ

 باال آورد  دستشو

  یبگ یزیخواد چ ینم ـ

 رالیآ شمیهمراه اون دختره آومدن پ هیو سا الیبچه ها هم همبنطور آ هیشدن بق دادهیپ ثمیشدم ، اشکان و م ساکت

  دیزد به شونه و خند

  حهیخوش تفر یلیخ یعل ریگذره ام یخوش م  ـ

 زدم  یلبخند

 بله ممنون  ـ

 وسرشو جلو آورد آروم گفت : دیخند هیسا

  میکن یتفرح م میخواب یم میخور یانجام بدن ما فقط م دیکارارو با ونهیدور دور آقا نجایبچه ها حواستون باشه ا ـ

 دستشو سمت دختر بغل دستش گرفت  هیسا دنیخند هرسه
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  الدیمهسا هستن دوست م زمیعز ـ

 دادم باهاش  دست

 سالم خوش بختم  ـ

 بازومو گرفت و سمت مهسا نگاه کرد  الریآ

 همراز خانوم  نمیا ـ

 رو یشال بزا کرمو دهیپوش یخی یوشلوار ل یبا قد متوسط خوش چهره وسبزه بود مانتو کوتاه کرم یدختر مهسا

 زد دستمو فشورد  یسرش انداخته بود .لخند

 خوشبختم گلم  ـ

 باز چند تا محافظ بودند مهسا آروم گفت  نجامیوارد شدن ا یکی یکی نهایماش میشد الیو وارد

 ؟ نیک ونیآقا نیبچه ها ا ـ

 دادم  جواب

 فکر کنم محافظ باشن  ـ

 نگاهشون کرد  باتعجب

 حافظ ؟واقعا ؟ اونوقت چرا م ـ

 زد به شونه اشو جلو رفت  الریآ

 داخل  میبر ایب الیخیب ـ

دوطبقه بود   الیگذاشتن نگاهمو به اطاف چرخوندم و ییرایساکها وچمدانهارو آوردن وسط پذ ونیآقا میداخل رفت 

 ری، اموب رنگ چ نتیبود رفتم سمت آشپز خونه بزرگ بود باکاب نییداشت چند تا اتاق پا یمربع شکل بزگ ییرایپذ

 جمع چرخوند  نیوسط سالن سر پا بودن نگاهشو ب هیوبق یعل
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 اتاق هی الدیاتاق م هیو مهسا  هیاتاق سا هیاتاق سجاد  هیوزنش تو  یسه تا اتاق هست باال چهار تا مهد نییخب پا ـ

 داد  هوا تکون سجاد دستاشو تو دینیبچ لتونویوسا نیشد بر میاتاق خب تقس هیاتاق من وهمرازم  هیاشکان ومهرانم 

 خوام با نامزدم باشم  یبابا قبول ندارم من م ـ

 هم گفت: منم  مهران

  دیخواد بکن یدلتون م یخودتون اصال هر غلتط یگفت عواقبش پا دیجد یعل ریام

ساک هر دومونو بلند کرد رفت  یعل ریگوش به زنگه خطره ام شهیدونستم هم یاتاق دم درو انتخاب کرد م اشکان

 باال

  ایمراز به ـ

 از اتاقهارو باز وارد شد منم دنبالش ساک رو وسط گذاشت  یکیرفتم  در  دنبالش

 یبه عهده خودته غذا پختن ونظافت تنبل نجایا یفقط کارا یستیخسته ن یدیخواب میمرتب کن لباسهاتو حساب ایب ـ

  ینکن یوبخور بخواب بسه حواست و جمع کن خراب کار

که به رنگ چوب بود مرتب  یواریلباسهاشو مرتب داخل کشو کمد د یمدان علتکون دادم رفتم سمت چ سرمو

 یها دوطرف بودن باروتخت یوپاتخت واریبه د کیبود تخت نزد یخودمم مرتب کردم اتاق بزگ یگذاشتم لباسها

به  بود عوض کرد یخاکستر روشلوا ویسف سرتیمه ت یلباسشو بالباس اسپرت راخت یعل ریام یقرمز مشک یمخمل

 طرف در رفت 

 فکر نهار باش  ایهمراز کارت تمام شد ب ـ

 در بود   ی رهیبستم سرمو سمتش چرخوندم دستش رو دست گ کشولباسهارو

 چشم آقا  ـ

بشور بساب  یمنو برا دمیرحم بود ، خاال فهم یمرد ب نیشکست مجبور بودم آقا صداش کنم ، چقدر ا یدلم م چقدر

 یوشلوار پارچه ا دمیباسنم پوش ریتا ز کیر داشتنشم بود مانتومو در آوردم تنآورده البته تظاهر به همس یوآشپز

وبه سمت آشپز خونه وسط آشپز خونه  نییپا تمشکسته رف یشالمو درست کردم با دل شهیراسته، مثل هم یمشک

و  خچالیم سمت گرفتم رفت ادی زویهمه چ یباز کردم وجا یکی یکیها رو  نتهیوبه اطراف نگاه کردم بعد کاب ستادمیا
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ورودمون  یبرا زیوجود داشت معلوم بود همه چ رهیوغ اتیاز انواع گوشت ولبن زیوچک کردم ، همه چ یموجود

 درست کنم .که اشکان وارد شد  یچ بودمآماده شد تو فکر 

 ؟ یخوا یم یزیهمراز چ ـ

 گذاشتم سرمو کج کردم رو شونه ام  زیم یزدم دستم ورو یلبخند

 شدم  جیبپزم وچکار کنم گ یدون چ یباخودته االن نم نجایا یکارا راستش آقا گفت ـ

 نشست  شیشونیبه پ یاخم

 کارا  نیا یبرا ارمیرو م یخواد خودم کس یچه نم یعنی ـ

 شد ادامه داد  زونیآو لبام

 زنم  یشورشو در آورده االن باهاش حرف م یعل ـ

 م بره که بازوشو از پشت گرفتم ملتمسانه نگاهش کرد دیچرخ

 نه نرو  ـ

 ازش فاصله گرفتم  دیتعجب نگاهم کرد، به سمتم چرخ با

خت پ یکار خونه انجام بدم فقط برا ایداده چطور غذا بپزم  ادمیبشه خاله  یو عصبان ادیب شیپ یخوام مشکل ینم ـ

 غذا موندم 

 به کمر نفسشو فوت کرد  دست

 رو داداشت حساب کن  یباشه پس کمک خواست ـ

 تش زدم به محب یلبخند

 باشه حتما ممنونم  ـ

 کوفت خوردن  نیساده بزار جمع یغذا هیـ االنم  
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 خنده   ریز زدم

 رفت  رونیزد وب یلبخند

درست کنم  یگرفتم ماکارون میدونم اشکان هوامو داره شروع کردم پخت غذا تصم یم ستیحاال که خاله ن خوبه

 به من کرد  یبا تعجب نگاه الریآ دخترها وارد آشپز خونه شدن ی هیو بق الریمشغول شدم آ

 ؟ اوردنیون ی؟کس یکن یم یوا همراز تو آشپز ـ

 دادم جواب دادم  یتفت م ازیطور که گوشت چرخ کرده روبا پ نیهم

 داره ؟ یآره مگه اشکال ـ

 شست  نگیدستاشو تو س هیسا

 کنم  یم ینگهدارگفت زنم وتو پر قو  یم شهیهمه یعل ریام ادمهیکه  ییتا جا یول ینه چه اشکال ـ

 خونه امو زنم انجام بده منم لذت ببرم  یدوست دارم دست پخت زنمو بخورم وکار یدارم ول یبله تو پر قو نگه م ـ

 کرد  یوبه من نگاه م ستادهیا هیکه پشت سا یعل ریسمت ام دمیتو دستم بود چرخ قاشق

 هیحس ونداشتم ،  نیقبال ا شمیم ریلگازش د دنایدونم چرا جد یگوشت وبه همش زدم نم یسمت تابه  دمیچرخ

 لرزه از حرفهاش  یحس خاصه انگار قلبم م

 عشقم  شیبرون رفت وباناز گفت من برم پ مهسا

 رفتن  یهم  با سرو صدا وشوخ هیو سا الریرفت آ رونیب

 به غذا  یبه من ، نگاه یجلو آمد نگاه یعل ریام

 ؟یپزیم یچ ـ

 جواب دادم  ختمیآب جوش ر یلمه هارو داخل قاب یطور که ماکاران نیهم

  یکه ماکاران دینیب یم ـ
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 گوشت سرخ شده به دهانش گذاشت  یکم

 نشه  ریبه به فقط حواست باشه خم ـ

 ندادم  یگرفت لبهامو به هم فشار دادم جواب یم میزدم حتما گر یم یداد اگه حرف یگلومو فشار م بغض

 امو بستم شد چشم خیکنار گوشم که موبه تنم س دیرو کش سرش

  تیاصل یجا یگرد یبر م گهیماه د کینره آخه  ادتی یگفتم کار کن یبلد گاهتویدختر خوب جا نیآفر ـ

هرو ازم ییبشر بو نیوکارمو انجام دادم ا ختمیآروم آروم اشک ر دیحبس شد با رفتنش بغضم ترک نهیتو س نفسم

 یگوشه نشته وسرشون تو گوش هیوسجاد  اهیس ونریزدن ب یبا مهد الریداد آ یانجام م یمحبت نبرده .هر کس کار

 دمیچ زیو سرم زیو ساالد و آماده کردم همه چ ذا، غ اطیهم رفت ح یعل ریهم بود مهران و مهساهم تو اتاق بودن ام

ار ب نیاول یرفتن اشکان برا رونیبه من بکنند ب یکمک نکهیقوم مغول حمله کردن به غذا ، در آخرم بدون ا نیع

 گذاشت چند تا بشقاب دستم بود رفتم سمتش  نگیجمعو تو س زیهارو سر مبشقاب دمید

 شما چرا خودم هستم  یوا ـ

 زد  یبه صورت جذابش نشست لبخند کمرنگ یاخم

 به خواهرش کمک کنه  یداره داداش کم یبیچه ع ـ

ر من م به خاطخواست یکه مانعش شدم نم زیگذاشتم رفت سمت م نگیبه لبم نشست بشقابهارو داخل س یلبخند ـ

 بهش بگه  یزیچ یعل

 اشکان؟  ـ

 سمتم  سرشو تکون داد  برشتم

 هوم  ـ

 که  ستین یادیتونم انجامش بدم شما بروکار ز یخودم م یممنونم ول گمیم ـ

 کرد  ییظرف شو نگی، و س زیبه من ، به م ینگاه
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 آخه  ـ

 زدم  یگشاد لبخند

  یممنون که هست یآخه نداره برو داداش ـ

 زد و سرشو به سمت شونه هاش کج کرد  یلبخند

 باشه پس خودتو خسته نکن  ـ

 زدم  یو بستم ولبخند چشمام

 وارد شد  یعل رینرفته بود که ام رونیب هنوز

 هنوز ؟ یینجایاشکان ا ـ

 با اخم جوابش رو داد  اشکان

  نجامیبله ا ـ

 کنارش رد شد  از

 هارو بده کار کنندزنت و داشته باش هنوز زنته اون مفت خور یهوا یکم ـ

 کرد بازوش و گرفت  یاخم یعل ریام

 چته تو امروز ؟ نمیصبر کن ب ـ

 و رفت  دیکش رونیبازوشو از دستش ب اشکان

 آقا بودنت داداش  نیخوش باش با ا یچیه ـ

 به من کرد  زیت ینگاه یعل ریام

 ؟ نیچش بود ا ـ

 ساز پارچش رو پر آب کردم  یسمت چا رفتم
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  دیدش بپرسدونم از خو ینم ـ

 ساز رو سر جاش گذاشتم وروشن کردم  یچا پاچ

 قلبم به تپش  شهیم کیبهم نزد یوقت دنایکم بود جد یلیفاصله اش خ ستادیکنار ا آمد

 افته  یم

 بزار  یبهتر زیچ یشما  یهمراز نهارت خوب بود برا ـ

 نگاهش کنم  نکهیا بدون

 بزارم  یچ دیچشم آقا فقط بگ ـ

 ها مشغول کردمخودمو باشستن ظرف ـ

  خچالیسمت  رفت

  ایدر میبا بچه ها بر میخوا یگم فعال ظرفهاتو بشو بعدشم آماده شو م یباشه بهت م ـ

 وسر جاش گذاشتم  دمیدستمو آبکش یتکون دادم ظرف کف زده  سرمو

 چشم آقا  ـ

  دیخند آروم

  یسر براه شد نیچشم آفر یگ یهمش م یشد یچقدر دختر خوب ـ

 رفت  رونیبعد ب یمن شد کم خینم مکردم او نگاهش

 آمد  الریظرفهارو شستم آ یتند

 ناخوشم  شب ظرفها بامن  یهمرازجون ببخش کمکت نکردم کم ـ

 زدم  یزورک یلبخند

 کنم راحت باش  ینه خوتاهش م ـ
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کرد داخلش ، خودش استکانها  یو آب جوش رو خال ختیر یوتو قور ییساز که اف شده بود چا یسمت چا رفت

هم کمکم شد بعد  الریآشپز خونه رو مرتب کردم البته آ یندان رو آماده کرد منم شستن ظرفها رو تمام کردم کموق

 رو کرد به من  شیشگ یهم ییبا خوش رو ختیرو ر ییچا

 بخور  ییتوام چا ایهمراز بانو کارا تمام شد ب ـ

 وبا کنار لباسم خشک کردم  سمیزدم دست خ یلبخند

  ارمیهارو ب وهیم مباشه شما برو من ـ

 یبد شناخته بودم .آه ایمدت اخالقش رو خوب  نیمهمان نواز بود توا یلیخ یعل ری، ام دمیرو شسته وچ وهایم

 ؟"بشه  یازدواج ابد نیا شدیم ی، چ نهیبب ییا گهیانتقام تمام بشه و من و به چشم د نیا شدیم یچ " دمیکش

 یآب یکاناپه ها یهمه رو ییرایکار آشپز خونه خالص شدم رفتم پذ فوت کردم .بالخره بعد از چند ساعت از نفسمو

رو  هویدار م هیاشکان نبود. ظرف گرد پا میونس الدیم هیبود سجاد و سا دهیچسب یبه مهد الریلم داده بودن آ ینفت

زد  یگرفت سرمو تند چرخوندم طرفش چشمک مودست یعل ریخواستم رد بشم برم که ام یگذاشتم م زیم یرو

  دیندوخ

 کنارم گلم  نیابشیب یخسته نباش زمیعز ـ

 اشاره کرد  هیبق به

 شد  میگلم هرس جفتش کنارشه حسود نیبب ـ

  دیچیشد نشستم کنارش دستش و از پشتم رد کرد و دور کمرم پ یدونم چ ینم

 قهقه زد  یمهد

 واال  یعل یزن دار میحسود شانس آورد یا  ـ

 گفت: یحرف مهد یدرادامه  سجاد

 امشب براش  میکرد یم دایو پ یکی دیبا واال

 بوده ؟ گهید یاندازه با دخترا نیتا ا یعل یعنی امدیحرفش خوشم ن نیا از
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 به کمرم داد  یرفتم که فشار یخودم کلنجار م با

 کس  چیه ایهمراز  ای ستیخبرا ن نیاز ا رینخ ـ

 همه دست زدن  هوی

 زد  یچشمک الدیم ـ

 ؟ هیچ انیجر میدون یندونه ما م یکآره جون عمت و دختر عمت هر ـ

 صاف نشست  یکه لم داده بود بغل مهد الریآ

 خودمون باشه  نیقرار شد ب الدیم ـ

 گفت : یعاد یلیلحن حرفش عوض بشه خ نکهیبدون ا یعل ریام

 کرد  دایپ ییجا شهیمهم االنه که مثل همراز نم یخاال هرچ ـ

 یعنیکنه ؟  یتظاهر م یچرا عل هینجوریاگر ا"؟  هیازدواجمون الک  یدوند من و عل یم نایا یعنی "تو فکر رفتم

 کار االنش ؟ ستیتظاهر ن

کرده  تنم داغ  داینسبت به من پ یحس هیبهم دست داد نکنه دلش به رحم آمده و یبیحس عج هیشد  یدلم خال ته

 نگاه کنم گفتم: یبه عل نکهیحس بلند شدم همه به من نگاه کردن بدون ا نیشد از ا

 رم استراحت کنم  یمن خستم م دیببخش ـ

؟نکنه فکر بد در موردم بکنند به  ستین یزیچ یمن و عل نیدونند ب یهمه م یعنیزد  یبه سرم م یبیعج یفکرا

 یراحت نیبه ا "مرد شدم اونو قت اون ،  نیکنار در نشستم سرم به شدت درد گرفته بود من عاشق ا دمیاتاقمون رس

 شده بود . زیتو دلم آشوب بود شکنجگرم برام عز دمیکوب واریسرمو آروم به د"گرفته  یمن واحساسم رو به باز

 قلبم یعل ریشده بود در باز شد با ورود ام سیشورم خ یصورتم از اشکها یدونم ک یدونم چقدر نشستم ، نم ینم

 وبلند شدم  دمیبه چشمام کش یهول شدم تند دست ختیفرو ر

شالمو با  یکردم وگوشه  نییخواست سرمو پا یم هیلومو قورت دادم هنوز دلم گرکرد .آب گ زیر شویعسل یچشمها

 چونه امو گرفت  ستادیگرفتم روبرو ا یانگشتم به باز
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 شده  یزی؟ چرا ؟ چ یکرد هیگر ـ

زد ناخواسته به آغوشش پناه بردم  یم دیود باشیپراشکم صورت ز یبدون صدا هق هق کردم چشمها دیلرز لبام

لباسشو به چنگ گرفتم  ی قهیپهن مردانش پنهان کرد . ی نهیکرد و دورم حلقه کرد دستامو تو سدستاشو باز 

 کردم  یآرامش م اسبار بود از صداش احس نیاول یعنی.آروم وبا آرامش  دیچیصداش تو گوشم پ

 که از پس یقو نقدریا یباش یقو دیتو با نمیخوام ضعفت رو بب یچرا ؟ نم هیبهت گفته؟ گر یزیچ ی؟کس هیچ ـ

  یایانتقام من بر ب

فکر انتقامشه،  طیشرا نیدر ا یآن چشمام گشاد و اشکم خشک شد قلبم که بهش پناه برده بودم شست حت کی

  ختمیاشک نر یول دیشدم لباتم لرز رهیجدا شدم با خشم به صورتش خ یازش تند

 هیکی؟ چرا اتا قمون  یکن یتظاهر م نجایرا ادونند که ازدواج ما دروغه پس چ ی؟ چرا ؟ اونا م یکن یچرا خالصم نم ـ

که شونه ها داخلش  یکیکوچ یداخل سبد چوب زیم یرو ییچیکرد سرمو چرخوندم اطراف ق یمات فقط من و نگاه م

رو بردم سمت  یچیشد ق یخال اتشیومحتو نیها رفتم برش داشتم سبد افتاد زم ونهیبود بهم چشمک زد مثل د

 شکمم داد زدم 

 ل ندارم .تحم گهید ـ

 سرمو باال گرفتم . 

 کنم  یخودمو خالص م یانتقام لعنت نیخسته شدم از ا ـ

 زدم خالص! غیج

رو با خشم ازم گرفت با پشت دست زد به صورتم پرت  یچیسمتم وق دیدو دیرو باال بردم به شکمم که رس یچیق

  وارید یشدم گوشه 

 ؟ یکن یچه م یدار یفهم ی؟ م یشد ونهیمگه د  ـ

  دمیبه خون کنار لبم کش یدست

  یهست یتو روان یخوام زنده باشم روان ینم گهیانتقام براشم د ی لهیخوام وس ینم گهید ونهیام ..د ونهیآره د ـ
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 که چشمام بسته شد  دیکش یبلند ادیمو گرفت فر قهیشد سمتم  خم

به وقتش  ستیخبرا ن نیاز ا ری؟ نخ یخودتو خالص کن یخوا ی؟ م  یتو جز اموال من یدون یهنوز نم ید لعنت ـ

 کنم  یخودم خالصت م

رو پرت کرد عقب  یعل ییجورا هی دیوارد شدن اشکان با چند قدم بلند به ما رس هیباز اشکان وپشت سرش بق در

  دیغر

  یکن یم ینجوریچته باز چرا ا یعل ـ

 زد  ادیشد فر یم نییباال وپا یهاش به تند نهیکه رگ کنار گردنش برجسته وس یعل

 ؟  یاشکان باز دخالت کرد ـ

 بهم اشاره کرد  بادست

 خودش و بکشه  یچیخواست با ق یم ـ

  یکرد رو کرد به عل یبود وارس یکنارم زانو زد وصورتمو که خون یکنارم بغلم کرد مهد دیدو الریآ

  فهیچقدر ظر نیگناه داره بب تویکتک کار نیا یقرار شد بس کن یعل ـ

 کرد  یولرزان نگاه انیمن گردست به کمر به  یعل ریام

 زنه  یقاطر لقد م نیزاره مثل آدم باهاش رفتار کنم همش ع یخودش نم یدلعنت ـ

 به انداخت  ینگاه الدیم

 ؟ صد بار گفتم بدش به من  دهیرس نی..زورت به ا یواقعا که عل ـ

گوشم  یخواسته دستامو روکه نا دیشو به چنگ گرفتم چنان غر قهیاز  یعل ریحرفش تمام نشده بود که ام هنوز

 گذاشتم 

  یکن یزر اضاف یها تازنمه ناموسمه حق ندار الدیم یزن یحرف و م نیبار آخرت باشه ا ـ

 جداشون کرد  سجاد
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 تورو خدا  دیبابا تمامش کن یا ـ

 بودن اشکان دستاشو از هم باز کرد .روبه همه گفت : ستادهیا واریومهسا مات و مبهوت ماجرا کنار د هیسا

 تخت نشست سرشو به چنگ گرفت  یلبه  یعل ریتا تمام بشه ام رونیب دیلطفا بر ـ

 اشکان روبه من کرد  یعل ریبه ناچار بلند شدن و رفتن من ماندمو اشمان وام هیوبق الریو ا یمهد

 که که براش سجده یی، جواب خدا شهیکه نمازش ترک نم یدختر ی؟ اونم برا یهمراز کارت اشتباه بود خودکش ـ

  یبد یخواست یم یچ یکن یم

  دیپاشنه چرخ یدادم رو هیتک وااریهقهق کردم به د فقط

 ؟ یدید یتوام داداش خونسرد باش چرا کنترلت و از دست م یعل ـ

 موهاش بود سرشو بلند و به من اشاره کرد یو دستاش تو نییهنوز سرش پا یعل

  افته یبا من در ب دینبا دهیزاره  ؟هنوز نفهم یمگه م  ـ

 زد  یعل یبه شونه  یدست اشکان

براش بکن ، نه !  یگم کار یهواشو داشتشه باش نم ی...فقط کم یباشه داداش گذشت به قول خودت االن زنته کم ـ

 فقط نزنش 

 رفت . رونیما کرد و ب یبه هر دو یتکون داد .اشکان نگاه یسر یعل ریام

مو آمد ست یهمه غرورم لگد مال بشه قلبم به در م نیا نکهیااز  دمیرفت منم همونجا دراز کش رونیبعد ب قهیدق چند

 ریام ی هافیاونوقت ق هیباز هی یزیتونستم به هلنا بگم همه چ یماساژدادم . کاش م یام گذاشتم کم نهیس یبه قفسه 

 شد .. نیبود .چشمام سنگ یدنید یعل

 [ یــرعلـــــــی]ام

دتر به زو ایتو خونه باشم  شتریکردم ب یشم سع یم ونهیکم بشه دمو از سرش  هیخوردنش حس کردم اگر  ریاز ت بعد

 یکردم .با تمام تنفر یو نگاه م باشیو ز فیشدم وچهره طر یصدا بلند م یخونه بر گردم شبها که خواب بود بارها ب

 یجلو نکهیبودم فرصت با همراز بودن رو بهم دادن از ا ونکه نسبت به عمه و هلنا داشتم بازم ته دلم ممنون دارش
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 یدختر چموش ، گستاخ و دوست داشتن نیرفت من واقعا عاشق ا یاونها  تظاهر به عاشق بودن بکنم ته دلم غنج م

 یکار و م نیکردم از ته دلم با تمام وجودم ا یبهش محبت م ایکردم  یچشم اونها بغلش م یشده بودم .  هروقت جلو

  ردمک

زدم . متوجه شدم  یم هیوکنا شیشم بهش ن یم ونشینفهمه دارم د نکهیا یکردم برا یدلمو سنگ م یگاه البته

 هینباشم تک یزمان هیدونستم اگه  یداشتم م مانیبود .چون به اشکان ا یبرام دلگرم نیاشکان برادرانه مراقبشه وا

 دمید یراحت یکاناپه  یرو خواب رو خاله میکه خسته و گرمازده از سر کار بر گشت یگاهش خواهد شد روز

  ستادمیباال دم در اتاقم ا میصدا رفت یردومون به

 خنک شم  یرم استخر کم یاشکان م  ـ

 تو برو   امیباشه منم م  ـ

تخت  یروشنمو در آوردم رو یکوتاه آب نیمو از کشو لباسها برداشتم بلوز آست ویاتاق شدم همراز نبود ما وارد

 دمیپوش ویم استخر تو رخت کن لباسهامو در آوردم ومارفت یعوض کردم با رکاب دیگذاشتم شلوارمو با شلوارک سف

 یهمراز گوشه  دنیوارد سالن استخر شدم از د یتآب شدم با خودم گفتم اشکان زودتر از من آمده وق یمتوجه صدا

لحظه خشکم زد چشمامو بستم سرمو تکون دادم  هیکرد  یبود وحشت زده  نگاهم م رونیاستخر که فقط سرش ب

 داد زدم  دی.بله سوت زنان رس ادیاالن اشکان م یدر وارفتم سمت  یتند

  نجاسیداخل همراز ا ایاشکان ن ـ

 یدارم اطاعت کرد وقت رتیناموسم غ یدونست من رو یکردم همراز داخله اونم م شیحال یطور شد با پس گردن هر

پنهان بشم و شنا کردنش و  گوشه هیخواست  یرفت دلم م یآب ریز ییبایبه چه ز دمیکردم د یداشتم اونجارو ترک م

 دونم یکردم نم یکنارش بودم احساس آرامش م کهشدم اون به من اعتماد کرده بود . هر لحظه  الیخیب یول نمیبب

من و دید یبزن بزنشو م یلمهایف طنتیکه اون با ش یزمان ":یحت میکه باهم تو اتاق بود یتو وجودش بود زمان یچ

 ."مشغول کار با پرونده ها بودم 

فکر  یلی؟خ یاگه اون منو پس بزنه چ ی.ول شهیهم یخواستم خانومم باشه برا یزدم وازش م یغرورمو کنار م کاش

 یچیکه باهش داشتم ق ییدوسش داشته باشم و نزارم بفهمه بعداز دعوا  انهیمخف دمیرس جهینت نیکردم آخرش به ا

آروم شده بودم برگشتم  یکم شیهمه تشو نیم از ازدم تا راحت ش ادیوفر ایبردم رفتم کنار در رونیو با خودم ب

لبش  یزانو زدم دوانگشت وسط رو به گوشه  کشیزانوهاشو بغل کرده وخواب بود رفتم نزد واریاتاقمون کنر د
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نداشت بغلش کردم چشمامشو آروم باز کرد  یادیبدنش بردم وزن ز ریبعد دستهامو به ز دمیو انگشتمو بوس دمیکش

 خورد  یتکون

 بخواب  ستین یزیچ شیه ـ

 دمیترس نیوار دوباره به خواب رفت از ا نیزانو هاش گذاشت وجن نیتخت گذاشتمش چقدر مظلومانه دستاشو ب یرو

 گفتم که یقرارشم ، م یگفتم ب یکردم و بهش م یم دایجرات پ ی، فقط کم ینکنه واقعا خودشو بکشه کاش کم

شم ب فمیعشقم و پس بزنه و خوار وخف نکهیترس ا ی.ول میکن شروع ییایرو یزندگ هیباهم  ایتمام شده ب یدشمن

 دم  یکشه وعقل از کف م یعشق من و به جنون م نیدونم آخر ا یشد .خودم م یعشقم م انیمانع ب

 رفتم اشکان رو صدا کردم  رونیبعد ب یکردم کم ینگاه م باشویو صورت ز ستادهیتخت ا نطورکناریهم

 داداش  ییاشکان کجا ـ

  ستادیبود وخودش رو بهم رسون صاف ا زجوابگویت شهیهم مثل

  یجانم عل ـ

 به چونه ام زدم  یدست

 مرتبه ؟ زیچه خبر از بچه ها همه چ ـ

 شلوارش گذاشت  بیتو ج لشویموبا

 راحت  التیبله مرتبه خ ـ

  دیخوبه مراقب باش ـ

 شدم  رهیخ دیرس یبه نظر کم یکردم وبه صورتش که عصب زیر چشمامو

 ؟ یستیه ؟ انگار رو فرم نها چت ـ

 ضرب زد  نیشد ، با پاش به زم رهخهیخ نیباال انداخت وبه زم ییا شونه

 ،  یچیه  ـ
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 فوت و سرش و بلند کرد نفسشو

 یمو من ن  یبود ییا نهیک نقدریتو ا شمیم یعصب یدار نهیهنوز به اون دختر بدبخت ک نمیب یم یراستش وقت ـ

 دونستم ؟

 هم قفل کردم  هم نشستم دستامو تو با

خواد خودشو  یفکر کردم م یوقت یدون یکنم .م یوقته که دعواش نم یلیطور بشه خ نیخواستم ا یراستش نم ت

 لحظه  هیشدم  ونهیبکشه د

 پام  یرو زد

چه دختر  یفهم یم یبه خدا اگه بهش فرصت بد سیبش مونیرسه پش یروز م هینزنش  گهیداداش گناه داره د ـ

  یعاد یتو رو خدا بزار برگرده به زندگ یو گرفت زشیتو همه چ هیشاد ی، چه دختر مهربان و حت هیپاک و تو دل بروا

 کردنم  یصدام باال رفتم و اخم یگشاد شد سرمو چنان تند به سمتش تکون دادم که گردنم صدا داد کم چشمام

 ولش کنم بره ؟  یعنیتو  یگیم ی, چـ

 تکون داد  یشته باشم قلبم گرفت سرش رو تنداونو ندا ایبدون اون نفس بکشم  نکهیا از

 یقصد دار ای شیزنیکنه همش نترسه که تو م یزندگ یبزار مثل ما عاد نهی.منظورم ا ستین نینه داداش منظورم ا ـ

 یلم میتا ت دهیچقدر زحمت کش یدون یقهرمانه م هیکنه اون  تینظرت مثل قبل فعال ریبزار ز یریازش انتقام بگ

 یلوک شهیهم یو دار میتی یبچه ها یتوکه هوا ی؟ عل یکن تشیحما شهیم یرو نداره چ یاالن که کشانتخاب بشه ؟ 

  یدختر نرم کن نیا یدلتو برا یکم یتون یپرورشگاه .پس م یبریو م یکن یبراشون خرج م

 شدم .جواب دادم  الیخ یشم پس ب یم کیاش شدم کوچ ونهیاگه بگم اشکان د یبود ول یهمه منطق حرفهاش

  ارنیسفارش بده ب رونیبهتر باهاش رفتار کنم .فعال شامو ب یکنم کم یم یباشه سع ـ

 بود زود تماس و برقرار کردم  یآوردم به صفحه نگاه کردم سرگرد احمد رئنیب بمیزنگ خورد از ج میگوش

 الو سالم سرگود  ـ

 انشاهلل ؟ دیخوب هست ابیسالم جناب کام ـ
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 ؟  شده ی؟ خبر دیممنون شما خوب ـ

  میصحبت کن یو کم نمیگفتم شمارو هم بب نجایفقط آمدم رامسر دخترم دانشجوِا ستین یدینه خبر جد ـ

  ستادمیشدم ا بلند

  میشی.خو شحال م دیاریب فیکنم تشر یبله خواهش م ـ

  میشما هست یالیو گهیممنون پس ما تا چند ساعت د ـ

 منتظرم  ـ

  ابیفعال خداحافظ جناب کام ـ

 رگرد خدافظ س ـ

 بفهمه چه خبره  خواستی، اشکان با تکون دادن سرش م بمیرو قطع کردم گذاشتم تو ج یگوش

  نجایا ادیخواد ب یسرگرد بود گفت :م ـ

 خندم گرفت از حرکاتش زدم پس گردنش  دمیفهم یعنیبا باال بردن ابروهاش  بازم

و بگ رونمیب یکنه به اون بچه ها یشه کمک م داریشام خوب سفارش بده همرازم ب هیبرو  یصدا شد یها چته بازب  ـ

 حواسشون جمع باشه 

 سمت پله ها  رفتم

 کن  دارمیب دنیبخوابم رس یرم کم یم

 رفت سمت در ـ

 باشه داداش شما بفرما  ـ

 نرده بود  یودستم رو نییپا یپام پله  هی ستادمیپله باال رفتم.ا چند
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بهشون  شهیومون بره بعدشم اگه مشروب وپش روب دارن بردارنمآبر ارنیدر ن یبه بچه ها بگو جلف باز یراست  ـ

 جنبنیاعتماد کرد آخه ب

 تکون داد  سرشو

 بندم  یبه چشم اصن دست وپاشونو م یا ـ

در آوردم .کنار  شرتمویرفت ومنم رفتم اتاق درو آروم باز کردم همراز از خواب نپره ، ت رونیاون ب دمیباهم خند هردو

 دمیگوشم گذاشتم و به سمتش چرخ دیدستمو ز هیبود  دهیهنوز همون حالت قبل خواب دمیهمراز آروم دراز کش

گونه داشت لبهاش  یو کم فیصورتش ظر داشت یبلند وپر یبه صورتش دقت کردم مژه ها دیکش یآروم نفس م

به شکمم  که یکه  با درد دمیدونم چقدر خواب ینگاهش کردم که خوابم برد .نم نقدریبود ا ییو غنچه ا کیکوچ

نثار شکمم کرد  یدختر من و ناکار کرد که، تو خواب چنان لقد نیخدا ا یونشستم سر جام ، ا دهیاز خواب پر دیچیپ

دوست داشتم بغلش کنم و بچلونمش تا بفهمه لقد زدن به  دمیماساژدادم با لبخند دراز ش لمود یکه هالک شدم کم

 . دمیداره دوباره خواب یمن چه عواقب

 

 ـراز []همـــــ

ا چنده ب لویبغلم کرده نه بابا خواب ک یعل ریام دمیفکر کردم خواب د دمیمو که باز کردم خودمو رو تخت د چشمها

ازش به دل نداشتم .آروم بلند  یا نهیکنار خودم شوکه شدم .خواب بود چقدر آروم ،انگار نه انگار منو زده ک دنشید

 یریبود شستمش لباسهامو مرتب کردم روس یخون لبم یگوشه  یکم سیآمدم رفتم سمت سرو نییشدم از تخت پا

م رفتم شام چکار کن یبرا دونستمیتو سالن نبود  .نم  یکس رونی.درو آروم باز کردم و رفتم ب دمیپوش ییساتن صورت

زود خودموو  یول دمیخجالت کش یبعد با سرو صدا همه وارد شدن کم ینشستم ، روشنش کردم ...کم یو یت یجلو

 رالیکرد.بلند شدم که برم آ نیروزگارمو ا ایاشتباه کرده ومن وزده یعل ریخجالت بکشم ؟ ام یاز چ دموجور کرجمع 

 برگردم  نکهیبدون ا ستادمیصدام کرد ا

 بله   ـ

 کنارم با لخند گفت: آمد

 ؟ زمیعز یخوب
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 با لب بسته زدم  یلبخند

 بله خوبم  ـ

 اضافه شد  یمهد

 بهم بگو درد داشت  تیهمراز جان جا ـ

 تکون دادم  سرمو

  دینه درد ندارم ممنونم که به فکرم ـ

 با خنده گفت : الدیم

 زنمت  یگذره تازه منم نم یبهت خوش م شتریب یمن کار کن یخونه  یایب اگه

  دمیکردم وبه سمتش چرخ یاخم

 کنم  یم تیحال یباره بگ نیدرا یحرف گهیبار د هیاگر  امیتو نم یوقت خونه  چیمن ه ـ

  ستادیبه کمر ا ستد

 ؟  یکن یم میمثال چطور حال ـ

 ساکت شدم  یعل ریام یخواست بزنم پودرش کنم دهنمو باز کردم جوابش رو بدم که باصدا یم دلم

  یخوارو خرفتت کنم دست بردار دیحرفاتو حتما با نینشنوم ا گهیمگه نگفتم : د الدیم ـ

  دیخند سجاد

  یبگ یهرچ  رهیاز رو نم الدیم نیا یواال عل ـ

 دادم  جواب

 نسبت داره  نیقزو یبا سنگ پا گهیبله د ـ
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م دنبال یعل ریجوابش و داد  رفتم آشپز حونه ام یعل ریندونستم خوب شد ام زیخنده ، موندنو جا یریهمه زدن ز هوی

 آمد 

 همراز  ـ

 سمتش  دمیچرخ

 بله ؟ ـ

 کنه . ییرایکنه توام پذ هیغذا ته رونیرو حاظر کن اشکان و گفتم از ب ییرایپذ لیمهمون دارم وسا ـ

 صورتش بودم جواب دادم  خیهنوزم

 مهموناس ؟ نیمنظورتون ا ـ

 اشاره کردم  رونیب یبچه ها به

 بشم  ینکن عصب یلطفا کار انینه سرگرد و دخترش دارن م ـ

 تکون دادم  سرمو

 نرفته برگشت  یول رونیب رفت

 همراز ؟  ـ

 شدم  خیوسط آشپز خونه م باز

 بله آقا  ـ

 پنهاهن نبود  دمیکم رنگ زد که از د یلبخند

 کشمش آخر  یزنم م یم یکل کل کن الدیبا م گهید نمینب ـ

 حرفش  نیگشاد شد از ا چشمم

 هاا ـ
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 که گفتم : نیها نه بله هم ـ

 چشم  ـ

به  یعل ریام یعنیلبم جاخوش کرد  ینا خودا گاه رو یرفت منم شروع به آماده کردن ظرفها کردم لبخند رونیب

هارو آماده کردم اشکان هم طبغ  وهیخوشم غنج رفت م الیخ نیواقعا ؟  ته دلم به ا شهیم ریدرگ الدیخاطر من با م

دختر قد  هیهمراه  ی، سرگرد احمد دنیکه مهمونها از راه رس دینکش یداد طول یمعمول کار تدارکات رو انجام م

 یرنگ یساتن رنگ یوارد شد روسر یو چادر سیو خوش ف کیوچک ینیلب وب یقهوها یچهره با چشمها دیبالند سف

نشستن .از حرکت دوستان  میتعارف کرد یوبا احوال پرس میدرست کرده بود همه جلو رفت ییبایطرز ز دهوبهیپوش

 یلع ریروسرشون انداختن کنار ام یشال دنیخندم گرفته بود چنان با وقار نشسته بودن و خانومهازحمت کش یعل

 زد  یگرد لبخندنشستم سر

 دخترم پات بهتر شده ؟ ـ

 جواب دادم  یآرام یباصدا

 بله ممنونم  ـ

 داد  ادامه

 دعوا مون کرد  یدلش خواست به ما گفت کل یاون شب آقاتون هرچ ـ

 شدم  رهیچشمام گشاد شد و به سرگرد خ ـ

 آقامون؟!  ـ

 گم  یجان و م یعل ریام گهید بله

 آهان  ـ

 ، دستش رو رو دستم گذاشت و فشورد رو به سرگرد کرد  یعل ریما یخنده حت ریزدن ز همه

 نداشتم  یکردم .شرمنده شدم اون لحظه حال خوب یمن که عذر خواه ـ

 زد  یسرگرد لبخند ـ
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 کنم  یبله درک م ـ

هم کمک کرد  الریبلند شدم .آ ییرایپذ یدلم پر آشوب شد .به بهانه  یعل ریداغ شده بود از لمس دست ام دستم

کوتاه اشکان به دختر  یمخلفات رو اماده کردم متوجه نگاه ها هیها و بق سیداخل د دمیآوردن چ رونیمو که از بشا

  ستادیدستش ا یتو سیباد گرفتآمد خنده ام  سهایکم وبردن د یاشکان برا یسرگرد شدم .وقت

  یخندیم یها چته همراز ؟به چ ـ

 با خنده گفتم  ـ

 فکر کنم چشمت و گرفته  ـ

 و گشاد کرد  اشچشم

 ؟  ی؟ چ یک ـ

 چشم به دختر سرگرد که هنوز چادر به سر کنار پدرش نشسته بود اشاره کردم  با

 باال زده بود برات  نیاالن آست نیاگه خاله بود هم یو با حجاب و، وا بایاون خانم ز  ـ

 گرفت  خندش

 خبه تابلو نکن  حاال  ـ

 رخوند سرشو به طرفم چ ستادیکه ا رونیبره ب دیچرخ

 ؟یدیچطور فهم یدیچه زود فهم ییعجب  نا قال ـ

 باال انداختم پارچ دوغ وبه دست گرفتم  ییا شونه

  گهید مینیما ا  ـ

 یعل رینماز رفته بود . همه روام یکشه سرگرد برا یرفتم احساس کردم دختر سرگرد خجالت م رونیب همراش

 متش که پهن کرده بودم رفتم س یسرسفره ا انیتعارف کرد ب

  دییشمام بفرما زمیعز ـ
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 زد  یلبخند

 ممنونم  ـ

 یکه داشت م یداشت  به اشکان حق دادم با اخالق ییو تو دلبرو بایز یرو گرفتم بلند شد چه چهره  دستش

ده ش تیترب میعل ریدست خاله بود .هرچند که ام یشده  تیپسنده ترب یرو  م نیبا حجاب و مت یدونستم دخترها

 به دختر زدم  ی.لبخند ستیپس چرا اونم مثل اشکان ندست خاله بود  ی

 ه؟یمن همرازم اسم شما چ یراست ـ

 فشورد دستمو

 هستم خوشبختم  حانهیر ـ

  نطوریمنم هم ـ

 سفره اشاره کردم  به

  ادیتا پدرتون م دییبفرما ـ

 دیو غذا براش کش سفره نشست یتعارف کرد باال یعل ریام دیسرگرد هم از راه رس میشد کنار هم نشست همراهم

 یبه اشکان نگاه کردم با غذاش باز یچشم ریهم در سکوت شام خوردن ز هیکردم بق ییرایخانوم پذ حانهیمنم از ر

وقته هوامو داره بعداز شام بچه ها  یلیخ براشکردم  یم ینگاه داد . دوست داشتم کار هیدلش و به  یکرد طفل یم

از  ییگوشه ا ونی.آقا میوسرگرد واشکان خونه موند یرعلیام حانه،یو ربود من  الیرفتن لب ساحل که درست پشت و

 حانهیکردم ورفتم کنار ر وهیپراز م یخاموش نشسته  و مشغول صحبت بودند .بشقاب زمیپراز ه ی نهیسالن کنار شوم

 نشستم 

  وهیم دییبفرما ـ

 کنارش گذاشت  کیکوچ یعسل زیم یزد بشقاب رو از دستم گرفت و رو یلبخند

  دیکن مییراهنما شهیمن هنوز نماز نخوندم م دیممنونم ، ببخش ـ

 طرف  نیاز ا دییبله حتما بفرما ـ
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که  رونیچادر نماز خودمو براش آماده کردم ب ویپله ها اشاره کردم بردمش اتاق خودمون تا وضو گرفت سجاده  به

  دیآمد خند

 همراز خانوم  یممنونم توچقدر خوب یوا ـ

 تم تخت نشس یلبه  ـ

 نداره ؟ یکنم .اگه اشکال یصدا م حانهیراحت ترم منم شمارو ر دیهمراز بگ ـ

  دیو کنار گذاشت وچادر نماز من و پوش چادرش

 راحت ترم  ینجوریچرا که نه ؟ منم ا ـ

ماز ن یبود.تا نمازش رو خوند منم وضو گر گرفتم واماده  یبرام دلگرم حانهینداشتم وجود ر یوقت بود دوست یلیخ

 م شد

 زد  دیاشکان با چشم اتاق رو د یبرا رمیبگ یبودم تا ازش اطالعات یخوندن نماز دنبال راح بعداز

 بپرسم ؟ یزیچ هیهمراز جون  ـ

 ساکم گذاشتم  ینمازمو تا کردم تو چادر

 بله بپرس  ت

نکنه حضور من . یناراحت یزیچ هیکنم از  ی. احساس م یخونه فرق دار نیافراد ا ی هیکنم با بق یحس م گمیم  ـ

 وبابا باعث شده 

 کنار تخت نشسته بود .کنارش نشستم  نیزم یرو

 کنه  یاز ما محافظت کرده و م یلیشما خ یچرا ناراحت بابا هیچه حرف نینه ا ـ

 حضورتون  هیعث خوشحال با

 زد  یلبخند

 هست  تیزیچ هیتو  یول ـ
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 دستش  یزدم زدم رو یلبخند

 کنند  یاونا چکار م مینیبب نییپا میبر بلند شو االی یزینه بابا چه چ ـ

 سر کرد  شویشد چادر مشک بلند

با سرگرد صحبت  یچه جد یعل ریبه ما انداخت ام ینگاه کوتاه یچشم ریاشکان ز میرفت نییهمراه هم از پله ها پا 

 یوقت رفتیدلم براش ضعف م هیجد نقدریا یکنند که عل یخواست بدونم در چه مورد صحبت م یکرد دلم م یم

 یزنه تو تک تک سلولها یم شهیداره ر قشدوسش دارم وعش نکهیخودم چون هنوز با ا یشد .البته نه برا یم یجد

  ونیرفتم کنار آقا شیقبل یسر جا حانهیترسم  ،ر یبدنم هنوز از خشمش م

 ؟  دیالزم ندار یزیچ دیببخش  ـ

 سرگرد جواب داد  

  مینرفع زحمت ک دیبا گهینه دخترم ممنون ما د ـ

 به من کرد  یقینگاه عم یعل ریام

 دستت درد نکنه  زمینه عز  ـ

 نیریمن ش یبرا یول ستیدونستم از ته دلش ن یهر چند م ختیریفرو م گاهشیگاه وب یگفتنها زمیدلبم از عز ته

نده لحظات نمو نیا انیبه پا یزیچ گهیدونم د یکردم .م یمدت رو تو تمام وجودم حبس م نیبود داشتم خاطرات ا

 شدم  رهیدادم وبه چشماش خ ونکه جلوم ظاهر شد به خودم آمدم سرمو تک یعل ری..با حرکت دست ام

 چته ؟ یهمراز خوب ـ

  دیهاا؟ آهان بله خوبم ببخش ـ

دم ز یکردم .تند تند نفسم م عینشستم .خاک برسرم چه ضا حانهیخودم وازشو فاصله گرفتم رفتم کنار ر لبمو

 شد  رهیبه صورتم خ حانهی.ر  قلبم گذاشتم یدستمو رو

 ده؟یشد همراز جون چرا رنگت پر یچ ـ

 با لب بسته زدم  یلبخند
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  ستیمهم ن یچیه  ـ

 باز شد  شتریب ششین

شوهرت انگار صد سال بود  یکن یم ینجوریخب چرا ا یتو ماتش شده بود یآخه آقاتون چند بار صدات کرد ول ـ

  شیدیند

 خوردم  لبمو

 بودم ؟ عیضا نقدریا یعنی ـ

 زد دستمو گرفت وفشرد  یبست و لبخند چشماشو

 همسرت بود  ینشد رهیبه نا محرم که خ الیخیب  ـ

 شدم .اشکان از جلو مون رد شد رفت آشپز خونه صدام کرد. رهیو به روبرو خ دمیکش یآه

 ؟ یایلحظه م هیهمراز خانونم  ـ

 منتظرم بود  ستادهیشدم رفتم آشپز خونه دست به کمرا بلند

 ؟ یدار یبله کار ـ

  دیخوش حالتش کش یدستشو تو موها هی

 ؟ یبرام بکن یکار هی شهیم گمیم ـ

 کردم وسرمو تکون دادم  یاخم

 ؟ یچه کار ـ

  دیبه صورتش کش یدست

 خب بگو  ییچرا کالفه ا هیچ ـ

 نه ؟ ایهست  شیتو زندگ یچند سالشه و کس یریاطالعات ازدختر سرگرد بگ یخوام کگم یراستش م ـ
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 ونثارش کردم رفتم سمت در طنتمویپر ش ی خنده

 کنم  یباشه االن حلش م  ـ

 همراز ؟ ـ

  ستادمیا

 ؟ هیباز چ ـ

 خوان برن  یزود چون االن م گمیم ـ

 سمتش  دستمو تکون دادم  دمیچرخ

  گهیباشه بابا چه هوله چند تا سواله د ـ

 سالن برگشتم  به

 نشستم  حانهیکنار ر 

 گذاشتم. تنهات  زمیببخش عز ـ

 که پوست کنده بود به دهان گذاشت .  یبیس قاچ

 نداره  یاشکال زمینه عز ـ

 زدم  ییمصلحت ی سرفه

 ؟ هیچ تیلیرشته تحص یسال چندم حانهیر گمیم ـ

 امیکار بر نم نیاز پس ا میمن آدم تنبل یبشم ول یدوست داشت نظام یلی.البته بابام خ میترم آخر حساب دار من

 ودوسالمه  ستیخوندم .وب یارحسابد نیهم یبرا

  یاوه، چه خوب موفق باش ـ

  یداد حیشوهر و ترج ای یخون یدرس م یخب خودت چ ـ
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  دمیکه از داست داده بودم کش ییزهایچ یبرا یکردم واز ته دلم آها یعل ریبه ام ینگاه

 نشد . یراستش دوست داشتم درس بخونم ول ـ

 که موضوع رو عوض کنم .  دمیخند

 ؟  یندار یزیچ ینامزد  ـ

  دیبه چادرش کش یدست دیخند ـ

ور با من ج تشونیگفت درس درس درس ، البته چند تا خواستگار داشتم رد کردم موقع ینه بابا  تا االن که بابا م ـ

 به دلم نبودن . اینبود 

 سرگرد بلند شد  یصدا

  میوقته رفع زحمت کن ریدخترم آماده شو د ـ

 تعارف کرد  یعل ریبلند شد چادرش رو مرتب کرد . ام هم حانهیر ستادیشد ا بلند

  دیفردا بر دیشب بمون ـ

  دیبه شونه اش کش یدست سرگرد

دوستت داشتم پس  یاز بچگ یدون یبعد خودت م میکن کن شهیباندو ر نیانشاهلل ا ادهیجان وقت ز یممنون عل ـ

 ان نباش هماکارانمون حواسش ون هست نگر ادیب شیپ یزارم براتون مشکل ینم

 سرشو تکون داد  یعل ریام

  دیطول کش ادیزودتر حل بشه ز شاهللیا ـ

هم نگا نجوریاز من متنفره چرا ا نکهیا دیجونمو به آتش کش یعل رینگاه ام یوا  میشد کیبهشون نزد حانهیور من

 کنه  یم

 .گفت: میکرد.ازهم جدا شد یبامن روبوس حانهیدست داد ر ونیخدابا آقا سرگرد

 ؟ رمیباهات تماس بگ یشماره تماستو بد شهیخوشحال شدم م دنتیاز د یلیز جون خهمرا ـ
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 یعل ریام مویبگم آخه بگم گوش یشد انگار اونم شوکه شده بود لبم به دهان بردم .چ دهیکش یعل ریسمت ام نگاهم

 جواب داد  یعل ریبگم که ام یدونستم چ یتو دستش ؟ نم رمی.بگم من اس دهیبرده ونم

 ؟ ویس ای دیکن یم اداشتیرا که نه همراز بله چ ـ

  دیکش رونیب فشیاز ک شویگوش حانهیر

 کنم  یم ویس دیبگ ـ

شماره امو  رمیگ یزد وروبه من گفت باشه پس من با شما تماس م یلبخند حانهیو بهش داد . ر هیک یشماره  موندم

 کن بعد  ویس

 تیاحساس رضا یمدت از حرف زدن با کس نیبار توا نیلاو یومنگ سرمو تکون دادم . مهمون ها رفتن ومن برا جیگ

 داشتم البته بجز خاله 

ظرفها شدم ..از سر شب دل درد داشتم  یکردند منم مشغول جمع آور شونیهمراه االیواشکان تا دم در و یعل ریام

رو صدا برگشتن بچه ها باس ؟یحاال چ یمراقب خورد وخوراکم بود .ول شهیجون هم یباز معده درد گرفته بودم فاط

خواب بود چه زود خوابش  یعل ریاتاقمون ام تمخواب ، رف یخونه کارهام تمامشده بود هرکس به اتاقش رفت برا

و آروم بازش  یواریو اطراف ونگاه کردم . رفتم سمت کمد د ستادمیبرده!! برقو چرا خاموش نکرده ؟ وسط اتاق ا

غرق خواب ، دمر  یعل ریبه ام یشد نگاه زونیام آو افهیم چه کنم ؟ قبالشت ندار ایاالن پتو  هیخال نکهیا یکردم. وا

رت از حس یشدم آه رهیبهش خ یبود کم دهیزانوشه به شکم کش هیبغل کرده و سمت پنجره خواب بود و روبالشتش 

حالت  وسطش به یکیکنارشو برداشتم .کپ اتاق پاکت بود و فرش کوچ یصدا بالشت اضاف یشدم وب کینزد دمیکش

چادر  دمیرو خاموش کردم دراز کش قگذاشتم چادر نمازمو از ساکم در آوردم بر نیج انداخته شده بود . کتکامو زمک

 نماز 

 ی.ول دمیرس یمورد عالقه ام م یخوندم، به کارها یبودم .کاش منم درس م حانهیر یسرم .کاش جا دمیکش رو

 یعنیه ، اصال آرزوهام به درک خودش برام مهمه ، به آرزوهام دنیو حال عشقش مانع رس یرعلیافسوس انتقام ام

ا من بود وسرم یرو میمستق یباد کلر گاز ستمچشمامو ب دیچیکه به دلم پ یبه اون شماره زنگ زده ؟ با درد حانهیر

ت نداشت حال دهیوفت یدلمو ماساژ دادم ول یشدم نشستم کم یطاقت م یکرد کم کم داشتم ب یم شتریدل دردمو ب

 و کمرم نشست .زانومو بغل کردم وآروم آروم تکون خوردم  شونهی.لبمو گاز گرفتم عرق سردبه پ تحوع داشتم

 همراز  ـ



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
371 

 

 پشتم بهش بود سرمو چرخوندم سمتش صدامو صاف کردم  ختیقلبم ر یعل ریام یصدا با

 ؟ دیالزم دار یزیبله چ ـ

 بود آمد  یسمت تخت که خال نینشسته به ا نشسته

 ؟  یدیخواب نیچته ؟ چرا روزم ـ

دونند دروغ  یاتاق بخوابم ؟ حاال که همه م نیا دینکنه نبا ختیر یدست پاک کردم دلم هور هیصورتم وبا  عرق

 ازدواجم ون با ترس بلندشدم تودلم آشوب شد . چادرمو جمع کردم 

 دونستم کجا ..کجا بخوام  ی..راتش نم رمیاالن ...االن م دیب..بخش ـ

 بودم که از پشت بازومو گرفت  دهی..رفتم سمت در ، هنوز به در نرس دیته دلم لرز دیچکاشک از گونم  دیلرز لبام

 ؟ یر یکجا م ـ

 صدا جواب دادم  یبا بغض و هق هق ب تیتکون دادم به طرف سرمو

 دونم  ین..نم ـ

 کردو چشمشو تو صورتم چرخوند  یبرد برق وروشن کرد. هنوز بازوم تو دستش بود .اخم دست

 ؟  یکن یم هیگرچته چرا  ـ

  دیقفل شده ولرز لبام

 بازومو گرفت  هردو

 ؟ یکرد هی؟ گر دهیچته همراز چرا رنگ پر  ـ

 سمت شونه اش بود  نگاهم

  یچیه ـ

 گرفت رفت سمت تخت  دستمو
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 ؟ یدیخواب نیمن که برات جا گذاشته بودم چرا روزم ایب ـ

منم کنارش بخوابم ..سر از کارهاش  دهیگوشه خواب نمیب یباشم حاال م نجایا دیشد ؟ فکر کردم نبا یفکر کردم چ یچ

شونه امو گرفت وادار  دیمنو نشوند روتخت رفت برق وخواموش کرد وبرگشت از کنارم رد شد و دراز کش ارمی یدر نم

 کرد  دنمیبه خواب

 خورمت  یبخواب نترس نم ـ

د بهش بو یکیچونه ام گذاشتم  نگاهم تو تار ریبه ناچار زانوهامو جمع کردم تو شکمم دستهام وقفل ز دمیکش دراز

و و ساعدش دهیخواسته کنارش باشم . به پشت خواب  هیبار نیداشتم اول یدیشد یدلهوره  یازهم ول میفاصله داشت

 ابتیشد ب ینداشت حالم هر لحظه بدتر م دهیگذاشت باز دل درد سراغم آمد پشتمو بهش کردم . فا شیشونیپ یرو

 شدم نشستم 

 تو آخه چته  تن

 گفتم  هیتو پشتم بود با گر دستش

 کنه  یدلم درد م ـ

 جلو تر آمد شونه هامو چرخوند سمتش  یکم نسشت

 حالت و بد کرده ؟ رونیب یچرا نکه غذا ـ

 از شدت درد جمع شد  صورنتم

 دونم  ینم ـ

 ریدم در بود ز یعل ریکه آمد ام رونیشد .ب یمعده ام خال اتیمحتو سیدلم آشوب شد بلند شدم رفتم سمت سرو تو

 بازومو گرفت 

 و صدا کنم  یبرم مهد نیبش ایب ـ

 شکمم گذاشتم  یدستمو رو دمیکرد دراز کش کمک

 دلم  یآ ـ
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  دیکش میشونیبه پ یدست

 کرده  ینگا چه عرق ـ

 سمت در رفت

  ارمیوم ینگران نباش االن مهد  ـ

آمد و شروع  شیپزشک فیبا ک یمهد دینکش یطول آوردم یداشتم شاخ در م یدرد داشتم هم از تعجب رفتار عل هم

 کرد  نهیبه معا

 ؟ یمعده درد دار یسابقه  ـ

 ناله جواب دادم  با

 آهم  ـ

 بود نگاهش سمت من بود  ستادهیسرپا کنارم ا یعل ریبرام زد ام یآمپول

  یچشه مهد ـ

 گذاشت  فیداخل ک لشویوسا یمهد ـ

 بده  شیچند تا آزما یبرگشت دیکه داره با یابقه اآمپول آروم شد با توجه به س نیفعال باا ـ

 سرشو تکون داد  یعل ریام

 باشه اگه الزمه فردا انجام بده  ـ

 رفت سمت در  یمهد

بشه دردش از  یامکان داره عصب یالبته گاه هیداشته باشه کاف ییغذا زیفعال پره ستین ینه داداش اورژانس ـ

 اعصاب باشه 

کرد با ترس نگاهش کردم صداش  اهیدستش دور کمرم روزگارمو س دیمنارم دراز کش یعل ریرفت امن رونیب یمهد

 بغلش آروم پشتمو ماساژ داد  دیآروم بود منو کش
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 نترس  ستین یزیچ ششیه ـ

 تنش به خواب یاز آمپول بود ؟چشمام گرم شد وبا گرما ایستبرش قرار گرفت .ماساژش کار ساز بود  یسرم توسنه  

 یشدم سرم رو داریب یاز کارهاش ..صبح وقت ارمیدونم چرا شاخ در نم یه رو کنار گذاشتم . نمرفتم ترس و دلهور

م بش داریآرام جانم ب یشدن با چهره  داریوقت ب روزچقدر با صورتم کم بود چه خوبه هر صورتشیبازوش بود فاصله 

به ساعت نگاه  یخوب یاو چه هواآمدم رفتم سمت پنجره  نییلبم نشست آروم از تخت پا یرو یزیآم تیلبخند رضا

 یخبر شبیاز درد د رونیبود شالمو سر کردم بعد شستن دست صورتم آروم دروباز کردم رفتم ب میکردم هفت ون

به سمت در  رونیرو کرد رفتم ب ایودر رونیب یشد دلم هوا یدونم چ یزنمیم یرو دمینبود صبحانه رو آماده کردم چ

 آماده باش  یشد نگهبان یباز م ایکه روبه در الیو یپشت

   ریسالم خانم صبح بخ ـ

  ایبرم کنار در شهیسالم م ـ

 باز کرد  درو

  دیدور نش یلیبله البته فقط خ ـ

و شروع به قدم زدن کردم قدم زدنم به نرمش و  کینزد ایرها از قفس شدم به در ییکه باز شد همچون پرنده ا در

کردم پشت وارو  زیو جست وخ دمیو پر دمیکرد دو طنتیبه ش شد ساحل خلوت من ووادار لیتبد دنیآرام دو

کشه خوبه فاصله ام کمه  یمن وم یعل ریخدا ام ایداشتم زمان ومکان و فراموش کردم . یادیز جانیوستاره زدم ه

ندم وفاتحه امو خ بیامام غر ای.. دمیو نفس زنان د یعل ریکوچه ام چیاز پ دهیبه در نرس الیتند تند راه رفتم  سمت و

  ستادی.دست به کمر با اخم روبروم ا

 ؟هااان ؟ رونیب یرفت یک ی؟ با اجازه  یکجا بود ـ

 خوردم  لبمو

  دیدونم چطور ..ببخش یهوا خوب بود نم دیب..بخش ـ

 رفت  الیشدم مچ دستمو گرفت وبه سمت در و ریز سربه

  یاستراحت کن دیمگه نبا یستین ضیمگه مر ـ
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 شدم جواب دادم  یم دهیکه دنبالش کش نطوریهم

 خوب شدم  ـ

 ستیاز کتک ن یگذشت و خبر هیچند ثان دمید یسمتم که چشممو بستم ودست آزادمو رو سرم گرفتم.وقت دیچرخ

 آروم چشممو باز کردم ودستمو برداشت .مات صورتم بود 

 ؟  یها کنار ساحل پشت وارو بزن ونهیمثل د دیبا یچون خوب شد  ـ

 گفتم: یآروم ی؟ با صدا دهیودمن  یگاز گرفتم وا لبمو

 پشت وارو نبود که  ورزش بود  ـ

شم  یذوق مرگ م رهیدستمو بگ شهیکنه چقد خوبه هم یخودشو جمع وجور م یخواد بخنده ول یکردم م حس

 همراش به خونه برگشتم 

 شدم . یخالص نم حانهیدرشت اشکان در مورد ر زویسواالت ر ریخورده شد واز ز صبحانه

مهران هم  یحت یونظافت خونه البته بجز عل زیم یشده همه به من کمک کردن در جمع آور یچه انقالبدونم  ینم 

  شیباز رفت تو جلد اصل یعل ریچند تا مرغ گرفت ام ریاز بچه ها از ب یکیدست به کار نظافت شد 

 نهار  یکن برا خیهمراز مرغهارو خودو س ـ

 چشم آقا  ـ

بودم که آخ دستمو  یخالت عل رییاله بود شروع به خورد کردن مرغها کردم فکرتغکار متنفرم کاش خ نیخدا ازا یا

 گفتم و دستمو بستم جرات باز کردنشو نداشتم  ی.آخدمیبر

 باخودت  یهکاز چه کرد یوا ـ

 آمد سمتم دستمو گرفت  یاشکان تند ـ

  دمیدستمو بر یچیه ـ

  ادیم ینگاه چه خون نمیباز کن مشتتو بب ـ
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 مانع شدم  یداشت مشتمو باز کنه ول یسع نطوریهم

  نجایچه خبره ا ـ

 قرار گرفت  نمویب یعل ریام

 شده؟ یچ ـ

 داشت دستمو باز کنه جواب داد  یکه سع نطوریهم اشکان

  نهیآخه مرغ خورد کردن کار ا دهیکه دستش رو بر ینیب یم ـ

 دستمو از دست اشکان گرفت  یرعلیام

  نمیبده بب ـ

 ناله گفتم : با

   ستین یزیچ ـ

 گفت: یبه من کرد و جد ینگاه

 کن دستتو  باز

 کرد  ررویدستمو ز یناچار باز کردم کم به

 داده  ادیبهت  یمدت خاله چ نیدونم توا ینم یهست یحقته از بس دست و پا چلفت ـ

 کردم  بغض

 کارهارو  نجوریداد به من ا یبارمه آخه خاله نم نیخب اول ـ

  یبرداشت وداد به عل زیم یاز رو یچند تا دستمال کاغذ اشکان

 دستش در چه حاله  نیغر زدن بب یبه جا یعل ریبگ ـ

 رو کرد  ریدستمو ز یکم
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 چند تا چسب بده  هیاول یکمک ها یاز جعبه  شهیچسب زخم خوب م هیبا  ستین یزیچ ـ

 دستمو پاک ودوتا چسب به انگشت اشاره ام زد  خون

 برو کنار   ایب ستیکار تو ن ـ

 اشکان کرد  روبه

 نارویاشکان خودت خورد کن ا ـ

 چاقو و برداشت وشروع به خورد کردن کرد  اشکان

 بچشم داداش شما نزن من خودم نوکرتم هستم  یا ـ

 به من کرد  ینگاه دیهم خند یعل ریدهنم گذاشتم ام یجلو دستمو

  دهیکارتو اشکان انجام م یبخند دمیبخند با ـ

 یمن خواب خوش م ایکن،  یهاش من و ازش دور نم هیوکنا شیکارم تمامه اصال ن گهیشدم د هیزخم وکنا الیخ یب

فرصت کمال سواستفاده رو کردم . کوه  نیبگم من ازا دیوبا میکرده .چند روز شمال موند رییتغ یعل ریام ای نمیب

 نشویرید ی نهیک شهیم یعنیبه خودم شدم . بتنس یوتمام مدت متوجه مراقبت عل میکرد یباز میجنگ رفت میرفت

آورده و ضبطش و  نشویمهران ماش میکنار ساحل نشسته بود شیکنار بزاره ؟ شب آخر از سفرمون همه دور آت

ده ش رهیخ شونیزانوهامو بغل گرفته وبه شاد یتخته سنگ یمنم رو دنیروشن کرد همه بلند شدن جفت جفت رقص

 ای بود یکار ایحبت بودن هر وقت تنها بودن بحثشون از ما فاصله داشتن ومشغول ص یواشکان کم یعل ریبودم . ام

 ، شونیخونه و دشمن پنهان یمحافظت از اعضا

گذاشتم آب آروم  سیخ یماسه ها یبودم پامو رو دهیپوش یآب یانگشت یبا ساحل نداشتم سندلها یادیز ی فاصله

چقدر قلبم احساس فشرده شدن لطافت آب ، چقدر تنها م ، نیداشتم از ا یکرد .حس خوب یآروم پاهامو نوازش م

 یرفتم چه خوش م یخودمون م یالیهروقت به و ریبخ ادشیخواد . یجون وبابا مو م یکنه ،چقدر دلم فاط یم

ومنو با  ادیموج بزرگ ب هیترشد .کاش  یوابر ی.هوا ابر نمیمردمو بب یها یخنده هاو شاد دیاالن با یگذشت .ول

کردم ،کاش مدت  دایپ یعل ریحس مسخره که به ام نیم کنه از انتقام و اخودش ببره ، ببره اون دور دورا وخالص

 شد . یوبارون یسرم ابر یچشمامهام مثل آسمان رو یک دمیهمبود .نف شتریازدواجمون ب



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
378 

 

 همراز  ـ

 کنه ، چشمامو باز کردمو سرمو چرخوندم سمتش  یبستم درست پشت سرم بود .چقدر دوست دارم صدام م چشمامو

 بله آقا؟ ـ

 کردم  شیجد شهینگاه به صورت هم هینگاه به دستش و هیسمتم گرفت وبه چشمهام ذول زد . دستاشو

 دوست ندارم تنها برقصم میبرقص ایب ـ

خواد  یچرا م هیما چ نیدونند ب یاالن ؟ ! االن که همه م یتظاهر بود ول یتو شوک بودم ، دفعات قبل همش برا هنوز

 م کردم بلند دیبا من برقصه ؟ دستمو کش

 من  یماتش برده برا گهید ایب ـ

ات لحظ یبرا دیبا ینداشتم ول دنیحس رقص ریهمه تحق نیجمع دوستانش دلم خون بود از ا  نیرفتم وسط ب همراش

 ییبایشدم .به ز دنشیمن بودم مجذوب مردانه رقص نیذهن آشفته ام .باز ا یخاطره هک کنم تو میکس یوب ییتنها

زد  یبه گلوم چنگ م ییهمه تنها نیازا یبدمن بخونه ؟ بغض  یشد واقعا برا ی. چه م کرد یم یبا آهنگ همخون

خورد  ینفسهاش به صورتم م یدستش ، به دستم و  گرم یتنها بودم .داغ یجمع شاد من تنها نیا انیواقعا در م

 یاکنم چشمه یچرا فکر م،  دنیرقص یتو پاهام نبود برا یکرده بود .انگار حس اهیشب س نیا یکی.روزگارم ومثل تار

 یکاش همه  "آهنگ مچ کرده بود. نیحس وحالمو با ا نیچقدر ا دیبار ی.نم نم بارون که م دارهبا من حرف  شیعسل

 وحرف دلش بود . "داشت  قتیشده حق رهیکنه و به چشمهام خ یآهنگ که باهاش زمزمه م نیا

 

 دله کار

 ..کار دله  یکه هنوزه دوسش دار هنوزم

 دله  کار

 ..کار دله  یکه هنوزه عاشقش هنوزم

  مارهیب هیدوستت داره چون  چون
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  ارهیتونه مثلت ب ینم ایدن آخه

  یدرمون هیچون  یبراش جون چون

  یخواد دلم درست همون یم اونکه

 داره  یفیداره کنارت چه ک یحال هواچه

 بزار بباره کنار تو دوباره  بارون

 دورمه یتوام زندگ شیپ یوقت

 رفتارمه  یبا همه توفرق من  

 طرفدارتم من هوا دارتم  من

 بگم از عشقمون بازم کمه  یهرچ

  هیبرات تکرار دیدوستت دارم شا ی جمله

  هیکه دار ییجنون به خاطر اون چشما نیا

  یشد زمیهمه چ یشد زمیعز تو

  هیماریجور ب هیخاصمون  عشق

 داره  یفیداره کنارت ک یحال هواچه

 ار تو دوباره بزار بباره کن بارون

 هیدلم چه حال یتو شتمیپ یدون ینم

  هیقلبم عال یکه برا هیهمون حس نیا 

  یشد میزیهمه چ یشد زمیعز تو

  هیچه سوال یمنو دوستم دار یپرس یم یه
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 زاده[ می]محسن ابراه                                                   

 

 آورد  نرویب الیهمه فکرو خ نیمنو ازا یمهد یصدا

  یرقص یخوب م یلیهمراز خ ـ

 حرفش رو کامل کرد  الریا 

  نیکرد نیآره واقعا انگار از قبل باهم تمر ـ

 خنده نداشتم . یبرا یگرفته بود که حس نقدریزدم ، دلم ا یلبخند فقط

 هیبق کرد و روشنش نیپشت ماش دیپر یتند الدیزد  م یبه تنمون شالق م یکرد .وبه چه شدت دنیشروع به بار باران

 کرد  یگذاشت .اشکان رو به عل یرو تنها نم یوقت عل چیو اشکان که ه یعل ریهم خودشونو جا دادند منم موندمو ام

  میشد سیبدو خ یعل ـ

رد ک یم رینداشتم پام گ یمنم شالمو جلو تر آوردم که بارون به صروتم نخوره کفش مناسب الیسمت و دنیدو هردو

 برگشت سمتم  ستادیا یرعلیکردم ام یت محرک یشنها وبه سخت نیب

 ؟یایهمراز چرا نم هیچ ـ

 پاهام اشاره کردم  به

 کنه همش  یم ریپام گ شهینم ـ

 آمد و دستمو گرفت  جلو

 کنم  یکمکت م ایب ـ

 از ما  ادیز یبا فاصله  ستادیاشکان ا دیبه همراهش کش منو

 ؟ یشده عل یچ ـ
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 جواب داد  یبلند یارفتم با صد یکه به کمکش جلو م نطوریهم

  میایتو برومام م ستین یزیچ ـ

خواست  یدلم م میآروم راه افتاد یهمراه هم با قدمها دیدست منو به آغوش کش هیبا  یعل ریرفت ، ام اشکان

بود چرا هروقت کمک  نمونیب یبیخواست سکوت عج یم نویهم ا یانگار عل میباران قدم بزن ریآرام ز ینجوریهم

اش پنهان کردم منو به  نهیسرمو تو س وزدم  غیرعد وبرق ج یبرام .با صدا رهیسختگ شهیهم یلهست ؟ و خوامیم

 بغل فشورد 

  ستین یزیفقط رعد وبرقه چ نجامینترس من ا ـ

شب برق چشماشو  یکیتار نیگوشم آرام بخشه ،ناخواسته نگاهمون به هم گره خورد و ب یصدا تو نیا نیچقدرطن

 سمویفشرد تن خ نهیبه س شتریاش گذاشتم و اون ب نهیخواستم دوباره سرمو به س یآغوش و م نی.من ا دمید

کنم اونم به من  یمن بود چرا حس م مثلکه دارم ؟ نفسهام تند شده بود انگار اوهم  هیچه حال خراب نیا ای..خدا

ن  برگشت یبودن برا لشونیوسا یمشغول جمع آور هیاز باران ، بق میبود سیهر دوخ میدیکه رس الیداره . به و یحس

 دستمو رها کرد  میبود همراهش به اتاقمون برگشت ی.هنوز دستم تو دست عل

 . دیهمراز زود لباسهات و عوض کن تا سرما نخور ـ

 ساکم لباسهامو برداشتم رفتم یاز تو یتند نمیادامه لباس در آوردنش و نب نکهیا یلباسشو درآورد برا عیسر خودش

 حمام عوضشون کردم .

 زیکردم اشکان وارد شد پشت م یپاک م ی. تو آشپز خونه همراه خاله سبز میاز چند روزه به خونه برگشت دبع

 کردم، سرمو تکون دادم  یاخم دهیداره اشاره م دمینشست .سرمو بلند کردم د

 گفت : یاشاره ولب خوان با

  حانهیر ـ

 باال انداختم  یابرو

 آهان باشه  ـ

 دستمون گذاشت  یدستشو داخل ظرف جلو یها یکرد سبز یاه ممارو نگ نکشیع ریازز خاله
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 ها چتون شما دوتا  ـ

 وبلند شد  دیبه موهاش کش یدست اشکان

 مامان  یچیه ـ

 سمت در  رفت

 اصال  میما رفت ـ

 با تعجب به من نگاه کرد  خاله

 ؟  نیوا چشه ا ـ

 خارج بشه با خنده گفتم: نکهیاز ا قبل

 اشق شده خاله شازده پسرت ع یچیه ـ

 چشماش گشاد شد اشکان دندوناشو به هم فشار داد خاله سرشو سمتش چرخوند  خاله

 

 دختر خانوم ؟ نیا هیپسر ک نمیبب ایب

 جواب دادم  من

  یش یعاشقش م شینیخاله توام بب ـ

 ؟ شیدیوا مگه تو د ـ

 وباحجاب  بایدختر ز هیخواد  یکه دلت م هیآره خاله همون ـ

 سابقش دستاشودر هم گرده کرد. ادامه دادم  یسر جا اشکان برگشت نشست ـ

 دل نه صد دل عاشقش شد . هیدادشمونم  مشونیدیشمال د هیدختر سرگرد احمد ـ

 پسرش  یزد رو شونه  دیخند خاله



 WWW.ROMANKADE.COMرمان اختصاصی سایت رمانکده خرید از                                                                                 همراز یپناه یب

 
383 

 

 پس توام بله ؟ ـ

 وبالبخند گفت : دیکش ششیبه ته ر یدست اشکان

 زحمتش باشما مامان  یشد ، باق گهید ـ

 . نمیب یم تویگفت خدارو شکر بالخره عروس یبا خوشحال خاله

 سمتم گرفت : شویوارد شد گوش یعل ریموقع ام همون

 خانومه  حانهیر ایهمراز ب ـ

 و داد دستم  یتعجب گفتم بامن کار داره ؟گوش با

  گهید رینه پ با من کار داره بگ ـ

 رو گرفتم  یگوش

 جان  حانهیسالم ر ـ

 ؟  یسالم همراز بانو خوب ـ

 خانواده خوبند ؟ دیون شما خوبممن ـ

 زنگ زدم حالتو بپرسم  یمرس ـ

 بود  رتیراستش االن ذکر خ میما خوب ـ

 ذکر من ؟ ـ

 آره گلم  ـ

 ن؟یگفت یم یخاال چ ـ

 خاله مامان اشکان کردم  یبرا تویخانوم فیتعر ـ

  دیآهان سالم برسون ـ
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  دید یرو م حانهیانگار ر کردیو نگاه م یداشت گوش یبه اشکان کردم که چهار چشم ینگاه

 رسونه یچشم حتما ، اشکان هم سالم م ـ

  ستین یامر زمیعز خب

 خوشحال شدم .خدانگهدار  ستین یعرض رینخ ـ

 خدا حافظ  ـ

 شدم  یکرد لبمو خورد ومشغول پاک کردن سبز یدست به کمر به من واشکان نگاه م یعل ریودادم به ام یگوش

 ؟ نمیبب نیبد حیخب توض ـ

 منو اشکان ونجات داد  خاله

  یبزار دیبا یقرار خواستکار هیپسرم  ستین یزیچ ـ

 کرد  یاخم یعل

 ؟ یک یاونو قت برا ـ

 داد  یخاله خونسرد کار شو انجام م ـ

 دختر سرگرد چشمشو گرفت  گهیاشکان د یخب برا ـ

 زد پس گردن اشکان  دیقهقه خند یعل ریام

 ؟  یبه من نگفت یزیچ صدا عاشق شد خب چرا یمارموز چه ب یا ـ

  دیبه پشت گردنش کش یدست اشکان

  گهیم یمامان چ نمیخب گفتم اول بب ـ

 شلوار اسپورتش گذاشت  بیدستشو تو ج یگوش یعل

 ده  یسرگرد دخترشو به تو م مینیزتم بب یباشه امشب زنگ م ـ
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بر  کیدرجه  یبا حضور خانواده  یبود عقد محضر یهم راض حانهیانجام شد واز اونجا که ر یچند روز خواستکار یط

 اشکان هم به قول خاله سرو سامان گرفت . بیترت نیگزار شد وبه ا

کردم وفقط چهره  یم یموندم و طراح یاتاق مشترکمون م یتو شتریشروع شده .ب مونیجدا یشمارش معکوس برا 

 چارهیداشتم. من! من ب یت.لحظات سخ دید یم لمیف ایکارش بود  زیاونم همش پشت م دمیکش یوم یعل ریام ی

شم دور از چ یپشت بام بود. گاه کنم یتونستم خال یکه بغضم وم ییشکنجه گرَم شدم .تنها جا یعاشق ودلباخته 

 یکاناپه خودمو به خواب م یبه حال زارم .شبها رو ختمیر ینشستم واشک م یپشت بام م نیدور چ یمحافظها لبه 

رد .عمه ک یباهام بد رفتار نم گهیانگار اونم خواب نداشت . د ینگاهش کنم .ول ریدل س هیزدم تا خوابش ببره تا بتونم 

 دهیآمده بودن مدام در حال مسافرت و پول خرج کردن بودن کمتر تو خونه د یخوش گذران یبرا هخانم وهلنا هم ک

 شدند. یم

رده آو یهم منو به وجد نم لمهایف نیا هگید یول مید یم لمیکاناپه زانوهامو بغل کرده و مثال ف یاتاق رو یروز تو هی 

  ستادمیبلند شدم ا یوارد شد تند ریکردم .ام یو احساس م یافسردگ یحساب

 سالم  ـ

 زد . یآمد لبخند جلو

  رنیب میبر میخوا یسالم بدو آماده شو م ـ

 تکون دادم  سرمو

 ؟  میکجا بر ـ

 شدم  هول دیبه من کرد که تا ته وجودم لرز یدر آورد و نگاه کتش

  دیچشم ببخش ـ

شروع به  زیر زینفسم شده بود . ر ی، همه  میدارا یکنم حاال اون همه  شیخواست عصبان یسر کمدم دلم نم رفتم

 کرد  دنیخند

 مدیمانتو بلندم خشک شد وچرخ یدستم رو یموتور سوار ستیپ میر ی. م میر ینم یهمراز اسپرت بپوش مهمون ـ

 سمتش 
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 اونجا ؟ امیب دیمنم با دیببخش ـ

 لباس شو باز کرد واز تنش درآورد  یها دکمه

 هم هستند  هیوبق هیسا الرویآ یستیآره تنها ن ـ

 شنیموتورواز پشت ماش دمیکه رس ستی.به پ نمیبب شویحرف آماده شدم .ته دلم دوست داشتم موتو سوار بدون

ا شناختم ب ینم گهیچند نفر د هیسا الر،یآبه همراه  الدیسجاد وم یاونجا بودن مهد یعل دوستانیآوردن .همه  رونیب

تونستم نگاهش نکنم  ی.نم دیپوش خصوصشولباس م یجالب بود همه موتور داشتن عل میکرد یهمه احوال پرس

 مدید یو م یکردن ومن فقط عل یم قیو تشو ستادنیرفت خانمها کنار ا یندم دلم براش ضعف م نیاز ا شیودلمو ب

آمد . دستامو  یخوب از پسش بر م یشد ول یم یداشت ته دلم خال  یخاک یتپه ها ای موانع یکهاز رو یبا هر پرشت

چشمم وگرفتم  یزدم ورو غیدستاشو از هم باز کرد .نا خواسته ج دیلحظه پر هیشدم  ششیمابه ن رهیمشت کرده و خ

 بود  ستادهی.اشکان کنارم ا

  شهینم شیزینترس همراز کارشو خوب بلده چ ـ

 به اشکان شدم .خودمو جمع وجور کردم  رهیو خ برداشتم دستامو

 ازش دارم  یدل خوش یلیبشه به من چه نه خ شمیزیچ ـ

 و آروم گفت : دیخند

 آره معلومه  ـ

 خواستم خودمو حسمو لو بدم  یکردم نم یاخم

  هیمنظورت چ ـ

 زد  یچشمک

  یدوستش دار دمیوقته فهم یلیخ یول یچیه ـ

 دادم  آب گلومو قورت ختیته دلم ر آخ

  ستین نجوریاصالنم ا رینخ ـ
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 دستاشو آروم آروم تکون داد  دیخند بازم

  دهیفکر کنم اون خل چلم دلش لرز یتو بگ یباشه باشه هرچ ـ

  ارمیبود شاخ در ب کیتعجب نزد از

 ؟ یگفت ی؟چ..چ یچ ـ

 بست  چشماشو

 حدسه  هیتو فکرش نرو فقط  یچیه ـ

دل شکسته ام  یعنیهم مثل من شده ؟  یعل ریام یعنیشد  شونی.افکارم پرآمدن موتور سوارها حرفمون قطع شد با

با کاله کاسکت رو بروم تند تند پلک زدم اشکم  یعل ریام دنی؟ اشک توچشمم حلقه بست .با د دهینلرز یخود یب

 کرد  زیداشت ، چشماشو ر یکالهشو در اورد اخم زهینر

 چته همراز ؟ ـ

 تکون دادم  سرمو

  یچی..هیه ـ

 مطمعن ؟  ـ

 داره  تینگاه، نکنه حرف اشکان واقع هیمن شد با  یچطور متوجه ناراحت دیدلم لرز ته

گاه ن نیاز ا یضرب زدم نگاهش روم زوم بود راه فرار نیانداختم و با پا به زم نییدادم سرمو پا رونیآه مانند ب نفسمو

 نداشتم دستشو جلو آورد بازومو گرفت مات نگاهش کردم 

  سوار شو ـ

 به موتور اشاره کرد  ـ

 زد یکردم لبخند یبه عل یبه موتور ونگاه ینگاه

 نترس سوار شو  ـ
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 قیتشو یدخترارو برا یغایج غیبودم که حواسم به اطراف نبود فقط ج یعل ریمجذوب ام نقدریاطراف نگاه کردم ا به

 گفت  یهمه سوار شده بودند مهد دمیشن یم

 . میبد یبق معمول سوارباشه نوبت خانومهاس  ط یخب نوبت ـ

حرکت  ینامزدشون وآماده  ایدستهاشون حلقه کردن دور کمر همسران  اقیمتوجه شدم همه بااشت دنیخند همه

 بلندم کرد سوار شدم  یبود عل جیهستن گ

 شد  ریهمراز بجم د ـ

ت کردن بود .سوارشد وهمه حرک دی. ست لباسش سفدیپوش دشویسرم کرد و خودش کاله سف  یرنگ یآب کاله

پام  یدستامو مشت کردم و رو رمیقراربود پرشت نداشته باشند وفقط آروم برند جرات نداشتم دستمو دور کمرش بگ

 گذاشتم لبهامو به هم فشوردم اشکان جلو آمد 

  یفتین ریوبگ یهمراز وعل ـ

 سرشو سمتم چرخوند دستامو گرفت ودور کمرش حلقه کرد صداش مطمعن ومحکم بود  یعل

 دستتو باز نکن باشه ؟ یطیشرا چیدر ه رینترس منو بگ همراز ـ

 یدستشو حس م یبود کاش گرما دهیپوش یچرم میضخ یبه دستم آورد .دستکشها یسرمو تکون دادم فشار فقط

 شد  یکنده شد . اول آروم هر لحظه تند تر م نیکردم .موتور از زم

 بلند گفت:  یاز کنارمون رد شد با صدا  الدیم

 ترسه  یانگار خانوم ورزش کارتون م یر یه اروم متعجب یـ عل 

 جواب داد  یو رد شد عل دیبلند خند بلند

  نیترسه صبر کن وبب ینم چمیه رینخ ـ

  دمیقند تو دلم آب شد .صداشو شن  تشیحما نیا از

 ما از اونا سره  یخوام ثابت کنم گروه دو نفره  یم میکه رفت گری؟ محکم ب یهمراز حاضر ـ
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 ب دادم جوا آروم

 ؟ یچکار کن یخوا یبله حاضرم مگه م ـ

 فقط رهام نکن  یچیه

بدون پرشت  یموانع خاک یاز رو هیدو کمرش حلقه بود بق یفشار چیحرفش دستام بدون ه نیشدم از ا تابیب یوا

 داد زد یرد شدن عل

  میکه رفت ریـ محکم بگ 

 و دستام و محکم به شکمش فشوردمزدم  غیج دمیوآسمان د نیزم نیخودمو ب هوی دمیو نقهم منظورش

 ترسم تو رو خدا نپر  یم یوا ـ

 ردم ک یم شتریو فشالر دستمو ب دمیپسب یبه پشتش م شتریومن هر لحظه ب دیپر یو از موانع م دیخند یقه م قه

  ادهیدونم جراتت ز یم نیبب نویباال زم نینزن از ا غیگم ج یهمراز بهت م ـ

  دیپر بازم

 لحظات برات  نیا ادین شیپ گهید دیپس لذت ببر شا ـ

 از دمینترس گهیکردم د هیفرصت االن بود سرمو به پشتش فشردمو گر نیخراب شد بهتر امیحرفش دن نیباا

نفسمو عشق پنهانمو به  زمویعز ی.آره من !عل دیپر یبلند نم یلیپرشتهاش مطمعن بودم کارشو بلده ،  البته خ

م ا وانهیمنو رها نکنه کاش به دل د اشبره ومن ترکش باشم .ک ایا آخر دنکردم کاش ت یآغوش فشرده و بغضمو خال

م تونستم اشکهامو پاک کن یکاله کاسکت  سرم بود نم هیبق شیپ میدونم چقدر گذشت که برگشت یرحم کنه. نم

د ش ادهیپ یعل میهمه قرار گرفت قیحرفها بود .مورد تشو نیمهم نبودم حالم خراب تر از ا یداشتم ول جهیسرگ ی.کم

شدم دست  ادهیبازومو گرفت ، پ ریکاله وبه اشکان داد ز شیشونیتو پ ختیحالتش ر وشخ یکالهشو در آورد موها

 شد  رهیکرد وخ یدستش گذاشتم اخم یلرزونمو رو یدستا ارهیبر کالهمو در ب

 ت بغلم کرد .از پش یعل دنیهردو بهم رس یو نشستم اشکان وعل نیپشت ماش دمیدو اریاخت یهمراز ب هیچ ـ

 اشمو پاک کردم شونه امو گرفت وبه سمت خودش چرخوند  یکالهوو کالهو در آرد تند نیا اریچته دختر در ب ـ
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 ؟ یدیترس نقدری؟ ا یکرد هیگر ـ

 یفاصله گرفتم و باال آوردم .عل یکم ادیمعده ام داره باال م اتیسرمو در جوابش تکون دادم حس کردم محتو فقط

 بود  ستادهیسرمون ا یمو ماساژ داد . اشکان روکنارم نشست وپشت

  یو تند رفت یدیپر نقدریداداش عادت نداشت آخه چرا ا ـ

  شهینم شیزیسفت منو گرفته بود که مطمعن بودم چ نقدریا شهیم ینجوریدونستم ا یم یچ ـ

 فشرد نهیو به سبلند شدم من یهم دورمون جمع شدن به کمک عل هیکه اشکان آورد صورتمو شستم . بق یآب با

م از کن یهوامو داره که ضعف م نقدریبارم هم ا هی یبار طوفان هی هیو بارون یبار ابر هی.رفتارش برام قابل درک نبود 

 کرد  یبه عل یاخم دیاز راه رس شیپزشک فیبا ک یمحبتش خدا ...خدا خالصم کن .مهد

 اخه ؟ یکن یم تشیگناه داره چرا اذ یعل ـ

 کرد  یاخم یعل

 خب  هیعیبارش بود طب نیاول یتیه اذچ  ـ

 و مقصر بدونند گفتم: یخواست عل ینم دلم

 دارم  جهیسر گ یفقط کم ستین میزیخوبم چ ـ

 آورد وفشارمو گرفت . رونیب فشیفشارسنجشو از ک یمهد

 بخوره  نیبد وهیآبم یفشارش افتاده کم ـ

 شد  بلند

 بگم  یدونم چ ینم یواقعا عل ـ

  ادستیدست به کمر ا یعل

 بابا  یا ـ

  ستادیتمام بشه بحثها بلند شدم ا نکهیا یبرا
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  ستین میزیخوب که چ ـ

به آغوش گرفته بودم واوهم بهم محبت خواسته  ویعل نکهیکه خوردم بهتر شدم .اون شب از ا یکیوک وهیاز آبم بعد

شرکت  یکارها شتریب ینده .علنمو شتریبازم دلم گرفته بود چند روز ب یبهم کرده بود خوشحال بودم ول اناخواستهی

 هارویشده بود .نقاش مینقاش یبرا یمن بهتر مدل خوب یهلنا و عمه باشند .برا لشیدل دیداد شا یرو تو خونه انجام م

 گذاشتم . یکاناپه م ریز

 با من نداشت.  یکار یول هیکردم عصب یم حس

 بودم .صدام زد  یطراح مشغول

 همراز  ـ

 شدم کنار گذاشتم بلند  کاغذمو

 بله  ـ

 کارت دارم . نجایا ایب ـ

  ستادمیا زشیمرتب کردم رفتم جلو کنار م لباسمو

 بله   ـ

 نییشرم داشتم سرمو پا یبشم به چشمهاش ول رهیخواست من خ یشد دلم م رهیتو هم گره کرد وبه من خ دستاشو

 کرد  یشالم باز ی شهیانداختم وبا ر

اسممو از شناسنامه ات پاک  میشیطبق قراردادمون از هم جدا م شهیمام مما بوده ت نیب یهرچ گهیدو روز د نیبب ـ

  ؟ ستین یحرف یکه بر یندار میی.البته جا یتونم بزارم بر ینم یسر قولم هستم ول یکنم .خواستم بدون یم

رمو س که همچون گردو راه گلومو بسته بود قورت بدم فقط یکردم بغض یحرف که فقط سع نیحالم بد شد از ا نقدریا

انو ز یگرفتم ورو زیم یاتاق رو ترک کرد دستمو به لبه  یبلند ینزد بلند شد ، با قدمها یحرف گهیتکون دادم .د

بود که  ادیز نقدریکرد. وغم دلم ا یم سیوخ صورتمدرشت اشک بود که  یرفت . دونه ها رنیافتادم چه خوب شد ب

 ، چه راحت شهیمزاحمم نم نجایا یکردم چه خوبه کس هینداشتم بلند شدم رفتم پشت بام تا جان داشتم گر یحس

 ؟ زندان بانم شکنجه گرم ! یدلباختم وشکست خوردم .اونم  به ک
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راست  کیرفتم  نییرمق وخسته آروم از پله ها پا یشد اشکهامو پاک ، نفسمو فوت کردم ب یم کیدار هاداشت

خودم زدم  یبه بدبخت ی.هه پوزخند دمینمو شنخا دایش تارویب یبه آشپز خونه صدا دهیرفتم آشپز خونه، نرس

 بره وارد آشپز خونه شدم  شیتا قرمز مبادست چشمهامو باد داد یاعدام بشه کم گهیکه قراره دروزد میانگارمجرم

 سالم  ـ

 باال انداخت  ییابرو تای.ب میکرد ی، باهم احوال پرس تایبعد ب میخانمو جلو آمد همو بغل کرد دایش

  میدیلباس خوب تنت د هی میخانوم نمردبه به همراز  ـ

 برداشتم  یاز جاظرف یآب وانیکل کل نداشتم از کنارش رد شدم ل حال

  نیخب االن بب ـ

 گفت: یمشغول ساالد درست کردن بود .بالحن تند خاله

 . میشروع نکن که اعصاب ندار امدهین تایب ـ

  دیدستشو داخل ظرف چ یجلو یوههایم تایب

 گفتم ؟ یچوا..خاله مگه  ـ

 گفت: تایدر ادامه حرف ب داخانمیش

اقا  یاز شما وپسرتون ، انگار حضور عمه  نی..اون از آقا و ا نیهست یجور هیشده مگه ؟ انگار همتون  یچ

 ودخترشون همتونو پکر کرده 

 جمع کرد  شویپرتز یاب خوردم رفتم سمت در آشپز خونه که هلنا وارد شد . لبها یوانیل

 پس ؟ نید یشام م یکما گشنمونه  ـ

 جواب داد  خاله

  شهیآماده م یچشم به زود ـ

 کردم و چپ چپ نگاهش کردم دوست داشتم لهش کنم .سرشو تکون داد  یاخم
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 ؟ یخوا یقرض باباتو از من م یکن ینگام م نجوریها چته چرا ا ـ

 خنده  ریزد ز تایب

 بهش کردم، در جواب هلنا گفتم: ینگاه

 یده بهتره دمتو بزار یبهت نم یچیه یعل چارهی، ب یمفت راثیارث وم یبرا یتو اومد ار،دوماینمنو  یاوالاسم بابا ـ

  یروکولت وبر

  ستادیبه کمر ا دست

  رمینم یمن دست خال مینیب یحاال م ـ

 بهش زدم که بسوزه  یهامو باال انداختم پوزخند شونه

  یاریب ریبله  شوهر گ  یبودنتو نشون ند ریکه پ ینک یخرج عمل و پرتز م یریبگ یچکار توکه هرچ یخوا یآخه م ـ

 جلو آمد  ینیریخود ش یخبر از همه جا بود برا یب تاکهیب

 وا همراز حدتو بدون  ـ

 بلند گفتم  یکردمو با صدا یاخم

 شد ؟  دایتو خفه شو باز سرو کلت پ ـ

خواست تا دق  یم یجنگ حساب هیلم به صورتم زد . آخ د یلیکه از حرف من سرخ شده بود ودر حال انفجار س هلنا

 به یخانمو خاله سع دایوش تایخونه رو برداشت ب غمونیج یکنم چنگ زدم به موهاش اون زد من زدم صدا یدلمو خال

 دستام خشک شد تو موهاش جلو آمد  یر علیمحکم ام یکرد با صدا یم غیج غیجدا کردن ما داشتن عمه هم ج

  دیباال کش شوینیشده بود ب یور هیهلنا که تاپ تنش  دیافتاد چه خبره ؟ باز به جون هم نجایا ـ

 که داره ؟ یتیچه ترب نیبپرس ا نیازا  ـ

چونه مو گرفت سمتش انگشت  دیام کش ختهیبه هم ر یبه موها یدستش به بغل ودست کیجلو تر آمد و منو با  یعل

 روبه هلنا کرد  دیگونه ام کش یوسطشو رو
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 نه ونگات ک سهیوا یخوا یبعد م تویمسخره باز نیا یکن یاش برداشته .چرا تمام نمصورتش خر یچنگش زد نیبب ـ

 جلو آمد  عمه

 زنه  یرابه را به دخترمن حرف م یریزنتو بگ یجلو دیتو با یعل ـ

 حرف  نیبوداز ا یدنید تایوب دایش ی افهیق

 بوسه شد  نی.دلم گرم وتنگ ترازا دیگونه امو بوس یعل

 ن به حسابتو شهیم زیفردا پول وار یپرداخت متیسر ق میماکه تواففق کرد دیکنم تمامش کن یعمه جان خواهش م ـ

 وبه من نگاه کرد  دیبه لباسش کش یدست هلنا

 . میشیراحت م تیزن آمازن نیاز دست تو ا میر یپس فردا م ـ

 آمدم وشالمو مرتب کردم  رونیب یبغل عل از

 . مینفس بکش هیمام  دیآره بر ـ

 دستمو گرفت وبا خودش کشوند سمت پله ها  یخانم فکر کنم در حال پس افتادن بودن که عل دایوش تایب

 صورت مثل گل  نیصورتتو پاک کنم ..نگانگا چکار کرده با ا میبر ایب زمیعز ـ

 یکم ویرفت سمت دستمال کاغذ میدوست داشتم بشنوم وارد اتاق که شد یول شهیدونستم حرفهاش نما یم

خودمو عقب  یکاناپه نشستم ، کنارم نشست وآروم صورتمو با دستمال پاک کرد درد داشت کم یکرد .رو سشیخ

 .چشمامو بستم دستشو گرفتم دمیکش

 آخ  ـ

 خراشه  هیفقط  ستین یزیچ ـ

 ونریماتم شد نفسشو فوت کرد دستمال تو سطل آشغال کنار اتاق انداخت و ب یبازو دستشو رها کردم کم چشمامو

 نه اونوقت یگفتم دوستش دارم .ول یتو نگاهشه کاش جرات داشتم وم یزیچ هیکنم  یچرا حس م دیرفت . لبام لرز
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 یهمه چ گهیدوروزه د دیچشمم چک یگوشه  ززانوهامو بغل کردم اشک ا دمویکنه در موردم .دراز کش یفکر م یچ

 در نشستم  یتمومه با صدا

 ؟ دییبفرما ـ

 وارد شد  خاله

 اده استشام آم ایهمراز مادر ب ـ

 پاک کردم  اشکمو

 ندارم  لیخاله م  ـ

 جلو آمد وکنارم نشست دستمو گرفت  خاله

 هیحرف بزن دخترم ! چرا گر ینخورد ینهارم درست وحساب ؟یشد ریگوشه گ نقدریهمراز دخترم چته؟ چرا ا ـ

  یکرد

 به بغلش گذاشتم  سرمو

 بگم ؟ زیچ هی، خاله  یزندگ نیخاله خسته ام ، خسته ازا  ـ

 نوازش کرد  سرمو

 بگو گلم  ـ

 کنم  یزندگ نیخواد بعد از ا یدلم نم خاله

  دهیآزارات نم گهیکرده د رییتغ یلیخ یرفتا عل نیخدا بزرگه بب زمیحرف ونزن عز نیا ـ

  ستادمیا صاف

  شهیق مدوباره همون آدم ساب یوعل شهیتمام م ی. پس فردا که هلنا وعمه برن همه چشهیهمش نما نایخاله ، ا یول ـ

  امدهین یتا عل میشام بخور میکنه ، حاال پاشو بر یبدون خدا کمکت م یپاک ومعصوم یهست یقو یلیدخترم تو خ ـ
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 زدم  ییلبخند زورک ـ

 میـبر

 ریام ییرایسر پابودن ومشغول پذ دایوش تایزد ب یآماده وخورشت فسنجون روش چشمک م زیم نییرفتم پا همراش

 صدام کرد  یعل

  نجایا نیبش ایهمراز ب ـ

 آروم گفتم : دیبرنج برام کش یکنارش نشستم هنوز غذا نخورده بود کم رفتم

 ممنون بسه  ـ

اونم حال منو داره ؟ نه بابا..خودم جواب خودمو  یعنی دیکش  یخودشم کم یبرا دمیتکون داد باکمال تعجب د سرشو

جمع کنند  زویبعد شام بلند شدم وکمک کردم م دادم .به زور چند قاشق خوردم .عمه وهلنا با اخم غذاشون وخوردن

 نازد کرد  یپشت چم تایب

 ؟ یآقارو خام خودت کرد یچکار کرد میمدت ما نبود نیت.ا ییخونه ا نیواشما چرا شماکه االن خانم ا  ـ

 نگاهش کنم گفتم: نکهیگذاشتم بدون ا نتیکاب یدستمو رو یتو یبشقابها

 و ندارم حرفار نیا یمن اصال حوصله ا تایب ـ

 رفتم که از پشت لباسمو گرفت  یم رونیاز اشپز خونه ب داشتم

  ییخونه ا نیخانم ا یفکر کرد نمیصبر کن ب یهو ـ

 زدم به صورتش  یلیسمتش وس دمیچرخ

 بهت گفتم حوصله ندارم ولم کن  ـ

 زدم  غیصورتش گذاشت وذل زد به چششم نا خواسته ج یورو دستش

  دیخسته شدم از تون خسته ولم کن هیگر ریزدم ز دیدار یرم بر نمها چه مرگته چرا دست از س ـ
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صورتم گذاشتم خودمو تو  یدستامو جلو دیلرز یبدنم م دنیرس یواشکان هم تند یعل ریآشپز خونه ام دنیدو همه

  دمید یعل ریبغل ام

 بهش  یگفت یچ تای؟ ب یلرز یچته همراز چرا م ـ

 گفت : هیباگر تایب

 خودش آمد زد به صورتم  یچیآقا به خدا ه ـ

 کردم  تای، روبه ب امیب رونیکردم از بغلش ب یسع

 مگه من مثل تو مرض دارم ؟  ـ

 کرد  تایروبه ب یعل ریام

  گهیچه االن چه صد سال د یبزن هیگوش و کنا ای یبگ یزیآخرت باشه به همراز چ یدفعه  ـ

 وان عن چیبه ه یامارت بزار نیپاتو توا یبه بعد حق ندار نیازا

 گرفت دایاشاره سشو سمت ش انگشت

 .  دیکن یته باغ وخال یتا آخرهفته خونه  هیکنه کاف یهمون شوهرت کار م دیباش نجایا خوادیتوام نم  ـ

 خانم به التماس افتاد  دایش

  دیکرده آقا شما ببخش یعقل یبچه ب نیآقا تو رو خدا ا ـ

 جواب داد  یعل ریکردنش نداشتم حقشون بود ام هیبه گر یحس چیه

ه خواد خونه شلوغ باش یدلم نم گهید رندیوام دادم به کار کنان شرکت خونه بگ دیکه گفتم : نگران نباش نیهم ت

 به سالمت  رمیگ یروزه م کی یمهمون که آمد خدمه  هیکاف کشهیخاله زحمتمونو م نیهم

 زدن  رونیاز امارت ب هردو

 لبشو کج کرد  عمه
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 به خاطرش  یجنگ یداره  آخه با همه م یچ دختره نیخدا شانس بده ا ـ

 دستشو دور بازوم حلقه کرد  یعل ریام

 بحث  دیتمام کن گهی.د دمیکس ند چیداره که تو ه ییزایچ هی ـ

 به من کرد  ینگاه

 آخه ؟ یکن یم هیبسه چرا گر ـ

 کرد  یاشکامو با کف دست پاک کرد اخم 

 ؟ یتب دار نمیصبر کن ب ـ

 تکون دادم سرمو

 خوبم نه  ـ

 به خاله کرد  ینگاه

 تب داره ؟ نیبب ایخاله ب ـ

 زد  میشونیجلو آمد دست به پ خاله

 آره چقدم تب داره  ـ

 بازم دوست دارم یدونم همش تظاهره ول ی.م مینشست ییرایداخل پذ یاز مبلها یکی یرو میدستمو گرفت رفت یعل

 رو به اشکان کرد  ی.عل

  ادیب یاشکان زنگ بزن مهد  ـ

 تکون دادم  ودستام

 برم بخوابم؟ نینه ممنون خوبم اگه اجازه بد ـ

  ادیم یمهد یکرد باشه استراحت کن ول یم شتریهنوز تو دستش بود .وتبمو ب دستام
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 نیآورد وقدم زنان شماره گرفت .بلند شدم ورفتم سمت پله ها سر گردان بودم از ا رونیب بشیازج شویگوش اشکان

 خنک درست کرد  یمویبرام شربت آبل حس وحال دنبالم آمد خاله هم

 کاناپه خاله شربت وگرفت سمتم  یرو نشتم

  یاشفته ا نقدریبخور دخترم چته آخه چرا ا ـ

 تب دارم  یخاله خوبم فقط کم ستمیآشفته ن ـ

 شالمو از سرم کند  یعل

 کنه  یم شتریالمصب و تبتو ب نیا اریدر ب ـ

 خاله کرد  روبه

  ادهیبده بپوشه تبش ز یزیچ یشلوارل یخاله تاب  ـ

 شدم خودمو جمع کردم  هول

  یراحتم  مرس ینجورینه نه ا  ـ

 ازم گرفت  وانویپوشم سر گوش انداخت ل ینم زهارویچ نیدونست ا یم خاله

  شهیمعظب م ادیب یپسرم بزار راحت باشه االن مهد  ـ

 کرد . نهیسرم انداختم شروع به معا یآمد ومن شالمو رو یمهد

 که کنارم نشسته بود کرد.  یعل روبه

 ؟   یتنهامون بزار شهیم یعل  ـ

 کرد یاخم یعل

 . ستمیکارتو بکن من که نامحرم ن ـ

 کرد  یاخم یمدت من خودمو ازش پوشوندم .مهد نیتمام ا یول میآره نا محرم نبود دمیبه خودم لرز یحرف عل نیازا
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 گفتم برو  یعل ـ

 رفت  رونیاق بوازات دیبه موهاش کش یبلند شد دست یعل

 نفسشو فوت کرد  یمهد

 پسر نیدنده اس ا هیعجب  ـ

 نشست  کنارم

ه تو دلت یچ یمن حساب کن یرو یتون یم هیاز استرس و نگران یتب ناش نیا ستین تیزیکردم چ نتیهمراز معا ـ

 بکنم ؟  یبتونم کمک دیده به من بگو شا یکه عذابت م

 م کرد یانداختم با ناخونهام باز نییپا سرمو

 گرمازده شدم  دیشا ستین میزیچ ـ

 ؟ یبه من بگ یخوا ینم ت

 . ستین میزیگفتم که چ ـ

 شد روبه در رفت  بلند

 بگو  الریبه آ یگ یباشه اگه به من نم ت

  ستین میزیگفتم که چ ـ

نداشتم هلنا وعمه  لیخوردم نهارهم م ریش یصبحانه رو به زور خاله کم دمیحس کردم به آخر خط رس اونشب

که به عمه وهلنا  ییبه خاطر پولها دیشا دیرس یبه نظر م یهم عصب یعل ریبودند ام لشونیوسا یشغول جمع آورم

 ریمعطر ا یسرمو فرو کردم  وبو دمیشبالشتش ک یتختش نشساتم ودستمو رو یداده ..رفتم اتاق مشترکمون لبه 

پاشو خوب  یخوابم ...صدا یم یعل ریام یاتاق وبا نفسها نیکه توا هیشب نیامشب آخر دمیرو به مشام کش یعل

کاناپه نشستم .در باز شد ، اره خودش بود رفت سمت کمد لباسهاش و  یاز تخت فاصله گرفتم رو ی.تند شناختمیم

موهاشو مرتب کرد ، عطر زدو به دستش کرم زد منم فقط  نهیا یرفت جلو دیپوش ییاماده شد کت وشلوار قهوا

 تشو گرفت سمتم کردم کراوا یحرکاتشو نگاه م
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 ببند دستمو کرِم زدم  نویا ایهمراز ب ـ

ت لبه زد ونشس یقدم بلند تر شه لبخند یتا کم ستادمیپا ا یپنجه  یسمتش کراواتو دور گردنش انداختم ، رو رفتم

 تخت  ی

 حاال ببند  ـ

خواد  یچرا دلم نمنگاهمون به هم فقل شد  یکیهمه نزد نیاز ا دیگردنش بود دلم لرز ریبستم دستم ز کراواتو

 زد  یمیدستمو بردارم لبخند مال

کارهارو انجام داده فقط  یهمه  لیوک میفردا ساعت نه صبح قرار محضر دار یول امیامشب نم رونیرم ب یدارم م  ـ

 خواد . یامضا م

 یه نابودب شل شد وافتاد دوطرف بدنم بلند شد کنار رفتم ورفتنشو تماشا کردم قامت بلند و دلرباش منو به دستام

ته رف ادمیده  ینم تیبهم اهم یکه زره ا یشدم ؟ کس ی، من وباش عاشق ک رونیکشوند بارفتنش اشکم پرت شد ب

 کنم . یحاال خوبه گفت ولت نم نجامیانتقام ا یبود برا

نجره پ شب بود از پشت کینرفتم .خاله نگرانم بود حال زارم منو رسوا کرده بود باز تب کردم .ساعت  نییهم پا شام

 ادیمن یعل ریراحت بود ام المیخ دمیکش ینفس م یکرد .به سخت یم یتاب یشدم قلبم ب رهیپراز درخت خ اطیبه ح

توجه همو جلب کرد .برش داشتم  یساتن دیسفبپوشم که لباس خواب  یخنک شرتیرفتم سمت کمد لباسها که ت

انوم ز یلباس تا رو ی.به خودم نگاه کردم بلند بازو لباس خوابهام بودم یچقدر عاشق لبسها ریبه خ ادشی دمیپوش

ها تو تن دیبزنم از فرداشب با یالیخیخورد دوست دارم امشب خودموبه ب یاز سر شونه م یدوبند کیش یبود ساده ول

 قدرنیکردم ا هیگر یوحساب دیپرت کردم بغضم ترک یتخت عل یشدمو خودمو رو رهی.به نور ماه خ  ابماتاق خودم بخو

 م تا خوابم برد.کرد هیگر

امشب ؟  ادیمگه قرار نبود ن ی؟! وا یعل ریخدا ام ای. دمیپاهام از خواب پر یرو یدونم چقدر خوابدم با لمس دست ینم

  ستیخدا چرا لباس تنش ن ای

 گفتم : دهیبر دهیبر دمینشتم تو جام ملحهفه رو باال کش خیزدم، بلند شدم س یفیخف غیج

  یای..نم یت..تو .. مگه نگفت  ـ

  دیخورده خاک برسرم .جلو تر آمد و ملحهفه رو کش یزیآره چ دمیترس دمیچشممشو د یکوب خمار وارینور د ریز
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 نگو ؟ زیهمراز چ شیه ـ

 شونه هام گذاشتم  یجمع کردم دستامو رو خودمو

 تورو خدا برو عقب  ـ

 کرد  دننیشروع به لرز بدنم

 

 دارید ...ادامه 

 تهیه این رمان بسیار زیبا به لینک زیر مراجعه کنید برای 

 

 https://zarinp.al/164265 

 

وق این اثر برای رمانهای عاشقانه این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حق

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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