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 نام کتاب: هوای تو
 نویسنده: بیتا میرانی

  پلیسی، عاشقانه، جنایی هیجانی،: ژانر
 ناشر: رمانسرا

 :خالصه داستان
یک دختر شکست خورده که در اثر یک اشتباه  

شود می در سن پانزده سالگی دچار شک عصبی
د تا در اثر یک کنمی و همیشه قرص مصرف
  ...شه کهمی اتفاق به راهی کشیده

انند سنگ از یک پسر زخم خورده اما سخت م
جنس مونث متنفر است مغرور است و جدی 
خنده بر لبانش نقش ندارد فردی که برای انتقام 

 ...شود در راهی دشوار و پرماجرامی وارد ماجرا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ن خونه ایستاده بودم و داشتم هوا رو بالکتو . ادمی عاشق برفم! داره برف

ها هکه از مغازمینشستن مردمی برفا آروم آروم رو سرم. کردممی استشمام
آهی . خریدن چقدر شاد بودنمی های زمستون آجیل و تخمهبرای دورهمی

قربونش برم خیلی مهربون . شب مامانم صداش بلند شد12ساعت . کشیدم
 . خوریمی دختر بیا تو، سرما ...اسناد ...اسناد: ست صدام زدو ساده

 کنم_چی کار 
 . _ دیروقته بیا بخواب، فردا مدرسه داری

 : یا صدای نسبتا بلندی گفتم
 . _اومدم مامان خوشگلم اومدم
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مون کارگر وضع پدرم. فکرم رفت سمت بدبختیامون. رو تختم دراز کشیدم
مامانم از . ؛ ولی بابام همیشه فرزند پسر دوست داشتخوبه خدا رو شکر

گه تو باعث و بانی این می پدرم همیشه .وقتی من به دنیا اومدم مریض شد
 دوستشده ولی هرچی باشه پدرمه، می بابام چقدر عذابم. مریضی هستی

دوست چقدر . م هنره، تئاتر و بازیگریه دبیرستانی هستم رشتهسالم15. دارم
ننر و نازنازی  انقدرف بابام الع. سالشه20اسمم اسناده برادرم . دارم بازیگر بشم
 ها گریهایمدرسهش ساعت ها مثل بچه تا یه سوزن بره انگشتتربیتش کرده 

من باسختی به دنیا اومدم با سختی بزرگ . ه ولی روزگار بد تا کرد، بدکنمی
  ...شدم تااینکه

 زمان حال
خواد می دونم چی از جونممیوای صدای نحس این مرد دوباره بلند شد ن

باخشم . پس کلت انداختی چیه صداتو: دفترم رو بستم رفتم تو حال گفتم
کرده خدا چی کار کنم دررفتم تو اتاقم دروسریع م...ت اومد سمتم وای دوباره 

کردم به گریه کردن خدا جون بسمه دیگه  قفل کردم پشتش خزیدم و شروع
 کشم زندگی من بعدیک اتفاق به این روز افتاد هروقت یاد اون روز شوممین

شه خدا جون چقدر سخت بود می م واردلرزه و شک عصبی بهمی فتم تنممی
 م باوجود این مرد بازم سخته با لگد شروع کردضربه زدن بهاالن

رازی به  اصالالدنگ مسته عالف خدایا اگه زوری نبود ی در عادتش بود پسره
شم از دستش رفتم سروقت می دیوونهشدم دارم میزندگی با همچین مردی ن

 ...دفترم
 

 . اولی خاطرات اسناد صفحه
ترسم پسر می کنه خیلی ازشمی از مدرسه برگشتم یه ماشین هرروز تعقیبم

ترسم ماشینش می خوشتیپ و پولداری ازهمه لحاظ تکه ولی من ازش
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گم می ه خودشم همین طورمن دارم چیخوشگلمشکیه خیلی ی پورشه
 زد جوابمی نبودم که شدم بوق دیوونه

پیچیدجلوم پیاده شد قامتی بلند و خلوتی ی دادم تا اینکه تو کوچهمین
با افکارایای بچگانم  چقدر اون موقع بچه بودم و) بود خوشگلچهارشونه واقعا 

ر جلو دوستام بذاه پولداره ماشینش قشنگه خوشگلگفتم یارو می کردممیسر
نحس زندگی من  با دستام بدبخت کردم روز دونستم خودمومیپز بدم ولی ن

 ).از اونجا شروع شد
 .خانم سالم: رهپس

 .سالم ...س: من که ترسیده بودم گفتم
 :جذاب و آرامش بخشی زد و گفت پسره لبخند

دونید از اون روزی که این چشمای آبی می تونیم بیشتر آشنا شیم آخهمی-
 همینه. شیشه ای رو دیدم دنیام

کردن ولی می یم تعریفخوشگلشنیدم درسته همیشه از می وای خدا چی
که پولداره فرطی باهاش  ن پولداری وا هرچی این دلیل نمیشهپسری با ای
اخم کردم و خواستم برم که جلومو گرفت گارد گرفتم که خندید . دوست شم
 خوشگلخندید می چقدر وقتی

 .میشد بسه اسناد چته دختریه پسرندیده بدبخت
 .رید برمبذاآقای محترم مزاحم نشید -

 :پسره یه کارت گرفت جلوم و گفت
 .شم بیشتر باهم باشیممی خوشحال هماکان ماسم-

 ه مزخرف منم فورا قبول کردم تا رفتم سر کوچهکارتو اجبارًا گرفتم لبخند زد. ه
جای خدا روزیتو یه : کارتو جلو چشماش پاره کردم و فرستادم هوا و گفتم

برگشتم گیردادنای  بعد دویدم سمت خونه تا. دیگه بده عمو ما اهلش نیستیم
قش زیر اله ولی حیف اخخوشگلین دوباره شروع شد داداشم خیلی الکی اتر 

 .دارم دوستشه چقدر کنمی همیشه از من دفاع مادرم ،صفره مخصوصا بامن
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 زمان حال

اشتم ذمی شونالترکید باید چوب کبریت می ی خوابیچشمام داشت از زور ب
م قسم به در لگد زدو دارو قال راه انداخت حاضر انقدراین مردک عوضی 

خوره می افتاده عوضی اینقدر بخورم جسم لجن و کثیفش پشت در بی جون
بمیره به درک آرزوی من که همینه از دستش راحت مشم  اصالمیره می داره

زدم انداختمش تو کشو لباسا اون زیر قایمش کردم خیلی  دفتر و بستم قفلشو
. هکنیم برام عزیزه اگه این عوضی دستش بهش برسه مطمئنم نابودش

ی اباژور کنار تخت اون تو قایمش کردم بلوز الم گذاشتکلیدشم طبق معمول 
هامو شونه کردم رفتم تو تخت با مو. و شلوار راحتی تنم کردم و مسواک زدم
شه اباژور رو خاموش کردم و گرفتم می فکر این که فردا باز بدبختیام شروع

ص خودشو داره مگه سرویس بهداشتی مخصو خوابیدم خوبی اتاق اینه که
نحس این عوضی ی شویی و حموم قیافهستنه هربار مجبوربود برای رفتن به د

 .فطرتو تحمل کنم با این فکرا خوابم برد پست
خواد می مهران بیدار شدم کوفت بخوره دوباره صبحانهی صبح با صدای نکره

ران خونه یا توی خیابونای ته خدا یای انگار من خدمتکارشم عوضی همیشه
م بهم دست بزنه نذاشتاز اون روزی که زنش شدم  سه باید جمعش کننالپ

بازم یادم افتاد رو زمین زانو زدم دستامو . من.. ولی چه فایده با این حال
، ک عصبی دوباره شروع شد اون صداهاو م رو گوشم وای نه دوباره شگذاشت

م شروع شد هاوکباز دوباره ش... وناله هام اشکام جیغام وها هصدای گری
 :زدممی زدم دادمی جیغ

خدا دست از سرم بردار کمک یکی کمکم کنه نکن عوضی به من تو رو  نه-
، داد و قال راه انداخته بودم تا مهران درو شکست طورهمین. ..نزن دست

تو کشو پیدا کرد  رو فهمیدم قرصامیگفت قرصام کجاس ولی من که هیچی ن
خودمو تکون بدم انگار  تونستممیرفتن ن و انداخت زمین هر کدوم یک جا
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 طورهمینکه زمان به عقب برگشته و من توی همون روز همون خونه هستم 
 هوش بشم که مهران سرم و بانزدیک بود بی. لرزیدممی زدم ومی جیغ

 :د داد زدنبل .خشونت بلد کرد و یه قرص چپوند تو دهنم حالم بهتر شد
گی رو به کامم تلخ کردید تو که یه مریضی یه شرفت زندتو و اون برادر بی-

رت م ریختی روهم بعد با برادربراد با. هم هستی زههیچ، ه... دیوونهروانی 
 مردی از دستت راحت شم.می ؟ کاشیدخوامی ماکان رو کشتید دیگه چی

 :بلند شدم روبه روش ایستادم جلو اومد و گفت. گریم شروع شد
 .ر خودتو بستی به ریش منه بدبختبه زو ؟ بهت برخورد آره؟چیه-

 :زدم داد توانم زدم توی گوشش سرشو بلند کرد و با خشم نگام کرد با تمام
منو نابود کردید خدا  از خودت که زندگیتر بی شرف تویی و اون برادر عوضی-

 ازتون نگذره
جوری زد تو گوشم که پرت شدم گوشه ای لبم خون شد بامشت و لگد افتاد 

وای چقدر درد دارم . ..زد که چشام از زور درد روهم افتاد منو درانقبه جونم 
 دیوارا. زیاد بود که نتونستم جلوی خودمو بگیرم و جیغ بلندی که زدم انقدر

خواد میطالق نگیرم اون منو نن چقدر بدبختم خدا آخه چرا باید م .رو لرزوند
هزار بدبختی با  !چی کار کنم ق من موازی با قصاص ارتین ای خداولی طال

خودمو آماده کردم و رفتم اشپزخونه مسکن خوردم و رفتم تو تخت خوابیدم 
رو پیدا کردم درو قفل کردم و رو صندلی نشستم  دست کشیدم و کلید دفترم

 کلید کوچولو رو تو قفل کوچیک دفتر چرخاندم و بازش کردم شروع کردم به
  ... نوشتن

 
 دومی خاطرات اسناد صحفه

 
دونم این پسر چرا میدیدم من نمی رفتم مدرسه ولی باز ماکان رومی هر روز

گفت می زدمی داشت هرروز باهام حرفمن بدبخت برنمی دست از سر
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 انقدرم دنبال عاشقت شدم دوست دارم و از این حرفا یه روز ارتین اومده بود
تو ترسیدم که نزدیک بود فشارم بیفته روز بعد که رفتم مدرسه دوباره اومد 

 :گفتم کوچه پیچید جلوم با حالت زاری
 ؛تو رو شه همکمی ، داداشم بفهمه هم منوخدا دست از سرم بردارتو رو -

 کنم برو.می خواهش
مو مو گرفت که خشک شدم فورا دستدست ،زدیکم. اومد نلبخند تلخی زد
 :گفت مو گرفت واصله گرفتم خواستم برم که مچ دستکشیدم و ازش ف

 .میرممی اگه پیشنهادمو رد کنی ،دارم تدوست! ولی من عاشقتم-
 !...عصبانیت گفتم بمیر به درک با

شنبه بود باشیدا دوستم منتظر سپیده بودیم که اومد جلو مدرسه از ماشین 
ولی ماکان فقط  زدننمی دخترا از اون حرفی ش پایین اومد همهخوشگل

 :رد به ماکان و گفتدید یکی از دخترا که از قضا بامن لج بود رو کمی منو
 هستم. کنی منمی اونو نگاه لی چراوای چقدر خوشگ-

و اون لحظه سپیده اومد ماکان سوار ماشین شد . و با تاسف تکون دادم سرم
 :زدن و گفتن و رفت دخترا دورم حلقه

 هکنمی همچین پسری که تو رو نگاه حیف-
 :برای دفاع از من گفت شیدا

هرکس که بخواد نظر .نیست مثل شماها ،م مغروره هخوشگلاتفاقا اسناد هم -
 تونه جلب کنه.می رو
 :زد و گفتای  تره قهقههدخ
 ...اون پسر رو جلب کنه تونه نظرمی کی آخه الهی کور خوندی،-

خترا دارن خودشون د حاالخند زدم واقعا اون به من شماره داد من رد کردم پوز
 :گفت شیدا کشنمی رو براش

 رو رو کم کنی.تونی روی این دختره پریم اسناد بگو که-
 :سپیده با عصبانیت گفت
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ای ایندشو به به این الکی سر موضوع تسهمگه اسناد بچبس کن شیدا، -
 خطر بندازه

دست سپیده و شیدا رو گرفتم و راه افتادم سمت خونه و روبه اون دختره 
 :گفتم

 .نیستم هامن مثل شما-
 :دختره خندید و داد زد

 !ترسیدی کوچولو ؟چیه ،ه ندارمبگو عرض-
من  ،بینیدمی :مو کردم سمتش و با عصبانیت گفتمبااین حرفش ایستادم رو

 ه.تازه خانم خانوما اسمش ماکان ،ام جلو مدرسهمی فردا با اون پسر
وقع مخونه )اون پوزخند زدم و راه افتادم سمت. دختره دیدنی بودی قیافه

دونستم می ، چهی اون دختر رو کم کنمچقدر خوشحال بودم که تونستم رو
 :ماکان باز پیچید جلوم و گفت. رد شم تا خواستم از کوچهزندگیم نابود شده( 

 .دارم تمن دوست ،خدا قبول کنتو رو -
 :گفت و ماکان لبخند زد. لبخند زدم و تو دلم به اون دختر خندیدم

 قبوله خانم زیبا؟-
 :گرفتم و اون تشکر کرد گفت. تمت کرد تو جیبش و کارتشو داد دسبعد دس

 !برسونمتون-
 :با ترس گفتم

 رم.می ممنون خودم! نه نه نه-
دادم و حرص خوردن اون دختر می زماکان پ   بعد اون روز هرروز جلو مدرسه با

دیدم تا اینکه یکروز منو به مدیر لو داد و مدیر مدرسه منو با ماکان دید می رو
کردم  کشه تا اینکه از مدرسه فرارمی م پدرم منودونستمی ،و به پدرم زنگ زد
  ...ماکان ولیی و رفتم دم در خونه

 
 زمان حال
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 باالشویی خون ستخوره با دو خودمو رساندم به دمی وای حالم داره به هم
م هم کردم و رفتم غذا درست کردم بازم حالم بهاوردم دفترمو مثل هرروز قای

زو می دیدمی رفت چشمام تارمی جحالم خیلی بد بود سرم گی. خورد
سمت اتاق خواب تا . بابدبختی چیدم ورفتم تو حال و اونجا راهمو کج کردم
وقتی چشمام رو باز . پام رسید تو اتاق چشمام سیاهی رفت و تاریکی مطلق

مثل  و اشپزخونه شامشو کوفت کرده بود شب بود رفتم تو1کردم ساعت
خودمو آماده  م وگذاشتاسامو تو چمدون لب .ال رفته بودهمیشه م...ت از ح

ین پاورچین رفتم آروم و پاورچ .پوشیدم و چمدونو بلند کردم کردم مشکی
رفتم  مو که حبس شده بود دادم بیرون تاکسی دربست گرفتم وبیرون نفس
 :در زدم درو باز کرد و بغلم کرد و گفت .دوستم سپیدهی سمت خونه

نزدیک  ،کنیمی س دادی که داری فرارا ماوای دختر از اون وقتی که اس -
 .بود از ترس بمیرم

مستقل وکیل و یک دفتر وکالت داره اون به نتیجه رسید ولی من  االنسپیده 
 :زدم و گفتم لبخند تلخی. نه
 اد سراغت چی کار کنیم.می نه نیستماون عوضی بدو-

 :باعصبانیت گفت
ریم دفترم می اممی ناالوایسا ، ادمی عوضی اشغال زورش رو توی پسره-

 .اونجا بمون
پوش و زیبا اومد بیرون خیلی مهربونه از اون رفت تو و مثل همیشه خوش

 خواممی خدا
. ..ش شدیم و رفتیم سمت ادارهایویلابلآ 206. همیشه خوشبخت شه سوار

 :اشت تو دفترش و گفتمنو گذ
 خواهر گلم پیشت بمونم؟-

 :شدم و گفتم لبخند زدم و بغلش کردم محکم ازش جدا
 .مونممی جاهمین نه گلم تو برو من-
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 :باخشم گفت
 .موندیمی جاگرنه هموندونه، و می مواون عوضی خونه-

 :لبخند زدم و گفتم
 .واسه خودش هجا هم نعمتیهمین-

 خندید.
 راستی سپیده کارارو انجام دادی؟-
 ش.هفرستم جلو خونمی اره عزیزم فردا-
 .دادم هم زحمت د به توببخشی !ممنون ،خوبه-

 :لبخند زد و گفت
 .عزیزممیتو خواهر خود-

صبح  ...کاناپه خوابیدمخداحافظی کردم و اومدم تو درو قفل کردم و رو 
 گذشتسپیده یکم دیر اومد ترسیدم زنگ زدم دردسترس نبود چند ساعت 

 :گفتم تا اینکه نزدیک ظهر بود اومد دویدم طرفش و
 .ردم از ترسسپیده چرا دیر اومدی م-
 .هیچی-
 .شده زیی چیمیومد سپیده راستشو بگو تو همیشه صبح-
 .نشده نه گلم هیچی-

 :اخم کمرنگی کردم و گفتم
 . شناسم بگو چی شدهمی تو رو به من دروغ نگو من-

 :سپیده اخم کرد و گفت
 .ولی قول بده که زود جوش نیاری ،گممی بهت-
 .باشه بگو-
مهران فرستادم یک ساعت بعدش ی واسه رو قطالامروز صبح که درخواست -

ترسوش کجاس من اونو  ، گفت خوداومد جلو خونه و داد و قال راه انداخت
 از اولم
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 کنم.میدش نیاد درخواست رو امضا نولی بگو تا خو ،خواستممین
 :سپیده با نگرانی گفت

نت مساوی با دونی بری رفتمی خودت ؛خوای بریمیببینم اسناد تو که ن-
 . مرگت

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
 .گردمرم برمیمی ه این کتکاش عادت کردمنگران نباش من ب ،مجبورم-

 :سپیده با نگرانی گفت
ده این مرد می کی از پزشک قانونی داریم که نشون! ما مدار دختر نشو دیوونه

 . تعادل روانی نداره
واد من دونی تا خودش نخمی خودت که تسالاون پدرش از اون خرپو-
 . تونم کاری کنممین

 :سپیده بغلم کردو گفت
 ام.می منم باهات-
 ...سپیده-

 :پرید وسط حرفم و گفت
جای  ،اون عوضی رم تنها تنها بری پیشبذاخوای من میتو که ن ظ!ساکت-

 !دستش بشکنه الهی ت؛سهکتکاش هنوزم تاز
 ! پس بریم.باشه-

که برای من مثل قبرستون  ماشینش شدیم و رفتیم سمت خونه ایباهم سوار 
 :پیاده شدم سپیده هم اومدپایین رفتم سمتش و گفتم. بود
 گردم.میجا باش برنتو نیا همی ،سپیده روخداوت-

بوسیدمش و  ؛زد زیر گریه ،بغلم کرد. کنه که اجازه ندادم خواست اعتراض
 :گفتم

 .ی سرت بیارهیبالتنها نیای تو  ،اگه دیر اومدم به پلیس بگو-
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مردم زنگ درو زدم می رفتم سمت دراز ترس داشتم .ه سرشو تکون دادسپید
وجود  با ،چرا نباشه .بود همیشه تمیز ،در باصدای تیکی باز شد رفتم تو حیاط

رفتم تو و . دم باید هم تمیز باشهکنمی مثل من که هر روز جونخدمتکاری 
و اومد سمتم ال که دیدمش بلند شد تو ه ترس رفتم با .مگذاشتی درو باز ال

 :زد خشم بازومو گرفت و داد و با
فکر کردی من بی  ؟یکنمی من فراری پاشدی بدون اجازه حاال... ی دختره-

 . غیرتم
 :بازومو کشیدم بیرون و دادزدم

 . دیمی به من هم اهمیت اصالتو  ،اره بی غیرتی-
شید مو کسیلی بهم زد که سرم سوت کشید افتادم روزمین اومد سمتم و شال

و مشکی بود دورم  میومد هام که تا رو کمرمهام شکست و موی موگیره
 :هامو گرفت و کشید جیغ بلندی زدم که دادزدریختن مو

 .همیشه ازم فرار کردی ،ی من ببینمنذاشتیکبار این موهاتو  !خفه شو-
ولی  ...جیغ کشیدم ...داد زدم .گذشته برام بیدار شد اینو شنیدم خاطرات

و پرتم کرد توش به سمت منو کشون کشون برد سمت اتاق ت فایده نداش
دستمو بهش  .از سرم اومدمیلم داد خوردم به دیوار و مایع گررفتم که ه در

م. و یورش آورد سمت کشیدم خون بود از درد صورتم جمع شد درو قفل کرد
ام شروع ماکان اومد جلو چشمی چهره یک لحظههردو دستامو گرفته بود، 

لش ه .خوردمی حالم داشت به هم. جیغامو خفه کردجیغ کشیدم که کردم به 
ازخون هیچی از گلوم  زدم ولی به غیرمی اوردم عق باالرفت خون  دادم تا کنار

 :مهران دوباره به سمتم اومد شروع کردم به التماس کردن. بیرون نمیومد
 !روخداوروخدا ولم کن توم مهران تکنمی خواهش-

خشونت موهامو کشید و سرمو بلند اومد سمتم و با . ادبه حرفم گوش ند
 :تم داد زدرصو تو کردمی کرد هرم نفساش تو صورتم حالمو بد
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اشتی هیچ کس بهت چپ نگاه تک بودی نمیذ همیشه. چیه حالت بد شد-
 داشتی. کنه مغرور بودی از مردا نفرت

لو چشمم ماکان اومد جی اون روز تو خونهی صحنهردم. کمی فقط هق هق
های عصبیم شروع دونستم حالتمی توان جیغ کشیدم تا تونستم باتمام

تند جیغ کشیدم که یک  انقدرم رو چشام و گذاشتدستامو  .هاموکش ...شده
. کشیدممی گلوم نزدیک بود پاره بشه چشمام رو بسته بودم و جیغ لحظه
 :زدمی رفو ح هام مال مریضیمه ولی دست نکشیددونه این حالتمی مهران

 . ه وارد شده عزیزمی بهت حملکنمی تظاهر چیه چرا-
شم می بیهوش االندونم می کردم که بی حس شدم الجیغ زدم و تق انقدر

 توان جیغ زدم کمکباتمام رفتم. می داشتم از حال. رممیمی قرصام نباشه
یچ صدایی بود سراغم که در زدن ه های عصبیم امدهخواستم حالتمی
 داد د شد و شروع کرد به لگد زدن تو شکم و صورتم ونبلشنیدم مهران مین

 :زدمی
آره  ،میریمی پس ...باشه ،مو ازم گرفتی عوضیبرادر ،مو نابود کردیزندگی

 .شم روانیمی راحت منم از دستت
 خوب نبود فقط اینو اصالاوردم حالم  باالزد و من بازم خون می طورهمین
 .ریختن تو و من از حال رفتم د و پلیسادونم در شکسته شمی
 

 راشتین
 .الو قربان هستید ...الو : کریمی

 بله بگو: من
ارت شوهرش زنگ زد و گفت یه زن مورد اصمیانویه خ االنقربان : کریمی
 .گرفته و امنیت جانیش در خطره قرار

خوب چرا به من زنگ زدی مگه من : با همون صدای مغرور و خشکم گفتم
 کارم. ن جورول ایمسئ
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 سرهنگ گفت ...خوب . سرهنگ ..آخه : دست پاچه گفتمیکری
 .بگو اونجا باشن همها هآدرس رو برام بفرست به بچباشه : گفتم غیظ با

 !الساعه قربان: کریمی
دونم میفرستاد دور زدم و رفتم اونجا ن آدرس رومیچندلحظه بعد کری

ی ه من چه من تو دایرهده آخه بمی سرهنگ چرا این موضوع هارو به من
رفتم سمت . ولش کن بیخیال. چه ربطی به جنایی دارم آخه  مواد مخدرم

 :رادوین بدو بدو اومد سمتم و گفت. خونش رو نگاه تا پیاده شدم آدرس،
 حدس بزن شوهره کیه؟-
 کیه؟-
 .باند بزرگ کوسهی دسته پسر سر-
 :تعجب گفتم با
  جدی!-
 !هار-
 !بریم تو موضوع جالب شد-

بابچه  میومد گفت بریم تو مدام از خونه صدای جیغمی یه دختربا نگرانی
بچه هارفتیم اون سمت  بامیومد هارفتیم تو در باز بود ولی صدا از اتاق خواب

 به خاطرعمرم روبه رو شدم های هکه با بدترین صحن. درو شکستم و رفتم تو
 یی نکنه یاد دلرباجنای دایرهول گفتم منو مسئمی ین همیشه به سرهنگهم
وای خدا دختره حالش خیلی بد بود ناخوداگاه رفتم سمت پسره . فتادمامی

. زنمشمی و به باد کتک گرفتمش انگار اون عوضی جلو دستمه ومن دارم
ش واقعا بد بود کتک وضعمنو از اون جدا کردن رفتم سمت دختره ها هبچ

آورده بود  باالد خون بو خورده با صورتی قرمز از خون دهنش تمام خونی
خرمنی از موهای سیاهش دورش ریخته بود صورتش زیاد معلوم نبود 

نداخت می بیرون انگاری منو یاد دلربا یکدفعه بلندش کردم و دویدم سمت
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رو پاهاش و  گذاشتمش تو فراریم اون دختره هم رفت عقب سرشو گذاشت
 رستان رفتم.شد و تند به سمت بیما رادوین فورا سوار. کردمی گریه

 اسمت چیه؟-
 :دختره با گریه گفت

 .دوستش هستم ،ه وکیلمملاس20سپیده-
 :همونطور جدی و سرد گفتم

 .خانم رو معرفی کنید-
 .ق بگیرهالخواد ازش طمی عوضی شوهر شه ولی اون هدرسته. اسمش اسناد-
م نیست پرسم سپیده خانم ولی مگه مهران شوهر اسناد خانمی ببخشید اینو-

 کنه؟ ...خواست بهش تمی راپس چ
 :پاشو گم کرد ولی گفت سپیده دست و

. ..وقتهیچ. ولی.. ؛شهاسناد زن. ..درسته که... درسته که... دونیمی آخه-
 . ه مهران بهش دست بزنهنذاشت وقت اسنادهیچ

 شه!می ممنون بعدا ازتون بازجویی-
به گریه کردن  آورد سپیده جیغ کشید و شروع کرد باالیکدفعه اسناد خون 

 :زدم رفتم رسیدم جلو بیمارستان دادمی باتمام سرعت
 !برانکارد لطفا-

 مش روبرانکاردورفتیم توگذاشتبعد با یه حرکت اسناد رو بلند کردم و 
بشم بیسیمم صدا داد بیرون  دیوونهتا دکتر بیاد بیرون نزدیک بود . بیمارستان
 آوردمش.

 !بلهبله... -
 :کریمی

 .مرکز به سرگرد از ،گردب سر قربان... جنا-
 . ..مرکز ،مرکز به گوشمـ
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شناسید با یه کم زحمت می ولی شما که ترکان رو ،رو گرفتیم هسرگرد پسر-
 :باعصبانیت گفتم. شبیرون برد

باشه فقط دستم  ی بره؟گذاشت حد مرگ کتک زده بعد تو سر تا دختر مردمو-
 :ه گفتتپبا تته  دست و پاشو گم کرد و. هبهت برس

 ...آخه. ..من. ..من ...خداهب قربان-
 :با صدای بلند گفتم

 !خفه-
 :رفتیم سمتش جدی گفتم. دکتر اومد بیرون. و قطع کردمبعد ارتباط

 ؟دکتر چی شد-
خند پوز. پاشو گم کرد دست و. جا خوردمن  ک لحظه از لحن جدی و سردی

 :جدی گفتم زدم از زنا متنفرم!
 خب؟-

 :فتخودشو جمع و جور کرد و گ
 .باید عمل بشن ،ریزی داخلی دارنخون-

 :گفتم غیظسپیده زد زیر گریه با 
 !گریه نیستوقت  االنخانم -

 :سپیده خودشو جمع کرد و گفت
 خانم دکتر پس چی کار کنیم؟-
ولی مثل اینکه جدی  ،اوردهمی باالم داشته خون دائاین خانم چندروز پیش -

شون نیاز داره گروه خونی یوند کلیههردو کلیه شو از دست داده به پ .نگرفته
o+ ش اهبهتره هرچه زودتر اقدام به کلیه کنید و به خانواد ،نمیادبهوش  فعال

 . بگید بیان رضایت بدن
 :زانو افتاد رو زمین گوشیش زنگ خورد جواب داد تا دکتر رفت سپیده دو
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باشه ... خوادمی طالق حاالآشغال دختر مردمو کشته ی مردتیکه...ه؟چی...الو-
رو داده  طالقگیری کن اسناد امضای کارارو پی ه،فتر من کلیدش تو گلدونبرو د
 نوبت اون بی حاال
 ...واقعا امضا کرده ... هفشر

 :و گفت پوزخند زد
 باشه دیگه تمومه برو پیش قاضی حسنی و بگو نیم ساعت دیگه تمومش-

 . خداحافظباشه ...کنه
 شه توضیح بدید چی شده؟می خانم-
 :پیده باچشمای اشکی گفتس
گم سختی زیادی می فقط ،تونم تمام زندگی اون رو بهتون بگممیمن ن-

تر از این حرفاست و برادرش هم یکی بیشرف کشیده مادرش مرده پدرش
 .باباشی لنگه

 . به هرحال به پدرش خبر بدید بیاد رضایت بده-
 ...آخه-
 . میرنمی گرنهشو بده و هیبه پدرش بگید شاید کل خانم آخه و اما نداره،-

  :سپیده پوزخند زد و زنگ زد
علومه م... داد نزنید الباشه فع. ..منم سپیده ،آقای محمدپور ...  سالمالو -

 ...ارهمی خوب خبرارو براتون داماد عوضیتون
 :زد و گفت داد
 اگه کلیه نباشه االنبهتون گفت دخترتون رو تاسرحدمرگ کتک زده و -

 ...را بیاید بیمارستان برای عمل رضایت بدیدفو ...میرهمی
 :ناگهان بغض کرد و گفت

نه پول ... جور پدری هستیدهچ واقعا که شما... رید بمیرهذامی یعنی ؟چی-
 . خداحافظ... دم شما فقط بیاید رضایت بدیدمی عمل رو خودم

 :اومد سمت من و گفت
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 .تدادم ولی نیسمی بود بهش کلیه+oاگه گروه خونی من -
 پس پدرش چی؟: من

گه رضایت به عمل نمیدم من پول ندارم می پدرش: گفت سپیده پوزخند زد و
 رید بمیره!بذابدم برای اون دختر 

چقدر اون دختر  وای نزدیک بود شاخ دربیارم پدرم تا این حد بی رحم،
 . بدبخته

 اد برای رضایت؟می خب-
 .ما فقط بیاید رضایت بدیدش ،دممی بیمارستان رو خودمی گفتم هزینه ،اره-

 .با سر قبول کرد
 :گفت رادوین اومد جلو و

 . مو بدمهمیتونم کلی+oآدم تا این حد پست فطرت منم گروه خونیم -
 :تعجب نگاش کردم و گفتم با
 چی!-

 :گفت و رادوین خندید
 .پیچی کشمشیترب چی پیچ-

 :اخم کردم که خفه خون گرفت و مظلوم گفت
نه فکر کن الخدا یه کلیه رو فدا کنیم عاق ر در راهبذا ،منب برادر ببخشید خ-

 .میرهمی من کلیه ندم که این دختر االناگه 
 :گفت جدی گفتممی راست هم

بعد ازش بازجویی کن . خوای بکنمی ربطی نداره هرکار به هرحال به من-
 .دونیمی من باید به پرونده رسیدگی کنم خودت که

 :رادوین سرتکون دادو گفت
 .میدونم داداش برو به کارت برس-
 .خداحافظ-

 :رادوین باهم گفتن سپیده و
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 . خداحافظ-
 

 اسناد
با احساس سوزش بدی چشم باز کردم ولی تا تکان خوردم زیر کمرم احساس 
کردم خورد شد با تمام توان جیغ کشیدم که دکترا وپرستارها اومدن تو 

کردم یک لحظه می و داد دونم چی تو سرنگ تزریق کردند من فقط جیغمین
 پنج سال پیش یادمهای هصحن

خواست اون کارو می که مهران عوضیای  اون لحظه طورهمینرفت و مین
شکل باهام کرد کم کم با  باهام بکنه که پنج سال پیش برادرش به بدترین

 احساس ارامشی چشمام رو بستم وبه دنیای بی خبری فرو رفتم
******** 

ی سرم دیدم باالرو باز کردم که سپیده رو  دار شدم چشمامبانوازش دستی بی
 سپیده؟: تا چشمای بازم رو دید لبخند زد منم لبخند زدم و آروم گفتم

 خوای؟می جانم گلم چیزی: گفت
 چه اتفاقی افتاده؟-

 :گفت سپیده لبخند تلخی زد و
رو تو  رفتند ویکی از اون هاهیچی بعد اینکه پلیسا اومدن تو مهران رو گ-

 و اوردت بیمارستانتو ماشینش گذاشت
 درد دارم؟ انقدرچرا من -

 :سپیده یکم رنگش پرید و گفت
 دونی چقدر کتکت زد!می هیچی خوب-
 دونم یه اتفاقی افتاده بگومی دروغ نگو خواهری من که-
 .شیمی آخه ناراحت-
 شم بگو؟مینه ن-
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 از دست دادی نیاز به توهریزی داخلی داشتی و هر دوتا کلیدکترا گفتند خون-
بود اون هم گروه مشابه تو نبود یکی از پلیسا  کلیه داری من هم گروه خونیم

 تو بود و حاضر شد بهت کلیه بده خونی
 پس پدر و برادرم؟-

عزیزم من برای رضایت عمل به پدرت زنگ زدم من : سپیده بغض کرد و گفت
گفت من رضایت  اون گفتم که باید عمل بشی و کلیه هاتو از دست دادی

. رید بمیرهبذااون دختر کنم رضایت نمیدم ی دم پولی ندارم که هزینهمین
جمع شد وای خدایا من چقدر بدبختم گریم  بااین حرف اشک تو چشمام

شدت گرفت وبه هق هق تبدیل شد سپیده سرمو بغل گرفت و رو مو هامو 
 من هستم خواهری فکر نکنی تنهایی!: گفت بوسید و

 طور عمل شدم سپیده؟پس چ: من
 . دم فقط بیاد رضایت بدهمی به پدرت گفتم پول عمل رو من: سپیده
اره ولش کن خبر خوبم : اونم تا اینو شنید با کله قبول کرد آره!سپیده: من

  ...اینکه
و به هدف شومش نرسیده فورا  طالقمهران تا فهمید تو امضا کردی برای 

 . درخواست رو امضا کرد
به یعنی اون  حاالشدم  خالصکه از دست حیونی مثل اون  خوشحالم: من

 کنه؟ خواست من برم پیشش تا بهم ت...می این خاطر
باشه : من. استراحت کن فعالاره عوضی : سپیده گریش گرفت و گفت
 .بانوازش های سپیده خوابم برد

***** 
سپیده ی خونه االنیک هفته از روزی که از بیمارستان مرخص شدم گذشته 

کنم که بعد پنج سال می فکر امروز با سپیده قرار بریم بیرون به این. هستم
با سپیده رفتیم بیرون و نهار خوردیم . شدم ولی کجا برم خالصزجر و بدبختی 

منو رسوند خونه و خودش رفت دفتر تا رفتم خونه تلفن خونه زنگ خورد 
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: کردو گفتخواستم حرف بزنم که یه صدای آشنا حرفمو قطع  جواب دادم!
کشمت می عوضی گفتم اگه اسناد رو از خونت نندازی بیرونی هوی دختره

دیروز رو از یاد بردی نزدیک بود بکشمت یا اون کاری که بهت گفتم ی قضیه
وای خدا دست مو گرفتم رو سرم . کرد بعد قطع میری!می کنی یا اینکهمی رو

گم چرا مدتی تلفناش یم و زانو زدم خداجونم، سپیده چرا هیچی بهم نگفت
 ...ارهمی ئی سرشبالاگه از خونش نرم اون عوضی یه  نه باید برم. زیاد شده

کردم جوابمو  سالمتم طرفش و شب وقتی اومد خونه خسته رو مبل افتاد رف
امروز یکی زنگ  سپیده: جانم!من: سپیده؟گفت: کنارش نشستم و گفتمداد 

 . زد خونه
 .کی. ..ک: رانی پرسیدسپیده فورا نگام کردو با نگ

سپیده سرش رو انداخت . ه هانکنمی چرا بهم نگفتی مهران تهدیدت: من
 پایین و
 باشه خودتو آوارهشناسم اگه شده می تو رو اره بهت بگم بعدهم من: گفت
رفتیم کوه افتاده بودم  ئی سرکسی بیاد یادته بچگیبالاری ی ولی نمیذکنمی

دم لبش تا نیفتم تو منو نجات دادی هنوز یادمه تو دره فقط دستم رو گرفته بو
 خودت هم نزدیک بود بیفتی

کردی می پایین که ارتین نجاتمون داد تو داشتی برای من جون خودتو فدا
سپیده اگه خودمم باهات : گفتیمی با دستای کوچلوت دستامو گرفته بودی و

 . زارم بیفتی دستمو سفت بچسبمیپرت بشم پایین ن
بخدا تو : گریم گرفت سپیده هم پابه پای من گریه کرد گفت بااین حرف

ئی تو زندگیت بال دونم چرا خداوند همچینمیهمیشه مهربون و پاک بودی ن
نازل کرد همدیگرو بغل کردیم و گریه کردیم باهم شام خوردیم خندیدیم و 

رون آوردم و شروع فیلم دیدیم تا سپیده خوابید رفتم تو اتاقمو دفترم رو بی
 کردم به نوشتن 
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 سومی دفتر خاطرات اسناد صحفه
حواسم به وضعیت  اصالکرد رفتم تو  ماکان در زدم بازشی رفتم دم خونه

ک همه چیز الخرید عطر پمی ود برام خیلی چیزاماکان نبود خیلی مهربون ب
 ولی من حتی

م بهم نزدیک بشه رفتم تو نذاشتدارم حتی  دوستشیکبار هم بهش نگفتم 
دستاش رفتم کنارش  بستم ماکان رفت رو مبل نشست و سرشو گرفت توودرو 

چی کار کنم  حاالماکان تروخدا کمک کن : گریه گفتم با با فاصله نشستم و
 انمی االنمدیر به بابام خبر داده 

حواسم  اصالشروع کردم به گریه کردن . شممی مدرسه اگه پیدام کنند بدبخت
بلند کرد برای اولین بار از نگاهش ترسیدم ناگهان سرشو . به وضعیتش نبود

 چشمای
رفتم می خون اومد سمتم فورا بلند شدم اونم بلند شد منی قرمز مثل کاسه
چسبیدم به دیوار از . خورهمی جلو تازه فهمیدم تلو تلو میومد عقب و اون

 . من شیشه ای چشم: گفتدم. ترس خشک شده بو
 انقدراین قلب کوچولوت چرا : تگفسکته بودم  به معنای واقعی تو مرض

 زنه؟می تند
کشت با یک می داشت منو میومد دهنش زد بوی می وقتی باهام حرف

تعادل نداشت افتاد رو زمین  حرکت هلش دادم عقب چون زیاد خورده بود
جیغ  شو کشیدم باز نشد گریم گرفته بود.دو رفتم سمت در هرچی دست  با

عزیزم اون در با ریموت : الت زمزمه گفتبه ح کشیدم از پشت لباشو بلندی
 نکن! اذیت شه کنترلش دست منه زیادخودتومی باز

 گریه زدم،می کشیدم دادمی جیغ طورهمین رفت سمت اتاق. با یک حرکت
با یه حرکت مقنعمو از سرم دراورد مو هام زدم می دست و پاکردم همش می

تونستم تکون بخورم داشتم میکردم. نمی لتماسشزدم امی ریختن دورم جیغ
تو رو  من چقدر: گفتیکی از دستاش هردو دستمو گرفت و  شدم بامی خفه
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 دوستمدارم دختر یک ماه باهات دوستم ولی یکبار هم بهم نگفتی دوست 
 تو بگیرمنذاشتی دستداری حتی 

داری هان چرا نگفتی  دوستمبهم نگفتی  چرا ،کشهمی این غرورت داره منو
 عاشقتم؟

خدا ولم کن تو رو  ولم کن حاالدوست دارم آره دوست دارم : گریه گفتم با
 ماکان!
 کنم تو مال منی تو مال خودمی!مینداری ولت ن دوستمنه : ماکان
 رسید داشتممیزورم بهش ن کردمیکردم ولی ولم نمی الزدم و تقمی جیغ
 .شد پاره جوری جیغ زدم که دیوارا لرزید احساس کردم گلوممردم. می

دفتر و محکم بستم و گریم شدید شد وای خدایا هنوز وقتی یاد اون 
ساعت نگاه کردم  شه گریموپاک کردم و بهمی افتم شک هام شروعمیروز
دستای لرزون  کردم وبا بود بایدامشب این خاطرات رو تموم کنم دفتر و باز1

 شروع کردم به نوشتن
 

 خاطرات اسناد صحفه چهارم
 ...دلم کن  ...قرآن ...ترو ...خدا. ..ترو: با هق هق گفتمموردم می داشتم
باصدای رسه میدادم ن ولی هیچ کس به. جیغ زدم ولم کن لعنتی ... عوضی

جیغ زدم . آومد تو تا نزدیکم شد در باز شد و ماکان خدااا!: بلندی فریادزدم
کشمت اومد جلوم می به من نزدیک نشو عوضی به من دست بزنی: وگفتم
بونی بود کرده بود پسر مهر گریه کرده بود که چشماش پف انقدرزد  زانو
رو سرم آورد ولی بعدش سخت بالت بود که اون گم بد بود اونوقت م...مین

 زدم ومی من همونطور جیغ ی داشت.چه سود پشیمون بود ولی پشیمانی
 . ولم کن عوضی اشغال پس فطرت ولم کن به من دست نزن: گفتممی

حالم خراب  انقدروقتی چشام رو باز کردم تو بیمارستان بودم . ماز حال رفت
 .شده بود تونستم تکون بخورم بعد اون ماجرا بهم شک واردمیبود که حتی ن
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زدم دکترا شک می کشیدم جیغمی زدم هوارمی زد دادمی هرکس بهم دست
رد کرد م فهمیدن مادرم سکته  م و به پلیس گفتند پدر و مادرموضعکردن به 

 ویز شد و اونو کشت ارتین افتاد زندان پدرم تاالبرادرم ارتین باماکان گ
خواست می زد یک روز خوش نداشتم آخرشمی خورد شب و روز کتکممی

کنه  خواست جگر گوششو تو آب غرقمی شه بادستاشمی منو بکشه باورتون
ی بوده وپسرشم خیلها هولی منصرف شد چون پدر ماکان از اون کله گند

گیره منو برای پسر می گیره و تصمیممی دوست داشته از ما کینه به دل
بود به اسم مهران منو به عقد اون دربیاره تر بزرگش که دوسال از ماکان بزرگ

 تا ارتین رو ازاد کنه
دونم فقط برای انتقام از من منو زن مهران می .میدونم ترکان پدر ماکان اینا

کرد می که هرشب م...ت و دوست نداشت یک پسرمن اصالکرد مگه نه مهران 
دونم این ترکان شغلش مین کردمی ف ولی پولدار با پول پدرش زندگیالع

 چیه مهران هم از پدرم بدتر
زد ولی بعد ماجرای می رد منوخومی کردم و اخرشم تامی همیشه کلفتیشو

زندگیم  مردی ماجرای م دستمو هیچ مردی بگیره هیچنذاشتدیگه حتی  ت...
دفتر و بستم و گریه هامو پاک کردم ساعت ...بدترین چیزی که تو دنیا هست

 مچیمو نگاه کردم ساعت
شده بود چمدونمو بیرون کشیدم وخودمو آماده کردم مانتو مشکی ساده 2

کیف مشکی رفتم بیرون  شلوار مشکی ساده و روسری مشکی ساده با کفش و
 ئی سرشباللوم نیست مهران عوضی چه سپیده برم مگه نه معی باید از خونه

 اره رفتم تو اتاقش نامهمی
کنار تختش و سرشو بوسیدم دختر مهربونی خواهر خوبی میز  م روگذاشترو 

برداشتم و رفتم بیرون  رفتم تو حال و چمدونو خداحافظبودی برام سپی 
نبود ای  لرزیدم ولی چارهمی هیچ کس بیرون نبود از ترس2خونه شب ساعت

زدم که چند نفر مزاحمم شدن پسره می قدم طورهمین دونم باید کجا برمنمی
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جواب ندادم قدمامو تند . م عزیزم بیا باهم امشب خوش باشیمالس: اولی
ه خوشگلخانم : نزدیکم شد گفتمیرفتم سمت مسجد که پسر دومی کردم و
و  از پشت مچ دستمو گرفتمیسو. ه ماشین اونجاسکنی بیا دیگمی چرا ناز
جور حالیش کنیم بازور منو بردن این راهش نیست خشایار باید این: گفت

با تمام توانم زدم توصورت اونی که  و باالکه دستمو بردم  سمت ماشین
که  کرد اونیمی دستمو گرفته بود جوری زدمش که دست خودم هم گز گز

. رو زد و شروع کرد به خندیدنو وای علی ت: فهمیدم اسمش خشایار گفت
زد تو صورتم که پرت  و جوری باالد شو بر عصبی شده بود دستالعلی که کام

 اولش جفتک ه...ی ببین دختره: شدم رو زمین علی بازومو گرفت و دادزد
تون بیاد کمک من دادزد خشایار علیرضا یکی. شیمی ندازی ولی بعد راممی

ه افتاد رو کاره سیلی بعدی رو توصورتش زدم و اون یکیتون بره ماشینو بی
علیرضا رفته بود سمت ماشین و خشایار هم اومد سمتم که جاخالی  .زمین

داشت  پشت نگهم به دویدن از بلند شدم و شروع کردم ؛دادم افتاد رو علی
 . رم کردی چرا: خشایار بود زیر گوشم گفت .که جیغ زدم

 علی اومد سمتم و چاقورو گرفت سمتم و گفت که منو .منو برگردوند بعد
بازوم که جیغم رفت  اومدسمتم و بایک حرکت چاقو رو کشید رو. زنی آرهمی

کشیدن سمت ماشین یه ماشین از دور آمد یه ون می هوا منو گرفته بودن و
 بود جلوی ما ترمز کرد و چند

قدبلند و گنده بودن یه  شونهمهنفر کت و شلوار مشکی ازش اومدن بیرون 
کاری  وع کردن به کتکلحظه ترسیدم رفتن سمت پسرا و شر

خواست فرار کنه که یکی از همون سیاه پوشا اسلحه کشید چشام میخشایار
 نعبلکی تیررو زد که من جیغی شد اندازه

 خوشگلکشیدم یکی از ون مشکی پیاده شد اونم سیاه پوش بود ولی جون و 
بود رو زخمم خشایار رو  هگذاشتبازومو گرفت که جیغم رفت هوا دست شو 
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ه اون یکی بازومو کشید خوشگلبودن خدایا اینا دیگه کی بودن پسر کشته 
 کشوند سمت ونمی ومنو

 . ولم کن دست از سرم بردار شما کی هستید ولم کن: جیغ زدم
اشاره کرد گنده سرشو ها هکردن که به یکه از اون گند الشروع کردم به تق

اکت بعد روبه س: گفت و تکون داد و از پشت دوتا دست منو گرفت وپیچوند
آرش سرشو تکون داد بعد رفت تو ون از پشت یه . ه گفت آقا آرشخوشگل

 دستمال سفید گرفته شد جلوی
 . ..کردم که کم کم چشام رو هم افتاد و سیاهیمی الدهنم تق

 
 راشتین
راشتین این باند خیلی پیشرفت کرده یه سال گذشته ولی هنوز : رادوین

 من اونی که جنسا: هم و گفتم تو م رو کشیدماخما. نتونستیم گیرشون بیاریم
قراره یه محموله جدید بار  االنه رو شناسایی کردم کنمی روبراشون جابه جا

اولین نمونشو همین نفری که من پیدا کردم قراره به  بزنن به اون سر آب
 نه بابا مثل اینکه: ندازه ومیگهمی باالرادوین ابرو . دست فروشنده برسونه

باز : با اخم و جدیت نگاش کردم که ساکت شد وزیر لب گفت. نگیخیلی زر
 چیزی گفتی؟یکم من: گفتم غیظبا . دوباره این سگ شد

خوای به اونی که جنسارو برای می گم راشتین چطوریمی نه: من کرد و گفت
 . بره نزدیک شیمی نمونه

 هکنمی کار فکرکنم تازه وارده آخه یه سالی داره براشون: پوزخند زدم و گفتم
 . رفیق موفق باشی!: رادوین گفت. تونممی
 

 اسناد
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یه سالی بهش  االنافتادم رو تخت و چشام و بستم و به دفترم فکرکردم 
ی خونهآوردم و شروع کردم از اون شبی که از  دست نزدم رفتم ازتو کشو درش
 سپیده اومدم بیرون نوشتن.

 
 خاطرات اسناد صفحه پنجم

زمین بودم بعد اون مردی وارد تو یک جایی مثل زیر ز کردموقتی چشام رو با
 آقا کارت داره بلند: شد و چراغ رو روشن کرد آرش بود اومد سمتم و گفت

 . شو
ید رو کشمی ش رفتم تو حال یه مرد نشسته بود که پیپدنبالبلند شدم و 

ساله  50 تقریبا مردی با سنی ،خوردمی صندلیش لم داده بود و نوشیدنی
 .صورت بور و لبای کلفت و خوشتیپ بلند شد اومد سمتممیهای جوگندمو

اسناد چه اسم : نشست و گفت قدش نسبتا بلند بود اومد کنارم رو کاناپه
 . قشنگی

اوهو کوچولو منو : مرده...شما اسم منو: من. دونهمی این اسم منو از کجا
تو رو  مموقته چش شناسی من پدر ماکان و مهران هستم ترکان خیلیمین

اری بهت ذن دیدم و فهمیدم نمیی مهراتو خونهتو رو  گرفته یعنی از وقتی
 دست بزنه عاشق غرور و اون چشای

دونی می اوایل که ندیده بودمت ازت نفرت داشتم آخه .ت شدمآبی شیشه ای
داد یعنی می اون انجام کارام روی مو که همهبرادرت به خاطر تو دست راست

فروشم قاچاقچیم می دونی شغل من چیه موادمی .ازم گرفت پسرم ماکان رو
 خواممی که عاشقت شدم حاال

 . شم دیگه خوددانیمی برام کار کنی اگه قبول نکنی به زور متوصل
تو چنگ یه  االنمن که از ترس نزدیک بود پس بیفتم وای خدایا یعنی من 

 شه فقطیم خسته زیاد فکر نکن مغز فندقیت: مشت قاچاقچیم! ترکان
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خوام نمونه هارو برام جابه جا کنی چون دختر زیرکی هستی و هیچ کس می
 کنه البته اگهمیبه یه دخترشک ن

 اصالقبول نکردم هرچی گفت قبول نکرد منو قاچاق . کارتو خوب انجام بدی
یه شب اومد پیشم  یه انفرادیه سردو تاریک بودم تو وتا اینکه شش ماه

بیای  پرم امشبسمی بری یامی فردا نمونه هارو شه یامی گفت داره دیر
 پیشم چطوره؟

بفروشم ولی عوضی اشغال دست گذاشت رو نقطه ضعفم حاضر بودم مواد 
یک  االنره و من گذمی یک سال قرار نگیرم از اون روز یکبار دیگه مورد ت...

م پلیسا شک کردند باید کنمی مردم عادی زندگیی خونه دارم و مثل همه
مطبق جنسارو تحویل یک پسر بدم با این فکرا خوابم  ک ماه دیگه تو پارکی

 برد
 

  راشتین
زنه ومن باید خودمو  سوژه اون یهی قراره یه خونه بگیرم بغل دست خونه

خوای بهش نزدیک بشی اون طور که می چطور: سرهنگ. بهش نزدیک کنم 
خشکم باهمون اخم و لحن سردو . نمیده گفتن به هیچ مردی محل

 . خودمو دارم سرهنگهای همنم شیو: مغرورگفتم
برای تو رو  شناختمتمیدونم پسرم اگه نمی :گهمی ندازه ومی باالابرو 

درخشانی که داری ی فرستادم باتوجه به سابقهمینمیهمچین ماموریت مه
انتخاب تو رو  به هر ماموریتی رفتی سربلند اومدی بیرون منم به همین خاطر

 . اجدیت گفتمکردم!ب
زنم و گزارش می ازفردا دیگه نمیام اداره هربار با یک شماره باهاتون حرف

 . مکنمی هارو با لب تاپ براتون ایمیل
م و گذاشتاحترام . ممنون موفق باشی سرگرد مراقب خودت باش: سرهنگ

 اومدم بیرون
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**** 
باید  9سوژه رو ندیدم شب ساعت  جدید اومدم هنوزی مدتی که به خونه
گیس کچلی که خیلی  کالهرفتم جلوی آینه ته ریشمو زدم  .بهش نزدیک شم

 طبیعیه و هیچ کس
م رو سرم که مو نداشته باشم عینک های ته استکانی گذاشت. هکالههمه فنمی

گشاد پوشیدم تو آینه  گندمو زدم وبرای پوشوندن هیکلم لباس های کهنه و
بود رفتم دم در و در زدم چند لحظه  به خودم نگاه کردم واقعا قیافم خنده دار

 صبر کردم خبری نشدبامشت
کشیدم تا اینکه در باز شدو من برای میافتادم به جون در و از کارم دست ن

مو گرفتم تخونش و دس اینکه نشون بدم دست وپا چلفتیم با سر افتادم تو
نگاه  به دخترهمیآخ مامان جان وای مامانی زیر چش: مکردمی روکمرم و ناله
 اومد گذاشتکردم درو باز 

 سمتم گفت آقا آقا خوبی؟
 ر گریه و هی مامان مامانزدم زیها هم مثل بچکنمی تظاهر کردم دارم گریه

دختره چشماش مثل . مجبورم اههههه حالم از خودم بهم خورد ولیکردم می
: م دارم یه جا دیدمش گفتزنه حتمید بیرون راستی چقدر آشنازده بو وزغ
 ا پسر به من بگو چتهآق

 ی؟کنمی چراگریه
 کمرم شکست!: گفتمای  باصدای گرفته

ره می دختره فهمید خیلی پخمم درو بست ایول نقشم داره خوب پیش
 من؟ی خونه خوای بگی چرا اومدی دم درمین: اومدکنارم نشست وگفت

ن رم بیروبذادونی خانم مامانم خونه نیس منم اومدم اشغال رو می آخه: من
مامانم  حاالبسته شد  که از بس دست وپا چلفتیم که افتادم رو زمین و درم

همسایه بغلی گفتم شاید اینجا ی رم خونهمی اد پیش شما گفتمی گفت
 دونم کجا گیرشمین حاالباشه ولی 
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 بیارم درم بستس!
 اسمت چیه؟: دختره
 بهدادشما؟: من

 .اسم منم اسناد خوشبختم بهداد: دختره
نبودم که  دیوونهچقدر اشناس این صورت معصوم این اسم اههههه این اسم 

باهاش دست دادم ولی . احمق تو فکر نقشه باش شدم اون یه مجرم
 دستم! دیوونه: دستشو فشردم که اخماشو کشید توهم و گفتانقدر

با هیچ کس دست نداده بودم  حاالببخشید تا: فورا دستمو کشیدم و گفتم
 . نبعد سرمو انداختم پایی
 . از قصد این کارو کردم

با هیچ کس آشنا نشدی؟مظلومانه سرمو تکون  حاالگی تامی یعنی: اسناد
 مامانتو بلدی؟ی شماره حاالحال شدم خوش: دادم که گفت

 همراهم بیا!: د گفتچه عجب!بلند ش: زیر لب گفت اره!: من
قد نسبتا بلندی داشت مو های سیاه که از پشت . پشت سرش حرکت کردم

صورتی پوستی سفید  لبهای کوچیک و گوشتی میومد شالش تا روی کمرش
ه و خوشگلح نشده ولی خیلی اصالمشکی و ابروهای مرتب که های هبا مژ

 جز زیبایی از صورتش چشاشه
ولی چی کار . لیه بگیم دختره خوشگخالصای  چشمایی به رنگ آبی شیشه

. این اسم چقدر اشناس ولی این موها این چشا متنفرم! شونهمهکنم که از 
 زنگ بزن!: تلفنو گرفت طرفم و گفت
کردم می گرفتم ولی هربار خودمو خنگ فرضمی سرمو تکون دادم و شماره

رفتم که اسناد می باهاش ور تونم از تلفن استفاده کنم یه ربعمیکه یعنی ن
د عقل ویه نخی فقط هیکل گنده کردی ولی اندازه: پوفی کشید و گفت کالفه
 اری اینطور شمارهند

 مامانتو بگو؟ی میگیرن پسر خوب شماره
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: دونم خاموشه تلفنو گرفت جلوم و گفتمی کهای  شروع کردم به دادن شماره
م الس. ..الو: حرف زدن من بیا حرف بزن تلفنو گرفتم و شروع کردم به الکی

 رم بیرون کهبذااشغالو . خواستم یه کار خوب کنم..می گم شبمی ...مامان
 کجایی االن.. .در بسته شد
من کی . ..دونی مامانی خیلی گشنمه شام هم نخوردممی آخه. ..بیام خونه

نه . ..رو نمیدونم جای سفره و لیوان و تخم مرغ اصال. بلدم غذا درست کنم..
 . خداحافظ. ..باشه اومدم. ..نمیدونم نون هم کجاس

من زل زده با لبخند  توپ بهی برگشتم سمت دختره دیدم با چشمایی اندازه
 شه یه لیوان آب برام بیاری!می :گفتم

تا اون رفت تو اشپزخونه فورا ردیاب رو توتلفن جاسازی کردم و یه شنود 
صدای : الکی گفتم خوردم ومیداخل تابلوگذاشتم برگشت آب و بهم داد ک

دراومدمن برم! شنیدم که آروم گفت دیونس فقط گنده شده یه وجب عقل 
کجی زدم و اومدم بیرون شروع کردم  لبخند. گفت صدای در اومده نداره کی

به در زدنای الکی تا اسناد رفت تو ودرو بست از فرصت استفاده کردم و سریع 
م درو گذاشتوکلید رو ازگلدون کنار در برداشتم از قصد گلدونو اینجا  خم شدم

 باز کردم و رفتم تو خونه لباسامو عوض کردم دوش گرفتم
 ع امشب روبه سرهنگ ایمیل کردم و خوابیدم!و موضو

 
 اسناد

 ولی معلومه خیلی خنگه! ؟این دیگه کی بود ،واقعا به حق چیزهای ندیده
خندم رفتم سمت حموم دوش گرفتم می فتم غش غشامی وقتی یاد کاراش

 .لباسامو عوض کردم و گرفتم خوابیدم
** 

 الزماین خونه هیچی  صبح بیدار شدم و رفتم خرید بعد اینکه اومدم توی
یک پالتو سیاه خوش دوخت مشکی  شده وباید بخرم! تموم االننداشت 
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 پوشیدم با شلواروشال همرنگش رفتم بیرون و شروع کردم به قدم زدن
زدم که یه می قدم طورهمینخواستم تاسرکوچه برم بعد ماشین بگیرم می

بهم  سمتم عقلمپوش اومدن رم نگه داشت و چندنفر گنده وسیاهماشین کنا
 . ..دستور داد که فرار کن چون افراد باند دشمن بودند تا تونستم

دویدن یکدفعه کشیده شدم می مدنبالکه به  میومد میدویدم صدای پاشون
ه بود رو گذاشت تو کوچه و توی گودی دیواریکی گرفتم یه نفر بود دستشو

 وارشندیم زمزمهمی ر گوشمبودم صدای نفساشو کنا  تو بغ...شالدهنم کام
 :گفت
 !تونی بری ساکتمی برن توهم ربذاکاری باهات ندارم  هیس
برداشتم دستشو برداشت اون  ن حرف خیالم راحت شد و دست از تقالباای

بعد اینکه . کیه دونممیچسبیده بود به دیوار و من چسبیده بودم به اون ن
م اومد بیرون و صدای اون مردا قطع شد از دیوار اومدم بیرون اون پسر ه

ن به من با قدمهای محکمو بلند از کوچه رفت بیرون گذاشتبدون محل 
 ؟هستی یچرا منو نجات دادی تو ک: ش رفتم گفتمدنبال

 چرا جواب نمیدی آقا؟: یک لحظه ایستاد ولی بازم شروع کرد به رفتن من
رفت نگاش کردم قدبلند و چهارشونه می که طورهمینولی کو گوش شنوا 

وسی مایل به ط پیراهنمش خیلی رو فرم بود شلوار کتون مشکی با اندا
تنگ  انقدرخورد می مشکی چرم که از پشت داشت جری مشکی کت نیم تنه

اونم رنگش مشکی بودکه  لبه دار کتون سرش بود کالهبود یک 
چرا منو نجات داد؟! . پوشهمی صورتشوپوشونده بود این چرا مثل من سیاه

کم از دیدم محو شدبعد خرید رفتم خونه که صدای در اومد  ازم دور شد و کم
دیدم خندم گرفته بود آخه  نگاه کردم که این پسره بهداد رومیترسیدم از چش

تونم بیام می آجی: کرد سالمدرو باز کردم که فورا . قیافش واقعا دیدن داشت
 .دارم. ..آخه چرا کار: گفت نه با ناراحتی: تو؟با اخم گفتم

 کاری؟ چه: من



 رمانسرا  هوای تو
 

32 
 

خواستم بگم شب مامانم خونه نیست قهوه خریده گفتم بیارم می :بهداد
من : زد گفتممی خیلی مظلومانه حرف. ن بخوریمبالکدرست کنی بریم رو 

 من که بلد نیستم درست کنم حتما خودمو: با بغض گفت. خودم قهوه دارم
 . سوزونممی

لبخند زدم . ممنون اجی :با خوشحالی گفت. باشه شب بیا: لبخند زدم و گفتم
خواست بره می کردمی کردم به من نگاهمی نگاش طورهمینکه اونم رفت 

ای تو روحت : گفت داد و روبه درمی تو که با سر خورد تو در دماغشو مالش
 نتونستم جلوی خودمو. اقای در

 بگیرم درو بستم و زدم زیر خنده وای خدا این پسر سوژه خندس
 
 

 راشتین
 .خوبید سالم. ..انالو قرب

 سرگردخوبی؟ سالم: سرهنگ
ب شنیدم بچه هایی که دورا دور حواسشون به  سرگرد خالسرهنگ باریک-

 دختر رو ببرن.. خواستنمی سوژه است گفتن که دیروزی خونه
 شم!می قربان سوژه شناسایی شده و من دارم بهش نزدیک ممنون

گفتم فقط خودم باید تو این سرهنگ قرار ما این نبود من : باعصبانیت گفتم
 ماموریت باشم!

 ...ولی پسرم-
 قولتون قول باشه!: گفتم غیظبا 
 بگو حالت خوبه؟ حاالگم برگردن می باشه بهشون -
به بله سرهنگ خوبم ظاهرا باند سیار با باند کوسه رقابت و دشمنی دارن -

ه کوسه رو عات گروالاط خواد اون دختر رو بدزده تامی همین باند سیار خاطر
 بدست بیاره!
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سرگرد مراقب خودت و اون دختر باش بهش نیاز داریم راستی شنیدم که -
بکشه تا دست باند  خواد اون دختر رو بعد جابه جایی جنسامی باند کوسه
 کنم دختره خبر داشته باشه! همه چیز رو به تومیدارم فکر ن فتهسیار نی

 سپارم موفق باشی.می
 پسرم... خداحافظسرهنگ:  افظخداحمن: بله قربان 

ی شی سادهبعد مکالمه سیمکارت رو واقعا شکستم و انداختم تو توالت،گو
 نوکیا رو هم خاموش کردم و پرت کردم تو کشو 

**** 
گیس  کالهگشادمو پوشیدم البته یه جور دیگش لباسای 9شب شده بود ساعت

 رفتم بیرون در زدمبرداشتم و  م و دو تا قهوهگذاشتم و عینک هم رو گذاشترو 
 .سالم: درو باز کردو من با خنگی گفتم

 .بیا تو سالم: اسناد لبخند زد وگفت
ن بشین تا بالکرو  برو: گفت. کوچیک و مرتبی داشتی باهام رفتیم تو خونه

روم و برگردوندم و . من قهوه هارو بیارم مواظب باش خودتو نندازی پایین
نشستم گل های رنگا رنگ ها یاز صندل یکی ن و روبالکپوزخند زدم رفتم رو 

 و دوتا صندلی روبه بیرونای  دایرهمیز  خوشبو که فضا رو زیبا کرده بود با یه
از حال  باالچوبی روبه های هن با پلبالکدید داشت تموم تهران معلوم بود 

 بعد چند دقیقه همراه با کیک شکالتی و. شدمی جدا
چند لحظه نگام . ممنون اجی: و گفتمرو کردم بهش . دولیوان قهوه برگشت

دختر یه غم تو عمق  کرد و لبخند غمگینی زد یه چیز تو این دختر متفاوته این
شه یه غم خیلی بزرگ رو شو کرد سمت بیرون و آه کشید می چشماش دیده

 نگام. کشی اجیمی چرا آه: من
 .هیچی: کرد و گفت

مظلومانه سرمو کج . گیمی کنم بگو من رازدار خوبیم بهممی خواهش: من
 خندیدمثل من گونه ش چالمی وقتی. برگردوند کردم که خندید و روش رو
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فته ردیف دندون می فتاد البته سمت راستش ولی من هردو گونم چالمی
های هسفیدش نمایان شد بینی متناسب با صورتش ابرو و مژ وهای بزرگ

شالش . نبودموهای سیاه که یک لحظه حواسش . مشکی و چشمای آبی
دست باد سپرده موهاش  بلندش دورش ریختن. افتاد و موهای مشکی و

عوضی افتادم با  ش شده بودم یکدفعه یاد اون زنوحشده بود من که م
 شه بگی چرا غمگینی؟می آجی: گفتم. عصبانیت روم رو برگردوندم

 باید برات بگم!: نگام کردوگفت
 . گممیبخدا به هیشکی ن: بغض کرده گفتم

ی واسه حاالتااثر یک اشتباه زندگیم نابود شد. بر: اصرار کردم که گفت انقدر
گی که رازداری می هیچ کس تعریف نکردم ولی چون تو پسر خوبی هستی و

 گم من که گوش شده بودم!می برات
داد می بود خیلی بهم گیر خوشگلشد پولدار بود می یه پسر مزاحمم: گفت

 .بودپسر خوبی بود اسمش ماکان 
 . صبر کن ببینم نکنه پسر ترکان رو بگه کنجکاوتر نگاش کردم

بهم پیشنهاد داد ولی رد کردم آخه برادرم ارتین و بابام خیلی روم غیرتی : گفت
یک قطره اشک از . داشت دوستمبودن فقط مامان مهربونمو داشتم که 

آخه از وقتی من : چشماش ریخت چشماشو روهم فشار داد و گفتی گوشه
 ه دنیا اومدم مادرم مریض بود وب

گفت تو باعث شدی مامانت مریض می داشتدوست بابام چون مامانم و 
ه یه روز خالص. بدم بشه و من بدبخت هرماه پول داروهای گرون اونو

اوردن تااینکه یه روزکه می مدرسه ماکان رو دیدن و همیشه اسم اونوهای هبچ
 جلومدرسه بودیم یه دختر که

دختره . کردمی بود چشماش رو ماکان بود ولی ماکان فقط منو نگاهبامن لج 
اون پسرو به دست بیار  تونی دلمی بهم فشار آورد تحریکم کرد و گفت اگه

 . م داد که از روی لجبازی قبول کردمعذاب انقدر
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ه نذاشته بود ولی من حتی گذشتبا ماکان دوست شدم یک ماه از دوستیمون 
ولی من عادتم  بود کالفه کردم از این موضوعمی حساسبودم دستامو بگیره ا

اد پیشم برام می ماکان این بود تااینکه اون روز شوم اومد دختره که دید هنوز
 ه از حرص رفتخرمی کادو

دونستم اگه می به مدیر گفت مدیر هم که منوبا ماکان دیدبه پدرم خبر داد
رار کردمو تاکسی گرفتم رفتم بابام بفهمه مرگم حتمیه با بدبختی از مدرسه ف

ماکان درو باز کردم به وضعیتش توجه نکردم رفت رو مبل ی دم در خونه
ماکان : دستاش کنارش نشستم و با گریه گفتم نشست و سرشو گرفت تو

یکدفعه نگام . کشهمی تروخدا کمک کن مدیر به پدرم خبر داده اگه بفهمه منو
عقب تا اومد نزدیکم شه بلند شدم  ش خراب بود که یکم رفتموضع انقدر کرد

 خون بود بهم نزدیک شدی اونم پاشد چشماش کاسه
 چشم شیشه: خوردم به دیوار و اون بهم نزدیک شد سرشو خم کرد و گفت

داد می لالگ ه چون دهنش شدید بویهمیدم مس...من تا اینو گفت فای 
 ...منو ...منو

رو گوشش و جیغ  گذاشتاحساس کردم نفس کم آورد یکدفعه دستاشو 
ک عصبی بهش و تکونش دادم فکر کنم ش که شدم رفتم نزدیکش وو کشید ش
 بردمش. گفت به من نزدیک نشو به من دست نزنمی لرزید ومی وارد شده

زی نیست اسناد بلند شو دختر بلندشو چی: گفتممی دادم ومی رو مبل تکونش
 کردم ولی اون بهم می نوازشش

قرص بود برش میز  زد یکدفعه نگام افتاد رومی جیغکرد و می میزد و گریه
م گذاشتکردم و قرص رو  داشتم آره خودشه قرص اعصاب به زور دهنشو باز

 . وش اومد و نگام کرده بهرزشش از بین رفت و تو دهنش کم کم ل
 خوبم: نگام کرد و گفت. خوبی اجی: باترس گفتم

 بریم قهومونو بخوریم؟-
 بریم!: تبا لبخند نگام کرد و گف
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عمش کردم و با یم و من یکم قهوه خوردم سرد بود طن نشستبالکرفتیم رو 
 . اهههه این چقدر یخه-: خنگی گفتم

دونستی چشمات می بهداد: نگام افتاد به اسناد که رومن قفل شده بود گفت
 . دونستممی مونه؟ هههه خودممی مثل شب

 نه!: گفتم
 . بی خیال قهوتو بده عوض کنم: گفت

کرده پسره  من توفکرحرفاش بودم یعنی بهش ت...هومو دادم بهش رفت وق
خسته شدی : داد و گفت بعد اینکه رو صندلی نشست قهوه رو بهم. بی شرف
 بریم تو؟

 خوام بقیشو بهم بگی اون پسره باتو بازی کرد؟می نه-
و اره باهام بازی کرد یه بازی بد که زندگیم: نگام کرد و لبخند تلخی زد و گفت

 ازاین رو به اون رو کرد!
  ...به من. بعد اینکه منو برو تو اتاق: وگفتدکه پوزخند ز. باذوق نگاش کردم

 خب بگو؟-
بعد : پاکش کردو گفت پشت دست یه قطره اشک از چشاش اومد پایین با

کرد چون بهم شوک وارد شده بود از حال رفتم بهوش اومدم اینکه بهم ت... 
کرد می نوازش ان اومد تو اتاق منوزدم ماکمی داد زدممی شدم جیغ دیوونه

 التق انقدر. کردممی زدم و گریهمی زدمش و جیغمی مشت ولی من فقط با
 داد انقدرچشم باز کردم بیمارستان بودم . کردم که تو بغلش از هوش رفتم

ی سرم به وضعیتم شک کردند و باالم که دکترا اومدن کردمی زدم و گریهمی
گویا پدر مادرم خبر گم شدنم رو به پلیس داده بودن و اونام . س گفتندبه پلی

شدو اونو  ویزالفهمید سکته کرد ارتین با ماکان گاومدن بیمارستان مادرم تا 
بعد اینکه از بیمارستان مرخص شدم بابام هر . کشت و خودش افتاد زندان

 ؛خواستمی خیلی بیشتر از من رو گرفت آخه ارتینمی شب منو به بادکتک
یا دختر تو به اون یکی : خواست منو بکشه که بابای ماکان به بابام گفت
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پدرم با سرقبول کردمن . میرهمی دی یا پسرتمی پسرم که اسمش مهران
 وزد از من متنفر بودمی شدم زن مهران اون از پدرم بدتر همیشه منو کتک

زندگی  باهاش خواست ولی خدا شاهده پنج سالمی دونست برادرش منومی
 طالقسپیده دوستم ازش  م بهم دست بزنه از مردا بیزارم باکمکتنذاشکردم 

ه که من برای کنمی رو قبول طالقبه شرطی پیشنهاد : گرفتم ولی مهران گفت
، سپیده وکیل بود مستقل رفته بودم دفتر سپیده بار برم پیشش آخه ینآخر 

 که برامای  یده رفتیم تو خونهه با سپخالصبرام مثل خواهر . کردمی زندگی
کنه  ت... خواست بهممی شم داد کتکم زدمثل قبرستون بود مهران منو زد فه

شدید هردو کلیمو از دست داده های هضرب به خاطرسپیده با پلیسا رسید 
 هرگز وقت نشد ؛کلیه داده یکی از اون پلیسا بهم: بودم تا اینکه سپیده گفت
 کر کنم.اون پسررو ببینم و ازش تش

آلود از اون تا اینو گفت ذهنم برگشت به یک سال قبل که اون دختر رو خون
 . خونه آوردیم بیرون وای یعنی این زن مهران پسر ترکان بوده

 خوب بعدش!: گفتم
سپیده موندم تا اینکه یه روز سپیده خونه ی گرفتم تو خونه طالقازش : گفت

: صدای آشنا که مرد بود گفت یه لونبود تلفن خونه زنگ خورد تاخواستم بگم ا
کشمت اتفاق دیروز می ندازی بیرون یامی هوی دختر یا اسناد رو از خونت

 سپیده پرسیدم گفت مهران تهدیدش بود بکشمت از که یادت نرفته نزدیک
 خواستن از قصد بهشمی .ه و دیروز نزدیک بوده با ماشین تصادف کنهکنمی

پیده از خونه زدم بیرون ازش خداحافظی نجات جون س به خاطربزنن شب 
چون هیچ جارو بلد  ده برممیدونستم اجازه نمی کردم البته تو نامه چون
بروش تم بی هدف یه دختر بدبخت که حتی آرفمی نبودم برم تو خیابون راه

، سه خواستن منو ببرنمی مزاحمم شدن ور هم رفته بود این شد که چند نف
م تا اینکه یه ون مشکی کردمی الو زدن ولی من تقنفر بودن به بازوم چاق

 اومد و چند
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ن سه نفر درگیر شدن یه با او .پوش ازش اومدن بیرونمرد هیکلی سیاه
وای  .اونو کشت تیر پوشا باخواست فرار کنه که یکی از سیاهمی نفرشون

خواستن منو بی آبرو کنن می خدایا هنوز اون صحنه جلو چشمامه درسته اونا
 ی بازم راضی به مرگشونول

از ون اومد  خوشگلن خوشتیپ و وه یه پسر جوخالصن بود ونبودم چون جو
ش خور بود الهای عوضی اونی تر بود سردستهجوون شونهمهبیرون از 

 .آرش پس فطرت
زور رفته تو  با وای خدا یعنی این دختر .شد فعالرادارم  تا اسم آرش رو برد

 گروه
ده ازدواج این دختر با شناخته همش نقشه بومی رو یعنی ترکان این دختر

 . شیهپسرش و بق
شش ماه تو انفرادی بودم که هیچ نوری نداشت  منو بیهوش کردن: اسناد

من قبول نکردم  و بهم پیشنهاد کار دادن انقدرغذا هم فقط یک تیکه نون بود 
ز من که که یه شب ترکان اومد پیشم پدر ماکان و مهران گفت برای انتقام ا

 دست راستشو یعنی ماکان رو ازش
 همین منو زن مهران کرده ولی به خاطرخواسته انتقام بگیره و می گرفتم
 عوضی اشغال. مهران دیده عاشقم شدهی گفت وقتی منو تو خونهمی
 کنی یا امشبمی گفت دیر شده فردا باید نمونه هارو ببری یا این کارومی
 تاز مردا نفر انقدر گم...می

اینجام یه ساله  االناین شد که ول کنم. داشتم که حاضر شدم اون کارو قب
 !مکنمی دارم براشون کار

 آجی اون شغل چی بود؟-
 . توندونی بهتره فقط اینو بدون که من مجبور شدم: نگام کردو گفت

 آجی یعنی هیچ کس رو نداری؟-
 . چرا یه ناجی دارم: لبخند زد و گفت
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معلوم نبود  االنیکی که دیروز اگه اون نبود : ه گفتباتعجب نگاش کردم ک
 ئی سرم اومده بود!بالچه 

 ن بود؟وای سوپرم: ی کفتمباذوق بچگانه ا. گفتمی پس منو
بهتره بری خونتون دیر  حاالتر تر زرنگخوشگلمن هم از سوپر: خندید و گفت

 . شده کیکتم بخور خودم درست کردم
 کالهعالی بود رفتم خونه دوش گرفتم اون بعد اینکه کیک خوردم که واقعا 

لباس راحتی . زمی داد کچلم رو پرت کردم رومی گیس مزخرفو که نشون
دونم چرا داستان میپوشیدم و بعد دادن گزارش به سرهنگ خوابیدم ولی ن

 یعنی اسناد خیال. زور تو گروه بردنش زنگی اسناد رو نگفتم فقط گفتم به
. دونه قرار بکشنشرن یعنی نمیذامی سا اونو راحته بعد بردن این جنکنمی

داشتم  دوستشارم با داستان زندگی اسناد یاد دلربا افتادم چقدر ذولی من نمی
 مثل اسناد مورد ظلم قرار گرفت در آخر هم با دستای کثیف اون

 مرد و زن مرد!
 

 اسناد
 ستشدوخیلی ایه  بعد اینکه بهداد رفت منم خوابیدم پسر مهربون و ساده

بال کنم نزدیک بمیرم دارم می دارم ولی هرچی به آغوش اون ناجی فکر
میارم که یه بار دیگه اون ناجی مشکی پوش رو ببینم باهاش حرف بزنم در

فردا باید برم یه سروگوشی آب بدم ببینم پارک . حس کنم گرمای اغوشش رو
 همیشگی چه خبره 

****** 
لوله تفنگی مشکی با کفش  لوارش آماده شدم یه مانتوی صورتی کثیف با

از خونه زدم بیرون بعد اینکه . شال صورتی و کیف مشکی. همرنگش پوشیدم
پارک مطبق رو یکم برسی کردم تو راه برگشت خونه بودم ظهر بود هیچ کس 

از دور ناجی مو دیدم خشک شدم وای این ناجی سیاه پوش  تو کوچه نبود که
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بود یکدفعه  ش جلوی صورتشو گرفتهکاله کرد ولیمی منو نگاه طورهمینمنه 
با دو به سمت من اومد از ترس تکون خوردم تا به من نزدیک شد صدای 

 . کشیدم شلیک اومد خودشو انداخت رو من جیغ
م دو طرف گذاشتخودشو انداخته بود رو من یک لحظه از ترس دستامو 

من تیر خورد به خاطر  کردو بلند شد وای یعنی اونای  شونش که از درد ناله
 وای تو تیر خوردی!: با گریه گفتم

خواستم کتفشو لمس کنم که خودشو کشید عقب و مستقیم به راهش ادامه 
: گفتممی زدممی داد ه بود رو کتف راستش و رفت هرچیگذاشتداد دستشو 

 دی؟می توکی هستی چرا؟منو نجات
رو نگاه کردم  داد با دو رفتم خونه و درو قفل کردم تو لپ تاپمیجوابمو ن

باش کوچولو بعد این  مراقب خودت: بازم اون ترکان عوضی نوشته بود
سه پارک مطبق می دیگه به دستتی ماموریت مال منی جنسا یک هفته

 . فرستم بامی ازت بگیره بعدا برات نشانی پسری که قراره جنس رو
هداد دونم چرا خبری از بمیدوروز گذشته ن االنتف به ذات کثیفت عوضی 

یه ظرف و براش بردم  م توگذاشتنیست امروز دلمه درست کرده بودم یکم 
بهداد رو ی کسل و رنگ پریدهی در زدم بعد چند دقیقه در باز شد و قیافه

 خوبی!: دیدم با نگرانی گفتم
 بیا دلمه درست کردم بخور خوب: من. سرما خوردم: نگاهم کردو گفت

 . خوردن دارمها هاین دلم به به حتما: نگام کردو گفت. شیمی
 شیطون!: با خنده زدم رو شونش و گفتم

دونم چرا چشماشو روهم فشار داد و ابروها شو کشید توهم با ترس مین
 هیچی دستشو نگاه: چی شد؟نگاهم کرد و با درد گفت: گفتم

با خودت چی کار کردی  دیوونه: کردم که رو انگشتاش خون بود با ترس گفتم
 تشو کشیدم و بردم تو خونش تقریبا مثلدس. بیا ببینم
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به طرف کابینت اشاره . کمک های اولیه کجاسی جعبه: خونه من بود گفتم 
 ممکنه یکم درد: آوردمش دستشو گرفتم و گفتم. کرد

سرشو تکون داد بعد از . داشته باشه با اون یکی دستت محکم دسمو بگیر
منو فشار داد که  تدست بدبخ انقدرضدعفونی کردن که این بهداد خنگ 

تو بخور هلمد: نزدیک بود انگشتام بشکنه دستشو با بانداژ بستم و گفتم
 . مراقب خودت باش استراحت کن یه قرص بخور و بخواب

تونی قرص می اصالببینم تو : خواستم برم بیرون که برگشتم و گفتم
 وای خدا این. سرماخوردگی رو پیدا کنی؟سرشو به عالمت منفی تکون داد

پسر چقدر دست و پا چلفتی و خنگه بعد اینکه تو یخچال یه قرص پیدا کردم 
 و به همراه آب بهش دادم رفتم خونه و

 .گرفتم خوابیدم
******* 

در زدم در باز شد و . شب شده بود سوپ درست کردم و بردم برای بهداد
اره : کردو گفت سالم. خوبی سالم: فس گفتمالک قیافش نمایان معلوم بود

 من: حوصلم سر رفته گفتم: بم بیا توباهم سوپ رو خوردیم که بهداد گفتخو
آماده شم توهم برو خودتو جمع کن با هم بریم قدم بزنیم احساس  رممی

 شم!می آماده االنآخ جون : کردم تردید داشت مشکوک نگاش کردم که گفت
پام و شلوار سفید و شال سفید کفش اسپرتمو ای  بعد پوشیدن مانتوی سرمه

بهداد . ریمل و رژگونه کردم و آرایش هم مثل همیشه یه رژ مات صورتی با
بی ادب شدی گناه  انقدرهم با ظاهر خنگیش اومد بیرون وا دختر تو چرا 

 جلو در منتظر شدم تا. داره
 بیاد
 

 راشتین
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باهر بدبختی بود رادوین رو فرستادم رفت اون روز که تیر خوردم با کمک اون 
 دنبالو زنده شدم رادوین گفت اون باند بدجور  یم که من مردمتیرو در آورد

 ر انبار مواد هارو پیدا کنم صددرصد حکمش اعدامبذا طورهمینشه ترکان هم 
عوضی پس فطرت اون ترکان عوضی با اون زن پس فطرت زندگی خواهر مو 

در  رادوین رو از االن. کردند که زندگی اسناد رو نابود طورهمیننابود کردند 
پشتی فرستادم رفت خودم آماده شدم و رفتم دم در که اسناد رو دیدم مثل 

: باهم شروع کردیم قدم زدن که با ذوق پرسیدم و خوشتیپ خوشگلهمیشه 
 آجی!
 بله!: اسناد

 دیگه اون آقا سوپر من رو ندیدی؟-
 دیدمش! چرا: نگاهم کرد و گفت

 جدی!-
 اره چرا؟-

 .تیز و محکم و مغرور جونمو نجات داد مثل همیشه: و گفت اسناد لبخندزد
چطور بود دوباره  طورهمین. نهزمی تر چرا اینطور درمورد من حرفاین دخ

منو هم ی چهره حاالنه بابا این ممکن نیس اون حتی تا...نکنه. نجاتت داد
 چرا ساکت شدی؟: گفت. ندیده

 هیچی من برم از سوپری سر کوچه پفک بخرم. -
شی رو این صندلی بشین تا من بیام باشه جایی می مرم تو گمی نه من -

 نری
فرق داره از  انقدربقیه  با بعد اینکه رفت تو فکر حرفاش بودم چرا این دختر

رفتنش خیلی گذشته بود نگران شدم بلند شدم و با قدم های محکم و مغرور 
کنند اگه می اذیتش نفر دورشو گرفتن دارنرفتم سمت کوچه که دیدم چند 

نگاه  طورهمینتونم میشه ولی نمی ویز بشم که نقشه خرابالباهاشون گمن 
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نیا جلو بهداد برو برو خونه : کردم خواستم برم جلو که داد زدمی نگاهش. کنم
 .برو

ماشین که نتونستم  بردنش سمتمی دلم به حالش سوخت داشتن بزور
ودن جلوی خودمو بگیرم و با دو رفتم سمتشون چهارنفر جوجه تیغی ب

زدم یک لحظه غافل شدم نگاهم می کتکشون طورهمینشدم  گالویزباهاشون 
رفت سمت اسناد که دیدم با دیدن من خشک شده واقعا جای تعجب داره 

: زد داد یکدفعه اسناد. زنهمی گه پسر به خنگی چطور اینارو اینطورمی حاال
 .مراقب باش

بلندی کردم وبا زانو ی لهیک چیز از پشت خورد رو کتف راستم جای گلوله نا
افتادم رو زمین که اسناد جیغ زد و دوید سمتم خیلی دردم گرفت تازه جاش 

سفیدمو قرمز کرد اسناد  پیراهنزد بیرون  شد خون از کتفممی داشت خوب
 بهدادبهداد بلند شو : بود رو پاهاش و گفت گذاشتکرد و سرمو می فقط گریه
شون یکی. آخه چراای  ساده انقدرچرا  آخه دخترتو. بهداد نیست من اسمم

وانم بلند ت موهای اسناد رو از پشت گرفت و کشید تحمل نکردم با آخرین
ه به اسناد نزدیک فقط یکبار دیگ: شون رو فراری دادم دادزدمهشدم و هم
 .خورشالهای یبشید عوض

ه حتی این صدای ه. کردمی ی نگاهمطور همیناسناد  نگام رفت سمت
کردم که نیروم می نگاش طورهمین .و جدی منو نشنیده بودخشک سرد 

کردم می م رو کتف راستم و نالهگذاشتدستمو  تحلیل رفت بازانو افتادم روزمین
 . که چشمام سیاهی رفت دیدم تار شد و از حال رفتم

 
 اسناد

زنه یکدفعه نگاش به می وای خدایا ببین این بهداد خنگ چطور اینارو کتک
زل زده بودم بهش پسره از غفلتش  ه با چشمای اشکی و متعجبمن افتاد ک

استفاده کرد و یک چوب گرفت دستش از پشت رفت نزدیک بهدادبا صدای 
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ولی دیر شد چون چوب رو فرود آورد رو کتف . مراقب باش: زدم بلند داد
بلندی کرد وافتاد رو زمین جیغ کشیدمو رفتم ی راست بهداد،بهداد ناله

این جوری کرد مگه یه چوب خوردن این همه ناله داشت  سمتش این چرا
کنه می چوب این قدر نالهی یاد ناجیم افتادم تو دلم گفتم بهداد با این تنه

 ..چرا ...کتف راستش بود ..اونم ..ولی اونم. ناجی من تیر خورد و اخم نگفت
 . نه این امکان نداره ...نکه

هام کشیده شد یکی از اون موکرد که ازپشت می از درد ناله طورهمین
 . نیست به داد ما برسه بود جیغ زدم یعنی کسی تو این خراب شدهها یعوض

فقط : کتک زد که فرار کردند دادزد انقدرشون رو هیکدفعه بهداد بلند شد و هم
وای چقدر . خورشالهای ییکبار دیگه جرعت دارید نزدیک اسناد بشید عوض

. سهگفتم چقدر صداش لوس و بچگانمی روزمن تا دی. صداش بم و مردونس
یکم نگام کرد که بازانو . شهمی خصوصیاتش اضافه طور داره بهبه به همین

 کردازمی ناله. ه بود رو کتف راستشگذاشتدستشو  طورهمینافتاد روزمین 
خدا تو رو  بهداد بهداد: هوش رفت با دو خودمو رسوندم بهش تکونش دادم

 خوشگلبود و البته  گریم گرفت صورتش چقدر معصوم. بیدار شو بلند شد
من چقدر بزرگش رو از لیست خارج کنیم وای  فقط اگه سر کچل و عینک های
یکدفعه دستم خیس شد . کنممی به چی فکر خرم تو این هیری ویری دارم

وای . خون. ..خو ...به دستم نگاه کردم که چشمام از تعجب گشاد شد خو
 . نمیشه اونم خون حتما یه چیز دیگسمیکه آدم زخ چوب خدا برای یه تنه

زدم که چشمای سیاه و خمارش می زدم و صداشمی بهش سیلی طورهمین
کردم بردمش سمت خونه تو  رو باز کرد نگاهم کرد زیر بازوشو گرفتم وکمکش

راه نزدیک بود چند بار بیفتم بازور بردمش سمت خونش کلید وای کلید 
. ..گل. ..گل. ..تو: زمزمه وار گفت. کلیدکجاس بهدادبهداد : کجاست گفتم

مش تو تخت خواب و گذاشتپیداش کردم درو باز کردم و بردمش تو . گلدون
نه : گفتمیش که دستمو گرفت و با صدای نامفهوپیراهنرفت سمت  دستم
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عرق کرده بود  بعد شروع کرد به سرفه کردن وای. تونممی ولکن بروخودم
و در آوردم وای خدایا چی شپیراهندستشو پس زدم و حالش خیلی بدبود 

هایی  بر...نه بود ولی عجب عض...له تنش باالبینم این پسر این کیه می دارم
هست این وسط خود به خود پرید تو ای  داره من مطمئنم این پسره یه کاره

برگردوندمش این که جای تیره زخمش تازس ولی  به پهلو زندگی من وای
بیادیک  بهداد دسته منو بگیر و فشار بده ممکنه دردش: ده گفتمچرا تیر خور

 تیکه چوب شکسته رفته تو زخمت!
سرشو تکون داد دستمو فشار داد با موچین چوب رو با یک حرکت بیرون 

آخ دستم دسته  .شد بلندی کم کم بی حال شد و بیهوشی آوردم که با ناله
ولی درد داره . رد بشهخونام خاد نزدیک بود استفشار د انقدرمنه بدبخت رو 

رفتم تواشپزخونه  رو کشیدم روشه محلف به پهلو برش گردوندم و. بی چاره
 کردم که بهداد چرامی براش سوپ پختم و رفتم سمت اتاق همش به این فکر

زد هیچ صداش وای می چطور اون پسرارو خواست هیکلشو بپوشونه تازهمی
ش کم کم چشماش رو باز کرد نگاهم کرد سر باالرفتم . خدایا یعنی اون کیه

بهداد برات سوپ درست کردم خواستم کمکش کنم که با دست  پاشو: گفتم
 آخ!: گفت کنه نیم خیز شد که بلندمی گفت جلو نیا وا این چرا اینطور

همشو با اخم بعد صورت شو توهم کرد کمکش کردم سوپ رو بهش دادم 
یعنی اون وقت که اون . ..چطور تو اره: خوبی تو؟من: خوردنگاهم کردو گفت

تونه مال میوقتی زخمتو بستم راستش اون اندام ن ... زدیمی پسرارو کتک
 . مثل تو باشهمیآد

احتمال دادم  حاالببین خانم کوچولو تا : پوزخند زد نگاهم کرد و سرد گفت
 نیستم! که فهمیده باشی من یه آدم عادی

 ؟کی هستی. ..تو ...بخ: من
گاهم کرد که یه لحظه ترسیدم ولی باز نگاهم رو از چشمای سردش نبا اخم 
 ..ببین بهداد: من. نگرفتم



 رمانسرا  هوای تو
 

46 
 

من اون پسر : شدم که گفت شوکهنیستم!یه لحظه  من بهداد: یکدفعه دادزد
 از این تعجب: کنی!اومد نزدیک تروگفتمی دست و پا چلفتی نیستم که فکر

پس چرا فرار نکردی؟زل زدم م که تو فهمیدی من یه آدم عادی نیستم کنمی
رم بمیری بذاچطور  مردی آخه منمی خوب تو داشتی: تو چشماش و گفتم

اومد سمتم که چشمامو از ترس روهم گذاشتم و فشار دادم  غیظبا. دیوونه
 . نگاه ببین منو: حس کردم نزدیکم شدگفت

با چشمای گشاد شده پسر جذاب طورهمینوای خدا این کیه!مگه کچل نبود
چشم و ابروی مشکی  کردم موهای مشکی بامی وشگل روبه روم رو نگاهو خ

قدبلندو اندام بی . دهن متوسط و دندون های سفید. به رنگ شب نافذوسرد
که چند شاخش رو  باالش که زده بود خوشگل نقص بینی متناسب موهای

پس بهداد کجا : با من من گفتم ..پیشانیش ریخته بود وای خدا این بهداد
 .منهی من بهدادم البته این روی دیگه. من بهدادم: نزدیکم و گفت اومدرفت؟

 اوردم خدایامی داشتم شاخ در
 ؟چرا به من نزدیک شدی هدفت چی بود تو-

 :پوزخند زد و گفت
قراره کشته  میدونستی بعد اینکه جنسارو بردی قرار به دست افراد ترکان-

 بشی.
 شنوم. باترس گفتم:می وای خدایا چی

 دونی؟می و از کجات-
هم برو  حاالکوچولو نگاهم کرد و گفت: اون دیگه به تو ربطی نداره با اخم 

 ه ناجیت اعتماد کن حتما مراقبته!مراقب خودت باش راستی ب
دونه بلند شدم و رفتم بیرون تو می وای این تمام زندگی منو. بعد پوزخند زد

 خورده بود خودم دوش گرفتم و خوابیدم ناجی منم تیری خونه
 

 راشتین
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شم گم دختره روحمی زنی منمی خره چیبس کن رادوین این حرفای مس
 :گفت باغیظ رادوین. خبر نداره

بیاره به تو چه یه شبه شدی  ئی خواسته سرش بیارهبالاون دختر هر کی هر -
 . من اونسوپر

 . دونی اون دختر کدوم دخترهمی اصالتو : نگاش کردم و گفتمبا اخم 
 نه چطور!: و با تعجب گفت باالهاش رو داد ابرو
 .کلیه بهش دادی این دختره-

 ...پس چطور ... از مهران. ..این. ..یعنی اینچی؟ !: با تعجب گفت
 اومدم تو حرفش:

دونی اون دختری که اون روز خونین و مالین از اون خونه اوردیمش مین وت-
 هردو کلیشو از دست داده بود.بیرون 

 :با اخم گفت رو براش گفتم!زندگی اسناد 
خوای بگی ترکان با نقشه رفته سمت می مردک الدنگ بی خاصیت یعنی-

 .اسناد
شه وقتی دست راست می اولش اون ماکان عوضی باهاش دوست نه: من

 بابای اسناد گیرهمی ترکان از اسناد کینه به دل ،میره یعنی پسرشمی ترکان
دی یا می هاد کرده یا دختر تو به مهرانخواسته اونو بکشه که ترکان پیشنمی

 هکنمی میره اسناد رو مجبورمی پسرت
اها یادته تو یکی از : رادوین. عقد بشینه و باهم ازدواج کنندی پای سفره

ماکان برادر درسته  مهران نزدیک بود کار پدرش رو خراب کنهها همحمول
بازی و عیاشی  دوست دنبالف مهران که همیشه الکوچیکه بوده ولی برخ

 ماکان همیشه دم دست پدرش بود و
داشت تو یکی از بارهای محموله هاشون مهران همه  دوستشپدرش بیشتر 

یعنی اینکه ؛ ضرر به ترکان زد چیز رو خراب کرد و بار افتاد دست دشمن و کلی
 هم ازدواج کنن؛ انتقام از اسناد و پسرش مهران مجبورشون کرده با به خاطر
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از اسناد خوشش نمیاد چون برادرش رو خیلی  اصالمهران  ی گویاآخه تو گفت
ی خودشون بوده تا اسناد احساس و دسته هم از دار . اسنادداشته تدوس

اون ترکان ی با صحنه سازی خشایار رو کشتن و خطر کنه جلو چشماش الک
ه خشایار که کنمی شو عملیهبینه و نقشمی مهرانی عوضی اسناد رو تو خونه

 اره! ون شب با علیرضا و علی مزاحما
خواد بعد نقشه یه شب با اسناد باشه گویا می اسناد هم چه زود باوره ترکان

 دشمن بده خیلی ازش خوشش آمده بعد اونو بکشه یا تحویل
 :ناخوداگاه آمپر چسپوندم و داد زدم

چون دلربای خودم  ،ئی سر اسناد بیادبالارم هیچ خفه شو! رادوین من نمیذ-
 هم

 ته؟کشی کرد چون عاشق تو بود یادت رفمورد ت... قرار گرفت بعد خود
 :اونم داد زد و گفت

م که پزشکی هقالمورد عی همین از رشته به خاطرمن  نه دلربا عمر من بود و-
 .انتقام دلربا رو از ترکان عوضی بگیرم بود دست کشیدم تا پلیس شم و

اون عوضی نجابت  ،باالرای من نبر صداتو ب: و لحنی سرد و جدی گفتمبا اخم 
 خواهر منو
 ...درسته که اسناد یه بار ،هم بدبخت کنه خواد اسناد رومی حاالازش گرفت 

فکر نکن دل این  بهش: رو شونم و گفت گذاشترادوین دستشو . ..یه بار
 .شناسهحرفا رو نمی

 طربه خاعوضین متنفرم فهمیدی من  شونهمهزن که  با غیظ گفتم: از جنس
 این اسناد رو

 دم چون مثل دلربا معصوم و پاکیش این وسط نابود شده!می نجات
 :گفت و رادوین لبخند زد

 .یکنمی یعنی فقط چون اسناد مثل دلربا بوده ازش مراقبت-
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راستی یادت نره دیگه  ،کن هم برو به پرونده رسیدگی حاالبله : با اخم گفتم
ه روز دیگه مونده اسناد جنسارو ببره شه سمی نمیای اینجا نقشه داره شروع

 دونی که؟می پارک مطبق
 .اری اسناد بره مطبقیعنی نمیذ: رادوین

 ری بده ادمای ترکان اونوتا بره اونجا جنسارو تحویل مشت: پوزخند زدم وگفتم
پیش ترکان تا نکنه آقا ناراحت باشن ولی اون بیشرف به  برنمی گیرن ومی

ولی  ؛آزاده گفته بعد این که جنسارو دادبه مشتریاسناد یه قول دیگه داده 
 . دونه که قراره ترکان اونو ببره پیش خودش بعد بکشتشمیاسناد ن

 یعنی نمیره؟-
 میره ولی با تجهیزات کامل.-

 رادوین شیطون گفت:
 آها ناقال نقشه داری.-

 با اخم گفتم: چی!
ای  قهدختر عاله این غیرممکن من به اون ن. و از در رفت بیرون اخم کرد

شلوار مشکی پوشیدم با  رو آماده کردم یه دوش گرفتم.خودم . داشته باشم
لبه دارمشکی مو تا  کالهمشکی کت مشکی پوشیدم با کفش مشکی  پیراهن

ی لبه. مو نقابمو گذاشتم که صورتم معلوم نباشهگذاشتآخرین حد رو صورتم 
 االنفهمم می بره بیرونم هروقت گذاشتدرو باز کردم چون داخل تابلو شنود 

بیرون آها اومد یه مانتوی مشکی با شلوار مشکی و کفش و روسری  ادمی
کنارش رد شم  خواستم ازمی ش رفتم وقتیدنبالسفید پوشیده بود نامفهوم 

 :نامفهوم گفتم
 .انگار من مزاحمت شدم مراقب باش شک نکنن-

سرمو تا اخرین حد آوردم ولی من برای اینکه منو نبینه  ،باالفورا سرشو آورد 
 :پایین نامفهوم گفتم



 رمانسرا  هوای تو
 

50 
 

بینند شروع کن انگار من مزاحمت می دارن ما رو االن. جلب توجه نکن..-
 . شدم
 :کرد دستاشو گرفتم زمزمه وار گفتممی تقالدفعه ایستاد و منم روبرویش یک
 دونم شنود نداری ولی باید نقشه رو عملی کنیممی

تکون داد و گفت باشه بازور بردمش سمت  سرشو. کشنت فهمیدیمی مگرنه
اسناد رو برای . بود ه بود خودشم اون پشتگذاشتماشینی که رادوین برام 

داد بزن : توجه پرت کردم جلو و خودم هم رفتم پشت رل قفل رو زدم گفتم
 !جیغ بزن درو بکش زود باش

، با آخرین سرعت گاز دادم که هارو که گفتم انجام دادی اون کارهمه
 .رفتممی های ماشین از جا کنده شد با اخرین سرعتستیکال
 مونن.دنبالرادوین بیرون نیا ولی نامفهوم نگاه کن ببین -

 اره هستن گمشون کن تو که: رادوین به حالت نیم خیز نگاه کردو گفت
 . استادی
پیچیدم چند تا کوچه رو باهم رد می هاند زدم و با سرعت از بین ماشینپوزخ

رادوین و دکتر بود با همون  که مخفی گاه منوای  آخرش رسیدم کوچه کردم و
 پیاده شو!-: لحن سردم گفتم

اسناد . کرد سالماسناد اومد پایین رادوین هم اومد رفت نزدیک اسناد و 
 ؟اسناد خانوم درسته: رادوین گفت. سالم: گفت

 :انداخت پایین و گفت اسناد سرشو
 بله!-

 .خوشبختم منم رادوینم: رادوین گفت
 :اسناد

 .طورهمینممنون منم -
 :اخم گفتم با
 ! برو تو، دکتر منتظرهزود باشید-
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مو زیادتر کالهکردم مینگاهش ن اصالبا این حرف اسناد نگاهم کرد ولی من 
 :آوردم پایین و گفتم

 !رادوین برو تو-
تو رو بکشه نمیخواد دست گروهی  باهات باشه یاخواد می ،تو رادوین رفت -
 خوان ولی منو گروهممی تو رو دی اوناممی فتی که جنسارو بهشونیب

ن که بکشنت ترکان بهت دروغ گفته که بعد تحویل تدنبال اونا خوایم بامی
نقشه جلو بریم  خواد یا یه شبمی به مشتری آزادی که بری نه اونجنسا 

 .هنتهدید نکتو رو  دست پلیس هم خطری هم اونا بیفتنکه 
 بدی؟ات خوای منو نجمی چراهستی؟ ی تو ک: گفت کنارم واسناد اومد 
کردم با همون لحن سردم می کرد ولی من فقط روبرو رو نگاهمی به من نگاه

 ندازی!امی چون تو منو یاد یه نفر: گفتم
 :گفت با بغض

 .داری دوستش-
 :با تعجب برگشتم سمتش و تند گفتم

 ؟کی-
 :همونطور با جسارت جلوم ایستاد و گفت

 .ندازمامی یادشتو رو  اونی که من-
 :پوزخند زدم و گفتم

 ؟دارهنآدم خواهر خودشو دوست -
خدایا این دختر داره بامن  .احساس کردم با این حرف یه نفس آسوده کشید

 :گفت. کنهمی چی کار
 . پس من باید چی کار کنم-
 .ببرهتو رو  ری ترکانبذاباید بعد تحویل جنسا -

 :گفت و باترس نگام کرد
 !چی؟-
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 :با گریه گفت
وقع نرسید و اون ترکان خوام نه اگه به ممیخوام یه بار دیگه نمینه من ن-

 :گفتم غیظبا  ...ه نهعوضی منو... ن
کنم که می من با پلیس هماهنگ ،ولی مجهز، ریمی به من اعتماد داری؟-

 . سرموقع برسیم
 :و گفت نگاهم کرد
 .بدون شک

 برات ردیاب حاالدم می ب به موقع نجاتتخ: تمیه لبخند کج زدم و گف
 رن اونم توذامی

 دندونت
 راستی اون مرده بهداد...

 .گذاشت کالهاون سر من : یهو گفت
 .زنه مراقبتهمیاون بهت آسیبی ن: ناخوداگاه گفتم

 :گفت و نگاهم کرد
 .فقط تو مراقب منی یه ناجی مهربون-

 :با پوزخند گفتم
پلیس  کنی مهربون نیستم شاید شبی که به دستمی من اونقدرا هم که فکر-

 به خاطرنجاتت بده من نجات پیدا کردی من نباشم ولی بهداد هست که 
مثل اون مورد ظلم اون ، یدم چون یه جورایی مثل خواهرممی این نجاتت

نگاهش کردم نگاهش به جلو بود ولی یه قطره . ترکان عوضی قرار گرفتی
 .ش اومد پایینلخوشگ اشک از چشمای آبی

 
 اسناد

بینه پس من الکی بهش دل می ای خدایا اون گفت من ومثل خواهرشو
 ست.کارهبستم پس بهداد این وسط چی
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 .برن خبذابیا داخل که برات ردیابارو  حاال-
همه چیز فردا  سرش. سربه زیر رفت تو و منم پشت با دست به در اشاره کرد.

با کمک دکتر برام تو دندونم ردیاب  .شهمی که جنسارو تحویل بدم مشخص
گه بهشون اعتماد کن اون می فقط دلم؛ دونم اینا کی هستنمین نگذاشت

ی با نگرانی راه رفتم سمت ماشین که باهمون صدای بم و مردونه. ناجی تو
 :حین حال مغرور و سردو محکم بود بهم گفت قشنگش که در

 .منو مثل یه سایه بدون که مراقبته-
ولی مثل همیشه بی نقص ؛ ه صورتشو ببینمنذاشتنگاهش کردم هنوز  برگشتم

ه کنمیم...ت رو میبوی عطرش وای چقدر خوبه عالی هر آد. و خوشتیب
 :رادوین گفت

از هم جدا شیم راستی اسناد خانوم از اون کلیه ما به خوبی  ب دیگه بایدخ-
 .مراقبت کن باشه

حرفای سپیده اومد تو  لحظه یه ؟کلیه. با چشمای گشاد شده نگاش کردم
اوردت بیمارستان اون یکی دیگه که فکر کنم  تو رو یکی از پلیس هاذهنم )

 دوستش بود اونم پلیس
 .(بود به تو کلیه داد

 :با تعجب گفتم
 !؟شما پلیسید-

 :لبخند زدو گفت
 . آرهمن -

 :با عصبانیت گفت. این یعنی ناجی من پلیس نیست
 .ن بیایدشما هم بام !رادوین بس کن-

آهنگ عاشق . پخشو روشن کرد خوشگلرفتیم سوار ماشین شدیم یه کوپه 
 امین حبیبی. نشو

 . شه مثل منمی عاشق که بشی حالت
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 . مثل من که آرامش ندارم یه روز
 . کنیمی شی از تنهایی دقمی تنها

 . گه بمونو بسوزمی ره ومی عشقت
 . شه مثل منمی عاشق که بشی حالت

 . زن دونم اتاقم شدهمثل من که 
 . فهمیومی شینی ومی تو تاریکی

 زنند بی خودهمی حرفای که از عشق
 . کشممی هرروز از غم دوریش عذاب

 . هرروز زندگیم از روز قبل بدتره
 شدمی نباید عاشقش وقتهیچمن 

 . برهمی این عشق ابرومو آخرش
 . عاشق نشو ای دل با تنهایی سر کن

 . فا مو باورکنبینی حرمی حالم رو
 . عاشق نشو ای دل عاشق شدن در ده

 . میری این دنیا نا مردهمی سوزیمی
 . از وقتی که من عاشق شدن زندگیم 
 . مثل یه جهنم شدو توش گم شدم
 . اون لیلی مجنون توی قصه شد
 . اما من اسیر حرف مردم شدم

 . از وقتی که من عاشق شدم حالمو
 . دهیشکی مثل روزهای گذشتم ندی

 . شدممی وختمو آبسمی من مثل یه شمع
 . کشیدمی کردو پرمی اون پروانگی

 . کشممی هرروز از غم دوریش عذاب
 . هرروز زندگیم از روز قبل بدتره
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 . شدممی نباید عاشقش وقتهیچمن 
 . برهمی این عشق ابرومو آخرش

 . عاشق نشو ای دل با تنهایی سرکن
 . ورکنبینی حرفامو بامی حالم رو

 . عاشق نشو ای دل عاشق شدن در ده
 . میری این دنیا نا مردهمی سوزیمی

 . عاشق نشو ای دل با تنهایی سرکن
 . بینی حرفامو باور کنمی حالم رو
 . نشو ای دل عاشق شدن در ده  عاشق
 . میری این دنیا نا مردهمی سوزیمی

یه دستمو به صورتم  من یکیه االناین آهنگ با حال  انقدرچقدر غمگین چرا 
توفاز اهنگ بودم که یادم  انقدر .کشیدم که خیس بود وای من چراگریه کردم

کرد با یه ژست می کردم داشت با تسلط رانندگیمی از زیر چشم نگاش. رفت
ش فرمون رو گرفته هپنجره تکیه داده بود و با یه دست دیگ خاص آرنجشو به

. لهآدایا این مرد همه چیزش ایدهمردونه وای خی بود انگشت های کشیده
. دارهدوست  انقدرچرا این آهنگ رو . دوباره اون اهنگ رو از اول پخش کرد

 داشت. ه عالمه سوال تو ذهنمهپوشه یمی بینمش مشکیمی ربار منچرا ه
 :رفت یه سمت دیگه که گفتممی
 ؟ریمی کجا-
 :مونه گفتمی همون صدای سردش که مثل یخ با
 .کنم بعد برومی دیگه پیادهی یه کوچهتو رو  و باهم ببینننباید ما ر-

 :گفتم با دودلی
 . خوای بهم بگی کی هستیمین. تو یعنی..-

 :با حالت عصبی فرمون رو تو دستاش فشار داد و گفت
 فهمی!می بعدا-
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 ولی کی...-
 اومد تو حرفم و گفت:

 بسه!-
ارسیدن به کوچه جیکمم محکم این حرفو زد که آروم نشستم تو جام و ت انقدر

فردا راس : که گفت رو گرفتم برم پایینه ترمز ماشین دستگیر درنیومد با
بعد با لحن عصبی  !باید تو پارک مطبق باشی مراقب خودت باش 5 ساعت
 :گفت

اری بهت نزدیک بشه تا شرفت هستی نذبی اونی درضمن تاوقتی تو خونه-
 .زیادی دارنهای هشوپلیسا برسن یه جوری دست به سرش کن زنا ع

 :این یعنی توهین با لحنی عصبی غریدم. بعد پوزخند زد
 کنی!می من مثل اونایی نیستم که فکر-

 :زد داد
  ..هر ،تون مثل همیدههم چرا-

من اونو زدم اونی . تمام توان زدم تو صورتش انذاشتم حرفشو تموم کنه، ب
چطور دلشو شکستم . شتمناجی من بود فقط اونو دا ،دادمی که همیشه نجاتم

 . رو صورتش و پوزخند زد گذاشتدستشو . ولی نه اون به من توهین کرد
 محرف بزننذاشت  ...من ...من واقعا-

 !بیرون: داد زد
 :با بغض گفتم

 ... ب من، حرف بدی بهم زدی خخدا ناراحت نشوتو رو -
 :گفت واومد تو حرفم

 !گفتم بیرون-
 :با گریه گفتم .دمرومو کردم سمت پنجره و گریه کر

 کنم.می . خواهشازم دلگیر نشی ،دارمتو رو  فقط ،خدا روو ت-
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برگشتم سمتش که غافلگیرم کرد تو  .نگاهشو حس کردم یه لحظه سنگینی
 :گفتم با بغض .نقاب داشت ؛دیدممییه وجبیم بود ولی بازم صورتشو ن

  !روخدا ببخشوت ؟ناراحت نیستی-
بردارم که مچ دستمو گرفت با اون یکی دستش  که نقابشو باالدستمو اوردم 

 فاز بهم وصل شد...برق سه  جلو چشامو گرفت و یه لحظه توی یه لحظه انگار
 .گرفته بود هم جلو چشامو کوبید...می موای خدا قلبم با تمام توان به سین

اشکام صورتمو خیس . خواد من اونو ببینممیچرا ن ،دونم قصدش چیهمین
 :گفت با تعجب .کرد
 کنی؟می چراگریه-

 :با بعض گفتم
 .برای بدبختیام-
 :گفت غیظ با
 ؛هست ه مراقبته تو عملیاتکنمی بهداد اون بهت کمک ،تو بدبخت نیستی-

 ر چهره!ییتغ البته با
تو یه ناجی مهربونی کسی که توی این  ،خواممی تو رو ولی من فقط کمک-

 .دنیای بی رحم هیچ کجا پیداش نکردم
 :مغرورش گفت لحن با همون

  !مواظب خودت باش-
 .هم مراقب خودت باش تو ،خدانگهدار-

 :م رو دستگیره و گفتمگذاشتدستمو 
 قل بگو اسمت چیه؟اروخدا حدوت-

 خوای بدونی!می چرا: با صدای سردی گفت
 کنم بگو!می نجاتم چیه خواهشی ، فرشتهخوام بدونم اسم ناجیممی-

 تو فکر کن راشتین!: گفت
 اسم اصلیمه!: و باز شد همون پسر مغرور گفت خورد
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لبخند . خورهمی هیکل این اسم راشتین چه اسم قشنگی واقعا به اون قد و
 زدم
 .خواممی من اسم اصلیتو یلو-

 یعنی داشت ؛لرزیدمی که فکر کنم شونه هاش داشت مظلوم گفتم انقدر
 :گفتم خندید!می

بابت  .رین دیدارمون باشهمراقب خودت باش راشتین خان شاید این اخ
 .خداحافظ ؛اینکه این همه مدت مراقبم بودی ممنونم

 :زمزمه کرد
 به بهداد اعتماد کن ،هم مراقب خودت باش تو-

 !خداحافظ: گفتمیبعد با صدای محک
 :از پنجره سرمو بردم تو و گفتم ؟به بهداد اعتماد داره انقدراین چرا 

فقط آقا رادوین اونی که به  ؛کردمپرسیدم اذیتت  ببخشید من خیلی سوال-
دوستم سپیده گفت که پلیسا منو بردن بیمارستان چون حالم  ،من کلیه داد
 ، گفت یکی از پلیسا منونس باشنالبوده نتونستن منتظر امبو خیلی خراب

بهت بود  کنم دوستش ه تو ماشین و اون یکی دیگه که فکرگذاشتگرفته و 
آقا رادوین پلیسن و من فهمیدم کلیه مال اونه طور که فهمیدم اون ؛کلیه داده

 بهش انقدرپس این یعنی بهداد هم پلیسه که تو 
 . اطمینان داری

 :گفت و پوزخند زد
و د به خاطر این نقش یه پسر کم عقلولی بهدا ،ره هردوتاشون پلیسنآ-

 که تو با یکی از دشمن شک نکنن که هم ادمای ترکان هم ت بازی کردپیش
خاطر ه بهداد ب ؛چون ممکنه مشکلی برای اون دوتا پیش بیاد ،تباطیاونا در ار

اونم از طریق اون راه که تو نترسی و به راحتی  .نزدیک شد نجات تو بهت
 اعتماد کنی!

 . کردی طورم شد و تو اعتمادهمون: زیر لب زمزمه کرد که
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 که تموم زندگی منو. ..این. ..این .کردممی با چشای گشاد شده نگاش
: گفتم آروم !کنم علم غیب داره فکر ؟وای خدایا این دیگه کیه ؟دونهیم

 .خداحافظ
اونم جوابمو داد و من راهی شدم سمت خونه زیاد دور نبود ماشین حرکت 

 .یعنی ایستاده تا من برم؛ کردمین
 

 راشتین
صدای  ،گریه هاش ،بغضاش .رفت به حرفهاش فکر کردم بعد اینکه اسناد

ار اول منو خندوند وای خدایا این ب خودش دراورد که برای که ازای  بچگانه
دختر چقدر ساده و شیطونه بعد اینکه رفت از پشت نگاش کردم حتی راه 

خودم هم تو  ،فورا زنگ زدم رادوین که ماشینو ببره .بود رفتنشم برام جالب
 به این .رم تنهایی برهبذاس خطرناکه هش فردا آخر نقشدنبالتاریکی افتادم 

نکنه  ،زیادی هم باهام دارهی کردم که ترکان عوضی منو دیده خاطرهمی فکر
که خودت خودتو  کننمی گفت جوری گریمتمی منو بشناسه ولی رادوین

 :رفتم که رادوین زنگ زد و گفتمی شدنبال طورهمیننشناسی 
 .اون ترکان عوضی شک کرده-

 !صبرکن: فورا گفتم .رفتممی سنادا پشت سر
 کاری داری؟: برگشت سمتم که منو دید نفس راحتی کشید و گفت ترس با

 . عوض شد نقشه: گفتم و رفتم جلو
 پس من چی کار کنم؟ !؟چی: تعجب گفت با
 مو هر اون پسر بیاد تو مهمونی توی یعنی چهره ،ر چهرهییقراره بهداد با تغ-

 رای مابری بمیگیری ولی برای مشتری نمی رو جنسا چهره رتغیی بابره می
 کنه که ده سالمی های ما کارترکان با یکی از نفوذی االن .اریمی
 شناسدش و بهش اعتماد کامل داره، می
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ان مهمونی می ی گفته اگه جنسا به دست مشتری نرسه برای گرفتنشنفود
 ترکانی تو خونه فعال کنید ومی رو شناساییها یبهداد اونجا مشتر  و پس تو

یعنی رفتن و نشون دادن جنسا به مشتری بعدش با  بعدقدم  مونید تامی
 ،نری خونه االن .هکنمی همکاری فهمیدی فردا بهداد باهات تپلیساس

 .خدانگهدار ،مراقب خودت باش .مستقیم برو خونه بهداد منتظرته
 پیراهندو رفتم خونه البته از در پشتی  بدون پرسیدن هیچ سوالی رفت با

هامو مرتب کردم مشکی لباس هارو قایم کردم و موی ا مشکی با شلوار پارچه
 : بیاتو!نگران اسناد روبرو شدم گفتمی زدن درو باز کردم که با چهره که در

 :گفتاومد داخل و فورا 
 ...نقشه اینه که ده گفتمی گفتم نجاتممی اونی که-

 :پریدم وسط حرفش و گفتم
رو به  جنساشخصات )...( ا مفردا یه پسر ب .دونممی همه چیز رو ،میدونم-
ه خالص ،دونیم کیهبدی که ما هنوز نمیای  به پسر دیگه ده و تو بایدمی تو

 بریمی س تو اونا روهده که فقط نمونمی رو بهت اون پسر که گفتم جنسا
ترکان که با یه تیر دو ی ریم خونهمی دیم ومی چهره تغییربرای راشتین باهم 

تازه اگه  ،کنهمیشک ن ره هم ترکان بهمونمی یشهم نقشه پ .زنیممی نشون
ترکان از بغل دست  یویالفقط اگه رفتیم  ؛مون بگرده ما پیش خودشیمدنبال

انگار یه دختری هستی که  ؛کنی باشهمی رفتار خوری و عادیمیمن تکون ن
من همون  راستی اسم تو نگار مجیدی و .ریمی خیلی وقته همچین جاهایی

 .میدیفه، بهداد آریا
 :گفت اسناد سرتکون داد و

آخه  ؟شناسهمی تو رو چطور ؟اون کیه ؟شناسیمی خدا بگو ناجی منو روو ت-
 ؟نمیده چرا خودشو به من نشون

 :غرور گفتم با
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 اونجا همه چیز رو بهت ،ترکان هستیمی که خونهمیفهمی رو وقتی این چیزا-
 . کار داریم فردا ،برو بخواب فعال ؛گممی

 :گفتاسناد 
 . کننپیدامون نمی اینجا-
یه  ،شیمی رو گرفتی سوار ماشین راشتین فردا جنسا ،گفتم استراحت کن-

 مشکی باشه؟ لکسوز
 .من کجا برم حاال: اسناد گفت

 . خوابممی منم اینجا رو کاناپه، اتاق من باالتو برو : سردی گفتم با لحن
 !آخه شما اینجا، نه من اینجا هستم شما برید باال-
 :اخم گفتم با
 همین که گفتم!-

 :محکم گفتم که گفت انقدر
 چشم!-

 عمرم با اولین بار تو. واقعا این دختر چقدر رفتارش خنده داره ؛باالو رفت 
 .رو کاناپه خوابیدم. وجود اون خندیدم

 
 اسناد
شلوارم راحت بود یه تیشرت جذب صورتی  وآوردمو مانتومو در باالرفتم 

 پوشیده
داد چقدر این بو می بوی خوبی م و رفتم تو تخت،گذاشتمو باز هابودم. مو

این  دیوونه ؟اینجا خوابیده وای یعنی اونم .دهمی اشناس بوی عطر ناجی منو
 .دارم دوستشوای خدایا چقدر  ؟شبیه راشتینه انقدربهداد  چرا ،تخت بهداده
 ،غرورش ،هیکلش ،صدای بهداد

همه چیزشون ولی چطور  ،شونبوی عطر ه،رنگ لباساش که همیشه مشکی
 فعال ،برادرن حتما باهمولی ممکنه...  ،نه ؟نکنه بهداد راشتین باشه ،یکیه
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 .م شده بودهاز خواب پریدم تشن .چشامو بستم. بخواب فردا کلی کار داری
ناخودآگاه رفتم سمتش  ؛نیست رفتم پایین آب بخورم که دیدم روی بهداد پتو

با  !این پسر چقدر هوشیاره .تیزی مچمو گرفت و یه پتو انداختم روش که با
 :کرد و گفت چشمای رنگ شبش نگام

 . که اومدی پایین چیزی شده-
پتو روت  ...ب، اومدم آب بخورم که دیدم خب تشنم بودنه، خ: فورا گفتم

 خوری یه پتو انداختم روت!می گفتم سرده سرما ،نبود
 :سرشو تکون داد و گفت

 .فردا کلی کار داریم .بخواببخور برو  برو آب حاال-
 باشه!-

 طورهمینرفتم سمت اشپزخونه یه لیوان آب ریختم و یکم ازش خوردم داشتم 
افتاد به بهداد که با یه  نگاهم ؛خوردم که لیوان از دستم کشیده شدمی کم کم

 :جرعه آب رو سرکشید و گفت
 خوری!می چقدر فیس فیسو آب-

 :با تعجب گفتم
ی که خیل تو ؟ب تو چطور دهنی منو خوردی... خیعنی ،اون لیوان من بود-

 وسواس بودی.
برام مهم . خوردممی مال هرکسی بود؟ چه اشکالی داره: با جدیت گفت

 .نیست
 !چقدر مغرور ،رورپ

 ،مهم بود خنگ بودی برات چرا حتی وقتی که اون بهداد: با لجبازی گفتم
ن دهنی مامانمم آخه م ؟یادته برات آب آوردم گفتی دهنی نیست اجی

 . خورممین
 :اخم گفت با
 .خنگ احمق لیاقتت نیست! به تو مربوط نیست ،که خوردم حاال-
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عصبانیت دستمو کشید  اومدم برم که با !هه: ابروهامو توهم کشیدم و گفتم
 ،چه آرامشی داره ،خیلی گرم بود هم خورد و افتادم تو ب..غلشکه تعادلم به

آغوشش اومدم  . ازیا چقدر اینا شبیه به همنخدا. درست مثل آغوش راشتین
ی کنم پشت این چهرهمی احساس ،بیرون و زل زدم به چشمای رنگ شبش

یکدفعه ابروهاش رو توهم  .باید کشفش کنم ، یه عالمه راز نهفته،سرد مغرور و
 :کشید و گفت

 !وقتهدیر برو بخواب-
اشدم تمام استرس صبح که از خواب پ. رفتم خوابیدم به زیر منم عاقل و سر

با آرامش داشت  بودم لباسام رو پوشیدم و رفتم پایین سرمیز نشسته بود و
کنی ادی منو نگاه میچرا اونجا وایس: و گفت باالسرشو آورد  .خوردغذا می

 . بیا صبحونه بخور باید بریم
 ده می رو بهتها هاد و نمونمی پوشه دست سیاهیه پسر ساک ب .مطبق

 چطور رفتی توش! ،تاپ که رمز داشت ولی اون لپ-
 :نگام کردو گفتبا اخم 

تو جمع کردم رفتم تو لپ تاپت ترکان گفته امروز صبح رفتم لپ تاپ و وسایل-
 پارک 4ساعت 

 . من پلیسم کوچولو هک کردن تو خونمه: و گفت زدپوزخندکجی 
 راستی یه سوال؟-

 بپرس!: با جدیت گفت
ون مبا ه. عنی زیاد از اون جنسا دارن دیگهزنند یمی خودت گفتی جنسارو بار

گی اینا میتو مگه ن، بخ که با مشتری هماهنگ کردن الاو: اخم جدی گفت
ای  دیگه تونن به یه کسمی بدزدم اونا باز ن اگه من این نمونه هارواهنمون

 همون نمونه هارو بدن چون
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ه تا مشتری رن هیچ کس از جای جنساشون با خبر بشذانمی فعالاونا  اً دوم
داره تو رو  فعالسوما  نکنمیجنسارو ندیده و نپسندیده به هیچ کس اعتماد ن

 . اعتماد کنهای  دیگه تونه به کسمیو ن
 .اها فهمیدم-

 !زود باش سیاه بپوش بریم: گفتبا اخم 
 .میای مگه تو هم: من

 ام مشکلی داری!می بله منم: باجدیت گفت
دیم یه پورشه مشکی بود بهداد جلو سوار باهم سوار ماشین شدیم و حرکت کر

 بریم! نه: با خجالت. شد و من عقب آخه راننده رادوین بود
 .وقت نشد ببینمتون بابت کلیه اصالخدا تو رو  اقارادوین ببخشید: گفتم

 .کنممی اشکال نداره خواهش: گفت و نه نگام کرد لبخند زدرادوین از آی
 .ممنون: منم لبخند زدم و گفتم

 شناسید؟می اقا بهداد شما راشتین رو: راه افتادیم رفتیم تو ماشین گفتم باهم
 .نه چطور: گفت و بهداد اخم کرد

 .شناسهمی ولی اون شمارو: تعجب گفتم اب
 . گیمی دونم کی رومیجدی ولی من ن: پوزخند زدوگفت

 طورهمین. شممی نیمرخشو نگاه کردم چقدر شبیه راشتینه خدایا دارم خنگ
یکدفعه . گممی بود وایی من چی خوشگلکردم چقدر می رخشو نگاه نیم

رادوین : گفت زل زد به روبه و و پوزخند زد. برگشت و نگاش تو نگام قفل شد
 پیاده شو!

 ...ولی سرهنگ گفت: رادوین با عصبانیت گفت
 شو! بسه همین که گفتم پیاده: گفت غیظبهداد با

بیا : بهداد گفت. خودش پیاده شدرادوین با حرص ماشین رو پارک کرد و 
از پنجره سر اوردداخل  آروم پیاده شدم و رفتم جلو نشستم رادوین. بشین جلو
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ماشین منو بیار جلو پارک مطبق البته : بهداد جدی گفت. چی کار کنم: وگفت
 نقابم بیاری باشه منم اسناد رو

رادوین . بریم باید با لکسوز ام پیشت نباید به پورشه شک کنن؛می پیاده کردم
اری سراتو داری فر من توچرا باید ماشین عوض کنیم در ض: با گیجی گفت

 .داری کدومشو بیارم داری لکسوز داری بی ام و
نقابارو  ؛لکسوز: گفت اخم بهداد با. هوای خدایا این همه ماشین مگه قحطی

ین چرا ماش: رادوین. ام پیشتمی کنممی بیار من پورشه رو یه جای امن پارک
احمق آخه باید فکر کنن دشمنا دارن دست به : گفتبهداد . دیمی تغییررو 

تاشون  گیرن به غیراز ترکان دوگروه دیگه که از قضا هر سهمی دست اسناد رو
. خرنمی ب چطور جنسارو از همخ: رادوین گفت. نسنادا بالدشمن همن دن

 از همه بزرگ ترشون اون: بهداد جدی گفت
 االنیه مشتری بزرگ این مهمونی رو راه انداخته  ه خاطربترکان بی شرفه 

بگیرن که نمونه هارو  اون دوگروه تو مهمونی هستن و قصددارن اسناد رو
 نابود کنند و همچنین اسناد رو تا مشتری بره سمت اونا درحالی که مااونو

برگزار شه و ما بتونیم هر سه تاشون رو باهم  بریم تا مهمونی مورد نظرمی
ه خالق تو کی وقت داشتی این نقشالجل: رادوین گفت. فهمیدی حاالگیریم ب
ی خداحافظرادوین . برو دیگه دیر شد: گفت پوزخند زد و بهداد. بکشی رو

جلوی پارک مطبق ایستاد استرس تمام وجودم رو گرفت دستهام . کردو رفت
ستشو بهداد د دستم رفت سمت دستگیره که. لرزیدمی یخ کرد و تمام وجودم

 حاالرو اون دست دیگم وای دستاش چه داغه با یه حالت عادی که تا گذاشت
رو تو  وقتی جنسا ،باش هول نکن مراقب خودت: ازش ندیده بودم گفت

رو بهش ها هپارک بهت دادن جلو ورودی پارک یه پسر دیگه منتظرته تا نمون
رسی به ب جلو ورودی فقط شروع کن به دویدن مستقیم تا بدی وقتی اومدی

 بپیچ تو کوچه ما اونجاییم پلیسا ریدگی شاید اون لحظه اسلحه کشیدنب
 . تازه افراد ترکان هم هستن هستن
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ش بود خوشگلکردم یه آرامشی توی اون چشمای مشکی می فقط نگاهش
مراقب خودت : دستمو فشار خیلی کوچولویی دادوگفت. کردمی که ارومم

 که با لبخند نگاش کردم .اون باشمی خوام شرمندهمیباش ناجیت منتظرته ن
 باشه!: باز اخم کردو گفت

وقتی برگشتی به عنوان یه فرد که چند ساله : با جدیت گفت باشه چشم!-
ناجیت میفهمی ریم تو مهمونی و بعد اونمی هکنمی جلو دسته ترکان کار

 شناسی؟می بهداد تو اونو: باتعجب گفتم. راشتین کیه
 .و دیر شدبر حاالاره : گفت

 !خداحافظ-
رفتم پایین و با قدم های آروم رفتم سمت پارک تا رفتم تو پارک ماشین بهداد 
ی گاز داد و رفت با ترس رفتم روی یه صندلی نشستمو خودم رو با دسته

از من نشست و آروم زیر لب میکی که یه نفر با فاصله. کیفم سرگرم کردم
ش کسی شک نکنه تابلو نباش کیف مراقب با دممی نمونه هارو بهت: گفت

 . شوییستر کنار من و خودت برو دبذاتو باز کن و 
: کردم که گفتمی نگاشها یون از این قرتورو کردم سمتش یه پسر بود ج

وقتی . رفتم دشویی مو باز کردم وسرمو انداختم پایین و کیف. آدم ندیدی
ندلی و به گوشیم نشستم رو ص. برگشتم پسره از دور اشاره کرد که بنشینم

 نگاه کردم که بهداد پیام داده بود اگه
بایک حرکت بلند شدم و دویدم . جنسارو بهت داده فقط بدو سمت بیرون

ضربان قلبم روی . م اومدسرفتمو زیاد کردمدنبالسمت ورودی پارک که پسره 
دویدم یه ماشین با سرعت اومد کنارم می صدتا بود رفتم تو جاده و مستقیم

 پشت اسلحه کشید وداد از و پسره
 .اتا دختر وایستوایس .کنممی ستی شلیکنیااگه وای: زد

سرعتم رو زیاد کردم تا رسیدم به کوچه و لکسوز مشکی بهداد رو دیدم 
احساس کردم بازوم  جیغ بلندی کشیدم .برم تو که صدای تیر اومد خواستم
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نبسته بودم که  درو ،بهداد بوق داد دویدم به طرف ماشین رو سوراخ کردن.
وای از ترس نزدیک بود پس بیفتم بهدادبا سرعت خیلی . ماشین حرکت کرد

 وای پسر سه تا ماشین: رادوین گفتها هپیچید تو کوچمی زیادی داشت
بهداد پوزخند زدو با خونسردی . مونن چی کار کنیمدنبالاسلحه به دست 

 . رهگذمی شونهو آدماش چی تو کلدونم خودشمی کارمو بلدم: گفت
بهداد با این مرد دشمنی داره چرا  انقدرمیرم چرا می ای خدایا دارم از فضولی

رفت می با سرعت داشت. داره ترکان خبرهای هنقشی مغرور و از همه انقدر
که از ترس چسبیدم به صندلی وای با سوزش دستم تازه یاد دستم افتادم از 

تو چشاش یه  ه؟پیشونیت خونیحالت خوبه چرا : گفت تو آینه نگاهم کردو
 . زدمی جو نگرانی موج

سر تکون دادم و دستمو که روی بازوی راستم بود به پیشونیم کشیدم تا خون 
چی : بهداد با نگرانی گفت. خونی رو پاک کنم که گند زدم و دیدم دستم تمام

 . شده خوبی جواب بده
ه بودم انرژیم هم خون زیادی از دست داد حاالاز بچگی کم خون بودم تا 

 هی اسممو صدا شنیدم که بهدادرفت و چشمام رو هم افتاد ولی می تحلیل
 .زدمی

 
 راشتین

 ...؟اسناد. ..اسناد-
بودن  باسرعت پیچیدم تو کوچه ولی لعنتیا مگه دست بردار. چراجواب نمیده

سه چهار بار دیگه این کارو کردم و ماشین رو پیچوندم تو فرعی و باسرعت 
پیاده شدم و رفتم در عقب رو باز  فورا .هههه گممون کردن. وچه رفتمتو یه ک

های عوضی: با عصبانیت غریدم. خوبه وای تیر خورده: کردم که رادوین گفت
 . زدن کثافت بهش تیر

 . رنگش مثل گچ شده ببین: رادوین دوید سمتم و گفت
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 چی کار کنیم؟ حاال: با نگرانی گفتم. گفتمی راست
فهمن پلیسیم اونا باید فکر کنند ما گروه دشمن می یم بیمارستانتازه اگه بر -

 .هستیم فهمیدی
باید بریم خونه ی، من وسایل پزشکی ... بدوجای این چرتو پرت ها : دادزدم

 رسیم بریم.می هست اونجا بهش
 .برمش بیمارستانمی من: با عصبانیت گفتم

 هینمونبازی نکن حتما جاسوس ب دیوونه: گفت غیظرادوین با
  ... سرش بالییمیره اگه می ولی نفهم داره ،فتی منم بلدمگاینا که -

رو این دختر  انقدرحرفم رو خوردم چرا من نگران یه زن شدم چرا ی بقیه
مشکوک نگام کردو  رادوین ... حساس شدم شاید حس ترحم باشه نه نه

 ؟چی شد بقیش: گفت
ساله از 6ه من هیچ ربطی نداره ر بمیره ببذا اصال: اخم کردم و خونسرد گفتم

 زنا دوری
باورود یه زن که جنسش مثل  حاالون ترکان عوضی بودم ا بالکردم و دن

جون خودش این  مو خراب کنم تازه من برای نجاتهتونم نقشمین تسهبقی
 شد!میکشتنش و روحشم خبر دار نمی گرنهکارو کردم و 

 رفتم کهمی تند انقدر. ادوینری باهم سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه
 ت؟ساک کجاس حاال-

 .تو این وضعیت به فکره ساکه ،باغضب نگاهش کردم
نگاهم به  .رادوین نگه داشتم پیاده شدم و رفتم سمت خونهی جلوی خونه

اسناد افتاد که صورتش سفید شده بود لبهاش کبود و خشک شده بود 
مش رو گذاشتتو اتاق و  رفتم. افتاده بود مشکی و بلندش روهمهای همژ

 :تخت یکدفه نفس هاش به شمارش افتاد داد زدم
 !رادوین عجله کن-
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 آستین سه ربع پیراهنرو باز کردیه و مانتوی اسناد  اتاق تو رادوین زود اومد
 زیرش پوشیده بود فورا آستین لباسش رو پاره کرد و بازوی سفید و ظریف

 ها بیامنو بخور داره: کردم که گفتبه رادوین نگاه با اخم اسناد نمایان شد 
 . خودت بلدی بیا تو انجام بده اصالمیره می

کنی بکن فقط می برام مهم نیست هر کاری: پوزخند زدم و با جدیت گفتم
 شد نترس به خودش هم گفتم حاضر. زود باش من به این دختر نیاز دارم

اله براشون س10بیاد عمارت ترکان به عنوان نامزد من شکل جاسوسمون که 
دستمو به حالت ...خوای بگی این دختر رو فقط برایمی یعنی ه منکنمی کار

 جای سیاوش تمومش کن اره فقط برای عملیاته: وگفتم باالسکوت آوردم 
گرنه بعد انجام این دم و رم و اسناد هم نامزد من تازه من جونشو نجات دامی
 .کشتنشمی کار

ی خفیفی که اسناد ناله ستن زخم شدو مشغول ش رادوین سری تکون داد
 . هم کشید کرد و ابروهاش رو تو

 با ...ه ممکنه موقع بستن زخم دردش بیاددستشو تو دستات بگیر و فشار بد-
 ...خواممیمن ن: اخم نگاش کردم و گفتم

 . خدا فقط این یه بارتو رو  :حرفم و گفت اومد تو
 ...احمق اگه دوستم نبودیی پسره: گفتم غیظبا 

 باش وولی دوستتم پس ساکت : انداخت وگفت باالرادوین باشیطنت ابرو 
 کاری که گفتم رو انجام بده!

وقت غرورمو پیشش تش دارم درسته هیچکار کنم که مثل برادرم دوسچی
  از تموم ماجرای زندگیم خبر داره. نشکستم ولی بازم

سرد اسناد رو تو  شروع کرد به بستن زخم منم دستای! زود باش: گفتمبا اخم 
 باند رو دور بازوش طورهمینرادوین . و زل زدم بهش. دستای داغم گرفتم

و پایین کردن بازوش به خاطر اینکه بانداژ رو  باالبا . بست که باهر بارمی
کردم می منم فقط نگاهش. دادمی محکم فشار منو ازش ردکنه اسناد دست
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 بعد از. معصومش فرق داره این دختر با بقیه نگاهش صداش و صورت چرا
تو تراس داشتم . پانسمان بازوش دستشو رها کردم و بلند شدم رفتم بیرون

 ؟چرا پکریچیه : گفت رادوین اومد کنارم و. کردممی بیرون رو نگاهی منظره
ها بگو وسایل رو آماده ه بچهبعد این که حالش خوب شد ب: باجدیت گفتم

 تونه بیادمی اینکه سیاوش سه روز دیگه و ناها چیدونیم جنسمی االن کنن
 االن حتما سیاوش رو هم ریم مهمونی!می قیافه تغییرمنو اسناد با  وپیشمون 

البته این نام  ،آرشم هست ،هرچی باشه ده ساله زیر دستشه برن،می
 ریان خودت خوب خبرداری.آگن می مستعارشه بهش

 .گیرنمی دونی مهمونیمی کجا تو از-
ترکان ی ریم تو خونهمی ما ،نه فعالولی  ،گیرنمی حتما: گفتم زدم و پوزخند

و مشتری بزرگ  اونا باند سیار ،با از آسیاب افتادمونیم وقتی آمی امدتی اونج
 بگردن سنادا بالدن اینکهقبل از . ن تا جنسارو اونجا رؤیت کننکنمی رو دعوت

رو ببینن ما هم  برن جنساکه  ترکان و تو شب مهمونی وقتیی نهریم خومی
  کنید!می کوسه رو دستگیر و سیار باند هستیم و شما

خوای دستگیرشون کنی؟با می باند سیار نداریم چطوری ما که مدارکی درباره
اونجا بوده تونسته مدارکی  سیاوش این چند مدت که: لحن سردی گفتم

ن نگه داشته که باند سیار جمع کنه ترکان اون مدارک رو برای ایی درباره
بعد دستگیری باند سیار من و اسناد و ترکان . برسونه زمانی به دست پلیس

 شیم و خودشو گیر نمیدهدنبالمشتری که چند ساله  و آریان یا همون آرش با
دیدن جنسا و افراد توش  و با دمیای تو انبار ببینیم که شما ریم جنسارومی

 هم تو وکنن می یرهم مشتری رو دستگ سیار هم باند کوسه و
 .به روی چشمم: گفت و رادوین لبخندزد. شونی فهمیدیهسردست

 
 اسناد
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چشمام که سوزش  م روگذاشتچشمامو باز کردم نور تو چشمام زد دستمو 
ی این که پانسمان شده یعنی یاد زخمم افتادم نگاهش کردم وای بدی داد تازه

راستم بلند شدم و با کمک دست . گیرمون انداختن این خونه ماله کیه
خواستم مانتومو بپوشم که در باز شد و بهداد اومد توبا این لباس که استینش 

 . و سرمو انداختم پاره شده معذب شدم
صدای پوزخندشو شنیدم این یعنی مسخره کردن نگاش کردم وبا عصبانیت 

 .کی گفت لباس منو پاره کنید: گفتم
 .ن بازوها رو هیچ مردی ندیدهخوای بگی ایمی نکنه؟ چیه: بانیشخند گفت

 شونهمهه زناکنمی درسته حرفش ثابت کرد که فکر .چشمام پر اشک شد
 :بغض گفتم همن ولی با مثل

 ...شون هرهزنا مثل همن و همی زنی یا فکر کردی همهمی عنهداری ط-
ئی سرت بالزندگی تو چی گذشته و چه  دونم تومیفکر کن من ن طورهمین

 .کنی نیستممی ون من مثل اونایی که فکراومده ولی بد
 .و گرفت نگاهش کردمر ممالسبازوی  دستمو کشیدم تا مانتومو تنم کنم که

زد می آتیش بودو نگاهش سردمثل یخ که وقتی آدم زلی دستاش مثل کوره
کردم می جسورانه نگاهش طورهمین .شدمی شبش سردش تو چشمای رنگ

نگاهم  نگاهش تو. ونسردی رو از کجا آوردمدونستم این همه خمیخودمم ن
 :خشک گفت با لحنی جدی و .قفل شده بود

ز سرت بیرون کن خانوم ا ی من چی گذشتهفکر اینکه بدونی تو گذشته-
ش باشی من باخبر شه که تو دومیی کس نتونسته از گذشتهکوچولو هیچ

 .فهمیدی
 :تزدکه قلبم از تپش افتاد با پوزخند گف جدی حرفانقدر

 . کنیدمی تون مثل هم هستید ادعای خوب بودنههم-
وا . م کوبیدهو درو به بدون اینکه فرصت حرفی به من بزنه از اتاق زد بیرون

شام نشسته بودیم ی شب سر سفره! ...دیوونهجوری کرد این چرا این
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با اخم بهداد هم  ،خوردمی ماکارونی درست کرده بودم رادوین داشت شامشو
همیشه عادت داره اخم کنه ولی با یه ژست  خورد این بشرمی اشوداشت غذ

 قدر جذاب و مرموزه نگاهشخورد این مرد چرا اینمی خاص داشت غذاشو
م که سنگینی نگاهم رو حس کردو نگاهم کرد سرمو انداختم پایین کردمی

ی باید بریم خونه دوروز دیگه: دست از خوردن کشید و روبه رادوین گفت
انتقام از مهران و ترکان من  به خاطرمن برای انجام کارم و اسناد هم  ترکان

باشه داداش بعد : فهمیدید رادوین گفت شه نگارمی سیاوش هستم و اسناد
از رفتن شما به اون خونه ما باید از شما و خونه مراقبت کنیم بعد از تمام 

و عملیات از  ممیای شما دنبالرید انبار جنسا و ماهم می شدن مهمونی شما
 پریدبا اخم بهداد . ..بریممی رو شه بعد از انجام عملیات شمامی اونجا شروع

با رادوین . ریم عمارت منمی بعد از اتمام عملیات: گفت وسط حرفش و
 ...برید ولی اونجا جونتون در خطره باید: عصبانیت گفت

. شهمین دونی حرفم دوتامی همین که گفتم تو خودت: گفت غیظ بهداد با
گه می خودتون به خاطرسرهنگ  ولی: رادوین با عصبانیت نگاهش کردو گفت

 . من نگرانتم
که گفتم من مراقب خودم و ایشون همین: بهداد با خونسردی و جدی گفت

 نیست تو نگران بشی من کارمو بلدم! الزمهستم 
در عرض این چند مدت اسممو  وقتهیچ وقتهیچدر این موندم که چرا 

چرا من . دهنش بشنوم اسممو از شده یه نقطه ضعف که یه بار، برام تهنگف
چرا اخماشو . چرا برام مهم شده. شممی کم کم دارم سمت این مرد کشیده

 غیرتی شدنشو دوس ،دارمدوست 
کردم که نگاهمو می نگاهش طورهمین. دارمدوست نگرانی هاش رو  ،دارم

محکم و بلند از خونه  هایشد و با قدماز سرمیز بلند  اخم کرد و. غافلگیر کرد
نگام رفت سمت  .م کوبید چشمامو بستم تا بغضم نشکنههزد بیرون و درو به

 رادوین که سرشو انداخته بود
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ز بلند شد و رفت بیرون با بسته شدن در بغضم می با یه ببخشید از سرپایین. 
ده که به مردی خوشم اوم و گریه کردم چرا ازمیز  م روگذاشتشکست سرمو 

اره من از بهداد خوشم اومده و  ؛ده و از زنا متنفرهاهمیت نمی اصالجنس زنا 
رو جمع کردم و رفتم تو اتاقی میز  .شممی عاشقش پیش بره طورهمیناگه 

 و یه آهنگ. گوشیمو بیرون آوردم کیفمو پیدا کردم و. که از اول مال من بود
 ک(و م )مجید خراطها شگذاشت

 دونم ولی دستای من سستهمی ت گرمهتو دستا
 تو شسته چرا غمگینی و اشکات تموم جون

 ه اومدی پیشم بیا بی گریه و زاریک حاال
 گم جوابم کردن انگاریمی ت رو بهتحقیق
 ر پاتو روی قلبم نذار دست روی احساسمبذا
 ای گریه و زاری یکم دعا بکن واسمج به

 میرهمی دکترا گفتن همین روزاس کهتموم 
 گیرموک نیست نباشی جون نمیم دوام شنمیدون
 وک من دلم خونهنزن ش ،باالشو نبر ولتاژ

 ی اونهنهدی دلم نیست خومی کو همین جایی که ش
 ...اونهی دلم نیست خونه

 تی نموندهدونم گرچه فرصمی قدرتو حاال
 اینجا کشونده تاتو رو  قربون دلت بدم که

 مذاشتتنها نمیتو رو  اگه قسمت موندنم بود
 مردم که نگی دوست نداشتممی ،گفتی بمیرمی
 نداشتمدوستت مردم که نگی می گفتی بمیرمی

 ببخش که بودنم واست همیشه دردسر داره همه
 گن امیدی نیست ولی دعات اثر دارهمی

 بینهمی شنوم اره چشام اشکاتومی وصدات
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 شینهمی زنی پاشو به قلبم خیلیمی وقتی داد
 شهمی داره اشکات حروم یه گل نازمگر  نکن

 شهمی قاتت تمومالبجنب دعام بکن زود باش م
 ...شهمی قاتت تمومالم

 و رو از خاک دربیارهت شد یکی بتونهمی کاش
 بارهمی شه مرده باشم وقتی که اشکاممی گهم

 اگه حسرت تو دارم اگه سردو بی قرارم
 سپارممی گریون به خدامون با چشمایتو رو 

 رم چون واسه تو زنده بودممییم تنمیگم برا
 م عشق منی تو چون تویی همه وجودمنمیگ

 ام خوبه خوبه دلم واسه خوشی تنگهج اون دنیا
 حتی اتیشش قشنگهدونم می اون خدا که من
 . ..دونم حتی اتیشش قشنگهمی اون خدا که من

با تمام شدن اهنگ احساس کردم این آهنگ رو برای من خوندن دستمو 
 صدای ماشین؛ کنار صورتم گریه کرده بودم از کنار پنجره اومدم کشیدم رو

وسی رنگش از در اومد داخل الحق که این اومد به بیرون نگاه کردم پورشه ط
 پسر خرپوله این همه ماشین رو

وسی یه بار لکسوز یه بار یه بار فراری مشکی یه بار پورشه ط ؟ارهمی از کجا
؛ فقط پورشه و لکسوز شو ندیدم حاال م وشو تاالبته من فراری و بی ا بی ام و؛
نه پولشو خودش برام مهمه نه مال  ،دارم تخودشو دوسبیخیال من . دیدم

لباسامو عوض کردم یه تیشرت صورتی با شلوار گشاد . یه اه کشیدم. و ماشین
. کردم و دوباره پلیخوابیدم اون آهنگ و گل گلی پوشیدم رفتم تو تخت

ده می تکون کسی که خم شده روم و منو س نفسایچشمامو بستم با احسا
 . ترکان...!نزدیک بود سکته کنم چشمامو باز کردم با چیزی که دیدم از ترس
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از . ..زدم تو یه آغوش گرم فرو رفتم ومی ست و پالندی کشیدم و دجیغ ب
 .حال رفتم

 
 بهداد -راشتین

ود از اینکه اسناد بعد اینکه ماشین رو پارک کردم رفتم داخل حالم یه جوری ب
 کنم و ناراحتشمی اخم کنترل کنم از اینکه تونم چشمامومیبینم و نمی رو
شم چند ساله دارم می دیوونهوای دارم . ..ده ازمی کنم یه حالی بهم دستمی

قلبی که  ؛کنم که یه دختر این اخما و دل سنگ منو نرم کنهمی از زنا دوری
سمت اتاقم که صدای اهنگ اومد یه  .رفتمهیچ زنی نتپیده  چند ساله برای

ی درو باز کردم نگاهم بهش افتاد پشت ال. ..آهنگ غمگین از مجید خراطها
یه تیشرت ، به در خوابیده بود و موهای بلند و سیاهش دورش پریشون بود

. هاشو بغل گرفته بود و خوابیده بودزانو. شلوار گل گلی پوشیده بود و صورتی
به اسناد  طورهمینمن  دونم چقدر گذشت ومیبود ن صدای اهنگ قطع شده

که رفتم سمتش و یه محلفه روش کشیدم و زل زدم به صورت  زل زده بودم
رفتم  دستی تو موهام کشیدم و رفتم بیرون درو بستم و کالفهمعصومش 

طاق روی چهار دستی به گردنم کشیدم. رو تخت نشستم و ،داخل اتاق خودم
و زنی  ه سقف تو فکر فرو رفتم چندسال پیش دلرباخوابیدم زل زدم ب تتخ

های کوفتی که برام من و اتفاق ...ترکان. کشیدمی که فقط اسم آدام رو یدک
 ...دونم چقدر گذشت که با صدای جیغی به خودم اومدممیپیش اومد ن
با قدم های فورا بلند شدم و دونم حتما صدای اون بوده. می بود صدای اسناد

خونه  کساقش امشب رادوین اداره بود و هیچاتمحکم و بلند رفتم سمت 
 شدت باز کردم و رفتم سمت تختش دست و پا و بار نبود رفتم تو اتاق و در

موهاش چسبیده بود به . بود کشید تمام بدنش عرق کردهمی زد و جیغمی
حس . وردخمی ولهی وزد رو تخت نشستم. می ش دستو پاهصورتش هم

دست از  .بود جا بهم دست ندادهو هیچ وقتهیچ حاال عجیبی داشتم که تا
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کرد از خودم جداش می آروم گرفت ولی هنوز هق هق برداشت و تو تقال
چرا من دارم  !لوم و ظریفی داشتمظ نگاهش کردم چقدر صورت. کردم
بود هنوز نفساش نامنظم  ؟کنممی زنم و نگاهشمی جور درموردش حرفاین

 و نفس نفس
 که کاوید تا رسید به ل...باشمی صورتشو تک اعضایچشمام تک .زدمی
بردم جلو تا . سرمو خوردنمی همرزیدن و دندونای سفید و مرتبش بهلمی

با صورتش نداشتم و با نگاهی عجیب زل زده بودم به ای اینکه هیچ فاصله
گذاشتمش رو  ،تمچشماشو باز کرد فورا ازش فاصله گرف صورتش که آروم
 بستم!  ور سریع از اتاق خارج شدم و در. تخت و بلند شدم

 
 اسناد

متری صورتم دیدم نه میلی  چشمامو باز کردم که صورت بهداد رو تو چند
بیشتر باز کنم که صورتش غیب  بینم خواستم چشمامومی یعنی دارم خواب

خواب وحشتناک یعنی بعد اون  ؛یعنی اون اینجا بوده ،شد و صدای در اومد
ه و بهداد گذشتروز  دو. ..ی اون بود که منو آروم کردآغوش گرم و پناهنده

 .دیگه اون شب رو به روش نیاورد اصالهنوز همون بهداد اخمو و جدی و 
 . ..شم ومی فتم داغامی غوششهنوزم که یاد آ هنوز و

اسامو بهم آرایشگر اومد پیشم و لب ،شغالی ترکان آامشب قراره بریم خونه
هم پاک نمیشه ولی  ست و با آبروزهاین گریم ده : پوشیدمشون گفت. داد

تی کارش تموم شد خودمو نشناختم وق ؛تاکید کرد که کمتر آب بزنم به صورتم
شده بودم ابروهامو شیطونی کوتاه کرده بود  خوشگل .عوض شده بودم الامک

به ابروهامم بیاد  و رنگ زده بود موهای مشکیمو بلوند رنگ زده بود که
موهامو  قی کرده بود و با یه گیره این سر و اون سرالت شل...خ... موهامو

لنزهای  ش پشتم پریشون بودند صورتم برنزه شده بود باهبسته بود و بقی
ی یه رژ جگری زده بود به لبام با رژگونه میومد سبز تیره که به موهام خیلی
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ه عالی خالص .اد عالی پیدا کرده بودضت سبز روشن که باچشامی مسی و سایه
 شلوار .بود خوشگلو شلوار که خیلی  یه دست لباسم یه مانتو !شده بودم

بیشتر شبیه گیپور بود با یه مانتوی  مشکی،ای  ستین حلقهآ زبلو ،جین مشکی
 .رنگشم سفید بود و جلوش باز بود و میومد که بلندیش تا رو ساق پام بلند

لوم بود با یه کفش پاشنه ده سانتی مشکی خیلی گیپور مشکی کوتاه مع
رها کرده بود پشتم و یه شال مشکی و کیف همرنگش  هامومو ،بود خوشگل

 اول رادوین .ن اومدمپاییها هرفتم بیرون و خرامان خرامان از پل .رو بهم داد
خوب که زل  .وای پسره خیلی جیگر بود ،رو کنارش دیدمه و بعد یه مرد دیگ

بهداده یه لحظه برق . مال... دم که این چشای رنگ شب مال..بهش دیزدم 
بعد دوباره نگاهش جدی و  ؛فقط یه لحظه ،رضایت رو تو چشماش دیدم

 ؟ایآماده: و گفت اخم کرد. سرد شد
 اره!: گفتم

ه که بهداد خوشگل انقدریعنی اون سیاوش  !بذهمالخیلی عوض شده بود 
 !مراقب باش رادوین خداحافظ: گفت و اخم کرد .بدلی اونه ولی بازم جیگره

با بهداد  منم از رادوین خداحافظی کردم و. پارم به تو بریمسمی پرونده رو
 ش شدیم که یهخوشگلسوار ماشین 

و با  یه لحظه نگاهش کردم کردمی با خونسردی رانندگی سفید بود لکسوز
ش یعنی سیاو؛ شناسنشمیخودم گفتم این چشماش خیلی تابلوه چطور ن

فکرمو بلند گفتم که بهداد با همون اخم همیشگی نگاهم . ههم چشاش مشکی
 . ..اره خانم: کردو گفت

 انقدرهم خوب نیست  حاالکوچولو سیاوش چشماش همرنگ چشمای منه 
 . فکرتوبلندبه زبون بیاری که برامون بدمیشه

تونم طاقت بیارم مینگاهمو دزدیدم و سمت پنجره برگردوندم زیر نگاهش ن
کنی سوتی نمیدی با ترکان خوب میاونجاخونسرد رفتار: با جدیت گفت

 . کنی که شک نکنه و فضولی موقوفمیرفتار
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گه فضولی موقوف می داره حاالدونه من کال آدم کنجکاوی هستم می دیوونه
 . ههه

بزرگی نگه داشت که شبیه قصربود کوفتت شه ترکان اشغال ی جلوی خونه
سازه بعد می رو باهاش ه خودش این خونه و ثروتکنمی پسر مردمو بدبخت

اینکه در باز شد ماشین رو برد داخل و پارک کرد هردو پیاده شدیم و باهم 
 داشتیم که از ترسمیقدم بر

لرزید و مثل یه تیکه یخ شده می دستمو دور بازوی بهداد حلقه کردم دستام
ونه داخل رفت منم مرد های محکم وقدم بود فقط یک لحظه ایستاد بعد با

های داشت یک سالن بزرگ که با صندلیای  همراهش وای عجب خونه
 سلطنتی چیده شده بود و

بیست و چهار نفری توش بود میز  خوری بود که یهتر یه سالن نهارطرفاون
 برگزار باالاین یعنی مهمونی  باالبهداد رفت سمت  .و کلی در که کنار هم بودن

بهداد . رفتیم باالدوبلکس و سلطنتی ترکان بی شرف ی م از خونه. با هشهمی
 . این یه مهمونی کوچیک برای آشنایی ما با افراده: گفت

چشمام گشاد شد این مهمونی کوچیک  باالاومد وقتی رفتیم می صدای اهنگ
ودود همه جارو فرا گرفته  بوی سیگار. وای پس مهمونی بزرگ چیه کلی آدم

بود که مهران و ترکان و اریان یعنی همون  زمی بود انواع مشروب روی یه
داد نشسته بودن می نشون 45و50سنشون  آرش و چند مرد که تقریبا

رم ساله خوشتیپ بودکه حاض60بزرگ مجلسشون یه مرد  .شون آشغالنههم
ی این همون مشتری بزرگس مگنه بهداد گفته بود تو همه ببندم که شرط

 سه بعد اینکه نشستیم اریان اومدترکان خودش بزرگ مجل هامهمونی
بهداد دست . کنیمیآقا سیاوش گل خوبی معرفی ن سالمبه : طرفمون وگفت

 نگار جان نامزدم!: انداخت دور بازوم و گفت
 واقعا تازه نامزد کردید؟: انداخت و گفت باالآریان ابرو
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خوشبختم خانم : بعد دستشو سمت من دراز کردو گفت. خوشبخت باشید-
 . م تو دستش واررهگذاشتههه حالم بهم خورد نک انگشتمو ا. زیبا

البته صدای خودمو نازک . منم خوشبختم سالم: خانومانه دست دادم و گفتم
 . چون ممکنه صدامو بشناسن. کرده بودم

اریان با یه لبخند نگاهم کرد لبخند زورکی زدم و رو کردم سمت دیگه بهداد 
 ترکان کجاس؟: گفت

 . بته گفت به شما واین خانم زیبا بگم برید پیششاونجاس ال: آریان-
 . وای خدایا استرس تموم وجودمو گرفت رنگم پریده مطمئنم

ه بود گذاشتدستامو دور بازوش محکم کردم با دستی که پشت کمرم ی حلقه
که نزدیک بود کمرم لهه بشه مجبور شدم سرمو بلند . داد میکمرمو فشار محک

 مغرور نگاهم کردو رفت سمت ترکان و اون مردبا اخم کنم و نگاهش کنم 
ن نگاه تو عمرم تریدونم اسمش بهروزه نگاهش کردم کثیفمی حاالدیگه که 

سرمو انداختم . لبخند چندشی زد که مو به تنم سیخ شد. رو تو چشماش دیدم
سیاوش کم پیدا  خوبی اقا: بهروز گفت. پایین و بیشتر به بهداد چسبیدم

 شدی؟
حرفم دوتا نمیشه کار داشتم یادت نمیاد : ن غرور همیشگی گفتبهدادبا همو
 بهروز نگاه پر تحسینی به بهداد انداخت. بهت گفتم

به کنم فقط میدونی که من به همین آسونی با کسی شراکت نمی :گفت و
عالی بودی ازت  این با ترکان شراکت کردم چون تو خیلی به نظرم خاطر
که  حاالکنم میآسونی با هرکس شراکت ناد مگنه من به همین می خوشم
 . که یه هفته دیگه قراره برگزار بشه به دستم نرسیده تو یه مهمونیها هنمون

های ترکان که جنسا اونجان برگزارمیشه ترکان المهمونی داخل یکی از وی
. منوافرادم. باند سیارو مجبوره مهمونی رواونجا ترتیب بده تو این مهمونی

 دنبالدارم گروه سیار هم دوست خودتون حضور دارن خیلی باندکوسه یعنی 
شیم همون احمقی که نمونه هارو دنبالمن  همون دختری هستن که ترکانو
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وای منظورشون  معلوم نیست کی اونو دزدیدهو کدوم جهنمیه!! حاالدزدید و 
اون دختر : مهران گفت. منه برمنکرش لعنت دنبالمنم یعنی این گوریل هم 

ای تف به ذات کثیفت ههه از . کرد ما رو خرابهای هموم نقشخیره سر ت
اگه پلیس : اریان گفت. اد که مدتی زن این بی شرف بودممی خودم بدم

درمیومد چون اون دختر تموم اطالعات باند ما و  گندش االنگرفته بودتش 
داد اخم میبهداد دستمو که تو دستاش بود فشار محک. باند سیار دستشه

دختر زرنگی بوده احتمالش هست : اد رو به بهروزو ترکان گفتبهد کردم
احتمال  دست پلیس باشه شاید هم نباشه و خودش رو مخفی کرده باشه

 . اینکه دست باند سیار باشه زیاده
سالی شاید 45 50اون دوتا مردی که کنار ترکان نشسته بودن و گفتم شاید

 بالخودمون دن ر نیست مانه اینطو: داشته باشند هردو با عصبانیت گفتند
ون دختر هستیم که برامون کار کنه چون تو مدت یه سال کارشو خوب انجام ا

 بهداد. خوایمشمی داده ما هم
دونید می خودتون. خوب احتمال دادم: انداخت با جدیت و اخم گفت باالابرو

مطمئن  حاالکردند  اون دوتا اخم. تو این دنیا نباید به هیچکی اعتماد کرد
دم از گروه دشمن ترکان یعنی باند سیارن ترکان اخم کرده بود شدید و با ش

 ببین: صدای تقریبا بلندی گفت
کنارت نشسته کیوان  االنباند سیار هستی و پسرت که ی تو سردسته. کوروش

چرا منظورم همون  دونممیدست راستته اسناد فقط مال منه اریان اخم کرد ن
دونم برای چی اخم کرد مین. تر عادت کنمارش خوب نام اصلیش اریان به

خواد بعد می پدرم فقط برای یک شب اسناد رو: ولی مهران پوزخند زدوگفت
 ترکان و اریان والبته بهروز عوضی به من نگاه خواستید بیارید سرش بالییهر
کردند دست پاچه شدم ولی خیلی زود خودمو جمع کردم و با اخم می

خواستید سرش  بالییهر: اخم کرده بود و گفت کردم بهداد شدید نگاهشون
کسی شک  بیارید البته اگر پیداش کنیدمن ونامزدم نگار برای یه مدتی که
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 ترکان ویالیینکنه و امنیت جانی من و نامزدم تامین بشه تو این ویال یعنی 
کردو چشمک زد اههههه حالم بهم  مونیم ترکان با یه لبخند کثیف نگاهممی

کثیف بهم خورد های هکردحالم از این نگامی م با هوس نگاهمخورد مهرام ه
 تموم االنبتمرگ سرجات : که راشتین تو گوشم زمزمه کرد خواستم بلند شم

 . به زور نشستم وسرمو انداختم پایین. شهمی
خوش به حال ترکان که همچین سعادتی نصیبش شده که شما : بهروز گفت

کرد می کرده بود ونگاهم مونید اریان اخمو نامزد زیباتون این جاتو خونش ب
چرا تو چشمای این پسر یه چیزی وجود داره حالت چشماش خیلی معصوم 

 کنم هرکاریمی احساس
 . ه به اجبارهکنمی
اخم کردم  کردمی شدی آخه کی تو باند قاچاق معصومه نگاهم دیوونهاهه 

 این جوری چرا ناگهان چشماش پر آب شد و از جمع خارج شد وایی این
دیگه ی یه هفته: زدن که بهروز گفتمی حرفطورهمینه به من چه کنمی

جمع که اینجان باید اونجا هم باشن  اینی ترکان جان قرار داریم همه ویالیی
داره گردن دوست چقدر  االنمگه نه جنسارو قبول ندارم خخخخخ ترکان 

کیوان متنفره و مجبوره اون از باند سیار یعنی کوروش و  بهروز رو بشکنه آخه
 رضایت بهروز دعوت کنه تا نکنه آقا از چیزی به خاطربازم اونارو 

ترسه اگه باند سیار اونجا نباشن مهمونی اونا رو به می هراس داشته باشه
هم باشن دیگه  گن اگه کوروش و کیوانمی پلیس لو بدن و با خودشون

د شدم و با صدای نازکی بلن. شه با دستگیری خودشونمی لودادن ما مقیاس
 ببخشید بعدرو کردم به بهداد: گفتم
با اخم بهداد . رم تا بیرون یه هوایی تازه کنممی سیاوش جان من: وگفتم

 . برو ولی مراقب خودت باش عزیزم: نگام کرد و گفت
رفتم بیرون و کنار . رو عزیزم تاکید کرد وایییییی االهی اسناد پیش مرگت بشه

شد می کردممو به بدنم سیخمی ی عمق داشت نگاهشاستخر نشستم خیل
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هم همینجوریم کنارش با  االنترسیدم می آخه من از بچگی به شدت از آب
 زدم که احساس کردممی فاصله قدم

کسی کنارمه نگاه کردم که آریان رو دیدم یه سیگار دستش بود و باژست 
با . ضیحیف که عو کشید پسر خوش کلی بود ولیمی خاص خودش داشت

از بچگی بدبختی کشیدم مادرم : یه غم بزرگ تو چشماش نگاهم کردوگفت
 به خاطرمریض بود و پدرم مرده بود 

اینکه خرج مادرم رو بدم اومدم تو این کار از بچگی زیر دست ترکان هستم 
شدم مادرم وقتی شنید  خرج مادرم رو داد و من با ماکان و مهران دوست

اون  به خاطرشه من می سکته کردو مرد هه باورتپلیس با مواد منو گرفته 
 تو این راه کشیده شدم ولی خودش

 بعد مرگ مادرم همیشه به اجبار براشون کار گذاشترفت و منو با اینا تنها 
گفت اسمش اسناده  دارهدوست دختری رو : کردم تا اینکه ماکان گفتمی

م براش آرزوی خوام اونو برای خودم بگیرم و منمی عاشقشه راستش گفت
 خوشبختی کردم فقط یه خواهر

 کردیم اون تو یه خونه زندگیمی سالش بود باهم زندگی14کوچیک داشتم که 
داشتم  دوستشخیلی ب دادممی خوند خرجش رو خودممی کرد و درسمی

از تر پستاکان از اسناد به گوش ترکان رسید داشتن مدوست تا اینکه خبر 
 ندیدم حاالاین مرد تو عمرم تا 

کنی که اون می ری باماکان نقشمو اجرامی گفت یا: میدونی بهم چی گفت
شناسه می از کجا وایییی اون منو. کشممی دختر مال من شه یا خواهرت رو

از اون : ادامه داد. خواست اجرا کنه که به من برسهمی چیی یعنی نقشه
به نذاشت اکان خوش برای من و م دیده بود یه روزتو رو  وقتی که ترکان

ماکان گفت که اون دختر رو وارد گروه کنه ولی ماکان قبول نکرد تا اینکه 
 ؛کشممی ی یا اسناد روکنمی کاری رو که بهت گفتم رو یا اون: ترکان گفت
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خوامش بعد می دونی چقدرمی کنم خودت کهمی البته قبلش بی ابروش
 اینکه

 شتذامی به عنوان مراقب ماکانی ماکان رو راضی کرد منو توی خونه
شده ولی  بهش ت... کنه دونی با کمک ماکان کاری کردیم که اسناد فکرمی
سرش  بالییخواست پدرش میماکان خیلی اسناد رو دوست داشت و ن .نبود

رو ه کارش هم خودش هم اون دختر بیچار دونست با اینمیبیاره ولی ن
تم پیشش خیلی عصبی بود تا ماکان یه روز تو خونه بود که رف .بدبخت کرد
ر وقتی دونست تویی یه لیوان تو اومدی دم د شد و جور یتشعاینکه موق
 خورد که عادی نقش بازی کنه درست ماکان قاچاقچی بود ولی مش...
راستش منم عاشق اون دختر چشم آبی شدم و  ،دوست داشتتو رو  خیلی

بیهوش شدی  بعد اینکه تو .نجات جونش به ماکان کمک کردم به خاطر
 ی بدن رو زیادگبهت یه قرص داد که کوفت .ماکان حتی بهت دست هم نزد

 رو دورت پیچید و اومده محلفحتی بدون اینکه نگاهت کنه  ماکان .کردمی
خدا ه ناحق مرد ب آه اون پسر .شهمی اسناد حتما ازم متنفر: گفت پیش من و

 ناحق!
به من دست نزده بود وای  نگاهم کرد چشمام پر اشک شده بود یعنی ماکان

نامه اش که : گفت و یعنی همش نقشه بود نگاهش کردم نگاهم کرد. ..یعنی
به بهت بدم رو پیشم نگه داشتم ولی  اتفاقی براش افتاد گفت هروقت هر

ولی من نامه رو نذاشت ترکان  .نجات جون خواهرم بهت ندادمشخاطر
 اینکه به خواهرم ت... شرف بعددونی اون بیمی بهش ندادم هنوزم پیشمه

کردی که می تو آشنا شدم وقتی تو گروه بودی کارایی با اونو کشت من. کرد
 دونم چرا بامیهم نحاالهستی میمعصو داد خیلی دختر ساده ومی نشون

 و حتی نگاهات رو دونم که من تموم این اخمامی سیاوش اومدی ولی
 ...اون نامه: نگاهش کردم و گفتم. شناسممی
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گم نترس فقط از میدمش نگران نباش به کسی هیچ چیزی نمی بهت: فتگ
خودت باش منم دورا  ترکان و بهروز و اون مهران عوضی دوری کن مراقب

دونم می دور مراقبتم سیاوش پسر خوبیه امیدوارم خوشبختت کنه چون من
 به تو نمی وقتهیچ وقتهیچ

اییی واییی خدایا این یعنی و. رسم نگاهم کردو با چشمای اشکی ازم دور شد
ممنونم یعنی ارتین  وای خدایا ازت ..م یعنی دخترم یعنی ماکانسالممن 

الکی ماکان رو کشت یعنی من الکی این همه بدبختی کشیدم و زن مهران 
 شدم حالم بهم خورد یکدفعه نمی

اوردم خم شدم کناراستخرو  باالدونم چی شد که هرچی خورده و نخورده بودم 
سرمو بلند کردم که یه  کردم به شستن دهنم یه سایه افتاد رو سرمشروع 

ی امشب باهم باشیم میای عزیزم: ون بود که گفتومردو دیدم یه پسر ج
کشیدم خواستم بلند شم که با پشت  خواست خم شه روم که جیغ. ت بودم...

 ...بهداد: کشیدم داد زدممی زدم و جیغمی افتادم تو استخر دست و پا
 شدم نفس کم آوردم چشمام بسته شدمی خفه داشتم ...ها ... ههه...ها
 
 بهداد-اشتینر

شروع کردم به حرف زدن که آریان ها یبعد از اینکه اسناد رفت با این عوض
این چقدر رفتارش ضایع بود آخه تا  باالرفت  با چشمای اشکی اومد تو و

بهش زده باشه یا اد نکنه حرفی می اونجایی که خبر دارم از اسناد خوشش
سرش آورده باشه فورا بلند شدم و رفتم سمت حیاط یکدفعه صدای  بالیی

اس و  جیغ اومد صدای اسناد بود مطمئنم دویدم سمت صدا که دیدم یه
بهش میشو گرفتم مشت محکپیراهنپاس خواست بپره تو استخر از پشت 

. و استخروردم پریدم تدرآ خورده بودکه بیهوش شد کتمو انقدرزدم عوضی 
مونه با هر بدبختی بود می عمق داره که شبیه دریا انقدراستخرکه نیست 

خابوندمش رو زمین وشروع کردم  باالکشیدم  اونم باالپیداش کردم اومدم 
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کشید وای نه خدایا این دختر باید زنده میبامشت کوبیدن رو سینش نفس ن
. د زنده بمونی بلند شواسناد اسناد بلند شو دخترتو بای: من. بلند شو بمونه

کلی . نفس مصنوعی به سرفه افتاد دیدم جواب نمیده شروع کردم به دادن
آورد شروع کرد به سرفه کردن نگاهش کردم نگاهم کردو پلکاش روهم  باالآب 
کتمو دورش پیچیدم از اون در . لرزیدمی گرفتمش مثل یه گنجیشک افتاد

لرزیدم می خودمم لرزیدمی هنوز باالی دیگه رفتم داخل ساختمون رفتم طبقه
ولی مهم نبود بردمش تو اون اتاقی که گفتن مال ماست و تموم وسایل 

رو کشیدم ه محلفتو جاش گذاشتمش و ه بودنگذاشتهامونو تو اون اتاق 
کشیدم روی می دستمو موهاش که دورش ریخته بود رو نوازش کردم و. روش

 ایستادم و کنار پنجرهسرش که چشماشو باز کرد فورا بلند شدم 
 

 اسناد
 باالاوردم و شروع کردم به سرفه کردن بهداد رو باالچشمامو باز کردم و آب 

نگرانی یکدفعه از حال رفتم وقتی بهوش اومدم  کرد بامی سرم دیدم نگاهم
تو یه اتاق بودم و بهداد رو دیدم که کنار پنجره ایستاده بود به قامتش نگاه 

داد پس چرا ناجیم این بار می د همیشه اون نجاتملباساش خیس بو. کردم
ناجیت  خوای بدونیمی :که با پوزخند گفت: نبود بازم فکرم رو بلند گفتم

 راشتین کیه!
 منم!: باتعجب نگاهش کردم که گفت

 ی امروز چقدرخبر شنیدم نگاهش کردم با چشمایچشمام گشاد شدن وای
 چرا بهم دروغ گفتی چرا!: اشکی گفتم

فگی و اخم از اتاق بیرون رفت و درو بهم کوبید شروع کردم به گریه البا ک
 کردن سرمو

م رو زانوهام و گریه رو سر دادم یکدفعه در باز شد با فکر اینکه بهداد گذاشت
پتو رو بیشتر دورخودم پی . یا همون راشتینه سرمو بلند نکردم و دراز کشدم
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این عطر راشتین یی چیدم احساس کردم رو تخت نشست خم شد روم وا
 فورا ،دهمی نیست بوی نوشیدنی

راشتین نیست یه  االنسرمو بلند کردم که قلبم از تپش افتاد مهران وایی 
 میاره. سرم بالیی

ر بیا انوم از این سیاوش احمق مغرور بگذخ خوشگل: با یه لبخند کثیف گفت
 .کنممی بازور مجبورت االنمیایی اگر هم نیای ، رهگذمیبامن باش بهت بد ن

 .کشممی اگه ازاین زیادتر بیای جلو جیغ: با ترس گفتم
دهنم صدامو خفه  رو گذاشت دستشو .با تمام توانم جیغ کشیدمخم شد... 

ه بود رو دهنم که نفس کشیدن برام سخت گذاشتدستشو محکم  انقدر .کرد
شدم هنوز می آب بودم و داشتم خفه تو تونستم نفس بکشم انگارمین. شد
وقت بهم دست آب فراموش نکردم حس همون اون وقتی که افتادم توفکر 
با شدت  شدم که درمی داشتم خفه کردم.میتقال هنوز اومد نفسم بند .داد

فت و فهمیدم من به غیراز اون با دیدن راشتین گریم شدت گر. باز شد
که فهمیدم دخترم آرزوم فقط موندن  حاالش دارم تندارم خیلی دوس کسوهیچ
خوشحال شدم  که فهمیدم بهداد همون ناجیم راشتینه خیلی حاالراشتینه با

یورش اورد سمت مهران و از روم بلندش کرد و شروع کرد به زدنش با 
خشک های هکردم به سرفه کردن سرف برداشتن دست مهران از رو دهنم شروع

شدم با صدای می که نزدیک بود گلوم پاره شه نفسم گرفت داشتم خفه
چشمام سیاهی رفت راشتین ...آخ. ن ...ی ..ت. ش ..ر: گفتم مومینامفه

 مهران و رها کرد باعجله اومد سمتم دیگه هیچی نفهمیدم فقط صدای
 مفهوم راشتین و اینکه از حال رفتم! نا
 

 راشتین
احمق اون حالش ی چشمم به استخر افتاد پسره زدم کهمی باغ قدم تو باغرور

تش یتموم نشده اگه کسی اذ حاالتازه مهمونی تا خوب نبود چرا اومدی اینجا
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صدای جیغ اومد وای  باالی چی با قدم های محکم و بلند رفتم طبقه کرد
دقیقه طول کشد  بود یه باالی اسناد شروع کردم به دویدن چون اتاق طبقه

رنگش سفید شده . شدمی سناد داشت خفهدت باز کردم... اتا برسم درو باش
 احساس خفگی که تو اب داشت داره بهش دست االنرم که بود وای حتم دا

زد ولی می بلندش کردم شروع کردم به زدنش اونمو رفتم سمت مهران. دهمی
 که. ت بود از پسش بر اومدم صدای نامفهوم اسناد رو شنیدمچون م...

گفت رفتم می این اولین بار بود اسممو ...اخ ..ن ...ی ...ت ...ش ...ر: گفت
بکش آفرین  اسناد نفس: تو بغلم گرفتمش تکونش دادم وگفتمسمتش و 

 . دختر آفرین نفس بکش زود باش اره همینه
نگاهش کردم ملحفه رو روش کشیدم  چشماش نیمه بازبود کم کم بهوش اومد 

و کنارش رو تخت انداختمش بیرون درو بستم  و مهرانو بلند کردم و از اتاق
 ون هق هقمی ش تبدیل شد به هق هقهخیز شد و گرینشستم رو تخت نیم 

شما نبودید با اخم نگاهش کردم که ساکت . ..شم. ..ش ...اگه .ن ..ممنو :گفت
خوردم این حرکت از  جا... و انگشتشو نزدیک لبم کرد شد و دستشو بلند کرد

اسناد بعید بود اخمام رو کشدم توهم و نگاهش کردم که باز چشماش جسور 
خون  .لبم کشیدی انگشت اشارشو گوشه نمیاورد شد و زل زد تو نگاهم کم

روی انگشتش رو نشونم داد تازه فهمیدم لبم پاره شده دست کشیدم روش 
این اتاق دوربین نداره : بلند شدم و گفتم ...گرفت صورتمو جمع کردم که دردم

تام داره  اعتماد ه وترکان بهشکنمی ساله سیاوش براش کار10هرچی باشه 
 . گردممیبر االناقب باشی ولی بهتره مر

 برمیگردم درو قفل االنمراقبت هستم نترس : با ترس نگام کردبا جدیت گفتم
 شدم. سرشو تکون داد و من از اتاق خارج کنم باشه!می
 

 اسناد
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در زدن . خدایا وقتی گفت مراقبت هستم آرامش مثل سیل به دلم رون شد
ا مشت ولگد افتاده بودن به ب طورهمین. کنم یی از ترس نزدیک بود سکتهوا

بلند شدم و لباسامو عوض کردم . جون در ولی بعد چند دقیقه دست برداشتن
ناگهانی کلیدتو قفل چرخید یه لباس که دم دست بود روپوشیدم  چون خیلی

بوی عطر  رو کشیدم رو خودم در باز شد وه خودمو انداختم رو تخت و محلف
. رشم مثل خودش سرد بود و عالیتلخ وسرد راشتین پیچید توی اتاق عط

 االنخوابید باورم نمیشه اینکه  تخت رفت پایین حسش کردم کنارم با فاصله
خوابیده همون ناجی منه همونی که منو نجات داد و برای نجات من تیر 

اون پسرا دعوا کردو ضربه خورد خون از کتفش زد بیرون  خورد وقتی بهداد با
بهداد دردو  افل ازاینکه هردوتاشون یکی بودن بااونو با ناجیم مقایسه کردن غ

دل کردم و از ناجیم بهش گفتم یه لبخند زدم و برگشتم سمتش پشت به من 
بود بلند شدم تا یه لیوان از آبی  خوابیده بود و محلفه روش نبود تشنم شده

روشن کردم عسلی کنار من که خالی . که رو عسلی بود بخورم اباژور رو
عسلی اونور تخت یعنی طرف راشتین افتادبلند شدم تا  ب رویبودنگاهم به آ

: ی یکدفعه راشتین خواست برگرده که داد زدمکه به لباسم افتاد. وا بیارمش
 . کنممی برنگرد خواهش ...هن

به حرفم گوش نکرد و رو تخت نیم خیز شد اباژور کنار خودش رو روشن  اصال
و نافذش سرد بود مثل  کردو با چشمای خمارنگاهم کرد چشمای مشکی

 زنی چیزی شده؟می چرا داد: هم وگفت کشید تو همیشه اخم هاشو
 نه من... تشنم شد-

 به پارچ روی عسلی اشاره کرد وگفت: برو بخور
این چیه : گفترفتم کنار تختش اب رو برداشتم و یک جرعه سرکشیدم که 

 پوشیدی!
با عجله بلند شد  .شمنزدیک بود خفه ب ،گلوم به سرفه افتادم تو آب پرید

 خوبی؟: گفت وکرد به ضربه زدن به کمرم  دست شروع نشوندم رو تخت و با
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 . کردمی کارکمد چیاره این لباس تو این : سرمو انداختم پایین و گفتم
 کنی من عاشق سینه چاکتم هان!می تو فکر: باخشم نگاهم کرد غرید

گرفت و کوبیدم به باترس نگاهش کردم بلندشدو اومد سمتم بازوهامو 
کردم با چشمای  گاز گرفتم تا جیغ نزنم نگاهش دیوارکمرم خورد شد لب مو

شماها ی پوشی من از همهمی چرا این لباسارو جلوی من: گفت. ناراحت
 .متنفرم

نتونستم جلوی خودم رو  دوباره کوبید به دیوار با این حرفش بغض کردم.
از دهنم  توهم کشیدم و یه اخ صورتمو. بگیرم چشمامو محکم روهم گذاشتم

آخه موعدم نزدیکه  ؛با بدبختی بلند شدم. خوابیدولم کرد رفت تو  خارج شد!
رو زمین و  زانو افتادم همین وقتی بلند شدم زیرکمرم تیرکشید با به خاطر

جیغ خفیفی کشیدم با نگرانی بلند شد و اومد سمتم کنارم زانو زد و به من 
ن به ادرو برای جلوگیری از نیفت و اون یکی دستمکه یه دستم به کمرم بود 

چی شد دختر . ..مئباتو چی شده؟: کف اتاق تکیه داده بودم نگاه کردو گفت
 جواب بده هان چی شده؟

م رو دستای گذاشتگرفت و خواست تکونم بده که دستای سردمو ازوهامو ب
 گرمش و

مصب ال د: دادم سرمو تکون دادم که عصبی گفت چشمامو روی هم فشار
اشکام سرازیر . اخ ...ک ...کمرم: گفتم به زوردهن باز کردم و. بگو چی شده

زدم که سرمو به  جیغ بلندی .آروم بلندم کرد زیر کمرم درد بدی پیچیدشد. 
 :ستبرش چسبوند و آروم گفتی سینه

 تونیمیولی از این به بعد دیگه ن ،صدا بیرون نمیره ایمهمونی االنهیس! -
 . بزنی باشه اینطور داد
پیدا کردم که هیچ جای دیگه ارامشی  ردم نشست رو تخت کمی هق هق

 چی شده؟: گفتمیباصدای ارو. حسش نکرده بودم
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 ...دونیمی ...آخه. خب.. ...بوندی به دیوار کمرمووقتی منو ک: بغض گفتم با
دستشو گذاشت . کشیدم بگم موعدم نزدیکه سرمو انداختم پایینمی خجالت
باچشمای . همیشگیشبا اخم نم و سرمو بلند کردخیره نگاهم کردوزیر چو

 ب کمرم و دلم دردخ: با خجالت گفتم ...بخ: اشکی زل زدم بهش که گفت
  ...کرد آخهمی
. کنهمی دونه و از قصد داره اذیتممی بی شعور فکر کنم...آخه: جدیت گفت با

لوگیری از برای ج با خشم نگاهش کردم یه لبخند محو نشست رو لبش و
وقتی تو : خندش انگشتشو کشید رو لبش باز اخم هاشو کشیدتوهم وگفت

جوری وارد اتاقش شد دیدمش راستشو  استخر پیدات کردم قبلش اریان یه
ی که همه چیز رو درباره حاالتا کردمی باجدیت نگاهم. بگو چیزی بهت گفت

 نشده! ..به من ت.: ق گفتموبا خوشحالی وذ. ر بهش بگمبذا دونهمی من
های اریان حرفی با تعجب نگاهم کردهمه چیز رو براش تعریف کردم همه

 یعنی: عصبانیت غرید شد بامی هر لحظه اخمش بیشتر. رو بهش گفتم
 داره؟ تدوستو رو  شرفخوای بگی اون بیمی

نگاهش کردم که  ...ب خ ...دونستم میمن ن ...بنه خ: با دستپاچگی گفتم
 طرف برگردوند. سرشو به اون کالفه

 
 راشتین

نشده خیلی خوشحال شدم چرا ولی وقتی شنیدم که بهش ت... نمیدونم 
 . به صورتبود نگاش کردم که نفساش منظم شده بود و فکر کنم خوابش برده

غرق خواب و معصومش نگاه کردم یاد نگاه خشمگین چند دقیقه پیشش 
 به خاطرکردم  نزدیکه حس دونستممی کجی کنج لبم نشست افتاد لبخند

نگاهش کردم  گرفته بود چون محکم چسبونده بودمش به دیوارهمین دردش 
گریه به هم چسبیده بود دلم براش سوخت  به خاطربلند و سیاهش های همژ

تموم ه منو عشق مسخرس ه اصال. نه...شاید هم  ؛شاید احساسم ترحم باشه
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که دورش ریخته  موهای بلند و مشکی ...موهاش. صورتشوبا نگاهم کاویدم
داد می سرمو بردم زیر خرمن موهاش و بو کشیدم بوی خیلی خوبی. شده بود

و شامپو تکون خفیفی خورد صورتش ازدرد توهم رفت به پشتی تخت  عطر
هم افتاد نزدیکای  رو خوابیده بود چشمام کم کم طورهمینتکیه دادم اسنادم 

رو روش کشیدم ه و محلفم رو تخت گذاشتصبح بود که بیدار شدم اسناد رو 
رفتم حموم دوش گرفتم  .ولی مهم نبود ترکیدمی چشمام از بیخوابی داشت

 پیراهنهنوز خواب بود یه دست کت و شلوار مشکی با  .و اومدم بیرون
 و رفتم بیرون پیش به سوی نقشه  باالموهامو ساده زدم  مشکی پوشیدم

 
 اسناد

اهم افتاد که نگ استم تکون بخورمهوا هنوز روشن نشده بود که بیدار شدم خو
گرفته بودتم خودش هم به پشتی تخت تکیه داده بود و  به راشتین  محکم
 خوشگلگیره چطور بیدارش کنم به صورت می گردنش درد. خواب رفته بود

این پسر  کرد چرامی و غرق در خوابش نگاه کردم حتی تو خواب هم اخم
ش باخبر شم ولی چطور اونش هذشتگ ه خیلی کنجکاوم ازکنمی ش اخمههم

چند دقیقه بعد با تکون های خیلی  دونم. دوباره خوابم برد...میرو دیگه ن
ه رو محلف م رو تخت وگذاشتبیدار شدم ولی چشمامو باز نکردم آروم  میآرو

حتم دارم  .مالیدمی ی پلکمو بازکردم رفت سمت حموم چشماشوالکشید روم 
، تازه لباساشم خیس بود تخت تکیه داده بود به .که تا صبح خوابش نبرده

. یه تونیک آستین سه لباسامو عوض کردم بلندشدم و ،گردن درد نگیره خیلیه
آرایشم رو تجدیدکردم . باشال سفید ،پوشیدم یه شلوارجین آبی و سفید ربع

همین  به خاطرگریم ده روزست و پاک نمیشه ولی کمتر اب بهش بخوره بهتره 
کفشی پاشنه پنج سانتی سفید پوشیدم خواستم برم پایین که نگرفتم  دوش

همیشه مشکی با  در باز شد و راشتین اومد داخل یه دست کت و شلوار مثل
پوشیدی موهاشو ساده می ت رو یه رنگ دیگهپیراهنل قامشکی حد پیراهن
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با اخم همیشگی که من  خوشگل مثل همیشه خوشتیپ و باالزده بود 
تنگ بودکه نزدیکه تو تنش جر  انقدرد چهارشونه کتش عاشقش بودم قد بلن

اگه آنالیز کردنت : کردوبا اون لحن سردوجدیش گفت نگاهمبا اخم بخوره 
 :انداختم و گفتم باالبرید؟ ابرو می شه بگید کجا تشریفمی تموم شد

باخشم اومد سمتم ترسیدم ولی . خواستم برم پایین و صبحونه بخورممی
رو بلند کنم  سارت زل زدم تو چشماش مجبورشدم سرمتکون نخوردم با ج

تو : کرد غریدمی ب نگاهمازمنه نگاهش کردم باغضتر لی بلندچون قدش خی
این بی ی قل تا وقتی که تو خونهاحد ریمی کنی بدون من جاییمی غلط

انداختم دستمو زدم  باالویی ابرو ربا پر. شرف هستیم بدون من جایی نمیری
ها که التونن از پس این گودزیمی آقا همراهم باشن المث: تمگف به کمرم و

 . بادیگارد اون بی شرف هستن بربیان
راه و ی باشه من همهتو کاریت ن: کرد پوزخند زدوگفتمی نگاهمبا اخم 

 تونم از پسش بربیام!می مرد رو بلدماین های هچا
باشه : گفتمبازم اون حس کنجکاوی اومد سراغم ولی سرکوبش کردم به جاش 

دستگیرش که بازومو گرفت و برم  م روگذاشترفتم سمت در دستمو . بریم حاال
اون اریان بی همه چیز پایینه دیگه ترکان و : گردوند سمت خودش گفت

موهای بلوند و بلندت که پریشون کردی پشتت بکن داخل  مهران به کنار این
 پرید ...به شما چهببخشید ولی این : تا خودم ننداختمش با گستاخی گفتم

 فقط اگه بگی به من ربطی نداره خودم: وسط حرفم و با عصبانیت گفت
 . کشمتمی
جدی و محکم گفت که ترسیدم رفتم سمت اینه شالمو برداشتم و  انقدر

روموهام وبرگشتم  سرم جمع کردم شالمو آروم انداختم باالموهامو با گیره 
ه یه لحظه کنمی و باخم نگاهمی زل زده به منطور همینسمت راشتین دیدم 

بریم از : باجدیت گفت. فورا محو شد برق تحسین رو تو چشماش دیدم که
اسم اریان : هم نگار با حرص ادامه داد دهنت نپره بگی راشتین سیاوش تو
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 گذاشتدستشو . باشه: ابروهای توهم گفتم با ب!رو نیاری همون ارش خ
راهنمایم کرد رفتیم پایین ترکان مهران ها هپشت کمرم درو باز کردو به طرف پل

با لبخند هیزش نگاهم خوردن ترکان می صبحونهمیز  اریان هم بودن سر و
دور بازوی راشتین حلقه  خواه اخم کردم و از ترس دستمو محکمکرد خواه نا

مهران هم در هنگام خوردن چشمکی . کردم اریان فقط لبخند غمگینی زد
هیز ی یش مرتیکهگفتم که ریز ریز خندید ا بیحواله ام کرد یه ایش زیر ل

 . عوضی
کردیم و سرمیز نشستیم آروم آروم شروع کردم به خوردن ترکان  سالمباهم 

ار رو به بهروز بریم انب نظرت چیه بعد این نه روز: خطاب به راشتین گفت
خواد می دونست ترکان ده روزمی راشتین از کجا خدایانشون بدیم ها؟ وای 

 بعد جنسارو نشون بده بهبگذره 
خیال شروع کردم مرموزه بی انقدرارایشگر گفت گریم ده روز باشه چرا راشتین 

و  احمق اسنادی اون دختره دنبالفتی امی ارش جان: به خوردن ترکان گفت
کشمش با این کارش ثابت کردکه می اریش بعد کاری که بهش دارممی برام

تو گلوم به سرفه افتادم راشتین با دست غذاپرید. خورهمیدیگه درد کارما ن
. که نفس تو سینم حبس شد زدمی محکمانقدرکمرم  تو زد میمحکهای هضرب

با . به کمرم وارد کردمیبا نگرانی به اریان نگاه کردم که راشتین مشت محک
 وحشی!: ابروهای درهم نگاهش کردم و زیرلب گفتم

ختم پایین و مشغول بازی با غذام که سرمو اندا اخم وحشتناکی نگاهم کرد با
کیوان بگید چون  کوروش و اره نه روز دیگه به بهروز: شدم راشتین گفت
بگم شاید  آخه پسر من چطور به اونا: ترکان اخم کردوگفت. اوناهم باید باشن

: مشت کردو گفت بود زمی که روی هم پیش اونا باشه راشتین دستشو اسناد
بلندشو : چ کس نباید اعتمادکردو روبه من گفتشایدم پیش بهروز باشه به هی

 عزیزم بریم خریداتو بکن
 .لباسات: شده با جدیت گفت دیوونهنه بابا مثل اینکه  ؟خرید ؟من
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خواد برام می بپوشم روخوان من اون لباسها میآها پس آقا غیرتی شدن ون
 ممنون!: بلندشدم و گفتم. لباس بخره

با نفرت به . تنوش جون: شداری گفتترکان چشمک زدو مهران با صدای ک
: دستاش فشرد وگفت هردوتاشون نگاه کردم که راشتین دستمو محکم تو

 منو. باالی با لبخندراه افتادم سمت اتاق خواب تو طبقه !عزیزم زودباش
کوتاه  درو قفل کردم یه مانتو موند لباس بپوشم و خودش بیرون تا فرستاد
خواستم . گی مشکی پوشیدم کفش ورنی مشکیلوله تفن شلوار شال و نباتی با

خشم  با .داخل هم اومد های دربا اخمراشتین  و شد باز اتاق برم بیرون که در
 .بازم که موهات بیرونه: گفت

 چه! به تو: گفتم رفته نگاهش کردم و باالابروهای  با
 که به من چه اره!: گفت سمتم و عصبانیت اومد با

تحویل تو رو  کاری نکن: نگاهش کردم گفت تمسخر تکون دادم و سرمو با
 برم! بدمو

 زود باش: پوفی کشید و گفت کالفه نگرانی و ناراحتی نگاش کردم که با
 .هم بریم یه سری لباس برات بخرم موهاتو بکن تو با

ش گیردبلنده که گیره نمی انقدرمصبا هم الموهامو آروم کردم تو روسری این 
: تر کشیدم دردم گرفتشیدم تو هم و محکمامو کاخم. کرد موهام به گیره گیر

گرفتم که دستای گرم راشتین می داشتم باهاش کشتی طورهمین. اخ لعنتی
رنگم روی شونه  طالییتو آینه نگاهش کردم موهای بلند  رو دستام قرار گرفت

با  طورهمین .ی ایجاد کردهمانتوی نباتی تضاد خاص با اون هام افتاده بود
 کرد که گیرهمی موهام رو از گیره جدای هم و آروم داشت شاخهاخم های در

توجه نکرد موهامو آروم رو شونم رها  .ش شکستهتو دستای بزرگ و مردون
: ارایش انداخت و گفتمیز  شکسته رو توی سطل اشغال کناری کردو گیره

 . زود باش بریم
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با نگرانی  ادمی برگشتم سمتش که ازش تشکر کنم دیدم خون داره از دستش
 . وای دستت هی. دستمو جلو دهنم گرفتم گفتم

های اولیه رو دراوردم کمکی بعد دستشو آروم گرفتم و از تو کشو جعبه
دستشو ضد عفونی کردم  نشوندمش رو صندلی و سطل رو زیر دستش گرفتم

قوی و محکم بتادین رو روی دستش انقدروای چقدربد بریده چرا این پسر 
 پسر حتی یهم ولی این گذاشت

 نگاهش کردم خونسرد و آروم زل زده بود به من!. اخ هم نگفت
زود باش : اخم کردو گفت. ممنون: دستشو با بانداژ بستم لبخند زدم و گفتم

 . بیرون منتظرم
وقتی بهم . احمق بیشعور یه تشکرهم نکرد لیاقت نداری بهت خوبی کنم

که برگشت سمتم تو  ردمآومی پشت کرد زبونم رو براش درآوردم و شکلک در
با اخم زبونمو داخل بردم وبا دستپاچگی نگاهش کردم  مهمون حالت موند
 خنگی دختره: و عصبانیت گفت

وقت این چیزا نیست من پشت سرمم چشم دارم اگه یه بار دیگه این  االن
مونی مثل تو نیاز می به برمت تو باغ وحش آخه خیلیمی رفتارت رو تکرارکنی

که انگشت . ترکیدم دهن باز کردم که چیزی بهش بگممی ن داشتمازدرو. دارن
راه ها یحرف زدی نزد: نشانه اش رو به سمتم گرفت و با حالت تهدید گفت

رو پاشنه پا چرخید سمتم محکم  ش رفتم کهدنبالبرگشت سمت در . بیفت
. با اخم نگاهش کردم با پوزخند از اتاق خارج شد. دماغم خورد به سینش

ای تو روحت ای الهی : مالوندممی و دماغمو ش دادنحردم به فشروع ک
یکدفعه در باز شد و . لهی بیفتی جلوی سگها و تیکه و پارت کننبترکی ای ا

ر برای بعد خانوم نامحترم بذاش هات رو فح: ی در با جدیت و اخم گفتال از
دستی عجله کیف  با. رمذامی تو این خونه با آدماش جاتو رو  زود باش مگنه

مو برداشتم و راه افتادم سمتش نزدیک درکه شدم درو بهم کوبید خوردم به 
مالیدم و زیر لب همش به می مغموشده دماغم سرخ االنخورم می در قسم
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دادم چند دقیقه بعد از خونه خارج شدم وارد حیاط می راشتین کثافت فش
 که شدم دیدم

ص به ماشین جنسی دستاشو کرده توجیب های شلوارش و با یه ژست خا
 و گرون دودی زده بود خوشگلاش تکیه داده یه عینک 

شده بود تر زد جیگر بود جیگرمی به چشمش و با نک کفشاش به زمین ضربه
تیره ای  سرمه پیراهنیه  کنهمی دونم این پسر لباساشوکجا عوضمیمن ن

وای  باالموهاشو زده بود . یسرمه ای و شلوار تیرهمایل به مشکی با کت 
شد میاین بشر رو جیگر آفریدی آخه قربون اون دستات برم ن انقدرخدایا چرا 

 یکم از این زیبایی رو
م رفتم سمتش سرشو خوشگلدادی یعنی قربون دستت منم خیلی می به من

 .افتادیم سمت بازار سوار شو! سوار ماشین شدیم و راه: بلند کرد با اخم گفت
**** 

 
گاه و بی های هگذره به نگامی ومدن به خونه ترکاندقیق هفت روز از ا االن

 گاه ترکان و مهران عادت
غمگین و لبخند های تلخ اریان و همچنین اخم های های هکردم به نگا

 دوستشته دلم  شم ازمی گذره بیشترعاشقشمی راشتین هر روز که خوشگل
نگاهش کردم آروم رو تخت خوابیده بود و ساعد دستشو روی . دارم

 با اخم به خواب رفته بود چقدر موقع خواب معصوم یشونیش گذاشته بودپ
محلفه از روش افتاد . شد یکدفعه برگشت سمتم و به پلو روبهم دراز کشیدمی

بکشم که مچ دستمو  نیم خیز شدم ومحلفه رو کشیدم روش خواستم عقب
آشغال خواهرمو دلبربای منو کشتی . لعنتی: گرفت و با حالت زمزمه گفت

پسرت خواستی بااسناد بکنه ولی نکرد اون  عذابش دادی مثل اون کاری که از
 از تو بی شرف نامرد بود تو به خواهرمن رحم نکردی عوضی با همدستیتر مرد

 مچ دستم داشت خورد. اون زن اون عوضی خواهرم رو به کشتن دادین
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 چقدر داغ بود شد خواستم دستمو بکشم که دستم خورد به پیشونیشمی
وزه دستمو گذاشتم سمی دستمو به زور کشیدم بیرون وای خدایا داره تو تب

خواستم بلند  ..اسناد ..اس ..ا: چشماشو نیمه باز کردو گفت. رو پیشونیش
نزدیک  شم که با دستای بی جونش دستمو گرفت و زمزمه کرد سرمو بردم

درشت شده  با چشای. سهیه تل ...یه ..این. پایین. پ ..نری: لباش که گفت
 نگاهش کردم

د : با خشم و اخم گفت. وزی باید یه کاری برات بکنمسمی نه داری تو تب-
 سالمبری بیرون  ...اخ ...گم المصب از این اتاقمی بهت

خودخواه انقدرتونم میولی من ن: باترس نگاهش کردم و گفتم ...نمیای تو 
 . به خطر بندازمتو رو  خودم جون به خاطرباشم که 

با دو رفتم سمتش خابوندمش  ...اخ...اسنا: واستم برم که نیم خیزشدوگفتخ
سرویس یه کاسه پیدا  رفتم تو. مونممی باشه باشه اینجا: رو تخت وگفتم

پر اب یخ کردم گذاشتم روی عسلی کنار تخت تبش  ...کردم تمیز شستمش و
بدبختی رفت وای بدبخت شدم نکنه تشنج کنه ازتو کمدبا می ترباالهرلحظه 

 پیراهنهاشم مشکی وتیرس  پیراهنسفید پیدا کردم آخه همه  پیراهن یه
رو سرش دستم  مگذاشترو با قیچی تو کشو نصف کردم وتو آب خیس کردم و 

داغ بودپاهاشو گذاشتم تو آب و انقدرگرفتم می خورد آتیشمی که به بدنش
دستمو گذاشتم داخل آب یخ فرو کردم  ماساژ دادم دستاشو تو دستام گرفتم و
 . رو پیشونیش اخیش تبش پایین اومد

 گفت نگاهش کردم چشماش نیمه باز بودنگاهممی همش زیرلب هزیون
فهمیدم می کاش سرخواهرش اومده بالییچه  ..دلربا: کرد زیرلب گفتمی

شده من حسشو به کشتن داده وای یعنی بهش ت...  اون زن کیه که دلربا رو
 ر کهکنم ولی خدای شکمی درک
سطل آب و برداشتمو گذاشتم تو سرویس بهداشتی یه قرص . موندم ملسامن 

بودبهش  مسکن از کیفم بیرون آوردم وبایه لیوان آب که روی عسلی کنار تخت
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یکی باشدت کوبیدبه درحتما دیدن خبری ازمون . دادم خابوندمش رو تخت
کرده بودم نیست اومدن سراغمون چی کارکنم در قفل بود خداروشکردرو قفل 

دونم میراشتین نگاه کردم حالش یکم خوب شده بود خدا ازشون نگذره ن به
 درو باز نکنی خوب: با اخم گفت. چیکارش کردند

هیچی تو فقط : راشتین چیکارت کردن که اینطور شدی؟پوزخند زد وگفت: من
 . درو باز نکنی

تخت  سرمو تکون دادم و رفتم رو. میدونستم تاخودش نخوادچیزی نمیگه
و ترس لباسشو  نشستم با چیزی که دیدم یه جیغ بلند کشیدم وای بانگرانی

چرا من احمق اینو ندیدم تکونش  میومد از شکمش داشت خون باالدادم 
چی شده چرابهم نگفتی  م بگوکنمی راشتین خواهش: دادم و گفتم

 . شدیمیزخ
گی می میرییم د آخه لعنتی داری: با داد گفتم. چیزی نیست: با اخم گفت
صداتو برای : گفت با جدیت. دونی چقدرخون ازدست دادیمی چیزی نیست

هیچ کس خونه نیست دوتانگهبان بودن که بیهوش شدن به  االن باالمن نبر
اگه چاقو نخورده بودم امیدوار بودم که  چند نفرتو خونن االنمنم چاقو زدن 

با نگرانی . خودت باشمراقب : اخم کرد وگفت. حاالاز پسشون برمیام ولی 
شو باز کردم دستشو گذاشت رو دستم سرشو پیراهنهای هدکم نگاهش کردم و

 خواهش: گفتم تکون داد خواست حرف بزنه که انگشتمو گذاشتم رو لبش و
نیمه باز بود خمار  حاالرکارمو بکنم با چشمای مشکی نافذش که بذاکنم می

دم رفتم سمت کشو بازش بلندش نگاهشو نداشتم طاقتخیره نگاهم کردم 
کمک های اولیه رو آوردم و زخمشو زد عفونی کردم و بستم تو ی کردم جعبه

همین این مرد چقدر مقاوم  کردمی میآروهای هفقط نال تمام مدت راشتین
یه مسکن دیگه بهش دادم . خوام همیشه مرد من باشهمی همیشه از خدا

پیداش کردم خواستم زنگ بزنم  سم ارش گشتما بالگوشیشو دراوردم و به دن
زدم می خواستم بهشون زنگمی احمق اگه خودم د: که راشتین با اخم گفت
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: چند تا سرفه خشک کردو گفت ..که من اینطور شدم اگه اونا منو حاالولی 
 کننمی از تو سواستفاده منو با این وضعیت ببینن اونا
 . ولی اریان که اینطور نیست-

 ...آخ ...یانهشی می خفه: دادزد
رفتم سمت درو بازش کردم یه . م باشه باشه آروم باش آرومکنمی خواهش-

خارج شدم راشتین  چاقو که همیشه پیشم بودو تو دستام گرفتم و از اتاق
 . کنیمی یارن چه غلطمی سرت بالیییه  االنبیا تو لعنتی : باخشم غرید

اریان زنگ زدم ماجرا رو  جواب ندادم با بدبختی خودمو به تلفن رسوندم وبه
راشتین امشب هیچ کس خونه  بهش گفت احتمال داره فهمیدن به غیر ازمنو

بعد اینکه زنگ زدم خواستم . نیست اومدن اونجا احتمال داره باندسیارباشن
اسحاق : مرد گنده دیدم با یه لبخندهیزنگاهم کردو داد زد برگردم تو اتاق که یه

 یه مرد. م آقا دستور داده بود اینو براش ببریمبیا ببین چه عروسکی پیداکرد
بیا اول خودمون ازش یه فیضی ببریم بعد بدیم  .اره ..ببینم: دیگه اومد وگفت

که ها هبیشرفهای بی همه چیز دویدم سمت پل اههه حالم بهم خورد. به آقا
 میداد با چندش خودمو کشیدم بو گند عرق و سیگاردستم کشیده شد... 

ای : به شکمش ضربه زدم آخ بلندی گفت و افتاد رو زمین گفت عقب با چاقو
اخرش گرفتتم با زور  مدنبالافتاد . تو روحت دختره اشغال بگیرش اسحاق

  ...ولم کن...راشتین ...راشتین: بردم بیرون جیغ زدم وگفتممی داشت از خونه
پروندم که دستش از پشت کشیده شد و راشتین می لگد و مشت طورهمین

 بود ولی بیشترمیزخ لین مشت و به صورتش کوبید افتاد به جونش درستهاو
ای  ضربه. دو نفر دیگه اومدن داخل یکیشون با مشت. زدتا اینکه بخورهمی

 . جای چاقوش کوبید
رو شکمش یکی اومد  گذاشتناله نکرد فقط با زانو افتاد زمین و دستشو 

توگوشش با عصبانیت  سمتم خواست دستمو بگیره که با تمام توانم زدم
 برگشت سمتم با پشت دست زد تو دهنم پرت شدم رو زمین از لبم خون
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اومد سمتم و . رفتمی سرم داشت گیج ضربش محکم بودکهانقدر میومد
 . موهای بلندم رو تو دستش گرفت و کشیدجیغ بلندی زدم

زدش که بیهوش شدیکم نگاهم  انقدرراشتین با درداز جاش بلند شدگرفتش و 
: و تکونش دادم ردو با چشمای نیمه باز افتاد روزمین دویدم سمتشک

با . کنم جون اسناد چشماتو نبندمی خدابلند شو خواهشتو رو  ..راشتین
 . خوبی: چشمای نیمه باز گفت

  ..اره خوبم عزیزم: با اشک گفتم
 جونم!با یه لبخند کج: ناگهان گفتم. اسناد ..ا ..ا: زدم که گفتمی باگریه زار

مغروره که نمیگه  انقدرنگاهش کردم چرا این مرد . مراقب خودت باش: گفت
رفتاراش چیز ی ولی نگاهاش غیرتش هم. نداره دوستمدوست دارم حتما 

گه ولی همه مرداغیرت دارن منم درسته تقلبی ولی نامزدشم اونم می دیگه
دش مهران در باز شد اول اریان بعد ترکان و بع. ازم مراقبت کنه وظیفه داره

 اومدن تو با گریه سر راشتین رو بغل گرفته بودم و اشک
زود خودتو آماده : میریختم به اریان نگاه کردم با عجله اومد سمتم و گفت

مهران بیاکمک چرا خشکت : گفت زیر بازوی راشتین رو گرفت و. کن منتظرتم
 . زده

راشتین رو  محکم و هیکلیی مهران زیر اون بازوشو گرفت و با بدبختی جسه
 . بردن بیرون

 االن: اشکامو با پشت دست پاک کردم و گفتم. چه اتفاقی افتاده: ترکان
ده چیزی می تونم چیزی بگم وقتی برگشتیم راشتین خودش توضیحمین
ترین مانتو رو پوشیدم و دویدم با دو رفتم سمت اتاق دم دست. دونممین

 سمت بیرون
***** 
ن ترخیص شده و قرار شد فردا مهمونی مهم برگزار راشتی شه دوروز کهمی االن

هستن اریان  بشه اونم تو باغی که به غیر از جنسا تموم افرادباند سیار وکوسه
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شب بود داشتم ماه رو . تونم راضی به مرگش باشممیخیلی بهم کمک کرد ن
زد با یه می بود داشت تو باغ قدم کردم راشتین بیرونمی پشت پنجره نگاه

ص ایستاده بود پاهاشو از هم باز کرده بود دستاشو کرده بود تو ژست خا
من ایستاده بود هیکل و قیافش عالی و بی نقص  جیب شلوارش پشت به

موهای پرپشت . بود هم قیافش خیلی جذابه کثافت خوشگلبود هم خودش 
به دست بادسپرده شده بود لخته لخت خیلی به چشم و ابروی  مشکیش
محکم  عاشق این مردم همیشه دوست داشتم شوهرمچقدر  میومد مشکیش

زنه که ترکان با اون سن و می مغرور و با جذبه باشه راشتین یه جوری حرف
اورد برگشت سمتم و می راشتین کمی اینکه رایسش بود بازم جلوی جذبه

ازش ندیدم  حاالخیره نگاهم کرد نه با اخم نه با جدیت با حالتی خنثی که تا
 . نداره دوستمچیزی وجود نداشت یعنی  تو چشماش هیچ

نگاهشوازم گرفت وسمت داخل قدم برداشت رو تخت خوابیدم 
داخل . شدم دیرکردچرانیومد بلند شدم شالمو رو سرم انداختم وازاتاق خارج

 :اریان پوزخندزدوگفت. صدای راشتین واریان بود میومد یکی از اتاقها صدا
نمیگم خودمم دوست دارم بمیرم  دونم پلیسی ولی نگران نباش چیزیمی

نزدیک . گیمی چرت وپرت هاچیه این چون توزندگی چیزی برای از دست
 . ی در نگاشون کردمالدرحال مجادله بودن از میشدم باصدای آرو

خیلی دلم به حالش سوخت . دادن ندارم همچنین کسی منتظرم نیست
 . بترسم ازت عددی نیستی که من اصالتو : و جدیت گفتبا اخم راشتین 

وکه برای نقشه گم اسناد تحمل نداره بهش بگمی اون دختر به خاطرمن --
سواربراسب بسازه که  یه شاهزاده تو ار تو افکارش ازذبهش احتیاج داری ن

رو خدا بگو و ت راشتین با اخم نگاهش کرد. درآخرولش کردی آسیب ببینه
 . دلم بشکنهنذاراینطورنیست راشتن بگولعنتی 

دستمو گذاشتم رو دهنم تا هق هقمو خفه . به تو ربطی نداره: یت گفتبا جد
نگاهای خیرت . کنم همین همین لعنتی همین بود غیرتت روم همین بود
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تو  خواسته پس چی دخترفکر کردیمی پس بگو آقا فقط منو برای نقشش
چه حرکتی ازش دیدی که  ی عاشق سینه چاکتهکنمی داره فکردوست رو 

 . یبهش دل بست
پس غیرتش نگرانی هاش نگاهاش چی لعنتی دیگه نشنیدم چی گفتن 

 . وارد اتاق شدم افتاده گریه کنانهای هدرحال کلنجاربا خودم بودم باشون
کرد همین بود تنها جایی که می تنها چیزی که ارومم فعالوارد حموم شدم 

از سر دادم  نشستم و گریه رو دور از راشتین بودم اینجا بود زیر دوش با لباس
م از زندگیم ازماکان که همچین کردمی زدم و پیش خدا از راشتین گلهمی زار

رم بعدازکلی گریه بذااون باعث شد تواین راه قدم  بازی کثیفی باهام کرد
ن شدم بالکوارد . چکیدمی کردن با همون لباس های خیس که اب ازش

اق هههه پس چی فکر شم نیومده بود تو اتمی م دارم خفهکردمی احساس
باسراپای خیس نشسته بودم روی  شدمی کردی احمق همین صداتو سرم اکو

 احساسکردمی ن هوای سردبهمن ماه صورتمو نوازشبالکیخه های  یکاش
رو باگریه  داغ کرده بودم هوا برای تنفس نبود هوا وزمسمی م دارمکردمی

شم خالی از هر می لیبلعیدم ونفس کشیدم کم کم احساس کردم دارم خا
خواستم زنده میافتادبهتر دیگه حتی نمی پلکام کم کم داشت روی هم حسی

و بلندم  طالیی بمونم زانومو کشیدم تو بغلم وروی زمین پهلو افتادم موهای
چشمام رو هم افتاد و سیاهی سیاهی . گردنم و زمین پخش شده بودن دور

  ..محض
 

 راشتین
 هم دست داد آیا واقعا اسناد و فقط برای نقشهبعدحرفای آریان یه حسی ب

غیرت داشتم دوست نداشتم  شدم روشمی خواستم پس چرا نگرانشمی
کردم بعد از یکم چرخ تو می مردا بهش نگاه کنن با تمام سرعت رانندگی

 خیابونا که اروم شدم سمت
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چقدر  ویال راه افتادم بعد اینکه ماشینو پارک کردم پیاده شدم وارد ویال شدم
کردم و وارد اتاق شدم  هوا سرده زمستونه دیگه پالتومو دور خودم محکم
 ن وای خدایا چی دارمبالکچقدر سرده اینجا چه خبره باعجله رفتم سمت در 

یا ابولفضل!اسناد : سرشو گذاشتم رو پا هام و تکونش دادم بینم اسنادمی
 . بلند شو دار چت شده. اسناد خوبی

اش خیسه خیس بود بدنش سرد بودبه معنای واقعی جواب نمیداد لباس ه
. ش رو تختگذاشت دستمو بردم زیر زانوهاش و بلندش کردم. یخ کرده بود

لرزید و می نو بستم پتو روکشیدم روش دندوناشبالکرادیاتو روشن کردم در 
لرزیدخیلی نگرانش بودم بایداعتراف کنم که برام می کردمی روی هم تق تق

م چراشایدترحم باشه فقط برام مهمه همین چون اونم بابقیه دونمیمهمه ن
بدنش یخ کرده  لرزیدگرفتمشمی نداره اونم زنه نگاهش کردم به شدت فرق

بیرون اسناد رو گذاشتم تو ماشین با عجله سوار شدم بخاری  تبود دویدم سم
بودم با  رو تا آخر زیاد کردم تخت گازسمت بیمارستان رفتم خیلی نگران

مگه ها یآخه چرا چرا لعنتی چرا نگران: کوبیدم رو فرمون و داد زدممشت 
کثافت نیست پس چرا براش  اونم زن نیست مگه اونم از جنس اون عوضی

 . ی و نگرانشی چرا برات مهمهکنمی دلسوزی
**** 

حالش خیلی بده با آب سرد حمام کرده با : تو بیمارستان بودم دکتر گفت
وش بیای احمق اگه بهی دختره. سرد نشستهلباسای خیس جلوی هوای 

. خوابیده بودها هآروم و معصوم زیر دستگارسم نگاهش کردم می حسابتو
احمق اسناد خودش مهمه نه ی شه پسرهمی خوب فرداشب مهمونی یعنی

خود به خود دستشو گرفتم تو دستم و فشار دادم بانگاهی خنثی بهش . نقشه
 کرده حتما چیزی شده نکنه چشم دوختم یعنی چرا این کارو

حرفای من و اریان احمق رو شنیده باشه اگه اینطور باشه سر رو تن اریان 
لنز بودزل زدبهم همون  رم آروم چشماشو باز کردو با چشمای سبزش کهمیذان
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 االنروشو کرداونطرف  اشک تو چشماش جمع شد فورا کردمی حینی که نگام
 مطمئن شدم حرفامونو

دونم همه چیزو شنیدی می :محکم و سردخودم گفتم. جدی شنیده با لحن
بکنم فقط خواستم  تونم معذرت خواهی هممیمن اهل ناز و ناز کشی نیستم ن

تری خواستم بدونی تورو برای نقشه نمیخوام من تو برام از نقشه مهم ...بگم
ترکان چون هیچ کس ی بیارمت خونه برای نجات جون خودت مجبورشدم

: گفتای  با صدای آهسته. خودش باشه نمیگردهی ایی که تو خونهدم هباالدن
 باشه من

شو نگرفتم و تا صبح بیمارستان کنار اسناد دنبالمنم دیگه . هیچی ندارم بگم
کردن به صورتش خوابم  بود با نگاه خوشگلبودم درست گریم بود ولی بازم 

  ..برد
 

 اسناد
شتین افتاد خواب راوقتی ازخواب بیدارشدم چشمم به صورت غرق در

چرا از زنا نفرت داره  ین حال مهربونم هستمغروره ولی در عانقدرچر
 نگاش طورهمینبایدبفهمم ولی تا خودش نخواد هیچی نمیتونم بفهمم 

بودم بهش چشمای افتاد زل زده  کردم که از خواب پرید و نگاش بهممی
 خوبی؟ :مشکی جذابش تو چشمام قفل شد با اخم نگاهشو گرفت و گفت

 . تونیم برگردیممی اره: من
بلند شد و رفت بیرون منم بعد خوردن صبحونه که یه پرستاربرام آورد ترخیص 

لباس هایی که راشتین برام خریده بودو پوشیدم  شدم با کمک پرستار
شال طوسی وجین یخی تنگ . سلیقش عالی بود یه پالتو متوسط فیروزه ایی

تونستم سرپا واستم سرم میچون زیاد ن جفت کالج طوسی عالی بود با یه
برمیداشتیم اونم  آروم آروم اومدم بیرون و بابی حوصلگی قدم. رفتمی گیج

ه اخمامو کشیدم کنمیسیب زمینی حتی یه کمک هم نی کنار راشتین پسره
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قدماشو هماهنگ بامن برمیداشت  داشتم اونممیتوهم آروم آروم قدم بر
ت داد اینکه کنار مردی که عاشقشی شونه دونم یه حس خوب بهم دسمین

یم هوای وقتی وارد محوطه شد. حس خیلی خوبی داره به شونش راه بری
ق زد نمیدونم چیشد که سرم گیج رفت یه لرز السرد بهمن ماه تو صورتم ش

باعث شد دیدم تار بشه یه دفعه . نور که به چشمام خورد حفیف بدنمو گرفت
تونستم میفت تو آغوشش افتادم گرم و باپناه نراشتین بازومو گر سقوط کردم

بلندم کردفکر  بدنم کوفته بود با یه حرکت از زمینی چشمامو باز کنم همه
رو یه صندلی چشمامو باز  گذاشترفت سمت ماشین منو می کنم داشت

با تکون های آروم ماشین به . کرد کردم خودشم سوار ماشین شد و حرکت
سرم لبخند زدم  بااله بودم تاریک بود یه نفر اومد خواب رفتم رو تخت خوابید

 فکر کردم
 . راشتین: راشتینه با لحن خواب الودی گفتم

خم شد روم ولی این که بوی عطر راشتین نبود بوی یه عطر خیلی اشنا و بدی 
 که منو

: صدا زدم کردمی نگام. ندازه ترکانمی یاد اولین و آخرین عزرائیل زندگیم
 . کم راشتین نه نهمی ک خواهشکم ...راشتین

دونی چقدر می راشتین نیست خانوم کوچولو پیدات کردم: ترکان گفت
زد که  قهقهه بلندی. کنم برومی خواهش: با گریه گفتم. ت گشتمدنبال

 . زد راشتین خداروشکر اومدمی یکی داشت صدام. چهارستون بدنم لرزید وای
راشتین با . خواب بود یعنی باجیغ بلندی صداش زدم و ازجاپریدم وای

م آروم شدم تو آغوشش سرمو کردمی هق هق. بودخیلی کم روبروم ی فاصله
زندگیم که همه جا  بلند کردم و با چشمای خیس نگاهش کردم به ناجی عزیز

گریه  ...من ...م ..نبودی ...تو ...هاگ ..راشتین: دادبا گریه گفتممی نجاتم
م بوی عطر دورکمرش حلقه کرد تاموحرفمو بزنم دسی اشت بقیهنذ
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با ریتم قشنگ . عمرمهن پناه تریاغوشش گرم همیشگیش تو بینیم پیچید
 : با صدای بم و قشنگی گفت. قلبش آروم شدم

 . آروم باش خواب دیدی
 . از حال رفتم حالم خیلی بد بود

 
 راشتین

 : گفتمیواسناد هم آروم خوابیده بود که با صدای آر ،کردممی داشتم رانندگی
 . راشتین

نگاش کردم خواب بود کنار جاده نگه داشتم خلوت بود یکم نگاش کردم که 
 : گفت نفساش نامنظم شد با حالت زمزمه

  ...ترکان. نه راشتین کمک
 . راشتین نه راشتین کمک: بعد جیغ زد

تکونش دادم که  فورا پیاده شدم در سمتش و باز کردم و جلوش زانو زدم
هان با جیغ اسممو صدا زد و از خواب پرید با گریه یکم نگام کرد بیدار شه ناگ

نمیدونم  بغلم و زار زد یه حسی پیدا کردم وخیلی ناغافل خودشو انداخت تو
 کردمی لرزید هق هقمی شکمثل یه گنجچرا 
 . ب دیدیآروم باش خوا: گفتم

فت اسم ترسه آخه چندبار که اسم منو گمی از ترکان انقدراز حال رفت یعنی 
ترکان هم گفت نگاش کردم معصوم و آروم خوابیده بود و بعضی وقت ها 

اقتم تاق شد و آروم سرمو بردم جلو کرد طمی کوچیک ها هق هق مثل بچه
و بوسیدم و سوارشدم راه ک کردم و آروم و پر احساس پیشونیشاشکاشو پا

 افتادم سمت خونه
*** 
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کنم حقیقت می احساس ه کهخوابم برد یه خواب دیدم یه بوس بعد اینکه
 پیشونیم کاشت که هنوزم جاش اری یه نفر یه بوسه روداشت تو خواب و بید

 سوزه ومی
 خودم: ه گفتمکنمی کنم راسته ارایشگر اومد وگفت درستممی احساس

بود تا روی  بعد اینکه لباسامو پوشیدم که یه لباس بلند. تونه برهمی تونممی
ه هم داشت عالی بود رنگش دنباله پایین کلوش بود شکم تنگ بودو از کمر ب

ای  سبز تیرهی سایه. میومد خیلی بود که خیلی زیبابودبه چشاممیسبز یش
زدم که با چشام جنگلی بودیه رژ صورتی مات حجم دهنده زدم و ریمل که 

کرده بود با یه خط چشم خیلی نازک پشت پلکام تر بلند سیاهموهای همژ
 خوشگلسبز یه گلمییکم عطر زدم کفش پاشنه بلندسبز یش. صورتیی رژگونه

های هکوچولو زدم به کنار موهای بلوندم عالی شده بودم با چندتا از گیر
افشون کردم  میومد قیشو که تا کمرمب ی موهامو جمع کردم والکوچیک البه

پشتم به معنای واقعی عالی شده بودم یه بوس برای خودم فرستادم ورفتم 
تور ساتن مشکی ساده با مانتوی بلند مشکی پوشیدم و  مد یه شالسمت ک

اتاق  کیف دستی سبز مو بلند کردم و رفتم بیرون راشتین همزمان با من از یه
اومد بیرون وای خدایا چه جیگری شده بود واسه خودش خدا نکشتت که 

بستن ساعت گروه  و جذابی با همون اخم و جذبه مشغول خوشگل انقدر
مشکی وبدون  پیراهنلیونیش بود یه کت وشلوار مشکی می جقیمت پن

 عالی بود بوی عطرش تا اینجا هم مشکیی کراوات ساده کفش واکس زده
یکم با ساعتش ور رفت و در آخر سرشو بلند کرد و روی من مات شد . میومد
کردیم لبخند زدم و رفتم سمتش کنارش می همدیگرو نگاه داشتیم طورهمین

 داری یهدوست جون هرکسی که تو رو  :گفتممیبا لحن مظلو که ایستادم
 . گم زود جوش نیاریمی چیزی بهت

خدا برو یه تو رو  :اویزون گفتمی با لب و لوچه. بستگی داره: با جدیت گفت
 . رنگ جدید بپوش سفید بپوش خیلی مشکی پوشیدی خب یبار یه پیراهن
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 حاالبا لبخند کجی که تا کردمی سرمو بلند کردم چشامو مظلوم کردم نگام
با اخم . بپوشم خوای من سفیدمی به تو ربطی داره که: ندیده بودم گفت

 . مریض روانیی ل خودته بعد زیر لب گفتم پسرهمی :گفتم
خواستم برم که مچ دستمو گرفت و کشید تقریبا پرت شدم تو بغلش باجدیت 

رو کمرش یه  فقط لباسم کت داشت. این لباست چیه: و گفتکردمی نگام
ههه جواب . به تو ربطی داره که من چی بپوشم: گفتم. بودخط داشت که باز 
 . خودشو بهش دادم

دی برو تا عصبانی می جواب خودمو به خودم دیوونهی دختره: باغضب گفت
 . نشدم عوضش کن

: گفت کالفگیبا . خوای چی کار کنیمی م مثالکنمیعوض ن: با لجبازی گفتم
با لجبازی تو روش . نیاوردم سرت بالییلباس رو عوض کن تا یه برو اون 

 ...می سرم بیاری نکنه بالییخوای چه می نه بابا: ایستادم و گفتم
صورتشو کشید عقب و با یه لبخند  ...ماسید با حرکتی که کرد حرف تو دهنم

خشک . ارممی کنی یا از این بدتر سرتمی ری لباساتو عوضمی یا: گفت کج
ه کنمی کارو با من ه بودم با چشمای اشکی نگاش کردم یعنی اون هم اینشد
خیلی پستی و از جلوی چشمای مغرورش گذشتم ورفتم : با خشم گفت. 

محکم کوبید به دیوار محکم جوری که  سمت اتاق که جفت بازوامو گرفت و
خوای می چیه چی: کمرم خورد شد آخم در اومد باغضب نگاش کردم و گفتم

  ... آخه ههستی دیگها یاون عوض م مثلتوه
لجبازی و  به خاطرمن : با سیلی که به صورتم خورد خفه شدم با خشم گفت

این لباس اینجوری  سرتقی خودت این کارو کردم خواستم نشون بدم اگه با
اد فهمیدی اونجا پر از کله گنده و بی شرفه می بری اونجا از این بدتر سرت

کشمت با می خوری مگنه خودممیجم ن جا از کنارمپسته وقتی رفتیم اون
 ب راستتو اتاقش با اشک رفتم تو اتاق، خ خشم از کنارم گذشت و رفت

های زیادی سرم اومده ولی بالعمرم نبود ی تنها بوسهاحمق. ی گه دخترهمی
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دوستش داشتم  ولی واقعا شدم شوکهخیلی  ین بوسه چقدر عاشقش بودم،ا
آه . فته این کارو کردامی نشون بده اونجا چه اتفاقی اینکه به خاطریعنی 

روی کمرم اون تیکه باریک رو پوشوندم  خیم سبزبستنرفتم تو اتاق یه شال ض
واز اتاق خارج شدم واردحیاط شدم تویه جنسیس ناز نشسته بود وای خدایا 

من  به خاطردیگه جیگرخودم شده بود یعنی  االنعوض کرده بود  شوپیراهن
ذوقم سوار  زنه تومی نه دوبارهرده سعی کردم ذوقمو پنهون کنم وگرکعوض 

کرد یکدفعه نگام کرد می شدم با لبخندی محسوس خونسردی رانندگی
چته : تو شیشه با اخم گفتم وجوری زد رو ترمز که نزدیک بود با سر برم

خواست با تعجب نگاش کردم . این که همون لباساس: با خشم گفت. دیوونه
دستش که رو دنده بود از حرکت ایستادبا جدیت  م روگذاشتکه دستمو  برگرده

. همون لباسه ولی پوشوندمش بخدا نگاه کن: گفتممینگام کرد با لحن ارو
جلوی یه در نگه . فرستاد بیرون و حرکت کرد کالفهنفس شو . دادم نشونش
 این. شدیم با هم پیاده. عجیب سراسر وجودمو گرفتی یه دلشوره. داشت

ی یه خونه. درباز شدوارد حیاط شدیم واو خونه ست یاقصربا چندتا بوق
دور بازوی راشتین و رفتیم  بود دستمو حلقه کردم تاالری بزرگ که شبیه ویالیی
میز  دوریه شونهمهبهروز و کوروش و کیوان و ترکان و مهران و اریان . داخل

ترکان با لبخندکثیفی . کثافتن به غیراز آریان شونهمه بودن رفتیم سمتشون
باترس سرمو . شناستممی کرد که فکرکردممی یه جوری بهم نگاهکردمی نگام

زدن بوی دود داشت حالمو می داشتن حرف طورهمینانداختم پایین 
آب زدم به صورتم اومدم  کرد بلند شدم رفتم سمت دستشویی یه مشتمیبد

اینم : با لبخند گفت. شتیکاری دا: تعجب گفتم بیرون که اریان رو دیدم با
و اون بهت دست نزده همه میسالکه  ماکان تا خیالت راحت بشهی نامه

بدست بیاره باعث شد ماکان تو رو  اینکه به خاطرچیزحساب شده بودترکان 
اینو فهمیدکه تو بیمارستان بودی و بعدش برادرت اونو  بمیره و ماکان وقتی

 با خواست گذشتازپسرش هوسش  به خاطرکشت اون ترکان بی شرف 
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ت داد عذاببکشونه سمت مهران بعد اینکه مهران خیلی تو رو  کشتن ماکان
کنی وکسی به غیراز دوستت نداری به میکه تو تحمل ن دونستمی اون

و وقتی تو گوشیی رو برمیداری و همه چیزو  مهران گفت سپیده رو تهدید کنه
خشایارعلیرضا همش . م هاعلیری و البته مزاحمی شی ازاون خونهمی متوجه
بود وقتی من با افراداومدم نجاتت دادم هم نقشه بود فقط ورودبهداد  نقشه

تو  خودم به زندگیت یه اتفاق خوب و حقیقت تو این داستان کثیف بودمن
تونم خوشبختت کنم ولی بهداد میدارم ولی ازت گذشتم چون ندوست رو 

با لبخند . مکنمی مراقبت سم ازتتونه ولی بدون تا اخرین نفمی چرا اون
ناگهان . ممنون توبه عنوان داداش بهترین داداش دنیایی: مهربونی گفتم

رم میذادیگه ن ممنون اینبار: گفت چشاش پر اشک شد لبخند تلخی زد و
بعد صرف شام قرار شد بهروز . ببینه چقدر مهربون بود ر کوچولوم آسیبخواه

باربه راشتین چسبیده بودم مهران و ترکان خیلی انبار روببینه وای رفتیم تو ان
لعنتی که ی بود وای نکنه فهمیده باشن نکنه این دلشوره نگاشون تغییر کرده
بهروز  منحوس پیاده شدیم بهم دست داد راست باشهی جلوی در این خونه

جنسارو دیدو تعیید کرد باند سیار و کوسه هم بودند اریان دستپاچه بود فقط 
ولی هیچی بروز نمیده کوروش  دونهمی ونسرد بود انگار همه چیزوراشتین خ

و کیوان باهم اسلحه کشیدن که من هین بلندی کشیدم و پشت راشتین 
ترکان و مهران بودند ی چنگ زدم افرادی که دسته قائم شدم با ترس بازوشو

افراد  شونهمهرفتن پشت کیوان و کوروش ایستادند هه یعنی  شونهمه
وقت شوخیه کوروش  االناحمق ی ه دخترهاهارن نه بابا چه دکوپوزی سی باند

اول هم ازما بود مشتری  همش نقشه بود بهروز از: روبه ترکان باپوزخند گفت
کردم و می ما بود ولی برای اینکه باند شما به کل نابود بشه باید این کارو

ان و ترکان باهم راه رو برامون باز کرد یکدفعه مهر اون دختره اسناد هم خوب
یه نگاه با خشم بهم کردند دیگه مطمئن شدم فهمیدن من کیم راشتین یکی 

دوباند روبه هم با اسلحه ایستا ده بودند . دستاشو از پشت حصار بدنم کرد از



 رمانسرا  هوای تو
 

111 
 

تکلیف ایستاده بود کنارشون منو راشتین بودیم راشتین بالتنها کسی که 
 پلیسا االنهاتون رو بندازید  اسلحه: رو به هردو باندگفت اسلحشو کشید و

هردو گروه با تعجب به راشتین نگاه کردند راشتین پوزخند زد و با . انمی
 رادفهر! من سرگرد رادفهر هستم راشتین: لحن جدی سردش گفت

کوروش کیوان ترکان و مهران با تعجب به منو راشتین نگاه کردند اریان با یه 
رو سرش  گذاشتاسلحشو  و حرکت مهران رو گرفت و کشید سمت خودش

 . کشممی همتون بی حرکت مگنه این الشی رو: با داد گفت. وای
راشتین : به به توهم زبون در اوردی روبه راشتین گفت: ترکان با پوزخند گفت

راشتین با پوزخند یه . کردی خره کیه تو سیاوشی که پنج سال برای من کار
: ههه ترسو راشتین با خشم گفتتیرجلوی پای ترکان زدکه یه متر پرید عقب 

پنج سال سیاوش به عنوان نفوزی پلیس پیشت بودو  بی شرفتی که خرخود
 . ..تو احمق متوجه نشدی

خیره سر که کنارت ایستاده این همه مدت پیش یه ی پس اون دختره: ترکان
محکم منو به خودش  ارتام. پلیس بوده اسناد خانم با ترس به خودم لرزیدم

اشه رو کشید تیرخورد به مغز یکی از بادیگاردآ جیغ بلندی چسبوند و م
 ؟احمقی پسره یکنمی چیکار: و ترکان داد زد. کشیدم

پسره  راشتین بلندتر داد زدکه چهارستون بدن من لرزید چه برسه به اونا
بعد شروع کرد به گفتم داستانی که جلوی دشویی . کشممی ازخودتوتر عوضی

شو یه بار دیگه اسم اسناد  خفه از عوضی بودن حظهلراشتین هر. بهم گفت
به راشتین  اگه کاری: آریان گفت. کشمتمی رو به اون زبون لجنت بیاری

میشد  ترو این داستان کثیف چشماش پر نفرتاین مرد واسناد داشته باشید 
 ایول به شرف پسرت تا تو سگ سفت اینم بدون که پسرت: باپوزخند گفت

همش نقشه بود : دستش نخورده با لبخند کجی ادامه داد به اسناد حاالتا 
: گفت بهروز رو که خودت توش دست و پا زدی رو به باند سیاای  نقشه

این اسنادو جنسارو دزدیدم که نمونه هابه  به خاطرامارشما هم دستم هست 
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مهمونی کوفتی رو تشکیل بدیدتا من  دست شماها نرسه و مجبور بشید این
صدای . ه نسل همتون رو برای همیشه از روی زمین برداریمو پلیسا یکبار

 پلیسا اومدخونه
مرم می وای دارم. ره شده خودتون رو تسلیم کنیدو صدای تیر اندازیمحاص
 . از ترس

اریان با تیر مغز مهران رو . ترکان ماشه رو کشید که خورد به بازوی اریان
. کشمتمی آرش: د زدکردم ترکان دامی داغون کرد باترس داشتم نگاشون

 اریان اسم: آرش داد زد
من اریانه خواهرم رو بدبخت کردی اینم سزای کارت هردو پسرات مردن 

از این اتاق برید  بسه همه باید زنده: راشتین داد زد. میریمی خودت هم
رو کرد سمت ترکان وبا پوزخند . بیرون که تقاص کثافت کاریاتون رو بدید

 ترکان با. طورهحال نامادری ماچ: گفت
 ...کی هستی. ..تو. ..تو: گفت. چشمای گشاد شده مات موند رو راشتین

پسر همونی که زنش از دست شوهرش دق کرد و : راشتین با پوزخند گفت
ی بدبختش کردی اونم با گذاشت کالهدلربا رو  سر مرد و من و خواهرم دلربا

 .ونبرس سالمدست به یکی کردن با نامادریم اگه زندس بهش 
موندیم بابام رو بدبخت کردی مامانم مرد زن دوم بابام ، ترکان با من من

یادت  یادت اومد عوضی بی شرف: باعث نابودی من و خواهرم شدفریاد زد
تعجب کرده بودم که وقتی یه دستمال جلو دهنم گرفته شد  انقدر. اومد

دگی غرق داستان زن نفهمیدم کی دستم از بازوی راشتین جدا شد راشتین
ز کرده ترکان بوده ای یعنی اون کسی که به دلربا ت...تلخش شده بود و

فهمیدم چرا پنج سال از زنا دوری کرده  حاالراشتین پنج سال با ترکان بوده 
ترکان رو بلده دستمال رو دهنم بود های هراه و چاها هنقشی گفتم چرا همه

 .ییخانوم اسناد تو خوشگل: گوشم گفت یکی کنار
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چطور راشتین حواسش به غفلت بهروز نبوده با . هروز نه بدبخت شدموای ب
راشتین برگشت : یه حرکت دستشو گاز گرفتم و دویدم سمت راشتین داد زدم

اسلحه کشیده بود میبین ترکان و بهروز مونده بودیم اریان هم زخ سمتم
کوروش شلیک  سمت کوروش و کیوان آریان و راشتین همزمان به کیوان و

د ترکان با یه حرکت به سمت اریان تیراندازی کرد جیغ بلندی زدم و کردن
بسته شد بادیگارد ها دور تا دورما رو  ولی دیر شد و چشاش. اریان: دادزدم

پلیسا درو شکستن و رادوین با . بهروز و ترکان راشتین و من. گرفته بودند
رادوین . به به آقای دکتر: تگف واردشد ترکان نگاش کرد و لباس مخصوص
 .رسممی به حسابت االن: با پوزخند گفت

بهروز با یه حرکت سمت من برگشت که رادوین تیری زد به پاشو با تیزی 
کشید راشتین با اخم  ترکان با نفرت به سمت راشتین اسلحه. دستگیرش کرد

زل زده بود به ترکان اسلحه هم دستش بود تیر شلیک شد ولی راشتین از 
 یه حرکت بهجاش تکون نخورد با 

سمت راشتین پروازکردم و خودمو انداختم جلوش سوزش بدی تو شکمم 
تو بغلش بودم  حس کردم به سمت پایین سقوط کردم که راشتین گرفتم

با لبخند . دیوونهی چی کار کردی دختره: روزمین زانو زده بودبا بهت نالید
 هرکاری. ..هر...عشقش ..آدم برای: گفتم
. مونیمی نه اسناد تو باید زنده بمونی تو زنده: گفت درد و با نفس زد. هکنمی

 راشتین جون وب بود کناررفت سمت در چقدر خ با یه حرکت منو بلندم کرد و
 بوی تنش رو حس کردم ولی چرا نگفت دوست دارم چرا غرور ،سپردممی

لعنتیش رو نمیتونه بشکنه ولی من عاشق همین غرورش شدم وقتی تو 
  .م دارهتو دیدم فهمیدم اونم دوسچشماش نم اشک ر

 
 راشتین
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این کارو کرده باشه یعنی برای نجات جون  دیوونهی اورم نمیشه این دختره
جلوی . ه وای خدایاکنمی هرکاری عشقش به خاطرمن این کارو کرد گفت 

اتاق عمل بودم عملیات به خوبی پایان یافت یه نامه تو کیف اسناد پیدا کردم 
میره این ترکان چقدر بی شرف می اسناد گویا خبر داشته برایماکان ی نامه

هم  عوضی خوب حکم قصاص بریدن براش اریان به همراه بهروز و مهران
مردن ههه خوبه تموم جنسا به دست پلیس افتاد تموم افراد باند سیار هم 

فقط نگران اسنادم  االن. مردن دستگیر شدن البته به غیر از کیوان و کوروش که
از اتاق بیرون  االنیلی نگرانشم خدایا اگه چیزیش بشه من چی کارکنم تاخ

 شم خدایا وقتی یاد کارایی که باهاش کردممی دیوونهنیاوردنش دارم 
کنم که چرا این رفتارآرو باهاش کردم خوب می صدبار خودمو لعنت. افتممی

نیده بود چه آریان رو ش معلومه من از زنها بیزارم وقتی اسناد حرف های منو
شم از خودم خدا می واقعا دارم بیزار دیوونهی سرخودش آورد دختره بالیی

دویدم . دکتر اومد بیرون. خواممیهیچی ازت ن جونشو بهم برگردوند دیگه
با غم نگام کرد که دلم ریخت با چشمای متعجب . چی شد: طرفش وگفتم

مونه اسناد می ن زندهم وای نکنه نه این امکان نداره اسناد مکردمی نگاش
ش عذابکه  شد اسناد تو مگه تو نبودی حاالتونه بمیره هه از کی تامیمن ن

ی کردمی کردی بهش توهینمیدادی مگه تو نبودی که اونو آدم حساب ن
دارم  دوستشگم میه نکنمی وجدان داره خفم عذابخدایا ... تو به خاطراون 

ابسته شدم با تکون دکتر از فکر دونم یه حسی بهش دارم بهش ومیفقط ن
 دکتر. هان: اومدم بیرون گفتم
تونید براش می تالشمون رو کردیم رفتن کما فقطی ماهمه: لبخند زد وگفت

راشتین تو باید  تکیه دادم وای حرف های دکتر رو نشنیدم به دیوار. دعا کنید
ونم تمیقوی باشی تو باید اون راشتین محکم و مغرور گذشته باشی نه ن

 تونممیلعنتی با وجود اسناد ن
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اون با همه برام فرق داره چون معصومه تو این بازی کثیف تنها کسی که بی 
 اینکه معصومه؟ به خاطرگناه بود اونه فقط 
شم مغزم ترکید با احساس دستی روی شونم می دیوونهاره اره اره وای دارم 

کرد می و لبخند نگامچشماش  سربلند کردم رادوین رو دیدم با نم اشکی تو
باید : گفتمبا اخم . دونممی با سر گفت. ..رفته کما: گفتمای  با صدای گرفته

 رفت سمت ایستگاه. ببینمش
اجازه : با لبخند گفت. پرستاری بعد چند دقیقه اومد با نگاه پرسیدم چی شد

ند که کنمی تونی بری گفتن بیمارایی که تو کما هستن احساسمی دادن
گن مراقب باش بهش می کنند و چیمی که اطرافش هستند چه کاراونایی 

باورم نمیشه رادوین مغرورو . گناهامید بده بهش بگو منتظرشی اون خیلی بی
پاشدم من نباید وا بدم اون برمیگرده  غرور شیطون صداش بغض دار شده با

تش اسمشو صدا نزدم پشیمون شدم رفتم داخل اتاق کنار تخ بار از این که یه
خوابیده  ضعیف و رنگ پریده زیر اون همه دستگاهی نشستم زنی با جسه

زل با اخم من اینطوری شده  به خاطر االنبود باورم نمیشه خدایا که اسناد 
تونم مینگاه کردم نه من ن زدم بهش اخمام رو باز کردم با احساس بهش

 تشدوسدوری این دختر رو تحمل کنم ازش خوشم اومده نمیگم عاشقشم 
حرف زدنش شیطونیاش . رنگ چشماش لحن اد ازش ازمی دارم فقط خوشم

خوای میاسناد ن: دستای سردشو گرفتم تو دستای گرمم و گفتم. ترس هاش
فقط تونستم همین رو بهش بگم . چشماتو باز کن من منتظرتم بلند شی
 همین
***** 
اسناد و حرف بیمارستان دیدن  ه و من هرروز کارم شده اومدن بهگذشتیه ماه 

زدن باهاش هیچ عکس العملی نشون نداده غذای درست و حسابی 
تو اتاق کنارش نشسته بودم و دستاشو . اینجام خورم خواب ندارم همشمین

: گفتمخم شدم روی صورتش و  ادمباال ایست تو دستام گرفته بودم بلند شدم و
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فگی رفتم الا کب. بلند شو اسناد من منتظرتم راشتین منتظرته منتظر اسنادش
دکتر رو صدا زدم و با حالت  بلند شد با عجلهها هبیرون که صدای جیغ دستگا

. زدم وای وای من چیکار کردممی عصبی به کف بیمارستان با کفش ضربه
چی شددکتر : بیرون دویدم سمتش با هول گفتم چند دقیقه بعد دکتر اومد

 . چی بهش گفتی که بهوش اومده: لبخند زد وگفت
ی خدایا لبخند زدم برای اولین بار توی این پنج سال لبخند زدم دوتا تراول وا

چی کارش کردی که  ای شیطون: دکتر چشمک زد و گفت. صدی بهش دادم
: با لبخند گفت. تونم ببینمشمی :اینطوری بهوش اومد لبخند کجی زدم وگفتم

 با. اره ولی زیاد خستش نکن
ریش داشتم این مدت مید اتاق شدم کخوشحالی پنهانی رفتم سمت اتاق وار

برای چشمای  رفتم سمتش چشماش بسته بود دلم نذاشت رادوین تنهام 
آبی شیشه ایش تنگ شده بود رو تخت نشستم و دستاشوگرفتم تو دستام 

کرد لبخند زدم با تعجب  خمار نگام و پلکاش تکون خورد چشماش رو باز کرد
: لی قورتش دادم و با جدیت گفتمنزدیک بود بپوکم از خنده و شنگام کرد

با لبخند . وظیفه بود: با لبخندمحوی گفت. دیوونهکردی  چرا همچین کاری
 زود خوب شو بریم خونه: گفتم

 
 اسناد

متعجب ی بینم وقتی قیافهمی خواب باورم نمیشه راشتین و لبخند بخدا دارم
کردم نگاش . منو دید نزدیک بود بزنه زیر خنده که خودشو کنترل کرد

 نگاهمون توهم قفل شد
ارم با می وای دارم شاخ در. زود خوب شو بریم خونه: با لبخند کجی گفت

 چند مدته بیهوشم راستی چه خبر از عملیات: لبخند گفتم
خوب عملیات خوب پیشرفت ترکان ...یه ماه بیهوشی وبنده هم االنخوب --

ز هم مرد و افراد بهرو اعدام شد و مهران و کوروش و کیوان و اریان مردن
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: با لبخند گفتم. هاش دستگیر شدن و تمام جنساهم همش توقیف شد
 یکدفعه بغض کردم و. خوشحال شدم

مس دستش به بالکردم می رومو کردم اونور سنگینی نگاه راشتین رو حس
 چونم داغ کردم تموم بدنم آتیش شد رومو برگردوند

دپرس شدی چرا چی شد باز : سمت خودش وبا اخم های جذابش گفت
 . بغض کردی

سرمو تکون . نگام کن: با جدیت گفت. بااین حرفش اولین قطره اشکم ریخت
چشمای اشکی  با. گفتم تو چام نگاه کن: دادم و نگاش نکردم بخشم گفت

 . نگاهش کردم
به معنای واقعی کف کردم اینام خونه دارن و ماهم خونه داریم با اون ماشین 

: اومد بیرون و گفت دیگه راشتین از یکی اتاق هاشه می و دک و پز همین
 هئاین اتاق تو

بعد اتاق کنار خودشو نشون داد اه یابو آخه چرا اتاق کنار خودتو بهم دادی 
. اتاقی با پنجره ای شدم وارد اتاق. مطیع رفتم تو اتاق یه تشکر زیرلبی گفتم

دونفزه و  و تخترنگ دیوارای شیری میکر دارحریرطرحهای هبزرگ و پرد
ترکیبش عالی بود در کمد رو میوسایل آرایش کرمیز  روتختی شیری کمد و

مارک دار  و رنگارنگ وسایل آرایشی خوشگلباز کردم پر بود از لباس های 
یه لباس . ش چیده شده بود انواع ادکلون های گرون وخوشبوزمی روی

ه حموم عالی کردم بعد ی پر انتخاب کردم و پریدم تو حموم وان رو خوشگل
بیرون اومدم انواع شامپو های بدن ومو چیز های مختلف حولمو دور خودم 

که  خوشگلیه شلوار لوله تفنگی آبی با بلوز سفید  به حالت دکلته بسته بودم
بلندیش تارو باسنم بود پوشیدم آستین های ترح داری داشت موهای لختمو 

ل و برق لب صورتی کش بستم چشمام کش اومدن یکم عطر زدم یه ریم با
تو خونه سرک  .بیرون ساعته زدم یه صندل سفید تخت پوشیدم و رفتم24

شد می کشیدم همون چیزها بود وای چقدر خونش بزرگ بود آدم توش گم
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با اتاق های زیاد رفتم تو یکیش اتاق کار  اینور خونه یه راه روی طویل بود
سفید عالی بود تو اتاق  راشتین بود فکر کنم به اتاق با ترکیب رنگ مشکی و

سرک کشیدم یه اتاق با جکوزی و استخر بزرگ و عمیق وای من از آب  دیگه
 . مهلابوحشت دارم و همیشه دن

استخرش خیلی عمیق دورتادور استخر سنگ کاری شده بود و اونورتر یه 
خاصی به اینجا داده بود ی بود که جلوه خوشگلآکواریم بزرگ پر ماهی و 

از اتاق های کنار استخر پر بود از انواع مایوها و روبدرشام و رفتم تو یکی 
ی کنارش رفتم بیرون تو اون اتاق دیگه یه گل خونه حوله یه حموم متوسط

 کن داشت درلابو خوشبو یه  خوشگلبا انواع و اقسام گل های  خوشگل
کن رو باز کردم و هوای مرطوب و خوشبوی اونجا رو استشمام کردم وای لاب

دایره ای دونفره درو بستم  زو صندلیمی ا برای خلوت کردن عالی با یهاینج
بزرگ داشت که به حیاط زیبا و با های هو رفتم بیرون اومدم تو پذیرای پنجر

ربود سلطنتی جیگری خونش محشهای هردعالی بود با پ خورد وایمی صفاش
تا 10 اینجام. جااین و شروع کردم سرک کشیدن تو اتاق های باالرفتم ها هاز پل

اتاق داشت یکیش درش قفل بود یکی دیگه اتاق راشتین بود خودش معلوم 
ی تخت باالعکس ازخودش به دیوار  بود کنجکاو رفتم تو یه قاب دیگه

ش نشونه گرفته بودیه جین خوشگلدونفرش بود بایه ژست عالی بااسلحه 
ه یه تخت گلخوش انقدرسفید جذب وای خدایا چرا این پسر  پیراهنمشکی و 

چیز  آرایش با انواع ادکلون هاو اسپری هاومیز  دونفره با رو تختی مشکی
ی وسفید بودیه پنجرهای  رنگ اتاقش قهوهخوشگل. ی های دیگه یه آینه

و کف اتاق هم  خوشگلسفید کمرنگ حریر طرح دار های همتوسط با پرد
شبو و زیبا و کن با گل های خوبالقهوه ای بود یه کمد مشکی و یه  پارکت

 عطر خودشو اتاقش بوی. کوچیک چه خوش سلیقسمیز  دوتا صندلیو یه
 شونهمهاتاق ها سرک کشیدم ی داد سرد و خوشبو رفتم بیرون تو بقیهمی

رفتم پایین یه زن با صورت تپل  اتاق خواب بودن فقط در یکیشون قفل بود
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دوست داشت  داشت آدمای  دوم مشغول آشپزی بود صورت بامزهی تو طبقه
م کردم که با لبخندی التپلشوگاز بگیره سی و چروک خورده اون لپ های سفید

 دخترم تو مهمون اقایی؟: زیبا جواب داد و گفت
چه دختر ماهی من هما هستم خدمتکار اینجابا : سر تکون دادم که گفت
: با خوشحالی گفتم. سرحیاطه کنیم خونموم هم اونمی شوهرم ناصر اینجا کار

یه دختر جون . کنیدمیچند وقته اینجا کار االنشبخت شدم از اشنایبتون خو
 و زیبا باقد متوسط اومدتو

از نگاه سرد و . شما: وگفت باالآشپز خونه و با دیدن من ابروشو انداخت 
راشتین هستم با ی مهمون ویژه: معمولیش خوشم نیومدبا پرویی گفتم

 . عجب: پوزخند گفت
آقا هیچ : با مهربونی گفت. هما جون این کیه: ماگفتمپرو رو به هی دختره

عمه خانومش خیلی . کس رو نداره به غیر از یه عمه اینم دختر اون عمشه
. گیره مگرنه دختر خوبیهمی الابمهربونه ولی دخترش یکم خودشو دست 

 سرتکون دادم و رفتم تو اتاق خودم
خوب نشده بود زیر حوصله نداشتم رو تخت خسته خوابیدم جای عملم هنوز 

خوابیدم منم خواب سنگین  پتو خزیدم و خودمو جمع کردم موهامو باز کردم و
شدم با تکون های دستی بیدار شدم چشمای میزدن بلند نمی بمبم کنار گوشم

 متر صورتم دیدم با یه اخم غلیظ نگاممیلی  مشکی و نافذ راشتین رو تو
هما خانوم : ا عصبانیت گفتبا چشمای گشاد شده نگاش کردم ب. کردمی

نگران من  وای یعنی... دونی چقدرمی صدات زد چرا بلند نشدی دختراحمق
بلند شو : با جدیت گفت. شستنمی شده بود تو دلم انگار داشتن رخت

 . اون رفت بیرون و درم کوبید بهم. بیاپایین شام بخور
کردم موهامو لباسامو مرتب 8به ساعت روبه روی تخت نگاه کردم وای ساعت 

نداشتم از این دوست چرا  دونممیشونه زدم و بستم و روژمو تجدید کردم ن
یه شال . دختره کم نیارم عطر رو روی خودم خالی کردم و صندالمو پوشیدم
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 واسه چی گریه: خشم غرید با م و رفتم پایینگذاشت گلبهی رو سرمی ساده
چرا پیشم : رو گفتم جدی گفت که خود به خود حقیقت انقدر. کنی هانمی

 . بشم کجا برم. ..مرخص ...م موندی من بعد این که
نگاش فرقی نکرد مثل همیشه سرد و جدی باجدیت یه تای ابروشو انداخت 

کارو بکنه یه لبخند  ندیده بودم این حاالشد تا خوشگلکه ناکس خیلی  باال
لی شاد با د. مونیمی پیش من فعالببین دختر کوچولو تو : محو زد و گفت

 .زد لبخند زدم ولی با حرف بعدیش خشکم
سرت  بالییمونیم چون افراد ترکان هنوز هستن ممکن می من ویالییتو --

خودت بستگی  به: بعدش چی؟سوالم رو گرفت و گفت: غم گفتم با. بیارند
هیچ مشکلی : با تعجب نگاهش کردم که چیزی نگفت مکث کرد و گفت. داره

 با کمکنداری برات لباس اوردم 
با . زبونتو موش خورده: سرمو تکون دادم که گفت. پرستار بپوش بریم خونه

پرستار بعد چند دقیقه اومد . رفت نگاش کردم که بلند شدو از اتاق بیروناخم 
 داخل باکمکش لباسمو پوشیدم و رفتم بیرون جای بخیه هام خیلی درد

 به خاطرکرد الکی نبود می
رش اجازه نمیده حتی یه کمک هم بهم بکنه این ماموت گلوله خوردم غرو

از  میومد اونم باهام به دیوار تکیه دادم و آروم آروم رفتم سمتش نرفتم بیرو
صبح هیچی نخورده بودم خیلی گشنم بودسلیقش عالی بود یه مانتو مشکی 

 با سنگدوزی و یه شلوار جین آبی
ایستادم و  سرم گیج رفت. تنگ و یه شال مشکی ساده هم برام آورده بود

با اخم نگاش کردم  چشمامو محکم روهم فشار دادم دستی رو بازوم نشست
باحرص . زنه یابومی بال بالنه پس ننمه اینجور جلوت داره . حالت خوبه: گفت
راه افتادم که ناخوداگاه احساس کردم  بله قدم هامو یکم تند کردم و: گفتم

. عطرتلخ و سرد شتین بودمرا آغوشرو زمین و اسمون معلق شدم وای خدایا 
کشیدم نگاهش می استشمام کردم ناخودآگاه نفس های عمیق بوشوخوش
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: گفتم برد سمت ماشین با عصبانیتمی و جدیت داشت منوبا اخم کردم 
خوای کمک کنی که مثل آدم کمک می ی آخرش همکنمیی که نکنمیکمک ن

شمای گشاد شده با چ حرص نخور کوچولو.: بایه لبخند کج گفت. کنیمین
رفت اخم کمرنگی کردو سرمو نگاش کردم خندش گرفت ولی جلوی خودشو گ

 سنگه سرم شکست ولی سرمو بلند نکردم داشت ش کوبیدبه قفسه سینه
جلوی فراری  گذاشتبرد که در ماشین رو با ریموت باز کردو منو می خوابم
رادوین یه داره به قول  ش آخرش من نفهمیدم این بشر چنتا ماشینخوشگل

گن خر می لکسوز فراری پورشه و یدونه دیگه گفت اهابی ام وه واو به این
 کالفهرفت می چیته داشت حوصلم سر این همه ماشین واسه دیوونهپول 
کرد. )آهنگ برو  بط رو روشنشکشیدم که دستش رفت سمت ضمی نفس

 نسیم آذری(
 شکنیمی از منی دل رو خسته

 پرز اشک چشمام سیر شدی
 خواممینتو رو  گیمی گی برممی زم داریا

 مگذاشت م که به پای تو عمرم روامن همونی
 وقعی جز به بودنت توی دلم نداشتمهیچ ت
 تو رو خوام دیگه حتی یه بار ببینممیبرو که ن

 .رو ه خست ر دلبذادیگه مردی برام برو تنها 
 تو رو خوام دیگه حتی یه بار ببینممیبرو که ن

 ور دل خسته ربذابرام برو تنها دیگه مردی 
شده غرورم بس که کردی هی ظلم بی روا به  م آخهطاقتمن برده های هگری

این دل صبورم راضیم به این که نبینمت برو که دل بریدم اینو بدون که من 
 همیشه

دیگه تو رو  خوام دیگه حتی یه بار ببینممیبد دورتو خط کشیدم برو که نتا ا
تو  خوام دیگه حتی یکبار ببینممیر دل خسترو برو که نبذاها مردی برام برو تن
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وای چقدر اهنگش خوب بود رسیدیم جلوی یه . ر دل خستروبذابرو تنها رو 
 در بزرگ با نرده های

درو با ریموت باز کرد چه با کالس ماشین رو برو . سلطنتی طالییی کشیده
ت بود یه طرفشم مثل بهش داخل یه حیاط بزرگ پر از درخت و چمن و گل

متری فقط برای باغش باشه با چهارتا ماشین 400باغ بود عالی بود شاید  کامال
پورشه بی ام وه لکسوز و یه جنسیس ناز عالی بود باهم  که پارک شده بود

 خوشگلای  پیاده شدیم رفت سمت در منم پشتش حرکت کردم یه در شیشه
شدیم تمام ای  ف پارکت قهوهو بزرگ رو باز کرد وارد یه پذیرایی بزرگ با ک

رو ببینم  الابتونستم میتودرتو نهای هخونه دوبلکس بود عالی بود طبق
داشت  طالییهای هکه دست خوشگلبا مبل های سطتنطی جیگری  پذیرایی

به دیوار  طالییبا قاپ  خوشگلهای هتزئین شده بود تابلوهایی از منظر
 که با یه ژست دخترکش از خودش خوشگلکوبیده شده یه عکس بزرگ و 

کف خونه . عالی بود پرفکتای  ایستاده بودیه بلوز سفید و کت و شلوار سرمه
جیگری  خوشگلی زهای جلوی مبل یه قالیچهمی هیچ فرشی نبود فقط روی

 انداخته بودن یه تلویزیون ال ایدی بزرگ
نارش بزرگ مشکی کهای  یاینج که به دیوار زده شده بود با سینما خانوادگ60

کاشی کاری مشکی بود که  نماش طورهمیننمای خونه عالی بود توش هم 
رفتم از چندتا  باالمنم . رفت باالبود از پله هایی که راشتین  خوشگلخیلی 
نهارخوری و گلدون های ی نفره24میز  با پذیرایی یه باالرفتی می پله که
 با چیدمان گلخوشی یه آشپزخونهتر باالکنارش چند پله  خوشگل طالیی

همین  باالی میومد دوتا بودن که از هردوتاشها هپل باالعالی و مرتب رفتم 
 طالییهای هنرد باال رفتم خوشگلشد یه پاگرد بزرگ می وسط بهم متصل

فقط راشتین و اون دختره میز  دور. تا اتاق خواب داشت10 باال خوشگل
با . خوبی: زیر لب گفت ته بودن این چراهنوز نرفته نشستم کنار راشتیننشس

 اره: لبخند گفتم
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راشتین جون فردا من : مشغول خوردن غذام شدم که دختره گفت. ممنون
محکم و  انقدر. نه: گفت راشتین باهمون اخم و جدیت. میای مهمونی دارم

جذاب و جیگره وای  انقدرنگاش کردم چرا این مرد . جدی گفت که خفه شد
 ننگاهش افتاد به م. قوبونش برم

با کردمی وا این چرا نگاهش اینجوری شد یه جوری نگام. و اخماش باز شد
نه : من من گفتم با تعجب و. خوایمی چیزی: نفس کشید و گفت کالفگی
بزرگ ی شد بگم تو این خونهمیروم ن. با شک نگام کرد. بخوام. ..چی. ..خوب

 ولی. ر بریمبذاره می حوصلم سر
با اخم مثل اینکه حرف مغزمو خوند که . ارمبیخیالش شدم من که لباس ند

اره من : جدیت گفت برم!با اخم و: نگاش کردم و گفتم. خوای بریمی :گفت
اخم کرد و . راشتین بیا دیگه: تونم بیام دختره گفتمیحرفم دوتا نمیشه ن

 تو چرا اصرار داری من بیام: گفت
ا تعجب ب. جوری حرف زد که ساکت شدمشغول بازی با غذاش شد. هان
عصبانیت نگام کردبا  با. راشتین خوب نمیشه یه بار حرفت دوتا بشه: گفتم

. شاید اومدیم: جسارت زل زدم تو چشماش سرمو سمت دختره کردم وگفتم
 راشتین خواست چیزی بگه که
با عصبانیت از سرمیز بلند شد و یکی . نه نیار: پریدم وسط حرفش و گفتم

دختره تا دید اوضاع  جیغ خفیفی کشیدمازصندلی هارو پرت کرد رو زمین 
منم بلند شدم با دو رفتم تو اتاقم باهمون . شو برداشت و رفتناجوره کیف

 لباسا خوابیدم موهامو باز کردم و
شب صدای شکستن شیشه اومد ترسیده بلند شدم های هخزیدم زیر پتو نصف

م سمت رفت. زمزمه اومد با عجله رفتم بیرون صدای. نکنه چیزی شده باشه
(آهنگ حجت . یه آهنگ غمگین گذاشته بود میومد اتاق راشتی صدا از اونجا

 درولی مرگ ارزوها )چشام
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سوئی نداره تا ببینم ته جاده کیه که پیشه رو ته کیه اون کیه اون که به من 
ارزوهامون چه ساده  کیه اون که تموم ارزوته به مرگ. دی کیه می ترجیح

تونم که همدست تو باشم نخواه از من میرم نیم دی و از دستمی داری تن
ری حاله که آخرین حرفامه می از این خونه که داری حاال. فراموشی بگیرم 

گم هر چی تو قلبم نشسته توهم راحت بگو ناگفته هاتو می گم هرمی باتو
دارم ولی عشقی تواون چشمات ندیدم همیشه دوست تورو قد خدامون 

 دیدم بهم گفتی که تنهاممی از اول همین روز و ولی منمیگفتی که دنیا
شدم تنها و بیکس برو اما بدون هرجا که باشی خیال  حاالری ولی میذان

 ...لعنتیت پیشم هنوز هس
این چشه آروم وارد اتاق شدم تموم اتاق سیگار بود و دود همچنین دوتا 

ز سفت رفتم تو یه چی بطری مشروب خالی ترسیدم خواستم برگردم که با سر
 دماغمو مالیدم وسرمو بلند کردم نگام توچشمای رنگ شبش افتاد خمار نگاهم

لعنتی چرا رو حرف من : گفت غیظخشن با  چشماش سرخ بود و کردمی
 من رو. هان. خوای مثل دلربا رفتار کنی تا بدبخت شیمی حرف زدی توهم

ش سحر تو پی: کردم که گفتمی نگاش طورهمینخشک شده بودم و  گیدمی
. فتیخطر بی رم بری اگه بری ممکنه تومیذاری مهمونی ولی من نمی گفتی

آخه چیکار کنم لعنتی اگه : داد زد. دممی مثل دلربا از دستتو رو  بعد من
اون جور نگام : که گفت با ترس خیره شدم به چشماش. سرت بیاد بالیی
به گردنش  زد واقعا دلم به حالش سوخت دستشومی خیلی مظلوم حرف. نکن

حرکت تیشرت مشکیشو درآورد و یه  با. کشید و یه اخ کوچولو گفت
با . بیا یکم گردنمو ماساژبده: ش نمایان شد با دستور گفتخوشگلهای عضله

 حاالکه مظلوم نگام کرد وای خدایا این روی راشتین رو تا اخم نگاش کردم
نشستم  نارشزود باش رفتم ک: ندیده بودم رو تخت رو شکم خوابید و گفت

خوش  انقدرو شروع کردم به آروم فشارآوردن به گردنش وای این پسر چرا 
برام  اصالمالی عالی که  عضو خوشگلقیافه ست هیکلش که بیست خودش 
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در واقع بیست بیست . مهم نبود خودش برام بس بود جذاب مغرور هم بود
بلیزم  خوابش برده بود خواستم بلندشم که سرش رو بود نفساش منظم شد

 بود دلم نیومد بیدارش کنم آروم انگشتامو فرو کردم تو موهای لخت و مشکی
دونم چی شد که کنارش رو میکردم نمی پر پشتش و آروم سرشو نوازش

 .روش تخت خوابیدم و پتورو هم کشیدم
 

 راشتین
که جلو چشمام دیدم مات شدم وای ای  وقتی چشمام رو باز کردم از صحنه

دیدم خیلی ناز خوابیده بود ولی اون اینجا  وم اسناد روخدایا صورت معص
کنه لعنتی اتفاقات دیشب یادم اومد یعنی مجبور شده پیشم می چی کار

 بخوابه وای خدایا
من این دختر و دوست  آخرش خودمو لو دادم که دوستش دارم اره خدایا

و پتو  بلند شدم کالفه تونم غرورم رو بشکنم و بهش بگممین الدارم ولی اص
رو کشیدم روش بعد از دوش گرفتن و پوشیدن یه لباس مشکی و عطر زدن 

 رفتم بیرون چند لقمه خوردم
 چون عجله داشتم زود سوار لکسوز مشکیم شدم و گاز دادم سمت شرکت

 
 اسناد

خوابیدم وبوی عطر  اقد شدم راشتین نبود رو تختش چهارطوقتی بلن
مرد همه چیزش عالیه یعنی منو خوشبوشو استشمام کردم وای خدایا این 

یادش اومده بلند شدم تو کمدشو نگاه  دیده عصبانی نشده شاید کار دیشبش
شه همیشه میلباساش مشکی بود اوف موندم این پسر خسته نی کردم همه

 . رفتم بیرون و رفتم تو اتاق خودم مشکی از اتاق
ز بمونه یه م باگذاشت طورهمینبعد یه حموم حسابی موهامو خشک نکردم 

سه ربعه یه شال  شلوار لوله تفنگی مشکی پوشیدم با یه بلوز قرمز آستین
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حریر ساده مشکی هم انداختم رو موهام بلندی بلوز تا روی باسنم بود از اتاق 
 خارج شدم و راه حیاط رو در

پیش گرفتم یکم تو حیاط چرخیدم و ماشین های راشتین رو نگاه کردم یه 
زرد وای خدایا  بی ام و س طوسی با یه پورشه مشکی وفراری قرمز یه جنسی

ماشین هاش عالی فکر کنم لکسوز رو برده باشه مشکی هم هست بعداز 
با هما جون کنجکاو شدم ببینم اون اتاق که  خوردن نهار و یکم حرف زدن

سر در اتاق رو باز کردم و رفتم توش خیلی ی درش قفله چی توشه با یه گیره
کردم آخه نزدیک شب بود و اومدن راشتین می م سکتهریختم داشت عرق

 هم وقت بود تو اومدی بیخیال وجدان االنخنگ آخه ی دختره
های هجان تازه اومدم تو اتاق همه چیز بود یه اتاق با دیوار های مشکی و پرد

و کلی خاک میکهنه قدیمیز  سوخته وای خدایا چقدر بی روح با یهای  قهوی
رو باز میز  خونه درکمد زیرمی ها که نواررومیاز این قدیروش و یه دستگاه 
که یکیش از همه بزرگتر بود اونو برداشتم و یه نوار  کردم یه چندتا دفتر

 م تو پخش مخصوصش وای خدایا این صدایگذاشتاون نوار رو میقدی
خوند بغض کرده بود وای خدا جون اراشتین میزد ومی راشتینه با گیتارداشت

بهترین فرشته زندگیم  تقدیم به: امکان نداره با صدایی گرفته گفت نه این
غمگین  انقدرسیدی رو خارج کردم دست کشیدم رو صورتم . دلربای عزیزم

گرفت با عجله خواستم برم بیرون که بوم های  خوند که ندونستم کی گریم
تو اتاق نظرم رو جلب کرد نگاهش کردم چرا روش پوشیده شده رو شو 

که خاکش پاشید روم چندتا سرفه کردم و بوم رو نگاه کردم وای  مبرداشت
و چشم  طالیی بود عکس یه دختر خیلی زیبا با موهای افشون خوشگلچقدر 

و ابروی مشکی و بینی زیبا و دهن کوچولو و پوستی سفید با یه تاب گلبهی 
بود پشتش هم غروب کنار ساحل بود  خوشگلو یه شلوار مشکی تنگ خیلی 

تا بوم دیگه بود که همش عکس همین دختربود چشماش مثل راشتین چند 
اینه یه عکس دیگه بود روشو برداشتم عکس یه زن بود ولی  بودفکر کنم دلربا
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هپروت آورد  صدای راشتین منو از. خط خطی شده بود این دیگه کیه کامال
نه زد فورا درو قفل کردم وای خدایا دفتر می بیرون داشت با هما جون حرف

قربون دهنت هما . استخر باشن آقا فکر کنم تو: ولش کن هما جون گفت
جون فورا رفتم تو اتاق و کنار استخر نشستم لبه اش و پاهام رو انداختم توش 

مشغول بازی شدم ولی استرس تمام بدنمو گرفت نکنه فهمیده باشه  و
 راشتینی یکدفعه پا شدم که برم تو اتاقم که پشت سرم زمزمه

خوب نیست تو هرجا که دلت خواست فضولی کنی : نیدم با خشم گفترو ش
برگردم که هول شدم پام  تا اینو گفت خواستم. ممکنه برات بد بشه کوچولو

داشتم  طورهمیندونم چی شد که با پشت افتادم تو استخر میلیز خورد و ن
تونستم نفس بکشم تا میزیر بغلمو گرفت ن زدم که یه دستمی دست و پا

 .ه نفس عمیق کشیدم بی هوش شدمی
 

 راشتین
 م چرا اسناد نیومد همیشهلاباستق خسته تازه اومدم خونه هماخانوم اومد

تا یه ساعت پیش : هما خانوم اسناد کجاست؟هما حانوم: که گفتم میومد
 اینجا بود فکر کنم استخر

دی سر خودش نیاره باشه باخونسر بالییترسه می نه اسناد خیلی از اب. باشه
همیشه قفل بود و البته  که ردپای خاکی دم دراتاقی کهباالودلی آشوب رفتم 

با قدم های بلند رفتم سمت استخر وارد . کشمتمی راز دار من دیدم اسناد
گوشش  . یکدفعه بلند شد رفتم نزدیکشاتاق شدم کنار استخر نشسته بود

. چولوخوب نیست تو هرجا که دلت خواست فضولی کنی کو: زمزمه کردم
برگشت سمتم چون زمین لیزبود پاش سر خورد خواستم دستشو  یکدفعه

یه جهش  با بگیرم که افتاد تک اب یه لعنتی زیر لب گفتم و کتمو در آوردم
 زد سرعتمو زیادتر کردم و رفتم سمتش و زیرمی پریدم تو اب فقط دست و پا

فیت بغلش رفته بود اهه بی ظر از هوش باالبازوشو گرفتم و کشیدمش به 
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خوابوندمش رو زمین و شروع کردم ماساژ دادن  باالرفتم ها هکردم و از نرد
یخت شدیدی بهوش اومد کلی اب از دهنش ر ی سرفه سینش بای قفسه

 نگاش کردم رنگش پریده بود با اخم هایبیرون شروع کرد به سرفه کردن 
ی تو اون چرا رفت: نگاش کردم که سرشو انداخت پایین با خشم گفتم غلیظ
 . اتاق

باترس نگام کرد ولی جسورانه زل زد تو چشمام نه من تحمل این نگاه شو 
بهش با اون چشای  ندارم ناگهان اخمام باز شدو با چشمایی خنثی زل زدم

 ای خدا من چی. تونی گیتار بزنیمی تو: ش نگام کرد وگفتخوشگلآبی 
چرا حرف تو گوشت آخه : گفتم گه با صدایی بلندمی گم این دختر چیمی

یه تکون خفیف . نمیره مگه من نگفتم به تو رفتن به اون اتاق ممنوعه هان
فعه دوطرف صورتشو کرد تحمل نکردم باعصبانیت یکد خورد و با بغض نگام

بستم و به کارم ادامه دادم که یکی تو وجودم داد زد احمق  چشمامو گرفتم و
 . یکنمی چی کار

با . ..من ...من: فگی گفتمالاشک نگام کرد که با ک چشایی پرازنگاش کردم با 
 بیرون. عصبانیت بلند شدم و رفتم از اتاق

 
 اسناد

،؟ دارهدوست دستامو گذاشتم رو لبام و خشک شدم وای خدایا یعنی منو 
گذره با رادوین خیلی می راشتینی یک ماه از وقتی که اومدم خونه االن
حرف حساب . دیونم کرده به گاهشگاه های هشدم راشتین هم نگامیصمی

دیونم کرده همیشه اخماش تو همه روم تعصب داره غرورشم اجازه . هم نداره
خونم یه تاپ دوبنده می نشسته بودن داشتم رمان نمیده حرف بزنه تو اتاق

صورتی تنمه و یه شلوار گشاد گلبهی خرسی موهامم پریشون بود دورم 
هییییین : م رو قلبم و گفتمگذاشتو دستمو  در باز شد از رو تخت پریدم یکدفعه
مو هاو جفت بازو با خشم اومد سمتم. تونی در بزنی مردم از ترسمین دیوونه
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تو به چه حقی لباس : داد و گفتمیمحکم تو دستاش گرفت و فشار محک
هم  با اخمای تو. لباس روشن گذاشتی منو برداشتی و به جاشهای  یمشک

دی دوبار به حرفت گوش دادم و به روت خندیدم فکر کر: نگام کرد و گفت
 . خبریه

بااین حرفش باز من لعنتی بغض کردم وبا چشای پر از اشک سرمو انداختم 
جسارت نگاهش نکردم فکر  پایین این اولین بار بود تو روش کم آوردم و با
دونم از اون وقتی مین. زدمیکنم خودش هم تعجب کرد چون دیگه حرفی ن

 عاشقشم خیلیکه دونستم 
با تعجب نگام . برو بیرون: گفتم دم به چشاش نگاه کردم ومی ضعف نشون

داد ولی می تکون و بازومو گرفته بود. فقط برو بیرون: کرد که جیغ کشیدم
آروم  انقدرزدم خیلی برام سخت بودکه این جمله رو گفت می من فقط جیغ

کردم می لی هق هقآروم بودم و، آغوشش  نشدم که باخشم کشیده شدم تو
کوتاه ی کردو در آخر به بوسهمی موهامو نوازش شت کهدونم چقدر گذمین

 خوابم گرفت. .رو موهام نشوند
نگهم داشته  تم نفس بکشم راشتین محکمتونسمیصبح وقتی بلند شدم ن*

خواب عمرمو کرده بودم خواستم بلند شم که  نتریبود واقعا دیشب آروم
: رم داد و کنار گوشم با صدای خواب آلودی گفتبه خودش فشاتر محکم
با این حرف خیلی خوشحال شدم . ر بخوابمبذاکوچولو کم ول بخور  بخواب

بیدار شدم راشتین  دونم چی شد که دوباره خوابم برد وقتیمیتکون نخوردن ن
ظهر بود وای سریع 12کنارم نبود با دیدن ساعت دود از سرم بلند شد ساعت 

یه  بامیگرفتن یه دوش یه تونیک سبز یش ن حموم و بعدبلند شدم ورفت
خیلی شلوار مشکی تنگ و یه صندل مشکی تخت پوشیدم عطر شیرینمو که 

داشتم رو به خودم زدم یه رژ کالباسی با یکم ریمل و رژگونه زدم دوستش 
بستم که چشمام کش اومد دیگه شال نمیخواد اونکه موهامو  باالموهامم 

با . صبح بخیر سالم: خوره شاد گفتممی دیدم داره صبحونه دیده رفتم پایین
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زبون نداره حرف بزنه احمق لیاقت  کمرنگی با سر جواب داد مرگ انگاراخم 
سحر مهمونیشو گرفته اونور شهره : گفتبا اخم خلوچل  دیوونهکنم  سالمنداره 

دونی اسفند ماه و برف همه جارو گرفته ولی می خودت هم که خیلی دوره
 . یلی مهمه باید بریمخ

اخماش باز شد و با سر . ممنون: خیلی خوشحال شدم لبخند زدم و گفتم
ولی من لباس  باشه عصر بود که. چلغوز از خود راضیی جواب مو داد پسره
 . خریممی ریممی :ندارم با جدیت گفت

راشتین زنگ زدوباهم رفتیم خرید تو پاساژ های گرون قیمت چند مغازه رفتیم 
لباساش عالی بود یه لباس گلبهی  زی مدنظرم نبود در آخر تو یک مغازه کهچی

کوتاه دوبندنه که کت ستشم همراهش بودو تموم سنگ دوزی شده بود 
ی زانو بود و خیلی راستا ایستاده بود منجق باالرو  نظرمو جلب کردبلندیش تا

 ایکفش خوشگله توری بالدوزی شده بود سنگ کاری زیباییی داشت با دن
و یه کیف زیبا عالی بود چشمام برق زد بازوی راشتین رو ای  گلبهی شیشه

کردم که اخماش رو توهم  اون چطوره به لباس اشاره: گرفتم و با ذوق گفتم
خدا راشتین همین یه تو رو  اهههه: نه خیلی کوتاه با اخم گفتم: کرد و گفت

با قهر رومو . همیفمییعنی نه حرف حساب ن گفتم که نه: با جرئت گفت. بار
یکی دیگه انتخاب کن مگه : برگردوندم و خواستم از مغازه برم بیرون که گفت

 همین
 . یکیه

لباس نخواستم برگردیم خواستم برم که  اصالخیلی بدی : با همون اخما گفتم
لجباز بیا ی دختره: گفت با زمزمه. مچ دستمو محکم فشار داد اخم دراومد

وای ممنون : پریدم و گردنشو گرفتم و گفتمبریم بخریمش با خوشحالی 
 وای. راشتین عاشششقممم

 ...بخ ..امم: خدا مرگم بده چی گفتم من متین و آروم ازش جدا شدم و گفتم
واقعا خندم . افتادم بعد خودم جلو. بیا بریم. ..ولش کن ...دونیمی چیزیه
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ومانتو شال و  عطری م اومد و لباس رو خریدبه اضافهلابگرفته بود راشتین دن
 تکفش وکیف وزیور اال

ردهر چند کمد پر همچنین ساعت و دستبند ولی خیلی چیزآ زیادی خرید ک
برای خودش یه جین آبی و مشکی و . رار کردم نخرهلباس بود خیلی اص

مشکی و سفید و ی و کت نیم تنهای  سوخته سرمهای  سفید و قهوه پیراهن
گلبهی  پیراهنشلوار آبی کاربنی و گرفتم با یه دست کت و  طوسی هم براش

. بود ست من شده بود همراه کراوات مشکی و سفید با کفش مشکی عالی
 ***. س شدالوفته برگشتیم و هرکی اتاق خودش پباهم خسته و ک

قربونت برم . بود خوشگلبعد حموم کردن لباسام رو پوشیدم خیلی تو تنم 
کردم و با واکس مو  خدا جون چی آفریدی عالی شده بودم موهامو خشک

مو موهامو حالت دادم وبا بابلیس فرکردم یه آرایش ملیح  با اتوحالت دادم 
و ریمل و خط  صورتیی گلبهی رژ گونهی سایه خوشگلهم کردم رژ کالباسی 

نازک پشت پلکام کشیدم و تمام عالی بود فابریک شالی صورتی میچش
پوشیدم فقط برای لباس  ومدمی پام سرکردم و مانتوی مشکی بلند که تا ساق

پوشیدم چون کوتاه بود مگرنه من از این مانتوها ابدا بپوشم کفش های 
ایمو پام کردم با عطر دوش گرفتم از اتاق خارج شدم  سانتی شیشه10پاشنه 

 همزمان راشتین هم از اتاقش اومد بیرون اون خیره شده بود رومن و من
داشتیم با عجله رفت تو اتاق و درم میخیره شده بودم رو اون ازهم نگاه برن

اینجورکرد ولی تیپش عالی  بود وا چرا دیوونهبست به در خیره شده بودم 
بود المصب دخترکش شده بود چه جیگری شده واسه خودش البته همیشه 

خواستم برم پایین  میومد و سردش تا اینجا هم اینطوری بود بوی عطر تلخ
دی چی می اجازه: یه لبخند محو گفتکه اومد بیرون و نزدیکم شدو با 

کردم که نزدیکم شد می همین جور مثل خنگا نگاش. بدم پرو چیی اجازه
اروم ازم  یه چیز خیلی سرد روی گردنم نشست. سرشو خم کرد خشکم زد

فاصله گرفت به گردنبند نگاه کردم وای خدایا محشر بود یه گردنبند با زنجیر 
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زد و دور و می که برق خوشگلزمرد  الماسسفید ساده ولی یه  الط خوشگل
: برش سنگ کاری سفید شده بود محشر بود با خوشحالی نگاش کردم وگفتم

 قشنگه راشتین ممنونم خیلی گلی وای خیلی
اینجوری با : کرد آروم نزدیکم شد و گوشواره هاشم گوشم کرد و آروم زمزمه

: باشیطنت گفتم. شهمی این لباسا جلوی کسی اینطور حرف نزنی که برات بد
: کشید دستی به کراواتش کشید گفت که جلوی تو گفتم با جدیت کنار حاال

 . هم راه بیفت بریم که راهمون خیلی دوره حاالمن فرق دارم جوجه 
از راشتین خوبی بهم دست داد  راستش از حرفش داغ کردم حس خیلی

از خدا  یدارمخودم زدم نه ب بینم یه سیلی بهمی غرور محاله یعنی خوابم
از  ال. اگه دوستم داره اصفقط یه چیزی خواستم اینکه منو راشتین بهم برسیم

ش شدم راه افتاد سمت خوشگلآروم رفتم پایبن و سوار فراری . هم جدا نشیم
آروم  طورهمیندونم چرا دلم شورمیزنه مین خارج از تهران خدا رحم کنه

ب پیدا کمک آها این خوبه آهنگ خو کرد پخشو روشن کردم یهمی رانندگی
 نگم برات( آهنگ)

رسیم حوصلم سر رفت تازه می اههه راشتین کی: گفتم کالفهبعداز کلی راه 
 . خوای ما رو بکشیمی اینجام که بیابونه هیچ دومتر برف هم داره

ریخت با حرص به پشتی می گفت واین بیشتر اعصابمو بهممیهیچی ن
ماشین بیدار شدم وای  خوابیدم با تکون هایماشین تکیه دادم و آروم گرفتم 

کت شو پوشیدو رفت بیرون  کالفهچرا توقف کرد به راشتین نگاه کردم که 
 چقدر باالکابوت ماشین رو داد 

نفس کشید  کالفههوا سرده انگار ماشین خاموش شده راشتین اومد داخل 
 . شده ماشین خراب: با ناراحتی و حرص گفت. چی شده: من

 . زنیم اینجا بمونیممی ولی هوا خیلی سرده یخ: فتمبا ترس گ
با . هکنمی نترس این ماشین خاموش بشه بخاریش که کار: با پوزخند گفت

راشتین نگاه کردن  حرص به پشتی تکیه دادم که بخاری هم خاموش شد به
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: رفت یه مشت محکم به بخاری زد و گفتمی با تعجب داشت با بخاری ور
 ن کنه عوضیااههه خدا لعنتتو

ماشین دستکاری شده هم : بااخمای درهم گفت. چیزی شده: ترس گفتم
هم نمیشه تر ماشین خاموش شده هم سیستم بخاری قطع شده ازاین عالی

 . تو بیابون بین یه عالمه برف و هوای سرد گیر کردیم
 لرزیدم و مانتو مو به خودم فشارمی کم کم هوای ماشین سرد شد به خودم

 . دادممی
آنتن نداشت با لرز  اصالگوشیمو از کیف خارج کردم نه . گوشیت آنتن داره--

زدم که می یخ داد کم کم داشتممی با اخم فقط فوش ..نداره ..نه: گفتم
خوری می خودت سرما: راشتین کتشو درآورد و انداخت دورم با ناراحتی گفتم

ه به رادوین پیام بدن تو ضعیف تر خوادمیبگیر ن: با اخم کفت. خواممین
 . رسن نترس فقط نخوابیمی دادم حتما به دادمون

 تونستم بگم حتی حرفای راشتین هم ارومم نکردمیهیچی ن
 . بیا اینجا تا گرمت کنم--

ی م روی سینهگذاشتسرمو  د که بدون مخالفتسردم بو انقدراشاره کرد 
گرمم . تگذاشهردوتامون وپاهامو بین پاهاش  قویش و کت شو کشیدم رو

راشتین : شد واقعا اغوشش گرم ونرم بود ومحکم با لبخند نگاش کردم وگفتم
اون اتاق که درش قفل بود عکس یه زن بود که تصویرش خط خورده  توی
 . شه بگی کی بودمی بود

 . نه: اخماش توهم رفت و محکم به خودش فشارم داد وگفت
نامادریم بود و اون : ترومو برگردوندم و هی چی نگفتم که گف دیوونهاههه 

 ...دونیمی ..امم: ود منب بود دلربا خواهرمها هیکی عکس زیبا که شبیه فرشت
همیشه  ..داستان زندگیت چی بوده. بدونم ...داشتمدوست  ...همیش
باعشق . پر رازت چی نهفته داشتم بدونم پشت اون چشمای مشکیدوست 

گر گرفتم این دومین . زدیک شدنگاش کردم اخم کمرنگی داشت آروم بهم ن
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چند لحظه دست ه تو تمام طول زندگیم چشیدمش ی بود کشقانه اعای بوسه
کردیم من می چهارنفره زندگیی تو یه خانواده: کشید و نگام کرد وگفت

و مادرم و پدرم مادرم مریض بود بعدچند مدت مرد پدرم چون  خواهرم دلربا
گرفت یه زن  رست ما باشه زندلربا خیلی بچه بود و برای اینکه کسی سرپ

با رفتن پدرم به سفرهای کاری مردایی   خونه نفوذ پیدا کرد جون کم کم تو
 گفتم با اشک های تمساح و دروغ پدرممی هرچی به پدرمن میومد به خونه
گشتم دلربا نبود خیلی نگرانش مییه شب که از کار بر ..کرد زنیکه.می رو رام
مالی  عضگرفتم ومیاز پدرم پول ن بودم کارکنم موقعیتم مجبور به خاطرشدم 

گفت پشتیبان می مون توپ بود دلربا کم کم گوشه گیر شده بود مادرم همیشه
نگاری کردم تا اینکه ر یه همراز داشته باشه ولی من سهل ابذاو  خواهرت باش

دلربا شد و همیشه  عاشق ،پیش اون زنیکه ترکان بودمیومد مردها کهیکی از 
اشغال یه شب  س بود عوضیالما پی سال همیشه خونه5ترسوند تایم اونو

 به دلربا ت... و چون دلربا تحمل نداشته ه وکنمی تکه من خونه نبودم م...
من بدبخت شدم زندگی برام  تا دوسال ره خواهرم جون داد اسنادمیمی

ه خوند و یمی کیزشکنارم بودم اون پ معنی نداشت رادوین خیلی تو سختیا
به گرفتم که بارادوین تصمیم گرفتیم می پا دکتر بود منم کم کم داشتم مدرک

دلربا  ازاون پست فطرت هردو افسری بخونیم آخه رادوین عاشق انتقام خاطر
جونیم پای  کارای ترکان بالص شدم افتادم دنالبود کم کم از گوشه گیری خ

م که اون عوضی متوجه شدترکان عوضی رفت یه شب که تازه از کارمیومدم 
 ی کهخونه نیست همیشه اونای آورده خونه فهمیدم پدرم دوباره کسی رو

کرد  نداختم بیرون اونم بد برداشتمی زدم و از خونهمی کتک اورد خونهمی
از این چرت و  ده وخوشم اوم کنم ازشمی کرد من بهش حسودیمی فکر
زد تا میمیکمال بی شرایستاده بود واین حرفا رو با  تو اتاقم روبروم پرتا

 اسم دلربا و ترکان رو گفت که عصابم داغون شد اول چندتا انقدراینکه 
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 ل نشستم و شروع کردم به خوردن نوشیدنی،اسیلی بهش زدم و رفتم تو ه
گفت دوست دارم. می ردخومین پسش زدم ولی هیچ جوره از کنارم جم

اون زنو بهم زدم و های هشو از خونه برد بیرون نقرادوین به دادم رسید و من
 به پدرم گفتم پدرم سکته کرد و اون

رو با خودش برد منم ماشین و الضی بعد دوسال رفت خارج و تموم پوعو
و با پولش این خونه رو  بزرگ تاسیس کردمی خونمونو فروختم و یه کارخونه
مالیمو  عضدادن تونستم ومی که از افسری بهمخریدم و کم کم با حقوقی 

 این بود که همیشه از باالم ببر
دونستم ولی با دیدن تو و رفتارات می رو اشغال شونهمهزنا متنفر بودم و 

نیست اسناد تو  زنا مثل هم نیستند هیچ کس مثل تو برامی فهمیدم همه
راشتین رو ی وای خدایا این منم که دارم اعتراف عاشقونه. خیلی برام عزیزی

 ی تلخخیل: دم با بغض گفتممی گوش
 . خیلی سختی کشیدی بمیرم برات: بود واقعا متأسفم با گریه گفتم

کوچولوی من گریه نکنی باشه تو تموم زندگی منی یه دختر : با عشق گفت
 کم کم داشتیم یخ. مثل فرشته با چشای جسور چشم آبی معصوم و پاک

زدیم آغوش راشتین همیشه گرم بود ولی دیگه نه چون خودشم داشت می
دوست : افتاد آروم زیر گوشم گفتمی کم چشمام داشت رو هم زد کممی یخ

دارم خیلی  منم دوست: دارم عشق اول و آخر زندگیم با یه لبخند و عشق گفتم
راشتین رو شنیدم که ی دونم چی شد که از هوش رفتم ولی زمزمهمین. زیاد
هوش ودیگه از . م کنلالح ببخش بابت کارهایی که باهات کردم منو: گفت
 . رفتم

 المالکی وجدان علی عبد عذابآهنگ 
 ت کردم برو و دستاشووجدان نگیر من حال عذاب

ت کردم بهش عادت کردی حاللت کردم تو خیانت کردی من حاللبگیر من 
 ت کردم دستات تو دست اونوحاللت کردم من حاللمن 
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ته از دست این زمونه دلم خونه قلبم شکس دیوونهشم می دونه دارممی خدا
 عذابمیرم بی صدا می خدا چرا عشقم شد از من جدا دارم

ت کردم تو خیانت حاللت کردم برو دستاشو بگیر من حاللوجدان نگیر من 
 تحاللت کردم بهش عادت کردی من حاللکرد من 
دونه می دستات تو دست اونه خدا. ت کردمحاللت کردم من حاللکردم من 

 ه دلم خونه قلبماز دست این زمون دیوونهشم می دارم
 عذابمیرم من بی صدا می شکسته خدا چرا عشقم شد از من جدا دارم

 تحاللت کردم برو دستاشو بگیر من حاللوجدان نگیر من 
 . ت کردمحاللت کردم بهش عادت کردی من حاللکردم تو خیانت کردی من 

 
 راشتین
با  ،صداش زدم بیدار نشد تکونش دادم و هر چقدر .از هوش رفت اسناد

 زود ازم انقدردارم دوست ا چرا هرکسی که خدااا: صدای بلندفریاد زدم
کم کم خودم هم چشمام . اسناد خدا بلند شوتو رو  چرااااااا اسناد گیریشمی

 ستم تکون بخورم و از هوش رفتم.تونمیرو هم افتاد ن
حتما بیمارستان اسناد وای . وقتی چشمام رو باز کردم تو یه اتاق سفید بودم

خدایا یعنی زندست خواستم بلند شم که متوجه سرنگ شدم با عجله از دستم 
بیرون توجه نکردم و دویدم سمت بیرون رادوین . کندمش که خون ازش زد
وای پسربه موقع اومدیم چقدر دور بودید راستی : اومد سمتم بغلم کرد وگفت

 .هم رفتی قاطی خرا باورم نمیشه ای کلک توای  عاشقانهی صحنه چه
بگی این  شه یه دقیقه خفه خون بگیریمی :یه پس گردنی بهش زدم وگفتم

 .اسناد ما کجاس
شد اسناد تو اون خواهر  حاالواه واه واه : و گفت باالابروهاشو انداخت 
 .دمشمیخودمه کودن به تو ن
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زدصداشو می صداتو رو  اونم تا بهوش اومد همش: رفته گفت باالابروهای  با
 ..راشتین. .راشتین. ..راشتین: تگف نازک کرد و
 بامزه گفت که بلند زدم زیر خنده این اولین بار بود انقدر بعد خندید

خندیدم با می رادوینی مسخرههای  یخندیدم اولین بار بود که به شوخمی
عجایب  :کرد با لبخند نگاش کردم با چشای گشاد شده گفتمی تعجب نگام

 اشتیناین یکی رو دیگه ندیده بودم ر
سگ و خنده نه نمیشه بابا معجزه شده برم ببینم از این اجی خودم بپرسم 

 . ببینم چی کارت کرده
رو شکمش و  گذاشتیه مشت محکم به شکمش زدم که خم شد و دستشو 

با لبخند راه . مجنون دست که نیست اجره احمق اون راهرو برو آقای: گفت
رنگ به دست خوابیده بود اروم افتادم سمت اتاق وارد اتاق شدم اسناد هم س

 کنارش نشستم و روی پیشونیش
: با چشمای خمار نگام کرد و گفتمیبلند نمیشی خانو: رو بوسیدم و گفتم

من ---عاشقتم : گفت لبخند زد و. جونم جونه راشتین: با عشق گفتم. راشتین
: با لبخند گفت. کنیمی ر همین جا بهت بگم با من ازدواجبذابیشتر عزیزم 

 . بله بله بله هزار تا بله دیگه
 

 اسناد
 خوشگلعروس خانوم آقا داماد اومدن یه نگاه دیگه به خودم کردم خیلی 

رنگ شده بود و شنیون خیلی خوش کلی  شده بودم موهای بلندم فندقی
کرده بودنش یه آرایش مات و زیباروی صورتم بود یه رژ صورتی حجم دهنده 

نازک پشت میسفید و ریمل و خط چش یستش سایهی با رژگونه خوشگل
یه بهار خیلی زیبا که راشتین برام کادو . پلکم پایین چشمامم کشیده شده بود

تموم سنگ کاری زیبا  خوشگلفارش داد برام بهار پف پیفی خیلی از ترکیه س
بلند نازک شنلمو پوشیدم راشتین اومد داخل صدای کل و  خوشگل با تور



 رمانسرا  هوای تو
 

138 
 

 پیراهنبا  یه کت و شلوار مشکی پوشیده بود سوت کر کننده بود راشنین
سفید و کراوات راه راه مشکی و سفید از کفشای مشکی واکس خوردش تا 

و درست کرده بود یه شاخه از  باال زده بود خوشگلنگاش کردم موهاشو  باال
ی شده بود همه خوشگلموهای لخت مشکیش رو پیشونیش بود خیلی 

 دختر ای آرایشگاه رو
سپیده هم اومده بود خیلی دلم . بود خوشگل انقدرت شده بودن راشتین ما

نکرده راشتین شنلمو  م گشته ولی پیدامدنبالگفت خیلی می براش تنگ شده
ته پنجاه سیه د خوشگلبرداشت و لبخند زد مثل همیشه مغرورشیک جذاب و 

 تومنی در آورد و رو سرم
ته گل رز قرمز لبخند زدم آروم دس. ریخت همه جیغ زدن و سوت کشیدن

ی عالی باهم سوار خوش کلی بهم داد که بوش عالی بود مثل همیشه سلیقه
گل زده بودن شدیم و راشتین یه آهنگ شاد  خوشگلپورشه زردش که خیلی 

 گذاشت و بزن که رفتیم سمت
که با یه حرکت سرشو آوردن  با توقف ماشین برگشتم سمت راشتین تاالر

خوب : ب نگاش کردم که با شیطنت گفتباتعج. شد این چش نزدیک... 
 .شده بودی نتونستم جلوی خودمو بگیرم خوشگل
 .عاشقتم: اونم بلند خندید و باهم گفتیم. بامزه گفت که زدم زیرخنده انقدر
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