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  نام اوبھ
 نجای چرا منو ادونمیاصال نم.... جامنیروزه ا٥با امروز فکرکنم     

 .ھی گناه من چدونمینم....آوردن
 

 سرم یتو.... بشمری تحقنطوری ادی تا حاال بایگ گناه من چبھ کھ از بچایخدا    
 . ھمھ درد رو تحمل کنمنی ادیچطور با....بزنند

 
 رو داشتم کھ باھاش یکی گل نسا جونم زنده بود ی بی بیحداقل تا وقت    

  با من سر لجشھی ھمایاما انگار دن.... بدهھیدردو دل کنم و اون بھم روح
 

 فوت شدند از نی با عمو حسیدف لعنت اون تصای تویاز وقت....داره    
 اری چیبدون ھ.... شدم خودم و خودمشیسال پ٢از .... تنھاتر شدمشھیھم
 یاوریو
 
 

 . ھم خون ندارمی کھ آدماستی ننی من از اییتنھا    
 

 . کھ خانواده ندارمستی ننی من از اییتنھا    
 

 نھ من کنارھمون ھم خون ھا از ھمھ تنھاترم    
 

 .خوانی کھ من رو نمیپدر و برادر    
 

 دونندی کھمنو شوم و بد میلیفام    
 

  متنفرندفتھی چشماشون بھ من بنکھی از ایحت    
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 ی بی بشی اتاق تھ باغ پی اما من توینیپدرم با اون ھمھ ثروت و کاخ نش    
 . بزرگ شدم و تنھا بودمنیگل نسا و عمو حس

 
 یاضی رپلمی تونستم دنی عمو حسیونیبا زحمت ھا و پادرم    
 بھ چوقتی ھکنمیاما فکر نم.... بخونمی دوست داشتم معمارشھیھم....رمیبگ

 .آرزوم برسم
 

 و گل یاطی گل نسا خی بی بود کھ از بنی کھ داشتم ایتنھا خوش شانس    
  آوردم وی لباس میدی و بعد از فوت شدن از تولادگرفتمی یدوز

 
 و خرج خودم رو در کردمی می و گلدوزگرفتمی میسمونی سای دوختمیم    

  ھممیتا نخوام بخاطر خرج زندگ.... دراز نشھی تا دستم جلو کساوردمیم
 

تانگاه پرنفرت پدروبرادرم رو ..... و بشنومنمی ھم خون ام روببریتحق    
 چرامن؟.... بودیواقعا گناه من چ....نمینب
 

 با مونھی مالی کھ مثل گودزکلی ھی مرد قوھیدرباز شد و مثل ھر روز     
 ھیروز حرصم داده شب٥ نی ایالبتھ فکر کنم از بس تو....کلھ کچل اومد داخل

 . غذا رو کھ آورده بود جلوم گذاشتینیس....نمشیبی مالیگودز
 

 شکمم جمع کرده ی نشستھ بودم و پاھام رو توواریمن ھمونطور کھ کنج د    
 :بودم گفتم

 
 کھ دمنی آوردنجایاصال چرا منو ا... باشم؟نجای ادی بای من تا کدی بگشھیم-    
  ندارمی بھ کسیکار

 
 ی باشنجای ادیتاھروقت آقا بخواد با....دونمینم-مرد    

 
 خوامیاصال م.... کنھی زنداننجای منو ادیچرابا...شناسمیمن آقاتون رو نم-    

 نمشیبب
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 : رو لب گفتیمرد با پوزخند    
 

 آقا رو یخوای دختر؟می ھستی کیچھ جالب فکر کرد-مرد    
 دختره نھی رو ببی کھ ھر کسکارهی آقا بیفکرکرد.... ؟جالبـــــــــــھینیبب

 احمق؟
 

 پوزخند مسخره گفت و پشتش رو بھ من کرد و راه ھیھمھ حرفاش رو با     
 نیدم و ادوباره من مون....ی سادگنیبھ ھم....افتاد ،در رو قفل کرد و رفت

 اتاق و اسارت
 

ھوا ....شھی تن خودم چندشم میاز بو....ده روزه ...گھی صبح دھیدوباره     
  سرددمیبا....می آبانی دارم خب باالخره تویالبتھ چھ توقع.... سردهیلیخ
 

خوبھ .... با پنجره شکستھ سردترم ھستنیرزمی زنی ایالبتھ تو...باشھ    
 یتو...... مرده بودمی داره وگرنھ حتمکی چراغ کوچھی پنجره و ھیحداقل 

 
 تمام بدنم دمی خودم جمع شدم و از سرما لرزی ده روز اونقدر کھ تونیا    

 یلی بدنم خیاحساس سرما... بازش کردشھیسرد شده و منقبض شده کھ نم
 ھیعیالبتھ طب.... سرماخورده باشمکنمیحس م....ادهیز
 

درباز شد ھمون .... عصر باشھدی بادونمیفقط م.... ساعت چندهدونمینم    
 نجای پس استی دستش نی کھ توینیس.... کچل اومد داخلیالیگودز

 
بھ طرفم حرکت ....زل زدم بھش تا علت اومدنش رو بدونم....کنھیچکارم    

 :کرد و دستش رو بھ سمتم دراز کرد و گفت
 

 می بردیپاشو با-مرد    
 

 کجا؟-    
 

 : لحن مسخره و پوزخند گفتھیبا    



 5 

 
 ؟یخواستیمگھ نم... آقادنید-مرد    

 
 از من ی چنمی برم و ببدیبا...؟یاما باالخره کھ چ... ترس بھ دلم افتادھوی    

  مثل منی اچارهی دختر بدی بایچراکس..... آوردن؟نجایچرامنو ا....خواد؟یم
 

 داده بودم و لیفارشا رو تحوحاال خوبھ ھمھ س....رو از جلو خونش بدزده    
 وگرنھ از اونجام ارنی برام سفارش بدنمی کھ دزدیقرار بود فردا ھمون روز

 کردنی مرونمیب
 

 : گفتھی و کناشی فکر بودم کھ مرده با نی تویلیانگار خ    
 

 ی شدمونینکنھ پش....ھ؟یچ-مرد    
 

م دستم رو بھ آرو.... بگمیزی کھ چدمیترسی ازش مشییخدا.... نگفتمیزیچ    
 ..... گرفتم و بلند شدموارید
 

 تا یادیراه ز..... جلوم بودی راه سنگھی می رفترونیاز در اتاقک کھ ب    
 وباعث شد دیچی تنم پی توشتریاحساس سرما ب.....طبقھ روبروم بود٢ یالیو

 یدستام رو رو
 

پاھام خشک بودن وتوان قدم .... حلقھ کنم و خودم رو جمع ترنھیس    
 ھم بھ اون اضافھ شده بود و جھیاحساس ضعف و سرگ....برداشتن رو نداشتم

  بھتونستمینم
 

 یھمھ باھم باعث شد زانوھام خم بشن و رو....نمی جلوم رو ببیراحت    
 ی قدمکی  بھ طرفم برگشت ونی برخوردم بھ زمیبا صدا.... سقوط کنمنیزم

 کھ جلوتر
 

  دوپاش نشستی من رویرفتھ بود رو پر کرد و روبرو    
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 ؟یای ناز میاالن دار...؟ی شدیچ-مرد    
 
 

اون مرد .....از احساس ضعفم متنفر بودم اما واقعا قدرت حرکت نداشتم    
سرزانوھام .... بازوھام انداخت وکمک کردبلندشمریدستش رو ز

 نکھیفکربھ ا....سوختنیم
 

 .ستی نی شده کار سختی زخمادیبھ احتمال ز    
 

 ی الزمسی سروھی کھ می برای دختر؟آروم بیچقدر داغ-مرد    
 
 

 : رو صدازدی بلند کسی واون با صدامی شدالیباکمک اون مرد وارد و    
 
 

 مھیسل....مھیسل-مرد    
 

 . بودمھی تپل و مرتب بھ سمت در اومد کھ فکرکنم سلیزن    
 

 ثمیبلــھ آقا م-مھیسل    
 

 تب بر ھم بھش بده فکرکنم ھی.... و مرتبش کنزی دختر رو ببرتمنیا-مرد    
 آقا منتظرشھ.... سالنارشی بگھی ساعت دھی....سرما خورده

 
انگار اونم ... کنھیزن بھ طرفم اومد و بازوم رو گرفت تا من رو ھمراھ    

 ھمون ی کھ صدامیتھ بودھنوز دوقدم برنداش.... برده بودیبھ وضع فاجعم پ
 دی بھ گوشم رسثمھی اسمش مدونستمیمرد کھ حاال م

 
 کن و زی ھست تمی زخمشمییاگھ جا.... گرم بده بخورهزی چھی مھیسل-ثمیم    

 چیباندبپ
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 ثمیچشم آقا م-مھیسل    
 

 .... باشمزومرتبی تمدیچرا من با.... بودمدهی ترسیلیخ    
 

 راھرو کھ سمت راست ھی و با خودش بھ طرف دیاون زن بازوم رو کش    
  نفره اتاقھی تخت ی ومن رومی اتاق رو بازکرد و وارد شدھیدر ....بود برد

 
بھ طرف در رفت ..... نداشتمدنی حرف زدن و پرسی برایینا...نشستم    

 :وگفت
 

 یری جون بگدیاول با....ی بخورارمی جا باش تا برات سوپ بنیھم-    
 

 قرص ھی گرفتم،بعد از سوپ بھم ی آورد انرژمھی کھ سلیسوپباخوردن     
 ی روز بود حت١٠....دهی تخت دراز کشیکلداستاپ بھم داد کھ خوردم و رو

 
 بھ حرکات دهیھمانطور خواب.... کمر بخوابمی راحت رونطورینتونستھ ا    
  شلوارھی و ییموی بافت لھی....بھ طرف کشو رفت....کردمی نگاه ممھیسل
 

 کاناپھ گوشھ اتاق یلباسا رو رو... آوردرونی بی مشکیل    
  ست لباسھی تن پوش با دی حولھ سفھیدرکمد رو باز کرد و .....گذاشت

 
 : کاناپھ گذاشت و بعد بھ طرفم اومدی آورد و رورونی بی مشکریز    

 
 عیفقط سر.... لباس بپوشای بعد بریاول دوش بگ....اونجا حمومھ-مھیسل    

 رشدهیچون د
 

  برم خونم؟ستیمگھ قرار ن......چرا؟-    
 

  آقاشی پی بریتونی نمینطوری مطمئنا ای ولدونمیمن نم-مھیسل    
  حقچکسی و ھزارهی کھ بدنشونم بو بده بفی نامرتب وکثیآقا از آدما    
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 یری گفت دوش بگثمی آقا منی ھمینداره نامرتب جلوشون حاضربشھ برا    
 یو آماده بش

 
 دوش داشتم بھ ھی بھ ازی ھم نیلی راحت شده بود و خی تاحدودالمیمنم کھ خ    

 فکر ی مقرراتی آقانیاما بھ ا....طرف حمام داخل اتاق حرکت کردم
  ھم دارهینیچھ قوان....ی مستبدیریعجب پ....کردم

 
 ھم بدون حرف موھام رو مھیسل.... اومدمرونیدوش گرفتم و با حولھ ب    

 .خشک کرد
 

 خی تن ی بود برانی بافت بھترنیسردم بود و ا....دمیشلوار و بافت رو پوش    
  دستم رو گرفتمھیمانتوم رو برداشتم کھ بپوشم کھ سل....زدم

 
  قانونھنیا...ی مانتو و شال بپوشدی آقا نباشی پی بریخوای میوقت-مھیسل    

 
  برم؟بھی غریبدون حجاب جلو مردا.... قانونھ؟ی چیعنی-    

 
 سالن و ی اگھ خواستن توی بپوشن ولتوننیخدمھ ھا اگھ خواستن م-مھیسل    
  قانون از زماننیا.... برش دارندی آقا و خانوادشون برن بایجلو

 
البتھ ....رندی ھم سخت گیلی عمارتشون مرسوم بوده وخیپدربزرگ آقا تو    

  اما بازمرنیگی لواسون آقاست وکمتر سخت میالی ونجایا
 

  زودباشرشدهیحاالم د... سالن قانون پابرجاستیابر    
 

 نی کنای استیمعلوم ن...ینیاوف چھ قوان    
 

  بده موھام رو باال ببندمیزی چھیلطفا -    
 

  رو برداررهی گنی اایب....باشھ-مھیسل    
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 رونی از اتاق بدیرسی کمرم منیی بلندم کھ تا پایبعد از باال ربستن موھا    
 میرفت

 
 کھ با دوپلھ از سالن جلو راھرو جدا می سالن رفتھی و بھ سمت می رفترونیب    

 یسر٣ کھ با میباشدی بزرگ و زیلی سالن خھیوارد .... شدیم
 

 شده بود کھ نیزای بھ رنگ مبل ھا دی و پرده ھایبنفش راحت-دیمبل سف    
 حواسم رو.... کردهنیزای رو دنجای کھ ایمن با خودم گفتم مرحبا بھ کس

 
 ی توادی زشھیآخھ ھم....ارمی در نی بازعی ضاشھیجمع کردم کھ مثل ھم    

 دمی می وسوترمیفکر م
 

 ھم کنارش ثمی بود و مستادهی پنجره ای مرد قد بلند و چھارشونھ روبروھی    
  مبل نشستھی سال ھم رو٢٩-٢٨ پسر جوون حدودھی بود،ستادهیا

 
  زدن اون سھ مرد برداشتمدی دست از دمھی سلیباصدا...بود    

 
 آوردمش...آقا-مھیسل    

 
 نیحاال ا... خودت کمک کنایخدا....پناه برخدا....انگار کاال آورده بود    
 ناستی از ایکی کھ گفت کدوم ییآقا
 

 مبل بھ سمت من برگشتن اما مرد رو بھ پنجره بود ی و اون پسر روثمیم    
 صداش بلند شد

 
 ی بریتونیم-    

 
 بودم و بھ اون سھ ستادهیھمونطور کھ ا... عقب گرد کرد و رفتمھیسل    

 کنمی چکار منجای بگھ ایکی تا کردمینفرنگاه م
 

 :مرد رو بھ پنجره بھ حرف اومد و گفت    
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  جلوایب-    

 
  مرد بودمی بافاصلھ اما روبروبایچندقدم جلو برداشتم کھ تقر    

 
  دفعھ برگشت و زل زد بھ منھی    

 
 سالھ ی مرد سھی.... نگاش کنھترسھیآدم م....ھی کگھی دنی من ای خدایوا    

  بای رو بھ روشنیپوست گندم.... روشنی قھوه ایبا موھا
 

 بود و با جذبھ بھم ستادهی توپ جلوم اکلی و ھ،قدی درشت سبزعسلیچشما    
 . کنمسی بود خودم رو خکیزل زده بود کھ نزد

 
 :نا خودآگاه گفتم    

 
 سالم-    

 
 باھات دی حاال خودت بگو با،خبی نرفتکھینھ اصال بھ اون مرت-مرد    

 چکارکنم؟
 

اما مرد بھ من زل زده بود و انگار منتظر بود .... سکوت کردمیلحظھ ا    
 حرف بزنم

 
 نجامی چرا ادونمیبعداصال نم....شناسمیمن اصال شمارو نم....آخھ من-    

 
 کردن و من تو رو یپدرت و برادرت از من دزد....گمیبھت م-مرد    
 رمی کھ اموالم رو پس بگدمیدزد

 
 صورتم خم ی و سرش رو توستادی جلو اومد و ازدیھمونطور کھ حرف م    

 :کرد و شروع بھ حرف زدن کرد
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 ھوم؟مگھ ادی تو رو بکشم تا حساب کار دستش بدیاما نداد و االن با-مرد    
 نھ؟

 
 تا اموالش رو از دهی مردک من رو دزدنی ایعنی....خندم گرفتناخودآگاه     
 آخ آخ بھ کادون زده....رهی پس بگدیفر
 

 دمی عمرم بلند خندیبھ اندازه تمام سالھا.... بلندی فکر با صدانیبا ا    
 

 د؟یری کھ اموالتون رو پس بگدنیشما منو دزد-    
 

 : چونم رو گرفت و گفتتیباعصبان    
 

  اموال مھمتر از تو بوده براش؟نکھیاایمردنت خنده داره؟-مرد    
 

 دی شما بھ کادون زدنکھینھ ا-    
 کار رو نی بھ جاش اموالم رو پس بده اکشمشی میگفتیمطمئن باش اگھ م    

 کردیبرات م
 اموالتون رو پس دنمی و دزددشونی ندارم کھ با تھدیمن پدر و برادر    
 دیریبگ
 

 :لو اومد و گفت جثمیم    
 

 ستھی شادی دختر دختر فرنی اگفتنیھمھ م.....گھیآقا دروغ م-    
  بودفی کیمدارکشم تو....ست

 
  دارنی جوونیعجب آقا.... مرد آقاستنیپس ا    

 
 اسم؟-آقا    

 
 ستھی شاشیستا....شیستا-    
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  گفتم آقادیدید-ثمیم    
 

 کردم ی داشت اما سعیادی درد زنکھیچونم رو گرفت و فشار داد و باا    
 ری شھی درست مثل دنیسکوت کنم و اون شروع کرد بھ غر

 
 عواقب داشتھ ری شھی با ی بازیکنیفکرنم.....؟ی کنی بازیخوایپس م-آقا    

 اونم از نوع مردش....باشھ
 

 ستی در کار نیباز-    
 

 بنال-آقا    
 

 تونمینم...چونم رو ول کن-    
 

  چونم رو کم کرد اما رھاش نکردیفشار رو    
 

 دونھی مشی من رو عامل بدبختدیفر....تھیواقع....ستی نیباز-    
 .از تو ممنونم ھست....دهی رو از دست تو نجات نمشیپس عامل بدبخت    

 
 : مبل نشستھ بود بھ سمت ما قدم برداشت و گفتی کھ رویپسر    

 
 ؟ی و بدبختدی؟فریعامل بدبخت-مرد    

 
زمان ....دمی فریمن از زمان تولدم باعث بدبخت....یدوبدبختیفر......بلھ-    

 ری اومدن دای قول داشتم کھ از قضا پسر ھم بوده اما با بھ دنھیتولدم من 
 

خب .... و مرگ مادرم شدمیزی و مرگ پسر و خونریمن باعث خفگ    
  فرزند پسر از دست داده وھم عشقش رو کھ مادرمھی با اومدن من ھم دیفر
 

 ی ارزشچی تھ باغ و ھی زندگھیباشھ رو از دست داده پس من محکومم بھ     
 براش ندارم
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  قدم عقب برداشتمھیچونھ من رو ول کرد و من     

 
 ی لعنتی لعنتیلعنت-آقا    

 
 : رو بھ آقا گفتگھیاون پسرد    

 
 آروم باش ارسالن-    

 
 گھ؟ی می چینیبی نم؟مگھیاشار؟چطوری یچطور-آقا    
 

 رو یزی چنی کھ ھم چکننی مقی تحقی چطورستی احمقا معلوم ننیا    
 فھمنینم
 

 ھمون آقا بھ ای ھمھ ساکت شدن و ارسالن ی زنگ تلفن ھمراھیباصدا    
 پر ی بود رفت و اون رو برداشت و با صدازی می کھ رویطرف گوش

 : گفتیحرص
 

 حرومزادشھخود -    
 

 . قدم برداشت و از جلو چشمام محو شدرونیو بعد بھ سمت ب    
 

 می جا بمون تا برگردنیھم-ثمیم    
 

 ھمون ارسالن ای بھ دنبال آقا اشارهی دونستمی کھ حاال میوخودش و کس    
 . رفتنرونیب
 

 گذشتھ و بی ساعت از رفتن اون سھ مرد عجمی ندادیساعت سالن نشون م    
 ی کھ با عجلھ روی کسی قدم ھایصدا.... از مبل ھا نشستمیکی یمن رو

 کنھی سالن جلب می توجھم رو بھ سمت وروددارهیپارکت ھا قدم برم
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 شدنش بھ کی کھ صداش ھمراه با نزدستمی ای و مشمیباورود آقا ،بلند م    
 :رسھیگوش م

 
 ییتو.... سر اصل مطلب کھ میرسیخب م-آقا    

 
 : گفتمیبا تعلل و نگران    

 
 یمن زندگ...ستمیمن اصال واسھ اونا مھم ن...توروخدابزار من برم-    

 خودمو دارم
 

  وسط ببرمنی ای سودھی دیاما من با-آقا    
 ادتی یول....اگھ توروھم برگردونم پس من باختم.....اموالم از دست رفتھ    

 ستی بازنده نچوقتی ھرارسالنیباشھ ام
  پدروبرادرتیتاوان کارا....ی تاوان بددیتو با    
 ی انتخاب کندمیبھت اجازه م......یدو راه دار    
 کھ ی و امرامرمنھ تا وقتی خونھ من و کلفتم باشیای بیتونیتو م    
  از راه اولنیا....یریبم
 
 

 ی بنقدری کھ داشت ایی چشماش بھ لبایباسکوت بھش نگاه کردم اما نھ تو    
 کردنی و کلمات رو از دھان مرد روبروم خارج مخوردنیانھ تکون مرحم

 
من کھ سال ھاست بھ خاطر تولد ناخواستم دارم تاوان .... تاوان بدمدیمن با    

 حاال دوباره تاوان....دمیم
 ؟یتاوان چ    
  نبودنچوقتی کھ ھیتاوان کار پدروبرادر    
 گرفتنی م کھ خودشون از من تاوانیی کسایتاوان برا    
  تاوان بدمدی بایتا ک.... من چقدرهتی مگھ ظرفایخدا    
  نداشتمی دخالتچی کھ ھییتاوان اتفاقات و کارا    
  و مامان بودندی فرلشی کھ دلیااومدنیتاوان بھ دن    
  اومدنم بھ خواست خداایتاوان بھ دن    
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 دمی کھ ندیتاوان مردن مادر    
  رفتھومدهی کھ نیتاوان برادر    
 تاوان خواست خدا    
 ی حاال تاوان چیحاال چ    
  و فرھاددی بھ دست فریتاوان بھ سرقت رفتن اموال کس    
  مردنیتاوان نباختن ا    
  مردنیتاوان نشکستن ا    

 
 تا فرستمی مدی و جنازت رو واسھ فرکشمیتوروو م.....وراه دوم-آقا    

 فکرنکنھ از کارش گذشتم
 

 : سکوت کرد و دوباره گفتیلحظھ ا    
 

 خب حاال بھ نظرت کدوم راه بھتره؟-    
 

 نی ای بھ چشماانی ننیی پاکردمی می پراز اشک کھ سعییباسکوت و چشما    
 :مرد مغرور و سنگ دل زل زدم و گفتم

 
 و اخالق افتضاح تو کھ یبا سنگ دل...با غرورتو.... مثل تویتحمل آدم-    
 رقابلیسخت کھ نھ غ.... سختھکنھی میرکار بھ منافعش ھدنی رسیبرا

  ھمھ خفت بکشمنی تا ارمی بمدمی محیترج....تحملھ
 
 

 دنی طرف صورتم سوخت و گوشام شروع بھ سوت کشھی دفعھ ھی        
 ھی کھ یزسنگیبھ طرف راست پرت شدم و سرم بھ گوشھ م.....کرد

 
 سرم رو حس ی رویداغ.... بزرگ روش قرار داشتیمجسمھ         

 اون ھنوز ھم دست از زدن برنداشتھ بود با تمام قدرت مردانش ی ولکردمیم
 بھ
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 و دیموھام رو عقب کش....زدی دخترانم ضربھ مفیپھلوھا وکمر ظر        
 فقط حرکت لبھاش رو....دمیشنی کھ من نمگفتی مییزایچ.....برگردوندم

 
 یعیونقدر محکم کھ احساس ماا.... شکمم زدی تویلگد محکم....دمیدیم        

 ری سخت نبود و دھنم بھ طور غومدیکھ از گلوم بھ داخل دھنم م
 

 ی ام کھ برای اومد و راه تنفسرونی باز شد و خون بھ بیاراد        
 بازشده بود و صداش رو میی شنوایتازه کم....چندلحظھ بستھ شده بود باز شد

 :گفتی کھ مدمیشنیم
 

 یاحمق عوض....ی حرومزادتیتوھم مثل بابا.....کشمتیم-        
 

 ادی جلو بتونستی بود نمری اسثمی و ماشاری ی دستایاما خداروشکر تو        
 کاش.... لھ کنھشتری رو بدی زخم خورده از فرفی جسم ضعنی از اشتریو ب
 

 ی خونھ ی روح من سالھاست توگفتمی حرف زدن را داشتم و مییتوانا        
  تاوانفی بھ خاطرش از من ضعیخوای و میدونیھ تو پدرم م کیدیفر
 

 کھ من بخاطر ی رو بکشفی جسم ضعنی ایتونی مرده و تو میریبگ        
 کی تارایچند لحظھ بعد چشمام بستھ شد و دن..... کارت ازت سپاس گذارمنیا

 .شھی مثل ھمکیتار
 

 ؟یی کجای بیب.... ی بیب -        
 

 نجامی ا؟ی بی بزیجانم عز-ی بیب        
 

بھ طرفش .... درست پشت سرم بودی بیبرگشتم بھ طرف صدا،ب        
  آغوشش فرو رفتمیپرواز کردم و اتو

 
 منو تنھا یکجا رفت.... واست تنگ شده بود؟دلمی کجا بودی بیب-        
 یگذاشت
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  وقتش بودگھید....میرفتی مدیما با.....ی بی بزیعز-ی بیب        

 
 ی بشتمیخوشحالم کھ حاال پ....مھم االنھ....ی بی بستی مھم نگھیاما د-        

 یب
 
 

 سکوت کن شمیاما ستا....ی برگرددیتو با.....زمیاما عز-ی بیب        
تو حاال حاال ...... حق رو بھ حق دار برسونھریبزار روزگار و تقد....دخترم

 ھا
 

 آرزو و یمن و مادرت ھمھ ....ی کنی و بھ خاطر ما زندگی بموندیبا        
 ی زندگھی و ی وقتشھ برگردگھید....پس برو.... توئھیدعاھامون خوشبخت

 ی شروع کندیجد
 
 

اونجا .... شما خوشبختمشیمن پ... باشمشتونی پخوامی من می بیاما ب-        
 تنھام

 
 

 کمک اونا بھ....شیبرو منتظرتن ستا.... گلمسشتیاالن وقتش ن-ی بیب        
 .شمیکمکشون کن تا راھت باز بشھ ستا.... دارن و تو بھ کمک اونااجیتو احت

 
 

 بدنم ی تویاحساس درد و سوزش بد.... محو وکم رنگ شدزیھمھ چ        
چند لحظھ بعد آرامش برگشت و من با تمام ....ی بی بدمی لب نالریز....داشتم

 . رفتمی آرامش رو پذنیوجود ا
 

 کردمیاحساس م.... باز کردمدیچی بدنم پی کھ تویچشمام رو با درد        
  بزرگ بود بھبای اتاق تقرھی....بھ اطرافم نگاه کردم....تمام بدنم کوفتھ شده
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بنفش -یاسی پنجره بزرگ کنارم بود کھ با پرده ھی....بنفش-اسیرنگ         
 بود و دهی از کنار پرده بھ داخل سرک کشدیپوشونده شده بود اما نور خورش

  بنفش رنگ کف اتاق افتاده بودیمتر٦ فرشیرو
 

 تخت یبلند شدم ورو....ستی کھ اتاق من ننجای من کجام؟ایعنی        
 کتک ھا....دیفر...ارسالن.... ذھنمی اتفاق ھا اومد تویھمھ ....نشستم

 
 دلم بھ ی تویپوزخند....الشمی وی من ھنوز تویعنی....یکیوبعد تار        ....
  بودی خواب خوبیول.... دختریچقدر تو جون سخت....خودم زدم

 
  بودیمنظورش از حرفاش چ.... رو داشتی بیحداقل ب        ....

 
 

 گذاشتم تا بلند بشم کھ در باز نیی دردناکم رو از تخت پایآروم پاھا        
 ھنوز درد و....ستادمی و ابھ طرف در برگشتم و ھم زمان بلند شدم....شد
 

 زهیی پای پالتوھی دختر قد بلند با ھی.....کردمی بدنم حس میترس رو تو        
 یاز لحاظ ظاھر.... بھ تن داشتی با مقنعھ وشلوار مشکیسورمھ ا

 
 شیشونی پی سبز و جلو موھاش کوتاه بود وروی،چشمایپوست گندم        

 البتھ....ی بررسیبھ من زل زده بود و مطمئنا در تالش برا.... بودنختھیر
 

 جنازه ھی شبشتری رنگ گشاد بی لباس خواب دوبنده آبنیمن با ا        
 : گفتییبای آروم و زیدختر با صدا....ھستم

 
 ی تا تنھا نباشامیداداشم گفتھ ب....نمیاسمیمن ....سالم-        

 
 فکر کنم خواھر ھ؟ی کھ؟داداششی دختر کنیا....دبھ طرفم حرکت کر        

 ھی شبیلیچشماشون خ....ھمون آقاست
 

 ؟ی کنی خودت رو معرفیخواینم-        
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 :لب باز کردم و آروم گفتم        
 

 ... شـشیستا-        
 

 دلم ی تا کمر خم شدم و دستم رو رودیچی دلم پی کھ تویاما با درد بد        
 دمیشنی اون دختر رو میصدا.....ی چھ دردایآخ خدا....گذاشتم

 
داداش گفت حالت خوب .... جونشی ستای شدی چیوا-نیاسمی        

 ... شدهوونھیارسالن د.... دراز بکشایب....ستین
 

  تخت دراز بکشمیبھم کمک کرد تا رو        
 

روزه ٣....ی بخورارمی گرم بزی چھیآروم بخواب تا -نیاسمی        
  درد دارهنی واسھ ھمھیمعدت خال....یھوشیب
 

 :بھ زور گفتم        
 

 سھ روز؟-        
 

داداش گفت دکتر اومده بھت مسکن و دارو داده و ....اوھوم-نیاسمی        
 میاصال بزار بعدا دربارش حرف بزن....سرم برات زده

 
  دکتر خراب کرد؟پس چرا.... منو بکشھخوادیاون گفت م-        

 
فقط ھمون .... بودهی موضوع چدونمی نمقیراستش من دق-نیاسمی        

  فشاریلیارسالن خ....گمایداداشمو م...دونمی گفتھ ماشاریاندازه کھ 
 

 گفتھ کھ ییزای چھیپدرتم قبل از اون اتفاق تماس گرفتھ و ....روش بوده        
  منواشاریاما .... ارسالن چند برابر شده و باعث اون اتفاق شدهتیعصبان
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 باش چون قراره با خودمون ی خانم خوشکلھیخبر کرد و گفت مراقب         

 رو فعال شیبق....ی کنی ما زندگشی پیای تو قراره بیعنی.... خونھمشیببر
 دمی قول مفھممی اما مدونمینم
 

 بخاطر رنگ چشمات....یان ھستفکر کردم خواھر ارسالن خ-        
 

 چشم ی خار شدنم رو توخواستمینم.... بحث رو عوض کنمخواستمیم        
 نمی ببھیبق
 

 وونھی خواھر اون دادی دلت می،خانمی،نازی گلنی من بھ ایوا-نیاسمی        
 ھیاما داداش من ....کشتمیمستبد باشم؟اگھ اون داداشم بود خودمو م

 
 ریتاث.....البتھ اگھ ارسالن کنارش نباشھ....پارچھ آقا و مھربونھ        
 ارمی سوپ خوشمزه برات بھیخب فعال برم ....گھی دھینیھمنش

 
 فکر کردم چقدر مھربون و با مزه نیاز اتاق خارج شد و من بھ ا        

  کنم نگرانمی کھ گفت قراره با اونا زندگنیاما ا....چقدر خانمھ ....است
 

 اما خودم کھ از دونستی کھ نمنیاسمی.... آقای کلفتیعنی نیا....کردیم        
 انگار....یکردی انگار قبال چکار مشیخب حاال ستا.... خبر داشتمزیھمھ چ

 
قبال ھم کارگر ....زمینھ عز....ی کلفتی و حاال قراره بریکردی میخانم        

 بردنی و سود رو اونا میدیکشیو تو م و ھمھ زحمتا ری بودیدیاون تول
 .ی دخترالشیخیب.... گھیحاال ھم ھمونھ د...
 
 

 دو روز نی کھ ای و نگران کننده ابی در از تفکرات عجیبا صدا        
 : اومدمرونیدچارش شده بودم ب

 
 دییبفرما-        
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 ؟یچطور مطور....سالم خوشکلھ-یاسی        

 
انگار نھ .... بھ دلم نشستھ بودبی دوروز عجنی ای دختر تونیا        

 اوقات یلی کھ خیدو روز....گذشتی ممونیانگارکھ فقط دو روز از آشنائ
 کنارم

 
 و کردی میادآوریوقت داروھام رو بھم ....میخوردیباھم غذا م....بود        

 مورد نیا.... کھ مانع شدمادی دوش گرفتن بھ کمکم بی اصرار داشت برایحت
 .ت نداشتمرو دوس

 
 

 یخستھ نباش....ری بخدنی رسزمیسالم عز-        
 

بگو خب ....ھالک شدم از صبح تا حاال....ی خستگی گفتیوا-نیاسمی        
 ی رحمھی دانشجو فلک زده نی حداقل بھ ایشی خودت خستھ نمزیاستاد عز

 ...واال...بکن
 

 دلمھ ی توی چھ حسرتیکاش بدون.... تو باشمی جاتونستمیکاش من م        
 بھ دستش چوقتیرشتھ تو عشق منھ کھ ھ.... داشتن داشتھ ھاتیبرا
 : زدم و گفتمیلبخند تلخ حسرت بار....ارمینم
 

 ی موردعالقت رو سفارش دادی خانم گفت غذامھیسل....غرغر نکن-        
حاال برو دست و صورت خوشکلت رو بشور ....اونم اطاعت امر کرده بانو

  در برهتیر بخور تا خستگبعد ناھا
 

 االن ستاجونم سھ سوتھ اومدم....یگی راست میوا-یاسی        
 

 نی بودم جذب ادهی کشییرفتارش خواھرانھ بود و من کھ سالھا تنھا        
 من کردمی میخواھرانھ ھا رو دوست داشتم و سع.....شدمیرفتار خواھرانھ م

 تونستم؟؟؟یواقعا م.... رفتار کنمده،خواھرانھیخواھر ند
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 ھوس فسنجون کرده بودم اما نقدهیا.... جونممھی سلی مرسیوا-یاسی        

مامان ھا ھم کھ پسر .... خونھ درست کننی توزارهی احمق نماوشی ننیا
 دوست

 
  خان آقاستاوشین..... خانمنیاسمی دینگ- خانممھیسل        

 
 نیاصال ا.... بانومھی از سلنمیا...ری بگلی خانم،تحوشی ستاایب-نیاسمی        

 پسر پرستند....رهی خونھ ما ھمھ گیتو
 

 : گفتی محکم مردیصدا        
 

 یوتوھم شاک-        
 

 خونھ ھمھ نی ایمردا....ستادمی و باشتاب ادی صورتم پریلبخند از رو        
 دی رنگم پرکردمیاحساس م....ترسناکن برام

 
  پسره شعور ندارهنی ادیستاجونم ببخش-نیاسمی        

 
 جلو در آشپزخونھ رفت و ستادهی مات ااشاری چشم غره ناز بھ ھیبعدم         

 : و گفتدیدست منو کش
 

  الال دارمیلیمن کھ خ.... اتاقمونمی برایب-نیاسمی        
 

 تھ دلم ی رو گرفتم و باھاش ھمراه شدم اما ھنوز ترسنیاسمی یبازو        
 .بود

 
 : بھ خودش اومد و بلند گفتاشاریبا گذشتن از کنار         

 
 .... عمارتمیری مدی آماده بشیاسی-اشاری        
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 ....چرا؟مگھ قرار نبود-نیاسمی        
 

 ستی امن ننجایا....ستیقرار مھم ن-اشاری        
 

 .می آماده اگھی ساعت دھیباشھ،-نیاسمی        
 
 
 

 م؟ی؟برییستاکجا-نیاسمی        
 

 کھ ی خونھ ئای توتونمی میمن چطور..... کنمدچکاری حاال باایخدا        
 پاش لھ ری کھ من رو زی دست مردریز.... کنمی زندگشناسمینم

 . از فکر در اومدم و باغم بھش نگاه کردمنیاسمی یباصدا.....کرد
 

 ؟یِا ستا تو چرا ھنوز نشست-نیاسمی        
 

 خودمو کی اتاق کوچم؟منی زاره من برم دنبال زندگی چرا نمنیاسمی-        
  کنم؟ی زندگی جورنی ادیچرابا....خوامیم
 

 ما یاما باورکن خونھ .... افتادهی چھ اتفاقدونمی من نمزدلمیعز-نیاسمی        
 .ستیاونقدر ھم ترسناک ن

 
 ...خب فقط....من....ستیموضوع خونھ شما ن-        

 
 د؟ی کجا موندیاسی-اشاری        

 
 زارمیمطمئن باش تنھات نم......میپاشوبر-نیاسمی        

 
مگھ .....رهی خواست من داره جلو می بیبازم زندگ.....بازم اجبار        

 ..... جزرفتن وجود دارهیراھ
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 ....می خارج شدالی ساختمون وی از در ورودنیاسمیبا         
 

 تر نشون پی فرورفتھ بود و خوش تبشی جی کھ تویی با دست ھااشاری        
 ھی یپی و خوش تکلی ھی بود،کاش بھ جاستادهی جلو پلھ ھا اشدیداده م

 
 راه نیاسمیکم اخالق درست داشت،ھنوز ھم بدنم کوفتھ بود و با کمک         

ھ  اومدن ما از پلنیی بھ طرف ساختمون برگشت کھ متوجھ پااشاری.....رفتمیم
 ھا شد

 
 و دیشی منیشماھم سوار ماش..... عمارت رفتنی خدمھ ھایاسی-اشاری        

 امی کار دارم بعدش مییمن جا....دیری مثمیبا م
 

 ارسالن؟-یاسی        
 

  نگران نباشامیزودم.....خونھ منتظره-اشاری        
 

 شتری و بشتری آشوب دل من ھر لحظھ بی تکون داد ولی سریاسی        
 .شدیم
 

 ی روثمی و ممی نشستی سوناتا مشکھی عقب ی صندلی رونیاسمیمن و         
 . کنار راننده نشست و دستور حرکت دادیصندل

 
 طرف تر نیقدم ا٢ شده از کنار ارسالن خانتون ی چثمیآقا م-یاسی        

 .دیمشرف فرمود.....د؟یاومد
 

 جوان رو تا عمارت یا خانم ھدیطبق دستور ارسالن خان با-ثمیم        
  چند ساعت آقا رو تنھا گذاشتمیخب برا.... کنمیھمراھ

 
 سوال ھی یی بار بھ خودم جرات دادم تا بعد از اون شب کذانی اولیبرا        
 بپرسم
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  منو بکشھ؟خوادیم-        
 

 داده بودم نگاه ھی کنارم تکشھی برگشت و بھ من کھ سرم رو بھ شثمیم        
 :کرد و گفت

 
 شونیاما لطفا تو ھم زبونت رو کنترل کن و عصبان...نھ-ثمیم        

دربارت با آقا صحبت .....دمی رو فھمی کردم و ھمھ چقیمن تحق....نکن
 .رهی عمارت نمیھرکس..... عمارتیای قراره بنیواسھ ھم..... کردم

 
 خواد؟ی می عمارت رفتن چدر مقابل.... چکار کنم؟دیاونجا با-        

 
 مثل ی رو انجام بدگھی کھ میی کارادیبا........ ستی نیزخاصیچ-ثمیم        

 ھیبق
 

 کھ یبادختر کس.....کنھی رفتار مھی واقعا با منم مثل بقیعنی.....ھیمثل بق        
 پدرش ی برای تاوان بده و از قضا حتدی پدر دختر بایازش متنفره و بھ جا

  فکر اشکام راه خودشون رو باز کردننیبا ا....تسیھم مھم ن
 
 
 

 قھی دقکی بای متوقف شد بعد از تقرنی ماشی رنگ بزرگیجلو در مشک        
  رو باور نداشتمدمی دی رو کھ روبرو میزیچ.... واردشدنیدرباز شد و ماش

 
 بھ ھم بھ دهیعمارت چسب٣ بلند کھ وسطشون ی باغ پر از درخت ھاھی        

 عمارت بزرگ ھی.... گذاشتھ بودنشی خودشون رو بھ نماییطال-دیرنگ سف
  کنارش قرار داشترهی دامی شکل وسط و دو عمارت نی ارهیبھ صورت دا

 
 نجا؟یا....نیاسمی-        
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 عمارت ھا نیا......میستی ما تنھا نتھیالب.... عمارت ماستنجایا-نیاسمی        
 نیاالن ا...... ھستی فر،راد و صولتیه سپھرتاج سلطانمتعلق بھ سھ خانواد

 .می برایحاال ب.... گمیبعد م.... واست بگمزارهی نمثمیم
 

 دختر با ھی کھ در باز شد و میرفتی جلو عمارت باال میاز پلھ ھا        
 : اومد و گفترونی شتاب زده بیی طالیموھا

 
 مسافرت رفتن دونمینم....شھیآروم نم.... شدموونھی کھ دای بیاسی-        

  بودی اغھی چھ صگھی اوضاع دنی ایمادرجون و مامانا تو
 

 ازخانمی نکمیاول سالم عل-یاسی        
 

َ ددر منو با ایچند روزه رفت.....سالم و زھرمار-ازین          بچھ تنھا نیَ
 اخالقش مثل شیخدائ..... چشھستیاصال معلوم ن.....یگذاشت
 القگنداخ.....باباشھ

 
البتھ مھمون کھ نھ چون قراره ....میمھمون دار....بچھ ترمز کن-یاسی        

  کنھیبا خودمون زندگ
 

  نبوددحواسمیببخش....سالم....ِا-ازین        
 

 بھ دخترک ناز و خوشکل روبروم تونستمی کھ میاتی خصوصنیاول        
  دقتھی و بطونی بود کھ ساده،شنینسبت بدم ا

 
 سالم-        

 
  سالمھ١٨ راد ازین....ازمیمن ن-        

 
  سالمھ٢٠بایتقر....شمیمنم ستا-        
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 استفاده می از نام خانوادگخواستمی نمگھی ناخواستھ کھ اما دایازعمد بود         
 شیفقط ستا.... باشم شی ستاخوامیم....کنم

 
 

 می بھ طرفش برگشتثمی میباصدا        
 

 آقا منتظر شماھستند-ثمیم        
 

 . عمارت وارد عمارت شدمنی ای آقادنی ترسان از دییباپاھا        
 تا وارد خوردیچند پلھ م.....می بھ طرف سالن حرکت کردثمیپشت سرم        

 سالن
 

 ثمیم.... بھ اطرافم توجھ کنمتونستمیاونقدر استرس داشتم کھ نم....میبش        
 : گفتنیاسمیگشت و رو بھ بھ سمت مابر

 
 دی وارد بشدیتونی اما شما فعال نمخوامی خانم عذرمازی خانم،ننیاسمی-        

 
 ثم؟ی میگی میچ-یاسی        

 
 : از پشت سرمون گفتییصدا        

 
 من ھستم.... تو برویاسی-اشاری        

 
 ....اشاریاما -یاسی        

 
 : گفتی جدیلی کرد و خی اخماشاری        

 
 تمومش کن...یاسی کھ گفتم نیھم-        
 بھ طرف من برگشت        
  خانمدییبفرما-        
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 بار نیپس ا.... تنھابودمشھیمن ھم.....شھیمثل ھم....مجبوربودم تنھابرم        
 شی ستایتونیتو م.... تنھا برمدیھم با

 
 ی مبل ھای بزرگ کھ باچندسریلی سالن خھی....بھ طرف سالن رفتم        
آقا با ...... شده بودنیزای دییطال-دی سفی و پرده ھادیسف-یی طالیسلطنت

 یژست خاص
 

 . داده بودھی مبل نشستھ بود و سرش رو بھ پشت مبل تکیرو        
 

 ؟یارسالن خوب-اشاری        
 

 یب بھ خوتونستمی فاصلھ ھم منی از ایحت.....چشماش رو باز کرد        
 .نمی احاطھ شده دور جنگل سبز چشماش رو ببیقرمز

 
  تکون داد و بلندشدیسر        

 
 دادم کھ برات راه اول صیمن تشخ.....نیری سراغ بحث شمیخب؟بر-        

 ....تو....رمیرو در نظربگ
 

 : و داد زددی سالن دوی با عجلھ تونیاسمی موقع نی ھمیتو        
 

 اشاری....اشاری-یاسی        
 

 ن؟چتھ؟یاسمی شده یچ-اشاری        
 

 دوباره باال آورده....پارساحالش بده....پارسا-یاسی        
 

 د؟ی مائد نبودشیمگھ شما پ.....؟یچ-ارسالن        
 

 ھیتورو خدا ....کنھی مھی و گرارهی باال مریاما بازم ش.....چرا-یاسی        
 دی بکنیکار
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 بچھ حدود ھی زن کھ لباس خدمھ ھا تنش بود با ھی حرفا نی ھمیتو        

  سالنی بھ شدت سرخ شده بود اومد توکردوی مھیماه کھ داشت گر٦
 

  چکارکنم خانم؟دیمن با-خدمھ        
 

 اره؟ی مادرش رو باال مری بچھ شنیا-        
 

  خشکرینھ ش-یاسی        
 

 :ادیبھ طرف بچھ رفتم و بغلش کردم کھ داد آقا در م        
 

  بچھ دست نزن؟بھیکنیچکار م-آقا        
 

 و با شھی کم آروم مھئی کھ دمی بچھ رو تکون مھیبدون توجھ بھ آقا و بق        
 پرسمی منم مکنھیتعجب منو نگاه م

 
 د؟یزیری مشھی شی توری شمونھیچندتاپ-        

 
 رهی شمونھیدرجھ آب و دو پ٣خب دستورش-یاسی        

 
 د؟یزی برری شمونھیدرجھ آب و نصف پ٢ لطفا شھیم-        

 
 :دی با تعجب پرسنیاسمی        
 چرا؟-        

 
 .دمی محیمن برات توض.....اری بنیاسمیلطفا -        

 
  برو درست کنمیمر....باشھ-یاسی        

 
 :گمی ممھی اسمش مردونمیکھ حاال م ی بھ دختذرگردمیبرم        
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  باشھقی رقخوامیم-        

 
 چشم-میمر        

 
 و من ھم چنان دارم بچھ رو تکون ادی مری ششھی با شمی بھد مرقھیدق٣        

 ارهی از خودش در مھی مثل گریی صداھاھی یبچھ آروم شده و گاھ....دمیم
 شھیش
 

 رو کھ ولرم شده شھی و شنمیشی مبل دو نفره میرو....رمیگیرو ازش م        
 و اون موجود کوچولو با ولع شروع بھ خوردن زارمی دھن کوچولوش میتو
 .کنھیم
 

 د؟یکنی چکار مدی داردی بگشھیم-اشاری        
 

 ی بچھ عادھی مثل تونھی و نمفھی بچھ معدش ضعنیخب فکرکنم ا-        
 ری تا سلدبخورهی باشھ و بھ دفعات زقی رقرشی شدی و باربخورهیش

 خورهی قدر منی ھم ھمگھی ساعت دکیمثال االن کھ خورد ....بشھ
 

  سرشھی صبح تاشب عمارت روده؟ازی صدا منقدریچراا-آقا        
 

 ازحرف زدن باھاش واھمھ داشتم....سکوت کردم        
 

 بنال....ستمیمگھ با تون-آقا        
 

 باترس گفتم        
 

 ارهی و باال مشھی ھضم نمخورهی کھ میی بچھ گرسنھ است،غذانیخب ا-        
 زمان بار ای موقع تولد ای باشھ مطمئنا ی بچھ ھرکسنیا.....پس گرسنھ است

 شیدار
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 ی ارثدمی شاای داره ی مشکلنی نبوده کھ ھمچنشیی غذامیمواظب رژ        
  آقادیباشھ،خب از پدر و مادرش بپرس

 
 ی احمقھ،عوضیھمش کار اون ماندانا-آقا        

 
 دوشم گذاشتم تا بتونھ یاون رو رو.....پسرکوچولو بھ خواب رفتھ بود        

 انجام شد اون زی موفق آماتی عملنکھیپس از ا......باد معدش رو خارج کنھ
  بھیپسر کوچولو

 
 کنھیمن نگاه م کھ با تعجب بھ رمیگی منیاسمیخواب رفتھ رو بھ سمت         

 
  اون خوابھگھی درشیخب بگ-        

 
 ترسمیمن م-یاسی        

 
 ؟پسی بچھ ات رو بغل کنیترسی کھ می ھستیتو چطور مادر-        

 یکنیچکارش م
 

من ھنوز جفتم رو ......بدش بھ ارسالن.....بچھ من؟بچھ ارسالنھ-یاسی        
  نکردم کھ بچھ داشتھ باشمدایپ
 

 ؟ی ک؟بچھیچ-        
 

 گھیارسالن د-یاسی        
 

 ی عصبنقدری چراافھممیحاال م.... طرفشگردمیبا تعجب و ترس برم        
 آقا کوچولو چشم نی افھممیحاال م..... کردی بھ اسم ماندانا فحاشیشد و بھ زن

 سبز چرا
 

 من ی گفت مثل باباش گند اخالقھ ولازمین.... دارهیی آشناافھی قنقدریا        
 دمیخنگ نفھم
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 .... بچھ شماستدونستمی من نمخوامیمعذرت م-        

 
اونم موجود .... رو صدازد و گفت بچھ رو بخوابونھمی مراشاری        

 کوچولو ناز رو با خودش برد
 

  ارسالن خان بھ محض خروج پارساکوچولو از سالن بلند شدیصدا        
 

 ییتومسئول مراقبت از پارسا.....ھی چخب حاال معلوم شد کارت-آقا        
 بھش برسھ بد یبی آسنیحواست رو جمع کن کوچکتر.....یول
 روشنھ؟....ینیبیم
 

 تونھیچطور م.... سالشھ٢٠اما ارسالن اون فقط -یاسی        
 

 ؟ی رو بلدزای چنیچطور ا.....یاسی تونھیم-اشاری        
 

 غذاھا حساسم ی بعضیال رو حایمن ھم مشکل پارسا رو داشتم حت-        
  بچھ بودمھیماه پرستار ٦اما قبال 

 
 پرستار بچھ؟-اشاری        

 
بعداز ٢صبح تا ٨من ھرروز ....بلھ پدرومادرش ھردو کارمند بودند-        

 ظھر کھ مادرش برگرده مراقبش بودم
 

 ؟ی نرفتگھیچرا د-اشاری        
 

 تیپدربزرگ و مادربزرگش از خارج از کشور برگشتن و مسئول-        
  نباشھبھی از بچھ رو بھ عھده گرفتن تا نوه اشون دست غرینگھ دار

 
 اتاق کنار اتاق پارسا بھش ھی یاسی..... بھت گفتمی نره چادتیپس -آقا        

 بده
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 االن با کفش برم تونستمیکاش م.... رفترونی رو گفت و از سالن بنیا        

  اشغھی تشی صورت شیتو
 

 .زمی عزمی برایب-یاسی        
 

 شبی کھ دادمھیخوب ..... چشمام رو باز کردمرونی بیباسرو صدا        
 نیاسمی د،ازیکشیرمیکمرم ومعدم بھ شدت ت....حالم اصال مساعدنبود

 دیعت سفنگام بھ سا..... گرفتم تا دردم رو آروم کنھیتا مسکن قو٢        
 بھی ھمھ سروصدا عجنی ایساعت شش صبحھ ول..... اتاق افتادیتو

 ی توادی فرھی یصدا.....بھ طرف در اتاق رفتم و دررو باز کردم        
 :دیچیگوشم پ
  خفش کنمامی خودم بای دیکنیخفش م..... کردوونمید.....دیخفش کن-        
 شدی اومد کھ داشت ھالک می پارسا کوچولو مھی گریصدا        
 و کشھی و داد مسادهی اتاق واھی آقا جلو در دمی جلورفتم کھ دکمیباترس         

 غی داره جمی بغل مری ھستند و پارسا توگھی اتاق دھی درنیاسمی و میمر
 .کنھی مھی و گرکشھیم

 . بچھ کوچولو رو آروم کننھی توننی نمنای واقعا ایعنی        
 نبودم اما نیاسمی دی دیتو..... حرکت کردممی و مرنیاسمیبھ سمت         

 : و گفتدی منو دمیمر
 

 د؟یداریشما ب-میمر        
 بده اون بچھ رو-        
 ؟یچ-میمر        
 اون بچھ رو بده بھ من خفھ شد-        
 :پارسا رو بھ طرفم گرفت و گفت        

 
 دهی فای پوشکشم عوض کردم ولیخوابھ،حتی نم امارخوردهیش-میمر        
 نداره

 : و گفتمدمیپارسا رو بوس        
 یی آقایخوای می پسرک؟چھیچ-        
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 کرد کھ از شدت ی سکسکھ آرومیپارسا آروم شده بود و فقط گاھ        
  شده بودرهی بود و فقط بھم خھیگر

 ی کمر درد حسابنیا..... نشستمنی زمیھمون جا کنار در اتاق رو        
  کھ خودم دوست داشتمیشروع کردم بھ آھنگ.....دادیداشت آزارم م

 
 

 کنمی بستھ تو رو با بوسھ بازش میچشم ھا        
 کنمیقلب شکستھ تو رو،خودم نوازش م        
 ی از کسرهی تنگ غروب دلت بگزارمینم        
 یرسی میخوای می من کنارتم،بھ ھرچیتاوقت        
  از عطر تنتشمی مرمت،پریگیخودم بغل م        
  از نبودنترمیمی کھ،می تو ھم بفھمیکاشک        
  شمارمی تو شب ھا،بھونھ ھات رو میخودم بھ جا        
 خورمی تو غصھ میکنم،جای مھی تو گریجا        
  قلبت رو بزنی بگو،حرفای کھ دوست داریھرچ        
  منی ھات مال خودت،درد و دلت برایوشدل خ        
  رو زدمای دنھی دیمن واسھ داشتن تو ق        
  رو بدمای تا بھ تو دنی بخوایزی ازم چیکاشک        
  قلبت رو بزنی بگو،حرفای دوست داریھرچ        
  منی ھات مال خودت،درد و دلت برایدل خوش        
  رو زدمای دنھی دیمن واسھ داشتن تو ق        
  رو بدمای تا ھمھ دنی بخوایزی ازم چیکاشک        

 )نوازش-یمھسانو        (
 
 

 یدستم رو آروم تو.....خوندمیھمون طور کھ داشتم آھنگ رو براش م        
 رفتی دلم براش ضعف مدمشیدی می خوشکلش کھ وقتیموھا

 وقت بود یلیخ..... ناز بودیلی خواب خیتو.... بوددهیآروم خواب.....دمیکشیم
ھمھ جا ساکت بود و من فقط بھ پارسا کوچولو نگاه .....ومدی نمییصدا

 .........کردمیم
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 یدستم رو آروم تو.....خوندمیھمون طور کھ داشتم آھنگ رو براش م    
 رفتی دلم براش ضعف مدمشیدی می خوشکلش کھ وقتیموھا

 
 وقت یلیخ..... ناز بودیلی خواب خیتو.... بوددهیآروم خواب.....دمیکشیم    

 ھمھ جا ساکت بود و من فقط بھ پارسا کوچولو.....ومدی نمییبود صدا
 

 : گفتکمی نزدی مردی کھ صداکردمینگاه م    
 

 تا حاال ھمھ شبی از دی فسقلنید؟ای خوابی،چطوریدختر تو محشر-اشاری    
  بخوابھچکسی سرش و نذاشتھ ھیعمارت رو گذاشتھ رو

 
 .خواستی کرد،فکر کنم تورو میآره بخدا،ھمھ رو روان-یاسی    

 
 ی قلبش آرومش کنھ، کسی کھ صداخواستی رو میخواست،کسیمنو نم-    

  از سرمی باترس،شمابااکراه، مرنیاسمیکھ با آرامش بغلش کنھ،
 

 بغلش ی تا توکنھی بچھ رو از عالقھ بغل نمنی ایکس.....فھیوظ    
 ست،باباشیرم،اونم مثل منھ،مامانش ن دوسش دایلیمن خ.....بخوابھ

 
 شانس داشتم کھ خدابھم ھیمن .... ھم دوسش ندارهیکس.....کشھیفقط داد م    

  دارهکنھ،اونی عاشقانھ بغلش نممیاما مر..... بودی بیداد اونم ب
 

 فھی کھ منو فقط از سر وظگھی دی ھایلی مثل خدهی اش رو انجام مفھیوظ    
 بغل کردن

 
  زدقی لبخند عمھی خواب ی دفعھ پارسا توھی    

 
 بخند آقاکوچولو.....زکمیعز.....جان دلم-    

 
 بغلش دی بای چطورمیستیاما بلد ن....میماپارسا رو دوست دار-اشاری    
 .می نداشتی خونھ بچھ انی ایماتو....میکن
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 دهی خواب بچھنی اتاقاتون تا حاال کھ ای تودی بردیاز وسط راھرو بلند بش-آقا    

 می کم با آرامش بخوابھیماھم 
 

 . با آرامش پارسا رو گرفتمی گرفتم،مرمیپارسا رو بھ طرف مر    
  بغلم رو گرفت وری زنیاسمی رو گرفتم کھ با کمکش بلند بشم کھ وارید    

 
 پارسا بلندشد کھ ارسالن ی صداھویکمک کرد بھ طرف اتاق برم کھ     

 :گفت
 

  پسریآخھ تو چقدر جون دار....بخواب بچھ....دوباره نھ پارسا.....نھ-آقا    
 

 و رخشکی ساک لباس و شھی.... اون اتاق کھ من ھستمارشی بمیمر-    
  کنھھیگناه داره دوباره بخواد گر...... صدات نکنمگھی تا داریآبجوش ھم ب

 
 ستیاما تو حالت خوب ن-یاسی    

 
 نیا.... و کتک خوردن عادت دارمدنیمن بھ درد کش..... ندارهیاشکال-    
 رهیگی کارم رو نمی جلوزایچ
 

 و پارسا رو دمی تخت دو نفره اتاق دراز کشیتو.... نگفتیزی چنیاسمی    
 :دادمی بغل گرفتم و چشمام رو بستم اما کامل بھ صداھا گوش میتو
 

 ینگاه تورو خدا چطور..... استقھیپسرتم مثل خودت خوش سل-اشاری    
 .می نذاشت ما بخوابشبیانگار نھ انگار د.....دهی بغل دختر مردم خوابیتو
 

 اون موقع ی حتنھیماھھ برناممون ھم٦االن .....بھی عجیلی خیدونیم-یاسی    
 دهی چھ نازخوابنی اما حاال ببکردی میکھ خونھ ماندانا بود ھم ناآروم

 
 ؟ی چکار کنیخوای دختر منیارسالن با ا -اشاری    
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  تکون بخورهزارمینم..... بمونھدیبا.....مونھی منجایاون ا-ارسالن    
 

 ی سختی دختر روزانیا.....من حرفام رو بھت زدم...... بگمیچ-اشاری    
  زجر بکشھنی از اشترینذار ب..... بھت گفتنی کھ چیدید.....داشتھ

 
 دختر نیداداش ا.... کھ نرفتھ ادتی..... جاستنیاون واسھ انتقام ا-ارسالن    

 بعدم پدرش..... مادر باشھیباعث شده ماندانا بره و بچھ من ب
 

 دی بخوابدی برالیخیب.....دلش براش نسوختھ،من دلم چرا بسوزه    
 

ماندانا .... استرانی بست وی رو بدون خانھ از پانیباشھ اما ا-اشاری    
 ریشب بخ.....خودش ھرز بود

 
 آدم خانواده و ھم خونش دلش براش نسوزه و ی وقتگھیخب راستم م    

  تو از بدو تولدشیستا..... ھا داشتھ باشمبھی از غرینخوانش چھ توقع
 

 یزی راه گرچی،ھیریمی و بدبخت ھم میااومدیبدبخت بھ دن......یبدآورد    
 دختر پس بساز و بسوز و خفھ شو.....یندار

 
 کرده بود سی و اشک صورتم رو خکردمیدم فکرم کھ با خونطوریھم    

 . رفتھ بود و بخواب رفتملی واقعا تحلمیانرژ
 

 . و آقا اومدننیاسمی و ازی نی ومادرانیاسمیامروز مادربزرگ آقا و     
 

 بھ خود گرفتھ و ھمھ در تکاپو بودن اما من یادی زجانیعمارت شور و ھ    
  ماه گونھ ھاش رنگ گرفتھ بودکی نی ای کھ توییفقط وفقط بھ کوچولو

 
 کھ بھ ییخوشحال از داشتن پارسا کوچولو.....سرگرم بودم و خوشحال    

  رو جزی آغوشچی داد و ھی بھش رو نمردادنی جزمن اجازه شچکسیھ
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 نی ای تملک رو دوست داشتم،زماننی و من اکردیآغوش من قبول نم    
 ی ھایا رو تخت بدینفره سف١/٥ تخت ھی شد کھ شتری بیخوشحال

 
 لباس رو ی سرھی نیاسمی اتاق بزرگ پارسا گذاشتھ شد و ی تویسورمھ ا    

  کمد جاداد و قرار شد من و پارسا کوچولو ھم اتاقی تومیبھ کمک مر
 

 اسارت نیومن ا...... ھر روز و ھرشب با پارسا بودنیعنی نی و امیباش    
  وخواستی پارسا کوچولو من رو میعنی......رو با وجود پارسا دوست داشتم

 
 ی برانی بدم و اھی دلم رو بھش ھدی تویمن پارسا رو، تا تمام محبت ھا    

 . بودری نظی تنھا بوده بشھی مثل من کھ ھمیدختر
 

 ی کھ متعلق بھ من و پارسا بود و ھرکسیھمون اتاق...... اتاق بودمیتو    
  پارسا رو داده بودمریش.....گرفتی دونفرمون اجازه ممی ورود بھ حریبرا
 

 : و گفتمدمی پارسا کشیپتو رو رو..... درزدن اومدیکھ صدا    
 

 دیبفرمائ-    
 

 سالم-    
 

  شده؟یزیچ.....میسالم مر-    
 

 ای اتاق و ی توومدی از طرف آقا می دستورای خبر دادن ی براشھی ھممیمر    
 ای دی اتفاق جدیعنی نجاستی کھ االن انیا......کردمی خودم صداش منکھیا

 دیدستور جد
 

 .ننی پارساخان رو ببخوانیخانم بزرگ و ماھرخ خانم م......اوھوم-    
 

  ببرشای آماده است بگھی ربع دھیباشھ -    
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 ننی توروھم ببخوانیم....شیاریراستش گفتن تو ب......خب-    
 

 چرا؟.....منو؟-    
 

 ننی رو ببجشونی نوه و نتدی پرستار جدخوانیخب البد م-    
 

 .میای مگھی ربع دھیباشھ تا -    
 

 ستی نی بیب....گناه دارن .... آشپزخونھ کمکشونرمیباشھ پس من م-    
 ادهیکارشون نامرتب و ز

 
 برو....زمیباشھ عز-    

 
 خودم وپارسا ی برای بھ سمت کمد رفتم تا لباس مناسبمیباخروج مر    

 .ارمی برونیب
 

 بھش دی سفی و کفشای آبی با شلوار لیآب-دی لباس چھارخونھ سفھی    
اونقدرناز و خوشکل ...... شده بودیمرد کوچک من نازوخواستن.....پوشوندم

 . گاز گرفتنشی برارفتیبود کھ دلم ضعف م
 
 

 دمی پوشدی سفی و صندالیمشک-دی جذب با بافت سفی شلوار مشکھیخودم     
 یوقت.....احم بغل کردن پارسا نباشنو موھام رو باال بستم تا مز

 
 .گرفتی تر و حالت خمار بھ خودش مدهی چشمام کشبستمیموھام رو باال م    

 
 بچھ خرس رو داشت برداشتم ھی کھ روش عکس ی و کوچکدی سفیپتو    

  تادمیچی پکشی کوچی شونھ ھایپارسا رو بغل کردم و پتو رو رو......
 

 ی بھ پارسا کوچولو کھ بییق سردتر بود،سرما از اتارونیاحتماال اگھ ب    
 . عاشقش بودم نرسھتینھا
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سال با ٨٠ خانم حدود ھی...... بودنددی دی توبای ھمھ تقردمیبھ سالن کھ رس    
  مردھیسمت چپش ...... سالن نشستھ بودی خوشکل باالی عصاھی
 

 ی خوش حالتش توی پسرجوون کھ فقط موھاھی،ی جوگندمیمسن با موھا    
  ویشمی سال باکت و دامن ٤٥-٤٠ خانم حدودھی بود و بعداز اونا دید
 

 و بعد از اونا نیاسمیاشار،ی نشستھ بودند،طرف راست ارسالن خان،ازین    
 با کت و دامن یکی و ی با کت و دامن سورمھ ایکیسال ٥٠دوتا خانم حدود 

  رنگیطوس
 

 .بھ طرف سالن قدم برداشتم    
 

 : بھ طرفم برگشت و گفتنیاسمیام با پارکت کف  صندل ھیباصدا    
 

 زتونی عزجھی و نتشی ستانمیمادرجون ا-    
 

 : ادا کنمی کردم صدام رو محکم و بدون لرزشیسع    
 

 سالم-    
 

 یمن حت...... کنمانی خانواده بنی با اتونستمی بود کھ می تنھا کلمھ انیا    
 . برخورد کنمتی بااونھمھ اشرافدی چطورباتونستمینم
 

 بھ یلی تھرانن و خی بزرگ و اشرافیتا ازخانواده ھا٣ گفتھ بود اونا میمر    
 .دمی ندینی ماه اصال قوانکی نی ای کھ البتھ من توبندیمقررات پا

 
 نشستھ بود بلند شدو ازی کنار نیشمی کھ با کت و دامن ی دفعھ خانمھی    
 : بھع طرفم برداشت و گفتیقدم
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  من؟ی؟مھرساییتومھرسا.....مھرسا-    
 

 ستادهی جز من اون قسمت نایکس..... انداختمیبھ اطراف نگاھ    
  بامنھ؟احتماال اشتباه گرفتھیعنی.....بود

 
  ھستمشیمن ستا.... خانمدیببخش-    

 
 :دیچی خانم بزرگ بود کھ پی صدای بعدیصدا    

 
 دیآروم باش ناھ.....بھی عجیلیخ.....بھی ھمھ شباھت عجنیا-    

 رارسالن؟یام......
 

 بلھ مادرجون-ارسالن    
 

 ھ؟ی دخترکنیا-خانم بزرگ    
 

  استستھی شادیدخترفر-ارسالن    
 

 و بھ عنوان پرستار بچھ تو نجایدختر دشمن ما ا....د؟یفر-خانم بزرگ    
  ارسالن؟ھیاسم مادرش چ.....کنھ؟یچکارم

 
 : گفتیآقاباحالت کالفھ ا    

 
 بودنش ھم نجایدرباره ا....دونمی اسم مادرش رو نمی ولدهیآره دختر فر-    

 میکنیبعدا صحبت م
 

  بودی احترام محکم و جدنی صحبت کردنش با خانم بزرگ در حیحت    
 

  دختر؟ھیاسم مادرت چ-خانم بزرگ    
 

  تاجکیمحبوبھ ن....محبوبھ-    
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 ؟ی ھستیمتولدچھ سال-خانم بزرگ    

 
 خانم٧٢-    

 
 ؟یدیارسالن تو شناسنامش رو د.....؟٧٢-خانم بزرگ    

 
 دهی دثمیم.....من نھ خانم بزرگ-ارسالن    

 
 ارتشیصداش کن ب-خانم بزرگ    

 
 : تکون داد و بھ طرف من برگشت وگفتیارسالن سر    

 
  رو بھ خانم بزرگ بدهرپارسایام-    

 
 دادو خودش ی بود عالمتستادهی ایارسالن باسر بھ مرد محافظ کھ کنار    

 . رفترونیب
 

 کھ حاال یشمیاون خانم کت و دامن .....گذرهی می اطرافم چدونستمینم    
 و من ختیری خانم نام داره ھنوز داشت اشک مدی و ناھازهی مادر ندونستمیم

 .دمیفھمی اشک ھا رو نمنی ای و من معنکردیرو نگاه م
 

پارسا رو .....بھ طرف خانم بزرگ رفتم و پارسا رو بھ طرفشون گرفتم    
  و بھ دست و پازدنستادمی ای و من عقب رفتم کناردیآروم بھ آغوش کش

 
 و من زدیپارسا کوچولو من داشت دست وپا م.....پارساکوچولو نگاه کردم    

شت بھ  رنگ بھ تن دای کھ کت و دامن طوسیخانم..... جلو برمدمیترسیم
 :طرف خانم بزرگ رفت و پارسا رو گرفت و گفت

 
  شده؟یچ..... پسرم؟ھیچ-    
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 گذشتھ بود و قھیدق٥ دیشا.....کردی مھی پارسا بلندشده بود و گرغیج    
  کھ جراتدمیترسی خانواده منی و من آنقدر از اختیری اشک مزکمیعز

 
 چشمام ی دھنم گذاشتم و اشک توی ھم نداشتم و دستم جلودنینفس کش    

 عذاب نجات نی بود کھ من و پارسا رو از ااشاری یصدا......حلقھ زده بود
 داد
 

 کیپارسا فقط .....دی بدشیمادرجون،زنعموجان لطفا پارسا رو بھ ستا-    
 رشی بگای بشیستا.....شیاونم فقط بھ خاطر وجود ستا....ماھھ آرومھ

 
 دنشی بھ آغوش کشیرواز کردم و دستام رو برا پزمی عزیبھ سمت پارسا    

 دمی کشینفس راحت.....دمیبلند کردم و پارسا رو بھ آغوش کش
 

 بغلم حل ی توخواستی و انگار مدیکھ پارسا صورتش رو بھ لباسم کش    
 .بشھ و من دستام رو محکم تر کردم

 
 یی آقانجامیمن ا....زکمیجانم عز-    

 
 بھ ی کھ لبخنددمی بھ صورتش کشی و دست موھاش رو بوسھ زدمیرو    

 زمیعز.....دیوسعت صورتش زد و دوباره صورتش رو بھ گردنم کش
 

 تنش رو بھ مشامم یانگار اونم مثل من کھ بو. از من جدا بشھخواستینم    
 آغوشم ی و تودیکشی مکشی تنم رو بھ مشام کوچیشدم،بوی و آروم مدمیکشیم

 .شدیحل م
 

خوش .... پدرو پسر مثل ھمننیا...... مادرجوندیمشاھده فرمود-اشاری    
 قھیسل
 
 

 بودمش دهی سالن حضور داشت و من تا بھ حال ندی کھ توی پسریصدا    
 :گفتیبلندشد کھ م
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ُاه اه عجب بچھ ا-      ی شروع کرده حداقل فسقلیماھگ٧از .....یُ

 یدیرسی مثل ما بھ مھد میکردیصبرم
 

 ی دوست دخترمون تونیحداقل مااول....گھی راست ماوشین شییخدا-اشاری    
 یماھگ٧ یمھد بوده نھ تو

 
 ی و چشمای قھوه ای باموھایپسر.... آقاستنی ااوشیپس ن    

  توپھی خانواده موروثنی ای ھم کھ توکلیقدوھ.....سبز
 

 : جداکرداوشی آقا بود کھ نگاھم رو از نیصدا    
 

 دی خودتون رو مسخره کنھیکاف-ارسالن    
 

 :وبعد بھ طرف من اومدو پارسا رو ازبغلم گرفت و گفت    
 
 

 ما بھ دوننیھمھ م.....توجھ نکن......؟ی پسرگنی می بھت چنایا-ارسالن    
 می نداریکلفتامون کار

 
اما ....دیچی دلم پی تویزیباحرفش تا تھ وجودم سوخت و احساس کردم چ    

 مظلوم پارسا برنداشتم و مصر ی افھینگاھم رو از ق
 

 پدر سنگ ھی ـــــــــ شبـــــــــبــــینگاھم رو بھ نگاه کودکانش کھ عجــــــــ    
 .دلش بود دوختم

 
 ھی گری و آماده براکردی بھ آقا نگاه مزونی آویپارسا با اخم و لبا    

 :بود،خواستم بھ طرفش برم کھ ارسالن خان با داد گفت
 

 سایعقب وا-    
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 پارسا بلندشد و من ھی گریھم زمان با تموم شدن حرف ارسالن خان صدا    
 رمی جلو گذاشتم تا پارسا رو از بغلش بگیبا شتاب قدم

 
 سایگفتم عقب وا-    

 
 قتی کھ روان شده بر صورتم از ترس و طعم تلخ حقیی و اشکاھیباگر    

 :گفتھ شده از زبان مرد روبروم گفتم
 

 ی بااون داریتو چھ فرق.....یدیتوھم مثل فر.....جلوپارسا داد نزن-    
 

 کردمی نمھی رو تخلمی و ناراحتزدمی بود کھ اگھ حرف نمنیاونقدر دلم سنگ    
 حرف زدن کتک خوردن از نی ای اگھ بھایحت......مردمی غم منیحتما از ا

  عمارت باشھنی ایآقا
 

و از بغل ارسالن خان گرفت و بھ آغوشم  اومد و پارسا رکی نزدنیاسمی    
 :سپرد و گفت

 
 شی ستانی بشایب..... پارسانمیا....شیآروم باش ستا-    

 
 بھم نگاه تیارسالن با عصبان..... بغلم فشردمیپارسا رو محکم تو    

  ونیاسمی نی مبل بیرو...... ترشده بودرهیرنگ چشماش ت....کردیم
 

 : بااخم بھ من نگاه کرد وگفتخانم بزرگ.... نشستماشاری    
 

 عمارت صورت نی انی قوانی رودی کارھا بانکھیاول ا-    
 پس ی پرستارھی فقط نکھی و ای بھ پارسا رو نداریتوحق وابستگ........رهیبگ

 .مراقب رفتارت باش
 

 .....ای بود آی شدننیا    
 

  شناسنامھ توئھنی خب انکھیدوم ا-    
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  تاجھ؟کی اسم مادرت محبوبھ ننکھیسوم ا    
 

 بلھ خانم بزرگ-    
 

 ؟ی ھستیمتولد چھ ماھ-خانم بزرگ    
 

  گرفتند٧٢ ھستم اما شناسنامھ ام رو اسفند٧٢متولد آذر-    
 

اونم موقع .....شناختمی تاج رو مکیاما من محبوبھ ن-خانم بزرگ    
  فوت شد٦٢تولدپسرش سال

 
 موقع تولد من و برادر ٧٢مادر من سال.... خانم بزرگرممکنھی غنیا-    

 ....دوقلو م فوت شده
 

  بھت گفتھ؟ی رو کنایا-خانم بزرگ    
 

 نی گل نسا و عمو حسی بیب.... کھ من رو بزرگ کردنییکسا-    
 

 کجاست االن؟....گل نسا؟-خانم بزرگ    
 

 . تصادف کردندشیسال پ٢....فوت شدند-    
 

 مراقب پارسا باش.....ی بریتونیباشھ م-خانم بزرگ    
 

  جونمشترازیب....حتما مراقش ھستم-    
 

 خوبھ-خانم بزرگ    
 

 روز خوش-    
 



 47 

 کھ خانم بزرگ دمیبھ طرف در سالن قدم برداشتم و ھنگام خروج شن    
 :گفت

 
 شھی دختر ھم فعال از عمارت خارج نمنیا.....داکنی رو پقتیارسالن حق-    

 
 .کردمی بود و درکشون نمنیحرفاشون برام سخت و سنگ    
 ؟ی چیعنی اصرار خانم بزرگ و سئوال و جواب ھا نیا    
 شناخت؟ی گل نسا رو می بیچرا ب    
  اشتباھش گرفتن؟ھ؟چرابامنیمھرساک    

 
 . بوددهی خوابرتری نا آروم بود و دیپارسا کم.....شب بود١١ساعت     

 
 پراز یکم....می نداشتیبھ نظرم امروز من و پارسا روز خوب    

  و ترسیپراز نگران.....دلھره
 

  در اومدی فکرا بودم کھ صدانی ھمیتو    
 د؟یداری خانم بشیستا-    

 
 .کردی چکار منجایاون ا..... بودثمی میصداصدا    
  کردمھنوز لباسم روعوض نکرده بودم بھ طرف دررفتم و در رو باز    

 
  شده؟یچ-    

 
 ....یچیھ-    

 
 ....پس شما-    

 
 : حرفم رو ادامھ بدم و گفتھینذاشت بق    

 
 آقاخواستھ ببرمت اتاقش-    
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 : بود و باترس گفتمدهی بودم کھ مطمئنا رنگم پردهیاونقدر ترس    
 

  اتاقشون؟یببر.....منو-    
 

  باھات صحبت کنندخوانیآره م-    
 

 .... پاخوادینم..... بزنھ؟خوادحرفیفقط م.... فقطیمطمئن-    
 

 میابریب.... بھت بزنندی صدمھ اخوانیمطمئن باش نم....آره دخترخوب-    
 منم حواسم ھست

 
 پارسا تنھاست-    

 
 ده؟یمگھ نخواب-    

 
 دی االن خوابنیھم-    

 
 می برای بستی نیخب پس مشکل-    

 
 ی بھ موھایدست.....دمیو پتو رو کشآروم بھ سمت تخت پارسا رفتم     

 گھی بھ خاطر حرکت امروزم نخواد بزاره دنکھیبافکرا.....دمیخوشکلش کش
 

 ی دل خوشھیبازم ....رنی رو ازم بگگھی دزی چھیبازم ....نمیپارسا رو بب    
 ی نفس بکشیوقت..... کنمی چطور زندگی دل خوشی و من برنیرو ازم بگ

 ی نھ زندگیکنی می فقط مردگی دل خوشیب
 

 تھ راھرو ی بھ طرف اتاق آقا کھ اتاقثمی وھمراه با مدمی کشیقینفس عم    
  اجازه ورود بھ اون راھرو رو نداشت و روز اول من ھم فکرچکسیبود و ھ

 
 عمارتھ کھ نی ای چون اون تنھا راھرو توستادهی ایکردم کھ جلو دراتاق    

 .در داره
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 کھ یی از حرفای درستده؟مفھومی میچھ معنحرفاشون .....دمیشنی میچ    
 کردکھیاصال انگار مغزم کار نم.... نداشتمزدندی ماشاریارسالن خان و 

 
 را نفسم بستھ شتری بیفقط با ھر کلمھ ا..... کنملیحرفاشون رو تحل    

 گھی دنیا.....رمی بپذخوامی من نمگھ؟نھی اجبار دھیبازم .....شدیم
 

سال و ٢٠فقط .....مگھ من چندسال دارم.....ز حدتوانم اادتریز......ادهیز    
 کردمیاحساس م...... بھ سوزش افتاده بودنمیس...... ھمھ زجرنیا

 
 ی بژنی گرفتن اکسیتالشم برا.......ستی ندنی نفس کشی برایژنیاکس    

 . بودجھینت
 

 . باربودنی سومی برایی ھوای بنیفکرکنم ا    
 

مرگ .....مرگ مادرم.... تولدم آگاه شدماناتی از ھمھ جری بار وقتنیاول    
 ....برادرم

 
 می زندگیتنھا کسا..... و عمو بودی بی بار موقع اطالع از مرگ بنیدوم    

 
 وحاال    
  بار کھنیسوم    

 
 زده ھی تکاستشی ری کھ بھ صندلدیدیچشمام فقط وفقط ارسالن خان رو م    

 ی برای اما من نفسخورهیتکون مھنوز لباش ......کنھیو حکم م
 

 ام نھی قفسھ سی دستم رو روھی گلوم و ی دستم رو روھی..... ندارمستادنیا    
 جلو چشمام..... احساس سقوط دارم.....دمی و فشار مزارمیم
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 ی افتادم و ھم چنان برانی زمی شد و روی پام خالریز.....رهی میاھیس    
 چیانگار ھ.....ژنی ذره اکسھی از غی اما درکردمی تالش مدنینفس کش

 
 صحنھ فقط ھجوم نیآخر..... اون اتاق وجود نداشتی فضای تویژنیاکس    

 یاھی و بعدسدمی بھ طرفم رو دثمی و ماشاری
 
 
 

 ی چشمام رو باز کنم نداشتم و فقط صداھانکھی بودم اما حس اداریب    
 :دمیشنیاطرافم رو م

 
 و ی کھ گفتھ بودیالبتھ باتوجھ بھ اتفاقات....ی شک قوھی.....ُ شک بودهھی-    

 نی قبال ھم اکنمی و البتھ سرگذشتش فکرمالی وی دفعھ قبل تودنید
 

 اصال نی واشھیاتفاق براش افتاده اما تکرارشون مطمئنا موجب سکتھ م    
 کنھی ارسالن داره چکارمدونمینم.ستیسال ن٢٠ دختر بھ سن ھیمناسب 

 
 دنی جنگی دختر ھم تراز تو برانیاما بھش بگو مائد گفتھ ا    

 دختر نیداره گناه ماندانا رو سر ا.....اشاریجنگش نابرابره ......ستین
 ...کنھی میمعصوم خال

 
 :دیچی اتاق پی بود کھ تواشاری ی صدای بعدیوصدا    

 
 خانم بزرگ یحت.... اونقدرا ھم بدنبود شبی دی اما باورکن حرفادونمیم-    

 ...فتھی اتفاق بنی امیکردیفکرنم......ھم اطالع داشت
 

 خطر داره.....دی مواظب باششتریبھ ھرحال ب-    
 

 شھ؟یدارمی بیک.....باشھ حتما-    
 

 شھیدارمی بگھی ساعت دھیحداکثرتا ....شھیدارمیب-    
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 دم؟ی شنیمن چ.....ثمیم....اشاری.....ارسالن خان......شب؟ی دیحرفا    

 
  گفت؟یارسالن خان چ    

 
  گرفتھدیگفت بھ اجبار و زور اجازه نامھ من رو از فر    

 
  من ناراحتھی از راحتدیگفت فر    

 
  خونھ بھ خاطر نامزدپسرش ناراحتھنی ای از بودن من تودیگفت فر    

 
 کشھی مرونی عمارت بنی و من رو از اکنھی متی شکادگفتھیگفت فر    

 
  حق رفتن بھ اتاق تھ باغ رو ھم بھی بھ خاطر عروسش حتدیگفت فر    

 
  و حق رفتن بھ خونش ندارمدهیمن نم    

 
 خونھ ارسالن خان و پرستار پارسا بودن ی گفتھ حق بودن تودیگفت فر    

 رو ندارم
 

 شی ماندانا مھمتر از ستایعنی    
 

 شی عروسش بشھ مھمتر از ستاندهی کھ قراره در آی ابھی غریعنی    
 

 ھست کھ از پوست و خون خودشھ    
 

 ی خرج شده برای طعم پدرانھ ھاچوقتی از پدرانش نداشتم چون ھیدرک    
 

 دمیفرھاد رو من نچش    
 

 چرافقط فرھاد بچھ اش بود.....چرا فقط فرھاد پسرش بود    
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 ی چشی پس ستاگفتی نمچکسیچراھ..... جانبودمچیچرامن ھ    

 
  بھ خاطردیارسالن خان ھم باصالبت و تحکم خاص خودش گفتھ بود با    

 
 نباختنش چھ کار کنم؟    

 
  کھ من عقد موقت ارسالن خان بشمخوانیخانم بزرگ و ارسالن خان م    

 
  ورهی نتونھ مالش رو از ارسالن خان پس بگدیعقد ارسالن خان بشم تا فر    

 
 .و تصاحب کنھ ردیارسالن خان مال فر    

 
  برده ارسالن خان بشھشی بھ ستالی تبددی بادی برده فرشیکھ ستا    

 
  بھچکدومی ھشھ؟اصالی می چشی؟ستای چشی وسط ستانیپس ا    

 
 ی کھ حتی کسی بھ دخترتنھا و بچکدومیھ..... فکرکردمی نامشیستا    

 
 ..... بدن فکرکردندی ھم اونا بادنشیاجازه نفس کش    

 
 ھی.... آدمھھی کننی کھ دارن ازش صحبت می فکرکردن از مالچکدومیھ    

 
 .... دارهدنیحق نفس کش..... دخترهھی....انسانھ    

 
 ؟ینیبی می دارایخدا    

 
  ارزشمیمن اونقدر ب.....کشم؟یچراھنوز نفس م..... چراھنوز زندم؟ایخدا    

 
 دنیکھ اسم مال رو بھم اختصاص م    
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 ....زننی و بھ اسم خودشون مدزدنیممن رو از ھم     
 

  مرد مغرور و خودخواه بودنیچقدر ا    
 

 اشارخانی حرف نبود شبی ددهی شنیحرفا    
 

 اشارخانی دختر حرف نبود ھی ی و بندگیحرف بردگ    
 

  از خداکردمی اومدند وھق زدم و گلھ منییاشکام ھمراه با فکرام پا    
 

  آوردمی و نفس کم مزدمیھق م    
 

 ونی در میکی کردم و ھق زدم کھ نفس کم آورده بودم کھ ھیاونقدر گر    
 دمیکشینفس م

 
 : جلوم ظاھر شد و سرش رو خم کرد و آروم گفتدی با روپوش سفیمرد    

 
 ستی ھا برات خوب نی ھا و نا آرومھی گرنیا.....آروم باش دختر خوب-    

 
 :بانفس نفس گفتم    

 
 رمیب م...خوامیم....رمیمینم....ــینم.. .چرا....زندم؟.....ھنوز.........چرا-    

 
 .رمی بمخوامیزجھ زدم و گفتم م    

 
  کرد وی سرم خالی توی سرنگاتی بھ تاسف تکون داد و محتویسر    

 
  مطلق بھ سراغم اومدیکی ھم افتاد و تاریپلکام رو    

 
 

 دم؟ی شنیمن چ.....ثمیم....اشاری.....انارسالن خ......شب؟ی دیحرفا    
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  گفت؟یارسالن خان چ    

 
  گرفتھدیگفت بھ اجبار و زور اجازه نامھ من رو از فر    

 
  من ناراحتھی از راحتدیگفت فر    

 
  خونھ بھ خاطر نامزدپسرش ناراحتھنی ای از بودن من تودیگفت فر    

 
 کشھی مرونی عمارت بنی و من رو از اکنھی متی شکادگفتھیگفت فر    

 
  حق رفتن بھ اتاق تھ باغ رو ھم بھی بھ خاطر عروسش حتدیگفت فر    

 
  و حق رفتن بھ خونش ندارمدهیمن نم    

 
 خونھ ارسالن خان و پرستار پارسا بودن ی گفتھ حق بودن تودیگفت فر    

 رو ندارم
 

 شی ماندانا مھمتر از ستایعنی    
 

 شی عروسش بشھ مھمتر از ستاندهی کھ قراره در آی ابھی غریعنی    
 

 ھست کھ از پوست و خون خودشھ    
 

 ی خرج شده برای طعم پدرانھ ھاچوقتی از پدرانش نداشتم چون ھیدرک    
 

 دمیفرھاد رو من نچش    
 

 چرافقط فرھاد بچھ اش بود.....چرا فقط فرھاد پسرش بود    
 

 ی چشی پس ستاگفتی نمچکسیچراھ..... جانبودمچیچرامن ھ    
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  بھ خاطردیارسالن خان ھم باصالبت و تحکم خاص خودش گفتھ بود با    

 
 نباختنش چھ کار کنم؟    

 
  کھ من عقد موقت ارسالن خان بشمخوانیخانم بزرگ و ارسالن خان م    

 
  ورهی نتونھ مالش رو از ارسالن خان پس بگدیعقد ارسالن خان بشم تا فر    

 
 . رو تصاحب کنھدیارسالن خان مال فر    

 
  برده ارسالن خان بشھشی بھ ستالی تبددی بادی برده فرشیکھ ستا    

 
  بھچکدومی ھشھ؟اصالی می چشی؟ستای چشی وسط ستانیپس ا    

 
 ی کھ حتی کسی بھ دخترتنھا و بچکدومیھ..... فکرکردمی نامشیستا    

 
 ..... بدن فکرکردندی ھم اونا بادنشیاجازه نفس کش    

 
 ھی.... آدمھھی کننی کھ دارن ازش صحبت می فکرکردن از مالچکدومیھ    

 
 .... دارهدنیحق نفس کش..... دخترهھی....انسانھ    

 
 ؟ینیبی می دارایخدا    

 
  ارزشمیمن اونقدر ب.....کشم؟یچراھنوز نفس م..... چراھنوز زندم؟ایخدا    

 
 دنیکھ اسم مال رو بھم اختصاص م    

 
 ....زننی و بھ اسم خودشون مدزدنیمن رو از ھم م    
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  مرد مغرور و خودخواه بودنیچقدر ا    
 

 اشارخانی حرف نبود شبی ددهی شنیحرفا    
 

 اشارخانی دختر حرف نبود ھی ی و بندگیحرف بردگ    
 

  از خداکردمیم و گلھ م اومدند وھق زدنییاشکام ھمراه با فکرام پا    
 

  آوردمی و نفس کم مزدمیھق م    
 

 ونی در میکی کردم و ھق زدم کھ نفس کم آورده بودم کھ ھیاونقدر گر    
 دمیکشینفس م

 
 : جلوم ظاھر شد و سرش رو خم کرد و آروم گفتدی با روپوش سفیمرد    

 
 ستی خوب ن ھا براتی ھا و نا آرومھی گرنیا.....آروم باش دختر خوب-    

 
 :بانفس نفس گفتم    

 
  ن.....چرا....زندم؟....ھنوز....چرا-    

 
 

 .....زدی کھ آروم اسمم رو صدا مدمیشنی رو مییصدا    
 

 پاشووقت رفتنھ خوابالو....زمیپاشوعز.،ی خانمشیستا.....شیستا-    
 

  افتادنیاسمی مھربون افھیچشمام رو آروم باز کردم و نگاھم بھ ق    
 

 یپاشودختر..... بانوخوابالوشیسالم برستا-    
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 رو شروع کرد و اتفاقات رو بھ تشی گذشت کھ مغزم فعالی اقھیچنددق    
 دمی ھم کشی آوردم و اخمام رو توادیطور واضح بھ 

 
از خونھ برات .....یستی ھنوز آماده نادی ماشاریاالن ....پاشو دختر خوب-    

 می جائنی اگھی ربع دھیتا .....اشاری من برم دنبال  بپوش تاایب......لباس آوردم
 : کھ گفتمدی بھ طرف در چرخنیاسمی    

 
 م؟یکجا قراره بر-    

 
 گھیعمارت د-    

 
 امیمن عمارت نم-    

 
 میتونیما نم.....ارسالن و مادرجون بزرگ خونھ اند .....شیببخش ستا-    

 گھی ربع دھی.....خوادی رو نمی اما مطمئنم مادر جون بد کسمی کنشونیراض
  عمارتمی تا برگردمیایم
 

 دیمن با.....دمی نمگھی اجبار دھیمن تن بھ ....گردمینھ من عمارت برنم    
 دیبا.... اجبار باشھنبارھمی بزارم ادینبا.... تن بھ خواستھ اونا بدمدینبا....برم
 .رنی بگمی برام تصمھی قراره بقیتاک.... تالش کنممی زندگیبرا
 

 ی داشتم اما مھم نبود براجھی کم سرگھی.... اومدمنییبا سرعت از تخت پا    
 می کھ شده جلو اجبار زندگکبارھمی خواستمی بارمنی اولی کھ برایمن
 . آورده بودنیاسمی اتاق رفتم کھ ی صندلی رویبھ طرف لباسھا.....ستمیبا
 

 سرم ی رو ھم روی و شال مشکدمی بافت بنفش پوشی رو رویپالتو مشک    
 بھ ی رو برداشتم و نگاھفیک..... افتادنیاسمی ی دستفیانداختم کھ چشمم بھ ک

 رفتم و فی پول داخلش رو برداشتم و بھ طرف کفیفقط ک....داخلش انداختم
 . رو برگردونمنیاسمیباخودم عھد بستم ھرطورشده پول 
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 ی تویزی کردن چادی پرستار درحال پھیفقط ..... بھ اطراف انداختمینگاھ    
 مارستانی بیخوب.....زدی و ھم زمان ھم داشت باتلفن حرف مستمیس

 .خلوت و آروم....گھی دنھی ھمیخصوص
 

 با اشاری و نیاسمیمطمئنا.....آروم قدم برداشتم و بھ سمت پلھ ھا رفتم    
 .انیآسانسور م

شت نگھبان دا...... رفتمیبھ طرف درب خروج.....طبقھ اول شلوغتربود    
 دیدیخب البتھ اگرم م..... و متوجھ من نبوددادی مرد جواب مھی یبھ سوال ھا

 .شدیمتوجھ نم
 

 رد ی زن چادرھیآروم از پشت سر .... بزرگ نبودیلی خمارسانی باطیح    
 ھی جلوثمی مدمی بھ طرف چپم انداختم کھ دینگاھ.... گذاشتمابونیشدم و پا بھ خ

  نھیوا.... بودستادهی بلند ای شاسنیماش
 کھ مطعلق بھ اون عمارتھ یزیبھ طرف راست حرکت کردم تا از ھرچ    

 برم؟اصالقراره دی برسم تا بدونم کجام و کجاباابونیدوربشم و بتونم بھ سرخ
 از.....کجابرم؟کجا رو دارم برم

 
 بھ خاطرعروسش دمیخونھ فر.....خونھ ارسالن خان کھ فرار کردم    
 جا چیھ.....؟ی بری کجا رو دارگھی دشی ستاخب.... برمتونمینم

 دی اما بھ ھرحال بای بری جاندارچیھ....شیستا
 

 بود رفتم و ابونی کھ سرخیبھ طرف آژانس....ی دوربشنجاھمیاز ا    
 ی بی برم مثل بدیبا.... امامزاده صالح کردمی برای تاکسھیدرخواست 

 ھی برم و از خدا بخوام تا دیبا.....نذرکنم
 

 ھم بھ جز امامزاده صالح ییالبتھ جا..... بدهمی زندگنی بھ ایسرو سامون    
 یونھ حت.... کھ دلم بھ داشتنش گرم باشھینھ برادر.....ینھ مادر......ندارم

  کھ پشتوانھ دخترشیپدر
 

 کسم و یباوجود داشتن پدرو برادر ب...... کسمی دختر بھیمن ......باشھ    
 .ی سرپناھچیبدون ھ.... پشتوانھیب
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 جلو پام ی و دعا کردم تا راھختمیاشک ر..... امامزاده امیروزه تو٣    
 اصال از حرم وهی و آبمکی کدنی خرای واجب ی کارایجز برا....بزاره

 . نرفتمرونیب
 

 خان رارسالنی از دست امی راحتنی بھ ھمشھیمگھ م.....ترسمیھنوز ھم م    
 . فرار کرددیو فر
 ھم ی داره کھ چندباری ساری خواھر توھی ی بی آوردم کھ بادیامروز بھ     
  رفتھدنشیبھ د

 
 ابی تا آبھا از آسرمی خالھ پناه بگشی برم وپدیبا....خالھ گلرخ.....میبود    

 . بودنیاسمی فی کی پول تویخدارو شکر مقدارقابل توجھ.....فتھیب
 

 از دیبا..... شھر دوربشمنی از ادی امروز بانیھم..... بودمنالی راه ترمیتو    
 ی کسگھی دزارمینم....خوامینم.... و اجبار فرار کنمی و بدبختیکی ھمھ تارنیا

 ... بھم زور بگنزارمینم.....رهی بگمیبرام تصم
 

 .... رفتمیبھ طرف باجھ مخصوص سار    
 

 دخانم؟ییبفرما-    
 

 خواستمی می ساری براطی بلھی....سالم آقا-    
 

 ست؟ی نیمشکل....فتھی راه مگھی ساعت دکی-    
 

 در رفتنم برام عذاب آور ریدرستھ تاخ.... داشتھ باشھتونھی میچھ مشکل    
 ...ستی نیبود اما راھ

 
 ستی نینھ آقا مشکل-    
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 بھ نام؟-    
 

 ستھیشا-    
 

 ستھ؟یشا-    
 

 ستھی شاشیستا....بلھ آقا-    
 

 ستھی صندوق خانم شادییبفرما-    
 

 طی کھ بلیبھ طرف صندوق رفتم و پول رو پرداخت کردم اما نگاه مرد    
 ....دادی نگاه آزارم مینی سنگنی و اکردمی حس مکردیرو صادر م

 
 ساعت روزیاز د..... خوردن بخرمی برایزیبھ طرف بوفھ رفتم تا چ    
 ضعف داشتم البتھ ی نخورده بودم و حسابیزی چگھی خوردم دکی کھیکھ ١١

 ی کھ رویی ھای قالی رودنیخواب
 

 نی زمیسنگ مرمر امام زاده پھن کرده بودند سخت بود و بخاطر سرما    
 .کردی مشتری ضعفم رو بنی سرماخورده بودم وایبدنم بستھ بود و کم

 
 :نیاسمی        

 
 .می سالن نشستھ بودی تویھمھ کالفھ و عصب        
 اگھ بخوام بد بدونم..... بدای خوب بدونم دونستمی رو نمشینبود ستا        

 
 ھم حق شیستا.....خوامی رو نمی خدخواھنیمن ا..... خودخواھمیعنی        

 نیدرستھ ا..... داره اما بھ ھرحال براش نگرانمیزندگ
 

 ی چدونمی کھ نمیابونی خی اما تودونھیجاخودش رو حبس ارسالن م        
 زی کھ پراز گرگھ و دندون تیاز جامع..... بھترهادی بشیخوادپیم
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 ھمھ بای خونھ تقری بھتره توشی مثل ستایی تنھای دخترایکردن برا        
 .ختھی بھ ھم رزیچ
 

 بود و رنخوردهی نا آروم بود و شیلی خشیروز نبود ستا٣ نیپارسا ا        
 یاھ و فقط گیمادرجون ناراحت و عصب.....ھمھ رو کالفھ کرده بود

 
 اصرارھا رو نی الیدل......زدی اتاق کار حرف میبا ارسالن تو        

 اما...... رو برگردونھشی ستاخوادیچرامادرجون م......دونستمینم
 

 آدم ھاش رو ی ھمھ رونی بھ برهیآروم و خ....آروم بود..... ارسالن        
  سختی بگردن مثل ھمون روزاشیجمع کرده بود تا دنبال ستا

 
 از ھمون رارسالنی آروم بود و آروم بودن امتی نھایاما امروز ب        

 دی کھ داشت شدی بعد از آرامششھیھم..... ھامون ھم ترسناک بودیبچگ
 .شدی میطوفان

 
 

 چند روز کنار نیمثل ا..... ارسالن بھ طرفش رفتمی گوشیبا صدا        
 . کرده بودبشی جی بود و دستاش رو توستادهیپنجره ا

 
 

 بگو-        
 
 

 اعمارتیب-        
 
 

 : رو کھ قطع کرد آروم گفتمیگوش        
 
 

 ارسالن؟-        
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 : بھم انداختیبرگشت و نگاھ        
 
 

 اسی ی بھ فرارش کمک نکنگھیبھتره د.....ادیداره م-        
 گفتی رو باتحکم خاص خودش ماسی نطوری ھمشھیھم        

 
 

 فرار کنھ مارستانی از بکردمیفکرنم.....من کمکش نکردم ارسالن -        
  شھرنی ای تودونمیخوب م.....زاشتمیوگرنھ تنھاش نم

 
 سالھ آواره بشھ اما ارسالن ٢٠ دخترھی خوامیمن اصال نم.....تنھاست        

 .خوادی متیاونم امن.... دارهیاونم حق زندگ
 

اون .....اسی یدیگوش م..... دارهتی امننجایاون دختر فقط و فقط ا-        
 اس؟یمفھومھ .... عمارت باشھ ی تودیدختر با

 
 اشیارسالن بود و خودخواھ        
 شی کالمکیارسالن بود و         
 یاگھ لبخندش رو برا..... از سنگھکردمی کھ فکرمیارسالن بود و قلب        

 کاش ساالر.... از سنگھکردمی فکرمدمیدیر نمپارسا و ساال
 

  بھی ارسالن رو راضتونھی کھ مھیاون تنھا کس..... بودنجایا        
 . جا بودنیکاش ا....ومدیکاش م...... کنھیھرکار        

 
 :شیستا        

 
 کردن و دای من رو پیروز سخت٣ بعد از ی راحتنی بھ اشدیباورم نم        

  ندارم ازی چراخالصایخدا.....گردوننیرت بر مدارن بھ عما
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 ثمی میباصدا..... خودم رو داشتھ باشمی زندگزارنیچرانم.....دستشون        
 بھ طرفش برگشتم

 
 کارت درست نبود-        

 
 یتلخ تر از ھر زھر.....ناخودآگاه تلخ شدم        

 
 ؟یکنی منییتوتع-        

 
 شیروز پ٤٥ ساده و ساکت شی ستاتونستی نمنیا.....تعجب کرده بود        

  شده بودزی سال سررستیروز بعد از ب٤٥ نی ایتو.....باشھ
 

 باشھ جز تونھی میآخرش چ..... تحمل کنمتونستمی نمگھید......صبرم        
 خالص یکی و تاریاھی ھمھ سنیخب من کھ از خدام بود از دست ا....مرگ

 بشم
 

 کنندی منیی مطمئنا آقا تعی ولکنمی نمنیینھ من تع-        
 

 بارم کھ شده برترسم غلبھ کنم و ھی ی براخواستمی بودم اما مدهیترس        
 : بزنمی تفاوتینقاب ب

 
من ازش .....آخرھمھ راه ھا مرگھ...... کنھ؟نیی تعخوادی رو میچ-        

 ترسمینم
 

  آھستھ زمزمھ کردمرلبیوز        
 

 . بترسمخوامینم-        
 

اگھ بگم خودم ھم متعجب بودم و ..... حالت من متعجب بودنی از اثمیم        
 . کھ چند روزه بھ دست آوردم دروغ نبودیشگفت زده از شجاعت
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 شده بود اما خودم رو شتریبا ورودمون بھ عمارت استرس و ترسم ب        
 و شجاعت پنھان ی تفاوتیرس و ترسم رو پشت نقاب ب و استکردمیکنترل م

 کردمیم
 

 کنار رفت و نھ با چشمان نیاسمی دهی ترسی چشم ھانینقابم نھ باا        
 ی برادیکشی بلند پارسا کھ دلم پرمی ھاھی ونھ با گردخانمی ناھونیگر
 

 کھ ثمی پشت سر میرحالتیی تغنیبدون کوچکتر.......دنشیبھ آغوش کش        
 باخودم تکرار..... راه افتادمرفتیمطمئنا بھ طرف اتاق آقا م

 
مال .....یستی نچکسی تو مال ھشی ستاکردمیم        

 .فقط و فقط بھ خودت فکرکن....یشیتوستا....چکسیھ
 
 
 

 وامروزم ترسم روزی مرد ترسناک ددنیبا وارد شدنم بھ اتاق و د        
 نیی نبود کھ بخوام از موضع خودم پای معننی بھ انیچندان شده بود اماا٢
 .امیب
 

 . نشستھ بوداستشی رزیپشت م        
 

 صداش محکم تر و ترسناک ی بھ من زل زده بود ولنشیبا نگاه سنگ        
 . بودشھیتر از ھم

 
 کجابود؟-        

 
 . سکوت کرده بودثمیاما م..... بودثمیمخاطبش مطمئنا م        

 
 ثمیم-        

 
 : جلو گذاشت و گفتی قدمثمیم.... ترسناکیلی بود و خیلحن اخطار        
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 دیآقا صبر کن-        

 
 کجا؟-        

 
 جواب ارسالن دیچرا با.....کردمی رو درک نمثمی ھمھ تعلل منی الیدل        

 .خان رو نده
 

  داشتی ساری براطیبل....نالیترم-        
 

 ؟ی سارطیبلو.....نال؟یترم-        
 

 آقا-        
 

 ثمی مرونیب-        
 

 بلند شد و ی صندلی دفعھ از روکی دارسالنیآقا صبر کن-        
 .کردی شده بود و غرش مری بھ شھی شبدایدوباره شد.....دیخروش

 
  االننیھم.....رونیب-        

 
اصال .....کردمی رو درک نمشی بھ من انداخت کھ معنی نگاھثمیم        

 بودن نالیترم..... باشھتونھی می چی دفعھ اھی تی عصباننی الی دلدونستمینم
 . داشتیمن چھ اشکال

 
 بھ جلو خم شد و ی داد وکمھی تکزیارسالن خان دوتا دستاش رو بھ م        

 :گفت
 

 ؟ی بریخواستیکجا م-        
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 زی میو سکوت فقط بھش زل زده بودم کھ دستاش رو از ریتو        
 بھ عقب برداشتم کھ جلو اومد و ھردو یقدم.....برداشت و بھ سمتم اومد

 : دستاش فشردیبازوم رو تو
 

 ؟یفرار کرد....؟ی اومدرونی بمارستانی از بیبا اجازه ک-        
 

 چشم بود اما ی توی اگھی از ھر زمان دشتری صورتش بیپوزخند رو        
 .جواب من باز ھم سکوت بود

 
        -...... 

 
 رهی و مکنھی کھ قراره از سپھرتاج ھا باشھ فرار می؟کسی بودنالیترم-        

  کجاست؟نجای ایدونی؟می چیعنی اصالت یدونیتو اصال م......نال؟یترم
 

 درد و نی اتونستمی نمنی اشترازیب..... بودی آدم کافنیسکوت در برابر ا        
 بود زل زدم و ی کھ االن طوفانشی جنگلیبھ چشما.....رنج رو تحمل کنم

 :گفتم
 

 بودم چون نالیترم..... اومدمرونی بمارستانیبااجازه خودم از ب-        
 نجای اای ی ھستی تو کستیبرام مھم ن...... فرار کنمدی از تو و فرخواستمیم

 و نھ ینھ تو مھم.... باشمی برده کسخوامی کھ نمنھیمھم ا....کجاست
 خودم ی براوامخیم..... باشمشی فقط ستاخوامیمن م.....فقط من مھمم....دیفر

 بھم زور دمی اما اجازه نمی من رو بکشستیبرام مھم ن..... کنمیزندگ
 شی عمرم مونده باشھ من ستاانی تا پاقھی دقکی اگھ ی کھ حتنھیمھم ا.....یبگ

 از ستی قرار نمن......دینھ برده تو و فر.....ینھ برده و بنده کس....باشم
 ....سپھرتاج ھا باشم

 
 ی اما سعکردمی چشمام رو حس میاشک حلقھ زده تو....با تعلل گفتم        

 اما من آدمش زدمی حرف آخر رو منی ادیبا..... محکم حرف بزنمکردمیم
  کارھا بودمیلی روزھا آدم خنیمن ا.... ھم بودمدیشا....نبودم
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 بھ گھید..... کشمیم.... مطمئن باش خودم رو.....یاگر مجبورم کن-        
 گھی اجبار دھی دمیبھتون اجازه نم......رهی بگمی برام تصمدمی اجازه نمیکس

 دی کنلیرو بھم تحم
 

 پنجھ ھش ی بھم زل زده بود و بازوھام رو توتیارسالن با عصبان        
 .کردمی حس مشتری و من ھرلحظھ درد رو بفشردیم
 

  دخترکنھی نمی تورو مجبور بھ کاریکس-        
 

بازوم از ..... خانم بزرگ بود کھ متوجھ ورودش نشده بودمیصدا صدا        
 ارسالن خان آزاد شد و من بھ طرف خانم بزرگ برگشتم کھ یپنجھ ھا

 :حرفش رو ادامھ داد
 

 نیپدرت فقط قصد داره تو رو از ا......یی سالھ تنھاستی دختر بھیتو -        
 جا نی امیخوایاگھ م.....ی تو خونھ اون نداریی جای و حترونیخونھ بکشھ ب

  دارهلی اصرار من دلنی و ای ھمسر ارسالن باشدی بایبمون
 

 نکھی از اای برد و باخت نوه تون د؟ازیزنی حرف ملی کدوم دلل؟ازیدل-        
  متعلق بھ ارسالن خانتون بشھدی از اموال فریکی
 

 چکدومیمطمئنا ھ....نھ-        
 

 پس؟-        
 

 ...تو....تو-        
 
 

نھ .... خانواده بودهنی کھ متعلق بھ ای ھستی بھ کسھیتو شب....تو....تو-        
  شجاعت و لحن حرف زدنتنیا....یفقط از لحاظ ظاھر

 . و البتھ تن صداتندازهی اون مادیدربرابر ارسالن ھم من رو         
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 ھی و فقط می شوھرم اون رو از دست دادی داورشی بخاطر پشیسالھا پ        
 خونھ نی رو بھ ای بچھ از اون برامون موند و حاال خدا کسھی.... یادگاری

  کھ نھ تو خودھیشب.....ھی بھ اون شبیلیفرستاده کھ خ
 

 مھرسا و البتھ گھی بار دھی از دست ندادن ی و من براییمھرسا        
 عمارت نی ای محافظتت و تویبرا......ی جا بموننی اخوامیمحافظت از تو م

 .می عمارت شدن ندارنی ای جز ھمسر آقایبودنت راھ
 

 فکرکردن وقت یتا آخر ھفتھ برا.... ستی در کار نیاما اجبار        
رو  نیا... کنمدای پی اگھی راه دکنمی می سعی بمونیاگھ نخواست....یدار

تو فقط قراره .....االن برگرد اتاق پارسا و بھ حرفام فکرکن....مطمئن باش
 ی خانواده بشنی ازایعضو

 
 چشم ھا نیا..... شده بودمرهی خانم بزرگ خی عسلیتمام مدت بھ چشما        

 .دادی بھم آرامش منی گفتھ باشند و ایزی چقتی جز حقتونستندینم
 

 اومده شی پیبھ طرف در اتاق قدم برداشتم اما قبلش برگشتم تا سوالھا        
 ...برام رو بپرسم

 
 ھ؟یمادرک....مھرسا-        

 
 مھمھ؟-        

 
 پارسا بچھ ری جز امنجایاما ا.... گذاشتھادگاری بچھ براتون بھ ھی دیگفت-        

 .ستی نیا
 

 ساالر....سالشھ٢٠اون بچھ -        
 

 دخترتون بودند؟-        
 

 .یدختر حاج محمد صولت..... برادرمادگاریتنھا .....دختر برادرم....نھ-        
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 .گذشتی از برگشتم بھ عمارت میدوروز        
 

 رو ی تا ساعتمیبھ درخواست خانم بزرگ باپارسا بھ سالن اومده بود        
 . نداشتمیمی و من ھنوز تصمروز تا آخرھفتھ وقت بود٤فقط.می بگذرونھیبابق

 
 ازی نی ھای نشستھ بود و بھ مسخره بازنیاسمی آغوش یپارسا تو        

 . و آرامشدادی خنده ھا بھم جون منیا....دیخندیم
 

 سرخ پارسا ی از تھ دل و گونھ ھایھمھ با سکوت و لبخند بھ خنده ھا        
 .کردندینگاه م

 
 گوشھ سالن درحال آروم صحبت کرده بودند کھ اشاریارسالن خان و         

  سکوت عمارت رو درھم شکستی بلندی دفعھ صداھی
 

 کھ عشق عمارت دیایب.....دیی عمارت بزرگ کجایاھال-        
  عمارتی آقاییکجا.... ارسالن....یمادرجون....اومده

 
  بود؟ی ھمھ سکوت و آرامش چنی زلزلھ وسط انی من ای خدایوا        
  بای شده بودند کھ پسررهی سالن خیھمھ با بھت و تعجب بھ ورود        

 
 وارد شد بای و صورت زییای دری بلند و چشمای روشن و قدیموھا        

 .سال رو نداشت٢٠ از شتری صورت بنیاما مطمئن بودم ا
 

 کالغ ھا بھم گمیخب باشھ خودم م....د؟یکنی نگام مینطوریھ؟چراایچ-        
 زونیدادن کھ داداش ارسالنم داره بعد از اون عجوزه آوخبر 

 
 با نمی رو ببدی زن داداش جدخوادی دلم مدمی دکنھ،منمی فراش مدیتجد        

 د؟ی رو درست کنزونتونی آوافھی قشھی پرواز اومدم،حاال منیاول
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 : بھ طر پسر تازه وارد پرواز کرد و گفتی با خنده و مسخره بازازین        
 

 نای از دست ادیدلم پوس....یخوش اومد.... دلقک جونمی وایوا-        
 

 رمی بگلتی عشق خونھ تا منم تحوی بگری بگادی....برو گمشو-        
 

 عمرا-        
 

 رفت و بھ سمت ارسالن خان ازی چشم غره ناز بھ نھیاون پسر         
 نمونھ نادر رو ھیا  شد کھ بدهیبرگشت،نگاه من ھم بھ طرف ارسالن خان کش

  بودیارسالن خان؟باور نکردن....برو شدم
 

 کھ بھ وضوع یی لبخند بھ وسعت صورتش و چشماھیارسالن خان با         
 بعد در آغوش ی طرف پسر رفت و لحظاتدبھیباری و خنده ازش میخوشحال

 : گفتنیاسمی صحنھ فکم باز مونده بود کھ نی ادنیمن از د..... بودندگریکدی
 

 اعجوبھ نی فقط ھمکنمی فکر میگاھ.....شی ستاینیبی درست میدار-        
 تیتمام اولو.....ارسالن عاشقشھ.... رو آب کنھخی ارسالن کوه تونھیم

 ارسالن لحظھ بھ لحظھ کنارش بوده و دوننیھمھ م..... باشھدمیالبتھ با....ھاش
 .خودش بزرگش کرده

 
 : رو ندادنیاسمی بلند اون پسر اجازه ادامھ بھ من و بای تقریصدا        

 
 تونھی نمنیاماا....  دل تنگت بودمادی زیلیخ.....دل تنگت بودم ارسالن-        

 ؟ی فراش گرفتدی بھ تجدمیبدون من تصم..... کم کنھتمیاز عصبان
 

 :از ارسالن جداشد و بھ طرف خانم بزرگ برگشت و گفت        
 

تا ٣ اما یریگی ارسالن زن میبار برا٢بار٢.... حقھ مادرجوننیا-        
 و اشاریمادرجون آخھ من و .... خونھ باشھنی ای تودی بایپسر عزب اوقل

 م؟ی کردی چھ گناھاوشین
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 برو خجالت بکش بچھ-مادرجون        

 
 زنداداش نیحاال کجاست ا.....بلھ خب فقط ارسالن بزرگ شده-        

  نھ؟ای عجوزه است نمی انمیراستش اومدم بب.....دیجد
 د؟یدیحاال کجاست بھم نشونش نم        

 
 ی خاصی بزرگترا نگرانکردمیھمھ سکوت کرده بودند و البتھ حس م        
 .دارند

 
 : گفتدی سکوت ھمھ رو دیوقت        

 
 د؟ی بھ من نشونش بددیخوای نمیعنی ؟ھیچ-        

 
 باز شتری و چشمات رو بی لحظھ زبونت رو کنترل کنھی اگھ-اوشین        

 شینیبی خودت میکن
 

 ایچرا مثل اون عجوزه تو بغلت ....؟ی کردمشیکو؟ارسالن کجا قا-        
 ست؟ی نزونتیآو
 

 االنم پشت سرتھ شازده.... خانمھیلیچون خ-اوشین        
 

 . صورتم شدخی مشیپسرتازه وارد بھ عقب برگشت ونگاه آب        
 بھ ینی و بعد باحالت سنگکردمی فقط بھ صورتم نگاه قھی دقکی دیشا        

 .طرفم قدم برداشت
 : صورتم گذاشتی دستاش رو باال آورد و روستادی جلوم ایوقت        
 نم؟یبی میمادرجون دارم چ....؟ی ھستیتو واقع-        
 اون دختر.....آروم باش پسرم-خانم بزرگ        
 رو از حفظ افشی کھ قدمیاونقدرعکسش رو د....مھرساست-        

 ؟ییتومھرسا.....باشم
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 کھ حاال اشک توش حلقھ زده بود شییای دریفقط بابھت داشتم بھ چشما        
 : دور بازو پسر رو حلقھ زد و گفتی کھ دستکردمینگاه م
 آروم باش ساالر-        
 ساالر....ساالر        
 دیچی گوشم پی اونشب خانم بزرگ تویصدا        
 ھی....یادگاری ھی و فقط می اون رو از دست دادی داورشیبخاطر پ-        

 بچھ موند
 ساالر..... سالشھ٢٠اون بچھ االن -        
 ییتوخود مھرسا..... کھ نھھیشب-        
  مادرشمھی من؟من شبی خایوا.....ساالر......پسر مھرسا        
 ارسالن خان رو کنار زد و بھ طرفم قدم برداشت اما من یساالر دستا        

 رو بای زیای از اشک اون دری بودم کھ حاال حلقھ اییای دری اون چشماخیم
 .دربرگرفتھ بود

 . حبس شده بودمی آغوش گرمی بھ خودم اومدم کھ تویزمان        
 . آغوش برام خاص بودنیا        

 . داشتیبی و برام آرامش عجکردی آغوش معذبم نمنیا        
 . بودمستادهی ای حرکتچیبدون ھ        
 : از من فاصلھ گرفت و گفتقھیبعدازگذشت چنددق        
 ھیشب....یلیتو خ.....تو-        
 .خوامیمعذرت م....خانم بزرگ گفتن.....دونمیم-        
تو قراره ....تو.... کردمتتی کنم کھ اذیاھ عذرخودیمن با....نھ تو چرا-        

 ؟یزن داداشم بش
 : بدم کھ ارسالن خان گفتی چھ جوابدونستمینم        
 .....امااگھ تو.....آره ساالر-        
 مبارکھ.... داداشستی نھیاصال بھ اون عجوزه شب.....خوبھ-        
 . نبودی کار سختزدی با بغض حرف منکھیحدس ا        
 ...ساالر-ارسالن خان        
  داداشمیزنیبعداز ظھر حرف م..... استراحت کنمرمیم-        
 رونی گفت و از سالن بی تکون داد و ساالر بااجازه ایارسالن سر        

 .رفت
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 ھی بھ اتاق من و پارسا اومدن و من ازی وننیاسمیبعد از ظھر بود کھ         
 یی از جادی چطور بپرسم اما بھ ھرحال بادی بامدونستی سوال داشتم و نمایدن

 .شروع کرد
 

 ن؟یاسمی-        
 

 جان-اسی        
 

 یدی منھ رو تو دھی شبگنیم....گنی کھ میاون خانم-        
 

 یلیاما مامانم خ....سال داشتم کھ فوت شده٣من فقط .....نھ-اسی        
  روحنکھی ھمھ دوسش داشتن و اگھیم....زنھیدربارش حرف م

 
قبال .... عمارت رو ارسالن ساختھنیآخھ ا.... بودهمی قدیعمارت ھا        

 شیچندسال پ....میکردی میتاعمارت جدااز ھم زندگ٣
 

 نی بھ نام پدربزرگا بوده بھ جز زمنی رو ساخت البتھ زمنجایارسالن ا        
 مھرسا کھ بھ نامش بوده واالن بھ نام ساالر

 
 عمارت ی عکس بزرگ از مھرساخانم توھی گھی ماوشیاما ن-ازین        

 ساالر ھست
 

 از؟ی نشیدیتو د-اسی        
 

  رو دارهدشیکل..... اونطرفمی براوشی با نمیتونیاما م......نچ-ازین        
 

 گھی می چنیبرو بھش بگو بب-اسی        
 

 فعال....می کھ مخ برادرجان رو بزنمیپس مارفت.....باش-ازین        
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 .می بھ طرف عمارت سمت چپ رفتاوشی و ننیاسمیاز،یبان        

 
 ھا ی صولتی عمارت قبلیمی قدلی اون عمارت فقط وساگفتی مازین        
 دهی نمی خودش جا داده و پدر ساالر اجازه استفاده ازشون رو بھ کسیرو تو

 .زنھی ساالر بھش سر میاما گاھ
 

انگار کھ عکس من رو قاب کرده بودن و بزرگ .... بودیباورنکردن        
  خماریچشما....ی مشکیموھا.... صورتیگرد....بھ سالن زدن

 
 ی غنچھ ای و لبادیصورت سف.....دهی پھن کشی و ابرو ھایمشک        
 . راستمقھی شقی روزی خال ریحت.... بودیکیھمھ ....سرخ

 
  منمنیا-        

 
 لحن و تن ی حتگھیالبتھ مامانم م....یی توقای دقنیدرستھ ا-اوشین        

 ھیکیصدات ھم 
 

  شده؟ھ؟چرافوتی خانم کنیا-        
 

 . کھ اصال انتظارش رو نداشتمدیچی سالن پی توییصدا        
 
 

 . کھ اصال انتظارش رو نداشتمدیچی تو سالن پییصدا        
 

پدربزرگ ارسالن چون فکر .... من مردهااومدنیسر بھ دن...مادرمنھ-        
 کنھی مرونشی مادرم بد کارست از خونھ بکردهیم
 

 بدکاره؟....بد....؟یگی می داریچ....شمیمتوجھ نم-        
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پدرم ...... بودنی دوران نامزدیاماتو... پدرم بودهیمادرمن زن عقد-        
از .....م رابطھ داشتھ قبل از اون با مادری ولشھی خارج مرانی ازای کاریبرا

 رشونی تقددی شاایشانس مادرم 
 

پدربزرگ ارسالن کھ فکر .....کنھیپدرم خارج از کشور تصادف م        
 و کنھی مرونشی مادرم بخاطر بدکاره بودنش حاملھ است از خونھ بکردهیم

 تی بھ وضعیدگی درمان و رسیبعد برا
 

 ی اون محدوده زمانی توونھدی نمچکسیھ....شھیپدرم از کشورخارج م        
 . مادرم افتادهی برایچھ اتفاق

 
ماه بعد کھ ٥ کشھ،حدودیبھ ھوش اومدن پدرم بعد از تصادف طول م        

 و مادربزرگ رهیگی سراغ مادرم رو مگردهی و برمادیپدرم بھ ھوش م
 .دهی محیارسالن کھ عمھ مادرم بوده بھش درباره اتفاقات افتاده شده توض

 
 . مھرسا از خودش حاملھ بودهگھی و مدهی محی رو توضیپدرم ھمھ چ        

 
ماه از برگشت پدرم گذشتھ بوده وتنھا کارش سرزدن بھ ھمھ جا و ٢        

 از حد بھ شی کھ بی بچھ ایبعد از دوماه زن.... از مادرمیگشتن دنبال رد
 .دهین م پدربزرگ ارساللی و تحوارهی بوده رو مھی راد شبنایپدرم س

 
 سنگ قبر رو ھی ی نشونپرسنی از اون زن درباره مادر بچھ میوقت        

 . سرزا فوت شدهگھی و مدهیبھشون م
 

ھرروز و ھرشبش ....ھنوزھم تنھاست.....مادرم مرد و پدرم تنھا شد        
 خالصھ شده در کار و کار وکار

 
 .ونشمی مدشھی و کنار ارسالن بزرگ شدم و ھمنجایمن ا        
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 بودم سخت دهی شنجانی کھ از اون پسر سرتاپا شور و ھییزھایقبول چ        
 ی کلمھ بود کھ تمام ناراحتھی گفتن نداشتم و فقط ی ھم برای حرفچیبود اما ھ
 :کردی مانی من رو بیو ناباور

 
 متاسفم-        

 
 کم ھی و ھم می باغ ھم قدم بزنی تومی برایبھ جاش ب....متاسف نباش-        
 .اوشی فضول و داداش نی دو بانونیالبتھ با اجازه ا....حرف 

 
 . عمارتمیگردیماھم برم.... داداشدیبر-اوشین        

 
 فعال....دیآره راحت باش-اسی        

 
 ی خوبی بچھ ھانکھیدوم ا..... ساالرخانیاول کھ فضول خودت -ازین        

 یبا....دی نکنی رو عصبانرهی و آقا شدیباش
 

 از عمارت خارج ی بھ نشونھ خداحافظی جملھ و دستھیھرسھ با گفتن         
 .شدند

 
 .میزدی باغ عمارت قدم می بود توی اقھیده دق        
 . بار بودنی اولنیا        
 . بار بودندنی برام اولزای چیلی عمارت گذاشتم خنی ای پاتویازوقت        
 . بار بودنی حس مادرانھ اولنیداشتن پارساکوچولو و ا        
 . بار بودنی اولنیاسمی یداشتن خواھرانھ ھا        
 . بار بودنی خواستھ ام اولی برادنیجنگ        
 . باربودنی اولی مرد براھیوحاال قدم زدن با        
 .شتم و بھ طرفش برگدمی ساالر دست از افکارم کشیباصدا        

 
 ی فکریتو-        

 
 ....اوھوم-        
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من ...راحت....می کم حرف بزنھی میفکرکنم ما بتون.....شی ستانی بشایب-        

 باشھ؟....ی و پسوندشوندی پچیبدون ھ.....شیساالر و ستا...و تو
 

 : کھ بھ طرف راست نگاه کرد و گفتکردمیفقط بھش نگاه م        
 

 نی بشایب-        
 

 ی وصندلزی مھیبھ سمت راست برگشتم کھ در امتداد دست ساالر         
 . بودیسنگ

 .می و نشستمی رفتیزوصندلیبھ طرف م        
  چون اونم مثل منھدیشا.....کردمی میکیناخودآگاه با ساالر احساس نزد        
 . بعد از نشستنمون ساالر شروع بھ حرف زدن کردی اقھیچنددق        

 
 خونھ یروزا.....اتفاقات تولدت....دمی رو از مادرجون شنزیھمھ چ-        

  ھات باارسالنیری بودنت و درگنجای ایپدرت و روزا
 

  اما من ھمھ اون روزا رو گذروندمیدیتو فقط شن-        
 

 اما دمی من پدرت رو ندیراستش رو بخوا.....یگیخب درست م-        
 . با خانواده خودش ھم دشمنھنمیبیحاال م.... باخانواده ما دشمنھشھیھم
 

 کھ فقط با دخترش ھینھ اون پدر.... با خانوادش دشمنھ؟دیفر....دشمن؟        
 دشمنھ
  چشمام حلقھ زدی موضوع اشک تونیبافکر بھ ا        

 
 شی فقط باستادیفر....شھیمشکل فقط ستا....ستیباخانوادش دشمن ن-        

 نی داره اما راستش الیخب از نظرخودش کارش درستھ و دل.....مشکل داره
 . تحمل کنمتونمی رو نمیآخر
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 رو ازش تیزندگ....اون پدرتھ اما.....یکنی میخوبھ کھ ازش طرفدار-        
 جدا کن

 
  ھم بدترهدینھ اون از فر.... ارسالن خان بودن؟غھیباص-        

 
 ؟یکنی از ارسالن دفاع می داری گی نمیکنیتباه م اشیاگھ بگم دار-        

 
بھ .... ذھنم بودی تونی ھمقایدرستھ دق......کردمیفقط بھش نگاه م        

  خانواده ارسالن خان بودی از اعضایکیھرحال اونم 
 

  سوال من جواب بدهھی بھ ای بیکنی فکر منجوریخب حاال کھ ا-        
بھم بگو ....؟یدی دی می ارسالن رو تاحاال چی اخالقاتیخصوص        

 شیستا
 

 ...خب-        
 

 منتظرم بگو بھم نترس-        
 

 یسنگ دل و وحش.....خودخواه..... لجباز....مغرور-        
 

 ؟یکنی می و خودخواھی لجبازی کم دارھی یکنیفکرنم-        
 و البتھ برادرت زن حاملھ ارسالن رو یتودختر دشمن ارسالن بود        

 پا ری زداکردنشی پی خونش راه داده و ارسالن تمام شھر رو برایتو
 اما بھ ھرحال پارسا بچھ ستیدرستھ ماندانا خودش خوب ن.....گذاشتھ

 کھ خونھ فرھاد بوده زن ارسالن محسوب یارسالنھ و ماندانا ھمون موقع
 .دهشیم
 

 بااون دمی خودم بھ چشم دیزن ارسالن بوده ول..... بودی باورنکردننیا        
  منی خدایوا.....قی اون آالچیتو....خوابھی بغل فرھاد میشکم برآمده تو
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 چون ارسالن از دمی پدرت رو ندگمیمن م..... مرد متعصبھھیارسالن -        
 بشھ اما کی بھمون نزدی ابھی غرچی ھزارهی ونمکنھی مامحافظت میھمھ 

 . خبر بودهیماه اززنش ب٤ارسالن حدود 
ماھش ٥ ماندانا زن حاملھ می و گفتمیفرانسھ بود کھ باھاش تماس گرفت        

 . نکردداشیماه بعد ھم پ٤ و تا ستین
 بود ااومدهی تموم شده بود و البتھ پارسا بھ دنغشی کھ صیدرست زمان        

 . کردداشی پمارستانی بیارسالن تو
 ؟یگی میچ....ھ؟یخب حاال نظرت چ        
 

 .دونستمیمن نم....من -        
 

 .ی بموننجای تو امیخوایمافقط م.....شی ستایدونی نمزاروی چیلیتو خ-        
 . فرصت تازه بدهھیبھ خودت         
 . دوبارهی زندگھیفرصت         
 .یاری نم بھ دستیزی عمارت چنی رفتن از ارونیباورکن با ب        

 
 ارم؟ی بھ دست می جا چنیا-        

 
 نی ای رو بدون تو فقط برانی اما ای بھش فکرکندی خودت بادونمینم-        

 یشی ارسالن مغھیجا بودن ص
 .می ازت محافظت کنمی و فقط بتونی از خانواده باشیی جزنکھی ایبرا        
 ی بھترطی شرای ات توندهی آی برای عقددائم چون تو مجازمیگیاگھ نم        

 .یری بگمیتصم
 ؟یکنی امروزمون فکر میبھ حرفا        

 
 رو بھم زای چیلیاون خ.....کنمیخب معلومھ کھ فکرم....بھ حرفاش؟        

 نداشت؟.... حق داشت.... ارسالن خانتی ھمھ عصباننی الیگفت و البتھ دل
 

 کنمیفکرم-        
 

 .می خستھ شدمی حرف زدی جدیلیپاشو کھ خ.... خوبھ-        
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 تی اذیدلم لک زده بود برا....می کنتی کم بچھ ھا رو اذھی میپاشو بر        
 .کردنشون

 
 .امروز پنج شنبھ است        
 بعد از چندسال ی از دوستانشون کھ تازگیکی یقراره ھمھ بھ مھمون        
 . دارمیبی برگشتھ برن اما من دلشوره عجسیاز انگل

 کھ امشب بعدبرگشت از نھی بر ای خانم بزرگ رو مبنغامی پنیاسمی        
 و من ھنوز مردد شھی مای ارسالن خان جوغھی صی جواب من رو برایمھمون
 .رشمیبھ پذ

 : و بھ طرف در برگشتمدمی در دست از افکارم کشیباصدا        
 دیبفرمائ-        
 . وارد شدندنیاسمی و ازیدرباز شد و ن        
 نحو ممکن نی و خودشون رو بھ بھتردهی پوشییبای زیھردو لباس ھا        

 .آراستھ کرده بودند
 ؟یشی ستامیخوشمل شد-ازین        
 دی مراقب خودتون باشی امشب حسابدیبا.....دی ناز شدیلیخ-        
 پسر خوشکل ناناز تور ھی تونمی امشب میعنی....یگی راست میوا-ازین        

 کنم؟
 :باخنده گفتم        
 یتونیالبتھ کھ م-        
  بزناشاری حرفا رو جلو ارسالن و نی ای جرات دارازخانمین-نیاسمی        
 یاونا اصال اعصاب درست حساب....ول کن بابا...َیا-ازین        
 .کننی غرش مھوی....ندارن
 ی دختر بنیا.....می کرددنید شروع بھ خند بلنی با صدانیاسمیمن و         

 . بامزه بودتینھا
 نیاسمی می بوددهی دست از خنده کشبای و تقرمی آروم تر شدی کمیوقت        

 :گفت
 حال پارسا چطوره؟-نیاسمی        
 ریدرست ش.... تاحاال کسل بود و نا آرومروزی ازدزمی عزیپارسا        

 . تب دارهی کمکردمی و احساس مخوردینم
  شدهینطوری چراادونمیاصال نم.... نگرانشمیلیخ.... نکردهیرییتغ-        
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 نگران نباش-اسی        
  سرماھم نخوردهی کھ دکتر گفت حتیدیشن        
  حالش بدتر شد بھ ارسالن بگویدیاگھ د        
 ان؟ی نمیمگھ مھمون...ارسالن خان؟-        
 ادیارسالن نم-ازین        
 می ماھم برزاشتیاگھ مادرجون نگفتھ بود نم        
 چرا؟-        
 ی خوبانھی بھ اسم شاھرخ کھ ارسالن مھی پسرھی مال ی مھموننیا-اسی        

 .باھاش نداره
 االنم پسرا رو فرستاده مراقب ما باشن        
 خونست٩تاحدود.... دارهی قرار کارھیاما خودش امشب         
  بود بگویھ مشکلاگ        
 شھی مرتونی داره ددیشماھم بر....ی کھ گفتیمرس.باشھ-        
 از ما سھ نفر ی ضربھ آروم بھ درخورد و قبل از ھر عکس العملھی        

 در باز شد
 سالم-ساالر        
 ؟یسالم خوب-        
 ؟یتوچطور.... یمرس-        
 خوبم-        
 شھی مری داره ددیترا زود باشدخ.....خدارو شکر-        
 . رفتنرونی کردند و بیدخترا خداحافظ        
 دررو ببنده نکھی کرد اما قبل از ایساالر باھام دست داد و خداحافظ        

 :برگشت طرفم و گفت
 . خانوادهھی و بھ عنوان می رو باھم بری بعدی مھموننکھی ادیبھ ام-        
 . زد و خارج شدیچشمکبعداز اتمام حرفش         
 ھی حرفاش چی معندونستمیخوب م        
 ی عمارت فشاری موندنم توی براخوادی نمنکھی ساالر با اکردمیحس م        

 . متفاوتھھی با بقلشی جا بمونم و دالنی دوست داره من ایلیبھم وارد بشھ اما خ
 . باشھتونھی می چلیاما اون دال        
 دندی کھ حالم رو پرسیممنون از دوستان        
 شمی مثل شما داشتھ باشم مطمئنا زودتر خوب می دوستانیوقت        
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 گذرهی می عمارت بھ مھمونی ازرفتن اھالی ساعتھی        
  تب پارسا باالتر رفتھ،آخھ صورتش ھم قرمز شدهکنمیحس م        
 رو کھ یری از فکرم نگذشتھ بود کھ پارسا تمام شقھیھنوز چنددق        
 . کردھی خورده بود باال آورد و شروع بھ گرشی پقھیچنددق

بھ سمت پارسا رفتم و از پھلو خوابوندمش و بعد زنگ رو چندبار         
 .ادی زودتر بھ اتاق بمیپشت سرھم بھ صدا درآوردم تا مر

 : باعجلھ وارد شد و گفتمی ھم نگذشتھ بود کھ مرقھی دقکی        
 ش؟ی شده ستایچ-        
 آقاکجاھستند؟....ستیحال پارسا خوب ن-        
 اتاقشون-        
  آقاشی ساکم آماده کن تا من برم پھی...پارسا رو آماده کن-        
 ؟یری میکجا دار-        
 گھیاتاق آقا د-        
 ره حق رفتن بھ اتاقشون رو ندایکس-        
 ؟یچ-        
 شی اتاقشون ستای بریتونیتو نم-        
 پارسا کھ ھنوز دهی رنگ پری بھ صورت قرمز و لبایبرگشتم ونگاھ        

 . انداختمکردی مھی گرمی بغل مریتو
 حال پارسا ی خان وقترارسالنی داره نقض قانون امیتیچھ اھم        

 .نقدربدهیکوچولو ا
 . خبرشون کنمرمی مستیمھم ن-        
 . کھ اتاقش قرار داشت رفتمییبھ طرف راھرو        
 راھرو در اتاق خوابشھ و در دوم در اتاق ی درب اول تودونستمیم        

 . اتاق خواب باشھدی پس باشھی رفتن آماده میکارش،مطمئنا االن داره برا
 یبھ طرف در اتاق خواب رفتم،دستم رو باال آوردم و با تعلل و نگران        

 . بھ در زدمکیچندتاتقھ کوچ
 ایب-        
 . خودت کمکم کن فقط بھ خاطر پارساای خدایوا        
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 و ی اتاق مشک،ھمھی عجب اتاقیوا....دررو باز کردم و وارد شدم        
 کھ از طرف راستم اومد با ییر،با صدا مت٣٠ اتاق حدود ھی.... بوددیسف

 ھراس بھ سمتش برگشتم
 

 ؟یکنی چکار منجایتو ا-        
 سالم آقا-        
 ...ی چھ اجازه ا؟بھیکنی چکار منجایگفتم ا-        
 :نذاشتم حرفش رو ادامھ بده و تند تند شروع بھ صحبت کردم        
 ستی حالش خوب نرپارسای اما امدیآقا ببخش-        
 کردم اما تبش ی ھمھ کارمارستان،منی بمشی ببردیتبش باالست،با        

 . رو باال آوردرشی االن ھم شنیاد،ھمی نمنییپا
 چشمام حلقھ ی اشک توگمی معی کھ دارم حرفا رو سرنطوریھم        

  و شجاعتم افتاده بودیانگار دوباره نقاب خونسرد....زده
من انداخت و بعد بھ سرعت وباعجلھ بھطرف در اتاق رفت  بھ ینگاھ        

 .شمیو منم با عجلھ پشت سرش از اتاق خارج م
 :گھی و مرهی پارسا مری و بھ طرف تخت امشھیوارد اتاق من و پارسا م        
  بابا؟زی برات افتاده عزی اتفاق؟چھیی شده بابایچ-        
 :بھ طرف من برگشت و گفت        
  کھ سرما خورده؟یدررو باز گذاشت-        
 گفتن اصال سرمانخورده،نھ گلوش نھی معایدکتر اومدن برا....نھ آقا-        

 اگھ ای خورهی نمای ھم رشی فقط تب داره و کسلھ،شی اگھی دزیقرمزه و نھ چ
 . بودیبخدا من حواسم بھ ھمھ چ..... چرا؟دونمی نمارهیبخوره باال م

 ماده اش کن تا ببرمشزود آ-        
 :گمی ومدمی شجاعت بھ خرج میکم        
  بھ خدانگرانمامی منم بشھیم-        
 :گھی و مندازهی نگاه گذرا مھی        
 آماده شو-        

 
        

 با ی پالتو قھوه اھی عی رو آماده کرده منم سررپارسای امفی کمیمر        
 .دمی پوشی و کفش اسپورت مشکفیشال، شلوار و ک
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 و رمی طرف کمدمپوشونھ،بھی و بافت پارسا رو بھش می کاپشن آبمیمر        
 تا اونا رو ھم بھ تن دمی ممی و بھ مردارمی رو برمدشیکاله و شال گردن سف

 .کوچولوش بپوشونھ
 و ارمی مرونی بیواری پارسا رو کمد دی پتوھانی ترمی از ضخیکی        

 و چمیپی و پتو رو دورش مزارمی و پارسا رو روش مزارمی م تختمیرو
 .رمشیگی بغلم میمحکم تو

 . رو بدهفی اون کمیمر-        
  شد بھ ماھم خبر بدهیھرچ.....شی ستاایب-        
 ف؟ی کی توی رو گذاشتلشی و وساری ششھیش....باشھ -        
 دستم ھیر،ی شی آبجوش و قوطر،فالکسی ششھیش..... راحتالتیآره خ-        

 برو بھ سالمت....لباس و چند تا پوشک گذاشتم
 و ادی مرونی کھ ارسالن خان ھم از راھرو اتاقش برمی مرونیاز اتاق ب        

 و بھ سمت پلھ ھا رهیگی و پارسا رو از آغوشم مدارهیبھ سمت من قدم برم
 .دارمی باعجلھ پشت سرش قدم برمره،منمیم

 . آماده استنی ماشمیرسی کھ ماطیبھ ح        
 .مینی کھ بشکنھی و باسر اشاره مکنھیدرعقب رو باز م        
 .نمی کھ من بشکنھی وآقا با سر اشاره مکنھی درعقب رو باز مثمیم        
 رو نی و ماشبندهی و در رو مزارهی بغلم میبعد از نشستنم پارسا رو تو        
 و ھم زمان دو در نھیشی و کنارم مشھی سوار مگھی و از طرف دزنھیدور م

 و حرکت شنی کھ راننده بود سوار مگھی مرد دھی و ثمی و مشنیجلو باز م
 .میکنیم

 : گفتثمی سکوت بودند کھ می راه ھمھ تویتو        
 کھ افتاده شما امشب ی اتفاقلیآقا باھاشون تماس گرفتم و گفتم بھ دل        

  شنبھ بعداز ظھر گذاشتمی و قرار رو برادیری نمدنشونی دیبرا
 ؟یبا مائد تماس گرفت....خوبھ-        
 ی بھ جای تماس گرفتم گفتند دکترعلومارستانیباب...بلھ جواب ندادند-        

 . ھستندفتی امشب رو ششونیا
 مائد کجاست؟-        
ون پسر جناب استوار ازش.... مائده خانم بودهیامشب خواستگار-        

  کردندیخواستگار
 پسر استوار؟-        
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 کھ یی برگشتن و البتھ تاجاسیآرشام استوار،تازه از انگل....بلھ آقا-        
 بودند سی کھ مائده خانم انگلی حدود سھ ماھدونمی مدهیاطالعات بھ من رس

 .باھم آشنا شدند
  بروعتریسر......جالبھ-        
 فکر نی و بھ ادادمیتمام مدت با سکوت بھ صحبت ھاشون گوش م        

 یلی دلرن،چھیگی آمار مگرانی دیکردم کھ چرا درباره تمام مسائل خصوص
  داشتھ باشھ؟تونھیم
 
 

 .میمارستانی ھست بیساعت٢        
 .دهی کھ من فرار کردم اما چھ فایمارستانیھمون ب        
 .دادی رو نشون م١٠:٣٠ حدود مارستانیساعت ب        
 کرد کھ من رو ھم بھ ھی خون گرفتند،اونقدر گرزمی عزیاز پارسا        

 ی ادهی آروم کردنش انجام دادم فای انداختھ بود و ھرچھ تالش براھیگر
 .نداشت
 کودکان برده بودند و ماھنوز ی رو بھ بخش مراقبت ھازمیاالن ھم عز        

 .کردی مشتری رو بمی نگراننی و امی نداشتی اطالعلشیاز حالش و دل
 بھ ی و کالفھ دسترفتیارسالن خان ھم تمام طول راھرو رو قدم رو م        

 .دیکشیصورت و موھاش م
 اومد و من باعجلھ رونی ودکان بژهی ویدکتر از درب بخش مراقبتھا        

 :دمیبلند شدم و بھ طرفش رفتم و پرس
 مش؟ی ببرمیتونی شده؟حالش خوبھ؟می چدیتو رو خدا بگ-        
 ... بچھ از ما ھم سالمتره امانی و ادی شدوونھی بگھ دکنمی دلم دعا میتو        
 د؟ی بچھ انیشما مادر ا.....نھ خانم-        
 نھ آقا من پرستارشم-        
 :گھی و مدهی تکون میسر        
 ؟یری نوع شخوره؟چھی میچ-        
 بخوره،آخھ میدی مقی رقفھی چون معدش ضعخوره،البتھیم......ریش-        

 . رو درست ھضم کنھری شتونھینم
 کنمی کھ باشھ حلش میزی اومده؟ھرچشی پیدکتر چھ مشکل-ارسالن        
  اگھ بچتون رو مسموم کرده باشن؟یحت-دکتر        
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 من مات بھ دکتر نگاه کردم        
 مسموم؟        
  فاسد بوده؟ری شیعنی        
 :دی بپرسم کھ ارسالن خان زودتر از من پرسخواستمیم        
 ھ؟ی چ؟مسموم؟منظورتونیچ-ارسالن        
 .داشدهی سم پیادی بدن بچھ تون مقدار زیتو-        
 از خودش بھ جا ی نشونچی و ھشھی حل معی مای نوع سم تونیا        

 کھ شما ھیزی و چمیدونیست ماھم نم بچھ چندماھھی بدن ی اما چطورتوزارهینم
 دیداکنی پدیبا

 مسموم ری ھم ھست،فقط چند وعده از اون شگھی دزی چھیالبتھ         
 .ستی نیادیبوده،مدت ز

 کردمی دکتر گوش میبادقت بھ حرفا        
 کھ تشنش باشھ ی و گاھری حل شده،پارسا بھ جز شعاتی مادیگیشما م-        
 کھ مورد اعتماد آقا ھست بھ می مرای رو ھم من خوره،ھردوی نمیزیآب چ

 میکنی از اتاق خارج نمادی بچھ رو زیم،حتیدیپارسا م
 د؟یاری بچھ رو برام بشھی و شری شدیتونیشما م-دکتر        
 االن باھامھ....بلھ البتھ دکتر-        
 . رو آوردمفی رفتم و کیبھ طرف صندل        
  با پارسا بکنھی کارنی ھمچتونھی میآخھ ک        
 کھ من گفتی بھ ارسالن خان مییزای بھ طرفشون برگشتم دکتر چیوقت        

 و دیکشی بود و بلند بلند نفس می اما ارسالن خان فوق العاده عصبدمینشن
 .دستاش رو مشت کرده بود

 . پارسا رو بھش دادمری شی و قوطشھیبھ طرف پارسا رفتم و ش        
 اره؟ی میآبجوش رو ک-دکتر        
 ارندیاز آشپزخونھ برام آب جوش م-        
  آوردمرونی بفیفالکس رو از ک        
 لحظھ ھم از ھی یمن پارسا رو حت.ارنی فالکس آبجوش منی ایتو-        

 ی برم حتیی اجازه خودشون جاای قرار باشھ بھ دستور کنم،اگھیخودم جدا نم
 وارد ی کسرممکنھی تا کنارش بمونھ غکنمی رو صدا ممیر باشھ مقھی دقکی

 . ھستی اگھی دزیاتاق شده بشھ،مطمئنا مربوط بھ چ
  گفتی ارسالن خان عصبریام        
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 .ارمیدمار از روزگارتون در م....شھیمعلوم م-        
 : تکون داد و گفتیدکتر سر        
 میتون ھست ما امشب مواظب پسردی بردیتونیشما م-        
  بمونھ؟نجایاگھ ممکنھ محافظ ا-        
  متعلق بھ خودتونھنجای جناب سپھرتاج استی نیمشکل-دکتر        
 باھاش ی اقھی رفت و چنددقثمیدکتررفت و ارسالن خان بھ طرف م        

 :صحبت کرد و بعد بھ طرف من اومد و گفت
 فتیراه ب-        
 بودم پشت سرش دهی ارسالن خان ترستی از عصبانیمنم کھ حساب        

 شتری استرس و ترس من رو بنی کلمھ ھم حرف نزد واھی نی ماشیرفتم،تو
 کردیم
 

 کھ من پشت سر آقا وارد نھی درستش ام،البتھیباھم وارد عمارت شد        
 .عمارت شدم

  سالنایب-        
 : کرد و گفتبشی جی رو توم،دستاشی وارد سالن شدیوقت        
 منتظرم-        
 ھست فقط ی و منتظر چکنھی صحبت می درباره چدونستمیمن کھ نم        

 . بگمیدچی بادونستمی ونمکردمیباسکوت و تعجب بھ آقا نگاه م
 

 ی اگھ پارسا رو،بچھ منو بکشی؟فکرکردی کاررو کردنیچراا-        
ِ قصر در بریتونیم نھ ...؟ی عوضدی اون فرشی پی برزارمی می؟فکرکردیِ

 ستی خبرا ننیخانم از ا
 ؟یدیفھم....ی مرگ کنی باھات کھ آرزوکنمی میکار        

 
 رو اونقدر بلند گفت کھ احساس کردم پرده گوشم رو بھ پاره یدیفھم        

 ی کرده بودند،ارسالن خان با فکدنیدستھا و پاھام شروع بھ لرز....شدنھ
 باحرص دشدهی کلی دندون ھای از الشھیھم سرخ تر از یمنقبض وچشمان

 :گفت
 ؟ی گرفتیفقط بگو سم رو از ک-        
 :بالکنت گفتم        
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 .دیکنیم...اشتباه.... اشتباهدیدار....دیدار...بھ خدا...قا...آ...آقا-        
 

 پشت سرھم نثار یلی بھ سمتم ھجوم آورد و دوتا سنی دفعھ خشمگھی        
 . صورتم کرد

 گردنم بلند شد و سرم ی مھره ای بود کھ صداادیشدت ضربھ اونقدر ز        
 تمام گردن و کمرم رو در برگرفت و من باشدت ی طرف خم و درد بدھیبھ 

 . سالن پرت شدمی پارکت ھایبھ رو
 : خم شد وگفتمی کھ کمربندش رو باز کرد و رودمیاز گوشھ چشمانم د        
  ماندانا؟دمی شاای دی؟فرھاد،فری گرفتیسم رو از ک-        
 کھ کردی بود و تمام صورتم ذوق ذوق مادیاونقدر درد گردن و کمرم ز        

 . حرف بزنمی نگاھی حتای تکون بخورم تونستمی نمیحت
 کمربند رو با قصاوت باال برد        
  چپمی بازوی ضربھ رونیاول        
  رون چپمی ضربھ رونیدوم        
 .... ضربھنیسوم        

 
 چھ خبره فقط داشم بازجر درد کمربندھا رو تحمل دونستمی نمگھید        

  و نالھ ام بلند شده بودکردمیم
 رفتھ بودم بھ گذشتھ ھا        
 ری سرجاش نبود منو زشی کارای افتاد ی مامان مادی دیھروقت فر        

 کردی کمربند چرمش لھ میضربھ ھا
 بھ جلسھ ری فرم نبود و اون دی خونھ روی بارکھ کاراھی ھادمیخوب         

 ھی سال داشتم ، ١٥ بود و قرار داد رو از دست داده بود و من فقط دهیرس
 . سالھ١٥دختر بچھ

 لباسم قھی اومد،پشت نی گل و عموحسی بی بھ طرف اتاق بتیباعصبان        
 زده بھمن ماه فرو خی حوض پر آب ی برد و تورونیرو گرفت و من رو ب

 انداخت، انگار کھ داغ اطی حی سنگ فرش ھای آورد و رورونیکرد و ب
 بھمن ماه خنک نشده بود کمربند رو از کمرش جدا ی اون شب برفیدلش تو

 کھ از سرما یسی کھ جاداشت من رو بااون لباس و بدن خیی و تاجاردک
 . کتک زددمیلرزیم
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اون شب اونقدر من رو زد کھ خودش خستھ شد و بھ نفس نفس افتاد و         
 ی سنگ فرشی سالھ بھ داخل رفتن و من رو ھمونجا رو٢٤با کمک فرھاد 

 دمی کھ اون شب دی صحنھ انیکھ حاال پراز آب و خون بود جا گذاشت،آخر
 بلند روجا خدمتکار مخصوص ی ھاھی و عمو بھ طرفم و گری بی بدنیدو
  بودند درست مثل امروزیی کھ چھ روزارھاد،آخف

 گناه ی خستھ شده بود از زدن من بدیانگار کھ ارسالن خان ھم مثل فر        
 بلند ی دستاش گرفت و من رو با ھمون موھای گناھکار، موھام رو توشھیھم

 دیکشی منی زمی حس رویو بدن ب
 درد و نی موھام ادنی و حاال با کشدیچیپی گردن و کمرم می تویدرد بد        

 . برابر شده بودنیدرد سرم باھم چند
 ی نداشتم کھ جلوی و من جوندی پلھ ساختمون کشریمن رو بھ سمت ز        

  و سرد بدون چراغ و پنجرهکی اتاقک تاررم،اونیکارش رو بگ
 من رو بھ داخل اتاقک پرتاب کرد و یدرروباز کرد و با سنگ دل        

 :گفت
 زه* ھرکھی رو باھات روشن کنم زنفمیھمون جا باش تا فردا تکل-        
 فردا؟        
 کھ درد ھمھ جاش نفوذ ی دخترک زخمی وجود داره براییاصال فردا        

 کرده
  ندارهی پنجره و نورچی جا ھنیا        
  چراغ ھم ندارهیحت        
 اومده یمی قدی عکس ھاداکردنی پیا برنیاسمی ی اتاق رو وقتنیقبال ا        
 . جرات پاگذاشتن داخلش رو نداشتمی بودم و حتدهیبود د

 شمی خفھ منجایحتما ا        
 نخورده بودم کھ اونم بھ لطف یاما چھ بھتر فقط مھر ھرزگ        

 . خان خوردمرارسالنیام
 ام نھی رو سیزی چھی و شنی تر مکی بھم نزدوارھای دکردمیاحساس م        

 ی سانت تکون خوردن ھم نداشتم و بکی قدرت ی و من حتکنھی مینیسنگ
 حس بودم

 دمیکشی و مقطع نفس می و بھ سختکردمی میاحساس خفگ        
 ارمیکم کم دارم کم م        
  بودی سخت تر از ھرلحظھ ادنینفس کش        
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 و شترشدهیگردنم ب ھوا رو ببلعم،درد تونمی بار مھیاز ھر ده بار فقط         
 کننی ھام بھ سوزش افتادن و خس خس منھیس

 کھ از ی و با ھراسشھی وارد می اھی و ساشھی موقع در باز منی ھمیتو        
 زنھیصداش مشخصھ اسمم رو صدا م

 شیستا.... شیستا-        
 من ی براکردی ھمون کھ خواھرانھ خرج منھ،یاسمی یصدا صدا        

 دهیخواھر ند
  آخره دختری نفس ھانایا....شھی داره قطع مگھید        
 رسھی بھ آخر میکی پراز درد و رنج و تاری زندگنیداره ا        
 بلندش ی و بعد صداکنمی رو از قدم ھاش حس منیاسمی شدن کینزد        

 رو
  تا آروم بشمزدیکاش حرف نم        
 اوشین...اشاری...اشاری-        
 :چھیپی گوشم می کھ تواشاری یعد صداوب        
 اسیچھ خبرتھ -        
 رهیمی داره ماشاری ایب-        
 کھی کھ نزدنیاسمیصداھا بم و دورند اما         
 . بوداشاری ی خداای ی آخر صدایصدا        

 
 

 . چشم باز کردممینی بی تویبااحساس خارش        
 .دمیدیھمھ جا رو ناواضح م        
 .نمیچندبار پلک زدم تا اطراف رو بب        
 ی قفس زندانھی ی توکردمی اومدند،حس می بودندو باال نمنیدستام سنگ        

 محکم دور گردنم رو گرفتھ زی چھی سرم رو تکون بدم،تونستمی نمیشدم،حت
 .بود

 کھ دیچی بدنم پی توی باال بکشم کھ درد بدیتالش کردم تا خودم رو کم        
 بزنم و مطابق آن در با عجلھ باز شد و من فقط ساالر ی بلندغیاعث شد جب

 .دمیرو د
 . بعد با چند پرستار وارد شدقھی رفت و چند دقرونیساالر ب        
  آروم باشزمیش،عزیستا-        
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 سا....دارم....درد....درد....ساالر -        
  افتادهی تمرکز کنم کھ چھ اتفاقتونستمیاونقدر درد داشتم کھ اصال نم        
 یکیکم کم درد فروکش کرد و چشمام بستھ شد و ھمھ جا رو تار        

 .فراگرفت
 

       
 . بودمدارشدهی اطرافم بیباصدا        
 . رو بخاطر داشتمزیھمھ چ        
 ضی مریپارسا        
 مسموم بودنش        
 کتک خوردنم        
 یانبار        

  آخری لحظھ ھای تونیاسمیاومدن         
 ی چرا تمومش نکردایخدا        
  طاقتش رو ندارمگھی من دایخدا        

 
 چشمام رو باز کنم اما تونستمی نمیقدرت تکون خوردن نداشتم،حت        

 دمیشنی می اطراف رو بھ خوبیصدا
 کردنی و ساالر بود کھ باھم صحبت منیاسمی یصدا        

  ساالریکنی مینطوریچرا ا-        
 اسی یچطور-        
 ....ی ادینبا-        
 اس؟ی ی چدینبا-        
  دوست دارمیلی دختر رو خنیبھ ارسالن گفتھ بودم ا        
  بھش دارمیگفتھ بودم احساس برادر        
  دختر برام آرامشھنیگفتھ بودم ا        
  برسھیبیگفتھ بودم نزار بھش آس        
 عمو ای سربار شما شھیاس،ھمی نداشتم ی خانواده اچوقتیمن ھ        
 سوگوار مادرم شھی نداشتم کھ بھم محبت کنھ،پدرم ھمی مادرچوقتیبودم،ھ
 کنار ارسالن بودم و شھی بابا وجود نداشت،ھمی برای وقت ساالرچیبود،ھ
  کردعنواده دفا از خادی داد باادی گرفتم،خودش بھ من ادی رو ازش زیھمھ چ
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 خانواده دارم اما ھی دختر خواھرم باشھ منم نی ایبھش گفتم وقت        
 یاسیارسالن چکار کرد؟بگو 

  گردنش جابھ جاشدهیتا از مھره ھا٢        
 دی چقدر بایدونی ماسی ستون فقراتش بھ ھم فشار آوردن،یمھره ھا        

 زجر بکشھ تا خوب بشھ؟
 

 : گفتکردمی صداش حس می کھ حاال من ھم تویبابغض        
 

 گفت؟ی می چمی مریدونی ماسی        
 دستاش گرفت و ی رو توشی ستای رو زد موھاشی ستایگفت آقا وقت        
 دشی و پلھ ھا کشنی زمیتا رو

 کھ من،ساالر،گفتم خانواده کتک زده،جلو ھمھ یارسالن بھ کس        
 سوال ری خانواده من رو زدتش،حرمتیا کشمستخدم ھا تمام سالن و پلھ ھ

 برده
 یدی صورت نازش رو دی ھای کبودنیاسمی        
 ؟یدی ھم د؟اوناروی بدنش رو چی ھایکبود        
 بسھ گھینھ،دی گناھتری رو مجازات کرده کھ بیارسالن کس        

 کنھی می روادهی زره،دارهی بفھمھ اشتباه مدی بایی جاھاھی اس،ارسالنی
 رو جمع لتی اما چرا وسادونمی رو منای ا،ھمھیگیدرستھ،تو درست م-        

  ساالریکرد
 آپارتمان من تا میری مشی عمارت،من و ستامی برستیچون قرار ن-        

  باباشی فرانسھ پمیبتونم ھمھ کارا روانجام بدم و بر
 یکنی اشتباه میدار-        
 م من اشتباه بکنم بارھی نداره بزار یاشکال-        

 
 فتھ؟ی بی دوباره چھ اتفاقگھ؟قرارهی میساالر داره چ        
 کردم تا چشمام رو باز کنم و ھم زمان باتکون خوردن دستم آخ یسع        

  گفتمیبلند
 دی برم بھتره شمانباشاسی-        
 دنشی دمیایباشھ مراقبش باش،حالش بھترشد خبرم کن ب-        
 .ی کھ اومدیباشھ مرس-        
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 سرم رو تونستمی اما نمدمیدی شدن ساالر رو از گوشھ چشم مکینزد        
  نبوددی نداشتن حرکتم بعیی کھ ساالر گفت تواناییزایتکون بدم البتھ با چ

 
 سرم رو تونستمی اما نمدمیدی شدن ساالر رو از گوشھ چشم مکینزد        

  نبوددی نداشتن حرکتم بعیی کھ ساالر گفت تواناییزایتکون بدم البتھ با چ
 

 ساالر-        
 ؟یخوب....جان ساالر-        

 
 ی بدونیتا خوب رو چ-        

 
 بزنھ،فقط زود یبی بھت آسگھی دی نزارم کسدمی مزم،قولی عزدونمیم-        

 یخوب شو خواھر
 

س نباشھ کھ بھم  کچی نباشھ،ھی آدمچی کھ ھییدوست دارم برم جا-        
  و دردهری کھ سھمم فقط تحقھیگناه من چ....زور بگھ و بھم صدمھ بزنھ

 
 جاازت کنم،ھمھی دورت مزای چنی ھمھ ازم،ازی عزی نداریتو گناھ-        

  ساالر اعتماد کنش،بھی ستادمی مکنم،قولیمحافظت م
 

 ؟یدیقول م-        
 

 ی خواھردمیقول م-        
 

 کنھی صدا م می خواھری باره کسنی اولنی ایدونیم-        
 

 شمیباشھ ستا....کنمی صدات می خواھرشھیاما من از از حاال تا ھم-        
  داداش ساالری کھ ھستیمرس-        

 
 .شی خواھریساالر بھ فدا-        
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 گذرهی مدارشدنمی از بیروز٣        
 

سال رو مسئول مراقبت از من ٢٥ دختر حدود ھیاز اون روز ساالر         
 .کرده و قراره خونھ ھم با ماباشھ

 
 ی و من برادهی متی نگرانمھ و بھم اھمیکی نکھی انھ،یری برام شنیا        

 چشمی بار طعم برادر داشتن رو منیاول
 

 و چقدر از دمی رو چشی پشتوانھ واقعھی بود کھ طعم ی روزروزیو د        
 . پشتوانھ خوشحالمنیداشتن ا

 
 ی با کسییاروی باز ھم مجبور بھ رونکھی بودم بودم از ادهی ترسروزید        

  کھ برام خاطرات تلخ داشتھی کسخوام،بایبشم کھ نم
 

 گفتی بسکتبال می ملمی ساالر کنارم نشستھ بود و از تروزید        
حاال بھ آرزوش  باشھ و ی ملمی آرزو داشتھ جز تی از بچگنکھیاز ا        

 .دهیرس
 

 : وحشت زده بھ ساالر گفتمرونی از بیادی فری صدادنیباشن        
 

 ھ؟ی چیصدا....ساالر-        
 

 چھ خبره،تو ھم نمی ببرمی نترس االن مزم،توی عزستی نیزیچ-        
 .گردمی زود برمیاستراحت کن خواھر

 
 .وساالر بھ طرف در رفت        

 
 رفت،حاال بھ رونیساالر بھ طرف در رفت و درروباز کرد و ب        

 دمیشنیوضوع صداھا رو م
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 آدما رو نی؟ای سالمت؟کجابھی بریخوای ساالر؟می چیعنی کارا نیا-        
 ؟یچرا دور خودت جمع کرد

 
  برسونھیبی نتونھ بھش آسی خواھرم اند تاکسی آدما محافظانیا-        
  دارهدی جدطی بھ محازی چون خواھرم نرمی ھم منجایاز ا        
 ھی رکن زندگنی خانواده مھمتری کھ نرفتھ خودت گفتادتی        

 
 دیچی سالن و اتاق پی بود کھ توی ناشناسی صدای بعدیصدا        

 
 دی و باھم صحبت کنرونی بدی ھست،برضی مرنجایرون،ای بدیبھتره بر-        

 
 می حرف بزندی ساالربافتیراه ب-        

 
 ی جزمائد حق ورود بھ اتاق رو نداره،اون خانمچکسید،ھی باشنجایا-        

  داخل اتاق باشھ،زودباشدی خبر کن بایھم کھ گفت
 

 بلھ آقا-        
 

 ی گفتن داری برای بعد از کارت چھ حرفنمی ببخوامی ارسالن،ممیبر-        
 

 سرم ی رو از باالیی کھ صدادمیجویباترس و اضطراب لبم رو م        
 دمیشن
 

 یاون لب رو ول کن،نابودش کرد-        
 

 صدا نی قبال ھم اکنمی سالن بود،حاال کھ فکرمبھی ھمون غری صدانیا        
 دمیرو شن

 
 ساالر-        

 
 رفت با ارسالن حرف بزنھ-        
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 کشتشیارسالن خان م-        

 
 نویده،ای ساالرش می دختر،ارسالن جونش رو برای شدوونھی؟دیچ-        

  بپرسقشمی از ده سالھ رفشتری کھ بیمن
 

  ممکنھ ساالر رو بزنھھیاماعصب-        
 

  ساالر رو بزنھتونھی تر از ارسالن ھم نمیارسالن کھ نھ،قو-        
  کاراتھ و تکواندو و ووشو دارهیساالر کمربند مشک        
  برسونھیبی بھش آسونھتی نمچکسیھ        
  بارش آورده کھ حاال از کنترل خودش خارج شدهیارسالن جور        
 یلی خنم،اونیبی از ارسالن می رفتارنی باره ھمچنیاما باور کن اول        

  رو گرفتھمی تصمنی بھترشھی حرف حرف خودشھ اما ھمھ،درستھیمنطق
 واقعا ارسالن بعداز یعنیاما درباره رفتارش با تو خب ماندانا مقصره،        

  داره کھ آرومش کنھیزی چھی بھ ازی و بھ نظرم نھی عصبیلیماندانا خ
 

  ندارهی ھم بھ من ربطرهیخب بھ من چھ؟اصال ارسالن بم        
 

 می ماباھم آشنانشدیآھا راست-        
  ھستمیعیمن دکتر مائد سم        

 
 شمیخوشبختم منم ستا-        

 
 شما قبل از یالبتھ من قبال با شما آشناشدم ول....منم خوشبختم بانو-        

 ی خودت رو مرخص کردمارستانی بدم از بصی من اجازه ترخنکھیا
 

 زنھی از روز فرارم مدم،حرفیفھمیخوب منظورش رو م        
 

 متاسفم-        
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 اما کنمیتر،اگھ حالت مثل امروز خوب باشھ فردا مرخصت منباش دخ-        
 ؟یاوک....ی عنوان حق باز کردن کمربند و گردن بند رو ندارچیبھ ھ

 
 بلھ متوجھ شدم-        

 
 استراحت کن تا ساالر رم،شماھمیمن م....کنمیخواھش م-        
 فتھی نمیمطمئن باش اتفاق....برگرده

 
 دوارمیام-        

 
 و برگھ ادی و منتظر ساالر بدارمی کھ بشھی می ساعتکیواالن         

 برام خستھ یلی خنجایاد،ای زودتر بره،کاشی بگلی رو از دکتر تحویمرخص
 .کننده است

 
 .گذشتی از اومدن ساالر می ساعتمین        
  کالفستی و ساالر حسابستی درست نیزی چھی کردمیاحساس م        
 انداخت و دوباره شروع بھ قدم زدن ی بھ من می نگاھیھراز گاھ        

 .کردیم
 : وگفتماوردمی طاقت نگھید        

 
  افتاده؟ی شده ساالر؟اتفاق بدیچ-        
 چطور مگھ؟-        
 ی داداشینا آروم-        
 اصال ولش کن....خب راستش....خب-        
  شدهی بگوچکنمیخواھش م....ساالربگو-        

 کرده و گفتھ اون تی شکارارسالنی از سفر برگشتھ،از امدیفر-        
 .ھی نامھ تقلبتیرضا

 و چون تو سی اداره پلدبرهی باادی بی وقتی ولستی تھران نرارسالنیام        
 دی فرشی پی برگرددی بایستیزنش ن
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 چشمام جمع شد،فقط چند روز بود خوشحال بودم و آرامش یاشک تو        
 .داشتم

 
 ....من-        

 
 من باارسالن حرف زدم.....شی ستای بریستیتو مجبورن-        
  تااجازه ات دست ارسالن باشھمی عقد رو انجام بدنی امیتونیما م        
 اجازه ھیتر شد، و حال تو بھمی حل کرددی مشکل رو بافرنکھیبعد از ا        

 کنمی بابا درست مشی رفتن پی و کارارو برامیریگینامھ از ارسالن م
  فرانسھمی بررم،باھمی دانشگاه و باشگاه نمنجای اگھیمنم د        

 
 رو ی رشتھ معماری،گفتی باشی ملمی تی آرزوت بوده تویاما تو گفت-        

 م؟ی بریخوای،چرامیدوست داشت
 

 ی عقد ارسالن بشدی اما باخوامیمچون تورو -        
 

  برگردم ساالردی فرشی پخوامیمن نم-        
 

 از شھی ھمی مدت کوتاه عقد ارسالن باش،اونوقت براھی یفقط برا-        
 کنم،بھتی کھ آزارت دادن دورت میی ھمھ کساکنم،ازی جا دورت منی ایآدما

 شی ستادمیقول م
 

 ..یگی آدم منو تاحد مرگ کتک زد و حاال تو مترسم،اونیم-        
 

 ی بترسیزی از چدی نبای کنارمی نترس،وقتیچی ھتونھ،ازی نمگھید--        
 باشھ؟.... یخواھر

 
 ؟یدیقول م-        

 
 شمی ستادمیقول م-        
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 ی تو بگیباشھ ھرچ-        
 

 ی خواھریمرس....ی کھ بھم اعتماد داریمرس-        
 

 واھمھ ای دنھی رفت و من رو با رونی سرم از اتاق بدنیوبعداز بوس        
 .تنھا گذاشت

 
 ساالر-        
 جان ساالر-        
 تنامھی کرده و گفتھ رضاتی شکادی فریگیخب مگھ نم.... خبگمیم-        

 اونم االن....دی عقد کندیخوای چطور مھ،پسیتقلب
 نامھ تی روز رضاقای عقدنامھ رو واسھ دقخیدرستھ اماارسالن تار-        

 تونگران نباش.... والبتھ چندتا شاھد دارهزنھیم
 بھ نظرت کارمون درستھ؟-        
 ی خواھرشتمیمن پ.....نگران نباش-        
 و من ھنوز استرس دارم،قراره ارسالن خان با عاقد گذرهی میساعت٢        

 . انجام بدهی نتونھ کاردی فرگھی تادمیای و ما بھ عقدھم دربمارستانی بادیب
 . خودت کمکم کنایخدا        
        

 دفتر بزرگ ھی بای بھ اسم نجفی ارسالن خان و مردشھی می اقھیدق ٢٠        
 اومده بودند

 مراقبت ی کھ ساالر برای ھمون دخترنیقبل از اومدنشون با کمک نگ        
 زشت ی سرم انداخت و اون روسری رویدیاز من آورده بود شال سف

  رو از سرم برداشتمارستانیب
  حواسم رو کامل بھ اونا دادمی نجفیباصدا        
 کسالھی غھی صھی یمن بنا بھ درخواست جناب سپرتاج سلطان-        
 شھی باطل مغھی صنی ادیھروقت کھ اراده کن        

 
 کسال؟؟یده؟ی می چھ معنگھیم کھ یینایا.....دمیشنی حرفاش رو نمگھید        
 ساالر-        
 جانم-        
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 م؟ی برستیمگھ قرار ن....ھی ماه ھم کافکی....کسالی چرا گمیم-        
 کشھی کم کارا طول مھی رفتن و اقامت گرفتن ی اما برازمیچرا عز-        

ممکنھ .... انجام بدهی کارتونھی نمدی فری کھ عقد ارسالن باشیوالبتھ تازمان
 ی نباش من حواسم بھ ھمھ چیزینگران چ..... از چندماه طول بکشھشتریب

 ھست
 زمزمھ کردم و اون مرد باتکون سر ساالر شروع بھ ی باشھ ادیباترد        

 ھی مھری برجش رو برای از واحدھایکی کرد و ارسالن خان غھیخوندن ص
 .من بھ نامم کرده بود

 کھ بھ کمک ساالر زدم،ساالر و مائد و ییتمام عقد و دو امضابعد از ا        
 کھ قصد دمیدی رفتند اما ارسالن خان رو از گوشھ چشم مرونی بی نجفیآقا

 . مبل دونفره اتاق نشستھ بودیرفتن نداره و ھمچنان رو
 

 بابلندشدن صداش چشمام رو بستم تا آرامش خودم رو حفظ کنم        
 

 ی رو گذروندی سختی قبول دارم روزایھ عمارت بود کی مدتیتو-        
 ی خانواده انی از ای توعضوری بگادیاما از امروز 

  و بعدھا راد بودن رویامروز سپھرتاج سلطان        
 خواھر ساالر و یبرا....یساالر اصرار داره تو جز خانواده راد باش        

 ی تالش کنادی زدی شدن باناخانیفرزند س
  اما امروز خوشحالمی عضو خانواده ما شدن نداری برایادیززیتو چ        

 
 درصد ھی شی ستایوا.... خوشحالھنقدری ایاونوقت از چ....خوشحالھ؟        

 خوشحالھ نی از ھمگھیچرا د....ھم فکر نکن چون تو روعقد کرده خوشحالھ
  ندارهی خوشحالی برای اگھی دزیچ
 

 دادم درست و ادی رو کھ بھ ساالر ییزای ھمھ اون چنکھیخوشحالم از ا-        
 . منی حتستی جلودارش نی و کسدهیبھ موقع داره انجام م

 بخواد و بابرنامھ دی فقط بایزی داشتن ھرچی گرفتھ براادیاون خوب         
 ارهی بره تا بھ دستش بشیپ

و  رو از خانم بزرگ زی خوب ھمھ چی کھ عمارتی مدتی کن برایسع        
 یریادبگی ھیبق
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 بھ طرف در رفت اما دوباره بھ طرفم برگشت        
 فقط از خانوادم ستمی بدنیمطمئن باش من اونقدرا کھ بھ ساالر گفت-        
 .کنمیدفاع م
 د؟یکنی جز خانوادتون نباشھ رو لھ میھر کس-        
 کنمی برسونھ رو لھ مبی بخواد بھ خانوادم آسیھرکس..... مطمئنا نھ-        
  افتادمیماری بستر بیومن بھ کدام گناھم بارھا بھ خاطر شما تو-        
  شمارو تحمل کردمی گناھم زجر کمربندھانیبھ کدام        
 دی کنری تحقنقدریکدوم گناه باعث شده شما من رو ا        

 
  چشمام حلقھ زده بودیاشک تو        

 
 ی برادی کھ بھ ذھنم رسی و تنھا کسی از خانواده نبودیتو عضو-        

 ضربھ زدن بھ من جون پارسارو بھ خطر بندازه
 اعتماد تونستمی دشمن منھ،من نمدی،فری داشتدیتو برام حکم دختر فر        

 .کنم
 

 امابارھا گفتھ بودم پارسا مثل جونمھ-        
 دی برسونانمارستیخودم صداتون کردم کھ اون رو بھ ب        
 دی فکر بکننی ھمچدیچطور تونست        
 تندرفتنم اشتباه بود.... تند رفتمیادی رو من زنباریا....درستھ-        
 نیآخھ ا..... بگھ اشتباه کردمستی حاضر نی مرد حتنی من ای خدایوا        

 ھمھ غرور تا کجا
  ھمھ غرورت رو لھ نکنمنی اگھ استمی نشیستا        

 
 کنھی رو درست نمیزیاقراربھ اشتباه شما چ-        
 کنھیاقراربھ اشتباه شما حال منو خوب نم        
 کنھی منو خوب نمیزخما        

 
 تنم ی توی و ترس بددمیدی رومشدی مکھیحس قدم ھاش رو کھ بھم نزد        

  چشمام بودی من خم شد حاال چشماش درست روبرویرو.....افتاده بود
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 .... اشتباهنی ای برانباری اما اکنھی اشتباه نمچوقتی ارسالن ھنکھیباا-        

 مطمئن باش....شی ستاکنمیجبران م        
 

 بعداز گفتن جملش عقب گرد کرد و بھ طرف دررفت        
  بار گفتنی اولی بار بود،اون اسم منو برانی اولنیا        
 ی توگھی دنکھی حساب کنم،اریی تغنیول بھ عنوان ادی روبانیاالن ا        

 و من ستی بد نعی از وقایست،خبری نری از ترس و تحقیخانواده خبر
 .شھی میعنی.... بھ آرزوھام برسمتونمیپشتوانھ دارم و م

 
 فصل دوم        
  بعدمی ماه و نکی        

 
 

 . سر گرممشھی از ھمشتری روزا بنیا        
 . گذشتھ رو مرور کنم سختھمی ماه و نکی نیخب اگھ بخوام کل ا        
 دردھا مھم نیاما ا.... پر از دردی رو گذروندم،روزھای سختیروزا        
 نبودند
  خانواده داشتمھی بود کھ من کنارخودم نیمھم ا        
نگاھش  کھ برام مادرجون بود و با ھربار مادرجون گفتنم یخانم بزرگ        

 شدیپراز شوق م
  درحقمکردی می کھ برادرانھ کنارم بود و برادریساالر        
 پر ذوق ازی و نکردندی کھ من رو دخترعموصدامیاوشی و نازین        

 نفر کھ خواھرانھ باھاش ھی دخترعمو رو داشتھ،ھی ی آرزوشھی ھمگفتیم
 باشھ

 . رو پرکنھنیاسمی خودش و نی بی ھمھ فاصلھ اخالقنی نفر کھ اھی        
 با داشتن نای کھ بھ زبون آورده بود سییعمو.....سروش خان عمو بود        

 سالش آب خواھد شد٢٠ ی ھاخی دختر،ھی
 قرار ی انھی زمشی پچی ساالر بدون ھی کھ بخاطر صحبت ھایینایس        

 گھی دوماه دیعنی نی و اادی بدیبود بعداز سال جد
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 شدی مسی خدنمی چشماش بادشھی کھ ھمییون زنعمو بود،زنعمو جدیناھ        
 شوق داشتن دوباره....گفتی چشماش رو اشک شوق میسی علت خشھیو ھم

 و انگار فقط کردندی کھ من رو زن داداش خطاب میاشاری و نیاسمی        
 ی کنند من زن ارسالنم و البتھ خانم بزرگی آورادی خواستندیاونا بودند کھ م

 ی اسم ارسالن رو دارم حتی،تاوقتیینجای ای تاوقتکردیکھ ھرروز تکرار م
  خونمنیبھ موقت خانم ا

 
 بود گردنبند و کمربند محکم و سخت عذاب آور رو باز یھفتھ ا٢        

 کرده بودم
 و من دنی خوابی گاھی اول سخت بود راه رفتن،نشستن و حتیروزا        

 نی تا افرستادنیوح پرفتوح ارسالن خان م برری ناسزادنیھربار درد کش
 و آب یوتراپیزی و من با چند جلسھ فشدیدرد قابل تحمل تر بشھ اما بھتر نم

  بھتر شدمبای تقریدرمان
 بغل ی راحت کارام رو انجام بدم اما ھنوز براتونمیخداروشکر م        

  درد داشتمیکردن پسرک نازم کم
 

 رفتھ بود و من یمی تی بھ اردومی باتناتشی تمی ساالر براروزیاز د        
 .کردمی رو حس مشی خالی جایحساب

 
 تازه برادرم فاصلھ ی برای از مرور خاطرات و دل تنگیبا صدا        
 گرفتم

 
  خانمیقرار بود مراقب خودت باش-        

 
 بھ طرف صدا برگشتم        
  کردهریی تغِمی و ماه و نکی کھ ییصدا        

  داشتی خاصمتی آرامش و مالھیمثل قبل محکم بود اما         
 ............اما        
 اون ھمھ درد و رنج و شدی باعث نممتی آرامش و مالنیاما ھمھ ا        

  کھ شدم رو فراموش کنمیریتحق
  بودمشھی روزا محکم تر از ھمنیا        
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 داشتمی قدم برمشھیمحکم تر از ھم        
 جرات ی دارم کھ کسی و محکمیانگار مطمئن بودم اونقدر پشتوانھ قو        

 . باشمشھی من بتونم محکم تر از ھمشھی باعث منیآزار دادنم رو نداره و ا
 : شدش زل زدم و گفتمغھی تشی صاف و ششھیبھ صورت ھم        

 
 ستم؟ی مراقب خودم ندی باعث شده فکرکنیخب؟چ-        

 
 خودش مثل یمثل ھمون روزا..... پوزخند زدمھی جملھ نیوباگفتن ا        

  ذھن و قلبمھی پوزخندش حک شده شھی کھ ھمی درد آوریھمون روزا
 

 مراقب ی پوششچی بھمن ماه بدون ھی سرمای ساعتھ تومی نستادنیا-        
 بودنھ؟
 ؟ی از مراقب بودن و نبودن بگفی تعرھی شھیم        

 
 ماه کی نی ای ساعت؟اصال متوجھ زان نبودم انگار واقعا داشتم تومین        

 کردمی مری سمیو ن
 

 : دستاش گرفت و گفتنی جلو گذاشت و بازو ھام رو بیارسالن قدم        
 

 .....شیستا-        
 

 : باز شدن در بالکن اتاقم سرم رو بھ سمت راست چرخوندمیباصدا        
 

 دیینجای شما ادونستمی نمدیببخش.....آقاسالم ...س-        
 

  شده؟یچ....نی نگستی نیمشکل-        
 

 می شده و منتظر شماھستدهی چزیم.....ناھر آمادست.....خانم -        
 

  خونھ بودنی برنامھ ھرروز انیا        
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 ھمھ ٨/٣٠ آمادست و تا ساعت زی می رو٧/٣٠صبحانھ سر ساعت         
  رو دارندزیفرصت خوردن صبحانھ سر م

 ای شام ممکن بود قرار ی اما براخورندی م٢ناھار رو ھمھ ساعت        
 بھ ھرحال ی خانواده نبودند ولی چندنفر از اعضای باشھ کھ گاھیمراسم

  داشتھ باشندی عذر موجھدی نبودن ھر و عده بایبرا
 

 رونی ارسالن بیب گذاشتم و بازو ھام رو از حصار دستا بھ عقیقدم        
 : و گفتمدمی چرخنی و بھ طرف نگدمیکش
 

 انی مگھیآقاھم تعاچندلحظھ د.....نی نگمیبر-        
 

 بلھ خانم-        
 

  دردسرساز بودی اتاق من و ارسالن ھم گاھی بالکن اشتراکنیا        
 با ارسالن داشتھ ی و دوست نداشتم برخورد خاصخواستمیاصال نم        

 .باشم
 عمارت حرکت کردم و باز ھم فکرم رو بھ نبودن یبھ طرف غذاخور        

 ساالر سوق دادم
 میرفتی میمثل ھرروز کھ باھم بھ سالن غذاخور....کاش بود        

 
 صرف ی خواست برامونیبعد از خوردن ناھار مادرجون از ھمگ        

 .می سالن دورھم جمع بشی تواقھوهی یچا
 ی زنانھ و گاھیم،گاھی درطول ھفتھ داشتادی ھا زی دورھمنیمعموال ا        

 .ونیھمراه با آقا
 اما کردندی وھر دونفر با ھم صحبت ممی سالن دور ھم نشستھ بودیتو        

 زل زده بودم و بھ شدی دستم کھ ازش بخار بلند می توییمن بھ فنجون طال
 شتھ ھا برگشتھ بودمگذ

 و دی بھ رنگ سفیی مخصوص چاوانی لھی کھ ھرکدوم ییھمون روزا        
 می داشتیآب

 و میخوردی رو با لذت میی و چامینشستی کھ کنار ھم مییھمون روزا        
 میزدیحرف م
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 و اون از گفتمی و معلمم مامیمن با آب و تاب از مدرسھ و ھمکالس        
 کالسا و دانشجوھش

 ادامھ درسش و من فقط ی برامشیاز تصم...گفتیاون از آرزوھاش م        
  رفتنمون از اون خونھیبرا..... داشتن اونشھی ھمیاز آرزوم برا

 
 

 اومدم و بھ رونی گذشتھ بی مادرجون از فکر و مرور روزایبا صدا        
 .مادرجون چشم دوختم

 
 .می صحبت کنیاجع بھ موضوع ردیبا-        

 
  مادرجون بودندیھمھ سکوت کرده بودند و منتظر ادامھ صحبت ھا        

 
 فرھاد برگشتھ-        

 
 رو بھ می ماه و نکی نی شوک بود؟نبود؟فرھاد برگشتھ؟تمام اھی نیا        

 بخاطر سی بعد از رد درخواستش از جانب پلدی و فرستی فرھاد ننکھی ادیام
 دی جدی صحت عقدنامھ سکوت کرده و درحال حل کردن گندکاردییو تا دنید

 ھ کردم اما حاال فرھاد برگشتی با من نداره سپریفرھاده و کار
  ماندانا برگشتھیعنیفرھاد برگشتھ         
  ترس و اضطراب دوبارهیعنی نیا        

 
 :دیچی سالن پی مادرجون تویدوباره صدا        

 
 دی مراقب باششتری کھ بگمی رو منیا-        
 دی کناطی ازش سربزنھ پس احتیاون ممکنھ ھرکار        

 
  داشتمیادیاحساس ترس و وحشت ز        
 دنیلرزی و دستام مزدیقلبم تندتند م        
 گھی مشکل دھیبازم         
 ستی نمیشگیبازم مثل ده سال گذشتھ ھمراه ھم        
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 ستیبازم ساالر ن        
  تنھاستشیبازم ستا        
 ستندیبازم پشتوانھ ھام ن        

 
 اسالن بود.... صورتم سرم رو باال آوردمی تویبااحساس سوزش        

 
 خانمم..... آروم باش دخترشیستا..... حرف بزنشیستا.....شیستا-        

 
ودم رو حفظ  آرامش خدیبا...... آروم باشمدیمن با.....بھ خودم اومدم        

 پس نجانی محافظت از من ای کھ ساالر گرفتھ بود ھنوز براییمحافظا....کنم
  بترسمدینبا
 

 تھ چشماش رو ی نگراننیا.....کردیارسالن ھنوز داشت بھ من نگاه م        
پس چرا رفتار ارسالن عوض ....شمیمن ھمون ستا......کردمیدرک نم

 یزاری کھ تو نمنھیمھم ا.... دارهیتیچھ اھم....شی ستاستیمھم ن....شده
  کنھرتیدوباره تحق

 
 دهیچی رو کھ دور بازوم پشیی قویدستام رو باال آوردم تا ارسالن دستا        

 :شده رو برداره و بعد محکم گفتم
 

 من خوبم-        
 

 : گفتمیاز سرجام بلند شدم و بازم ھم بھ ھمون محکم        
 

  اتاقمرمی من مدیببخش-        
 

 بلند و با اخطار و محکم ی بودم کھ صدادهی نشنی از کسیھنوز حرف        
 :دیچی سالن پی تویزن
 

  ارسالنریام-        
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من اون زن رو ......بھ طرف در سالن کھ روبروم بود نگاه کردم        
 خوندی بود کھ ارسالن رو بھ اسم میاون ک.... بودمدهی عمارت ندیتاحاال تو

 اون زن بپرسم کھ با چھره تی برگشتم کھ از ھونیاسمیبھ طرف         
  برخورد کردماشاری و اوشیاز،نین،نیاسمی و آشفتھ دهیترس

 زده خی احساس و یسرم رو بھ طرف مخالف چرخوندم کھ با چھره ب        
 ارسالن مواجھ شدم

 فتھی داره میچھ اتفاق        
  بود؟ی ھمھ ترس از چنیا        
 ھ؟یاون زن ک        
 .....دیچی سالن پی ارسالن خان توی افکار خودم بودم کھ صدایتو        

 .......دیچی سالن پی ارسالن خان توی افکارم بودم کھ صدایتو    
 .....شما کجا؟عمارت ارسالن خان کجا-    
  عمھ مھتاج؟دی شدابی افتاده کھ شرفیاتفاق    

 
 ... بزرگ بھ سرمون اومدهبتی مصھی ی ولاتفاق نھ.....اتفاق؟-    
 رو در حد و اندازه خودش ستھی شادی فری سپھرتاج از کرارسالنیام    

 یکنیتو چکار م..... کھ دخترش رو عروس عمارتش کرده؟دونھیم
 رارسالن؟یام
 

 .....عمھ مھتاج؟    
  کھ از شواھد امر مسلمھ کھ با من مخالفھیکس......گھ؟ی عضو دھی    
 شمی کس می در بھ در و بگھی بار دھی یعنی    
  از من بگھی در طرفداریزیاچی ی حرفدیبھ طرف ارسالن برگشتم تا شا    
 دیچی سالن پی توگھی نفر دھی ی بزنھ صدای ارسالن حرفنکھیاما قبل از ا    
  بوددی کھ باز ھم جدی کسیصدا    
  بودیبیامروز روز عج    
 دیر جد بارفتادی جدیآدما    
  عمارت ھم فرق کردهروزی دی آدمای رفتارھایحت    

 
  مسائل خانواده من بھ تو مربوط باشھ مھتاجکنمیفکر نم-    
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 وارد شد ی مشکی کنده کاری و عصای با کت و دامن سورمھ ایوبعد زن    
وحاال با اون زن ..... نبودی کھ چند روزیبرادر.....و پشت سر اون ساالر

 شناختمی کھ من نمیزن.....اومده بود
 لبھاشون ی بھ روی انداختم کھ لبخندھی بقنیاسمی بھ یاز گوشھ چشم نگاھ    
 رونی بشی ارسالن کھ از چھره خشک و جدگھی شده بود و درسمت دانینما

 جدال  فرو رفتھ بود بھبشی جی کھ توییاومده بود و آروم و خونسرد با دستا
  بودرهیروبرو خ

 ی آروم روی بود و لبخندستادهی کھ باالخره بلند شده و ایو مادرجون    
  سرک بکشمتونستمی من نبودن و مطمئنا نمدرسی دی توھیلبھاش بود،بق

 
 ؟ی خانواده انیصنم تو باورت شده کھ متعلق بھ ا.....خانواده تو-    
  صنمی خانواده ندارنی ای تویزی چچیتوھ    

 
  بودمرهی بھ بحث و جدال روبرو خرتیباتعجب و ح    
 فتھ؟ی داره میچھ اتفاق    
 :دیچی سالن پی توتی ساالر بود، برادرم کھ باعصبانی صدای بعدیصدا    

 
 خانواده و نی از ایزی چد؟چھی داری عمارت چنی ایمھتاج بانو شما تو-    

 دی عمارت متعلق بھ شماست کھ قدم رنجھ کردنیا
 

  سررهیساکت باش پسره خ-    
 کھ از بھی و غری دختر عوضھی وگرنھ ی از خاندان رد نبردیی بوچیھ    

 عمارت نیقضا دختر دشمن پدرت ھم ھست رو بھ عنوان مثال خواھر بھ ا
 یدادیراه نم

 
 و بھ بحث خاتمھ دیچی سالن پی ارسالن خان بود کھ تویوباالخره صدا    
 داد
 

 .....ھیکاف-    
 دی کننی خونھ من بھ خانوادم توھی تودیدیچطور بھ خودتون اجازه م    
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 سالن ی ارسالن تویبھ محض دھن باز کردن عمھ مھتاج دوباره صدا    
 بلند شد

 
  بشنومی از کسی حرفخوامینم.... ساکت تونیھمگ-    

 
 : و گفتدی چرخیو بعد بھ طرف ھمون زن کت و دامن سورمھ ا    

 
  بانومیزودتر منتظرتون بود...... صنم بانودیخوش اومد-    

 
 : گفتیو بعد رو بھ ھمگ    

 
 دینی بنشدییبفرما.....دیستی سرپا نانی از اشتریبھتر ب-    

 
 مبل ھا جا گرفتند و البتھ ارسالن ی بود کھ ھمھ ساکت روینطوریو ا    

  مبل دونفرهیکنار من و رو
 

 می سالن نشستھ بودی بود کھ ھمھ باسکوت توی اقھیچنددق    
 ومن رو بھ وحشت دادی آزارم می حسابدالورودی عمھ خانم جدینگاه ھا    

 انداختھ بود
 کھ بھ چشمان ترسناک و پراز نطوری کھ ھمکردمیاونقدراحساس ترس م    

 نگاھم ی ارسالن چنگ زدم و بھ سختی عمھ خانم زل زده بودم بھ بازونھیک
اق جداکردم و بھ طرف ارسالن برگشتم و  بری قھوه ایرو از اون نگاه ھا

 دمی لب نالریز
 

 ارسالن-    
 

 ارسالن چقدر حسم رو درک کرد کھ دستام رو جداکرد و دستاش دونمینم    
 دی آغوشش کشی و من رو تودیچیرو دور کمرم پ

 کردمی متی آغوش احساس امننی ایامروز تو    
  از وجودش،از بودنش ترس و واھمھ داشتمروزی کھ تا دیکنار مرد    
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 ی ،خصومت و دشمننھی پراز کیامروز درکنارش دربرابر نگاه ھا    
 کردمی متی احساس امنگرانید

  احساس خودم رو درک کنمتونستمیواقعا نم    
 

 خواستمی عنوان نمچی بلند ارسالن حواسم رو بھ اونا دادم اما بھ ھیباصدا    
 الن جداکنمسرم رو از آغوش ارس

  ھستند و تا حاال کجا بودندی بدونم اونا کخواستمیفقط و فقط م    
 

 گمی کھ من مھیزی عمارت چنی انیقوان-    
 خوامی کھ من مھیزی اون چنجای انیقوان    
 رو نمی کھ قوانی ھرکــــســـــکنمیتکرار م.......یوھرکـــــــــســـــــــــ     

 خوامیسرباز بزنھ عذرش رو از عمارت م نشینقض کنھ و از کوچکتر
 دی متوجھ شده باشدوارمیام    
 میری استراحت بھ اتاقمون می نداره و برایاالن ھم خانمم حال مساعد    
 نمتونیبی شام میشب برا    

 
 نی قراره تو و ساالر ایخانمت؟ارسالن تا ک.........ھـــــــــھ -عمھ خانم    
 .اون دختر،دختر دشمن شماست....د؟ی رو ادامھ بدیباز
 

  منھنی عمارت قواننی انیقوان......... عمھ خانمدیخوب گوش کن-    
 و دمی بھ ھمسرم رو نمی حرمتی و بی احترامی اجازه بچکسیبھ ھ    

 ی ماندانا انتخاب نادرست شما و پدربزرگ بود پس بھتره تودیفراموش نکن
 دی من دخالت نکنیمسائل خصوص

 
 مبل بلندشدم و بھ من کمک کرد تا بلندبشم و باھم ھم قدم ید از رووبع    
  کھ من ھنوزم در آغوشش بودمی درحالمیشد
 

 :قبل از خروج از سالن بھ سمت عمھ خانم برگشت و گفت    
 

 بھ خانوادم برسھ بازم یبی آسنی اگھ کوچکتردیعمھ مھتاج فراموش نکن-    
  بدتردی شایحت..... برخورد خواھم کردشیمثل سالھا پ
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 ارســـــــــــــالن ـــــــــری من ھنوزم امــــــــــــدیفراموش نکن    
 سپــــــــــــــــھرتــــ ــــــــاجـــــــــم

 
 دیچی سالن پی تواشاری یقبل از خروج ما صدا    

 
 میگردیبااجازتون ماھم بھ اتاقامون برم-    
 نمتونیبیشب م    

 
 

 و ساالر رو از ازی ،ناوشین،نیاسمیاشار،خودش،ی بود کھ ی طورنیوا    
 . زا و ترسناک نجات دادن،استرسی سنگیاون سالن پر از نگاه ھا

 
 ی و ارسالن بھم کمک کرد تا رومی بود وارد اتاق شده بودی اقھیچنددق    

 نیری شربت شھی رو صدا زد و درخواست نیتخت اتاقش بخوابم و بعد نگ
 کرد

 
 و محکمم اما ھنوز بدنم ی نشون بدم قوخوامی منکھیزا برعکس ا رونیا    

 من فی ضعھی بنی ھمھ ترس و اضطراب برانی نداره و البتھ تحمل ای قوھیبن
 بھ شدت سختھ

 
 بھ لبم چشمام رو بازکردم و بھ یبابلندشدن سرم و برخورد جسم خنک    

 اومده بود کھ یساالر ک..... سرم بودندیارسالن و ساالر چشم دوختم کھ باال
 متوجھ نشدم

 
  ارسالن باعث شد چشم از ساالر بردارمیصدا    

 
  دختریضعف کرد......شیبخور ستا-    

 
 داشتم چشمام رو کھ بخاطر ضعف ی خوردن شربت احساس بھتریباکم    

  اتاق نشستھ بودندی چشم دوختم کھ توھیبستھ بودم باز کردم و بھ بق



 113 

 یمشک-دی ام رو بھ تاج تخت سفھی تخت نشستم و تکی رویبھ آروم    
 ارسالن دادم

 
 ؟یچرابلندشد-ارسالن    

 
 ممنون.....بھترم-    

 
 می کم صحبت کنھی یفکرکنم با......یول....خداروشکر زن داداش-اشاری    

 
 ادی می بیفردا ب.....خب.....درستھ-ساالر    

 
  انداز شدنی اتاق طنی تونیاسمی و زای ھماھنگ نیوبعد صدا    

 
 نــــــــــــــــــھ....؟ی بیب-    

 
 د؟ی انتظار داشتنی از اریمگھ غ-ارسالن    

 
 : گفتی با حالت نالھ مانندازین    

 
 بازم اتفاق ستی کھ قرار نمیدادی مھی بھ خودمون روحمیفقط داشت.....نھ-    
  گذشتھ تکرار بشنیھا
 

 فتھی اتفاق بستیقرار ن......یخب درست فکر کرد-ارسالن    
 

 شھیبازم ھمون اتفاق ھا داره تکرار م..... ارسالن؟یچطور-اوشین    
 بار تحملشون نیواقعا ا......گردنیبازم ھمون آدم ھا دارن بھ عمارت برم    

 سختھ
 

 نی و نگثمی خودمون ،میساالر برا......دمی اجازه نمگھی دنباریا-ارسالن    
 گھی دو روز دیعنی...... پس قردای بخر براشی کطیبل
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 ؟یچـــــــــــــ-ساالر    
 

  جا براش سختھنی و تحمل استی حالش خوب نشی کھ ستاینیبیم-ارسالن    
  آماده بشھی اتفاقات بعدی دورش کنم تا برانجای از اخوامیم    
 میری تنھا بزارم پس ھممون با ھم متونمیشماھا رو ھم نم    

 
 گھ؟یپس چرا دوشبھ د-ساالر    

 
  منصورخانھیچون فرداشب مھمون-ارسالن    
 میری می بھ مھمونشی بھ ھمراه ستامونیھمگ    
 ی خطرات احتمالی رو بھ عنوان ھمسر من بشناسند تا براشی ستادیھمھ با    

  کنمیریاز جانب عمھ خانم جلوگ
 با ھمھ آشنا دی باشیستا..... نشون بدمشی رو بھ ستاانیمھ اطرافوالبتھ ھ    
 بشھ

 
 از دو اتاق جدا استفاده دیتونی کھ نمدیدونیم.....؟ی اتاقاتون چیبرا-اسی    
 دیکن
 

 و در وسط دوتااتاق رو باز میبندی میرونیدراتاق رو از راھرو ب-ارسالن    
 ......ی تا وقتمیکنیم
 

 دم شده بوجی گیحساب    
 حرف ی دارن درباره چدونستمیاصال نم....درک حرفاشون سخت بود    

 زننیم
 فتھی داره می چھ اتفاقنجایا    
 دادی محی من ھم توضی برایکیکاش     

 
 بودم کھ دو جملھ آخر رو بلند بھ زبون آوردم و بھ ارسالن یاونقدر عصب    

 و ساالر کھ کنار ھم نشستھ بودند زل زدم
 

 ....یخواھر-ساالر    
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 شونھ ساالر گذاشت و از ادامھ حرفش منصرفش یارسالن دستشرو رو    
 کرد

 
 ی رو برازیمن خودم ھمھ چ....... اتاقاتوندیشماھا فعال بر-ارسالن    
 دمی محی توضشیستا

 
 فعال....مراقبش باش داداش.....یاوک-اسی    

 
  کارخونھی دنبال کرارمیمن فعال م-اشاری    
 میستی کھ نی مدتی براسپرمی می رو ھم بھ احمدزای چھیبق    

 
 اوش؟ی نیتو چ.....خوبھ-ارسالن    

 
 شرکت تا کارا رو بھ سامان بسپارم و البتھ رمیم....نطوریمنم ھم-اوشین    

  مدت دخترا سر کالس موجھ بشھنی تا نبودن ارمیگیتماس م
 

 ......ھیعال-ارسالن    
 

 ی رفتند،ارسالن بھ طرف تخت اومد و رورونی بی ھمگنکھیبعد از ا    
  کنار تخت نشستیصندل

 
  سوال بپرس تا من جواب بدمیھروقت آروم شد.......شیخب خانم ستا-    
 من منتظرم بانو    

 
 میختگی بابھ ھم رخواستمیچشمام رو آروم بستم تابتونم تمرکز کنم، نم    

 ممضحکھ دست ارسالن بد
 کھ یی اما چشماتیچشمام رو باز کردم و بھ ارسالن چشم دوختم کھ باجد    

  بھ من زل زدهخندهی داره با تمام توان مکردمیحس م
 کھ داشت مثل خوره یی خندونش توجھ نکنم و سواالی کردم بھ چشمایسع    

 : بپرسمخوردیجونم رو م
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  کھ امروز اومدنیین؟اونایاونا ک-    
 عمرشون من رو ی بھ اندازه ھمھ روزاکرد،انگاری متمیذنگاھشون ا    

 بار ھی یدمشون،حتی بارھم ندھی ی و نفرت دارن اما باورکن من حتشناسنیم
 ....اونا..... اما اونادمیھم اسمشون رو نشن

 
  بدمحی رو توضزیباشھ آروم باش تا من ھمھ چ-    
 و مثل ھمون شناسنی رو مدیاونا فر.....شی ستاشناسنیاونا تورو نم    

 کننی ،قضاوت مکردمی بودنت قضاوت مدی کھ من برطبق دختر فرییروزا
 گمی می بدونیخب اگھ از اون آدما بخوا    
 عمھ مھتـــــــاج خواھر پدربزرگ منھ    
 و صنم بانو ھمسر اول پدربزرگ    

 
 ..... اول پدربزرگ؟مادرجون؟ھمسریچ-    

 
  بھ ارسالن چشم دوختمرتی دھنم گذاشتم و با حیدستام رو رو    

 
 پدربزرگ عاشق صنم بانو بوده-    

 
 : حرفاش اومدم گفتمنی بیباعجول    

 
 .....عاشق بوده و زن دوم گرفتھ؟چھ-    

 
 ینقدعجولیتوچراا......صبرکن دختر-    

 
  انداختمنیی حس خجالت داشتم،سرم رو پاھیکرد،یداشت باشماتت نگاھم م    

 :و آروم گفتم
 

 سرش ھوو یتونی می نفرھی عاشق یآخھ چطور ممکنھ وقت.....دیببخش-    
 ستی جور ن؟باعقلیاریب
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 ی از روکردمی رو حس مشینی کھ سنگی نگاه طوالنھیارسالن بعد از     
 رهی خرونی بلندشد و بھ طرف پنجره رفت و ھمونطور کھ اون بھ بیصندل

 :بود و من بھ ارسالن شروع بھ حرف زدن کرد
 

 خانواده متوسط ھی آقاجونم،صنم دختر ی سالگ١٧-١٦ ی دوره یعنی میقد-    
  خانواده متمول و بزرگ بودهھیبوده اما آقاجونم تک پسر 

 آقاجون بھ ی درس دادن بھ آقاجون و خواھرایاون موقع ھا پدرصنم برا    
 ومدهی مشونیخونھ پدر

  آقاجون بودهیھ مھتاج و مھربانو خواھراعم    
 بوده و ھم سن صنم کھ اون موقع یمھربانو دختر خون گرم و بھ جوش    

 سالشون بوده٩حدود
 و شھی آقاجون شروع میاز ھمون موقع ھا رفت و آمد صنم بھ خونھ پدر    

  قائل بودهی خاصگاهی براش جاشھی و ھمشھیآقاجون عاشق صنم م
 کھ پدر آقاجون قصد گذشتھی و آمدشون بھ خونھ آقاجون مسال از رفت٥    

 فقط و گھی تک پسرش رو زن بده،اونم از طبقھ خودشون اما آقاجون مکنھیم
 و رهیگی و پشت برادرش رو مشھی خوشحال مخواد،مھربانویفقط صنم روم

ھ اشراف یمھتاج .....نھ...... اما مھتاجدهی مھی بھش روحدنی جنگی برایحساب
 صنم رو بھ نھی صنم رو قبول کنھ و از ھمون روزا کتونھیده پس نمزاده بو

 رهیگیدل م
 خانم یلی خانم بوده،خکنھ،صنمی تالش آقاجون با صنم ازدواج میبعد از کل    

 دختر بچھ بوده و نازک دل نھ مثل حاال ھی االن اما اون روزا نیمثل ھم
 یمحکم و قو

 ادی رو زی محکم شده،تاھمھ چنقدری رو گذرونده تاامروز ای سختیروزا    
 ی بشدهی ھا محکم و آبدی زجرھا و سختنی تو بدون اخوامیگرفتھ و من م

  باشھ،مثل ساالرناخانی سدمثلی راد بانایدخترس.....یچون قراره راد باش    
 

  کردن گذشتھ کردفی داد و دوباره شروع بھ تعررونینفسش رو محکم ب    
 

 ی و رنجیباھرسخت.....گذرهی سال از ازدواجشون مکی-    
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 محض ،بھی داری موقع مھم نبوده چھ سنشھ،اونیباالخره صنم باردار م    
 ی کھ بھ زور اجبار آقاجون توی مخصوصا صنمشدنی باردار مدیازدواج با

  شدهرفتھیاون خانواده پذ
 ستادی اون خانواده ای آورد و محکم و پابرجا توای پسر بھ دنھیصنم     
 نتونست با چوقتی داشتھ پس پشتش مثل کوھھ اما مھتاج ھعھدی ولھیصنم     

 ادیبودن صنم کنار ب
 کنھی درست میاھی جوشونده گھی ره،مھتاجیگی روز کھ صدرا دل درد مھی    

سالش بوده و اون جوشونده ٤کھ مثال بچھ حالش بھتر بشھ،اون موقع صدرا 
  اون بچھ بوده تر از حدی قویلیخ

 نھی در اصل بخاطر کی ولی مھربونیاون جوشونده کھ مھتاج مثال از رو    
 حال صدرا بدتر بره و در عرض چند شھی باعث مدهیاش با صنم بھش م

  کنھزشی و پشت صنم مثل کوه ردی و تمام امرهیساعت بم
 ی و حتارهی نتونست بچھ بچوقتی ھگھی زا بود ودکھیصنم مثل مادرش     

 ارهی بای بھ دنی صنم بچھ استی ممکن نگھیھمون موقع ھم دکترا گفتھ بودن د
 آقاجون با زحمت و زور صنم رو کنار خودش نگھ داشت اما نگھ داشتن یول

 صنم شرط داشت
  داشتھ باشھعھدی تا ولگرفتی زن مدیآقاجون با    
 از یکی خودش ی و مھربوناستیآقاجون قبول کرد و بازم مھربانو با س    

 با خودش وصنم دوست بوده و عاشق یلی ھم طبقھ خودشون کھ خیدوستا
  ندارهی با بودن صنم مشکلگھی و مکنھی مھیآقاجون رو بھ پدرش توص

  نکردنی باھم جنگ و جدلچوقتیصنم بانو و مادرجون ھ    
 ری پدر من امیعنی ادی مای فرزند اول مادرجون بھ دنیوقت    

 قدم نو گھی و مزارهی بغل صنم می رو توچیق پاصالن،مادرجون بچھ قندا
  مبارک خواھردتیرس
 بھ پدرم اجازه نداد بھش مادربگھ،پدرمن بھ صنم بانو چوقتی ھگھیود    

  بانومی گفت مرشیگفت مادر و بھ مادر واقع
 مادر ساالر افتاده ی کھ برای اتفاقی ھا ادامھ داشت،حتیری درگنیسالھا ا    

 عمھ نطوری کردنش توسط آقاجون باعثش عمھ مھتاج بوده و ھمرونی بیعنی
 بعد ی کنھ ولدای نتونھ مھرسا رو پناخانی کرد تا سیکی دست بھ دیمھتاج با فر

 شما نگفتھ و از اون ھ و بدونستھی شد کھ مھتاج می مدعدیاز مردن مھرسا فر
ون افتاد  کھ بعد از فوت آقاجگھی دی اتفاق ھایلی دارن و خنھیموقع از ھم ک
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 و ارمی بنجای باعث شدن من بچھ ھا و مادرجون رو بردارم و بھ ایکھ ھمگ
  تر ک کنمشھی ھمی رو برایمیعمارت قد

 
 : مکث کرد وادامھ دادیکم    

 
  ھست؟ی اگھیسوال د-    

 
 ننی سنگیادی اتفاقات گذشتھ زکنمیفکر م....گھیسوال د.....خب نھ    
 کارو کرد،اصال نیبکشھ کھ عمھ مھتاج ا بچھ برادرش رو تونھی میک    
  درکش کنمتونمینم

 بود کھ بھ دی با من و نگاه ھا بخاطر اشتباه خودش و فری ھمھ دشمننیا    
  من نوشت و اونطور ظالمانھ نگام کنھیپا

  ھستگھی سوال دھیاما     
 :دمی تعمل پرسیبااکراه و کم    

 
  واھمھ داشتی بی از بازی؟نی بیب-    

 
 اما ی ھمونطورقایدق...... خودتی بیدرست مثل ب...... ماھھیلی خی بیب-    

 ی و قضاوت کنشینی خودت ببدمی محیمن ترج
 یاما االن بھتره استراحت کن    
 رسھی امشب می بی و برسھیاحتماال تا فردا نم    
 ستی نیازی و نمی رو فراموش نکن من و ساالر پشتت ھستگھی دزی چھیو     

 ی واھمھ داشتھ باشیزیاز چ
  باشھزی کھ حواسش بھ ھمھ چی کسھیخواد،ی خانم مھی خونھ نیا    
 ی چشم و گوش من و ساالر باشدی تو باشیستا    

 
 : نشست و بھم زل زد و گفتی ھمون صندلیبھ طرفم اومد رو    

 
 و می دارازی عمارت نی آدم ھای دژ محکم براھی خانم،ھیمن و ساالر بھ -    
 جرات نکنھ بدون اجازه چکسی کنم کھ ھی کارخوامی م،ی انھی گزنیبھترتو 

 ی عادل باشدیات آب بخوره و تو با
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  برمگھیاما قراره من تا چند ماھھ د-    

 
 از دورم خونھ رو کنترل کنھ و من مطمئنم تو یخانم خونھ اونھ کھ حت-    

 یتونیم
 

 ادیجا م ھمھ اعتماد ارسالن از کنی ادونستمیومن نم    
  کھ ازش نفرت دارم و واھمھی مردروزه،ھمونی ھمون مرد دنی ایعنی    

 
 باصداش سرم رو بلند کردم    

 
  درخواستھیو-    

 
 درخواست؟ارسالن زورگو از من درخواست ھیباتعجب بھش نگاه دوختم،    

 کنھ؟یم
 :باھمون بھت و تعجب گفتم    

 
 درخواست؟-    

 
  گذشتھ رو پاک کنیتونی ارسالن رو از نو بشناس،اگھ مریام......آره-    
 ی بار از نو دربارم قضاوت کنھی خوامیم    
 خوامی موی داردنی دی برای جالبیزای کم تا شب استراحت کن،امشب چھی    

 یمحکم باش
 

  بھت گذاشتیبھ طرف در رفت و من رو تو    
 ارسالن ری بشناسم؟چرا؟چرا من اجازه دارم درباره امگھی بار دھی    

 قراره دختر نکھی اای خواھر ساالر بشم؟ندهیقضاوت کنم؟چون قراره در آ
 دی باشم نھ فرناخانیس
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 کھ از ارسالن گرفتھ بودم و مشغول یی در سرم رو از آلبوم ھایبا صدا    
بھ ارسالن چشم  خانواده بودم بلند کردم و یمی قدینگاه کردن بھ عکس ھا

 : لپ تاپش گفتیدوختم اما اون بدون بلند کردن سرش از رو
 

 ایب-    
 

  واردشدثمیدرباز شد و م    
 

 سالم آقا-    
 

 بود و بھ خودش زحمت نداد سرش نییاما ارسالن ھمچنان سرش پا    
 :روبلند کنھ و دوباره گفت

 
 ؟ی کرددای پیچ-    

 
 کردمیباتعجب داشتم بھ ارسالن نگاه م    
  سرش رو بلند نکرد چھ برسھ بھ جواب سالم دادنیغرور تاچھ حد،حت    

 
 زارهی نمی کارچی ھی از خودش توی ردچیھ...... قربانیچیھ-    

 
 : نگاه کرد و گفتثمیارسالن با تعمل سرش رو باال آورد و بھ م    

 
 ستی ازش نیھره خاص و عامھ مدرک شاشیفرھاد کھ آمار گندکار-    

 
 ره؟یگی از فرھاد آمار م؟دارهیچ    

 
 ھم ی کارچی رفت و آمد نداره،سرھچکسیباھ......نبود قربان-    

 ادی نمرونی از خونھ بی حتکباری چندروز شھیم.....ستین
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 دانکردنی البتھ حق ھم داره پشھی می ارسالن داره عصبانکردمیحس م    
 ھی شھی چطور مدونستمی اما من خوب مدی دردسر جدیعنی از فرھاد یآمار

 آتو خوب ازش گرفت
  کرد رو پس بدهزمی عزی کھ با پارسای تاوان کاردیبا    
 ادی با پارسا چکار کرد اشکم در مادی مادمی یھنوز وقت    
 بھش ی پودرسمھی کرده بود و دی آشپزخونھ رو تھدی از دخترایکیاون     

 ھم از دست ینطوری آبجوش پارسا حل کنھ و بھ من بده،تا ایداده بود تا تو
من خالص بشھ چون مطمئن بود ارسالن بھ خاطر مردن پارسا من رو 

 زهی بامردن پارسا زھرش رو بھ ارسالن برنکھی و ھم اکشھیم
 

  ارسالن دوباره توجھم بھ گفت گو اونا جلب شدیباصدا    
 

 خونھ ی خونھ بمونھ؟حتما داره توی توی روزثم؟فرھادچندی مشھیمگھ م-    
 دهی انجام میکار

 
 :باخنده گفتم    

 
 خونھ بمونھ و البتھ ی توی چند روزتونھیفرھاد االن م.......شھیم-    

 یفرھاد آدما.....ارهی فرھاد سر در بی ھای از خرابکارتونھی نمیھرکس
 خاص خودش رو داره

 
 ش؟ی ستایدونی میتو چ-    

 
 نفر ھی دنبال دی با،فقطی دنبال آتو باشدی تو نباثمیم.....یھمھ چ-    

  کارخونھ دار معروفی پسر دکتر پشوتن مظفری مظفرایپو.....یبگرد
 فرھاد ھم ازش آتو داره نکھی بخاطر ای از فرھاد آتو داره ولادی آدم زنیا    
 ھی یت کمک کنھ برا باشھ بھلی مایلی اونا رو رو کنھ، اما فکرکنم ختونھینم

  از فرھادی اساسیریحال گ
 

 ش؟ی ستایتو مطمئن-    
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 ی رگ ترکھیاون پسر ....... استھی االن ترکی مظفرایاما پو......البتھ-    
ماه از سال رو ٦ بای تقرنی ھمی ھست برای اھی زن ترکھیمادرش .....داره
 کنھی می و کنار مادرش زندگھیترک

 
 سرم رو باال گرفتم و بھ ارسالن چشم دوختم    

 
 داشت و فرھاد بھ ھی بھ ترکطی بلدیاری بنجای من رو انکھی ھفتھ قبل از اھی-    

  رفتھ بودشی خداحافظیمھمون
 

ارسالن خوب منظورم رو متوجھ شد و ھمونطور کھ بھ چشمام زل زده     
 :بود گفت

 
  دنبالشثم؟بروی می چکار کندی کھ بایدیفھم -    

 
 کردی بھ ارسالن نگاه می بود و بانگرانستادهی ھمچنان اثمیاما م    

 
  ھم ھست قربان؟ی اگھیمشکل د-    

 
 بگـــو-    

 
  آوردندفی خانم تشری بیب-    

 
 : خنده ھاش گفتنی کرد و بدنی بلند شروع بھ خندیناگھان ارسالن باصدا    

 
 ؟ی منتظر نبودنیاسمی و ازی نکنھ توھم مثل نثمیم--    
 منتظرش بودم    
 نیی پامیای شام می با خانم براگھی ربع دھی    

 
 دندی شام رو مزیدستور م٩ خانم ساعت ی بی بدیدونیاما آقا شما کھ م-    

 



 124 

 نی داشتھ باشند کھ از اادی بھ دی اما ھمھ باثمی و فراموش نکردم مدونمیم-    
 بنا بھ دستورشون ساعت زشامیدن داره و م حق دستور داشیبھ بعد فقط ستا

  بشھدهی چدیبا٨/٣٠
  برخوردشھنی اولنیو ا    

 
 و من بھ می موضوع صحبت کرده بودنیمن و ارسالن قبال راجع بھ ا    
 دادمی مصی ارسالن رو تشخیطانی شی خنده ھایخوب
 تونمی من میول....... و محکمخوان،سختی کوالک مھیارسالن و ساالر     

 ا؟؟؟؟یآ
 

 دی کھ قبال متعلق بھ من بود اما بھ خاطر اتفاقات جدی اتاقنھی آیروبرو    
 ھست و متعلق بھ ی در قفل شده چنی ادونستمی کھ تاحاال نمی درمیمجبورشد

 می بزنوندی اتاق من و ارسالن رو بھ ھم پیعنی و ھر دو اتاق میکجا رو باز کن
 و عمال ھر دو می کنل رو قفشدی باز می رارو اصلیو دراتاق من رو کھ تو

 ستادهی اامی تا بھ اتاقم بشمی بود و من از در اتاق ارسالن وارد میکیاتاق 
 .بودم
 خط چشم دنی کھ بخاطر کشییچشم ھا, ی بلندو مشکی با موھای دخترنھیآ    
 رنگ گرفتھ ی گلبھی کھ بخاطر رژگونھ ھایی تر شده بود و گونھ ھادهیکش

 تر نشون ی و قلوه اباتری لبھاش کرده بود لب ھا زمی کھ تقدیبود و بارژگلبھ
 یلی و خاشھ بشی چندماه پشی ستاتونستی دختر نمنی اشد،مطمئنایداده م

  و ھم از نظر رفتاریخانمانھ تر شده ھم از نظر ظاھر
  بھ لباسم انداختمی دو اتاق نگاھنی درما بیباصدا    
 سھ ربع و نی آستی با بلوز گلبھدی زانوھام بھ رنگ سفی تا رویدامن    

 ی گلبھیصندل ھا
 : خوب بود،بھ طرف در برگشتم و گفتمزیھمھ چ    

 
 دییبفرما-    

 
 زمیسالم برخواھر عز-    
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 در رونی بدنش بھی جملھ سر ساالر داخل اومد و بقنی ادنیھم زمان باشن    
 مونده بود

  خندم گرفتھ بودستادنشیاز مدل ا    
 

 ؟ی داخل خواھرامی بتونمیم-    
 

 : گفتمی مصنوعیباخنده و اخم    
 

 ھی واسھ چدنتی پرسگھی ،دیداخل....تو کھ ماشا-    
 

 : زد و گفتیکامل وارد شد و سوت بلند    
 

 ؟ی خواھری دل ببرش؟قرارهیستا...... دلزی چھ کرده عزنیاوه اوه بب-    
 

 : گفتمیباخنده بلند    
 

  جونی بیآره اونم از عمھ مھتاج و ب-    
 

 ....یاونم چھ دل.....ی گفتیآ-    
 

 : شونم گذاشت و گفتیبھ طرفم اومد و دستاش رو رو    
 

 ھوم؟....ی انجامش ندیتونی میاگھ تونخوا......؟یباارسالن صحبت کرد-    
 

 ھی دی و بای اھی کھ االن دارم عارییزایدرستھ ھمھ چ......کنمی منکارویا-    
  رو انجام بدمی اھی عارنی جبران ھمدی پسش بدم اما بایروز

 
 ش؟ی ستایزنی حرقف می از چیھ؟داریعار-    
 : گلوم چنبره زده بود رو بھ زحمت قورت دادم و گفتمی کھ تویبغض    
 ھمون تشیمن نھا...... استھیخواھر ساالر بودن عار.....ھیآره عار-    

آخر آخر قصھ من ..... استھی بودن عارناخانیدختر س.....خواھر فرھادم
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 و ی اھیزن ارسالن خان بودن و احترام داشتن ھم عار.....دمیبازم دختر فر
 یھرحال برا  اما بھشھی ادامھ داره و بعد تموم می روزھی چون اونم تایموقت

م تا اوضاع خونھ  کمکت کنخوامی می کھ بھم دادی خوبی روزانیجبران ھم
 یتا دوباره روزا...... نرسھی بھ کسیبی آسگھیتا د.....دیرو سروسامون بد

 یتلخ نداشتھ باش
 

 و بعد از چند شدی مدهی توش دی ساالر قرمز بودو خشونت خاصیچشما    
 : گفتھیثان

 و تا ی من ھستست،توخواھری نھی عاریزی چچی ھشی ستاادباشھی-    
 مرده باشھ ست،مگرساالری مھم نچکسی،ھیمونیآخرعمرساالر خواھر من م

  بکنھشی ستای برای برادریکھ فرھاد بتونھ ادعا
 

 ..... آغوشش فشردیوبعدمحکم من رو تو    
 خشونت نی باھمیحت....... داشتن ھای برادرنی ایچقدرخوشحال بودم برا    
 ھا

 شده بود کم شد و من فقط کم دهیچیورم پ ساالر کھ دی فشار دستاییباصدا    
 رمیاز ساالر فاصلھ بگ

 
 داره تو زن منو بغل یاصال چھ معن.....لھ شد.....مردک ول کن زنمو-    
 یکن
 

 ساالر بھ طرفش یباصدا......کردمیباتعجب داشتم بھ ارسالن نگاه م    
 برگشتم

 
 رمین خواھرمو بگ نکیکار.....نوبره واال..... پررونقدریداماد ھم ا-    

 ی بشالغوزیدوباره .....ازت
 شیکار.....گھیسرخوشند د...... زدندرخندهی بلند زیوبعد ھر دو باصدا    
  کردشھینم
 

 نمی ببکی و نزدنیی جالب از پاشی نمانیدوست دارم ا......گھی درمیخب م-    
  نشھبتی نصی احتمالی رو حفظ کن کھ ترکش ھانتیپس خوب کم-    
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  رفتن ساالر،ارسالن بھ سمتم قدم برداشترونیباب    

 
 ی بھ راحتی ادامھ بدیھروقت نخوا....... خانمستی زور نیزی چچیھ-    

 ھی تو عاری برایزی فکرنکن چچوقتی اما ھی کناربکشیتونیم
 ی کھ برایی ھاھی عارنی از ھمھ ما از ھمشتری تو بی روزھی دیشا.......است

 ؟یآماده ا......ی سھم ببریساالر گفت
 

 سھم زی داره کھ من از ھمھ چیلی دلھ؟چھی سھم ببرم؟منظورش چی چیعنی    
 ببرم؟

 
  ھست؟؟حواستیی کجاشیستا-    

 
 : مکث گفتمیباکم    

 
 میبر......آره آماده ام -    

 
 پامون نکھیقبل از ا......باارسالن ھمراه شدم و بھ طرف راه پلھ ھارفتم    

حاال ھردو ...... و بھ طرفم برگشتستادی ارسالن امی پلھ اول بزاریرو رو
 می بودستادهی ھم ای پلھ رو برویباال

 
  شروع؟ی برایآماده ا-    

 
 :دمیبااسترس پرس    

 
 رم؟ی چھره خشن بھ خودم بگدیاالن با-    

 
 : گفتیشگی ھمیارسالن با ھمون چھره جد    

 
  نھ خشنی باشی جددی بامیدی رسنیی پایوقت.....االن نھ-    



 128 

 و محکم ی داشتھ باشی تفاوتی حال بنی اما در حی اونقدر چھره جددیبا    
 رو زیھمھ چ....... جرات حرف زدن نداشتھ باشنچکدومی کھ ھیحرف بزن

 حق ی خونھ متعلق بھ توئھ و کسنی رو باور داشتھ باش کھ انی و ازیدور بر
  تا بعدرو طرز فکر جلو بنیامشب فقط باا...... تصاحبش رو ندارهایدخالت 

 
 رو مرور کردم و از نو می کھ زده بودیی تمام برنامھ ھا و حرفھاکباری    
  ذھنم حک کردمیتو

 خواھر ساالر و مھمتر و محکم تر ھمسر ارسالن گاهی جای و تونجایمن ا    
 من پشتم ی ھامیا و تصم تمام حرفی و ھردو گفتن کھ براستادمیبودن ا

 یی ھمھ کارادیبا......ی بتوندیبا.....شی ستای جلو بردیپس تو با..... ستادنیا
 مناسب کان و زمان و می ذھنم آماده نگھ داریکھ ارسالن گفت رو تو

 نھیآره ھم.....یازشون استفاده کن
 

ر  کھ از مروی شده بود،باآرامشرهیارسالن منتظر و فقط بھ چشمان من خ    
 : ارسالن بھ دست آورده بودم گفتمیحرفا

 
  کنمی درحدتوانم رو بازشی نمای امشب بھترکنمی میسع.....باشھ    

 
 یتونیمن مطمئنا تو م.....خوبھ-    
 ھی.... احساس لطافتھی..... پوستم اومدری زی حرفش احساس خاصنیباا    

  خاصیانرژ
 

 باال و کنار ھم ی و ھردو باسردمیچیدستم رو باال آوردم و دور بازوم پ    
 می رفتنیی پاشدی نمدهی دی حس خاصچی گھ ھیی خاص و چھره ھایباآرامش

 
 خواستھ نی پلھ ھا بنابھ درخواست من کھ از نگنیی بھ پادنیبھ محض رس    

 : بھ طرف ما اومد و گفتنیبودم،نگ
 

 سالم خانم-    
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ھمونطور کھ .....رسالن تکون دادم و محکم و بااقتدار،درست مثل ایسر    
 :گفتھ بودوآموزش داده بود گفتم

 
  شام آماده است؟زیم-    

 
 ھم نی ای رو نداده ولزی مدنی اجازه چدمی کھ تاحاالندی بی بدونستمیم-    

 کھ قرار ی از بازیقسمت..... بودلمی از فی ھم قسمتنی از نقشھ بود،ایقسمت
 می بگذارشیبود بھ نما

 
 آماده زشامی م٩ ساعت دی خانم گفتند بای بیب.....شرمندم.....راستش خانم-    

 باشھ
 

 : گفتمی ساختگتیباعصبان    
 

  خانمھ؟ی جا کنیا..... خانم گفتن؟ی بیب-    
 : از سمت راستم گفتییسرم رو بھ طرف ارسالن برگردوندم کھ صدا    

 
  رو داره دختر خاص خودشنی قوانشھیعمارت سپھرتاج ھا ھم-    

 
 دمیدی رو کھ میزیاما چ......بھ طرف صدا برگشتم و آماده مبارزه اما     

باتعجب داشتم بھش نگاه .....کردی چکار منجایاون ا......اون.....باور نداشتم
 : جلو گذاشت و گفتیقدم......نطوری ھم ھمکنم،اونیم
 

 ؟ینکی چکار منجایتو ا.....تو.....شیستا....ست ....س-    
 

  ارسالن از اون ھمھ بھت و تعجب خارج شدمیباصدا    
 

 د؟؟یشناسی شما زن من رو می بیب-    
 

  منیخدااااااااااااا.....؟ی بیارسالن گفت ب.....؟ی بیب    
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 سمشینوی شجره نامھ از من خواستن کھ امشب کامل مھیخب دوستان     
  شدنجی روند داستان گی توی کھ کمی دوستانی موثر واقع بشھ برادوارمیام
 

 ارسالن داستان دوتا ری پدربزرگ امیعنی یاحمد خان سپھرتاج سلطان    
 ھمسر داشتھ

 قادر بھ گھی زا بوده و بعد از مرگ پسرش دکھیھمسر اول صنم کھ     
 آوردن بچھ نبوده

  دخترھی بانو بوده کھ دو پسر داشتھ و میھمسر دوم مر    
 و دو فرزند داشتھ، کنھین خان کھ با ماھرخ ازدواج م اصالریپسر اول ام    

  بھ نام السای ارسالن و فرزند دوم دخترریفرزند اول ام
 خانم از دواج کرده و دو لدای اردالن بوده کھ با ری بانو، اممیپسر دوم مر    

 نیاسمی و اشاریفرزند دارو،
 
 

 سر داشتھ احمدخان بوده،دو پیمی خان راد کھ از دوستان قددیسع    
 دختر احمد خان از دواج کرده یعنی خانم دیپسر اول سروش راد کھ با ناھ    
  فرزنداشون ھستنداوشی و نازیو ن
 کھ دختر دوست ی راد بوده کھ با مھرسا صولتنایپسر دوم س    

 کھ کنھی بانو ھم بوده ازدواج ممی کھ برادر مریپدرش،محمدصولت
 فرزندشون ساالر ھست

 ی کنار بشھی فرزند داشتھ و فقط مھرسا بوده کھ ھمکی تنھا یمحمد صولت    
  گل نسا بزرگ شده چون مادرش سر زا مردهیب
 

 زنت رو؟-    
 د؟یشناسی رو مشیشما ستا.... گلی بی بگھیآره د-    
 کنھ؟ینجاچکارمی بفھمم خالھ ادیبا......باالخره تالش کردم تاحرف بزنم    
 د؟یکنی چکارمنجایشماا....شما.....؟خالھ گلرخ-    

 
 :خالھ بھ طرفم قدم برداشت و گفت    
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 زم؟فکرکردمی عزیکجابود...... خالھمی چندماھھ کھ دنبالتشمیستا-    
 زن ارسالن شده فکرکردم دی گفتند دخترفریوقت..... سرت آوردهییدبالیفر

 ی توھستستمدونینم.... کھ ارسالن رو نابود کنھنجایدخترش رو فرستاده ا
  دست پرورده گل نسا اومده عمارتدونستمینم.....زمیعز

 
 ی بغل خالھ جاکردم،خالھ بویبھ طرف خالھ قدم برداشتم و خودم رو تو    

 دادی گل نسا رو می بیب
  بودنشی مرھم دل ستابی دوخواھر عجنیا    
  رو آروم کنندشی ستاتونستنی مبیعج    

 
 نذاشتن ی ولشتی پامی بدم،فرارکردمیزجرکش....... خالھنجابودمیا-    

 ......دی نبودچکدومتونیھ.....من تنھابودم......خالھ
 

 دورکمرم حلقھ شد و من رو بھ طرف ی افتاده بودم دستیفیبھ ھق ھق ظر    
 خودش برگردوند،ارسالن بود

 
 : گوشم زمزمھ کردیوبعدآروم تو    

 
 کھ نرفتھ ادتی،یبھتره خودت رو کنترل کن دونھ،توھمی نمیزی چیکس-    

  بودیقرارمون چ
 

 ی خرابش کندینھ نبا...... قرارمون رو فراموش کرده بودمیبھ کل    
 شی ستایونی مدیادی خانواده و ساالر زنیتو بھ ا.....شیستا
بعد از چندلحظھ تازه حواسم رو جمع ...... کردم خودم رو کنترل کنمیسع    

 چی ھیخواستی بغل ارسالن بودم،مثال ھم میکردم کھ کجام؟بھ بھ بازم تو
 ی نداشتھ باشیبرخورد

 
 : لب آھستھ گفتمری قدم عقب گذاشتم و زھی    

 
 دیببخش-    
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ارسالن رو نگاه  آروم داشت من و یبھ طرف خالھ برگشتم کھ با لبخند    

 کردیم
 

 و نی بچعتری روسرزی منینگک.....میکنی خالھ بعدازشام صحبت مدیببخش-    
 ھمھ رو خبرکن

 
 چشم خانم-    

 
 و بھ طرف ارسالن قدم دمیچی ارسالن پیدستم رو دوباره درر بازو    

  امشب رو ھرجورشده با خواست ارسالن بگذرونمدیم،بایبرداشت
  گذشتزی خصمانھ چھار زن مسن سرمیاه ھاشام درسکوت و نگ    
 دی ندکردمی می خصمانھ تر عمھ مھتاج بھ من کھ سعیوالبتھ نگاه ھا    
  و آرامش خودم رو حفظ کنمرمیبگ
 
 

 : واردشد و گفتمھی سراسثمیقبل از شام م    
 

 شدمی مزاحم مدی نبادیببخش....قربان-    
 

 یدی پس چطور بھ خودت اجازه میدونی میوقت-مھتاج    
 

 : سرش رو بلند کنھ گفتنکھیارسالن بازم بدون ا    
 

 ثمی مایب.....ستی نیمشکل-    
 

 گنی می چھی بقستی نشون داد کھ حرف حرف خودشھ ومھم نینجوریوا    
 رو درگوش ارسالن زمزمھ یزی بھ طرف ارسالن قدم برداشت و چثمیم    

 تی بعد ارسالن برافروخت و باعجلھ و عصبانیندککرد کھ متوجھ نشدم اما ا
  بلند شدی صندلیاز رو
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  انبارمیریم....آماده باش-    
 

  کرده باشھینکنھ بازم فرھاد کار.....بااسترس بھ ارسالن نگاه کردم    
ھمھ .... رفتمزاشتی مرونی بلند شدم و بھ طرف ارسالن قدم بزیاز پشت م    

  افتاده بودنپسرھا ھم پشت سرش بھ راه
 

 ارسالن صبرکن-    
 

 : گفتمعیبھ طرفم برگشت کھ سر    
 

 دی افتاده؟کجاداری کرده؟اتفاق بدیفرھاد کار..... شده ارسالن؟یچ-    
 د؟یریم
 

 امی مگھی تا چندلحظھ دنی ماشی تودی براشاری    
 

 از در خارج شدن،ارسالن دستاش ثمی بھ ھمراه ماشاری و اوشیساالر و ن    
 : بازوھام گذاشت و گفتیرو رو

 
 بھ فرھاد نداره اما تو مواظب ی موضوع ربطنیا.....نگران نباش-    

ممکنھ ماامشب .... بھ اون بگوی خواستیزیرونھ،ھرچی بنیعمارت باش،ام
 مواظب پارسا ھم باش......میاین
 

 استرس و دلشوره رو از خودم دور کنم و نی فرستادم تا ارونینفسم رو ب    
 :بعد گفتم

 
منتظرتونم زود ....دی ھم نباشیزینگران چ....دیمواظب خودتون باش-    

 دیبرگرد
 

 داشت نیا.... جلو آوردیسرش رو کم...... جلو گذاشتیارسالن قدم    
 کرد؟یچکارم
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 شی آتکردمیاحساس م..... سوختممیشونی پی رویباقرار گرفتن جسم داغ    
 احساس سوختن داشتم.....ھمھ وجودم رو گرفتھ

 
 نگران نباش....ی خانمگردمیزودبرم-    

 
  از در خارج شد و من رو مات کارش گذاشتیوبدون نگاه اضافھ ا    
  پشت سرم بھ طرفش برگشتمیباصدا    

 
 ھی...... تنوع طلبھیادیارسالن ز..... روزا دل خوش نکننی بھ ایادیز٠-    

 اتاق و ھی یخوردند،توی با ماندانا خوب بود،باھم غذامنقدری ھمیروز
بچھ اش رو گرفتھ و از خونھ ......نیاما حاال بب.....دندیخوابیدرآغوش ھم م

  کردهرونشیب
 

 حرفا نی مثال بااخواستیمھتاج م..... صورتم نقش بستی رویپوزخند    
 ارسالن رو از چشم من بندازه

 
 یزگ**** بودم و ھمھ ھردیفتھ کھ من خونھ فر رادتونیعمھ خانم -    

 دمیماندانا رو باچشم د
زن ارسالن بود و بچھ ...... ارسالن رو نداشتاقتی لقتیماندانا درحق    

  بوددهی بغل فرھاد خوابی شکمش بود اما تویارسالن تو
 حرفا نی باادی نکنی و سعدی نکنسھی مقای بھ بعد من رو باھرکسنیلطفا از ا    
 دی کنمونیرو از بودن کنار ارسالن پشمن 
 بودنم زبانی بار رو بھ احترام منی پس من ادی مھمان خونھ مننجایشما ا    

 و شما ھم احترام خودتون رو بھ عنوان مھمان نگھ کنمیسکوت م
 بااجازتون......دیدار

 
 گردشده عمھ مھتاج بھ طرف طبقھ باال قدم یو بدون توجھ بھ چشما    

 برداشتم
 ارسالن خان شی از نمایقسمت...... بودنیپس اون بوسھ ھم بخاطر ھم    

 ات فتھی ارسالن عاشق و شی فکر کردشی ستایپس چ.....جلو عمھ مھتاج
 شده



 135 

 
ِ بالکن اتاق کار ارسالن کنار حفاظ ھا ای توشھی می ساعتمین      بھ ستادمیِ

نگرانم از ..... و نگرانمکنمی تھران نگاه مِیآسمون صاف و پرستاره 
 شی از پس ستاتونمی مدونمی و نمادی مشی کھ بدون خواست من داره پییاتفاقھا

 . نھای امی بودن بربدیجد
 ی احساس تھستادنی کنار و پشتم اشھی کھ گفتن ھمیامشب با رفتن دو مرد    

 ستمی گاه باھی کھ بتونم بدون تکستمی نیھنوز اونقدر قو.....بودن کردم
 باشن تا من احساس قدرت و محکم بودن شھیکاش ھم.....یمحکم وقو......

 .کنم
 اومدم ودستام رونی جورواجور بی ھا و فکرھای پر ازنگرانییبا صدا    

 .دمی حفاظ ھا برداشتم وبھ عقب چرخیرو از رو
 ؟یھنوز عادت نگاه کردن بھ آسمون رو ترک نکرد-    
 عمارت آرم نی ای بیببھ خالھ گلرخ م و..... بھ زن روبرومشمی مرهیخ    

 . برام آشناستیادی زن زنیا......زنمیلبخند م
 .شنی نمچوقتترکی عادت ھا ھینھ خال بعض-    
 : مکث کرد و گفت    
 ینبود......می دنبالت گشتیلیخ.......مینگرانت بود-    
 .....من کھ.....کردمیجمع بستن خالھ رو درک نم    
 جمع بستن نیا...... رو جز شما ندارم کھ نگرانم بشھیخالھ من کھ کس-    

 ده؟ی میشما چھ معن
 : کرد و گفتینیخالھ تعمل سنگ    
 دی فری ولمیگشتیبا ھم دنبالت م..... برگشتھتیشگی ھماری.....برگشتھ-    

 شی رفت خونھ وگفت ستاارتی......ی ولی رفتی بھش بگنکھیگفت بدون ا
 دیمطمئن بودم فر...... ھا برهیادگاری معرفت نشده کھ بدون یھنوز اونقدر ب

 .می کردداتی کمتر پمی دنبالت گشتیّ بردتت اما ھر چییجا
 بعد از ده سال؟...برگشتھ؟.....گفتی میخالھ چ    
 چشمام یاشک تو....... گلوم بھ لرزه افتادی تونیچونھ ام از بغض سنگ    

 :تم گفنیحلقھ زد و من باھمون بغض سنگ
 

 ابرگشتھ؟یاردنی نی معرفت تری بدباورکنمیبرگشتھ؟با-    
 .....اون کھ...... برگشتھ باشھ و دنبال من بگردهدیاصال چرابا    
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 :خالھ اجازه ادامھ رو بھ من نداد وگفت    
خودش ..... داشتھلی معرفت بودنش دلی بیبرا......زمی داشتھ عزلیدل-    

  گفتن دارهی برایادی زیحرف ھا......دهی محی و توضادیخودش م.....ادیم
 

 :گمیبابغض و آه م    
 ھام رو جبران ی و سختییخالھ حرف ھاش تنھا.......حرف؟-    

 ده؟ی منیدردھام رو تسک......کنھ؟یم
 

 :دمی و ادامھ مدمی بھ افسوس تکون میسر    
 

 اما مشتاقم اومدنش درده...... کنھی رو دوا نمیاومدنش درد......نھ خالھ-    
  دارهیحی ھمھ سال چھ حرف و توضنی بعد از انمیبب

 :گھی بھ وضوح مشخصھ می کھ ناراحتییخالھ بامکث و چشما    
 ھم گھی نفردھی......ادی میبھ زود......شی محکمھ ستالشیمطمئنم دل-    

  حرفاش رو بھ تو و اون بزنھدیباھاش ھست کھ با
 

 :بھ طرف در برگشت و گفت    
 .....روقتھیبرواستراحت کن د-    
 :اماقبل از خروجش برگشت و گفت    
 کھ ازت ییزای وقتھ ھمھ چیلیاون خ.....بھ ارسالن اعتماد کن-    

 رو داره کم دنی ازت دزدی کھ مال توئھ اما بھ نامردییھمھ اونا......گرفتن
ارسالن ھمھ نداشتھ ھات رو بھت ......گردونھیکم بھت برم

 شب خوش......ی و بھش اعتمادکنی کنارش باشھیفقط کاف......گردونھیبرم
 

 یھ؟چیمنظورش چ..... آوردمی خالھ درنمی کدوم از حرف ھاچیسراز ھ    
  داشتم کھ حاال بخوان ازم بدزدنیزیازم گرفتن؟کدوم نداشتھ ھا؟مگھ من چ

 اون ھمھ سرما بستم ی و دربالکن رو رورمیبھ طرف اتاق کار ارسالن م    
 خالھ ی ارسالن نشستم و بھ حرف ھای اداری چرم مشکی مبل ھایو رو

 نھیشی لبم می پوزخند روھی......یشگیارھمی......فکر کردم
 بھ خودش ی از سمتش استعفا داده و حتشیسال پ١٠ یشگیارھمی نیا    

 ادی و عمو بی بی بی خاک سپاریزحمت نداد برا
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 اون یتو..... چقدر تنھامنھی کھ ببومدین..... چقدر داغ دارمنھی کھ ببومدین    
 اومدنش ی برادنی انتظار کشی ولدنیسال نبودن و ند٨دوسال گذشتھ از 

 حی اومده و توضگھی و امروز خالھ گل رخ مومدیاما اون ن.......دمیزجرکش
چھ ..... کنھحی رو توجی سال چشم انتظار١٠ تونھی میحیچھ توض.....داره
 .... کنھحی رو توجدمی دو سال گذشتھ کشی کھ تویی درد تنھاتونھی میحیتوض

 
 کھ ی تا تبلترمیبھ طرف اتاق خواب م.....شمی و بلندمکشمی میپوف بلند    

 آھنگ گوش بدم و منتظر ھی گرفتم رو بردارم و ھی عارازی از نروزید
 ارسالن و ساالر بمونم

 مبل اتاق ارسالن نشستم و دارم بھ آھنگ گوش ی روشھی می ساعتکی    
 .....دمیم

  بھ دلم نشستیادی آھنگ بود کھ زھی    
 و من بھ ھمراھش خورهی بھ حال من میادی آھنگ زنی اکنمیحس م    

 کنمیشروع بھ خوندن م
 

 ی کسی و بیی کھ تنھاییکجا    
 بامن آشناکرده حس غمو    
  ازآغوش توی داغ دورنیبب    
 بھ زانو درآورده احساسمو    
  وھنوزیھمھ فکر و ذکرم شد    
  توی دلم پاشھیداره آب م    
  من واشدهی قفل لبھانیبب    
  تویمن و قصھ گوکرده چشما    
 ی رو از عمق دل واپسالمیخ    
 برمی مدنتی بوسیایتارو    
 کنھی پرمھیسکوت شب و گر    
 پرمی کھ ازخواب تو مییشبا    
  توشی و پی قسمتم باشنشد    
 بھ لبخند ھرروزت عادت کنم    
 ی مستت کنیمنومحو چشما    
 تورو مثل کعبھ عبادت کنم    
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  کنج زندون،ماتم زدهنیمن ا    
  منیای تو رونجای از ارونیتو ب    
 خورمی توغم می گوشھ جانیمن ا    
  منی ھا جالھی منی از ارونیتوب    
 زنمی تو پر میدارم تو ھوا    
 یکشی غصھ ھامو نفس میدار    
  دل خورمی شھرخاکسترنیازا    
  تو لحظھ ھامدهیچی بغض پنیاز ا    
 ی کسی پر از بی روزھانیتو ا    
  برامیتو تنھا ،تنھا موند    
  چشامون از عشق تر بشھدینبا    
 خورهی شھربرمنی ایبھ خشک    
  تو پس کوچھ ھایکیھنوز     
 برهی ھا رو سرمیره عاشقدا    

 
 

 زندون/ زماننیحس    
 
 

 اتاق بھ عقب برگشتم و ی توی دستی صدادنیچیباتموم شدن آھنگ و پ    
 غم حاصل از آھنگ و خاطرات ی جای اتاق لبخندی ارسالن تودنیباد

  صورتم نقش بستی چندساعت رونی ای ھایگذشتھ و نگران
 

 ؟ی اومدیک-    
 

 : بھ طرفم قدم برداشت و گفتیشگیباھمون تحکم ھم    
 

کھ البتھ .....دی زنده بودیقی موسیشمادرحال اجرا......شھی می اقھیچنددق-    
 بردمیمنم داشتم لذت م

 
 : انداختم و گفتمی دستش نگاھھیبھ صورت خستھ و     
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  افتاده؟یارسالن اتفاق-    

 
 ؟ی بدونیدوست دار-    

 
 البتھ-    

 
  مبل نشستی و کنارم رودی کشیقینفس عم    

 
 از انبارھامون واردبشن کھ بچھ ھا جلوشون یکی بھ خواستنیچندنفر م-    

 رو گرفتن
 

 : گفتشدی کھ باعث تعجب من میبعدباپوزخند    
 

  کھ وارد کردمھیدی جدی اون انبار پرازجنس ھاکنھی طرف فکرمچارهیب-    
 

 :وبعدپوزخندش رو واضح تر کردو گفت    
 

  توش دارهی بھ کادون زده و اون انبار فقط چندتاکارتن خالدونھیاما نم-    
 

 : کھ نشون از بھت وتعجبم بود گفتمی نسبتا بلندیباصدا    
 

 ؟یچــــــ-    
 

 :ارسالن بھ طرفم برگش و گفت    
 

 خندم گرفتھ بود اما خودم رو یلی گفت بھ اون انبار اومدن خثمی میوقت-    
 اونجا اعتماد ی از آدم ھاچکدومی بھ ھتونستمی نشون دادم چون نمیعصبان

 اون انبار خارج کردم اما ی و مخفیمن جنس ھا رو از در پشت......کنم
 کھ حتما شنیم تا بھ اون جا اونا مطمئن٤محافظام رو برنداشتم و بارفتن ما

 جنتس ھا اون جا ھست
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 : شدمرهیباتعجب بھش خ    

 
 ؟یست ھی کگھیتو د-    

 
 : کش اومده بود گفتی فقط کم،ی کھ کمییارسالن بالب ھا    

 
 ی ســــپـــھـــرتـــــاج ســـلـــطـــانـــرارســـلـــانیامــ-    

 
 : گفتیشگیوبعدباھمون حالت خشک ھم    

 
  بتونھ دست ارسالن رو بخونھ؟ی کھ کسیتوقع نداشت-    

 
 :سرم رو تکون دادم و گفتم    

 
 کردمیخب قبال فکر م-    

 
 : باالرفتھ گفتیباابروھا    

 
 ؟یکردی فکرمیچ-    

 
 رسھی کھ زورت فقط بھ من منیا-    

 
 : کھ من متوجھ نشم گفتی طوررلبی باالرفتھ،آروم و زیباھمون ابروھا    

 
 رسھیاتفاقا زورم فقط بھ تونم-    

 
 ارسالن بعد بلندتر یول......دمی و شنزهی تشھیاما خب من گوشھام ھم    

 :گفنت
 

 می معاملھ بکنھی ایب-    
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 :باتعجب گفتم    

 
 من وتو؟......معاملھ؟-    

 
 آره معاملھ-    

 
 کھ افتاده صحبت ییامشب درباره ھمھ اتفاق ھا....آره معاملھ-        

  دلتھ بگوی تویتو ھم ھرچ....گمی ھام رو مھی و توجلیمن دال....میکنیم
 ؟یگی میخب ؟چ......میرسیبعد از اون بھ توافق م        

 
 حرف دلم رو تونستمی مینطوری نبود، بھ نظرم خوب بود، ای بددهیا        

 کھ از ساالر یی اون روز حرف ھایالبتھ خب بعد از حرف ھا.....بھش بزنم
 دونستمی اونقدرھاھم ارسالن رو مقصر نمگھی بودم ددهیشن

 ھم بکنم فرھاد جرخانوادمھ و ھموئن خانواده باعث رفتار یمن ھرکار        
  نبودری تاثی جبران اون روزا بیتند ارسالن و البتھ رفتار ارسالن برا

 
 ھیمعاملھ منصفانھ ا....خوبھ-        
 داد،از سرجاش بلند شد و ھمونطور رونیارسالن نفسش رو محکم ب        

 ی دستھ صندلی کتش رو درآورد و رورفتیکھ بھ طرف پنجره م
 رونی کردو از پنجره زل زد بھ ببشی جیدستاش رو تو.....انداخت

 
 کھ مربوط بھ یزیاز ھرچ..... کنار آقاجون و ھمراھش بودمشھیھم-        

 ادی رو بھم زیآقاجون ھم ھمھ چ.....اوردمی سر در مدیآقاجون بود با
 ی بھ شباھتم بھ آقاجون پنتونستی ھمھ می ھمون بچگیتو.....دادیم

  مدل قدم برداشتنمیحت.....ببرن
سالم ١٠من فقط .... کھ موجب مرگ مادر ساالر شدیبعداز اتفاقات        

 ی بشناسی رو بھ خوبی کسنکھی بدون اچوقتی داد ھایام آقاجون بھم .....بود
  کردیادآوری.... دشمنھھی دی کرد فریادآوری شھیھم......بھش اعتماد نکن

 گذشتھ آدم بق و گفت سوای بھ عنوان دوست بھ خونھ راه بددی رو نبایھرکس
  بھش اعتماد کردشھی نمچوقتیمثل عمع مھتاج کھ ھ.....ھا مھمھ
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 نمی بزی حرفدی بودم نباادگرفتھی گھی سوال داشتم اما دی جاھم کلنیتاھم        
 ادی خوشش نچی حرفاش بپره ھی توی کسنکھی ارسالن از ادونستمیم        

 
 :ارسالن بھ طرفم برگشت و گفت        
  نداشتمی معاملھ ادی بافرچوقتیمن ھ-        
 کارخونم رو بھ ھی قرار داد داشتم تا مواد اولی دبی شرکت توھیبا         

 کارخونش از ھمون شرکت ی ھم برادی بده،فرلی بھم تحوکیصورت درجھ 
 ھی مواد اولی وقتیده بود ولکر٢ بھ صورت درجھ ھی مواد اولیتقاضا

 کی  من رو کھ درجھھی بھ گمرک مواد اولی با دادن مدارک جعلدیدند،فریرس
 بود و من بھ ختھی ھم ریبودند گرفت،قبل از اون ھم کھ ماندانا با فرھاد رو

 ..... دختر دارهھی دی گفتن فریوقت..... بودمیشدت عصبان
 ھی باعث شدمن بھ بچھ ھا بگم تو رو بدزدن تا بتونم مواد اولنایمھ ا        

 .... امارمی پس بگدیکارخونم رو از فر
 

 .....وبعد سکوت کرد و من ادامھ حرفاش رو ادامھ دادم        
 

 از دست ی نداره و تو عصبانشی بھ اسم ستایاما اون گفت دختر-        
 درستھ؟....ی رو بھ باد کتک گرفتد،منیفر

 بزار تا دهی نرسکمی حداقل حاال کھ دستم بھ زنم و مواد درجھ یگفت        
 کم دلم خنک ھی پام لھش کنم تا ری بھش بکنم و زخوامی کھ مینی ھرتوھتونمیم

  دارهی و چھ حسکشھی می داره اون دختر چیتیچھ اھم....بشھ
 دختر  بھش رحم کنم؟اونمدی من باخوانش،چرای کھ خانوادش نمیدختر        
 دشمنم؟

 
 کھ ھمون غرور رو بھ ھمراه داشت بھم زل زد کھ ییارسالن با چشما        

 :گفتم
 

 زی چھی جز ی فکر کردنایارسالن نگونھ کھ بھ ھمھ ا-        
 احساس داره.... اون دختر ھم آدمھنکھیجز ا        
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 مردونھ شما ی بھ کارای ارتباطچی کھ اون دختر ھی غکر نکردنیبھ ا        
 نداشتھ
 برادر ی ھمھ زد و بندھای توچارهی کھ اون دختر بی فکر نکردنیبھ ا        

  بودهنی گناه تری نداشتھ و بیو پدرش دخالت
 از ی کھ از اونا خوردیی تاوان ھمھ رکب ھایخواستیاما تو م.....اما        
  شما نداشتمی با کارای کھ ارتباطیمن..... یریمن بگ
اگھ ساالر نبود معلوم نبود من رو نا کجا .....اگھ ساالر نبود ارسالن        

 یگرفتی رو از من مگرانی دی و تاکجا تاوان کارایدادیزجر م
 

 بودم صدام دهی مدت کشنی ای کھ تویی ھایناخواستھ بخاطر تمام سخت        
ل بلند  مبی از روی ندارم کادی بھ یحت...... شده بودمیباال رفتھ بود و عصب

 شده بودم
 یبی عجیاحساس گرما.....بھ طرف اتاق خودم بھ راه افتادم        
بھ طرف بالکن رفتم و .....سوزمی دارم از درون مکردمیاحساس م....داشتم

 بکشم تا آروم قی عمی کردم نفس ھایسع.....ستادمیکنار حفاظ ھا ا
  بھم فشار آورده بود و باعثدمی چندماه کشنی ای کھ توییھمھ غم ھا.....بشم

 .شده بود کنترلم رو از دست بدم
 

 و ستادی کنارم ای بودآروم تر شده بودم کھ احساس کردم کسی اقھیدق٥        
 : شروع بھ صحبت کردھیبعد از چندثان

 
 بودم کھ بھ یاونقدرعصب.... کدوم فکرنکردمچیبھ ھ.....درستھ-        

  فکر نکردمچکدومیھ
 و یتودختر خانواده دشمنم بود.....دمی مثل ماندانا دیکین تورو م        

  قائل بشمیزی تو واونا تمانی بتونستمینم
  گرفتممی تصمتی عصبانیدرستھ من ارسالن خان نادرست و تو        
 نادرست می تصمنی ای بزارخوامی االن می نداشتم ولیمن از تو شناخت        

 رو ھرجورشده برام جبران کنم
 

 شم؟ی مناخانیادخترسی خواھرساالر ؟چونی جبران کنیخوایچرا م-        
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 شی چندماه پتونھ،آدمی آدم روبرو نمنیا.....برگشتم و بھش زل زدم        
 نیھمونقدرکھ نفرتم از ا.....ستمی نشی چندماه پشیباشھ،ھمونطور کھ من ستا

اونقدرکھ .....کترشدمیھمونقدر ھم بھش نزد.... شدهی بھ دلخورلیمرد تبد
  از حفظ شدمدهی کھ براش عادتھ و انجام مییزای چیلیخ

 ازغرورش کم ی ذره ازارهی نمنکھی باھمھ ای کھ حتھیاون آدم        
 ھم شی مدل عذرخواھیحت......ی کنخوادقبولی رو کھ میزیبشھ،خوب بلده چ

 .کنھیفرق م
 : زدمبا صداش سرم رو باال آوردم و بھ چشماش زل        

 
تواالن ....ستھیاشای ی راد باشستیمھم ن.....یشیچون تواالن ستا....نھ-        

 ی فرق داریلی ذھن من بود خی کھ تویتو با اون تصورات.....یھمسر من
 : مکث کرد و بعدگفتیکم        

 
 عجوالنھ و میتومن رو بخاطر تصم.....انھیخب حاال معاملھ ھست -        

 ی و من سعمیرسی و ما باھم بھ توافق میبخشی متمی عصبانیرفتار از رو
  گذشتھ رو جبران کنمکنمیم
 

 ھرچند بزرگھ اما ی دلخورھیاحساس من فقط ...... ببخشمتونستمیمن م        
 ی کنارھم و توی وقتدونستمی کھ مشناختمشیاونقدرا م.....مطمئنا قابل بخششھ

 بخشش نی ادونستمیاما م.....شھی م و تنھا رفتار ارسالن عوضمی اتاق ھستنیا
  نکنمی کاراش رو تالفشھیباعث نم

 
 : دادم و گفتمھیدستم رو بھ بالکن تک        

 
 من کارات رو شھی باعث نمدنی و بھ توافق رسدنی بخشنیاوال کھ ا-        

  نکنم ارســـلــان خــانیتالف
 

 خودمم بھ خنده ی گفتم کھ حتی و بامزه ادهیارسالن خان رو بالعن کش        
 انداخت
 اش قفل شده نھی سی کھ رویی باالرفتھ و دست ھایارسالن باابروھا        

 تئاتر سال نی کھ بھ من زل زده بود و انگار داشت مرفع ترییبود و چشما
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 روی دل آدم رو زگرفتی اتاق فاصلھ مرونی از اون خشونت بیوقت(دیدیرو م
 :گفت)کردیرو م

 
  جالب باشھدی خانم کوچولو بایتالف-        
 : کش اومده بود گفتی کھ کمییوبعد با لب ھا        
  اوال، دوما ھم داره خانم کوچولو؟نیحاال ا-        
 : ام قفل کردم و گفتمنھی سیمن ھم مثل خودش دستام رو رو        
 ؟ی چیعنی دنی بھ توافق رسنی انکھیدوما ا....بلھ کھ داره-        
  مدل دوست بودن؟ھی یعنی        

 
 : تعمل کرد و گفتیارسالن کم        
  مدل دوست بودنھی یعنیآره -        
  داره؟یتی چھ مزی دوستنی انکھیسوما ا.....میخب پس سوما ھم دار-        

 
 : زد و ابروھاش رو باال دادو گفتیارسالن تک خند        
 برخورد دوتا دوست از نظر تو دونمیخب من نم....ت؟یمز-        
 تو بگو تا منم بدونم.....ھیچطور

 
 : فکرکردم و گفتمیکم        
 باھم صحبت فتھی کھ می ھمھ اتفاقاتگن،دربارهیبھ ھم دروغ نم.....خب-        

 بھش کمک یکی بھ کمک داشت اون ازی و ھرجا ھرکدوم نکننیم
 ....نکھی اگھید....کنھیم
 
 خونھ بھت کمک ی تو تویی قدرت فرمانروای من تونکھی اگھید-        
 قبولھ؟.....ی شرکت و کارخونھ بھ من کمک کنی کارای تودیتوھم با....کنمیم
 

 ی تودی من بایروچھ حساب..... مرد سواستفاده گرهنیآخ کھ چقدر ا        
  تو بھت کمک کنمیکارھا

 
  عادالنست؟نیاالن ا-        
 کامال عادالنست....البتھ-        
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 ی عاشق مردھاشھی مردچقدر زورگو و پرروئھ و من ھمنیآخ ا        

 حرصت یدرستھ گاھ.....ارمیدرست مثل ....زورگو و مغرور اما مھربونم
 مرد مغرور ھی اما ھمون حرص خوردن ھم از ارنیرو تا حد مرگ درم

 ھی و دوست داشتننیریش
 

  شد قبولھ؟یچ...خب-        
 : برداشتم و گفتمیباصداش دست از مرد دوست داشتن        

 
 ستمی بلد نیخب باشھ اما من کار-        
 افھی قیدوباره ابروھاش رو باال انداخت کھ دل من ضعف رفت برا        

 :مغرورش اما اون بدون توجھ بھ دل ضعفھ من گفت
 

 یی رفاقت بھونھ جایتو.....ارین بھونھ گھیدم،دی مادیھمھ رو بھت -        
 باھم دی فرداصبح ھم بایراست.....ی زدخی داخل کھ می برایحاال ب.....نداره

  پس آماده باشرونی بمیبر
 اگھ بپرسم کجا ی حتدونستمی بھ نشونھ موافقت تکون دادم،خوب میسر        

  دادم فقط موافقت کنمحی پس ترجگرفتمی نمیھم جواب
 :ارسالن قبل از ترک اتاق گفت.....می ارسالن وارد شدھمراه با        

 
 نیحاال کھ افتخار ا...... دوست ارسالن خان باشھتونھی نمیھرکس-        
 ی کن درست ازش استفاده کنی رو بھت دادم ،سعیدوست

 
 و جوابش رو بدم از اتاق داکنمی من بتونم خودم رو پنکھیقبل از ا        

 خارج شد
 ارسالن آدم بشو نی انکھینھ مثل ا..... تخت نشستمیباحرص رو        

 کھ دلم ھییآخ آخ کھ االن از اون وقتا......ستی مرد درست بشو ننیا.....ستین
فکر کن .....نھ نھ اصال گردنش رو بشکنم... تا حد مرگ کتکش بزنمخوادیم

 از حرفام ودممخ.... رو بشکنمی کوچولو گردن بھ اون بزرگی دستانیمن با ا
 .....خندم گرفتھ بود
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 ی تویدی چشمام رو بازکردم کھ نورشدی کمدمیشنی کھ مییباصدا        
 . بشمارتریچشمام خورد و باعث شد ھوش

 آقا منتظرتون ھستند..... لطفادیدارشیب.... خانمشیستا.....خانمم -        
 :صورتم رو جمع کردم و گفتم        
 ربخوابم بزانینگ-        
 ری زشتری باھام نداره خودم رو بی کارگھی دنی نگنکھیخوشحال از ا        

 : دوباره گفتنیپتو جمع کردم کھ نگ
 نکھیمثل ا....دی بررونیارسالن خان منتظرند باھم ب.....اما خانمم-        

 دیقرار داشت
 : بلندشدم و نشستم و گفتمعی رفتن سررونیبااومدن اسم قرار و ب        
 یواااا-        
 ستادنمی اعی کھ چشمام بخاطر سرستادمی اومدم و انیی از تخت پاعیسر        

 نمی تخت بشی رفت و باعث شد دوباره رویاھیس
 : ھم گذاشتم و گفتمیچشمام رو رو        
 دوش ھی.... دست لباس مناسب برام آماده کنھی.....رشدهی دنینگ-        

 امی و مرمیگیم
 چشم خانم-        
اصال ..... رفتن آماده بشمی و برارمیبھ سمت حموم رفتم تا دوش بگ        

  نامرتب و نامناسب باشمشمی مدهی دی کنارمردیدوست ندارم وقت
  دارممیشگیارھمی خوب بودن ی عادت رو از ھمون روزانیا        
  بھ انجام دادنش داشتدیتاک ی بی کھ بییازھمون عادت ھا        
 اومدم و باکمک رونی ازحموم بی اقھیدق١٠ عی دوش سرھیبعد از         

  موھام رو خشک و صاف کردمنینگ
  صورتم نشوندم و بھ سمت لباس ھا رفتمی رویمی مالشیآرا        
 جذب بھ ھمراه ی زانو،باشلوار مشکی ساده تا باالدی بافت سفھی نینگ        

 برام گذاشتھ بود کھ ی و مشکدی شال بافت سفھی و یپالتومشک
 آورد و رونی ستش بفی رو ھم ھمراه کی مشکی بوت ھانینگ.....دمیپوش

 کنارتخت گذاشت
 شی بودم وگرنھ کھ ستانیاسمی قھی سلونی لباس ھا رو مدنیداشتن ھمھ ا        
  نرفتھ بودرونی عمارت بنیا بارم از ھی ی از خودش نداشت و حتیزیکھ چ

  رفتمی و از درخارج شدم و بھ طرف سالن غذاخوردمی کشیآھ        
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 جزارسالن کھ پشت بھ ھمھ و زبودندیواردسالن کھ شدم ھمھ پشت م        
 . بودستادهیرو بھ پنجره ا

 گفتم کھ ھمھ بھ طرفم برگشتن و ری سالم و صبح بخی بلندیباصدا        
 : و ارسالن بھ سمتم برگشت و گفترگفتنی سالم و صبح بخیھرکدوم بھ نوع

  خانم؟یاومد-        
 دی تاآماده شدم طول کشدیببخش-        
 : بزنھ عمھ مھتاج گفتی ارسالن حرفنکھیقبل از ا        
 ی تاشوھرت رو منتظر نزاریبھتره زودتر بلندبش-        
 نصفھ ی صورت خندان من کرد و من با لبخندمی پوزخند تقدھیوبعد         

  وارفتمی صندلی رومھین
 کھ زارهی مزی می برام روی فنجون چاھی و ری شوانی لھی خانم یمھر        

 : بلندگفتیخالھ باصدا
 اری نری خانم شی ھم براگھید..... رو بردارری شیمھر-        
 : اما ارسالن با تحکم گفتکنمیبھ خالھ نگاه م یبالبخند        
  صبحونھ بخورهخوادیھ؟می چھ کارنیا..... ی بیب-        
 : گفتشی ذاتی باخونسردی بیب        
 َزھره...... خانمتی براستیاما اون صبحانھ ن-        
 ارسالن ی بازوی بشھ دستم رو روشتری بحث بنی انکھیقبل از ا        

 :گذاشتم و گفتم
دل .....شھی معدم ھضم نمیتو...... بخورمری شتونمیارسالن من نم-        
 دونھی موضوع رو منیخالھ ا.....رمیگیدرد م
 ارسالن ابروھاش رو باال داد کھ بازم دلم ضعف رفت        
  راه بھ راهیھ....ی شدای حی ستا چقدر بیوا......لبم رو گاز گرفتم        

 .....رهیدلت براش ضعف م
 

  ھراسون بھ عقب برگشتمدیچی سالن پی کھ توی اھی گریبا صدا        
 ھی و گرزدی مغی داشت جمی آغوش مری پارسا کھ تودنیباد        

 بھ آغوش یدستم رو برا..... بلند شدم و بھ طرفش قدم برداشتمکردباوحشتیم
 : دراز کردم و ھم زمان گفتمدنشیکش

  مامانزی شده عزیچ....جانم پسرم-        
  بغلم تکون دادمیوھم زمان پارسا رو تو        
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 رو مخاطب قرار داده بود بھ طرفش می ارسالن کھ مریباصدا        
 :برگشتم
  افتاده؟یچھ اتفاق-        
 کردم،متوجھی پارساخان رو جمع می ھالیداشتم وسا.....شرمنده آقا-        
 لحظھ برگشتم سمتشون کھ سرشون بھ لبھ ھی....کننیھ دارن حرکت منشدم ک

  تخت برخورد کردی
 : محکم و باصالبتش گفتی و پرخروش باصدایارسالن عصبان        
 پارسا ی تو مسئول نگھدار؟مگھیکردیپس تو اونجاچکارم-        

 ؟ی تو جوابگو بودومدی سرش مییاگھ بال.....؟یستین
  ارسالن گذاشتمی بازوی و دستم رو روجلو رفتم        
 کنمیبزار من درستش م....آروم ارسالن-        

 
 بازوش بود و بعد ی اول بھ دست من کھ رویارسالن برگشت و نگاھ        

 آغوشم آروم گرفتھ بود و سرش رو بھ شونھ ھا و گردنم یپارسا کھ تو
  کرددنگاهیکشیم

 اما پارسا بھ محض رهی رو درآغوش بگدستش رو دراز کرد تا پارسا        
 گردنم رو گرفت و خودش رو کشی کوچی محکم با دستاھیمتوجھ شدن قض

 آورد کھ لبخند رو بھ ی از خودش در میی صداھاھی آغوشم جمع کرد و یتو
 لبھام آورد

 
 .... رویینگاه کن بابا..... بغل بابای بریخوایپسر مامانش نم-        

 
 بھ ارسالن انداخت و بعد دستاش رو دراز کرد یپارسا برگشت و نگاھ        

کھ ارسالن پارسا رو بھ آغوش ..... از خودش درآوردی بلندیو صداھا
 گرفت و گفت

 
 جـــان بـــابـــا-        
 بالبخند بھ ارسالن و پدرانھ ھاش نگاه کردم        
 ارسالن مھمھ ی برابی بچھ عجنیا ا مرداز مادربچھ اش متنفره امنیا        

 ..... و نداشتمدمی ندچوقتی کھ من ھیی ھمون پدرانھ ھایعنی نیو ا
 ..... ھمھ عمرمی برااحسرتی دنھی یعنی نیا        
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 : برگشتم و گفتممیبھ طرف مر        
 ایخودت ھم باھاش ب....می رو صداکن مرنینگ-        
 نستھ بود و پارسا رو درآغوش داشت زیبھ طرف ارسالن کھ پشت م        

 :رفتم وگفتم
 آره؟....ی رو فروختی مامانیدیبابا رو د..... ی پسریآ-        
 و ھمھ بھ طرفش دی بلند عمھ مھتاج لبخند رو لبم خشکیباصدا        
 :میبرگشت

 
 پسر ارسالن خان رو یدیچھ طور بھ خودت اجازه م......ھیکاف-        

 نکھی منصورخان از اکنمی؟فکرنمی ھستیمگھ توک....؟یپسرخودت بدون
 ادی دخترش بشھ خوشش بنیگزی جادی مثل دخترفریکس
 

 :ساالرباحرص گفت        
 ....عمھ-        
 ی ساالر بتونھ جملش رو کامل کنھ باخونسردنکھیاما ارسالن قبل از ا        

 :گفت
  مادرپارساست ھمسر من وشیستا.....دیبھتره تمومش کن-        
واما .... رو دوست داره وشی کھ پارسا،ستادیدونیھمتون ھم م        

 من و خانوادم رو ی زندگی توی دخالتچیمنصورخان حق ھ.....منصورخان
  و االن کجاستھی دخترش کدونھینداره و البتھ خودش خوب م

 
 :وبعد بھ طرف من برگشت وگفت        
 می بریخورد اگھ صبحانت رو یخانم-        
پارسا رو از ارسالن گرفتم و بھ .... بھ نشونھ موافقت تکون دادمیسر        

 نکھی رفتم و بعد ازتذکرات الزم بھ ھردوشون وانی و نگمیسمت مر
 حق ی کسنکھی از پارسا باشن و البتھ گفتن صدباره ای نگھ دارشترمراقبیب

 ارسالن راهورود بھ اتاق پارسا رو نداره و بعد سپردن پارسا بھ اونا بھ ھم
 .....میاز عمارت خارج شد
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 بھ شدت ذھن یزی چکردمیاحساس م.... بودینی جوسنگنی ماشیتو        
اصال دوست نداشتم .... نگران کننده بودنی کرده و اریارسالن رو درگ

 ذھن ی بتونم کمنکھی ایبرا....بشھ خراب می اومدرونی رو کھ بیامروز
 :ارسالن رو منحرف کنم گفتم

 ق؟ی جناب رفمی قراره کجا بری بگیخوایھنوز ھم نم-        
 : بھم انداخت و گفتیازکنارچشم نگاھ        
 یفھمی ممیدی رسیوقت....صبرداشتھ باش-        
 بشرانگار نیا..... حرصم گرفتھ بوداماخنده ام ھم گرفتھ بودنکھیباا        

  روبدهی سوالچی جواب ھتونھی نمچوقتیھ
 : صورتم نقش بستھ بود و بدون فکرکردن گفتمی کھ رویبالبخند        
 نھ؟....یریمی میکال اگھ درست جواب بد-        
 ی کھ زدم وحشت کردم و دستھام رومحکم روی حرفدنیخودم باشن        

 چھره وحشت زده من شروع دنی و دھی اما ارسالن بعدازچندثاندمیدھنم کوب
 دوتاانگشتش نی کردم و دستش رو جلوآورد و گونھ سمت چپم رو بدنیبھ خند

 دیگرفت و کش
 

 والبتھ پردل و جرات........ دختر یبامزه شد-        
 

مطمئن بودم گونھ ھام ..... بودماتومی اولتھیقسمت دوم حرفش مثل         
 : گفتمرلبیانداختم و آھستھ ز نییسرم رو پا.....سرخ شدن

 
 دیببخش-        
 دهی کھ سرش رو بھ راست و چپ تکون مدمیازکنارچشم ارسالن رود        

 ی متعجبم ازخنده ھاشھیھم....ستی صورتش نی ازخنده روی اثرگھیو د
انگار کھ ازاول نبوده و .....ینیبی ازش نمی اثرگھی کھ بعد دی اھیچندثان
  نبودهشی بیتوھم

 : گفتیبعد از مدت کوتاھ        
  شوادهیپ..... فضول خانممیدیرس-        
  بره؟خواستیخب االن کجام..... انداختمی شدن بھ اطراف نگاھادهیباپ        
 : ارسالن بھ طرفش برگشتمیباصدا        
 ؟یستادیچرااونجاا ....ادختریب....شیستا-        
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 :بھ طرفش رفتم و گفتم        
 

  حواسم نبوددیببخش-        
 ..... باتعجب بھ اطرافم نگاه کردمیباواردشدن بھ مغازه بزرگ        
 شده ی پارت بندشھیطبقھ بود کھ باش٤دیاشای٣ مغازه بزرگھی        

 نجا؟ی امیای بدی بای چیبرا.....بود
 و ی خانم باشلوار مشکھینگاھم بھ ارسالن کھ چندقدم جلوتر کنار         
 کھ ھردوطرف یتونی شال زھی نسبتا کوتاه و بھ شدت تنگ و یتونیمانتوز

 صورت و شونھ ی روشی فررنگ خورده شرابیآزاد رھاشده بود و موھا
  بودندرونی از شال بی بودند و ھمگختھیھاش ر
 ارسالنھ کھی دخترنزدنی انکھی از اچیھ.....بھ طرفشون حرکت کردم        

 دهی میخب چھ معن.... ندارمیاحساس خوب
 ی کنار ارسالن قرارگرفتم بھ طرفم برگشت و دستش رو رویوقت        

 :کمرم گذاشت و رو بھ اون خانم گفت
 راد ھمسرم و البتھ خواھرساالر شی خانم ستاشونی اینیخانم مع-        
 ھستند

 
 :دختربااکراه وتعجب دستش رو جلوآورد و گفت        
بنده ..... نداشتم اماییتاحاالسعادت آشنا.....بختم خانم رادخوش-        

 کی ھستم مسئول بوتینیالمعین
 

 توسط ارسالن بھ دست آورده می کھ از نحوه معرفیبااعتماد بھ نفس        
 :بودم گفتم

 ینیخوشبختم خانم مع-        
 : آورد و بعد رو بھ ارسالن گفتنیی بھ نشونھ احترام پایسر        

  جناب سپھرتاج؟ادی از دستم برمیچھ کمک-        
 یدگی و رسدی خریبرا....زنمیامروز بھ ھمھ قسمت ھا سرم م-        
 حتما بنده درخدمتم-        
 تکون داد و ھمونطور بادستش من رو جلو حرکت داد و یارسالن سر        

 :گفت
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طبقھ ھست ٣ نی ای توزیھمھ چ.... متعلق بھ خانواده ماستکی بوتنیا-        
 یالبتھ صبح ھا فقط کسان......دی خری برامی برستی نگھی دی بھ جایازیو ن

  و بعد از ظھر عموم آزادهشنی دارند وارد متیکھ کارت عضو
 عمارت تا ارنی ھا رو بنی خودمون بھتردی خری برادمی محیمن ترج        

 ی کارانکھی و ھم اینی رو ببنجای تو انکھی ای بار ھم برانیا....میانتخاب کن
 می اومدرونی بمی جاقراره انجام بدنی کھ بعد از ای اگھید

 ؟یخب فضول خانم جواب سواالت رو گرفت        
 

 :باحرص گفتم        
 ارسالن-        
  فضول خانم کوچولومیابریب-        
 بھ طرف پارت سمت شیشگیمن با حرص و ارسالن باآرامش ھم        

 .می حرکت کردکیراست طبقھ اول بوت
 

 از دست ارسالن حرص ی کلنکھی بود،باایامروز روز نسبتا خوب        
 فتھی بھ کاراش مادمی یوقت....خوردم اما بازم بعد از مدت ھا بھم خوش گذشت

 رهیگیخندم م
 کردیاب م مدل ھا رو انتخنی از بھترم،چندتایرفتی کھ می ھرقسمتیتو        

از ھر .... فروشنده ھا ھم تعجب کرده بودندیحت..... کنار بزارنگفتیو م
ازھرمدل مانتو و پالتو و بافت ......کردیمدل شلوار چندرنگ انتخاب م

 دپرویبا ی اعتراضچی و من فقط بدون ھکردی رنگ ھا رو انتخاب منیبھتر
قط قابل  کھ بھ قول خودش فی و راحتیچندمدل لباس خونگ.....کردمیم

 وارد بشھ کھ بااخم و خواستی ھم مریقسمت لباس ز..... اتاقھیاستفاده تو
 : نگاش کردم کھ گفتنھیدست بھ س

 
 ؟ی انتخاب کنیتونی میمطمئن-        
 :ومن ھم چنان بااخم نگاش کردم کھ گفت        

 
 قسمت روبروم.....زود انتخاب کن-        
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 حرص نکھی ای شدم،براریرد قسمت لباس زبارفتن ارسالن من ھم وا        
 سرعت ممکن کارم رو انجام نی کردم باکمتریارم،سعیارسالن رو درب

 ھی ھوی خوشمل برداشتم کھ ی مختلف بارنگ ھاریچند مدل لباس ز.......بدم
 لباسھ......دمی دپوربودی قسمت ھاش گشتریقرمز کوتاه کھ ب-دیلباس خواب سف

 یخب چھ اشکال.... بردارمشخواستیدلم م..... ناز و خوشکل بودیلیخ
 .....ستی ارسالن مھم نی برازاکھی چنیا.....داره

 :رو بھ فروشنده گفتم        
 

 دیاریاز اون لباس خواب ھم برام ب-        
 از ی ھست کھ بھ تازگیی کارانی از بھتریکی نیا.......... البتھ خانم-        

  خدمتتونارمیاالن م.... ھم ھستی اگھی دیکارا....میردفرانسھ آو
 

 خوشکل یکی از اون یکیمدل لباس خواب کھ ٦ شد کھ من ینجوریوا        
 ھمھ لباس نیحاال ا....ی از دست رفتشینچ نچ ستا....تر و نازتر بود برداشتم

 .....شھیاشکال نداره الزم م..... چکاریخوایخواب م
 

 کھ ی قسمتی کھ تودمی اومدم،ارسالن رو درونیاز اون قسمت کھ ب        
 مبل ی روزاستی جورچنی و لپ تاپ و ای کھ مخصوص گوشی قسمتیتو

 :بھ طرف ارسالن رفتم و گفتم......زهی می مختلف رویزای چینشستھ و کل
 ؟ی دارینجاکاریا.....ارسالن-        
 اخانمیب-        

 
 :دمی مبل نشستم و آروم پرسیش قدم برداشتم و کنارش روبھ سمت        
  شده؟یچ-        
 : جواب دادیارسالن ھم بھ ھمون آروم        
  و لپ تاب بردارمی فضول خانم گوشیاومدم برا..... نشدهیزیچ-        
 کھ گفت حرصم گرفتھ بود کھ اصال ییاونقدر از فضول خانم کوچولو        

 .... نکردمیتوجھ ا حرفاش ھیبھ بق
 

 ارســــــــــلــــان-        
 خب انتخاب کن-        
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 ؟یچ-        
 و تبلت و لپ تاب ی مدل گوشنیمن ا..... تودختر؟ییکجا....شیستا-        

پس .....ی رنگش رو خودت انتخاب کندمی بھت اجازه میرو انتخاب کردم ول
 ی مشکای دیسف.....زودباش تانظرم عوض نشده انتخاب کن

 : گردشده گفتمیباحرص و چشما        
 اونم تو انتخاب کن.....تعارف نکن-        

 
  رو انتخاب کردمدشی کردن،من از ھرکدوم رنگ سفتی اذیبعد از کل        
 انتخاب ی مختلفیزای چگھی چندقسمت دیبعد از اون قسمت،تو        

 مو و تل و رهی مثل گی جانبلی و وساشی ست کامل لوازم آراھی م،مثالیکرد
 بزرگ چنددست کت و شلوار و کت و یلی پارت خھی و از زای جورچنیاز ا

 مختلف و چند دست لباس شب خوشکل کھ یدامن بھ رنگ ھاو مدل ھا
 می انتخاب کردمی امشب دعوتگفتی کھ ارسالن می مھمونی براشیکی

 ساده کھ ی لباس شب بلند دکلتھ مشکھی امشب ی برایلباس شب انتخاب        
 بود و دنبالھ کمربند تا نصفھ ری کھ از جنس حردی کمربند سفھیدور کمرش 

 نمیا..... روش خورده بودکی کوچری کت حرھی لباس ادامھ داشت و بعد نییپا
 بھ عھده و پرو کردن رری خطفھیانتخاب خود ارسالن بود و من فقط وظ

  بودنیل تحس قابقشیگرفتم اما انصافا سل
 ی برامی و االن دارمیدی کھ الزم داشتم رو خریزیخالصھ کھ ھرچ        

 شگاهی و قراره بعدش ارسالن من رو برسونھ آرامیری رستوران مھیناھار بھ 
 دونمینم..... استرس دارمیلیخ..... آماده شدن بره عمارتیو خودشم برا

با ارسالن  شدیکاش م..... دلشوره خاص دارمھی.....فتھی بیقراره چھ اتفاق
 .درباره امشب حرف بزنم

 
 می کھ ارسالن انتخاب کرده بود نشستھ بودی و دنجبای رستوران زیتو        

 می بودمونی انتخابیو منتظر آوردن غذاھا
 امشب از ارسالن بپرسم اما مطمئن نبودم ی درباره مھمونخواستمیم        

امااونقدر استرس امشب رو داشتم کھ دلم ...... اماانھی رمیگی میجواب خوب
 : و گفتمازدمیرو بھ در

 
  سوال بپرسمھی شھیم-        
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 : قفل کرد و گفتزی می باال انداخت و دستاش رو روییارسالن ابرو        
 ؟یریگی سواالت اجازه مدنی پرسی برایازک-        

 
 : خاص خودم گفتمیمنم باحاضرجواب        

 رمیگی نمی جوابپرسمی می ھرسوالیازوقت-        
 

 : تعمل گفتیارسالن بعد ازکم        
 ازم نی ماشیتو.... دارهی زمان خاص،جوابشیپرسی کھ میھرسوال-        

 یفھمی ممیدی رسیوقت...... صبرکنم،گفتمیری کجامیدیپرس
 اون سوال رو تونمیاالن م....یدی پرسگھی سوال دھی فروشگاه یتو        

 جواب بدم
 

 :باتعجب گفتم        
 کدوم سوال؟....سوال؟-        

 
 : گفتیباپوزخندآروم        
 ھمھ نی بھ ایازیچھ ن..یگفت....یدی سوال رو پرسنیبارا٣امروز -        
 لباس؟

 
 ھمھ نی ھست ایازی بودم چرالباس بخرم؟چھ ندهیآره من پرس        
 کھ یصبرکن و فقط کار..... جواب گفتھ بودیوالبتھ اونم بھ جا....لباس؟

  جملھ رو براش تکرارکردمنی ھمنیع...... انجام بدهگمیم
 

 انجام گمی کھ می صبرکن و فقط کاریوتوگفت.....دمیآره پرس.....ادمھی-        
 بده
 

 دمیحاال جوابت رو م....خب درستھ-        
 

 : مکث گفتیباکم        
  دارهازیزنی رفتن بھ جنگ بھ دوتاچی برایھرسرباز-        
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  مبارزهی ســـالح برایکی لباس رزم و یکی        
 

 : دادوگفتھی تکشی عقب رفت و بھ صندلیکم        
 

 تی معصومھیتو.... از دختــرایلیباخ.....ی تو فرق داردونمیمن م-        
 شی کھ پیاتفاقات..... شیاماستا.... کھ دوست ندارم کناربره امایخاص دار

 کھ ازت بخوام شھی خبرنداره باعث مچکسی و ھادی مشیاومده ومطمئنا پ
 خاص یدگ و ساتی باھمھ معصومشی ستانیا....یری االن فاصلھ بگشیازستا

 فھیضع.....کھی رو کوچشی مقابلھ بامشکالت پیخودش برا
 ی آمدھا آماده بششی مقابلھ با پی براخوامیم        
خوب .... پاک نباشگمینم.... رو کناربزارتی و سادگتی معصومگمینم        

 کھ باھاشون یی و فرھاد و کسادی مثل فریی باآدم ھایدبتونیامابا.....نباش اما
 بی بھت آسخوانی کھ از امروز بھ بعد میی ازآدم ھایلی و خشنیھم دست م

 باھاش ی بتوندیبا تو.....یاجسمی باشھ ی روحبیحاالچھ اون آس.....برسونن
 یمقابلھ کن

 
ارسالن ازکدوم ..... ارسالن نداشتمی حرف ھای از معنیدرک درست        

  برسوننبیچرابخوام بھم آس....زنھیاتفاق ھا حرف م
 

 ؟یچھ اتفاقات.....؟یگی می چفھممیمن نم....من....ارسالن-        
 

 شھی ھمیدید...... پاشنھ بچرخھھی ی روشھی ھمی زندگیدیتاحاال د-        
 ینی بشی کھ برات قابل پادی مشی پی اتفاقاتیگاھ.... خوب باشھ؟یھمھ چ

 ی ھمشون آماده باشی برادی تو باینبودن ول
 ی گاھی رو و حتتیزندگ.... خودت رویطی درھرشرایدبتونیبا        
 دبزرگیبا..... کھ دشمنات نتونن بھت ضربھ بزننی رو جمع کنانتیاطراف

 ندارن کھ تو کتی ھمھ خوب ھا و بدھا اتیری بگادی دیبا.....شی ستایبش
 شھیم...... براتنھی کھ باھات خوبھ،بھتری ھمون کسی،گاھیمتوجھش بش

  ضربھ ھا رو بھت بزنھنی بزرگترتونھی و متی آدم زندگنیبدتر
  برسونھیبی نتونھ بھت آسچکسی کھ ھی اونقدربزرگ بشخوامیم        
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 و ظرافت و دبادقتیخودت با.....ستنی شناختھ شده نشھیدشمنات ھم        
 ی و کنارشون بزنشونیبدون دادن آتو بھ اونا بشناس

 یبدون ذره ا.....ی رد بشی آدم ھا بھ راحتیلی خی از رودی بایگاھ        
 ی بازلمی و فی بشی ماھرگری بازدی بایگاھ.... بخششایعطوفت 

 ی کارا رو انجام بدنی ھمھ ای بتوندیبا.....ی رو پنھان کن،احساساتتیکن
اگھ زمان مناسبش باشھ جوابش ..... رو بپرسدتیخب حاال سوال جد        
 یریگیرو م

 از حرفاش یدرک درست...... سرم رو تکون دادمیجیبا گ        
 نی استم؟مگھی و فرھاد بادی مثل فری آدمی جلوتونمیمن چطور م.....نداشتم

 تونستم دمی شننی بھ ناحق کتک خوردم و توھیھمھ سال تونستم؟مگھ وقت
 اتفاق ھا رو پشت سر یی بھ تنھاتونمی مستم؟چطوریجلوشون رو با

 رو ازم ی آرامش نسبنیارسالن و ساالر قراره تنھام بزارن و ھم بزارم؟نکنھ
 و گرنھ نھیآره ھم.....د؟آرهی فر بازم قراره برگردم خونھرن؟نکنھیبگ

 یدی فکرھا باناامنیازھجوم ا...... حرف ھا رو از ارسالن بشنومنیدایچرابا
 :دمی قلبم لونھ کرده بود نالی کھ تویو ناراحت

 
 دی فرشی منو پستیبگو کھ قرار ن.....بھم بگو.....ارسالن-        

 کنمیخواھش م......یبرگردون
 

 حلقھ زده بود چشمام یاشک تو        
اومد و ...... بھش زل زدمی اشکیزبلندشد،باچشمایارسالن از پشت م        

 کنارم نشست
 

 رو نامرد فرض اساالریکھ من نامردم؟..... دختر؟ی فکرکردیتوچ-        
 ؟یکرد

 ھی ھمسربودن فقط نی اگرای حتیتوھمسر من.....یتو ناموس ماھست        
 ساالر دنبال یدونیتوم.....ی انقضا اما بازم ناموس منخیبرگھ باشھ باتار

 خودش برات لی کھ بتونھ شناسنامھ ات رو عوض کنھ و بھ فامگردهی میراھ
 بودن ھی حرف از عارگھی و دی خواھرش باشره؟کھیشناسنامھ بگ

 بھ ی حتدمیبھت قول م.....ستی نھی تو عاری اون خونھ برازی چچیھ......یننز
 ستی نھی تو عاری برازی چچیھ کھ ھخودت ھم ثابت بش
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 دستش بود اشک ی کھ تویارسالن دستش رو جلو آورد و با دستمال        

 صورتم نشستھ بودن رو پاک ی روی کدونمی صورتم رو کھ نمی رویھا
 :کرد و بعد آروم گفت

 
  خودتھیھمشون برا.....حاال آروم باش و فقط بھ حرفام فکرکن-        

 
 : آروم مثل زمزمھ گفتوبعد        

 
 تی معصومنیھم..... دختری کھ تو دارھیتی چھ معصومنی ادونمینم-        
  باھات رفتار کنمھی متفاوت از بقشھی کھ باعث متھیوسادگ

 
باتعجب بھ ارسالن نگاه کردم اما بھ محض تموم شدن حرفش گارسون         

  خودش برگشتی قبلیاومد و ارسالن بھ جا
 بھ غذا نداشتم اما ارسالن من رو مجبور کرد تاآخر یلی اصال منکھیباا        

 .غذام رو بخورم
 

 ی مدت بھ حرف ھای و ھمھ شگربودمی دست اراری بود زیچندساعت        
 کردمیارسالن فکر م

 حرفاش درست یھمھ .....نداشت؟.....حق داشت؟        
راست .....فھیضع....کھی آدم ھا کوچنی دربرابر اشیستا.....نبود؟.....بود؟

 یلی خنمی بی مکنمیحاال کھ فکرم..... تونستم از خودم دفاع کنم؟ی من کگھیم
 ی حرفاش رو حتیلی خیدرستھ من معن......گھی رو درست مزایچ

تا از ..... ندونھیزی ارسالن تا چدونمی اما مدمی ھم نفھموجھبافکرکردن و ت
 در شرف وقوعھ کھ یمطمئنم اتفاق.....زنھی نمی مطمئن نباشھ حرفیزیچ

 دهی مماتومی اولتنطوری و اگھی آمد مشی محکم داره از پنقدریارسالن ا
 کھ غرورم حفظ یالبتھ جور..... از ارسالن بخوام بھم کمک کنھدیبا        

اما بھ .... خوردتر بشمنی جواب نھ قاطعش از اھیدوست ندارم با......بشھ
 ازش کمک بخوام تا بتونم اونجور دیبا....... استنھی گزنیھرحال اون بھتر

 بی بھم آستونھ نیاونقدر بزرگ بشم کھ کس..... بزرگ بشمگھیکھ ارسالن م
 برسونھ
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 رندبرامی دست و پاگشھی کنم و احساساتم رو کھ ھمیکھ بتونم نقش باز        
  بتونمدیبا....کنار بزنم

 ی برای گفت کھ نگراندمیب پرس امشی درباره مھموننی ماشی تویوقت        
 ساده است کھ قراره من بھ عنوان نامزد ی مھمونھیامشب وجود نداره و فقط 

 بشم و ی معرفکردمی می ام زندگھی داشیارسالن و خواھرساالر کھ تاحاال پ
 راه نی بھترنی امبھ نظر...... رو بھ ارسالن و ساالر سپردمیمن فعال ھمھ چ

  االن ھستتی وضعیبرا
 

 کرده بود از ی کھ خودش رو صدف خانم معرفشگری خانم آرایباصدا        
  اومدمرونیفکر ب

 
 خورهی شماست داره زنگ می گوشزمیعز-        
  منیگوش-        
 بلھ-        
 اومدم و رونی بیجیتازه حواسم رو جمع کردم و از اون حالت گ        

 رو فمیباعجلھ بلند شدم و ک..... شدمومدی مفمی کھ از کیمتوجھ زنگ گوش
 جز ارسالن شماره من رو یکس...... آوردمرونی رو بیبرداشتم و گوش

  بوددهی خط رو خرنینداشت،اونم چون خودش ا
 اسم حک شده بھ نام ارسالن خان کھ دنی و دیبانگاه بھ صفحھ گوش        

  رو وصل کردمی گوشعیمطمئنا کار خود ارسالنھ سر
 

 ؟یدی رو جواب نمی دختر؟چراگوشییتو کجا-        
 

 سالم-        
 

 دمی شنی داد کھ من ھم از پشت گوشرونی بقینفسش رو اونقدر عم        
 

 سالم-        
 

 :گمی معیسر        
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  نبودیببخشد حواسم بھ گوش-        
 

 کارت تموم شده؟.....یاوک-        
 

 کارم؟-        
 

 دونستمیم....رو نشون داد٥ بھ صدف خانم انداختم کھ بادستش ینگاھ        
 :گمی امابالبخند مادی خوشش نمریارسالن از تاخ

 
 .... تمومھگھی دقھیدق٥....ارسالن-        

 
 باشھ منتظرتم-        

 
 . از طرف من باشھ تلفن رو قطع کردی منتظر جوابنکھیو بعد بدون ا        
 و صدف خانم شروع بھ می نشستی صندلیدوباره رو        

 :گھی بعد باتموم شدن کارش مقھیچنددق....کارکرد
 دنی پوشی توزنمی از دخترھا رو صدا میکی.... کارت تمومھزمیعز-        

 لباس بھت کمک کنھ
 

 .باسرموافقتم رو اعالم کردم و صدف خانم از اتاق خارج شد        
  داشت رفتمی بزرگنھی کھ آرونی لباس بھ طرف سالن بدنیشبا پو        
 بااون نھی آیدختر تو..... چند لحظھ مات موندمنھی آی خودم تودنیباد        

 ھم ی روھی الھی کھ الی فری و موھای ھشتی و براق،ابروھادیصورت سف
 پشت رهی تھی تر و سادهی کھ بھ خاطر خط چشم کشییقرارگرفتھ بود،چشما

 ییا چشمھاش رو خاص تر و براق تر کرده بود،گونھ ھیاھیپلک ھا کھ س
 داشت با ی متعادلی کھ سرخیی گرفتھ بودند و لب ھای خاصیکھ برجستگ

 دست نخورده ی داشت و صورت و ابرویمی مالشی کھ صبح آرایشیستا
  داشتیادیتفاوت ز

اما بھ نظرم .....؟ حساب کنمی رو چریی تغنی ادونمینم.....دونمینم        
 کھ یتی ھمونطور کھ بدون از دست رفتن معصومتونمی بوده و میشروع خوب

 چندان ھم مھم نباشھ ی ظاھرریی تغنی ادیشا...... کنمرییارسالن گفتھ بود تغ
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 ..... باشھمی و فکری روحریی شروع کننده تغتونھیاما م
 
 

 رو نی کھ ماشی و من درسکوتمی بود راه افتاده بودی اقھیده دق        
 نی ماشی محکم ارسالن توی کھ صداکردمی نگاه مرونیفراگرفتھ بود بھ ب

 دیچیپ
 کمربندت رو ببند-        
 کمربندم رو ھی بھ ارسالن انداختم و بعدازچندثانیباتعجب نگاھ        

 ......بستم
پدال فشارداد  یبابستھ شدن کمربندمن،ارسالن باتمام قدرتش پا رو رو        

 ی کرد وھرازگاھنھای ماشنی بدنی کشییو با دوبرابر سرعت قبل شروع بھ ال
 ی بودم کھ محکم بھ صندلدهیاونقدرترس..... انداختی بھ عقب می نگاھنھیاز آ
  داد زدموحشتبا..... بودمرکردهی گی ودستم رو بھ کنارصندلدهیچسب

 واشتری؟یکنی چکارمیارسالن دار-        
  بشمدمطمئنیبا-        
  شده ارسالن؟ی؟چیازچ-        
 مطمئن دیبا..... دنبالمونھنی ماشھی کنمیفکرم.......آروم باش دختر-        

 بشم
 :باھراس خواستم بھ عقب برگردم کھ ارسالن باعجلھ و محکم گفت        
جھشون  بفھمن ما متودینبا.....نی بشتی صندلیآروم رو.....برنگرد-        

 میشد
 : گفتی اقھی چنددقیوبامکث        
 ...... باشھیالبتھ اگھ کس-        
 ی کوچھ فرعھی ھیشترشبی کھ بضی کوچھ عرھیباوارد شدن بھ         
 :بودگفتم
 ارسالن ھنوز دنبالمونن-        
 نھ خانم کوچولو-        
 ارســـلــــان-        
 : زد کھ گفتمیتک خند        

 م؟یچقدرمونده کھ برس-        
 میدی رسمی روکھ ردکنگھیچندتاکوچھ د.....ستیادنیز-        
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باتموم شدن حرفش بھ شدت بھ جلو پرت شدم کھ مطمئنا اگر کمربند         
 ادبودیشدتش اونقدرز....... بودی و مرگم حتمرفتمی مشھی شینبستھ بودم تو

 دی کشری بھ خاطر ضرب کمربندتنمیکھ قفسھ س
 ام حبس نھی سینفس تو...... بودنختھی فرشدم رو شونھ ھام ریموھا        

 شده بود
 کرد ی کارنیسرم رو آروم باال آوردم تا بگم چرا ترمز کرده؟چراھمچ        
فقط باترس .... شدشترحبسی نفس حبس شدم بدمی کھ روبروم دیزیکھ باچ

  شدمرهیووحشت بھ روبرو خ
 شده بودند و جلو ادهی رنگ پی مشکنیزدوتا ماش ایکلیشش مرد ھ        

  بودنستادهی ارسالن انیوپشت ماش
 :باترس و وحشت وباھراس گفتم        
  شده؟یچ. ...ین؟چیناکیا....نایا.....ارسالن-        
 خوانی کھ گفتم مییھمون آدم ھا..... کھ گفتمھی جنگ نابرابرناھمونیا-        

 ی قدعلم کندجلوشونی کھ باییھمونا..... برسوننبیبھمون آس
 : مکث کردوگفتیکم        
 خوانی می چنمیتابب....نی بشنی ماشیحاال ھم تو-        

 
 مطمئنم نمیبی کھ من میی ھرکول ھانیا...... بشھادهی پخواستیارسالن م        

 کھ پرنده ی خلوتابونی خنیاونم ھمچ......فقط بھ قصد کشتن اومدن
 کھ از ترس گرد شده بود ییباچشما.... شدن حماقت بودادهیپ......زدیپرنم

 :باوحشت گفتم
 اد،اگھی بسیزنگ بزن پل...... نشوادهیپ...... کاررو نکننیارسالن ا-        

 کشنتی می بشادهیپ
 فتھی بی اتفاق بدستیقرار ن....اروم باش....شی ستاستی نیازین-        
 ادهی رو بازکرد و پنیو بعد در بھت و وحشت من در ماش        

 و رو بھ اون نیباچشم دنبالش کردم کھ جلو ماش.......شد
 ......خوانی می من و ارسالن چن؟ازی کنایواقعا ا.....ستادیمردھاا

 
 جلب ی توجھم بھ کنار صندلدیچی پنی ماشی کھ توی ملودیباصدا        

 رو یدستم لرزانم رو بلندکردم و گوش...... بود ارسالنیگوش.....کرد
 .برداشتم
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  حک شده بودی گوشی روثمیاسم م        
 قبل از ی رو وصل کردم ولی گوشعیسر.....دی دلم تابی تویدینورام        

 : گفتثمی بزنم می من حرفنکھیا
 آقادستورتون اجراشد-        
 نی ماشی آورده بود و رورونیچشمم بھ ارسالن خورد کھ کتش رو ب        

 :باھمون ترس و ھراس گفتم......انداختھ بود
 ثمیم-        
 شدمی از پشت تلفن ھم متوجھ میتعجب صداش رو حت        
  خانمشیستا-        
 داکردهی خانم تنھا ارتقا پای خانم شی بھ ستاشی وقت بود از ستایلیخ        

  ارسالن بودمی ساالر و ھمسری خواھرونی رو مدنیبودم و ا
 : سرم رو کنار زدم و باعجلھ گفتمی تویھمھ فکرھا        
ارسالن .....نی ماشی جلوختنیچندتامرد ر.....ثمیامیب-        

 ایب.....کشنشیم.....تنھاست
 د؟ییکجا-        
 اسالن گفت چندتاکوچھ...... کوچھ نسترننجانوشتھیا.......ثمی مدونمینم-        

 می فاصلھ داری مھمونمی کھ قرار بود بریتاخونھ ا
 رلبیز.......دی دوئی کھ انگار داشت مدمیشنی نفسھاش رو میصدا        

 :دیغر
 رسمیزود م-        

 
 راننده گذاشتھ ی افتاد کھ پشت صندلی چشمم بھ راکتیباقطع شدن گوش        

  بشھ بھ ارسالن کمک کردثمی مدنی تارسدیشا......شده بود
 ...... شدمادهی پنیباعجلھ راکت رو برداشتم و از ماش        
 دادیرومی موضوع بھ من ننی و ارسھی زود مثمیمطمئن بودم م        
 شده بود ری ارسالن کھ حاال با اون مردھا درگنی در ماشیباصدا        

 : زدادی من فردنیسرش رو چرخوند و با د
 نی ماشی تونیشب-        
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 از مردھااز سمت راست بھ طرفم،راکت رو از یکیباحملھ ور شدن         
 کلی ھی ضربھ من برانکھینھ ا....... شکمش زدمیپھنا با تمام ضرب تو

 ی منتظره بود کھ باعث شد باکمریبزرگ اون مرد محکم باشھ اما اونقدر غ
  کنھینیدرد عقب نش

 از یکی صورت ی تویکھ ھم زمان مشتبھ طرف ارسالن برگشتم         
 بازوش ی از مردھا تویکی ی عقب برگشتن چاقونکھیمردھا زدو بھ محض ا

  ارسالن گفتن منادیفرو رفت وھم زمان شد بافر
 اسمش رو سرعت شدی پاشنھ بلند نمی کھ بااون کفش ھایباعجلھ ا        

 شد و محکم بھ بدنھ و دهیگذاشت بھ سمتش قدم برداشتم کھ دستم از پشت کش
 و دنی کمرو پاھام ه بخاطر کشی تویادی برخورد کردم ودرد زنی ماشنھیا

 دیچیاون پشنھ بلند کفشھا بود پ
 شکمم ی تویادی بتونم خودم رو جمع کنم سوزش زنکھیاما قبل از ا        

 .........حس کردم
 خون دنیباد...... رو حس کردمیسی شکمم گذاشتم کھ خیدستم رو رو        

 کمر و شکمم ادی پاھا ودرد زی بااحساس ضعف توی مدت کوتاھیو تو
  بوددی دی ھنوز ھم ارسالن توی افتادم ولنی زمیرو

 یادی درد زیباھرنفس.وو.... درست نفس بکشمتونمی نمکردمیاحساس م        
 دیچیپی تنم میتو

 بھ طرف ین کھ با افتادن مرد رو بروش با نگرادمیارسالن رو د        
 از مردھا از پشت بھش حملھ و باگفتن یکی بھ من دنی اما قبل از رسومدیم

 ....... و ناتوان من،ارسالن بھ عقب برگشت امافیمراقب باش ضع
 ارسالن فرورفت و من چشمام رو بستم ی پھلوی بزرگ مرد تویچاقو        

 ............. ھمھ درد رونی انمیتا نب
 نی کاپوت ماشی کھ دستش رو رودمیبابازکردن چشمام ارسالن رو د        

 ستادنی باسرعت کنارمااگھی رنگ دی مشکنیتا ماش٢گذاشت کھ ھمون موقع 
 کھ قصدجونمون رو یمرد٦ نجات ما از دست یعنی نی شد و اادهی پثمیو م

چراغ   و ادمھاش ارسالن کنار من نشست و بھ قسمتثمیبااومدن م......کردند
  دادھی تکنیماش

 
 سخت بود نکھیباا.......نمیبی ممی قدمھی ی مرگ رو توکردمیاحساس م        

 اماشروع کردم بھ حرف زدن
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 .... نابرابرهیادی جنگ زنیا.......شھیشروع نشده داره تموم م-        
 ارسالن؟        
 :دمیاروم زمزمھ کرد اما شن        
 جانم-        
 دیفھمی مدیبا.....گفتمی مدیبا        
 سالھ عمرم ٢٠ھمھ .... دوسش دارمیلیخ.....بھ ساالر بگو.....بھ-        

از .....دیممنونم کھ ارزوم رو براورده کرد...مم....خواستمی برادر مھی...ھی....
 یبرا..... شدنتقی رفیبرا.....توھم ممنونم

  ادامھ بدمتونستمی نمگھید        
 : و گفتدیارسالن خودش رو بھ طرفم کش        

 خودت بھش بگو-        
 :بامکث و درد گفتم        
 نمشی ببگھی دکنمیفکرنم-        
  کنارتھگھی دقھیمطمئن باش تا چنددق.....شی ستایبھتره خفھ ش-        
 شھیمطمئنا خوشحال م....خودت حرفات روبگو        
 بھ افکارش زدم و ی کنارتھ پوزخندگھی دسقھی گفت تاچنددقیوقت        

 .....شناسھی ارسالن،ساالر رو بھتر از من مدونستمیچشمام رو بستم اما نم
 مرد ھم نی برادر ارسالنھ و ارسالن ادی شاای ساالر مثل بچھ دونستمینم        

 شناسھی مردتر از سنشھ رو بھتر از من میادیسن من رو کھ ز
 

 ساالر        
 

 ی اما آرامشکردمی می رو طمارستانی بود تمام راھرو بیساعت٢        
 نداشتم
  قرار بودمیکالفھ و ب        
 گھی کھ برام برادربود ،ھمراه بود و از طرف دی طرف کسھیاز         
 .......ھردو اتاق عمل بودند......کردمی بود کھ برادرانھ براش خرج میدختر

 دهی پری و رنگ و روشی بستھ ستایم و چشما بوددهی رسیوقت        
 . بودم وحشت ھمھ وجودم روفرا گرفتھ بوددهیارسالن رو د
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 و غرق دی رنگ و لباس سفی صورت بزدمی سالن می کھ تویھردور        
 شی داداش گفتن ستای و صدارفتی چشمام رژه میخون ارسالن جلو

 .گرفتی جلوم جون می خونیبادستا
 نیا.....دیدی رو می اززندگیدی دختر داشت رنگ جدنیوجود ا بایتازگ        

 باعث شده بود ھرچھارنفرشون از اون دشی بارفتارخاص و جدشیروزھاستا
 کم حرف چندساعت درباره اشاری نکھیا....انی برونی بیروزمرگ

 شی کھ ستاییزای چی خجالتاوشین....زدی حرف مشیموضوعات مختلف باستا
 نیا.......کردی و براش وقت خرج مدادیداشت رو بھشون نشون م دوست

 .....فتھی داره اتفاق مخواستھی مشھی کھ ھمی معجزه ایعنی
 رو حال و روز شونی خستھ کننده و تکراری کھ زندگیمعجزه ا        

 ..... ببخشھیبھتر
عمو خستھ و ...... درب اتاق عمل باشتاب بھ عقب برگشتیباصدا        

 یبھ طرفش قدم برداشتم و باتعمل و نگران....... اومدرونیفتھ از اتاق بگر
 :صداش زدم

 عموسروش-        
 : زد و گفتیعمو لبخند خستھ ا        
  گذشتریبخ....نگران نباش پسر-        
 نی ھم گذاشتم و نفس حبس شدم رو بامحکم تریچشمام رو محکم رو        
  دادمرونیحالت ب
 گوشھ لبش بھ من ی کھ بالبخندمی چشمام رو بازکردم عمو رو دیوقت        

 زل زده بود
  بخشارمشونی مگھیچندساعت د.....برو استراحت کن-        

 
 :بھ طرف درب اتاق عمل برگشت کھ صداش زدم        
 عـــــمو-        
 بھ طرفم برگشت        
 بشھ؟ خبردی نبایسی کھ پلدیدونیم-        
 :آروم زمزمھ کرد        
 ...کردمی و خبرمدونستمیکاش نم-        
 ...عموو-        
 : قدم جلواومدگفتھی کرد و یمکث        
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 وقت چی سالھا کھ ھنیمثل ھمھ ا.....دیکنیدچکارمی داردونمینم-        
 ساالر اما مطمئن باش تا چند ستمیمن مثل پدرت نبودم ون.....نخواستم بدونم

 رمیگی کھ وقتم آزاد بشھ حتما با پدرت تماس مگھیساعت د
 

 گھی دنکھیمثل ا..... صورتم رو پرکردیبارفتن عمولبخند        
 .  بھ کاربدمی سروسامونھی دیاما قبلش با.......وقتشھ

 
 نی سمای        

 
 
 

  مادرجون چشمام روبازکردمیباصدا        
 اسی چھ خبره نجایا-        
 : و گفتمدمی کشیآھ        
 ....فقط..... مادرجونستی نیزیچ-        
 اس؟ی یفقط چ-        
 داخل میومدی ممی داشتمیدیبھ باغ کھ رس....بھ......می بودرونیماب-        

 ھی از مردھااومد سمتش و یکی..... ھم ھمراھمون بودثمیم......عمارت کھ
 یول.... یول.....اونم باارسالن تماس گرفت.....اھاش پچ پچ کرد  بیزیچ

 : جواب داد بعدم باعجلھ گفتشیستا
 دونمیبخدانم..... بگھ رفتیزی چنکھی و بدون ارسمیزودم......د؟ییکجا        

  شده؟یچ
 :ماھرخ جون باتعجب گفت        
  جواب داد؟شی ارسالن رو ستایگوش-        

 
 : گفتیبھ آروم ازین        
 میماھم تعجب کرد.....بــــلـــھ-        
 ساالر کجاست مادر؟-مادرجون        
 دنی تلفنھاشون رو جواب نمچکدومیھ.......دونمینم-ازین        
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 ی چی واقعا برادمیفھمینم......احساس خشم ھمھ وجودم رو گرفتھ بود        
 ......نگرانند
 ستادمیباخشم ا....... داده بودم بلند کردم ھیسرم رو کھ بھ دستام تک        
 :وگفتم

 د؟ی ھستیشماھا نگران چ-        
  ماھرخ جون؟یشماچ......د؟ی ھستیمادرجون شمانگران چ        
  کردشتری مادرجون بود کھ خروشم رو بیوصدا        

 
  بودندرونی ازصبح بشیارسالن و ستا.....معلومھ مادر-        
 ھارو ھم جواب ی باعجلھ رفتھ و گوشثمی میگیاالن ھم کھ م        

 م؟ی نگران باشدینبا......دنینم
 : تکون دادم و گفتمیسر        

 
 کھ ستیاگھ منظورتون بھ اون چھار تفنگداره کھ باراول و دومشون ن-        
  ندارهی نگراننیپس ا......زنھی مبشونیباھم غ

 .... ھستی اگھی دزی من از چینگران        
 

 اما امروز رفتھ مجتمع و ادی بدی خرتونیکی ارسالن ھمراه دیدیتاحاال د        
 اشک ای دی ناراحتتونیکی ی وقتدیدیتاحاال د...... کردهدی خرشیھمراه ستا

 دمی رستوران دیامروز تو....... نشون بده اما من ی ارسالن واکنشدیزیریم
 گاهی اون رو جایت و حکردی رو بادستاش پاک مشی ستایکھ ارسالن اشکا

 .....مخصوص رستوران برده بود
 ......؟ی چاساالرتونی        
اما تمام روز رو ...... راه بدهنیی باشگاه پای رو توی کسدیدیتاحاال د        

 .....کنھی کار می ورزش رزمشیداره باستا
 تا ارهی نقشھ ھا و نرم افزارھا رو بھ خونھ منی بھترمونی خجالتاوشین        
 .... بدهادی کار شیبھ ستا
 ی چندساعت بھش از مسائل حقوقی مغرور و کم حرفمون روزاشاری        

 زنھی شرکت و کارخونھ ھا حرف میو حسابھا
 ازشون زی چچی اون دختر رو کھ ھنکھینگران ا.....نمیمن نگران ا        

  کارھاشون بکنندی قاطدونھینم
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 و اونا ستی دختر معصوم معلوم ننی افیتکل.....زمنیعز.....مادرجون        
 دنیباکارھاشون عادتش م

 ......انادرستی درستھ ستی کارھاشون کھ معلوم نکننی مشیدارن قاط        
 نگھ ی دختر از شماجواب بخواد برانی کھ اترسمی میاز روز        

 .....دی رقم زدی جورنی رو اندشی آنکھی ایبرا.....داشتنش
 

  سالن قدم برداشتمرونیوبعد بھ طرف ب        
 بااحترام حرف نی اشترازی بتونستمی بودم ونگران و نمیواقعاعصب        

 ....کاش.....شدیدامی پیکاش راھ.....بزنم
 

 ........ شدمارتری ھوشومدی کھ از اطرافم مییباصداھا        
 .... تمام تنم کوفتھ استکردمیاحساس م        
 از کجاست رو آروم دونستمی کھ نمی ھمھ خستگنی دردناکم از ایچشما        

 .....باز کردم
 ......نگاھم رو اطرافم چرخوندم...... بودکی تاربای بودم کھ تقرییجا        
 بھ یامفھوم کلمات نھی..... اما ناواضح بودنومدنیصداھا ھنوز م        

 ......خوردنیگوشم م
 از حرفھا یامادرک درست... نگران...تالش...نشده...یھرکار        
 نشستھ و کس یزی چیبعدازچندلحظھ چشمم بھ ساالر افتاد کھ رو...نداشتم

 دهی دیی بود کھ بخاطر نبود روشنادهی ھم کنارشھ اما انگار دراز کشی اگھید
 شده دهی کشی کھ از کنار پرده ھایکم نور ھیساالر ھم بخاطر ......شدینم
 .....شھی مدهی دومدیم
 

و .....میری ماامشب اونجا مدونستھی بوده میھرکس.... ساالری بفھمدیبا-        
 شتری خطر بیعنیندونستن ما 

 
 و دمی ھا رو دیاما نھ اون عوض.... ارسالندونمی رو منھایمن ھمھ ا-        
 کم صبر کن ھی......زننی می کھ بچھ ھا گرفتن حرفیی دوتانی اینھ حت

 کشمیازشون حرف م
 

 درد...د رد...مردا...یمھمون...ارسالن...من        
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 خوردی سرم ضرب می توییزای چھی کھ افتاده بود فقط یبامرور اتفاقات        
 دهید......محافظ ماندانا....محافظ....اون مرد آشنا......محافظ         

 ....شبودم
 :سرم رو چرخوندم و زمزمھ کردم        
 ....ساالر        
آروم دستم رو بلند کردم و .....دی کھ بھ طرفم چرخدمیسرساالر رو د        

 .....دوباره زمزمھ کردم
 .....داداش-        
 :باسرعت بھ طرفم قدم برداشت و گفت        
 ؟یخوب.....زمیجانم عز.....جان داداش-        
 ...شناختمشونیمن م.....من-        
 ؟یدیخواب د....زم؟ی عزیشناختی رو می؟کیچ-        
 شناختمیاونا رو م.....اون مردا....نھ داداش-        

 
 سکوت اتاق نی وبعد صداش بود کھ بدمی شدن ارسالن رو دزی خمین        
 :نشست
 شون؟یشناختیاز کجا م.... بودند؟یکـــ-        
  بودمشوندهی ددیقبال خونھ فر.....دوتاشون محافظ ماندانا بودند-        

 
 و دلم ویچی سالن پی بود کھ توی بعدی زمزمھ وار ساالر صدایصدا        
 .... رو کردرویرو ز

 
 آره؟.... وفرھاده؟دی کار فرسی بگیخوایم-        

 
 :م وگفتدمیچی ساالر پیدستم رو دور مچ محکم و قو        

 
 بارھا یحت.....گرفتنیاوناازخود ماندانا دستورم.....نھ....نھ داداش-        

 .... بودندرشدهی درگدی خونھ فریبامحافظ ھا
 ....دمیوبعد نال        
 کار رو نی بامن اتوننیاونا نم..... کاراونا باشھدینبا.....نھ-        
 ساالر.....بکنن



 172 

 
 بی بھم آسخوانی بارھم اونا منی فکرکنم کھ انی بھ اخواستمی نمیحت        

 ھی.....دهی دبیارسالن آس.....بخاطر وجودمن.....برسونن و دوباره بخاطر من
 .... خودشنباریبار فرزندش و ا

 
 میکنیباھم درستش م.....تواستراحت کن....زمیباشھ عز.....شیھ-        

 ....زمیعز
 خوشبخت شنونندی جملھ رو منی اییآدم ھا.... خونده بودمیی جاھی        

 بودم و دهی نحو شننی و حاال اون رو بھ بھترمیکنیباھم درستش م.....نندیتر
 نمونده یزیناخواستھ آرامش گرفتھ بودم و از اون ھمھ اضطراب کشنده چ

 ......بود
 
 

اونقدر حالم مساعد نبود کھ بحث ..... تکون دادمیسرم روباکالفگ        
 کردنیکاش تمومش م....و ساالر رو تحمل کنمساعتھ ارسالن ٢

 ھمھ نی کرده بودم و واقعا تحمل ای آشفتھ سپری رو باخوابھاشبید        
 بحث و جدل رو نداشتم

 :دمی کھ بابحث وجدل اونا شدت گرفتھ بود نالی و سردردیباکالفگ        
 تمومش کن داداش..... ساالرکنمیخواھش م....ھیکاف-        
 زمیعز..... شیستا-        
 بسھ ساالر-        
 حرف دی نداره و بادهی کھ اونقدر لجبازه کھ بحث باھاش فایدونیم        

 .... بشونھیخودش رو بھ کرس
 خونھ و اونجا استراحت میریم.... رو انجام بدهگھی کھ میلطفا کار        

 .....میکنیم
 

 : گفتمیوبعد آروم و باخستگ        
  تحمل کنمتونمینم.... داداشکنمیخواھش م-        
 

 صورتم ی رویساالر دستش رو جلوآورد و بھ آروم        
 : چشمام زل زد و گفتی تویوبامھربون.....گذاشت
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 ی خواھری توبخوایھرچ.....زمی عزی توبگیھرچ-        
 

  پوزخن ارسالن و بعد صداشی دادم کھ صدالشی تحویلبخند آروم        
 :دیچی اتاق پیتو

  ناھار ظھر خونھ باشمخوامیم..... دنبال کارھایبھتره بر-        
 : گفتیساالر ھم بالحن مسخره ا        
 ی بخوری ناھار خانوادگھی زی سرمیخوایحتما ھم م-        
 ی بھ کارخونھ داشتھ باشی سرکشھیفرداھم احتماال         

 
 : بھ خودش گرفت و گفتیوبعد حالت جد        
 بحث تموم بشھ و خواھرم بتونھ نی خونھ،تاامیریفقط م....فکرشم نکن-        

 پاتون زارمی فکر نکن کھ منی لحظھ ھم بھ اھی یاما حت.....استراحت کنھ اما
 دی بزاررونیرو از اتاق ب

 
 .... بچھرمیگیمن از تو دستور نم-        
ندبارگذشتھ از بچھ خطاب شدن توسط  ساالر مثل چکردمیفکرم        

 : خطاب بھ ارسالن گفتی بشھ اما ساالر بالبخنیارسالن عصبان
 بھ اندازه گذشتھ ناخانی کم حرف سھیاما فکر کنم ھنوزم .....از من نھ-        

 برنده باشھ داداش بزرگھ
 

  رفترونیوبعد از درب اتاق ب        
 ....اد؟؟یپدرساالرم....خاننای سیعنی..... بودیمنظورش چ        
 داد و بعد رونیباتعجب بھ ارسالن نگاه کردم کھ نفسش رو محکم ب        

 ....چشماش رو بست
 ......برهی واقعا ارسالن خان از پدر ساالر حساب میعنی        

 
 

  گرفتمرونی وگرفتھ بی بارونی چشم از ھوانی نگیباصدا        
 د؟ی الزم نداری اگھی دزیخانمم چ-        
 ی شدتی اذیلیبرو استراحت کن،امروز خ....زمینھ عز-        
 .... سر بھ پارسا بزنھیفقط لطف کن         
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 چشم خانمم-        
 دیفقط استراحت کن.....دینگران نباش        

 
 رونی زد و از در بیلبخند..... ھم گذاشتم و بازکردمیچشمام رو رو        

 رفت
 ...بھ امروز فکر کردم        
 ...بھ برگشتمون بھ عمارت        
 ... مادرجونی و نگرانیبھ ناآروم        
 ...بھ نگاه مھربون صنم بانو        
 ...اوشی و ناشاری برادرانھ یبھ نگاه ھا        
 .... عمھ خانمیبھ پوزخندھا        
 ... و سکوتشنیاسمی یبھ گرفتگ        
 ... و خواھرانھ ھاشازیبھ نگاه نگران ن        
 ...دجونی عاشقانھ و مادرانھ ناھیبھ نگاه ھا        
 ..... نی امیری و سربھ زیبھ ناراحت        
  منیپارسا..... باشعف پسرکمیبھ نگاه ھا        
 ..... وار خالھ گل رخی بی بیو بھ نگاه ھا        
 خانواده رو از خدا نیچقدر بودن ا... داشتمازی خانواده ننیچقدربھ ا        

 ....خواستھ بودم
 ..... خواستھ بودمتیبارھا از خدا پدرومادر و خانواده پرجمع        
 ..... مھربون خواستھ بودمیبارھاچشم ھا        
  خونھ گرم و پرآرامش خواستھ بودمھیبارھا         
 ھی از شتری بود کھ بیی نبوداما برادرھایادر پدرو منکھیوحاال باا        

 کردندی برام برادرانھ خرج میبرادرواقع
 بھ وجودت کجای کھ ھمھ احساس مادرانش رو با چشماش یدجونیناھ        
 کردی مریسراز

پشت .... خشک و مغرور بودنش اما بازم بودی کھ باھمھ یارسالن        
 ....محکم بود....بود

 ی عمھ خانم حتی مھربون بودند کھ پوزخندھای نگاه ھااونقدر        
 .شدی ارزش نداشت و اصال وجودش حس نمیسرسوزن
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 اومدم و سرم رو بھ طرف در برگردوندم رونی در ازافکارم بیباصدا        
 .و با چھره خندون ساالرمواجھ شدم

 
 و  ترسون ترسوندی و من بایدی خوابکردمیفکرم.....بھ مارو باش-        

 : و بعدصداش رو بلندکردوگفتدارنشھیلرزون لرزون قدم بردارم تا بانوب
 دارهیخانمت ب....ری بگلیارسالن خان تحو-        
  تختشون لم دادنیخانم رو...... کندارشیبعد بھ من بگو نرو ب        
 رونی بندازمتی وگرنھ مرونی بابرویب...... بچھی کرددارشیب-        
 رمی گی رفتن بھ اتاق خواھرم از تو اجازه نمیمن برا....برو بابا-        
 داماد

 
 یوبعد بھ طرف تختم اومد و بالبخند کنارم نشست و من محو چشما        

 یپراز زندگ.... بوددی کھ برام پراز امییچشما..... شدمشیآب
 ....ساالر-        
 ..جانم-        
 اد؟یھ کھ بابات مراست....راستھ-        
 .... من و تویبابا.....ادیراستھ بابامون داره م....اوھوم-        
 ...ادی دخترش مدنی دی برایاگھ راستش رو بخوا        
 ....من....اما-        
 شیستا....یشی راد میتو بھ زود....زمی وجود نداره عزییاما-        

 ....ناخانیودخترس.....خواھرمن ....راد
 

 اتاق اومده با خشم نھان ی توی از کدونستمی ارسالن کھ نمیصدا        
 دیچی اتاق پیومحکم تو

 
  جرات تو گفتن بھت ندارهی حتچکسی ھگھیاونوقتھ کھ د-        
 قابل یری براشون درنظر بگیاونوقتھ کھ قدرت دستتھ و ھرمجازات        

 اجراست
 

 ھ؟یمنظور ارسالن و ساالر چ......کردمیمنظورشون رو درک نم        
 : سوال رو تکرار کردمنیھم        
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 ھ؟یمنظورتون چ-        
 .... شناسنامت درست شدهریی تغیھمھ کارھا برا-        
 نفر مثل ارسالن خان ھی کھ با،اونوقتھی و تو دخترش بشادی بابا بیوقت        

 ی فرقھیشون کاف لرزوندن تن دشمنایو ساالر کھ فقط اسمشون برا
 یتونی کھ ملرزن،اونوقتھی اسم تو ھم ھمشون بھ خودشون م،الآوردنیندار

 دی دل بازی اما عزیری رو ازشون بگتی سال زندگستیتاوان خراب شدن ب
 ما کنارت و پشتت ،ھمھیستی نیتو کم کس....ی بترسدینبا.... ی باشیقو
 میستادیا

 ..اون مردھا....اون حملھ-        
 زرنگند و ما یلی خکنندی ھست کھ فکر مییاون حملھ کار آدمھا-        

 .... کاراونا بودهمیفھمی نمچوقتیھ
 بعد از دونستمینم..... رفتیسی ساالر رو بھ خیچشمام با حرف ھا        

 رو بھ زبون آوردم ی و ناآخودآگاه جملھ ادهیدوسال صبر،باالخره وقتش رس
 :کھ
 

 سال٢بعداز....دیپس باالخره وقتش رس-        
 :ارسالن باشک گفت        
 سال؟٢-        
 : وگفتدی کشیقیساالرنفس عم        
 ؟یری تقاصش رو پس بگیخوای شده کھ می چشیسال پ٢        
 نی با ادمیترسیم....ترسمیم.....گفتمی مدی نبادیاشای.... بگمخواستمینم        

 ننیببموضوع صدمھ 
  سرم رو بھ چپ و راست تکون دادمنی ھمیبرا        
  شده؟یبگوچ.....شیحرف بزن ستا-        
 میکنیباورکن کمکت م        

 
 ...ترسمیم-        
 :دوگفتیارسالن وسط حرفم پر        
 کنمیبھت کمک م.....نترس فقطحرف بزن-        
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 تک مبل اتاق نشستھ ی ارسالن کھ روینگاھم رو.... وقتشھگھی ددیشا        
 بود ثابت موند

 ...شھی ھم عوض نمیزیچ....ارمی بھ دست نمیزیبا گفتن چ-        
 ی باشم خواھرکی رو باھات شرزیبزار ھمھ چ-        
 .دی ساالر دوییای نگاه درینگاھم پ        

 
 .....نی و عمو حسی بیب-        

 
  چشمام رو کنترل کنمی جمع شده تویشک ھا تاادمی کشیقینفس عم        
  باشھنقدرسختی اتونھی حرف زدن درباره اش مدونستمینم        

 
 .. تصادف نبودھی.... حادثھ نبودھی....ھیمردنشون -        
داشت خفم ....ربودی گلوم نفس گیحجم بغض تو....سکوت کردم         

 ....کردیم
 کھ کردی و زمزمھ مزدی بلند شده بود وقدم می کھ عصبدمیساالر رو د        

 ھی خودش تجزی داره تک تک کلماتم رو براکردمیالبتھ بلندتربود وحس م
 ....کردیم

 ....تصادف نبود....حادثھ نبود-        
 .... بلند شدم و صداش کردمیبادرد و بھ سخت        
 ســـاالر-        
 : برداشت و گفت بھ سمتمیقدم....بھ خودش اومد        
 بوده؟ھــا؟حـــرف یپس چ.....تـــصــادف نبوده.....حـــادثھ نبوده-        

 ...بزن
 کھ یزنی حرف می از کسی؟داریزنی حرف می از کی داریدونیم        

 کھ ھمراه یکس... کھ مادرم رو بزرگ کردهیکس....مثل مادربزرگم بوده
  شده؟یـگوچبـــ.....بـــگـــو دختر.....مادرم بوده

 
 گمیمــــ....گمیمـــــ...م-        

 
 ی ھمھ اون روزافی تخت نشستم و شروع کردم بھ تعریآروم لبھ         

 .... بگمتونستمینم..... داشتمینی بھ مقدمھ چازیاما اول ن.......سختو درد آور
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 اروھمراهی گل کھ ی بی اما بودن پسر بگذروندمی رو می سختیروزا        
 رو راحت تر دنینفس کش.....کردی رو آروم تر مزی بود ھمھ چمیشگیھم
ھرروز .... رو دوست داشتیکس...... بھم خوردزی ھمھ چھویاما .......کردیم

از .... از....از خوب بودن و خانم بودنش......گفتیاز اون دختر برام م
 .....طنتاشی و شیخوشکل
 ھرروز و ھرشبمون اون دختر بود....استاد دختره بود        
 رو کنار زیھمھ چ.... بھم خوردزی شد کھ ھمھ چی چدونمیاما نم        

رفت واز ..... شروع کنھدی جدی زندگھی خوادیگفت م.....گذاشت و رفت
 ی وقتیحت.....سالھاست رفتھ و ھنوز برنگشتھ..... تنھاترشدمشھیھم

  اتفاقنی اگھ اون بود بازم اکنمی فکر مشھیھم.....دن برنگشتپدرومادرش مر
 ..... افتادی نمدمیفتاد؟شایم

 ....دمی رو چنگ زدم و نالیروتخت        
 بھ خاطر حال بد خالھ گل رخ نی و عمو حسی بی بشیسال پ٢-        

  سر بھ خالھ بزنندھی خواستنیم
 .....نذاشت.... نذاشت من برمدیفر        
  بوددیتااون موقع ھنوز بابا فر        
 بود و داداش دی بازم بابا فرزدی وکتک کھ میھنوزم بااون ھمھ سخت        
 ھی درست بشھ و مازی روز ھمھ چھی مثل قصھ ھا دی شاگفتمیم....فرھاد

 ..... امــــامیخانواده بش
و رفتند ..... رفتندنی و عموحسی بی خبرکرد و بنید،ماشیفر        

  شدکیتار.... شداهی من سیایبرنگشتند و دن...برنگشتند
 روز کھ پشت ساختمون نشستھ ھی شد کھ کھ کتری تاری زمانایامــادن        

 دستور دی از طرف فرنی کھ اون ماشدمی خودم شنیبا گوش ھا.....دمیبودم شن
 من  ازشھی ھمی و عمو رو برای بی من دستور داده بدیکھ بابا فر......داشتھ

 گرفتن جون اونا از با.... تنھاتر کردن من بودهی مجازات برانیا.....رنیبگ
 .....من تاوان گرفتھ

شد ....دیشدفر..... نشددی بابا فرچوقتی ھگھیاز اون روز د        
 نخواستم اونا رو داشتھ باشم اما از خدا خواستم از چوقتی ھگھید.....فرھاد

 .....اون خونھ نجاتم بده
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 کردنش ھم فیتحمل تعر.....بھ ھق ھق افتادم.... نفس کم آوردمگھید        
 سخت بود

 دتری ھق ھقم شدیبابھ ھم خوردن دراتاق و فرورفتن درآغوش گرم        
 ....شد

 .....آروم باش خانمم.....زمیآروم باش عز-        
آروم باش .....دمیقول م.....دهی کھ کرده رو پس مییتاوان ھمھ کارھا        

 .....شمیستا
 

 قدرآرامش بخش نی بتونھ ای آغوش مردکردمی فکرنمچوقتیھ        
 نیا...... با محکم بودنش بتونھ تا تھ دلت رو قرص کنھکردمیفکرنم.....باشھ

  من بود؟ی واقعا آغوش ارسالن خان برایعنی...... من بود؟یآغوش برا
 آغوشش ی توشتریم رو ب محکم کردمو خودنشی سیدستم رو رو        

 کھ بھ شتری بی ارسالن بود کھ دورم محکم تر شد و آرامشیفشردم و دستا
 . شدزیوجودم لبر

 
 :نینگ        

 
 دمی از خواب پری مانندغی جیبا صدا        
 و دمی رو شنی ناواضحی چرخوندم کھ صداھایکی تاریچشمام رو تو        
 ....ی نسبتا بلندغیبعد ج

  بودم کھ مراقبشون باشمدهی خوابنجایمثال ا..... خانمشی ستایوااااا        
 .....باعجلھ بلند شدم و بھ طرف تخت قدم برداشتم        
 خواب ی رو توییزای چھی خانم بود کھ شیستا....حدسم درست بود        

 قرمز ی صورتشون حسابیکی اون تاری توی حتکردمیاحساس م....گفتندیم
 .... گذاشتمشونیشونی پیدستم رو بلند کردم و رو....شده

 ....بھ شدت داغ بودند...دمیحشت دستم رو عقب کش.با و        
 چراغ خواب رو روشن عیسر....سوختندی تب میداشتند تو        
 .....صورتشون بھ شدت سرخ بود و داغ.....کردم

 .... صداشون کردمیبھ آروم        
  خانمشیستا....دینیبی خواب مدیدار...دیدارشیب...انم خشیستا-        
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 و با دندی ازخواب پری مانندغی جی تکونشون دادم کھ با صدایکم        
 : و داد زدنددندی خودشون رو عقب کشیوحشت و ترس

 زارمینم....خوامینم....برو کنار...دست از سرم بردار-        
 ...ولم کن....ولم کن پست فطرت        

 
 ؟یکنی می چھ غلطی دارنینگ-        
 .... رفتمرونی ارسالن خان باھراس بھ بیباصدا        
  شده بودزی خمی تخت نیارسالن خان رو        
 ....دیکمک کن.....ستیحالشون خوب ن....خانم بھ شدت تب دارند....آقا-        
 ن باعجلھ بلندشدند و بھ طرف اتاق خانم رفتندارسالن خا        
 :پشت سرشون باعجلھ وارد شدم کھ ارسالن خان گفتند        
 ....ی مراقب باشدیبھت گفتھ بودم با-        

 
 نی بدتری توشھی کھ ھمنیخاک برسرت نگ..... انداختمنییسرم رو پا        

 ....ادی خوابت مطیشرا
 ن سرم رو باالآوردم ارسالن خایباصضدا        
 ....شیستا-        

 
 ...برو.....دمینم....ی بھش دست بزنزرمینم....زارمینھ نم-        
 ھی مثل کردند،فقطی کس نگاه نمچی بود و اصال بھ ھنییخانم سرشون پا        

 کردندینوار ضبط شده جمالت رو تکرار م
 چونھ خانم گذاشتند ریارسالن خان کنار تخت نشستند و دستشون رو ز        

 ....و سرشون رو باالآوردند
 

 ـــشیســـتـــا-        
 ... سرخ و تب دار خانم وحشتم از حالشون چندبرابر شدی چشمادنیباد        

 
 منم ارســـالن.... بھ من نگاه کن شیستا-        
 ...ارسالن-        
 ....زمیآره عز-        
 اونا رفتن؟-        
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 ....آقاسرش رو باال آورد و بھ من نگاه کرد        
 ....دندیدیخانم خواب م.... جا نبوده آقانی ایکــســ-        

 
 : تکون داد و گفتیآقاسر        
 ...ھمشون رفتن.....آروم باش خانمم رفتن-        
 بغل گرفتن و خانم ی و خانم رو تودی کشیقیارسالن خان نفس عم        

 .... بغل ارسالن خان جمع کردمیخودشون رو تو
 ....دمی حد مھربون ندنی آقا رو تااچوقتی ھستم اما ھنجایاالن چندسالھ ا        

 
 ....نیخجالت بکش نگ.... ارسالن خان چشم ازشون گرفتمیبا صدا        
 خبر ی اگھی دکتردستند،یاگھ سروش خان ن کن و بگوداری رو باشاری-        

 . باشعیسر......کنھ
 

 نی ادی بای فکر کردم کھ چطورنی بھ ارفتمی مرونیھمون طور کھ ب        
 عسلم لوی کھی با یروز عاد..... کنمداری رو بیپسره مغرور از خود راض

 ی کنم چدارشی موقع شب کھ از خواب نازش بنیحاال ا..... خوردششھینم
 .... بگذرونری خودت بھ خایخدا....شھیم
 

 :ھفتھ بعد٢        
 ......میگذرونی رو می عادبای تقریروزا        
 راجب ھی پراز خنده بقی ونگاه ھاازی ھفتھ ننی ایالبتھ اگھ مسخره باز        

 رو ھیزی من،کھ باعث آبروریی کذایضیشب برگشتمون بھ عمارت و مر
 ....گذرهی منی و روتی عادم،روزھایریفاکتور بگ

 ......دمی اتاق دراز کشیگلبھ-دی مبل سفی رویبا کالفگ        
 ..... دادمھیچشمام رو بستم و دستم رو بھ سرم تک        
 ......دیرسی شده؟کالفھ بھ نظر میزیخانم چ-        

 
 ...... جاننی لحظھ ام بود نگھی یکالفھ برا....کالفھ؟        
 : تکون دادم و گفتمی سرنیگ نیبرا        
 یلیخ....اوھوم -        
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 و ی ھمھ کالفگنی باعث شده باایچ.......دی صحبت کندیخوایم-        
 ....دیفتیاسترس بھ جون لبتون ب

 
 ....شھی مزی رزی دندونام داره رنیتازه متوجھ شدم کھ لبم ب        
 ....آخ-        
 .و کالفھ چشمام رو بستم لبم گذاشتم یدستم رو رو        
 . چشمام رو باز کردمنی نگیبا صدا        

 
 ....دی خان کالفھ انایبھ خاطر اومدن س-        
 بود کھ فکر یزی از چزتری دختر تنیا.... بھ چشماش زل زدممیمستق        

 ...کردمیم
 قبل از شام کھ ساالر اعالم کرده بود پدرش تماس گرفتھ شبیاز د        

 مثل خوره ھمھ ذھن و ی کرده،احساسمی فردا تنظیوساعت پروازش رو برا
 .....خوردیروحم رو م

 ؟یاگھ منو قبول نکنھ چ        
 .... چکار کنم؟دیاونوقت با....؟ی کنھ چرونمیاگھ ب        
 ....کشندی منو مدی کنند فرھاد و فررونمی بیمطمئنا وقت        
 .... رفتن ندارمی برایی کنند و اونا ھم نکشنم جارونمیاصال ب        
 .... چکار کنم؟دی باای خدایوا        

 
 ..... از افکارم فاصلھ گرفتمنی نگیباصدا        

 
 دی کم آروم باشھیخانمم -        
 اما دمشونی دوبار دیکیمن فقط ....ھفتی بی اتفاقستی قرار ندیباورکن        

درضمن .... مھربون و دانا ھستنیلی چندبار متوجھ شدم کھ خنی ھمیتو
 ....کنندی ازتون محافظت مشونیمطمئنم ا......ارسالن خان ھم ھستند

 
 : تکون دادم و گفتمیسر        
 کھ یمطمئنا ھرکس...... کتاب نخوندستھی ندهیاما آ.....نی نگدیشا-        

 صفحھ جلوتر قراره ھی دونھیکنھ،نمی کتاب رمان رو باز مھی بار نی اولیبرا
 فتھی بیچھ اتفاق
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 دیشا.....کنھی مشترشی دعوت بھ جلو رفتن و دونستن بنی و ھمدونھینم        
 با خوندن ھر یگاھ...... عذاب بکشھای از اون کتاب لذت ببره یی قسمتاھیاز 

 .....کنھی مھی ھم گری و گاھندهخی خط از اون کتاب مایصفحھ 
 منتظرم و نگران.....فتھی بی قراره چھ اتفاقدونمیمن نم        
 ....و عذاب بکشم...... کنمھی گردی شانکھینگران از ا        
 سطر نی اشھی منمی ببخوامیم.... بخندم و لذت ببرمشھی مای آنمیمنتظرم بب        

 ....  برام لذت بخش باشھمیاز کتاب زندگ
 

 .... دادمرونینفسم رو باشدت ب        
 تا دمی لباسم کشیدستم روبااسترس رو.... انداختمنھی بھ آیدوباره نگاھ        

 .... برهنی از بیچروک احتمال
 ....دی و صندل سفدی با شلوار سفی آسمونی آبکی تونھی        
 ..... لبام نشونمدمی رومی مالیلی خ رژھیموھام رو باال بستم و         
 ..... اول مناسبترهداری دیبا خودم فکر کردم ساده بودن برا        
 با اشکال گل گرفتم و بھ دی دورسفنھی درب اتاق،نگاھم رو از آیباصدا        

 عقب برگشتم
 

 ....شیستا-        
 ....زمی داخل عزایب.....ازیجانم ن-        
 مخ عموم یخواینکنھ م.... توی شدیگریعجب ج......شی ستایوو-        
 ....ھـــا راستش رو بگو.... کلکیرو بزن

 
 : شدم و گفتمرهی خشییای دریبھ چشما        

 
 ....... تو باشھ تورش کنمی اگھ بھ خوشکلخوامیم....اوھوم-        

 
 : کرد و گفتی بامزه ایخنده         

 
 البتھ کھ عموم خوشکلھ-        
 ..... جنتلمنھمیتازه کل        
 : داد و گفتیدستاش رو چرخ        
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 .... پارچھ آقاست واسھ خودشھی-        
بدو عمو .....من اومده بودم دنبالت...... ستا بدویوا.....ـــنیھــــــ        
 اومده

 
 :آب دھنم رو قورت دادمو گفتم        

 ...ھ؟یعصبان....ع-        
 رمیمنم گفتم م.....دی است،از تو پرسشھینھ مثل ھم.....؟یعصبان-        

 گھی دمی برایب.....ارمشیم
 

       
 ....ستادمیقبل از ورود بھ سالن ا        
 ....ـــازین-        
 ؟یستادی شده؟چراایچ-        

 
 :فقط بھش زل زدم کھ گفت        

 
دختر .....ھ؟ی چھ شکلدهی شنھی کھ از بقیعمو فقط کنجکاوه کھ دختر-        

  خونھ بمونھنی ای داشتھ باشھ کھ تونستھ توتونھی میتی چھ مزدیفر
 ....ستی نی عصبانایستاجونم مطمئن باش عموناراحت         
 ......گھی دزی چھیو        

 
 :انگشت شصتش رو باال آورد و گفت        
 ....نھی من بھتریعمو-        
 ظاھر و خانوادشون ینھ از رو.....شناسھی آدم ھا رو میاون بھ خوب        

 ..... خوبی آدم ھای ارزش قائلھ،البتھ برای ھرآدمیبرا......
 .....می براینگران نباش و ب        

 
 ی روی ھر چند مصنوعی کردم لبخندی و سعدمی کشیقینفس عم        

 .... باشھصورتم
 .....باورود بھ سالن،نگاھم رو در طول سالن چرخوندم        
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 کھ صدر و ی جوگندمی مرد باموھاھی..... مردھی بودن جز یھمھ خود        
 ......کنار ارسالن نشستھ بود

 
 .... جلب شدمی توجھ ھمھ بھ ماکھ تازه واردشده بودازی نیباصدا        

 
 ..... خواھر خوشکل آقاساالرتوننمیعموجونم ا-        

 
 ....می کنی تا طول سالن رو طدیوبعد دست من رو کش        
 : و رھا کردن دستم،سرم رو باالآوردم و آروم گفتمازی نستادنیباا        

 
 ....دیخوش اومد....سالم....س-        

 
 یان چشما ھمسییای دریی جملھ ام گرفتم،چشمای کھ برایاما تنھا جواب        

 ....ترسوندی از حد مشی و من رو بشدیساالر بود کھ ھر لحظھ گشادتر م
 
 

 ..دلشوره        
 ..استرس        
 ..ترس        
 ..وحشت        
 لحظھ بھ سمتم ھجوم آورد و من رو کی ی کھ توھی احساساتنھایھمھ ا        

  کشوندهیچارگی بربھی ساعت اخکی یتو
 

 ....دمیو با شدت عقب کشموھام ر        
 .... سرم رو خفھ کنھی تویسرم رو بھ چپ و راست تکون دادم تاصدا        
 ...... ترچارهی و من بشدیھرلحظھ صداھا بلندتر م......شدیاما نم        
 ...... از ھمھ بلندتر بودناخانی مھرسا گفتن سیصدا        
 چشمام رو ی حلقھ زده تویچشمام رو محکم فشردم تا اشک ھا        

 .متوقف کنم
 و ھی تشابھھ عکسھی اون فقط دی دادم کھ شایدواریھرروز بھ خودم ام        

 ی ازعشقش بھ مھرسا نامزنند،ی ازش حرف می کھ ھمھ وقتادی بی کسیوقت
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 فرستاده شده ناخانی بھ سھی درست شبی گم شده و بعد فقط پسرکبارهیکھ بھ 
 اشتباه ز ھمھ رو اکنند،مطمئنای مادیم مھرسا  بھ نایو آدرس سنگ قبر

 ....ستی عشقش نھی دختر اصال شبنی اشھی و متذکر مارهی مرونیب
 .... زد مھرساادیاما اون مرد امروز وسط عمارت فر....اما        
کھ تا کجا قراره ...... رو فرستادهیگفت مادرت کجاست کھ باز کس        

 .... عذابش بدهنطوریا
 .....دهی فردی جدی بازدمی شاای        

 
 و با وحشت بھ عقب دمی بھ دور بازوم از جا پریباحلقھ شدن دست        
 .برگشتم
  فرستادمرونی ھام رو بھی ری حبس شده توی ھوااسی دنیباد        

 
 ....اسی-        
 .... با تو صحبت کنھخوادیعمو م....می برایب-        

 
 :دمی بره کھ نالرونیبھ عقب برگشت تا ب        
 ـــاسی-        

 
 ..... کرده بودمینی بشی روزا رو پنیھمھ ا-        
 ...ادی مشی پی چمینی و ببمی صبرکندیاما حاال با        
 دیاز فر...از پدرت .....شیاون مرد زخم خوردست ستا        
 با ھمسر گم شده کھ بعدھا یسرسوزن ی کھ حتنجاستیوحاال دخترش ا        

 ی داده فرقلی بودتش و بعد ھم سنگ قبرش رو تحودهی دزددیمشخص شد فر
 ....کنھینم

 داشتھ یتونیچندجور فکر م.... اون مرد بزاری لحظھ خودت رو جاھی        
 ...یباش

 ما یی وقتاھی اما ی نداریریدرستھ توتقص....شی ستای منصف باشیبا        
 گناه بزرگترھا و گذشتشون رو با دتاوانی بامونی گناھی کھ با وجود بمیھست

 .میپوست و خونمون بد
 .نی ھمی آروم باشھیفقط کاف        
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 داستان نی ادی بای روزھیبزار جلو برن،باالخره .....فتندیبزار اتفاقات ب        
 . ھا جلو برهفی تکلدیبا....بھ انتھا برسھ

 لی با منطق تحلدی اتفاقات رو بانیتمام ا.... منطق گفتمامروز برات از        
  نھ با احساستیکن
 

 : زد وگفتی لبخندمچھین        
اون ..... برسھ کھ منم بھ اندازه امروز تو مستاصل باشمثی روزدیشا-        

 ...روز تو منطق رو برام بھ رخ بکش
 دیبا..... رو کنار بزنیحاال بلند شو و لباست رو مرتب کن و کالفگ        

 .... اتاق عمومیبر
 

 نھ؟... گفتیدرست م        
  قراره فرارکنم؟یتاک        
 شدی داستان تموم منی ادی روز بتاھی؟یباالخره کھ چ        
 ....شدی تموم مبی شباھت عجنی داستان ادی روز باھی        
 کھ مادرجون معتقد بود یقتیحق....شدی ھا مشخص مقتیدحقی روز باھی        

 شناسنامھ من ی کھ اسمش تویکھ محبوبھ نام....حتما وجود داره
 .....  اومدن من مرده بودهایھست،سالھاقبل از بھ دن

 
 ..... بھ درزدمیتقھ ا        
 و من رو دی بود کھ آھستھ کنارکشنجای تا ھماسی تیانگار مامور        

 .....دعوت بھ در زدن کرد
  خودم رو اماده کنمکردمی می اما سعفتھی بی قراره چھ اتفاقدونستمینم        
تاوان گناه نکرده .... تاوان پس بدمدی باز ھم بادی شاگفتی درست ماسی        

 ...دمی رو پس میزی تاوان چھ چدونستمی منباریاما حداقل ا
 .... پدر نبودچوقتی کھ ھیتاوان پدر        
 ..... در اون نداشتمی کھ من دخالتیتاوان گذشتھ ا        
 .... کھ ھنوز زخمش تازه بودی مردیتاوان دل شکستھ و زخم خورده         
 من عدالت ی براشھی وجود نداشت اما مگھ ھمی تاوان عدالتنی ایبرا        

 .... منتظرش باشمدی بار بانیوجود داشت کھ ا
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 نیی فلز سرد گذاشتم و پای رو رودم،دستمی کھ شنیدیی بفرمایباصدا        
 دمیکش

 رو ی کھ ھرکدوم از سر ترحم نقشدمی رو دیمرد٣با ورود بھ اتاق         
 ... با اونھا نداشتیتی سنخچی کنند کھ ھفای برام اخوانیم

 برادر باشھ و برادرانھ خرج کنھ،کھ انصافا ھم خواستی کھ میساالر        
 ....ھم خونم نبود.... اما واقعا برادر نبودکردیبرادرانھ خرج م

اما واقعا .... پناه باشھ.... شوھر باشھخواستی کھ میارسالن        
  قدرت ارسالن خان بود؟ی نقش و ترحم برازنده نیواقعا ا....تونستیم

 ادیفر.....دی کشادی کھ قرار بود پدر باشھ اما لحظھ اول فری خاننایوس        
 .... کھ سرچشمھ در گذشتھ داشتیدرد.... از دردیناش

 .... کنھی پدرتونستی چطور مناخانی نکرده بود،سی پدردی فریوقت        
 

 تمام ی حسرت ھاخواستمیانگار م..... رزوزھا پرتوقع شده بودمنیا        
 .... نبودیاما شدن.... داشتھ باشمکجای سال رو ٢٠ نیا

 . لب زمزمھ کردمری زی و سالمدمی کشیقینفس عم        
 

  دخترنی بشایب-        
 

 با القاب دیخوب بود؟نبود؟حداقل مثل فر....نگفت دخترم....گفت دختر        
 . نکردمی صداینامناسب
  اتاق نشستمنیی مبل تک نفره چرم پایآروم جلو رفتم و رو        
 ی جوابم رو بدقی دقخوامیپرسم،میچندتا سوال ازت م-        
 . لب گفتمری زی حتمنشھی کردم و آروم تر از ھمیمکث        

 
 ؟یکردی می گل بزرگ کرده؟بااون زندگی بیتو رو ب-        
 .کردمی می زندگنی گل و عموحسی بیمن با ب.....بلھ-        
 کنھ؟ی میرضا کجاست؟کجا زندگ-        

 
 شناخت؟یکجا م من رو از ی مرد رضانیا.....سرم رو باال آوردم        
 : قفل کرد وگفتزی میدستاش رو رو....دی نگاھم رو دیوقت        
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 و درکنار ما نجای سال از عمرش رو ا١٨ جا بزرگ شده،نیرضا ا-        
 ....بوده

 ...دی دچار سوتفاھم شدکنمیفکر م.....دیکنیاشتباه م-        
 

 چطور؟-        
 ی بی از بدو تولد مادرم کنارش بودند،بگفتندی مشھی و رضا ھمی بیب-        

 ... عمارت پدر مادرمیتو....خودش مادرم رو بزرگ کرده
 ....دی صورتش کشی روی کرد و دستی مکثناخانیس        

 
  بوده؟یاسم مادرت چ-        
  تاجکیمحبوبھ ن-        

 
 مادر من رو بزرگ یکی از کوچی بیب....شی ممکنھ ستاری غنیا-        
 رو بزرگ کرده باشھ کھ یچطور ممکنھ محبوبھ نام....مھرسا رو ....کرده

 .... تولد تو فوت شدهخی چندسال قبل از تاریحت
 ....ستی جور نیزی چھی        

 
 ....دونستمیواقعا نم..... سر درگم سرتکون دادمجیگ        

 
 دونمینم....دونمینم-        
 ..... گفتھ بھ منی بی کھ بھیزی چنیا        
 ... تولدخیتار....اسم مادرم.... شناسنامم ھم ھستیاصال تو        

 
 ....دیچی گوشم پی ارسالن مثل ناقوس مرگ تویصدا        
 ... ندارهی اعتبارچیھ،ھیاون شناسنامھ جعل-        

 
 صورتم بود رو کنار زدم ی کھ جلوی آبوانیل....چندبار پلک زدم        

 ....دمینال
 ھ؟یمنظورت چ...م-        
 ..... ارسالنھیکاف-        
 ....الشیخیب.....ی خواھرالشیخیب        
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 اما من مصرانھ بھ ارسالن زل زدم        
 میاول بھ اسم مادرت شک داشت-        
حدود .....می بود کھ حدس زده بودی ھمونجی اما بازم نتامی کردقیتحق        

  آمدن تو مرده بودایسال قبل از بھ دن٨
 بود ی آگاھی بھ دوستم کھ توشتری بی بررسیشناسنامھ رو برا        

 .....ھی مشخص شد اون شناسنامھ جعلیفرستاده،بعد از بررس
 ....ی نداری اسمچی ثبت ھیتو تو        

 
 ....کردمی اتاق فرار منی از ادیبا        
 .... وجود نداشتدنی نفس کشی براییانگار ھوا        
 بلند شدن بھ کار ی مبل فشردم و تمام توانم رو برایدستم رو رو        

 ....بردم
 جز شکافتن ھوا بھ گوشم یی صداچیھ...رفتمی ھوا راه میانگار رو        

 ....دیرسینم
 نکرده ی پدرچوقتی کھ ھی ھمھ ظلم پدرنی از ادهی خمیآروم با کمر        

 .فتمبود،بھ طرف اتاق ر
 ..... سخت بودیادی درد زنیتحمل ا        
 ... بود؟یادی من زی ھم براتی ھوکی یحت        
 .....کردمی می گلوم چنگ زده بود احساس خفگی کھ تویبابغض        
 ....شدی تموم منجایکاش ھم....گشتی نفس برنمنی اچوقتیکاش ھ        

 
 

 یده بود اما اصال دوست نداشتم برا اتاق بھ شدت سرد شی ھوانکھیباا        
  دست بکشمیخی سرد وی ھوانی از ایلحظھ ا

 
 بود؟..... من کھ سرد نبودیخی قلب ی ھوا برانیا        

 
 ؟ی نزدخی.....پنجره رو ببند دختر-        

 
 ھواخوبھ-        
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 ؟یمطمئن-        

 
 رو یری کھ گرد پی صورتیسرم رو عقب برگردوندم و نگاھم رو تو        
  چرخوندمدادی نشون میبھ خوب

 
  خالھ جانگھی می اگھی دزی سرخ ترت چینی سرخ و بیگونھ ھا-        

 
  قدر خودت رو عذاب ندهنیخالھ قربونت ا        

 
 ؟بخاطری احوال باششونی و پریزی قدر بھ ھم برنی باعث شده ایچ        

  خالھ؟ناخانھ؟آرهیس
 

 ...کاش.... لب باز کنم خالھ گلرخنستمتویکاش م        
 

  حرف رو عوض کنم،زمزمھ کردمنکھی ایبرا        
 

  خالھ جون؟ومدیارسالن ن-        
 

  بچھ جونیچوندی حرف رو پدمیفکر نکن نفھم-        
 

 .زکمی شام بخور عزمی برایب......ومدهی شازده ھنوز نرینخ        
 

  ارسالن برگردهمونمی خالھ، منتظر میمرس-        
 

 :باحرص گفت        
 

 ومدی کھ نیدی،دی رو گفتنیظھر ھم ھم-        
 

جلسھ ....ھی ھا چی دور ھمنی دوباره از ھم،البدی کھ تو تلف بششھینم        
 ... دوباره مثل قبل سرش شلوغھھ؟البدی چنایملسھ،ھم
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 دمی کشیقینفس عم        

 
 ادی واسھ شام حتما میکار داشتھ ول.....اشکال نداره خالھ-        

 
 دادی حتما خبر مادی بخواستیاگھ نم        

 
  خالھ؟یبھش زنگ زد-        

 
 .انی ساالر گفت حتما میدردسترس نبود ول....زنگ زدم خالھ-        

 
 . راحت ترمی جورنیا.....می باھم غذابخورمیکنیصبر م        

 
 یدونیباشھ خالھ جان، ھرجور صالح م-        

 
 ....فقط خالھ جان        

 
 جانم خالھ؟-        

 
 .زمیجانت سالمت عز-        

 
 چشھ دونمینم.... طفل معصوم بزننی سرھم بھ اھیپنجره رو ببند،        

  صبح ناآرومھزم،ازیعز
 

 : برگشتمیبانگران        
 

 ضھ؟ی شده خالھ؟تب داره؟مریچ-        
 

 دکتره،مائد ھم اومد و بچھ رو نیا..... خوبھیھمھ چ......نھ واال مادر-        
 . آروم بشھی کمدی نداره،بردنش سالن شای اما گفت مشکلدید
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  بھ پنجره باز توجھ کنم،بھ طرف سالن رفتمنکھیبدون ا        
 

  اتاق حبس کردمیدو روز گذشتھ فقط خودم رو تو        
 

 دونستمی نمی و از اطرافم غافل شدم کھ حتریاونقدر با خودم درگ        
 پسرکم ناآرومھ و دکتر براش آوردن

 
 

 آغوش صنم ی کھ تودی دوزمی عزی پارسایبا ورود بھ سالن نگاھم پ        
 . آوردی نا مفھوم از خودش در میی و صداھازدیبانو ھق م

 
 .ھ سمتش رفتم بیبا نگران        

 
  شده ما مان صنم؟یچ-        

 
 . کم ناآرومھھی.... استزم،بچھی عزستی نیزیچ-        

 
 .... بغل کردنش دراز کردمیدستم رو برا        

 
  شده نفس من؟یچ.... مامان ؟زی شده عزیچ-        

 
 ...بوو....بووو-        

 
  کرده؟ھا پسرکم؟تی پسرم رو اذیک.....جانم؟-        

 
 ...بووو...بو-        

 
 

 زکمیجان عز......جان، جان پسرکم-        
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 ....دمی گردنش فرو کردم و بو کشیسرم رو تو        

 
 کھ ییھوا.... استنشاق کردشھی ھوا بھتر و پاک تر ھم منیمگھ از ا        

 ..ای دنی ھوانیبھتر....آرام بخشھ
 

 ام نھی بھ سشتری و او را بدمی را بوسبی کودک در خوایشونیپ        
 فشردمش

  دو روز بودمنی ایآرومتر از ھمھ         
 . دوباره بودیانگار نفس.....قلبم آروم گرفتھ بود و آرومتر بودم        
 سالن نگاھم ی پارکت ھای روی کسی تند و با عجلھ ی قدم ھایصدا        

 دیرو بھ درب سالن کش
 ؟یی جانیا-        

 ؟ی شدینجوری شده ساالر؟چراایچ-        
 از حدش شی بی و صورت گرفتھ نشون از کالفگختھی بھ ھم ریموھا        
 ... براش نداشتم؟ی کجا بود کھ درکیشونی و پری کالفگنیمنشا ا.......داشت
 :دی کشیقینفس عم        
 شی ستامی صحبت کندیبا-        
  افتاده؟ی شده مادر؟اتفاقیساالر جان چ-        
 : تکون دادوگفتی سریباسردرگم        
  مادرجونستی نیزیچ-        
 ی حال مضطربت برانی مادر جان؟ایشونی پرنقدریپس چراا-        

 ومدندی از صبح ھنوز ناشاری بچھ ھا کجاھستند؟ارسالن و ھ؟اصالیچ
 کجا ھستند مادر؟....خونھ

 ی شده مادر؟اتفاقیچ.... رفتندرونی و دخترھا ھم از ظھر باوشین        
 براشون افتاده؟

 ....ھی چھ حرفنینھ مادرجون آخھ ا-        
 و دیساالر نگاھش رو از مادرجون گرفت و بھ طرف صنم بانو چرخ        

 .... چشمانش را رو ھم گذاشتیکم
 

 ستی نی حتما مشکلیھنیست،ی نی مشکلگنیاگھ م......نی بشای بمیمر-        
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 رو حل و فصل گری مسائل ھمدتونندیاونا جوونن،خودشون بھتر م        
  رفتھ؟ادتی.....می با ھم ھم صحبت بودمی خواھر ماھم جوون بودایب.....کنند

 
 ...دلم آشوب بود......ھاج و واج بھ ساالر نگاه کردم        
 بود و دوباره آشفتھ دهیاحساس خوب در آغوش داشتن پارسا پر        
 .... دلم برپاشده بودی تویبازار

 ......کردمی ھرچھ زودتر باساالر صحبت مدیبا        
 :ازجا برخواستم و گفتم        
 ....میریبااجازتون ما م-        
  پسرت ھم باشزم،مراقبی بھ سالمت عزدیبر-        
 ...ای با من بنینگ.....چشم مامان صنم-        

 
 
 

 .بھ طرف اتاق پارسا رفتم        
 رفتی منیی کوچکش کھ آروم باال و پای ھانھی سیپتو رو آروم تا رو        

 : برگشتمنی و بھ طرف نگدمیکش
 ... درحال مرگمستیمھم ن....انھی حالم خوبھ ستیمھم ن....نینگ-        
 ی مشکلنی کھ پارسا کوچکتریفراموش نکن دختر،ھرزمان....انھرزم        
 ؟یمتوجھ ا....ی بھم اطالع بددیداره با

 
 میارسالن خان گفتن مزاحمتون نش....اما خانم-        

 
 ..... بھ خودم مسلط بشمی ھم گذاشتم تاکمیچشمام رو رو        
 دیستی پارسا مزاحمم نی براچوقتیست،ھیمھم ن-        
 ناآرومھ یدی و ھر زمان کھ ددی باشست،مراقبشیامشب حالش خوب ن        

 ....دیخبرم کن
 

 ...حتما خانم-        
 

 .... تکون دادم و بھ طرف در اتاق رفتمیسر        
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  خانم؟شیستا-        
 .... چشماش جمع شده بودیاشک تو.....بھ طرفش برگشتم        

 
 ی مادر واقعھی....ر مثل شما مادر بود نفھی شیسالھا پ -        
 برنگشت،من نتونستم امانت چوقتیاما ھ.... بره اما ییمجبور شد جا        

  باشمیدار خوب
 . باشمی بتونم امانت دار خوبنباری ادوارمیام        

 
 ....من بھت اعتماد دارم....یتونیمطمئنم م-        
 .....دمی کشیقیدر رو بستم و نفس عم        
 ما مراقبت ی از پارسایمطمئن بودم بھ خوب.... بودی دختر خوبنینگ        

 ....کنھیم
 . و بھ طرف اتاق کار ارسالن رفتمدمی کشیقینفس عم        

 
 

  ام فشردمشنھی بھ سشتری و او را بدمی کودک در خواب را بوسیشونیپ        
  دو روز بودمنی ایآرومتر از ھمھ         
 . دوباره بودیانگار نفس.....قلبم آروم گرفتھ بود و آرومتر بودم        
 سالن نگاھم ی پارکت ھای روی کسی تند و با عجلھ ی قدم ھایصدا        

 دیرو بھ درب سالن کش
 ؟یی جانیا-        
 ؟ی شدینجوری شده ساالر؟چراایچ-        
 از حدش شی بیاز کالفگ و صورت گرفتھ نشون ختھی بھ ھم ریموھا        
 ... براش نداشتم؟ی کجا بود کھ درکیشونی و پری کالفگنیمنشا ا.......داشت
 :دی کشیقینفس عم        
 شی ستامی صحبت کندیبا-        
  افتاده؟ی شده مادر؟اتفاقیساالر جان چ-        
 : تکون دادوگفتی سریباسردرگم        
  مادرجونستی نیزیچ-        
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 ی حال مضطربت برانی مادر جان؟ایشونی پرنقدریپس چراا-        
 ومدندی از صبح ھنوز ناشاری بچھ ھا کجاھستند؟ارسالن و ھ؟اصالیچ

 کجا ھستند مادر؟....خونھ
 ی شده مادر؟اتفاقیچ.... رفتندرونی و دخترھا ھم از ظھر باوشین        

 براشون افتاده؟
 ....ھیحرف چھ نینھ مادرجون آخھ ا-        
 و دیساالر نگاھش رو از مادرجون گرفت و بھ طرف صنم بانو چرخ        

 .... چشمانش را رو ھم گذاشتیکم
 

 ستی نی حتما مشکلیھنیست،ی نی مشکلگنیاگھ م......نی بشای بمیمر-        
 رو حل و فصل گری مسائل ھمدتونندیاونا جوونن،خودشون بھتر م        

  رفتھ؟ادتی.....می با ھم ھم صحبت بودمیر ماھم جوون بود خواھایب.....کنند
 

 ...دلم آشوب بود......ھاج و واج بھ ساالر نگاه کردم        
 بود و دوباره آشفتھ دهیاحساس خوب در آغوش داشتن پارسا پر        
 .... دلم برپاشده بودی تویبازار

 ......کردمی ھرچھ زودتر باساالر صحبت مدیبا        
 :ازجا برخواستم و گفتم        
 ....میریبااجازتون ما م-        
  پسرت ھم باشزم،مراقبی بھ سالمت عزدیبر-        
 ...ای با من بنینگ.....چشم مامان صنم-        

 
 
 
 

 چند نی ای بازشدن درب اتاق چشمام رو باز کردم وتویباصدا        
 شکنجھ شدنم ی بھ بھایباشھ حت بار آرزوکردم برگشتھ نی ھزارمیروزبرا

  اولیمثل روزھا
 م؟ی حرف بزنمیتونیستا م-        
 بھ نشونھ موافقت ی پف کردش افتاد،سرییای دری چشمھاینگاھم رو        

 : گفتمی گرفتھ ایتکون دادم و باصدا
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 نی بشایب.....زمیآره عز-        
 بھ طرفم اومد و کنارم نشست        
 ش؟یستا-        
 جانم؟؟-        
  باور کنمتونمیفھمم،نمیمن نم..... چھ خبره؟مننجای ایدونیتو م-        
  گم شده؟؟خبی چیعنی ستین        
 اشک و چی سھ روزبھ گلوم چنبره زده بود و باھنی ای کھ تویبابغض        

 : گفتمشدی برطرف نمیآھ
 

 درد داره.... باور کنم،سختھ باور نبودنشتونمینم....منم-        
  سوال بپرسم؟ھیســتــا -        
 نگاھم رو بھ طرفش برگردوندم و منتظر ادامھ صحبتاش شدم        
  ارسالن؟آره؟؟عاشقیتو عاشق شد.....تو-        

 
  زدمیپوزخند        
 ؟ی گاه بودھیعشق؟تا حاال بدون تک-        
 : زدمی اھگیپوزخند د        
 یخب معلومھ کھ نبود.....پرسمی میعجب سوال مسخره ا        
  بودهشھی پدر مھربون مثل سروش خان ھمھی        
 ی داشتناخانی مقتدرمثل سی عموھی        
 ایبرادرت ن        
 ی داشتاشاری مثل ارسالن و ساالر و ییکسا        
 ی کنم،چون پشتوانھ محکمتی نتونستن احساس امنچوقتی؟ھیاما من چ        
 نداشتم
  بود و شکستمی پشتم خالشھیچون ھم        
 جا با اون اتفاقات فکر کردم اگر موندم تنھا بھ خاطر نی ادمی رسیوقت        

 شھی و پشت و پناھم مدهی متی اون بھم اھمنجام،چونیوجود ساالره کھ ا
  بودیوجودش برام دلگرم        
 نھ ای کھ واقع بھ خاطر ساالر بود کنمی فکر منیاما سھ روزه دارم بھ ا        

 تونست و با ھمھ مغرور بودنش خواست ی بود کھ ھرطوریبھ خاطر ارسالن
  و جبران کنھارهیاتفاقات گذشتھ رو از دلم درب
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  کردمتیبارھا و بارھا با بودنش احساس امن        
 با ارسالن ی کردم من و دوستم،فکری باشقیم،رفیباش گفت دوست یوقت        

 ی ارسالن خان دل مھربوننی ھمدمی اما دبرنی کھ ھمھ ازش حساب میخان
  بھش اعتماد کردشھیداره کھ م

  گفت من ناموسشم،تھ دلم گرم شد از بودنشیوقت        
 تھیحس امن..... دوست داشتنھگمی عشقھ،من منای ایگیاگھ تو م        

 
  ھمھ غصھ خوردن و اشک؟نیاما ا-        

 طی شرای توشھی کھ باھام رفاقت کرده و ھمھی دوستی اشک ھا برانیا-        
  کجاست؟دونمی نمیسخت دستمو گرفتھ و کنارم بوده اما من االن حت

  سرش اومده باشھیی بالنکگھی از اترسمیم        
  باشھدهی شده باشھ و صدمھ دتی بخاطر من اذنکھیاز ا        
  دوباره تنھا بشمنکھی از اترسمیم        
 نمشی دوباره نبنکھی از اترسمیم        

 
 بھ طرف ازی من ونسی درب،نگاه خرهی شدن دستگدهی کشیباصدا        

 . شددهیدرب کش
 خانمم مژده دارم براتون-        
 : گفتمیبا کالفگ        
  چھ وضع اومدنھ؟نیا....نیگ نیگی میچ-        
 : بودبی عجیادی چند روزمون زنی ای حال و ھوای زد کھ برایلبخند        
 آقا برگشتن-        

 
 ؟ی کیعنیآقا؟آقا         
 دمی االن از پنجره دنیھم.....ارسالن خان برگشتن-        

 
 ارسالن؟ارسالن برگشتھ؟        
باور ....... تا باور کنم دوباره بودنش رودمیدی خودم می با چشم ھادیبا        

 ... کنم دوباره داشتنش رو
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 ی کردم چشمھای سعی صورتم با مکثی رویبا حس حرکت جسم        
 . رو باز کنمنمیسنگ

 بغض دوباره بھ گلوم چنگ شی جنگلی چشمایبا نشستن نگاھم رو        
 .د چشمان خستھ ام حلقھ زی دوباره تویانداخت و اشک

 اتاق انگار کھ دوباره آرامش و ی و بمش تونی سنگیبا نشستن صدا        
 گرما بھ اتاق برگشتھ بود

 فقط گرما بود و آرامش..... سھ روزه نبودی از سرمایخبر        
  خانم کوچولو؟؟ی سر خودت آوردییچھ بال-        
 :دمیبابغض نال        
 سردم بود.....تنھابودم.....یتنھام گذاشت-        
  دادھی سردم تکیشونی داغش رو بھ پیشونیپ        
 : رو بست و دستاش رو دورم محکم تر کردشی جنگلیچشما        
 ھمھ کنارت بودن.....یتنھا نبود-        
 :با سماجت گفتم        
  نبودچکسیھ....سرد بود.....تنھا بودم-        
  تحملش کنمتونمیارسالن،نم نکن نکاروی باھام اگھید        
 دراز حال ی جلوی وقتیدونی؟میدی و نخوابیروز غذا نخورد٣چرا -        

 ؟ی چقدر ھمھ رو ترسوندی و افتادیرفت
 وعده ی برای کھ منو عادت دادیی توی وقتخوردمی غذا میچطور-        

 ری کھ شب بخی تو نبودی وقتدمیخوابی می؟چطوری باھممون نبودیی غذایھا
 نفس ھات یصدا....یتونبود...... بخوابم ارسالندمیترسی م؟منیبگ

  سرد بودنجایا....نبود
 

 ـــشیســـتــــا-        
 کھ ناخداگاه زده یی دادم و از خجالت حرفھارونینفسم رو با ھق ھق ب        

  کردمی مخفنشی سیبودم سرو رو تو
 دیشا..... داشتمیخاص حس زدی موھام می کھ رویزی ریبا بوسھ ھا        

 چند حس باھم
حس شرم دخترونھ وجودم بھ شدت فعال شده بود و حس آرامش         

 و بھم شدی مزی بھ وجودم لبرشتری کھ با بودنش لحظھ بھ لحظھ بیتیوامن
 .دادی میانرژ
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 می بخوریزی چھی میپاشو بر-        
 یریگی می جونھی تو م،ھمیاری در می رو از نگرانھیھم بق        
  خانم کوچولومی کنھیتا بعد حسابمون رو باھم تصف        

 
 :آروم زمزمھ کردم        
 ی بھم بدھکارحی توضھیاما تو -        
  کنمھتی تا بتونم خوب تنبی روپابشدیاونم بقھ وقتش،فعال با-        
 :باتعجب سرم رو باال آوردم        
 ھ؟یتنب-        
 راحت ی کھ بھ خانمم رسوندی ھمھ صدمھ انی از ایکنیفکر کھ نم-        

  کنمتتی دوباره تقودی قبلش باگذرم؟امایم
 ایپاشو ب        
 تخت بلند ی دستش رو از دورم باز کرد و از رویو قبل از ھر حرف        

 .شد
 : لب گفتمری اومدم و زنیی تخت پایمن ھم آروم از رو        
 مردک زورگو-        
 ؟ی گفتی چدمیشن-        
 : گفتمطنتی چشماش زل زدم و با شیسرم رو باال آوردم و تو        
 ــــقی رفـــــیمنم گفتم کھ بشنو-        
 گردتر طنتمی گرد از شی لبھام چشمای رویبا قرار گرفتن جسم داغ        

 ..... ھامنھیشد و نفسم حبس س
 کرد؟؟؟؟ی داشت چکار مارسالن        
 ی دوباره نفسم،صداش توی لبھام و آزادیبا جداشدن جسم داغ از رو        
 دیچیاتاق پ
 ارنی غذا رو بگمی منتظر باش منجایھم-        

 
  تخت افادمیبا بھ ھم خوردن درب اتاق رو        
 د؟؟؟؟یوس منو بد؟؟؟؟ارســــلـــــانیمنو بوس.....ارسالن چکارکرد؟؟؟؟        
 ..... بودالی،خیتوھم زد.... خواب بودشیآره آره ستا....دمینھ خواب د        

 
 گھ؟ی د؟؟بخوریکنیچراشروع نم-        
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  ندارملیم-        
  کھ باشھخواستمی پوزخندش سوھان روح بود اما بازم میصدا        
 بود اما ارسالن انگار نھ انگارکھ شی بوسھ ناگھانریفکرم ھنوزم درگ        

 دهی شرمانھ منو بوسی بشی ساعت پمی ننیھم
  رفتار کنمی اگھی نذار جور دشی؟ستای ندارلیم-        
 خون گرفتش ی سبزیباحرص سرم رو باال آوردم وکھ نگاھم تو        

 نشست و دھنم رو بست
 :آروم زمزمھ کردم        
 ارسالن-        
 ی اومدم و شماھا رو تویوقت... نرفتھ بودمیش،مھمونیخستھ ام ستا-        

 صد بار خودم رو اون آدم رو لعنت کردم کھ باعث عذاب دمیاون حال د
 میشماھا شد

  بشم و االن فقط و فقط نگران تو و پارسامبی غینجوریمجبور بودم ا        
 پارسا؟؟-        
 ی نداری مرده فرقھیتوھم کھ با ....ستیناون تب داره و خوب -        
 می تا استراحت کنی بخوریزی چھی خوامیاالن فقط م        
 و کنارم و ھمراھم قدم ی باشی قوشی صبح دوباره ستاخوامیم        
 ؟یفھمیم.....یبردار
 ...ست؟امایپارسا؟حالش خوب ن-        
 : حرفم اومد و گفتونیم        
 مونھی منجایمائد امشب ا.....نگران اون نباش-        
 لطفا غذات رو تاآخر بخور        

 
  تکون دادم و شروع بھ خوردن سوپ کردمیسر        
  نبودی اصال نشونھ خوبنی ارسالن بود و ای رویادیفشار ز        

 
 

        
 بھ صورت یھبلند شدم ونگا) خدمتکار( خانمی رفتن مھررونیبا ب        

  بستھ ارسالن انداختمیدرھم و چشما
 ی اتاق خودم تا راحت باشرمی کم استراحت کن،منم مھیارسالن پاشو -        
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 یمونی جا منی ھم،امشبیری نمییتو جا-        
  اتاقمرمینھ م-        
 یمونی منجای با من بحث نکن،امشب ھمشیستا-        
 پارسا شی پدی بانی نرفتھ،امشب نگادمی رو  اون شبیھنوز اتفاقھا        

 یمونی منجایبمونھ پس تو ھم ا
 ....اما-        
 اما و اگر نداره.....ھیکاف-        
 ستیمن خستم،تو ھم حالت مساعد ن        
  خانم گلمی بخوابایبرو لباست رو عوض کن ب        
 باخجالت بھ طرف اتاقم رفتم        
  امشب رو کنار ارسالن بخوابم؟؟؟دی بایعنی        
 ؟ی چکار کنیخوای مش؟؟؟حاالی ستایچرا نھ نگفت        
 یگفتی می داشتشی ساعت پمی نھی نینھ کھ از خدات نبود؟تو کھ ھم        

 شد واسھ اون بدبخت خستھ ی حاال چی اتاق خودت بخوابی توی بریترسیم
 ؟یای ناز میھ

 شی ستایریخودتم با خودت درگ        
 

 . نمناکم رو چنگ زدمی موھایشونیبا پر        
 .فردا روز محاکمھ بود        
 خانواده نی صدمھ زده بودن بھ ای کھ ھرکدوم بھ نحوییمحاکمھ آدم ھا        

 ....پانگرفتھ
 کردی و ھرلحظھ کالفھ ترم مدیچیپی گوشم می مرد تویھنوز صدا        
 ذھنم ی تودنشی جملھ با دھی سرم رو باال آوردم و فقط شی ستایباصدا        

 .شدی منییباال و پا
 ارهیفردا طاقت م        
  مائد رو خبرکنم؟یخوایست؟میارسالن حالت خوب ن-        
 .....خوبم-        
 ی شدینجوریچراا....پس چرا-        
 ....کنھی کم سرم درد مھی-        
 :آروم زمزمھ کرد        
 ....یکالفھ ا-        
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 یــــلیخـــ-        
 ....آروم کنارم نشست        
  بده نھ؟یلی خیومدیروز بھ خاطرش ن٣ کھ یزیاون چ-        
  ارسالن؟گستی طوفانھ دھی        

 
 ...... معصوم نبودن دخترنقدری اتی مشکیکاش چشما        
 .....ی قابل ترحم نبودنقدریکاش ا        

  باشم؟ھی با تو مثل بقتونمیچرانم        
 ....دستم رو دور کمرش حلقھ کردم        
  گذاشتمنمی قفسھ سیسرش رو رو        
 قرارمون ھمون بود..... بھت دروغ بگمخوامینم-        
 ... از فردا دوستت نباشمخوامی اما مشھی می چدونمینم        

 
 ؟؟؟آره؟؟؟ی تنھام بزاریخوایم-        
  زدمیلبخند تلخ        
 تونمی انجام دادم،دوباره نمنمیزتری اشتباه رو درباره عزنی بار اھی        

 ....اشتباه کنم
  از فردا مــــردت باشم نھ دوستتخوامیم..... تنھات بزارمخوامینم-        
  برگھ نباشھی و روی شوھر بودن فقط شناسنامھ انی اخوامیم        
  گاھت باشمھی تکخوامیم        
  مردت بشمخوامیم        

 
 چرا؟-        
  زدمیپوزخند        
 نھی سنگیادی بار طوفانش زنیا-        
  ھمراه داشتھ باشمخوامیام،میاز پسش برنم        
 ی تو زنم باششمی ھمونجور کھ من مردت مخوامیم        
  کن،من بھ توھیتو بھ من تک        

 
 : لبخند بزنھ گفتکردی می سعی گلوش بود ولی کھ تویبابغض        
 قبولھ مرد من-        
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 :آروم کنار گوشش زمزمھ کردم        
 ی بشکن نھ جانجایفقط ھم...... بشکن خانم مننجایبغضت رو ا-        

 ....گھید
 

       
 

  ھق ھقم بلند شدیھاش صدا نفس ی آروم کنار گوشم، باصدایباصدا        
 ..... طوفان دوباره رو نداشتمھیمن توان         
 برام خواستی کرده بود کھ مشونی پری کھ ارسالن رو تاحدیطوفان        

 مرد باشھ
  گاھش باشمھی گاھم باشھ و تکھی تکخواستی میارسالن قو        

 
 ی کنتی خانم من رو اذی ندارگھ،حقی دھیکاف-        

 : گرفتم و گفتمینفس        
  ارسالن؟ریام-        
 بازم ی موھای موھام نشوند وھمونطور کھ سرش روی رویبوسھ ا        

 . زمزمھ کردیبود اوھوم
 منم باخودت ی بریھروقت خواست.... نروینجوری اچوقتی ھگھید-        

 ببر،باشھ؟
 ....رمیسرم رو باال آوردم تا جوابم رو ازش بگ        
 .... ارسالنی شب من بودم وبوسھ ھاھی یو دوباره تو        
 .... داشتمازیروز وحشتناک بھشون ن٣ کھ بعد از ییبوسھ ھا        
 کھ از ی نفسرفت،بای بلوز ساتن خوابم مریبااحساس دستش کھ اروم ز        

 : بود گفتمدهی بردهی داغش بریبوسھ ھا
 ....یدار....ارسالن-        
  گذاشت رو زمزمھ کردمیشونیسرش رو آروم رو پ        
 میروز رو فراموش کن٣ نیبذار ا-        
 ....می بھ فردا فکر نکنخوامیم        
 ..... خانممینی صدمھ نبدمیقول م        
 میبزار آروم باش        
 بھم اعتماد کن        
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 .... مطمئن بودشھیچشماش مثل ھم        
 تر از شی روزھا بنی کھ ای ھم کنار مردخواستم،اونیمنم آرامش م        

  بھش اعتماد داشتم و وابستھ اش بودمشھیھم
 .... بھ آرامش برسمخواستمی بشم اما االن و امشب ممونی بعدا پشدیشا        
دستام رو آروم باال آوردم دور گردنش حلقھ کردم و آروم زمزمھ         
 :کردم

 ..... اعتماد دارمبھت-        
 

  ارسالنیو اون شب من بودم و بوسھ ھا        
  داغشیمن بودم و نجواھا        
 دنمی صدمھ ندی و دلش گذشت برای کھ از مردونگیمن بودم و مرد        
 ......موندی من می آغوش برانیواون شب آرزو کردم کاش ا        

 
 . بدنم چشمام رو باز کردمی روینیبااحساس سنگ        
 حصار دستان و آغوش ی توی پوششچی خودم کھ بدون ھدنیباد        

 . بھم دست دادیارسالن بودم،احساس بد
 . مرگ بردی بود کھ من رو تا پای مرد ھون مردنیا        
 . من نبود بھ خوردم دادقی کھ خواست و الینی کھ ھرتوھیھمون مرد        
 . بزارمارشی خودمو در اختی راحتنیمن چطور تونستن بھ ھم        
 : وجودم گفتگھی دمھیاما دوباره ن        
 . از تو محافظت کرددی کھ در مقابل فرھی مرد ھمون مردنیا        
 . کھ پسرش بخاطر تو تا دم مرگ رفت و برگشتیھمون مرد        
 ی کم نذاشت تا روزھایزی چچی ھ مدت ازنی ای کھ تویھمون مرد        

 .اول ورودت رو جبران کنھ
  خانوادشی کھ پناھت شد در برابر دشمنانت و حتیھمون مرد        
 یدی مرد زجر کشنیروز بخاطر نبود ا٣        
 دی ھر دو دنبال آرامش بودشبیود        
 خوادی دوستت باشھ و مخوادی گفت نمشبی کھ دھی مرد ھمون مردنیا        

 چقدر یدونی نمی کھ حتیی طوفان ھای گاھت براھیمردت باشھ و تک
 ارهی بھ بار میرونی و چقدر برات وننیسھمگ
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 از لحظات شبیتوھم د.... بد نبودهیکنی اونقدرم کھ فکر مینیبیپس م        
 .ی و آروم شدیبودنش لذت برد

 
  خانمم؟یداریب-        
 صفت خانمش بودن لذت نیچقدر از او دوباره اعتراف کردم کھ         

 .برمیم
 : لب زمزمھ کردم کھ گفتری زیاوھوم        
 ؟ی نگام کنیخواینم-        

 
 شده و خجالت و شرم ھمھ ی چدمیغھمیانگار تازه م....نمی ببخواستمینم        

 .وجودم رو گرفتھ بود
  کردم؟آره؟تتی اذشبید-        
 سرم تکون داد و سرم رو مقابل صورتش ریآروم دستش رو از ز        

 . و نرم گذاشتدی بالشت سفیرو
 ...شبیخب د...تو....؟یزنیچرا حرف نم-        
 : و آروم زمزمھ کردمدمی دزدشینگاھم رو از نگاه جنگل        
 .... نشدمتیاذ-        
 چشم ازم بدزده و روزه سکوت کی باعث شده خانم کوچیپس چ-        

 ره؟یبگ
 ....آب دھنم رو اروم فرو دادم        
 ؟ی حرف بزنیخواینم-        
مطمئن بودم از خجالت سرخ شدم اما ....دمی تر کشنییسرم رو پا        

 . بلند بشمدمیکشی فقط با ملحفھ خودم رو پوشونده بودم خجالت منکھیبخاطر ا
 دمی آرومش رو شنیصدا        
 از من؟....؟یکشیتوخجالت م....تو....دختر....شیستا-        
 ؟یکشی و حاال خجالت می بغلم بودیتو تمام شب و با من و تو        

 
 ..... مردمیی از پررودمیلب گز        
  من؟ی ارسالن مرد من شده بود؟برایعنیمردم؟مرد من؟        
خت و * لی ھانھیدستش رو دوباره دورم حلقھ کرد و من رو بھ س        

 : گوشم زمزمھ کردریگرمش چسبوند و ز
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 .... دختریتو محرکھ ا-        
 

 ارسالن؟-        
 شی بشنوم ستایزی چخوامینم-        
 ستی رفتن بھ صالح ننییفعال پا....میخوری منجایصبحانھ رو ھم        

 
 : وگفتماوردمیبھ طرف در رفت کھ طاقت ن        
دلم طاقت .....نمشی بباریارسالن حداقل پارسا رو ب کنمیخواھش م-        

 ارهینم
 ارشیب.....زنھی باشھ اما دلم شور پارسا رو مگمیام،می نرونی بیگیم        

 ارسالن
 

 : ابروھاش نشوند و گفتنی بیاخم        
 شھی کم کم داره دردسر ساز می وجبھی نیا-        
 : لب زمزمھ کردریوآروم ز        

 نھی رو بھ سی وجبمی ھمش سنگ اون نی نرو ولگھی نمرمیمن دارم م-        
 زنھیم
 

 .چشمام گرد شده بود        
  بچھ ده ماھھ؟ھیارسالن و حسادت؟اونم بھ پسر خودش؟بھ         
 :گفتی مشھی کھ ھمرسمی می بیحاال بھ حرف ب        

 زن ھیمردھا ھرچقدر ھم کھ بزرگ تر باشن آخرش بچھ اند و بھ         "
 ی حتای زنشون ای ھم نداره اون زن مادرشون باشھ یزونن،فرقیآو

 "خواھرشون
 

 پلک ی دوست نداشتم لحظھ اینگاھم بھ صورت معصومش بود و حت        
 .بزنم

 بھ من اجازه  رفتھ بود ورونی بود ارسالن از عمارت بیچندساعت        
 و ثمی می شده کھ ارسالن حتی چدونمینم.....خارج شدن از اتاق رو نداده بود

 معصومانھ شدی می ساعتکی کھ یی محافظت از من و پارسای رو برانیام
 . نداشترو  اجازه ورود بھ اتاقی از اتاق گذاشتھ بود و کسرونی بدهیخواب
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 کردمی صبر مدی اما بھ ارسالن اعتماد کرده بودم و بادمیترسی منکھیباا        
 بھ قول ارسالن ازراه ای با طوفان در راه دی کھ بایزمان....تا زمانش برسھ

 .می مقابلھ کندهیرس
 . پارسا بھ خواب رفتمری فکر بودم کھ آروم کنار امی توی چدونمینم        

 
    

 : گفتمی محکم و جدشھیمثل ھم        
 . حق ورود بھ اتاق رو ندارهیکس......دی منتظر باشنجایھم-        
 چشم آقا-        
 خانم کھ از اتاق خارج نشدند؟-        
 خواستند وارد بشن کھ ازی خانم و خانم نی بی بیچند بار.....نھ آقا-        

 آقا پارسا کھ ری درخواست شی ھم جز برام،خانمیطبق دستورتون اجازه نداد
 .ومدندی نرونیما رو صداکردند ب

 . تکون دادم و بھ طرف اتاق رفتمیسر        
 کامل وجامع جواب دی بای ھر سوال کوچکی کھ برادونستی مشھیھم        

 .داشتھ باشھ
 

 آغوش ھم بھ خواب رفتھ بودند ی کھ ھردو توشی پارسا و ستادنیباد        
 . تمام وجودم رو فرا گرفتھ بودتیحس رضا

 ....... رو صداکردمشی بھ سمتشون رفتم و ستایبھ آروم        
 اتفاقات دور نی از اتونستمیکاش م.... ازش مراقبت کنمتونستمیکاش م        

 رو ھستش و شی مرکز اتفاقات در پشی ستادونستمینگھش دارم اما خوب م
 ..... طوفان و صدماتش دور نگھش دارهنی از اتونھی نمیکس

 ....می بردیپاشوآماده شو با.....پاشو خانم-        
 : خمارش رو آروم باز کرد وگفتی مشکیچشما        
 م؟؟یکجا بر-        
  سالنمیوقتشھ بر...... خانمممیمھمون دار-        
 ....ھمھ منتظر ماھستند        

 
 .می اومدنروی ارسالن از اتاق بن،ھمراهیبعد از سپردن پارسا بھ نگ        
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انگار .... داشتمیبیاسترس عج.....ستادمی ایقبل از ورود بھ راھرواصل        
 ....ارسالن بھ طرفم برگشت....کردی فرق مییزای چھیامروز 
 : شد،منتظرندآروم زمزمھ کردمرید....؟یستادیچراا-        
 ی روزی نبودم حتینجوری اچوقتیھ.....استرس دارم.....ترسمیمن م-        

  بودندهیکھ منو دزد
  ھم مونده؟یزیچ..... رو از دست بدمیارسالن دوباره قراره چ        
 ی توھیوبعد از چند ثان... محکم و بااقتدار بھ طرفم اومدشھیمثل ھم        

 ....دمی فرو رفتم و عطر سردش رو بھ مشام کشیاغوش گرم
 ....دیچی گوشم پی گرمش تویبرعکس عطر سردش،صدا        
 کنم،گفتم ھیبھت گفتم بھ من تک....؟یدی رو نشنشبمی دیحرف ھا-        

 .... مردت بشمخوامیم
 من کنارتم و با ھم اتفاقات رو ستی مھم نفتھی کھ بیامروز ھر اتفاق        

 میزاریپشت سر م
 

 من زنت شھیچطور م...یتو ارسالن خان.... زنت باشمتونمیمن نم-        
  تو خانم باشم؟ی ھمھ کم بودن برانیبااباشم؟چطور 

 
 : بھ چشمام کھ پراز بغض بود کردو گفتینگاھ        
 ی کھ مردت رو آروم کردیشب....ی زنم شدشبیتو از د-        
 مردت ھرچند ی بھ حرفای و گوش سپردی کردتی کھ زنیامروز        

  بودنھیبدون توج
 .....دی آغوشت آروم خوابی کھ پسرم،پسرت شد و تویزن من بود        
 .... دارمازی عمارتم نی و آرامش تو براتیمن ارسالن خان بھ خانم        
 ی خونھ برانی ای ھمھ احترام و عزت تونی ایکھ اگھ زنم نبود        

 ....خانمشون قائل نبودن
و حرفت  ی عمارت خانم شدنی ای آدم ھایکھ روزھاست تو برا        

 ....سند
 

 : و گفتدی کشیقینفس عم        
 کنار اون آدم ھا آروم باش و نییحداقل پا....امروز با قدرت باش-        

 ....باقدرت
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 یتونی دونفرمون اونوقت ممی حریتو.... اتاقمونی تومی برگشتیوقت        
 ....ی انجام بدی خواستیھرکار
 من ھستم.....ادمستیاما بدون پشتت و کنارت ا        

 
 ی دل گرمنیبا حرفاش تھ دلم گرم شده بود بھ بودنش،بھ داشتنش و ا        

 .... اما ھنوزم بودکردیاسترسم رو کمتر م
 :آروم زمزمھ کردم        

 
 .... مردمی کھ ھستیمرس-        

 
 استرس ھم از ی نادرش رو زداما حتی از لبخندھایکیو ارسالن         

 .... بوددایپشت لبخندش پ
 تمی ھدای و بھ طرف راھرو اصلدیچیدستش رو دوباره دور کمرم پ        

 .....  داشتمازی دست ھا ننیومن چقدر بھ ا...کرد
 

 .....کردمیمات بھ روبرو نگاه م        
 ..... خودش باشھتونھینم..... درست باشھتونھینم        
 .رسالن چشم ازش گرفتم ایباصدا        
 ام،حداقلی بغض کنار بنی باادیبا....ارسالن خواستھ بود محکم باشم        

 ... نشون بدمدی نبانجایا
 

  خانممینیبش-        
 ..... سالن نشستمی تکون دادم و کنار ارسالن باالیسر        
واالن ....دادی سالن،قدرتش رو بھم نشون می ارسالن باالدنی دشھیھم        

 ....دادیبودن من ھم کنارش بھم قدرت م
 :باصداش نگاھم رو از دست ھام گرفتم        
 ؟ینیبی بھ سرت اومده کھ منو نمیچ.....شیستا-        
 ھمھ نیبعد از ا.....پرتوقع بود؟نبود؟.....نمش؟یواقعا توقع داشت بب        

 نمش؟یسال برگشتھ وتوقع داره بب
 

 .....رخ بھ رخ....نھی بھ سنھیس....ستادمی زدم و ایپوزخند        
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 ی صندلم و سکویقد بلند بود اما پاشنھ ھا.... اون قد بلند نبودنکھینھ ا        
 ....میای ھم قد بھ نظر بشدی سالن باعث مییقسمت باال

 ....شناسمیاما من شما رو نم.....دیشما من رو بھ اسم خوند-        
 : کج کردم و گفتمی زدم وسرم رو کمیپوزخند        
  خودتون رو؟دیکنی میمعرف-        
 شیســـتــا-        
 ...؟ی کھ چی؟برگشتیخوای می؟چی چشیستا-        

 
 ....مجبوربودم برم اما االن.....زمیمن اومدم جبران کنم عز-        

 
 دیشا.... قبول کنمینجوری رو اشیتی مسئولی بحی توجتونستمینم        

 ....شدی دلم باھاش صاف نمچوقتیھ
 حشی اگر توجی ببخشمش حتتونستمی ھا اما بازم نمیباھمھ دل تنگ        

 .... بودیمنطق
 

 رو؟چشم دمی کھ من کشیی رو؟زجرھای؟چیجبران کن......ھیکـــافــ-        
  رو؟نمی عمو حسی ھایانتظار
 نگرانش ؟نگاهی ام رو جبران کنی بی بی اشکی چشم ھای نھ اومدای        

 رو؟
 

 : گفتمی لرزونیباصدا        
  بستدنتی چشماش رو بدون دنیعموحس.....ستی الزم نگھیاما د-        
 ....رخاکھی دوسالھ کھ زی بی بی اشکیچشما        
 ...... جبرانی برای اومدــــــــرید        
  ببخشمتتونمی نمچوقتیوھ..... کس خاکشون کردمیمن تنھا و ب        
 .....یبھتره بر        

 
 رو دنشی تحمل دگھید.... جلو گذاشتم تا از سالن خارج بشمیقدم        
 نداشتم
 ...... تحمل مرور گذشتھ رو نداشتمگھید        

 



 213 

 مثل خودش..... خواھرمری تولھ شیدوباره شد-        
 اومدم فقط گذشتھ رو برات جبران کنم....ومدمی ننای ایبرا        
 کھ ھرروز و ھر لحظھ بدون دونستن حالت نبودم.....نھ نبودنم رو        
 و نتونستم اونجا ختمیکھ روزھا بخاطر تنھا خاک کردنشون اشک ر        

 ...کنارت باشم....باشم
 

 نیمھ اتا ھمونجور کھ ھ..... بزنمی اگھی دشیبھ طرفش برگشتم تا ن        
 جملھ مھر سکوت نشوند ھی اونم زجر بدم اما اون با دم،بھیسالھا من زجر کش

  لبھامیرو
 

  و پدرتتیمادر واقع.....اومدم از مادرت بگم-        
 

 نگو مادر....بــــــــسھ رضا-        
 

 :آروم زمزمھ کردم        
 مادرم؟-        
 از جونم دوسش داشتم اما ترشی کھ بیآره مادرت؟خواھر من؟کس-        

 ....نتونستم نجاتش بدم
 .....مامان محبوبھ-        

 
 : زد و گفتیپوزخند        
 دی کھ فریی بھ خاطر زجرھاشی سالھا پچارهیاون زن ب.....محبوبھ؟-        

 .... فرھاد مرده بودمانیبھش داه بود،سرزا
 

 ....کردمی و مبھوت نگاھش مجیگ        
 قبال ارسالن گفتھ بود        

 نطوریمادرجونم ھم        
 ....پس چراباور نکردم؟باورنکردم        

 
 کھ گذشتھ اما آدم ھاش یقصھ ا..... برات قصھ بگمخوامیامروز م-        

 ....دمی کھ منم فقط نشستم و شنیھنوزم سرگردونن،قصھ ا
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 دیترسی می بیب.....دمی شنی بیمنم از ب....شی ستادونمیمنم ھمھ رو نم        
 ھمھ روی تولھ شھی ی و دوباره بشیکھ زودتر بگھ و تو تا زمانش صبر کن

 ....ی رو بھ ھم بزنزیچ
 .... کھ سرنوشتت بشھ سرنوشت مادرتدیترس        
 ....می کھ تورو ھم از دست بدمیدیترس        

 
 انداخت نگاه مبھوتم رو از نی سالن طنی محکم ارسالن کھ تویصدا        

 ... معرفتم گرفتمی بیشگی ھماری
 ....دینیبھتره بش-        
 ....دمیدستش رو دور بازوم حلقھ کرد و بھ طرف مبل کش        

 
 
 

 .......سالم بود برادرم مرد٩ یوقت-        
 برادر ھم سن مادرت داشتم،تو ھی..... کوچکتر بودمیسال٣از مادرت         

 اوری شیشناسیب مخو
لحظھ بھ لحظھ .... و ھمراه مادرتاوررضایمن شدم .... کھ مرداوری        

 ....ھمراه مادرت بودم
 ....ھرروزم رو با مادرت گذروندم        
 دمی نفھمچوقتیمادرت خانم عمارت بود و من پسر خدمتکارشون اما ھ        
 ....ردسالم بود،مادرت با پدرت نامزد ک١٧یوقت        
 یروز عقدش من شاھد بودم کھ تو.....مادرت عاشق پدرت بود        

 .... پاش بند نبودی رویاز شاد....کردیآسمونھا پرواز م
  نداشتی طولی شادنیاما ا        
 ... کردی از عقدشون گذشتھ بود کھ پدرت عزم سفر کارکماهیفقط         
 .... نشدی ماه ازش خبرکیرفت سفر و تا         
 ....تو و برادرت.....مادرت باردار بود        
ھم خوشحال بود و ھم از بزرگ خاندان ....دی فھمی بی نفر بنیاول        

 ....واھمھ داشت
 روز کھ مادرت حالش خوب نبوده و اون رو دکتر ھی گفتی می بیب        

 شھی از موضوع باخبره مدی و فرننیبی رو مدی فربرهیم
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 عذاب ی و برای نارفاقتنیسر ھم.... بابات بودهی ھاقی از رفدیفر        
 گھی جور دی ولزارهی مونیدادن پدرت موضوع رو با اقابزرگ درم

 ننی خائن و بدکاره ببھی کھ ھمھ مادرت رو یجور.....یا
 و مادرپاک و معصومت رو از کنھیآقاجون حرفاش رو باور م        

 .....ندازهی مرونیعمارت ب
 سھم االرث ی تمام سندھابای وتقرلشی از وسای سرھیمارت ھم فقط         

 ...ادی مرونی و بدارهی رو برمشیپدر
 ...نی و بابا حسی بیبھ ھمراه من و ب        
 .... بودی سختی بگم کھ چھ روزھاخوامینم        
 رونی بی از خونھ باغ ھایکی بود ما رو بھ نی ھمتشی کھ از اولم ندیفر        

 کرد اما ی بھ اصطالح خودش مخفی دورافتاده مخفی روستاھی یشھر و تو
 ...می بودشیدر اصل زندان

 اما تشی برده بود بھ نیمادرت پ..... منوال گذشتنیچندماه بھ ھم        
 نفر ھی تکون بخوره اما تونستی کھ نمنیاونقدر حالش بد بود و وزنش سنگ

 ... کمکمون کنھتونھی مگفتی کھ مشناختیرو م
 مدرسھ رفتن باھزار مشقت ی روز آدرس رو نوشت و من بھ جاھی        

 .... مدارک بھش رسوندمی سرھیرفتم سراغ اون مرد و نامھ مادرت رو با
 نتونھ روش دست دیاون اسناد بعدھا بھ نام تو و برادرت شد تا فر        
 ....بزاره

 یتو..... بودی وحشتناکد،روزی اومدای کھ تو و برادرت بھ دنیروز        
 ومدی بر نمچکسی از دست ھی دور افتاده و بدون امکانات کاریاون روستا

 رو با تو عوض گھی زن دھی فرزند مرده می بکنمی کھ تونستیتنھا کار        
 و تورو با دی رسدیاماشانس بد فر.....می خارج کنمارستانی تا تورو از بمیکرد

ماھم ....دی کھ شما دوتا باشکردی فکرش ھم نمیحت.... بردخودش بھ خونھ باغ
 چندتا روستاباالتر اومده از  کھیی زن روستاھی بھ میباالجبار برادرت رو داد
 ....داکنھیبودتا حداقل اون نجات پ

 و واقعا ھم رسونھیاون زن قول داد برادرت رو بھ عمارت م        
 دووم شتریاما ب.... زنده بودانمیمادرت تا چندساعت بعد از زا....رسوند

 اوردین
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 تنھا ی بیمن اومده بودم خونھ باغ تا مراقب تو باشم کھ ب        
 خواھرم چوقتیھ.....دمشی ندچوقتی ھگھیبدون مادرت و من د.....برگشت

 .... کھ بعدھا از دستت دادمی بودش بودادی اما تو دمیرو ند
 

 :دمی لرزون و از تھ دل نالیباصدا        
 پدرم؟....؟یبرادرم چ.....مادرم؟اسمش؟-        

 
 : سرخش بھم زل زدیسرش رو باال آورد و با چشما        
مادر تو ..... رادنایھمسر س.....یمھرسا صولت....مھرسا-        

 ساالرراد....و
 

 .... ھم گذاشتمیآروم چشمام رو رو        
 پازل کنار ھم ھیزم رومثل  امروی ھادهی گذشتھ و شنیرھایتصو        

 ....دمیچیم
 ......شدی منیی ذھنم باال و پای سوال توھیفقط         
 من رو بھ خانوادم برگردونھ اما تونستی میادی زی روزھای بیب        

زجر ....مردمی اون خونھ می ھزاربار تویبرنگردوند و من ھر روز،روز
 ....دمیکشی و زجر مدمیکشیم

  منو برنگردوند؟؟؟ی بیچرا ب        
 

 خالھ گل دهی ساالر چشمام رو بازکردم و نگاھم بھ نگاه ترسیباصدا        
 ....افتاد

 ؟یزنی حرف میازچ...از....د؟یگی مدی داریچ-        
  کھ با مادرم خاک شده؟یپس اون بچھ ا        

 
ن بچھ  اودی کرد،فرمانی بود کھ با مادرت زای مرده زنیاون بچھ -        

 رو شی ستادنی تا با مادرت دفن کنھ و حسرت ددیمرده رو از شوھر زن خر
 ...بھ دل پدرت بزاره اما از وجود تو خبر نداشت

  بھ سرش اومد؟یچ-        
  بودی ھم کار دشوارناخانی لرزون سیباور صدا        
 تاوان عشقش رو با جونش داد....نبودت براش سخت بود-        
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 :آروم زمزمھ کردم        
 ؟یچرا حاال؟چراحاال اومد-        
 تی سالگستیتو بعد از تولد ب.... شده بودمی االن تنظیاون مدارک برا-        

 یری اموالت رو بھ دست بگیتونستیم
 نظر من برات ری از اموال کھ بھ نام ساالر بوده و زی امھیتا االنم از ن        

 بوده پول فرستادم
 متوجھ ساالر و نصف سھم دی بود کھ فرنیاگھ رفتم فقط بخاطر ا        

 االرث نشھ
 
 

تحملش .... بشنومنی از اشتری بخواستمینم..... ھامدهی بود شنی کافگھید        
 سخت بود

 ......ستادمیآروم ا        
 ....قدم دوم.....قدم اول        
  دخترکم؟یریخالھ جان کجا م....شیستا-        
 .....بھ سمت خالھ برگشتم        
 کردم با یاما لب باز کردم و سع....زدی ذوق می تویادی لبھام زیخشک        

 لبخند حرف بزنم
 ... وقتھ تنھاش گذاشتم،نگرانشمیلیخ.... سر بھ پسرم بزنمھی رمیم-        
  کم خستم خالھھی..... استراحت کنمرمیبعدھم م....بعدھم        

 
 برم اما قبلش ناخداگاه بھ طرف خالھ رونیبرگشتم تا از سالن ب        
 :برگشتم
 .....فکر کنم سرما خوردم....کنھی کم گلوم درد مھیخالھ -        
 کھ بدون خامھ یی ھموناد؟ازی سوپ جو برام درست کنھی شھیم        

  دوست دارم؟مگھ نھ؟ی من چادتونھیھنوزم .....بود
 
 

 : و گفتدی کشیخالھ آھ        
 زکمی عزادمھی.... خالھ جانادمھی-        
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 .......درب رو باز کردم        
 .... شدمرهی تخت نشستم و بھ روبرو خیرو        
 ..... بھشون فکر کنمخواستمی نمیحت        
 .... بودنی ھام سنگدهیامروز شن        
 ....نی ارسالنم بخاطر ھمشبی دی ھایخوب        
 نی ارسالنم تمام ایحت....... خودم زدم ی ھای بھ خوش باوریپوزخند        
 .... و بھت ترحم کردهدونستھیمدت م
 رو، ی کستونمی بار منی اولیو من چھ خوش باورانھ فکر کردم برا        
 .... خودم داشتھ باشمی رو برایمرد... رویآغوش

 
 ...دمی تخت خزی دادم و رورونینفسم رو ب        
 و ھمھ زی فکر ازاد از ھمھ چھی.....خواستی کم آرامش مھیدلم         

 ......کس
 ....شیپراز تشو.... بود اما مغزم پر از فکریدرونم خال        
 ....شدی میکاش مغزم خال        
 ....شدی پاک مشھی ھمیکاش امروزبرا        
احساس سرما داشتم،گلوم بھ شدت درد ....دمیپتو روتا گردن باال کش        
 ....داشت
 .....خوردی گلوم چنبره زده بود و تکون نمی تویزیانگار چ        

 
 با ی حتستندی نی و رفتنندی آی دعوت می کھ بییامان از بغض ھا        "

 "باران چشم
 

 .... رو آروم بازکردم موھام،چشمامی رویبااحساس دست        
 ... چشماش ثابت شدی و رودی صورتش چرخیچشمام رو        
 نداشت؟....نگاھش ترحم داشت؟        
 سال ٢٠ کھ بعد از ی ترحم داشتھ باشھ؟اون ھم بھ دختردیچرانبا        

 و دونستھی مزشی عزی بیکھ ب.... بودهیادی ھم براش زتی ھوھی ی حتدهیفھم
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 زی عزی بی بی ھم شک داره؟بھ محبت ھای بی بھ بیحتنگفتھ و امروز 
 .... شک دارهروزشید
 

 ی مشکدی ارسالن نگاه از چشماش گرفتم و بھ آباژور سفیبا صدا        
 ....دوختم
 ؟ی نگفتیزی چنیی؟چراپای حرف بزنیخواینم-        

 
 گفتم؟ی مدی بایچ-        

 
 ....ی برسنجای کھ ساده ازش گذشتھ بودن تا تو بھ اییزایطلب ھمھ چ-        
 پراز بغض....االن پراز شکم.....االن نھ-        
 ....تونمیاالن نم        
 ....شدی سرم اکو می تورونی بیصداھا        
 ... ھمھ سروصدا ھستنیچرا ا-        
 ....طلب حقش رو داره....ساالره-        
 سالھاست حقش رو گرفتھحقش؟اون کھ -        

 
 اون یحقش خانوادش بوده،آدم ھا....دیحقش تو ومادرت بود....نھ-        

 درحق مادرتون.... ھمشون گناھکارند درحق مھرسانییپا
 ..... بانومی مریحت        

 
 .... بودنی سقف سنگنیتحمل ا        
 ....آروم لب زدم        
 شم و تا ی خالخوامیم.... خونھ سختھنیتحمل ا..... ببرنجایمنو از ا-        

 ....بتونم طلب حقم رو داشتھ باشم
 

  زدی تکون داد و لبخندیسر        
 .... خاصی جاھی میریم.....ی و کمکت کنھ لباس بپوشادی بنی نگگمیم-        
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 .... اش دلم بھ درد اومده بوددهی صورت رنگ پردنیباد        
انگار نھ انگار ....رهیگی حرصم مشھی ھمھ آروم منی کھ انی از ایگاھ        

ِ من ارسالن ی جلوتی کھ روز اول بااون وضعھی ھمون دخترنیکھ ا
 ....اما حاال....ستادهیا

 .... رفتمرونی تکون دادم و بیسر        
 .....نیام-        
 ....کنار پلھ ھا باال اومدآروم از         
 ... بودختھی ناآروم و بھم ریادینگاھش ز        
 بیبھ خودشون دارن آس....ستیساالرخان حالشون خوب ن...آقا-        

 ...رسوننیم
 

 : گفتمگرفتمی تکون دادم و ھمونطور کھ راه پلھ ھا رو میسر        
 ی رو بفرست لباس ھانینگ.....یشگی ھمی با خانم برم جاخوامیم-        

 ....خانم رو اماده کنھ
 ....آقا با-        
 ....نذاشتم جملش رو تموم کنھ        
 ....رمی مشھیمثل ھم-        

 
 ی بار از دست اون کارنی کھ ادونستمینگران ساالر بودم اما م        

 ....ادیبرنم
 .....شھی بار نوبت ستانیا        
 کرده بودم ،اون ھم نمیزتری عزی کار رو برانی اشی اگھ سالھا پدیشا        

 شھی از ھمشتری روزھا بنیا.....شدی ازم دور نمنطوری و ادیرسیبھ حقش م
 امروز دیشا....گشتی و برمومدیکاش کوتاه م....کنمینبودنش رو درک م

 ...دیشا.....زمان برگشتش بود
 

      
 کھ اشک یی و آدم ھادیکشی مادیوار فر بھ ساالر کھ جنون دنیبارس        

 .... نگاه کردمشی و نگاه شکستھ و اشکناخانی بھ سختن،ماتیریم
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 مرد امروز نیاما نھ ا....بردمی من ھم ازش حساب می کھ حتھی مردنیا        
 .....شکست
 کھ ییبخاطر بچھ ھا.... کھ تاوان عشق بھ اون رو دادهیبخاطر زن        

 .....دنی زجر کششیبخاطر اون و سھل انگار
 ی نتونستھ از خانوادش و زندگچوقتی مرد ھرچقدر ھم موفق اما ھنیا        
 .... محافظت کنھشیشخص
 پسر نیکنترل ا..... دادم و بھ طرف ساالر رفتمرونی بقینفسم رو عم        

درست مثل .... رو کنترل کنھانشی طغتونھی نمچکسیسالھا با من بوده کھ ھ
 ..... و ھردو مثل مادرشونکنھی مانیخواھرش طغ

 
 ..... و دستام رو دورش حلقھ کردمدمیدستش رو از پشت کش        
 ....زی و ھم سامی ھم قدو بودبایتقر        
 ..... گوشش زمزمھ کردمیتو        

 
 .....کنمی رو درست مزیھمھ چ.....آروم باش پسر-        
 ....دیبغض نالبا        

 
 ....ارسالن-        
 ....دلم از بغض مردونش فشرده شد        
 میکنی آدم ھا رو مواخذه منیتک تک ا..... زمان بدهشیبھ من و ستا-        
امروز نوبت خواھرتھ،بزار اون حقتون رو .....ستیامروز نوبت تو ن        

 ....رهیبگ
 

بد کردن،بھ ما .....دهی من کنارتو بودم،اون زجر کشیخواھرم؟وقت-        
 .....بدکردن
 ....ننیبی رو منیبد کردن و بدتر-        
 ی کم استراحت کنھی اتاقت و ی برخوامیم....االن وقت استراحتھ        

 
 ....الی برم وخوامیم-        
 ..... برسوننتگمیم-        
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 ....آروم زمزمھ کرد        
 ....باشھ-        

 
 .....می بررونیدستم رو باز کردم و باخودم ھمراھش کردم تا ب        
 داشتن کھ دروغ ھا و ازی کم زمان نھی جماعت ھم بھ نی ادیشا        

 ...... رو سرو سامون بدنحاشونیتوج
 ....دمی براشون دی کھ بدخوابدونستنیاما نم        

 
 .... بودی چی برایوش و گربھ باز ھمھ منی ادونمینم        
 کجا و دونمینم..... رفترونی بنی بودم کھ ساالر ھمراه امدهیاز بالکن د        

 ....کردی نگرانم منیا
 آورده رونی طبقھ دوم بی اومده بود و من رو از در پشتثمیبعدھم کھ م        

 ....وفقط گفتھ بود دستور آقاست....بود
 بھش سرک ازی با نی بار دزدکھی کھ فقط ی پشتاطی بھ حدنیبارس        

 ھم جز نی جز ممنوعھ ھاست و ای پشتاطی گفتھ بود حازیم،نی بوددهیکش
 ارسالن بود ی برای مخفیزی چنجایانگار ا.....دستورات ارسالن خان است

 ...... بودمدهی ندیزیکھ البتھ من چ
 .... دادمرونینفس کالفھ ام رو ب        

 
 ....تعجب بھ طرف ارسالن رفتمم        

 
 ی ھم اندازه غارعلچ،دھانمی چشمانم کھ ھدی جدپی ارسالن وآن تدنیباد        

 ....صدر باز شد
 ذھنم ی سوال توھی چرخوندم و فقط دشی جدپی تینگاھم رو رو        

 "پس کت و شلوارو کراوات ست شده اش کجاست" دیچرخیم
 ی و کت چرم مشکی شرت مشکی و تیمشک تنگ نیارسالن با اون ج        

 .... بھ ارسالن خان عمارت نبودھی وجھ شبچیتنگ،بھ ھ
 

 ....ارسالن-        
 .... بزرگ و گرمش گرفتی دستھایدستم رو تو        
 ......ستی بھ گفتن نیازیپم،نی خوش تدونمیم-        
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 ؟ی چنتتی ببی کسھ؟اگھی چھ مدلنیا....ارسالن-        

 
 : پوزخندش مشھود بودیصدا        
 ازی تو وندمیالبتھ فکر نکن نفھم..... رو ندارهنجااومدنی حق ایکس-        

 نیدی سرک کشنجایا
 ھم از نگاه ارسالن خان دور یزیمگھ چ.....لبم رو دندون گرفتم        

 ....موندیم
 : حرف رو عوض کنم گفتمنکھی ایبرا        

 
 ....من....ستی ارسالن؟بخدا االن وقتش نمیری ممیکجا دار-        

 
 : حرفم اومد و محکم گفتنیب        
 ....ی حرف رو عوض کرددمیفکر نکن نفھم-        
 قدرت یتا بتون.....ی بررونی سقف بنی اری از زخوامی میگفتھ بود        

 ... طلب حقتی برایریبگ
 .... بھت قدرت بدهتونھی جاست کھ مھیاالن فقط         

 
 

       
 ی باغ نگاھم بھ موتور امویی و انتھای بھ قسمت خروجدنیبارس        
 .... افتادیقرمز رنگF3-675 ییایتالی ایآگوستا
 صد متی قدنی بودم و باددهی دنترنتی ای عکسش رو توشیھفتھ پ        

 ھم ی مگھ کس بودمدهی دود از کلھ ام بلند شده بود و از خودم پرسشیونیلیم
 خودم اعتراف کرده بودم شی بخره و پمتی قنی موتور باانیھست کھ از ا

 ..... فوق العاده باشھدی باھاش بایموتور سوار
 

 یکنی بھش نگاه می داری با چھ عالقھ ادمی دشیھفتھ پ-        
 ..... دارمی بھ موتورسواریادیمنم عالقھ ز        
 ....رونی بمیری منیامروز باا..... سفارشش داده بودمشیھمون ھفتھ پ        
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 .....باتعجب بھ ارسالن نگاه کردم        
 رون؟ی بی برنی باایخوای تو میعنی-        
 میمنم مثل تو عشق موتورسوار....ی بدونزھای چیلیھنوز مونده تا خ-        
 .... دارمیی اروپای از موتورھاونی کلکسھیو البتھ 

 ی داغش از روی کھ نفس ھایطور...... آوردنیی پایسرش رو کم        
 ....دیرسیشال بھ موھام م

 
 .... ھمھ ممنوعست جز توی برانجایا-        

 
 

  بھ طرفم گرفتی موتور نشست و کالھی حرکت روھیوبعد با         
 .....شھی مریسوار شو کھ داره د-        

 
 موتور ھی جانی بود اما ھزیدرستھ کھ حرف ارسالن تامل برانگ        
  فکر کنمشتری بھ حرفش بذاشتی فوق العاده نمیسوار

 ..... سرم گذاشتمی موتور نشستم و کاله رو روی جھش روھیبا         
 

با حرکت پرسرعت ارسالن دستام رو دور کمرش حلقھ کردم و پر         
 ....دمی کشیغی ججانیھ
 

 و خم اما چی جاده پر پی توی از موتورسواری کھ ناشیجانیباھ        
 ..... شدمادهی شده بودند پانیپردرخت کھ حاال بخاطر سرما عر

 
 .... باحالھیلی خنجای ارسالن ایوا-        
 سرسبز و پرعطر.....یای بھار بی تودیبا-        

 
 ....زهی تمیلی االنم ھواش خنیھم-        
 کھ ی از دره ای کردم اما نشوننیی بھ پاینگاھ.....ستادمیکنار دره ا        
 دهی بلند و سر بھ فلک کشی ھاوارھا،درختیپشت د.... نبودکردمیفکر م

 ...مشخص بودند
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 مشخص بود و راه را بھ یکی بود کھ راه عبور باری تندیبیسراش        
 ...کردیداخل باغ باز م

 
 ....میمومدی مدی کھ باھیی جانجایا-        
 نفر بود ھی ذھنم فقط یتت،توی کھ مادرجون شک کرد بھ ھویروز اول        

  خبر دارهزیکھ مطمئن بودم از ھمھ چ
 ... سخت و تنھام رو بااون آدم پرکرده بودمی سالھا روزانیھمھ ا        
درستھ .... از خانوادم محافظت کنمدی داده چطور باادی کھ بھم یمرد        
  بودھی بقتی فقط ذھننی بودم و مقتدر اما ایمن قو
 ادی مرد بھم نی اما نداشتم و اداشتمی رو مزھای چیلی جرات خدیمن با        

کھ از داشتھ ھام محافظت ... و مقتدر باشمی کھ واقعا قوھیداد نھ درنظر بق
 ....ارمیکنم و نداشتھ ھام رو بھ دست ب

 ....اون روز ھم اومدم سراغش        
 .....از تو گفتم و شباھتت بھ مھرسا        
 .... کھ مشکوک بودیتیاز تو گفتم و ھو        
 خبر ی بزھای چیلی کھ من از خیو اون مرد از گذشتھ ھا گفت،گذشتھ ا        

 بودم
 یی مھرسا مطمئن بودم کھ تو دختربای تقراوررضای داکردنیقبل از پ        
 ....شدمی از پدرت ھم مطمئن مدیاما با

 ....کھ مطمئن شدم        
 ی از کسدمی کھ من شنی تا درباره ھمون گذشتھ انجایامروز آوردمت ا        

 یری قدرت بگیتونی و تو مگھی بھت نمیزی چقتی کھ جز حقیبشنو
 .....یری قدرت بگیتونی اون مرد میاز حرف ھا        

 
 ھ؟یاون مرد ک-        
 نبوده کھ یطی شرای لحظھ لحظھ مادرت بوده اما توی کھ تویکس-        

 ....ھی بتونھ بھش اعتماد کنھ و تکشھیمادرت مثل ھم
 ..... رو خودت بشنوزی چا،ھمھیحاال ھم فقط باھام ب        

 
 کھ ارسالن ی مردخواستمی بگم اما می چدی بادونستمینم.... کردمیمکث        

 نمی رو ببزنھیازش حرف م
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 ....میباشھ بر-        

 
 .... جمع کردم و دستم رو دور ماگ قھوه حلقھ کردمشتریپاھام روب        
 ......باصداش سرم رو باالآوردم        

 
 .... نبودنیقصدم ا......ببخش اگھ ناراحتت کردم-        

 
 .... کردم و نفسم روآروم فوتدمی کشیآھ        
 بھ اسم نھیبی من رو باراول میمدت ھاست ھرکس.... عادت کردمگھید-        

 ....کنھیمھرسا صدام م
 

 نگفتم اگھ بگم ھم قد و وزن ،دروغیتو واقعا مادرت....بھمون حق بده-        
 یی مھرسایاون سالھا

 
 د؟یشما مادرم رو دوست داشت-        
 ادگاریتنھا .... خواھرمادگاری..... من بودزیدوست داشتم؟مادرت عز-        

 خواھرم
تمام شھر ..... مادرت نبوددمی بودم وتا بھ خودم جنبریاون روزھا درگ        

  رو کردم اما نبودرویرو گشتم و ز
 ....میبازم گشت....پدرت برگشت        
 ادمھ،ماتی نامھ بھ نگھبان داده بود رو ھی کھ اون زن اومدم و یروز        

 ی قنداق گذاشتتوھی اومد و رزنی پھیچند روز بعدش ....و مبھوت بودم
  مادرت بودادگاریبغلمون کھ 

  گل برام آورده بودی بی نامھ از بھی زن ھ،اونی خبرھی بودم دهیفھم        
 نھی ندادو مسر بوده من رو ببچکسیبچھ و نامھ رو بھ ھ        
ودم اما خودم رو باعجلھ من اون زمان تھران نب        

 از بودن ی باور کنم کھ مادرت مرده،ھنوزم دنبال ردخواستمینم.......رسوندم
 مادرت بودم

 .... گرفتملی بچھ و نامھ تحوھیاومدم و         
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 شیکی کھ ییبچھ ھا...... مرساگفتھ بودی نامش برام از بچھ ھایتو        
سا اما من فکرکردم منظورش بھ  بھ مریکی و اون ھی شبنای از حد بھ سشیب

 ....اون بچھ مرده است
 .....دی نامھ جدھی چرا اول اون نامھ اومده و بعد بچھ و دونستمینم        
 دای پیزیچ..... بودمیشک کردم و دنبالش رفتم اما بازم دست خال        
 ....نکردم

 
 یدستم رو محکم تر دور ماک حلقھ کردم و بھ ارسالن زل زدم کھ رو        

 .... نشستھ بودیمبل تک نفره ا
کھ رفتند دنبالش اما مادرم .....ھمھ ادعا داشتند کھ دنبال مادرم گشتند        

 ..... کردهمشی خوب قادینبوده،کھ فر
 مادرم کجابوده ی و آوارگی درموندگی اون روزھاگفتی میکیکاش         

 ........کھ بعد نخواد دنبالش بگرده
 ....کھ چرا ھمشون رھاش کردند        

 
 .... جان دوختمیینگاھم رو از ارسالن گرفتم و بھ دا        
 شھی ھمدی کھ ادعا داریید؟شمای مادرم کجابودیی تنھایاون روزھا-        

ادرم بود کھ رھاش  مھمتر از میزی اون روزھا چھ چدیکنار مادرم بود
 د؟یکرد

 کردند اما رونشیبھ مادرم تھمت زدند و از خونھ خودش ب        
 د؟ی دنبالش گشتدیکنی کنارش و حاال ادعا مدی نبودچکدومتونیھ

 ..... تباه شدشی زندگیوقت.....نوش دارو بعد از مرگ سھراب        
 من کھ یال زندگس٢٠ مثل تمام دهیمادرم زجر کش....کنمیمن درکش م        

 ..... و تباه شدمدمیزجر کش
 .... کمکم نکردی رفت و کسی کھ بھ تباھیسال٢٠ یمثل ھمھ         
 کار رو نی ای من رو ھم بفرستھ کنار شماھا ولتونستی می بیب        
چرا؟چرا نفرستاد و باعث شد من امروز شک کنم بھ اون ھمھ ....نکرد

  و محبت مادرانش؟یمھربون
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 اون شھیمگھ م..... داشتھیلی دلھیحتما .....شی ستادونمی نمی بیاز ب-        
 ھی بزرگ کردن مادرت وبعد ھم توگذاشتھ ی کھ ھمھ عمرش رو برایزن
 .... کارش نداشتھ باشھی برای منطقلیدل

 باشھ اما من حی بھ نظرت توجدیگم،شای خودم میاما از اون روزھا        
 ..... نبودمی خوبطیواقعا در شرا

 .....؟ییزدای عزیدیگوش م        
 .....نگاھش کردم        
 با ھم داشتند اما معلوم ی تضادجالبی جوگندمی و موھایاون نگاه مشک        

 .... بودهپی خوش تیادی ھاش زیبود کھ جوون
 ی ادامھ صحبت ھادنی شنی خودم رو برای تکون دادم و آمادگیسر        

 .م کردمگذشتھ اش اعال
 

 .......میاون روزھا من وخانمم بھ مشکل برخورده بود-        
 ....خانواده سپھرتاج ھا امامتفاوت بود..... خانواده بودنیخانمم از ھم        
 اما می نداری مشکلچکدومی کھ ھگفتندیدکترھا م.....میشدیما بچھ دار نم        

 ....میشدیبازم بچھ دار نم
حداقل خانواده من ...... رو زده بودم اما خانواده ھامون نھدشیمن ق        

 ....نھ
 .....ِ بود و بازارش و من تک پسرشی حاجھی        

 
 از یدرد.....دادی رو نشون منی سنگی زد کھ عمق دردیپوزخند        
 ....گذشتھ
در ...... رو داشتندییبای از زیی فقط نمارونی خونواده از بنیانگار ا        

 ....اصل ھر کدوم بھ نوبھ خود پر بودند از درد و رنج
 

 رو خراب مونی با ھمھ مخالفت ھا زندگمیکردی میمن و مھربانو سع        
 .....شدی اما نممینکن

 خواھر و برادر ی طرف دخالت ھاھی طرف خانواده من و از ھیاز         
 .... رو برامون زھرمار کردندیمھربانو زندگ

 و من دل گشتندی من میخانواده من بدون من دنبال ھمسر دوم برا        
 ...... بودم کھ مھربون بود و صبوریبستھ زن
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 خونھ نی دردسر افتاده بود،من بخاطر مشکالت از ای مادرت تویوقت        

 ....... نبودمانی رفتھ بودم و اصال در جررونیب
 رونیاز ب.... نداشتمی نامھ ھا اطالعھ،ازی چانی جردونستمیمن اصال نم        

  نداشتمیکردنش اطالع
  نکردمدایگشتم و پ...... بود اما بازم گشتم دنبالشری کھ ددمی فھمیوقت        
 ....... من ھم زده بوددی سراغم،انگار قومدیمرساھم ن        

 
 

ر  دست بھ دست ھم داده بوده کھ مادرت دوزیاون روزھا ھمھ چ-        
 تاوان کارش رو پس بده دی بایبشھ،درستھ کھ ھمھ مقصرند و ھرکس بھ روش

 یستیاما خانمم تو مقصر ن
 یزی کھ چرم،درستھیگیسالت رو از اون مردک م٢٠تاوان تمام         

 بخشش اقتی مردک لنی چون اشھی کم دلت آروم مھی اما حداقلش گردهیبرنم
 نداره

 تی ادامھ زندگستیقرار ن....ی کنتیرو اذ خودت ستیاما خانم قرار ن        
حداقل امروز از ادامش لذت ببر،امروز .... بھ خاطر گذشتھیرو خراب کن

 .....وقت لذت بردنھ
 

 .....دمی کشیقینفس عم        
 مھربون،نھ شی بسازمش اما نھ ستاخوامیم.... خرابش کنمخوامینم-        

  جرات کنھ حرف نامربوط بھش بزننی کھ ھرکسیشیستا
 رو یزی اون چتونمی مدونمی نمی از موضع قدرت وارد بشم ولخوامیم        

 انھ؟ی ارمی بھ دست بخوامیکھ م
 

 دمی برات انجام می بخوایزیھرچ....من ھستم خانم-        
 

 شد کھ مارو نگاه دهی جون کشیی زدم و نگاھم بھ سمت دایلبخند آروم        
 ....کردیم

 شدی اومد و ھمونطور کھ بالبخند بلند مشترکشی نگاھم لبخندش بدنیباد        
 :گفت
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 ...ری بخادتی کھ یی کجای جوونی آیآ-        
 : بھ شونھ ارسالن زد وگفتیدست        
 کھ آروم بود و ی بال و پر دادم بھ دخترینطوری ھمی روزھیمنم -        
 .....صبور
 ..... بودمی کھ ھمھ زندگیبھ دختر        
 ..... پسری تو موفق باشدوارمیام        

 
 .....وبعد بالبخند از مادور شد        

 
 اومدم آروم تر رونی بییبای از اون خونھ باغ ساده اما پر از زیوقت        

 ... آرامش خاصھی....بودم
 مامان مھرسا بود برام آرامش یی جون کھ دراصل دایی دایحرف ھا        

 .....بخش بود
 .... بوداوررضای یآغوشش برام مثل آغوش اون روزھا        
 .... نبودی از اون ھمھ حس درد خبرگھید        
 .....کنندی ھا برام معجزه مییانگار آغوش دا        
 ید بھ نوع کھ تازه پا گرفتھ بویدرستھ کھ ھمھ بھ مادرم و بھ خانواده ا        

 من ی شده بودند و باعث سالھا عذاب براشیظلم کرده بودند و باعث فروپاش
 و آرامش دونستم،باقدرتی رو مزھای چیلیو مادرم شده بودن و اما حاال کھ خ

  برھمشون مسلط بشمتونمی میشتریب
 نکھی خوشحالم،ایلیزخی چھی امروز واقعا از ی عذاب ھایبا ھمھ         

  با من ندارنی فرھاد نسبت ودیمطمئنم فر
 حاال تصورم از پدرو پدرانھ ھاش برگشتھ،با ھمھ مقصر نکھیاز ا        

 اون روزھا کنار مادر نبوده ی تونکھی ناراحتم از انکھیبا ھمھ ا....بودن پدرم
اما بازم بودنش برام .... افتاد امای اتفاق ھا نمنی از اچکدومیو کھ اگھ بود ھ

 لذت بخشھ
 ساالر رو داشتھ ی برادرانھ ھاتونمی حاال با ھمھ وجودم منکھیو از ا        

 ....باشم خوشحالم
 ی حسرت بخورم و پدرھاستی پدرم قرار نگھی میحاال ھر کس        

 ...... بخورم و حسرت بخورمسھی مقادی را با فرگرانید
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 نی توھ مثل فرھاد عذاب بکشم وی بخاطر برادرستی قرار نگھید        
 ....بشنوم
 نابود شدم رو از ی و نوجوونی تقاص کودکتونمی کھ مھیحاال روز        

 .....رمیشون بگ
 ھمھ داشتھ ھام ینابود..... رومی زندگی باورھایتقاص ھمھ نابود        

 ....رو
 

 خونھ و نی ارسالن رو بنا بھ محق بودن من از ایحاال حرف ھا        
 .....فھممیخانواده رو م

 .... کرده بودندینی بشیاون امروز رو پ        
 

      
 

 ......می عمارت وارد شدیاز در پشت        
 ی لباسش بود رفت و من با چشمکضی تعوی کھ برایارسالن بھ اتاقک        

 .... بھ طرف اتاق رفتمثمیھمراه م
 دمی دی بود کھ تویزی چنی گرفتھ خالھ گل اولافھیبا ورودم بھ سالن ق        

 ....اومد
 

  خالھ جون؟؟؟نگرانتون بودم خالھ جانیکجا رفت-        
 

  خالھ؟ینگران؟بابت چ-        
 و ساالرم کھ رونی بی اومدیخالھ بھ قربونت تو کھ از سالن اونجور-        
  کجارفتدونمی ارسالن اومد و آرومش کرد بعدم نمدادی داد و بیبعد کل

 
 میماھممون خوب....ستی نیزینگران نباش خالھ جان چ-        
 دی رو ھم صدا کنھیبق....دی شام آماده کنی رو برازیفقط م        

 
  و بچھ ھا شام نخوردناشاریالبتھ آقا و ..... شام خوردن گل دخترھیبق-        

 
 : گفتمیباپوزخند        
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 زشامی میودتر از صاحب خونھ پا خونھ من مھمون ھا زیجالبھ تو-        

 نندیشیم
 و بچھ ھا رو از طرف من و ارسالن بھ شام دعوت دینی رو بچزیم        

 بدون مزاحم....میخوریمابا ھم شام م....دیکن
 

 زدم ی بھ نشونھ باشھ تکون داد و من متقابل لبخندی زد و سریلبخند        
 .و بھ سمت اتاق رفتم تا لباسم رو عوض کنم

 
 ....باتعجب بھ دور وبرم نگاه کردم        
 ....کردمی چکار منجایمن ا        
 ..... ارسالن بودمشیمن کھ پ        
 .....شدی نمدهی دی بھ خوبیزی چچیھ        
 .....ی الھی وسچی بدون ھی اتاق خالھی        
درب  دنبال یکی تاری کھ بھ دلم افتاده بود تویباوحشت و ھراس        
 ....گشتمی میخروج
 ...... بھ سمتش رفتمی نورکھی باردنیبا د        
 از نور وارد ی اکھی باز بود کھ از ھمون باز بودن باری در چوبھی        

 .....شده بود
 ..... باز شدی آرومری جری جی کھ باصدادمیدر رو کش        
 ..... شدی روبرو وجودم پر از شگفتی صحنھ دنیباد        
 ..... بزرگی سرسبز با شکوفھ ھایپر از درخت ھا..... باغ بودھی        
 .....میانگار بھار شده بود اما ما کھ زمستون بود        
 .....شمی موونھی دارم دایخدا        
 کنم و دای رو پی کسدی گذاشتم تا شارونی و ھراس قدم بھ بدیبا ترد        

 ......کنمی م چکارنجایبپرسم من ا
 ..... کار ارسالن باشھدیاصال شا        

 
 ......ی بلندتری صداش کردم و بعد با صدای آرومیاول با صدا        
 گم دهی بلند و سربھ فلک کشی درخت ھانی من بود کھ بیاما فقط صدا        

 ....شدیم
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 .... کنمدای پرونی بھ بی راھدیبا        
 

 ....گشتمی اون باغ می کھ سرگردون توشدی می ساعتمیفکر کنم ن        
 .... داشتمیبی عجیاحساس تشنگ        
 .... دونفر بھ طرف حرکت کردمی صدادنیباشن        
 بفھمم تونستمی صدا برام آشناتر بود اما نمرفتمی بھ طرف صدا میھرچ        

 ..... صداش برام آشناستنقدری ھست کھ ایک
 

 نشستھ بودند بھ طرفشون قدم یمکتی نی دو تا خانم کھ رودنیبا د        
 ....برداشتم
 اما ھردو دمیدیمن درست پشت سرشون بودم و صورتشون رو نم        

 ...... بودنددهی پوشیزرنگی ری با گل ھادی سفیچادر ھا
 

 ..... خانم ھادیببخش-        
 ....دمیبابرگشتن ھر دو بھ سمتم با تعجب نال        
 .....ی بـیبــ-        
 مزد دستم ینجوری ھمھ سال انی ا؟بعدی کھ چینجااومدی؟ای چی بیب-        
 ....؟؟؟یرو داد

 
کھ من از نبودنش ..... تنگھی بی بی کھ چقدر دلم برادمیفھمیحاال م        

 ... بودن گذشتھینھ از مخف.... روزھا ناراحتمنی ایتو
 ..... منی بیب-        

 
 بودم ازم رو برگردوند و ازم دهی کھ تاحاال ازش ندیتی باعصبانی بیب        

 .....فاصلھ گرفت
 .....ختیومن دلم ر        

 
 : تکون داد و گفتی بود سری بی کھ کنار بیخانم        

 
 ھمھ سال نیازت توقع نداشت بعد از ا......یدخترم دلش رو شکوند-        

 .....ی و بھش شک کنیناراحت بش کردن برات،ازش یمادر
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 :دمی رفتم و نالی بیبھ طرف ب        

 
 یتو.....کردمی شک مدینبا......اشتباه کردم.... جونمی بیببخش ب-        

 .....کنمی دارم چکار مدمیفھمیاصال نم.....ی بیشوک بودم ب
 

 پاھام ی رو جلویمی قدی بھ سمتم اومد و دفترچھ مشکتیباعصبان        
 ....انداخت

 
 ....نجاستی ای بدوندی کھ بایزیھر چ-        
 .....یھمھ عمرش رو بخاطر تو بھ فنا دادم،کاش قدرش رو بدون        
 برو دنبال یبشنو.  روحاشونی داستان ھا و توجنکھی ایبجا        

  دارهی رو کھ بخوایزی دفترچھ ھرچنیا.....قتیحق
 .....ندهیھمھ گذشتھ و آ        

 
 ....ی بیب-        
 ..... رو داشتتشیھنوزم عصبان        
 .... دختری نکناھمی بار رو سنی ادوارمیام-        

 
 گرفتی نگاه کردم کھ داشت ازم فاصلھ می بیباتعجب بھ ب        

 
  نــــروی بـیبــ.....من....بمون..ی بیب.. نروکنمی خواھش می بیب-        

 
 از ی خبرگھی و دشدی ھر لحظھ فضا سردتر و می بیا دور شدن بب        

  بردارمدونستمی قدم ھم نمھی یاون باغ سرسبز نبود و من حت
 بدنم بھ لرزه در ی تک تک اجزاکردمیاونقدر ھوا سرد بود کھ حس م        

 ...ادیم
 .... بھ اتاق خواب پرتاب شدمکی تاری از اون فضایدیباتکون شد        

 
 ....ارسالن-        

 



 235 

 .....خوردیاونقدر سردم بود کھ تمام دندونام بھ ھم م        
 

 ؟یدیخواب بد د....جانم؟-        
 

 ..د ونم..نم...ناراحت..من...دفترچھ..ی بیب..ارسالن-        
 

 یکنی مفیاالن آروم باش بعد تعر....یدیآروم خانمم فقط خواب د-        
 .....برام

 
 محکمش دور ی قویبا فرو رفتن درآغوش ارسالن و حلقھ شدن دستھا        

 ......کردمیکمرم احساس آرامش م
 

 کھ قبال ھم ییاون دفترچھ کذا.... اون دفترچھ بودریاما بازھم ذھنم درگ        
 ..... آوردی کھ دلم رو بھ درد می بی بی بودمش و حرف ھادهی دی بی بشیپ

 رو آزار زمی عزی بی چشم و رو شدم کھ بی احمق و بدرنقیچطور ا        
 ...دادم

 
 

 ....دمی صورتم کشی رویدست        
 ..... نداشتمیاصال حال مساعد        
 ... بودم کالفھ بودمدارشدهیاز صبح کھ ب        
 ی واون دفتر مشکخوردی سرم چرخ می توی بی بیفقط حرف ھا        

 .... بوددمی دیرنگ جلو
 ....دمیمطمئنم اون دفتر رو قبل د        
اما من بعد از مرگش ....اما..... بودی بی صندوقچھ بیاون دفتر قبال تو        

 ....دمیاون دفترچھ رو ند
 ..... باشھدینکنھ دست فر        
 ..... باشھ؟؟دی دست فردی داره کھ بایآخھ اون دفترچھ چ        
 ...اما کجا؟... کرده باشھ؟می قا اون روی بی بدمیشا        
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 الی خی کھ از صبح تا حاال شما بھی خواب چنی ای بگیخوایخانم نم-        
 ؟یای نمنیی و از تخت پایھمھ ما شد

 
 .....ی بیب-        
  شده؟ی چیگی اما نمی بی بیگی می خانم؟از صبح داری چی بیب-        

 
 تمام خوابم کردم،از ارسالن فی و شروع بھ تعردمی کشیقینفس عم        

 ....کنھیمطمئن تر نداشتم و مطمئن بودم کمکم م
 

  بوده؟ی اون دفترچھ چیکنیفکر م-        
 ی بی بیمی صندوقچھ قدیتو.... بودمدهیاون دفترچھ رو من قبال د -        

 بود
 .....دهی بھم ماون روز بھم گفت اون دفترچھ مال مامانمھ و بھ وقتش        
من صندوقچھ رو .... اون دفترچھ نبودگھی فوت شدند دیاما وقت....اما        

 .... و دفترچھ نبوددمید
 ..... دارمازیاما حاال من بھ اون دفترچھ ن....خب اون زمان مھم نبود        
 رو یاما چ...... مھم نشونم بدهزی چھی خوادی می بیمطمئنم ب        

 ....دونمینم
 

  کھ ممکنھ کجا باشھ؟یدیاحتمال نم-        
 

 : تکون دادم و گفتمیسر        
 

 ی اون دفتر رو واسھ چدیاما خب فر.... باشھدی فرشی پدیاول گفتم شا-        
 ده؟ی چطور بھ دستش رسخواد؟اصالیم

 ھنوزم دی فربندمیشرط م.... شدهیاون صندوقچھ کف سالن خونھ مخف        
 ..... خبرهیاز وجودش ب

 
 ..... کردهمشی قایی جای بی بدیبعدم فکر کردم شا        
پس امکان .....می مطمئن تر نداشتینی زمریخب ما از اون صندوقچھ ز        

 .... ھستی منتفگھی دیجا
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 پس دفترچھ کجاست؟؟        
 

 داده تا بھ تو ی از خونھ خارجش کرده باشھ و بھ آدم مطمئندمیشا-        
 ....مگھ نگفتھ بھ وقتش....برسونتش

پس ممکنھ اون ..... ھم گفت چون االن وقتش بوده اومدهاوررضایخب         
 ... باشھ؟ششیدفترچھ ھم پ

 
 اور؟ی شیپ-        
  نداشتھاوری مطمئن تر از ی بیب.....آره چرا کھ نھ-        
از .....دیتو و ساالر درآرامش باش نکھی ایاون از خانوادش زده برا        

 گذشتھ ھم خبر داره
 ..... اون باشھشیپس ممکنھ دفترچھ ھم پ        

 
 ....آره ممکنھ....آره-        

 
 برم کھ ارسالن مچ اوررضای بھ سمت اتاق عیباعجلھ بلند شدم تا سر        

 ....دستم رو گرفت
 ....باتعجب بھش نگاه کردم        

 
 ؟یکنی کار میچ-        
 رو شونی کھ ای و دستور بدینی بشھیفقط کاف....یشما خانم.....خانمم-        

 .....صدابزنند
 

 ..... و لبم رو گاز گرفتمدمی بھ پشت گردنم کشیدست        
 

 ....عادت ندارم ارسالن....حواسم نبود.....زهیچ...خب-        
 

 ارسالن سرش رو بھ طرفم خم کرد        
 ی گردنم،احساس داغی داغ ارسالن بھ انحنایبا خوردن نفس ھا        

 .... ھمھ وجودم رو فراگرفتیبیعج
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 ....کی خانم کوچیکنیعادت م-        
 

 بازم منو نکھی و من حرص خوردم از ادی خندی بلندیوبعد با صدا        
 ..... خطاب کردکیخانم کوچ

 
 

 حفظ کنم و ھمونطور کھ ارسالن گفتھ  آرامش خودم روکردمی میسع        
 .....بود خانم وار رفتار کنم

 چارهیاتفاقا بھ نظرم بعد از اون ھمھ ب... نبودیحس قدرت حس بد        
 .....  حس قدرت لذت بخشھنیبودن،ا
 ......ستی نی شخص عادنھی کھ قراره روبروم بشیاما شخص        
 .... کردمی آدم زندگنیسال از عمرم رو کنار ا١٠من         
 ..... مرد پناه ھرروز و ھرشبم بودهنیده سال ا        
 بھتر باشھ بگم ناراحت اما بازم دی دلخورم و شایلی از دستش خنکھیباا        

 ..... خوشحالمیلی اومده خنکھیاز ا
 ..... و خشک رفتار کردن برام سختھی جدنطوریو حاال ا        

 
 ..... درزدن بھ خودم اومدم و نگاھم رو بھ ارسالن دوختمیباصدا        
 .....کردی توجھ نمزای چنیارسالن ھم کھ اصال بھ ا        
 کھ من ی بلند شد و بھ سمت مبل دونفره ازشیباآرامش از پشت م        

 ..... گرفتینشستھ بودم اومد و کنارم جا
 .... شدمرهیبا تعجب بھ ارسالن خ        

 ھم انداخت و دستاش رو درھم حلقھ کرد و یپاش رو مقتدرانھ رو        
 .... پاش گذاشتیرو

 ....شدی آماده مبای تئاتر زھی یانگار کھ داشت برا        
 

 :آروم زمزمھ کردم        
 ....ارسالن؟؟-        

 
 .....ینی عمرت رو ببالی سرنیباتری زخوامیم.....آماده باش خانمم-        
 ...... آدمھنی حل معمامون فقط بھ دست اکنمیمن کھ فکر م        
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 ؟یکنی فکر میتو چ        
 

 از ارسالن پام رو دی تکون دادم و من ھم بھ تقلیسر....خندم گرفتھ بود        
 .... ھم انداختمیرو

 وارد شد و اعالم کرد ثمی ورود میبااجازه دادان ارسالن برا        
 ....ه اومداوررضای

 ....می لحظھ حس کردم من و ارسالن پادشاه و ملکھ ھستھی        
 .....نمیبی میخی تارلمی فھیانگار دارم         

 
 رهی بھ ورودش خی لبھام کنار رفت و جدیبا ورود رضا لبخند از رو        

 .....شدم
 نی اتونھی می و چنمونیبھ اندازه تمام آن ده سال نبودش فاصلھ افتاده ب        

 .... برگردونھشی رابطمون رو بھ ده سال پتونھی میفاصلھ رو برداره؟چ
 رو از دستھام گرفتم و بھ صورت مھربون رمی ارسالن نگاه خیباصدا        

 .... شدمرهیو آروم رضا خ
 ی رو من کھ نھ،گرد ھانیا.... شده بودری پی ده سال حسابنی ایتو        

 ....دادی موھاش نشون مینشستھ رو
 

 ..... حل بشنددی ھست کھ بای موضوعاتھی-        
 

بانگاھم از او خواستم اجازه بده کھ من ادامھ .....بھ طرفش نگاه کردم        
 .....رمیصحبت رو بھ دست بگ

 ..... زدم و بھ طرف رضا برگشتمی کھ تکون داد لبخندیباسر        
 

 ...... سر اصل مطلبمی مستقخوامیم-        
 ی باعث شده من رو بھ حضور بخوای بدونم چخوامیم.....خوبھ-        

 .....خانم
 

 رو ی بی رنگ بیمن دفترچھ جلد چرم مشک.....ی بیدفترچھ ب-        
 .....خوامیم
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 گفتھ بود اون دفترچھ مال مادرمھ و االن اون دفترچھ رو ی بیقبال ب        
 ......خوامیم

  کجاست؟یدونیتو م        
 

 .....کنھ؟ی مھم رو کجا پنھان میزھای چی بی بیمگھ فراموش کرد-        
 

 .... زدمیپوزخند        
 ..... از روش ارسالن استفاده کنمخواستمیم        

 
 .....ستی کھ دفترچھ اونجا نیدونیتوخوب م.... نکن رضایبا من باز -        
 گھی دیی ممکنھ جاری مطمئن تر از اونجا نداشت،پس غیی جای بیب        

 .....باشھ
 ری غی کسشی ممکنھ پریپس غ....والبتھ آدم مطمئن تر از تو ھم نداشتھ        

 .....از تو باشھ
 

 من ی بخاطر حرف ھاکردمی کھ حس میلبخند..... زدیلبخند        
 .... اتاق حضورنداشتیانگار اون لحظھ اصال تو.....ستین
 

 .....ی مادرت شدھی شبیلیامروزخ-        
 ....والبتھ جسور..... بودرکی اندازه باھوش و زنیاونم بھ ھم        
 .... منھشی اون دفترچھ پیکنیدرست فکر م        
 ....دادمی سراغم،خودم دفترچھ رو بھت میومدیاگھ خودت نم        
 ......ندهی چند روز آدیشا        

 
 آورد و رونی بزرگ پالتو بلندش ببی رواز داخل جیپارچھ ترمھ ا        

 ..... گذاشتزی میرو
 ام حبس نھی سی نفس توی دفترچھ مشکدنیبا باز شدن پارچھ ترمھ و د        

 .....شد
 

 یدفترچھ صندوقچھ ب.... خوابمیدفترچھ ا......ھمون دفترچھ بود        
 ..... مادرمادگاریدفترچھ .....یب
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 ی نفس توکنمی احساس مادیھرزمان کھ اسمش م......مھرسا....مادرم        
 .....کنمی وجودم حس می رو تویبی و سوزش عجشھی ام حبس منھیس

 محافظت از من و برادرم چھ ی کھ برادونمی اما مدمی کھ ندیمادر        
 .....دهی رو کشی سختیروزھا
 ..... کاشیا....دمشیدی بار مھیکاش         

 
 رو کرده بودم تا روی دوروز اونقدر خط بھ خط دفترچھ رو زنی ایتو        

 .... نبود جزخاطرات عشق مادرمچی اما ھداکنمی رو پیزیچ
 کھ عشق رو تجربھ کرده اما پدرم رو یی از روزھایخاطرات        
 ....نداشتھ
 خوب باھم یااز روزھ.....شونیواشکیوبعد از خاطرات دونفره و         

 ......بودنشون
 نوشتھ بود کھ بھ عقد پدرم دراومده و در اوج ییاز روزھا        

 و دهی حدش رسنی کھ از نظر خودش عشقش بھ باالترییروزھا.....بوده
 ....کردهی رو با درد تحمل منای روز نبودن سھیتحمل 
ن روزھا  اوی کھ توی نوشتھ و عذابنای ماھھ سکیو بعد از نبودن         

 ....دهی نبودن و دور بودنش کشیبرا
 ..... رفتن نداشتھرونی حاملست و جرات بدهی کھ فھمییاز روزھا        
 .....دهی از خونھ کشرونی کھ بییتا اون اتفاقات نحس و بعد عذاب ھا        
 بھ شھی کھ ھمیی کسانکھی و اون ادادهی عذابش مزی چھیاون روزھا فقط         

 ھی بعد از پدرش بھ اونھا تکشھی و ھمدونستتشونیعنوان خانواده و ھمراه م
 خودش ی از ملک شخصی باھاش برخورد کردند و حتنطوریکرده بوده ا

 ..... کردندرونشیب
 اونقدر دی باگفتھی مشھی دفترچھ اش نوشتھ بود،پدرش ھمیمادرم تو        

 و ماتی تصمنی کوچکتری جرات نکنھ روچکسی کھ ھیمقتدر ومحکم باش
 ....کارھات اثر بزاره

 کار رو نتونستھ انجام بده و حاال در نیوباز نوشتھ بود کھ متاسفانھ ا        
 .......شھی می سرنوشت خودش و بچھ اش چدونھی کھ نمھیراھ

 
 .....کردی مدادی تک تک کلماتش بیترس تو..... بوددهیمادرم ترس        
 ..... تحملش کردشھیقات و نبود عشقش،چطور ماون ھمھ اتفا        
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 گرفتم وبھ عقب ی شونم نگاھم رو از آسمون ابری رویباخوردن دست        
 .....برگشتم

 
 ..... خانم؟ییکجا-        
 :ابروھاش رو باال داد و گفت        
 زه؟ی اشک برینطوری باعث شده خانمم ایچ-        
اصال ......دمی صورتم کشی تکون دادم ودستم رو رویجیسرم رو باگ        

 .....ختمی اشک رنطوری ایمتوجھ نشده بودم کھ از ک
 

 ....دمیاصال نفھم-        
 .....دستش رو دور شونم حلقھ کرد و من رو بھ سمت تخت برد        
 نیا...... آغوشش جا کردمی توشتری تخت،خودم رو بیبانشستنمون رو        

 ..... آرامشم بودی ھی امن و ماگاهی آغوش برام جانیاروزھا 
 شونی حد ناراحت و پرنی کھ تورو تاایزی درباره اون چیخوایم-        

 ؟یکرده حرف بزن
 خودت ینجوری تو انکھی تاامی کندای راه حل پمیفکر کنم با ھم بھتر بتون        

 ......یرو آزار بد
 

 ....دونمیم-        
 خب؟-        
 حد نی تا اتونھی عشق و اعتماد مدونستمینم....دهی زجر کشیلیمادرم خ-        

 ....تلخ باشھ
 بھا ی و ھر اعتمادیھرعشق.....بھا داره....کی خانم کوچستیتلخ ن-        

 .....داره
 بھ ی وقتای میدی اول بھاش رو مای یزی داشتن و خواستن ھر چیما برا        

 .....میدی بھاش رو ممیدستش آورد
 ....استیقانون ھمھ دن.....ھی قانون زندگنیا        
 ..... ناراحت کنندستنی شکل بھاش رو داده و خب انیمادرت بھ بدتر        
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 یزی چھی ی بی نبود اما بیزی اون دفترچھ جز خاطراتش چیتو-        
 جز یزی خب چیعنی....دمی نفھمیزیاما من چ..... بھ من بگھخواستیم

 ....خاطرات نبود
 اون خواب رو ی بخاطر آشفتگدیشا.... باشھیزی چدیحتما نبا-        

 .....یدید
 خوابش رو دی بھ دفترچھ نبود،چرا باادمیمن اصال ..... ممکنھریغ-        

 .....نمیبب
 ریغ..... خواب رو با تمام وجودم حس کردمنیارسالن من ا        
 ...... کنمدای پیزی چھی خواستی می بیب.....ممکنھ

 
 بارم من ھی اری دفترچھ رو ب،پسی مطمئننقدریباشھ اگھ ا-        
 ....داکردمی پیزی من چدیشا.....بخونم

 
 :سرم رو بلند کردم و بالبخند گفتم        
 ؟ی جدیجد-        

 
 : صورتم نشوند و گفتی رویبالبخند بوسھ محکم        

 
 .....کی خانم کوچید جیجد-        
 ....خوردمیو من بالبخند حرص م......وبعد قھقھ خندش بلند و بلندترشد        

 
 داشتم ای بود کھ ارسالن مشغول خوندن دفترچھ بود و من یچند ساعت        

 .....زدمی اتاق دم می توای کردمیبھش نگاه م
 ..... ھمھ انتظار و فکر کالفھ شده بودمنیاز ا        

 
 رو رفتی مجی گادی ارسالن سرم رو کھ بخاطر راه رفتن زیباصدا        

 .....بلند کردم
 

 .....شی ستاستی نیزیچ-        
 ....ادی نمری ازش گیزیچ....ھی دفترچھ خاطرات عادھی فقط نیباورکن ا        
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 ....اما-        
فت تاسکوت  در ارسالن دستش رو باال اورد و مقابلم گریباصدا        

 ....کنم
 ..... دادمھی دادم وسرم رو دوباره بھ عقب تکرونینفسم رو محکم ب        

 
 ....نندی شما رو ببخوانی خانم مازین..... آقادیببخش-        

 
 ...ادیبگو ب-        
 .....چشم آقا-        

 
 ..... دوختمشی آبی رو بھ چشم ھااز،نگاھمیباورود ن        
 نی ایچقدر تو..... ساالرم تنگ شدهی آبی چشم ھایچقدر دلم برا        

 ....دادی آزارم مشی خالیچندروز جا
 

 ال؟ی برم وتونمیخب من م....زهیچ....ارسالن-        
  چھ خبره؟الیال؟ویو-        
 الی تلفن ویحت....دهی ساالر تلفنم رو جواب نمزنمی زنگ میآخھ ھرچ-        

 ....دارهیرو ھم برنم
 

 : گفتتیارسالن باجد        
حتما .... از دستت نفس راحت بکشھی چند روزھی ی بزاریخواینم-        

 د؟ی باشھ تا کل کل کندیبا
 .....فقط نگرانشم.... خواست کل کل کنھ؟یک-        

 
 .... جا گذاشتھنجای اشمیگوش....ستی نالیو....نگران نباش-        

 
 : بھ من و ارسالن نگاه کرد وگفتی با خوشحالازین        
 

  ستا؟د؟آرهیشما ازش خبر دار-        
 

 : زدم و گفتمیلبخند        
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 ..... عمھ خانمشیرفتھ پ....ستی نالیو....زمیآره عز-        
 

 گرفتھ؟عمع مھتاج بفھمھ کھ ھمھ مارو تونیعمھ مھربان؟شوخ-        
 ....کشھیم

آدم ....ندازهی ھمھ مارو بھ دردسر مشعوری پسره بنی باالخره ادونستمیم        
 ....ستیبشو ھم ن

 
 ....؟ی نگرانشی کھ االن گفتی تو نبودیفسقل....ازین-        
 ستی نی دو روزھی ارسالن؟من گفتم نگران اون پسره احمقم؟یمن؟ک-        

 .....ولش کن بابا....میکشی نفس ممیدار
 

 ....ستی مشخص نشی و شوخی جدچوقتیھ..... شدمرهیبا خنده بھش خ        
 .... نگاھم رو از ارسالن گرفتمازی زده نجانی ھیباصدا        

 
 د؟یشما ھم دار.... ھایی دفترچھ جادونیاز ا.....یوا-        
 .....کنھی ازش داره کھ اصال از خودش جداش نمیکیمامان منم         
 .....ارمی دفتر در بنی بارم کھ شده بتونم سر از اھیآخ من دوست دارم         

 
 : رفتمازی نمتیباتعجب و باعجلھ بھ س        
  دفتر رو داره؟آره؟نیمامانت مثل ا....ازین-        
 ...از؟ی ننھ؟ارهی مثل ھمیمطمئن        

 
 می و اونا ھم تصمدهی مھرسا براشون خری بابانوی اگھیم.....آره بابا -        

 ....سنی دلشون بود رو بنوی کھ رویزیگرفتن ھرچ
 

 ...... مامانم؟یبابا-        
 .....دهی بابابزرگ تو براشون خرگھیمامانم م.....آره-        
 مگھ نھ ارسالن؟.... بدونھ؟یدی جدزی چدجونی ناھدیشا-        

 
 ....اما خب....ممکنھ-        
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 شدن دهی کھ با کشدمیدفتر رو از دستش کش..... برگشتمزایبھ طرف ن        
 ی محکم بھ لبھ رمشی بتونم بگنکھیبازوم دفتر از دستم رھا شد و قبل از ا

 ..... افتادنی زمی و بعد ھم روزیم
 ام حبس نھی سی و جداشدن جلد دفتر،نفس تونیبا برخوردش بھ زم        

 ....شد
 ...... مادرم رو نداشتمی نگھ داشتن امانتاقتی لیمن حت        

 
 چشمام حلقھ زده بود و قدرت حرکت ازم صلب شده یاشک تو        

 .....بود
 

 ھ؟ی چنیا....نیا-        
 ....... افتادازینگاھم بھ دست ن        
 ....فتھی بخواستمیبخدا نم.....شیببخش ستا.... دفتر بودی تونیا-        

 
 .... دفتر بودی تونیا..... دفتر بودی تونیا        

 
 .....شدی گوش ھام تکرار می توازی نیصدا        
 ..... و نامھ رو گرفتمدمی کشازیدستم رو بھ سمت ن        
 ....شدی گوشم اکو می توی بی بیصدا        

 
 دنبال ،بروی ھاشون رو بشنوعی داستان و توجنکھی ایبجا        "

 .... دارهی رو کھ بخوایزی دفترچھ ھرچنیا......قتیحق
 "ندهیھم گذشتھ ھم آ        

 
 ......ندهیھم گذشتھ ھم آ.....ندهیھم گذشتھ ھم آ        

 
 .....شدی تکرار می بی بی دستام بود و حرف ھاینامھ تو        
 داشتھ باشھ و ھم ی بدی ھم خبرھاتونھی نامھ منی کھ ادونستمیخوب م        

 ..... صورتم رو نوازش کنھیشتری ھا رو با شدت بتیواقع
 کھ بخوام نمیبی لحظھ اونقدر شجاعت در خودم نمنیامروز و ا....و من        

 .... نامھ رو بخونمنیا
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 ..... بھ جون بخرمیی حجم درد رو تنھانیاونقدر توان ندارم کھ بتونم ا        
 

 ش؟یستا-        
 .....فتم و بھ ارسالن دوختمنگاھم رو از نامھ گر        
 ..... بودزی چشمام لبریحجم اشک تو        
 : گفتمی لرزونیباصدا        
 ....تونمی نمییتنھا...من....داداشم....شیببر پ...منو-        

 
 .....اون پاکت رو بده بھ من و برو آماده شو....باشھ-        
 .... ھست با حضور ساالر باز بشھ کھیزی پاکت ھر چنی کھ انھیبھتر ا        

 
  چکار کنم؟یعنی....دونمینم.....خب االن.....باشھ -        
 ....آروم خانم.....شمیآروم ستا-        
 ....ی لباس بپوشی برخوامیاالن فقط م.....فتاده؟خب؟ی نی اتفاقچیھ        

 
 سانت تکون خوردن رو ھم ھیقدرت .....انگار دست و پام سر شده بود        
 .....نداشتم
 ....ارسالن....ار-        
 گاه ھی تکنیو من انگار منتظر ھم....دست ارسالن دور کمرم حلقھ شد        

 ......زمیبودم کھ فرو بر
 
 

 یھنوز اتفاق.....آروم باش.......زم؟ی عزیکنی منکارویچرا با خودت ا-        
 فتادهین

 ....من...؟یچرارفت.....داداش-        
 زمیببخش عز.....اشتباه کردم رفتم....غلط کردم....جان داداش-        
فقط تو .....ستی مھم نیزی چچیھ.....زمی عزیباخودت چکار کرد        

  از دستت بدمخوامینم......یمھم
 ....تونمی نمییمن تنھا....مشی باھم بخوندیبا......شتی پامی بخوامیم-        

 ....امیمن م.......زمی عزامیمن م-        
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 یی رو بھم انداخت و باصداشی جدی دونھ از اون نگاه ھاھیارسالن         
 : آروم باشھ گفتکردی میکھ سع
 ......میفتی کم حالش بھتر بشھ،راه مھی.... ساالرستی نیازین-        
 ......ی نداریتو خودت حال مساعد        

 
خواھش .....از امانتم مراقبت کن.....جون تو جون خواھرم....ارسالن-        

 کنمیم
 : رو از دستم گرفت و گفتیارسالن با حرص گوش        
 خواھر تو زن منھ؟من یکنیانگار فراموش م....کدوم امانت؟...امانت؟-        

  چطور از زنم مراقبت کنمدونمیم
 

 : گفتتی کھ ارسالن با عصبانگفتیم ی ساالر چدمیفھمینم        
 نطوری ایتونی بازم منمی ببخوامی کھ جلوت نشستم مگھیچند ساعت د-        

  باش؟منتظری کنیجلوم بل بل زبون
 

 ..... مبل انداختی رو رویوبعد گوش        
 

 فتادهی تا خان داداشت راه نمیفتیھر وقت حالت بھتر بود بگو راه ب-        
 شیدنبال امانت

 .....کردی رو با حرص ادا میخان داداش و امانت        
 ومدهی بھ مذاق ارسالن خوش نیادی ساالر زیانگار کھ حرف ھا        

 .....بود
 .....من خوبم-        
 نکھی ا؟ازی ناراحتی بدونم االن از چخوامیم.....بلھ کامال مشخصھ-        

 ؟یاری سر دربیخواستی کھ مییزھای از ھمھ چیقراره بااون نامھ کوفت
  ازت توقع داشتم؟ھا؟یادی ھم من زدیشا..... دختر؟یفی ضعنقدریچرا ا        

 
 ...... بودمفیمن واقعا ضع.... کھ درست بودیو بھ راست        
 و فکر دنشی داشتھ باشم و فقط با دی نامھ خبری از محتوانکھیبدون ا        

 ..... نامھ باشھ غش کردمی محتواتونھی مییزھای چھ چنکھیبھ ا
 ..... انداختمنیی سرم رو پایبا شرمندگ        
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 ...... کنمدتی ناامخواستمینم....دیببخش-        
 

 ..... چونم گذاشت و سرم رو باال آوردریدستش رو ز        
 قلبم نمتیبی مفی ضعیفقط وقت....... خانممشمی نمدیمن از تو ناام-        

 .....شمی بودنت ناتوان مفی ھمھ ضعنیاز ا.....شھیفشرده م
 .... تنھات بزارمتونمی لحظھ ھم نمھی ی حتینطوریا        
 .....  پدرتیوحت....ستی نشھیساالر ھم.....ستمی نشھیمن ھم        
 .....ی تو ھم بھ سرنوشت مادرت دچار بشمی روز نبودھی اگھ خوامینم        
 ی جلو سختتونستیاما درکنارش نم......جسور بود.....مھرسا دانا بود        

 ..... باشھی قوافتادی کھ اتفاق میی ھامتیھا و نامال
 تو بھ سرنوشت مادرت خوامیمن نم.... بودنشھفی نشونھ ضعنیا        

 .....یدچاربش
 

 ....اما ھمھ بھ مادرم بد کردند-        
 بود؟اگھ ضعف نشون یاگھ مادرت قو....باھمھ بد کردن ھا-        

 رونی بود کھ بتونھ اون رو از عمارت خودش بی کسادیمیاگھ وا....دادینم
 ....کنھ

 کھ تو رو یاما در صورت...ھیعال....عشق خوبھ..... بودفیمادرت ضع        
 ..... کنھیدر برابر مشکالت قو

 ....میکنی حرکت میبھتر شد.... کم استراحت کنھی        
 .....چونمی زود گوش پسره احمق رو بپخوامیم        

 
 ؟یِا ارسالن با داداشم چکار دار-        
 ....ستیامانت ن.....ناموس من.... کھ زن منرهی بگادی دیبا-        
 .... الزمشھچوندنی کم گوشش رو پھی        

 
 نشوند وبھ طرف کمد لباس ھاش میشونی پی رویوبعد بوسھ ا        

 .......رفت
 ..... بودنیری بوسھ شنی بودن و انیو من فکر کردم چقدر ا        
 ......وچقدر من باھاش احساس قدرت دارم        
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 .... بودمدهی عمھ خانم رسیالی بود کھ بھ وی ساعتمین        
 .... تا آسمون متفاوت بودنی عمھ خانم،با عمھ خانم عمارت زمنیالبتھ ا        
 مامان ییعمھ خانم کھ مھربان نام داشت و در اصل ھمون ھمسر دا        

 .... شده بودندشونییبود کھ عمھ مھتاج و پدربزرگ ارسالن باعث جدا
 .....عمھ لحظھ ورودم اشک بھ چشماش اومد و منو محکم بغل کرد        
 بودم کھ ساالر ی ھمونقای دقومن.....گفت ساالر راجع من گفتھ        

 .....گفتھ
 بابت نیو از ا....کردی من رو خرسند منی و ادمیخوشحال بود از د        

 و زی مثل عمھ مھتاج رو بااون نگاه تیکی خواستمیخوشحال بودم کھ نم
 ......پرنفرتش تحمل کنم

  و البتھ خوش آب و رنگیمی عمھ نگاھم رو از اون فرش قدیباصدا        
 ....گرفتم و بھ عمھ خانم دوختم

 
 ....زمی امادست عز؟اتاقتی استراحت کنیخوایم....؟ی خستھ ازمیعز-        

 
 : و گفتمدمی کشیقینفس عم        
 االن فقط دلم ی دارم ولی حس خستگیعنی.....عمھ خانم راستش خستم-        

 .... اون نامھ روبخونمخوادیم
 .... بگھخواستھی می بھ من چی بی بدونم بخوامیم        
 ..... خواستھ منو مطلع کنھنطوری ای بی کھ بقتھیکدوم حق        

 
بھتر ھم ھست ھرچھ زودتر ھر .....حق با توئھ....زمیدرستھ عز-        

 .....دی کھ ھست مشخص بشھ تا بھ ارامش برسیزیچ
 

 :باآرامش بلند شد و ادامھ داد        
 ....دی خبرم کندی داشتاجی احتیزیھر چ..... اتاقم ھستمیمن تو-        

 
 .....کنمی خواھش مدینیبش....عمھ-ساالر        
 ....زمی عزھیپسرم اون نامھ خانوادگ-        
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 یکس..... نامھ مربوط بھ مادرمھنیا......دیوشماھم جز خانواده ما ھست-        
 دی داشتی خاطراتش نقش مھمی توشھیکھ شما ھم

 خونده ادی راجع بھ شما از دفترچھ مادرم زامی بنکھیمن قبل از ا        
 .....بودم

 
 رونی کتش ببی بحث رو تموم کنھ،نامھ رو از جنکھی ایو ارسالن برا        

 :اورد و گفت
 

 خونھ؟ی میک..... خانمی بی ھم نامھ بنیا-        
 
 

 ......تونمیمن نم....خودت بخون داداش-        
  داداش؟ستی نتی امانتیکی نیا-        
 ارســــــــــــلـــــان-        

 
 : زد و گفتیارسالن پوزخند        
 ھااا؟....ستی مھم نادی زی امانتیکی بھ اندازه اون یکی نی ادمیشا-        

 
 :آروم گفتم        
 یبھتره نامھ رو باز کن....بسھ ارسالن-        

 
بااسترس بھ دستاش .... دستش چرخوندین داد و نامھ رو تو تکویسر        

 ....و نامھ نگاه کردم
سرش رو باال آورد بھ چشمام نگاه کرد و بعد نامھ رو باالآورد و         

 .......دیچی سالن پی بلندش تویصدا
 

 .....بھ نام خدا        
 من یونخی نامھ رو منی ایامروز کھ دار.... سالمزمیدخترک عز        

 یگذرونی رو می سختی روزھای و متاسفم کھ دارستمیمن ن....ستمین
 .....کردمیکاش بودم کنارت وحداقل آرومت م        
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 ی اما کسستمین.... رو بھت نگمقتی کھ نخوام حقشھی نملی دلنیاما ا        
  دارهازیھست کھ بھ کمکت ن

 گھی دی نامھ بجز تو بھ دست کسنی برات بگم چون ممکنھ اتونمینم        
 شھی دچار تالطم مشیبرسھ و اون موقعست کھ دوباره زندگ

 بزرگ کنم،فقط و فقط طی شرانی ایاگھ تاامروز مجبورشدم تو رو تو        
 .... اون شخصھلشیدل

 کنھی می زندگانی دھستان آلی کھ تویدخترکم قبال درباره دوستم تو        
 خودت رو بھش نشون بدهبروو ......برات گفتم

 کمکت تونھیاون م.....شناسھیاون عکس تورو داره و خوب تورو م        
 ....یکنھ بھ اصل ماجرا برس

 و ھا و دهی ھمھ دنی از بشھی ھمقتیحق.... باور نکنینیبی میزیھرچ        
 ....شنی مدای ھات پدهی ندنی از بیشن،گاھی نمدای ھات پدهیشن

اون ....رسھی دادم کھ مطمئن بودم بھ دستت ماوررضای دفتر رو بھ نیا        
 از تو و برادرت کھ تنھا خواستی زد چون مزشی از ھمھ چشیسالھا پ

  حفاظت کنھدی خواھرش بودیادگارھای
 .....از دستش دلخور نباش دخترکم        
رھمھ  و دشھی و مطمئن باش ھمسپارمیتو و برادرت رو بھ پناه خدا م        

 .....زمی بدرقھ راھتھ عزرمی خیحال دعا
 ی بزکی بھت گفتم عزیفراموش نکن کھ چ.....مراقب خودت باش        

 .....یب
 درپناه خدا        
 احقی        

 
 

 .... بھ ارسالن زل زدمی اشکیباچشم ھا        
 : آورد و گفتنیینامھ رو پا        
  کجاست؟یدونی مان؟تویدھستان آل-        

 
 :دمیبابغض نال        
  ماکلوان مرکزکینزد....النھی استان گی از روستاھایکی....دونمیم-        
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 ؟ی بی اونجاست؟دوست بیک-        
 ی بیب.... آوردهای کھ مارو بھ دنیکس.... قلبلستھی....ھی....ھیخالھ رق-        

 ....گفتھ بود
 

 دی کھ تو باھیک....می نجات بددی رو بای کمی بدوندیبا.... اونجامیریم-        
 ؟یموندی مدی خونھ فریبخاطرش تو

 .... ساالردونمینم...دونمینم-        
 

 ....شھیمعلوم م....شھیمعلوم م-        
 

 ..... دادمھی تکون دادم و سرم رو بھ پشت مبل تکیسر        
 

 ارسالن؟-        
 جانم؟-        
  قرار نبود بھمون خبر بدن؟ست؟مگھی نی از بچھ ھا خبرچرا-        
 آغوشش فرو ی گاه مبل گرفت وبھ سمت من کھ توھیسرش رو از تک        

 رفتھ بودم خم شد
 

 تا ماکلوان راه نجایاز ا..... کم صبر داشتھ باش دختر خوبھی-        
 ھم با بچھ نی امیدرضمن خودت اصرار داشت..... برسھ از تھرانھ،چھیادیز

 کشھی طول مشتری کم بھیھا بره پس 
 کھ بھش ی کاریمطمئنم ھمھ تالشش رو برا.....بھش اعتماد دارم-        

 ..... بچھ ھا اعتماد دارمھی از بقشتریبھ اون ب....دهی انجام مسپارمیم
 

 .....ی کم لطفثمی کم ھم بھ مھی-        
 و رهیگی از من دستور ممی مستقنی دستھ توئھ اما امری زشتریاون ب-        

  باشھدهی ازم پوشیزی چستی قرار نینجوریو ا....... دهیجوابش رو بھ من م
 خوامی رو کھ میزی اون چقای دقنی امی ولزنھی حرف مھی نسثمیم        

 ....دهی محیتوض
 قانع کننده بود مگھ نھ؟        
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 : صورتش نشست و گفتی رویلبخند بزرگ        
 .....کی حد قانعم نکرده بود خانم کوچنی تااچکسیتاحاال ھ-        

 
 : بھ خودم گرفتم و گفتمی جدافھی و قدمی ھم کشیابروھام رو تو        
 ........ارسالاااان-        

 
  گردنم فرو بردیباھمون لبخند سرش رو خم کرد و تو        

 
 ؟ی خوشمزه شدنقدی تو ایاز ک-        

 
 : بھ گردنم دادم و گفتمیتاب        

 .......خوشمزه بودم آقاااااااا-        
 

 درآغوشش شتری نثارم کرد و من رو بیی و بچھ پررودیبلند خند        
 ....... درآغوشش فشردمشتری تمام خودم رو بییومن با پررو.......فشرد

 
 

 ...... چشمام رو باز کردممی زنگ گوشیباصدا        
 یلیخ..... نشھداری اومدم تا برونی از آغوش ارسالن باطیآروم و بااحت        

 در می استراحت کنھ تا بتونیخستھ بود و خودم ازش خواستھ بودم کم
 .....می بھ ماکلوان برھ،ماھمی خالھ رقداشدنیصورت پ

 
 : اومدمرونی رو باعجلھ وصل کردم و بیگوش        
 ....نیبگو ام-        
  کردمدای پدی رو کھ دنبالش بودیکس.....سالم خانم-        
 ؟یباھاش حرف زد-        
 دارند شما و مری خانم آلزانی خانمم ادیببخش......بازور حرف زدم اما -        

 ارنی نمادی خانم رو بھ ی بی بیمادرتون و حت
 :دمیبابھت نال        
 مر؟یآلزا-        
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 یزی چرزنیآقاساالر ھم باھاشون صحبت کردند اما پ....متاسفم خانم-        
 .....ادی نمادشیبھ 
 

 وجود ی راھھی دی بااینھ خدا....... چشمام فشردمیدو انگشتم رو رو        
 .....داشتھ باشھ

 
 خانواده نیا.....دنی خونشون راه نمیواقعا مارو تو......متاسفم خانم -        

 راه دادن ما اکراه دارن،آقا ساالر ھم بھ زور و اجبار ی نداره و برایمرد
 ......رفتن داخل

 ....دیمنتظر باش.....امیمن م-        
 

  دارهمری آلزارزنی پنیاما خانم،ا-        
 ی راھدی اما اونجا بامریاون زن آلزا.....نی اممی کندای پی راھھی دیبا-        

  بشھدایبراش پ
 تا منم بھتون دیبمون..... ھمون روستاستی توزیجواب ھمھ چ        
 .....برسم

 
 موندنتون و حل ی جابراھی ماھم دنبال دی مدت تابرسنی یتو....چشم-        

 میگردی مشکل منیا
 : و گفتمدمی کشیقینفس عم        
 .....دیکنی مدای راه رو پنیمن مطمئنم بھتر-        

 
 یالی طرح چوب وی رو قطع کردم و سرم رو بھ نرده ھای گوشو بعد        

  زدمھیعمھ تک
 

 : ارسالن سرم رو بلند کردم و گفتمی پایبا صدا              
  ؟؟؟ی شدیداریب-        
  رفتنھ؟ن؟وقتی گفت امیچ.....دارشدمی برونی بیھمون موقع کھ اومد-        
 ی راه حلھی دیاما با..... دارهمری آلزاچارهی برزنی کردند اما پداشیپ-        

 مگھ نھ ارسالن؟......براش وجود داشتھ باشھ
  حرکتی رو آماده کنن برانی ماشگمیم.....حتما وجود داره-        



 256 

 
 مون؟ی و ھمراھی واسھ رانندگادی بی بگی بھ کسیخواینم-        
 و البتھ می رفترونی نفھمھ بی کھ کسمیری مینھ مااز در پشت-        

 ی توھی بقخوامینم.... ھستندنجاکمی عمارت و ای ھم محافظ ھاینجوریھم
 خطر باشن

 
 ھی از پس بقتونھی مراقبھ اما نمنینگ......من نگران پارسام....درستھ-        

 ادیبرب
 شتریمطمئنم ب.....ادیاون از پس ھمشون بر م.....صنم بانو اونجاست-        

 از ما مراقبھ
 

 بال نی بار اھیده،یاون چشماش ترس..... تکون دادمدیی بھ نشونھ تایسر        
 .... مراقبھشھی از ھمشتریسرش اومده و حاال ب

 
 راه گھی ساعت دمی رو جمع کن تا نلتیپاشو لباس بپوش خانمم،وسا-        

 میفتیم
 

 ی الزم نداریزیتو چ.....باشھ-        
 می الزم نداریزی شما چما جز.....نھ بانو-        
 کردم نذارم لبخند ی رفت و من سعنییو بعد قدم زنون از پلھ ھا پا        

 ....... باز بشھنی از اشتری لبھام بینشستھ رو
 

 .....می جاده بودی بود تویچند ساعت        
 .... سرسام آور بودکی و ترافی برفیھوا        
 .....کردندیت سرھم حرکت م پشوستھی ھا اروم و پنیماش        

 
 می تر برسری دشھی باعث مکی ترافنیا-        
 بھتر از دنیررسی گفتن دمیاز قد...آروم برو..... نداره آقامونیاشکال-        

 .....دنھیھرگز نرس
 

 : دوتا انگشتش گرفت و گفتنیلپم رو ب        
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 است؟ینطوریا-        
 کھ من دیاالنم لطفا حواستون رو جمع کن....استینطوریبلھ آقا ا-        

 .... خودم و پسرم دارمی و آرزو برادیھزارتا ام
 ؟یفقط خودت و پسرت؟پسر شوھر خوشکلت چ-        
 :چشمام رو گرد کردم و گفتم-        
 شوھر از خود مچکر ھیفقط ....نمیبیواال من کھ شوھر خوشکل نم-        

 ...کنھی و نوشابھ باز مکنھی مفیدارم کھ ھمش از خودش تعر
 

 ھم ،تاوانیکنی می بلبل زبونینجوریخانم خانما ا.....نطوریکھ ا-        
 ستمای دست و پا بستھ ننجای مثل اشھیھم.....داره

 
 و آمبوالنس بود کل کل من سی کھ پر از ادم و پلی بھ منطقھ ادنیبارس        

 ....و ارسالن نصفھ موند
 ..... گناه دارهیلی شده؟خی چنیبب.....سالن اریوا-        

 
 ....مینگاه نکن تا رد بش-        
 یشونیبا پر.....اون دختره رو نگاه کن..... سردهیلیارسالن ھوا خ-        

 گردهی میداره دنبال کس
 ..... کمکشمی برسایارسالن وا        

 
 ..... خطر دارهنجایخانمم ا-        
 ....کنمیخواھش م.... عالم مرد تنھاستھی نیاون دختر گناه داره،ب-        

 
 .....سرش رو بھ تاسف تکون داد        
 می گوشھ نگھ دارم با ھم برھیباشھ خانم صبر کن -        

 
 ی رو گونش نشوندم و از تھ دل برایبھ سمتش خم شدم و بوسھ ا        

 داشتنش خداروشکر کردم
 .... آقامونیمرس-        
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 .....بھ طرف دختر قدم برداشتم        
 .... بود کھ بھ اون دختر داشتمی چھ حسدونمینم        
 ..... خاصی جور نگرانھی        

 
اول ارسالن جلو رفت و بعد از دست دادن با مامور مشغول صحبت         

 ..... دختر نشستیبا اون شد و من دوباره نگاھم رو
 ..... نداشتیمطمئن بودم انگار حال مساعد        
 

 ....شیستا-        
 بھ طرف ارسالن برگشتم        
 ؟یدی فھمیزی شد؟چیچ-        

 
 : گرفت و متاسف گفتینفس        
 رونیھمھ رو ب.....نیی بودن جاده پرت شده پازی اتوبوس بھ خاطر لھی-        

 مارستانیآوردن و منتقل کردن ب
 ....یواااا-        
پسر خواھرش ھم ھمراھش ....... اتوبوس بوده ی دخترم تونیا-        

مامورھا ھم دارند دنبالش .... نشدهدایسالھ اما ھنوز پ٥ پسر ھی....بوده
 .....گردنیم
 

  ندارهی دختره ھم حال خوبنیشھ؟ای میحاال چ-        
 ای....مارستانی بره بشھی نمی دختره راضی ولگفتی منویمامور ھم ھم-        

 .... نمونھرونی سرما بنی ایحداقل تو
 

خودش ....کنھی مدای کھ نھ اون بچھ رو پینجوریا....مگھ دست خودشھ-        
 ...امی بمونم تا من بنجایتو ھم....رهیھم از دست م

 
 یزی اگھ چیمطمئن بود حت.... نگفتیزی تکون داد و چیارسالن سر        

 .ستیگوش من بدھکار نھم بگھ 
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 اسمش شوکا ھست انچنان دونستمی کھ حاال می کردن دختریراض        

 برعلت بود تا بتونم راحت دی ھم مزفشی من سخت نبود و البتھ حال ضعیبرا
 ..... استراحت کنھی کمنی ماشی کنم تا با من ھمراه بشھ و توشیتر راض

 
 نگذشتھ بود کھ ارسالن سوار شد نی ماشی از نشستنمون توی ساعتمین        

 : رو روشن کرد کھ شوکا با وحشت گفتنی حرف ماشیو بدون کلمھ ا
 ..... شمادهی پخوامیمن م....د؟منیبریکجااااا؟کجا منو م-        

 
 بودن کھ بھ یی کسانی زن و مرد کھ اولھی..... کردنددای رو پماین-        

 تا برندی بوده با خودشون مھوشیچون ب و ننیبی رو ممایرسن،نیتصادف م
 خبر دادند منم خواستم کھ شما رو مارستانیاالن از ب....مارستانیبرسوننش ب

 کرده کھ خراب  سرھمھی رو رومارستانی خان بمای ننکھیمثل ا....برسونم
 .... کنھدایشمارو پ

 
 :شوکا با بھت گفت        
 .... خالھ دورش بگردهیالھ....د؟یگیراست م-        
 االن اجازه ھست حرکت کنم سرکار خانم؟-        

 
 گفت یدی لب زمزمھ کردم و شوکا ببخشری اسم ارسالن رو زیاخطار        

 مای از بابت نالشیشوکا ھم کھ انگار خ.و ارسالن بدون حرف حرکت کرد
 رو کھ بھش داده بودم یکی کوچیراحت شده بود چشماش رو بست و پتو

 ....دیچی دور خودش پشتریب
 

 چند ساعت لبخند بھ لب من و نی ای کھ توطونی شیمایبا شوکا و ن        
 مارستانی از بکردی بغل ارسالن ورجھ ورجھ میارسالن آورده بود واالن تو

 ..... خوشحال بودممی رشت بودی االن تونکھیاز ا....می اومدرونیب
 .... جاده نبودی اون طوفان تو ازیاب و ھوا بھتر بود و خبر        

 
 : و با مکث رو بھ من و ارسالن گفتستادیشوکا ا        
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 دی باگھیمن د....دیدی زحمت کشیلیخ..... از کمک ھاتونیمرس-        
 .....شنی برسم مطمئنا ھمھ نگرانمون مرتریاگھ د...برم

 
 ....ی نگران باشستی نیازین..... خونھرسونمتونیم-        

 
 میری مگھی اتوبوس دھی و با نالی ترمرمیمن خودم م.....ستی نیازینھ ن-        

 ....سمت خونمون
 

 االن ی حرف ارسالن اخموی رودی نبادیفھمی سرتق میکاش شوکا        
 .....حرف زد

 خونتون کجاست شوکا؟-        
 .....مینکی میاونجا زندگ.....انی آلیروستا.....  ماکلوانمیریما م-        

 
 ....انی آلی ماکلوان روستامیریماھم م...ما.....ماکلوان؟-        
 د؟ی چکار دارش؟شمااونجای ستایکنی می شوخیشما؟دار-        
 نامھ گذاشتھ ھیاالن فوت شده و ..... دوست اونجا دارهھیمادربزرگم -        

 ..... دوستشدنیکھ برم د
 

 ....شناسمی اون روستا رو می ھست؟من ھمھ آدم ھای؟؟کیک-        
 

 اون دنی دیاون دوست مادربزرگم بوده و االن برا.....ھیخالھ رق-        
 ش؟یشنلسیم....رمیم
 

 ......با دھن باز نگاه کرد        
 

  من؟ی بیب.....ست؟یمنظورت ننھ رق.....؟یکنی میشوخ-        
 یعنیخب .... مدونیمن نم.... تو؟ی بیب-        

 
 ..... گفتی با حالت با مزه اماین        
 ...... ن نھ منھھین نھ رق.....ن نھ -        
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 ..... راحت بتونم بھ مقصدم برسمینطوری کھ اشدیباورم نم        
 فکر نکنھ نکھی شوکا از حال مادربزرگش گفت و امیتا بھ ماکلوان برس        

 ....ارهی نمادی اون و مادر و خواھرش رو ھم بھ ی و حتیاری بادی رو بھیکس
 ....شدمی مدیو من لحظھ بھ لحظھ ناام        

 
 : ارسالن نگاھم رو از جاده گرفتمیبا صدا        
 .....شھی مدای پی راھھیباالخره ....نگران نباش-        

 
 :زمزمھ کردم        
 ....دوارمیام-        
 فتھی می اون اتفاق ھاشھی بھ من ثابت کرده ھمیزندگ..... باشدواریام-        

 یکردیکھ فکرش رو ھم نم
 ......کنھی مدای راھش رو راھتر پدهی کھ ناامیوادم زمان        

 
 ی چرا توھی شھی برام مھمھ و اگھ نشھ ھمیلی موضوع خنیارسالن ا-        
 ......چرخھیذھنم م
 خونھ اون کثافت عذاب یجبور شدم تو بدونم چرا مخوامیمن م        
 داشتھ وبخاطر ھمون من یشگی ترس ھمھی و لی دلھی ی بیمطمئنم ب....بکشم

 ھم در ی بیمن مطمئنم کھ خود ب....  اون ھمھ عذاب بزرگ کردهیرو تو
  بودهیعذاب بزرگ

 
 .....زمی عزنطورهیھم-        
 ....دادهی رو انجام نمی کارلی دلیاون ب        
 مطمئنا ماه نکھی و ادهیکشیمن مطمئنم باھر عذاب تو اونم عذاب م        

 مونھی پشت ابر نمشھیھم
 ....شھی فردا برمال می امروز نھ ولقیحقا        
 و ھمھ شھی گذشتھ برمال می کھ تویزی کھ ھرچرسھی روز مھی        
 شھی توھم حل میچراھا
 .....می ببند و استراحت کن تا برس کم آروم باش و چشمات روھیاالن         

 
  شدمدی ناامی بھ کلتشی وضعدنی و دھی خونھ خالھ رقیبا پا گذاشتن تو        
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 بھ خاطر یزی چچیھ.... نداشت کھ من بگھیچی ھچارهی برزنیاون پ        
 .....دادی من رو عذاب منینداشت و ا

 .......... فراموش کنمتونستمی عنوان نمچی کھ بھ ھیعذاب        
 

 قد بلندتر از ی زن کمھی و با دی سرم چرخمای مامان گفتن نیبا صدا        
 .... شوکا روبرو شدمییبای درست بھ ھمون زیشوکا ول

 
 خانم و ھمسرشون شی ستاشونمیا......نیخواھرم نسر:شوکا        
 ...می کمک کردن برسمایبھ من و ن.....ھستند

 
  شوکا؟ی چیعنیکردند؟کمک -        
 می بنده خدا کمک کردن تا بسنیا....می جاده تصادف کردیتو-        

  نبودی مھمزیخداروشکر کھ چ....نجایا
 

 : حرف رو عوض کنھ گفتنکھی ایشوکا برا        
 نامھ تیاالنم بخاطروص..... بودهی بی دوست بشیمادربزرگ ستا-        

 ....نجاستیمادربزرگشھ کھ ا
 

  بوده؟یاسم مادربزرگت چ....ش؟یستا-        
 .....گل نسا-        
 ؟ی گلی بیتو نوه ب.... گل؟ی بیب-        
 د؟یشناسی ام رو می بیشما ب....بلھ-        

 
  قلت؟یکیاون .... پس داداشت کجاست؟-        

 
از  دیشا....دونستی زن از ساالر ھم منیا...کردمیبا تعجب نگاھش م        

 .... ھم بدونھلشیدل
 

 کرده رونشی بیعنی....دیاومده بود اما راھش نداده بود....رونھیب-        
 ....دیبود

 : و گفتدیمحکم پشت دستش کوب        
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 .... گلھی بینگفت نوه ب.....نگفت برادر توئھ.....خاک برسرم-        
 .....ارمی رو برات می اومدِشِی کھ پیزیصبرکن االن اون چ        
 .....می منتظرت بودنایزودتر از ا        
 ....چشم بھ راھت موند.... زودتر منتظرت بودیلی ام خی بیب        
 اما چشم بھ می متاسف بوددی گل بھمون رسی بی خبرمرگ بیاز وقت        

 تی امانتی پیای باالخره ممیگفت.....میراه تو ھم بود
 کھ نجاتش داده و یی اون بچھ کوچولوخواستی دلش میلی ام خی بیب        

 ....نھی آورده رو بباشیبھ زور بھ دن
 
 

 بھ لب نداشت اما چشماش یلبخند.....دیی ارسالن دویبارفتنش نگاھم پ        
 ..... داشتی و لبخند محکمنانیاطم

 
 نی کھ از نسریی دستم بود و حواسم بھ حرفاینگاھم بھ صندوقچھ تو        

 . بودمدهیخانم شن
 

 تا ھرطور شده از درمونگاه دهی من می بی گل تو رو بھ بی بیب-        
 ی بی و ببرهی و تو رو با خودش مرسھی مدی روستا خارج کنھ اما فرکیکوچ

 از دوتا بودن شما خبر چوقتی ھدیفر..... داداشت رو ببرهشھیمجبور م
 نذاشتن کھ خبر داشتھ باشھ......نداشت
 نی گل ای بی گل سر بزنھ،اونموقع بی بی کھ برهی می بی مدت بعد بھی        

 ھی دیشا..... رو بھش بدهنی اومد اشمی ھروقت ستاگھی و مدهیصندوق رو م
 ..... باخبر باشھقتی از حقدیوقت من نبودم اما دخترم با

 .... کرده بودینی بشی روزھا رو پنیانگار ا        
 ی بی رو بنایا.... دادهھیھ پدرت بھ مادرت ھد کھی صندوق صندوقنیا        

 ..... گفتھی بیگل بھ ب
 کھ ییزھایھمھ چ.... مھم بودهیلی مادرت خی صندوق برانیگفتھ کھ ا        

 کھ مربوط بھ یزیھرچ....داشتھی صندوق نگھ منی ایبراش مھم بوده تو
 .....خودش و پدرت بوده

 
 ش؟یستا-        
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 کھ ییای دری ساالر بھ طرفش برگشتم و زل زدم بھ چشمایباصدا        
 .... قرمز رنگ بودیدورش پر از رگھ ھا

 
 ؟ی خواھریخوب-        

 
 ..... خوب باشمتونستمیچطور م        
با عشق ....با پدرم....با مادرم..... با خانواده من چکار کرده بوددیفر        

 .....نشونیب
 از نطوری رو از خانواده پا نگرفتمون گرفتھ بود کھ اتاوان کدوم گناه        
 ..... شده بوددهیھم پاش
 و تلخ عشق نیری پر از خاطرات شکی صندوقچھ کوچنی انکھیباور ا        

 .... تحمل بودرقابلیمادرم بوده و ھست غ
 .....چارهی بیمھرسا.....چارمیمادر ب        

 
ونستم کنترل کنم و اروم زمزمھ  چشمام رو نتیاشک جمع شده تو        
 کردم

 ....ستمیاصال خوب ن.....ستمیخوب ن-        
 

 برادرم دورم حلقھ بشھ ی دست ھاکردی بھ ذھنم ھم خطور نمچوقتیھ        
 ..... کنمی اش خالنھی سی رو رورمیو من بتونم با ھق ھق بغض گلو گ

 آغوش ھی ی آرزوکردمی با وجود فرھاد و نگاه خصمانش فکر مشھیھم        
 دلم،بھ دلم ی مونده روی نگاه برادرانھ رومثل ھمھ آرزوھاھی....برادرانھ

 .... برامشھی و حسرت ممونھیم
 

        
 

 سرخ من و ساالر ی بھ عمارت و نگاه منتظر ھمھ بھ چشم ھادنیبارس        
  بھ خودم فشردم و بھ سمتشتری بھ تاسف تکون دادم و صندوقچھ رو بیسر

 :دیچی گوشم پی توناخانی پربھت سیراه پلھ حرکت کردم کھ صدا
 

 ......صندوقچھ مرغ عشق-        
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 ....باتعجب بھ طرفشون برگشتم        
  بابا؟یگی میچ-ساالر        

 
از کجا ..... داده بودمھیمن بھش ھد.....اون صندوقچھ مال مادرتونھ-        

 ھرتھ؟ ساالر؟چطور دست خوادی کردداشیپ
 

  برسونھشی دوستش تا بھ ستاشی گل گذاشتھ پی بیب-        
 

 ..... نشستناخانی لب سی رویلبخند        
 .....مادرتون اسمش رو صندوقچھ مرغ عشق گذاشتھ بود-        
 د؟یاون صندوقچھ رو باز کرد        

 
 کنمیبعد باز م...ھنوز بازش نکردم....نھ-        
 زی عزگمی اون صندوقچھ ھست؟من بھت می توی چی بدونیخوایم-        

 بابا
چندتا ..... رو با خودش دارهیی گردن بند کھ دوتا مرغ عشق طالھی        

  منسی با چند نامھ دست نودی سر سفرهی گھی....شاخھ گل
 .....واحتماال حلقھ اش....نوشتمی مادرتون می کھ من برایینامھ ھا        
 ..... کھ مربوط بھ من و مادرتھیزیھمھ اون چ        

 
 ..... نداشتنستادنی توان اگھیپاھام د..... پلھ نشستمیآروم رو        
 .....چفت صندوقچھ رو لمس کردم و اروم بازش کردم        
 ...... دوختماتشیبابازشدن در صندوقچھ چشمام رو بھ محتو        

 
 پدرم سی اشک آلودم رو بھ نگاه خیردو چشماسرم رو باال آو        
 ..... بھره بودمیسال از وجودش ب٢٠ کھ یپدر....دوختم
 .....دمیبا بغض نال        

 
 .....بـــابـــا-        
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 دیکشی اغوش میبھ طرفم قدم برداشت و ھمونطور کھ من رو تو        
 :پربغض گفت

 .... بابازیعز....جون بابا-        
 

 ی پدرم خالی شونھ ھای روگھی کھ قرار نبود تموم بشھ بار دیو بغض        
 .....شد
 

 چشمام رو باز کنم،فقط تونستمی نمی بود کھ حتدیاونقدر سر دردم شد        
 .....دمیشنی لب ارسالن رو مری زیغر غر ھا

 چشمام رو باز کردم کھ نگاھم بھ چھره پراخم یبا فرو رفتن تخت کم        
 ......عمو سروش افتاد

 
  با خودت دختر؟یچکار کرد-        
 ....خوبم عمو-        
 ؟ی ھم دارگرنیسابقھ م.....کامال مشخصھ-        

 
 :آروم زمزمھ کردم        
 .....دارم-        
 گرنی مھی بااون ھمھ استرس و کتک و گردی خونھ فری توشدیمگھ م        

 نگرفت؟
 ؟یکنیدارو ھم مصرف م-        
 کھ الزم ی اومدم نداشتم،فقط گاھنجای ای اما ازوقتکردمیمصرف م-        

 ....کنمی با مسکن آرومش مشدیم
 

 .... بھ تاسف تکون داد و نفسش رو آروم فوت کردیعموسر        
 کرد،کم کم سر دردم قی سرم بھم تزرلھیوس کھ عموبھ یباداروھا        

 ....آرومترشد و چشمام رنگ خواب رو بھ خودشون گرفتند
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 خمار از خوابم رو آروم ی رو موھام چشمایبا احساس نوازش دست        
 .....باز کردم

 زم؟ی عزیدارشدیب-        
  شده بابا؟یچ-        
 االن می ظھر رو صبح حساب کن١٢ھ اگ....... نشده دخترکمیزیچ-        

 ..............دارشدنھی وقت بگھید
 

 ....... بھتر باز بشھی ھم فشردم تا کمی زدم و چشمام رو رویلبخند        
 

 .....امروز قراره با خانم خونھ ناھار بخورم.....پاشو دختر بابا-        
 رو زی مدنی حق چیارسالن دستور داده بدون اجازه خان عمارتش کس        

 اتاقش غذاش رو ی توتونھی غذاش رو بخوره مخوادی زودتر مینداره،ھرکس
  کنھلیم

 ...................... راه انداختھیکال حکومت نظام        
 

 : بھ حرفاش زدم کھ گفتیلبخند        
 .....نگاه نگاه دختره پررو چھ خوششم اومده-        

 
 بابا؟؟؟-        
 خانم منو کشتن از بس ی بی شوھرت و بیپاشو کھ ا....جون بابا-        

  نشد؟داریگفتند حالش خوبھ؟ب
 .....پاشو عروسکم        

 
 نی،ای قبل ازبا ھرکسخواستیاما دلم م.... نھای گفتنش درستھ دونستمینم        

 . بزارمونیموضوع رو با بابا درم
 

 بابا؟-        
 ا؟جان باب-        

 
 ... ھستیزی چھی....راستش-        
  شده؟یچ.... بابا؟یچ-        
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 گھی نامھ دھی...... صندوق بودی ھم توگھی نامھ دھیبھ جز نامھ شما،-        
 خوامینم.....ادیمنتظر شدم ساالر ب.....من ھنوز بازش نکردم..... گلی بیاز ب

 ...تنھا بازش کنم
 کھ دهیترسی می از چی بی سوال داره؟بی جا برامیلی خیزی چھیاما         

 تا بھ بودی ماوررضای دست دیاون دفترچھ کھ با..... ھمھ محافظ کارشدهنیا
 از وجود ساالر ی کسومدتای مرونی از خونھ بدی بااوررضای......من برسھ

 کھ بھ یندوق نامھ ھا،صنی ایول.... کمھی..... درک کردشھیمطلع نشھ روم
 یزی چھی از ی بیمن مطمئنم ب.... تا برام نگھ دارهدهی رسھیدست خالھ رق

 من رو بکشھ اما بعد کھ دی کھ فردهیترسی مدی شاگفتمیاولش م.....دهیترسیم
 ....ستی انقدر ھم احمق ندیفر..... شدی اومد برام منتفشی اموال من پانیجر

 یزی چده؟چھیترسی می از چی بی بھیحاال کھ بحث جون من منتف        
 و بخاطرش دبدهی گزک دست فرخواستھی مھم بوده کھ نمنقدری براش اتونھیم

 داده و صندوق رو ھم کھ از خونھ اوریدفتر مادرم رو بھ ....دوتا نامھ گذاشتھ
 ھی مطمئنم من.... نکردهمشونی محل امن ھمون خونھ قایچرا تو.....دورکرده

 ...... شدنددیاما بعد ناپد..... ھا بودنی کاشریمدت اونجا و ز
 

 کھ حال و روزت ھی و بعدم گریکنی موضوع ھا فکر منی ایبھ ھمھ -        
  دوز اون داروھا چقدر باال بودند تا بتونن تو رو آروم کنند؟یدونیم..... نھیا

 
 دونمی نمیبا تعجب نگاه رو از بابا گرفتم و بھ ارسالن دوختم کھ حت        

  وارد اتاق شده بودیک
 :مزمھ کردمآروم ز        

 
 ارسالن؟-        
 جز ،بھیکنی و ھمھ کس فکر مزی ھمھ چش؟بھی ستایارسالن چ-        
 مھمھ کھ خودت مھم ی گذشتھ لعنت؟چقدراونیپس خودت چ........خودت

 ست؟ی مھم نشبتی حال د؟کھیستین
 اد؟ی سرت بیی ممکن بود چھ بالھادیرسی مری اگھ عمو دیدونیم        

 
  ناراحتت کنمخواستمینم.....دیببخش-        
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بابا ھم بھ سمت درب اتاق رفت و ..... تکون داد و بھ طرفم اومدیسر        
 . لب زمزمھ کردری زیمنتظرتونم

 : تخت نشستھ بودم نشست وگفتیارسالن کنار من کھ حاال رو        
 

 ی و عذرخواھی کھ ناراحت بشگمی رو نمنایا....زمیعز-        
  اصال خوب نبودشبتیحال د....نگرانتم خانم....یکن

 ......نمتی ببینطوری اخوامینم        
 

 ...... مواظب باشمشتری دمیقول م-        
 نی ایتو برا.......زمی عزی بکنی بارونیقول بده کمتر ھوس چشم ھا-        

 ی کھ فکر کنیزی از اون چشتریب.....ی مھمیلیخانواده خ
 کھ فکرت رو ذھنت رو مشغول کرده حل ییزھایھمھ اون چ        

 سالمت دی اما اون زمان توھم باشھی آشکار مقتیباالخره حق......شھیم
 ..... برات تلخ باشھقتیممکنھ اون حق....یباش

 ...... گزاف اشتھ باشھمتی گذشتھ برات ققتی حقخوامینم        
 

 .....انیو منتظر شدم تا بابا و ساالر بنفسم رو محکم فوت کردم         
 ..... آروم باشمتونستمی ھم نمی لحظھ ایحت......واقعا کالفھ بودم        
 ؟آره؟ی بھ اضطراب و استرست ادامھ بدنطوری ھمیخوایم-        
 ناآروم و پراز نقدی چراادونمینم..... ارسالنستیدست خودم ن-        

 ....ستینحالم اصال خوب .....شمیتشو
 

 ...... آغوشش گرفتیارسالن اروم من رو تو        
 ....... روزھا بھ آغوشش معتاد شده بودمنیوچقد ا        

 
 ادتنھای بشی کھ پیزی ؛ھرچفتھی کھ بیھراتفاق.....آروم باش خانمم-        

 یستین
 برادرت محکم یوقت..... پدرت ھستیوقت..... خانممیترسی میاز چ        
 ..... ترس و دلھره معنا ندارهنی من کنارتم؛ایوقت.....ستادهیپشتت ا
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 ی رو دارییگذشتھ ھا گذشتن درستھ اثراتش موندگارند اما االن کسا        
 کھ یکھ محکم باش...... برات قوت باشھتونھی منی و ازارندیکھ تنھات نم

 ........یسیمحکم وا
 

چقدر .... روبرم در کنارم بودیارسالن بھ جاچقدر خوب بود کھ         
 ..... آرزوش رو داشتم حاال کنارم بودنشھی کھ ھمیخوب بود برادر وپدر

 کنار ھم و میتونستی بارم کھ شده مھی یکاش برا...کاش مادرم ھم بود        
 . خانوادهھیدرستدمثل ......میباھم باش

 
 

 ........تم درزدن؛از ارسالن فاصلھ گرفیباصدا        
 ارسالن در باز شد و اول بابا و پشت سرش ساالر دیی بفرمایباصدا        

 .......وارد شدند
 نی کم اھیبابا .......کنھی مری ارسالن خان گنیمن آخرش پرم بھ پر ا-        

 خواھر ماھم کھ شوھر نیا.......لیخواھر رو بھ ماھم نشون بده زن ذل
 .......لیذل
 

 ...... در اومدی از بچھ ھام اھل زندگیکیخداروشکر حداقل  -        
 بابا؟؟؟؟-        
 شترازی از دوست دخترات بھ بیکی گم؟؟؟؟کدومی مھ؟؟؟دروغیچ-        

 ؟؟؟؟ی تھرون دوست نبودی از دخترھایکی حاال باکدوم دن؟؟؟؟تایدوماه کش
 یستی ھم نندهی وآیخداروشکر کھ بھ فکر زندگ

 
 نھیاصل موضوع ا...... دل آزارشھیخوبھ نو کھ اومد بھ بازار کھنھ م-        

 ..... کھ ساالر گل بود امروز اخ شدروزیتاد........جناب پدر
 

 اد؟ی نمادمی چرا من ی بودااااا؟؟؟؟اگھی گل نبودروزمیساالر داداش تا د-        
 

 ارسالن؟؟؟؟؟؟-        
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 است وگرنھ کھ ھی روحرییا فقط بخاطر تغ کارھنی ادونستمیخوب م        
 ...... مشخص بودششی تشویپشت نقاب ساالر بخوب

 دینیبش...... باباجاندییبفرما-        
 رفتم تاصندوقچھ رو زی حرف بحث رو خاتمھ دادم و بھ سمت منیباا        

 ......می و ھرچھ زودتر نامھ رو باز کنارمیب
 

 .......نامھ رو بھ سمت ارسالن گرفتم        
 چرا من؟؟؟؟-        
  فقط شنونده باشمدمی محیتو بخون؛ترج......میمااسترس دار-        
 بابا سرش رو بھ نشونھ مثبت تکون داد ی بھ بابا انداخت ووقتینگاھ        

 ....... آوردرونیآروم پاکت چسب خورده رو باز کرد و نامھ رو ب
 

 .......ی بی بزیسالم عز-        
  کار نداشتمنی جز ای اما چاره ازمی عزی شدجی گدونمیم        
 دفترچھ خاطرات مادرت وحاال صندوقچھ رو ی تونستنمیبی منکھیاز ا        

کنار ........ مھمھیلی مادرت خی صندوقچھ برانیا........ خوشحالمی کندایپ
 خودت نگھش دار

 ھمھ مجبور بھ نی اون ای و در اصل برای دنبالش بگرددیھ با کیزیچ        
 نی سالھا بخاطر ھمنیھمھ ا... مھمھیلی بودم مطمئنا براتون خیمحافظھ کار

 .زکمی بابت متاسفم عزنی نگھ دارم واز ادی خونھ فریمجبور شدم تورو تو
 اسم رو بھ نیمادرت ا...... باغ کوه عشق بگردی تولیدنبال اون دل        

 .... بگمنجای االن واتونمی رو نملشیاون باغ داده اما دل
 اسم نی دنبال ایدی و بھ صندوقچھ رسی و گرفتھیھمونطور کھ رد رق        

 .برو بھ حقت برس
 احقی.....سپارمتیبھ خدا م......زکمیمراقب خودت باش عز        

 
 ......و بھ ارسالن دوختمسرم رو کوسن مبل جابھ جا کردم و نگاھم ر        
  برگھ و قرارداد گرم کرده بودی سرھی بود سرش رو بھ ی ساعتکی        
 : نگاھم سرش رو باالآورد و گفتینیباسنگ        
 جانم خانم؟-        
 .... آقارونھیکار مال ب......یکنی کار میحوصلم سررفتھ ھمش دار-        
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 بره،نھ رونی کھ اقاتون بی درصورترونھیبلھ خانم خانما کار مال ب-        
 ھفتھ است سرکارش نرفتھ باشھ و کنار خانمش نشستھ کی کی االن نزدنکھیا

 باشھ
 

 ی روزھاشیانگار باستا...پرتوقع شده بودم......گفتی درست مشییخدا        
 .....کردمی تا آسمون فرق منی خونھ زمنیاول ورودم بھ ا

 
  خودخواه شدمیلی؟؟؟خی افتادیبخاطر من از کار وزندگ....ببخش-        

 
 زی و دارم از دور ھمھ چفتادمیاز کارم کھ ن....ستی ننطوریاصال ھم ا-        

 فتادمی نیزیپس از چ...... نجاستی کھ اممیزندگ....کنمیرو چک م
من با .......یال کارت مسئولدر قب....ی ھم مسئولھیاما تو درقبال بق-        

 بھ دفتر و ی بودشھی اونطور کھ ھمی آشفتم باعث شدم تونتونی کارھانیا
 ........ی کنیدگیکارخونھ ھا رس

خودم ....... و ھمھ کس مسئولمزی از ھمھ چشتریمن درقبال تو ب-        
 خواستم کھ مسئول باشم؛خودم خواستم کھ در کنارت باشم

 خودم خواستم کھ یزنی کھ ازش حرف میو کار آشفتھ ا ی زندگنیا        
  وجود نداشتھی اجبارچیھ.......میباھم حلش کن

 و بھ یزاری باشم توتنھام می آشفتھ اطی شرای روز من توھیاگھ         
 کھ یشی ستاکنمی آره کھ باور نم؟؟؟؟نگویکنی میدگی خودت رسیکارھا

 و مراقب کنھی میدگی عمارت رسیباوجود حال آشفتش بازم بھ کارھا
 ...... انجام بدهی کارنی ھمچتونھی ھست مرپارساھمیام

 ساعت ی رو برازی واسھ شام؛گفتھ بودم ممی برزمیاالن ھم پاشو عز        
 .....آماده کنم٨

 ...... زدم و باھاش ھمراه شدمیومن لبخند        
  ھم کنارش باشمطی شرانی در بدترخوامیواون لحظھ مطمئن کھ م        
 روز برسھ کھ من ھم بتونم مثل امروز ارسالن بھش کمک ھیکاش         

 . ھمھ تالطم آروم کنمنی رو بااشیکنم و زندگ
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 ...... باتعجب بھ سمت ارسالن برگشتمی کسدنیباورود بھ سالن و ند        
 ست؟؟؟ی نی جا چھ خبره؟؟؟؟چراکسنیدوباره ا-        

 
 : لب زمزمھ کرد وگفتری زیدونیارسالن نم        

 
 ..صبر کن صداش کنم...... بدونھدی بای بیب-        

 
 :دیچی سالن پی صنم بانو توی صدایاما قبل از ھرواکنش        

 
 با شما دوتا خواستمی اتاقھاشون باشن؛چون می خواستم توھیمن از بق-        

 .....صحبت کنم
 شی شده کھ ھر چھار نفرتون دو روزپیش؟؟؟؟چی افتاده ستایچھ اتفاق        

 خوانی نمی حتنای حدآشفتھ شده و ساالر و سنیبعد از ناھار حالتون تاا
 ........درموردش حرف بزنند

 
 می مشکل رو حل کننی ودمون ادیصنم بانو اجازه بد-        
 محرم چکسی کھ ھدی ھستینبال چ و ددیگردی مدیخودتون دوروزه دار-        

 !؟! من؟؟؟ی حتستین
 

اون کھ با مابودنش ...... بھ صنم بانو بگھخوادی چراارسالن نمدونمینم        
 اطالع ندارند یزی از چیی عمھ مھربان و خان دایاما خب وقت...ثابت شدست

 ی بود تویریاما بازم ت...... کھ صنم بانو بتونھ خبر داشتھ باشھشھیچطور م
 .یکیتار

 تا از سالن خارج کردینگاھم بھ صنم بانو بود کھ داشت عقب گرد م        
 بش

 : نشم گفتممونی پشنکھی ایبرا        
 

 صنم بانو؟-        
 : نگاھش آروم گفتمدنیباد        
 د؟یشناسیشما باغ کوه عشق رو م-        
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 :باتعجب گفت        
 ؟یشناسی اونجا رو از کجا متو....باغ کوه عشق؟تو-        
  صنم بانو؟د؟آرهیشناسیشما اونجا رو م-        

 
 دربارش یبھم بگو ک...... اون باغ گذاشتھی اسم رو مادرت رونیا-        

 .دمی محی رو برات توضی کھ داشتھ باشیبھت گفتھ بعد ھر سوال
 

 باغ کوه عشق یتو ی امانتھی نامھ برام گذاشتھ و گفتھ ھی..... گلی بیب-        
 اسمش چوقتی کجاست،تاحاال ھدونستمی من نمی برم اونجا ولدیبا......دارم

  بودمدهیرو نشن
 

 کھ بھ اون یھرکس.....اون باغ نحسھ.....شی اونجا ستای بردیتو نبا-        
 رهی منی داشتھ باشھ از بیباغ عالقھ ا

 اون باغ ینحس...... عاشق اون باغ بودوونھیبھ مادرت گفتم اما اون د        
 ...... رو ازش گرفتشیبود کھ زندگ

 ....اون باغ        
 

 نیا......می اتاقمون داشتھ باشیصنم بانو بھتره ادامھ صحبت ھا رو تو-        
 طور بھتره

 
 بود کھ دهی دی چدونمینم.....و بعد نگاھش رو بھ سمت پنجره چرخوند        

 . از اون باغ بدونمخواستمی اما من فقط ممی اتاق صحبت کنی توخواستیم
 شدم و با تی کمرم بھ سمت جلو ھدایبا نشستن دست ارسالن رو        

 .....میارسالن و صنم بانو بھ سمت اتاق رفت
 .....شدی ذھنم تکرار می صنم بانو بودکھ تویفقط جملھ ھا        
 .......شیاز دست رفتن زندگ....باغ نحس        
 حد عالقھ داشتھ باشھ کھ با وجود نی بھ اون باغ تا ادیچرا مامان با        

 اخطار صنم بانو بازھم بھ اون باغ عالقھ نشون بده؟؟؟؟؟
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 سکوت شروع بھ صحبت ی اقھیصنم بانو بعد از چند دق        
 .... اومده کردشی از حل مسئلھ تازه پیدراصل شروع بھ قسمت....کرد
 حد معما وجود نی تا امی زندگی روز توھی کردمی فکر نمچوقتیھ        

 .............داشتھ باشھ
 

 ...... بردی پدربزرگت بھ نحس بودن اون باغ پشیسالھا پ-        
 اجازه چوقتی کھ ھیباغ..... بودی باغ اجدادھی ی حرف از نحسشھیھم        

 ..... اون باغ دفن شده بودندی چون دوتا از اجدا تویفروشش رو نداشت
 ....دور بودن بود..... اون باغ نرفتن بودیتنھا راه نداشتن نحس        
باعث ..... رو شروع کردندشونی کھ با عشق زندگی دونفرشیسال ھا پ        

 ..... و بھم خوردن اون عشق و عالقھ شدندگھیمرگ ھمد
 کھ باغ عشقشون بود تا  اون باغ دفن کردنیبچھ ھا ھردو رو تو        

 با عشق پا بھ اون باغ گذاشت یاما بعد از اون ھرکس.....درآرامش باشند
 ....عشقش رو از دست داد

 داشتند اما بعد از شونی زندگی توزیپدربزرگ و مادربزرگت ھمھ چ        
 کھ ی روز شاد و پر از عشق در حالھیورود بھ اون باغ و گذروندن 

مادربزرگت .....زهیری بھم مزی باردار بوده ھمھ چمادربزرگت مادرت رو
 .....دهیدی آشفتھ میخواب ھا

 زشت اون رو یلی با چھره خی کھ کسگفتی خوابھاش می توشھیھم        
  خونده شدوانھیو بعد ھم از نظر ھمھ اون د.....کنھیدنبال م
 ...... مادرت مردااومدنیومتاسفانھ بعد از بھ دن        
 حق پا گذاشتن بھ اون گھی اون باغ مطمئن شد و دیپدربزرگت از نحس        

 ..... ندادیباغ رو بھ کس
پدرت ...... و دیاما مادرت بعد از فوت پدرش عاشقانھ بھ اون باغ رس        

فقط چون مادرت اون باغ رو دوست ..... کردی اون باغ ازش خواستگاریتو
 ....داشت اما

 .....ینیبیون رو کھ مسرنوشتش        
 روز بھ مادرت اصرار کردم بھ اون باغ نره اما ھی....نرو اونجا دخترم        

 ..... بھ اون باغ قدم نذارکنمیامروز بھت التماس م
 .... رو نابود نکنتیزندگ        
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 ..... بھ ارسالن نگاه کردمجیگ        
چرا من مجبور بھ اون زندان زجر  دمیفھمی مدیبا....رفتمی مدیاما من با        

 ....آور بودم
 ی جھنم زندگی سال از عمم رو توستیب..... برم صنم بانودیاما من با-        

 ی اونجا مخفدی باارزش رو فرزی چھی متعقده ی بی بنکھی ایکردم برا
 .....کرده

 من ی سال زندگستی از بی بی ھست کھ بی چنمی برم و ببدیبا        
 .....گذشتھ
 نی تک تک کلمات ھر دو نامش ایتو.... بودهدهی من ترسی بیب        

 مشخصھ
 ..... رو ترسوندهی بی کھ بھیاون چ        
 شھیکھ اگھ نرم ھم....شھی من از امروز خرابتر و آشفتھ تر نمیزندگ        

 ..... بزرگی چراھی در عذاب باشم با دیبا
 

 زی نکنھ ھمھ چمیکردی فکر منی فقط بھ امی باغ بودری مسیحاال کھ تو        
 .... بار من ارسالن رو از دست بدمنی باشھ و اقتیحق

 ....شمی من باشم کھ نابود منباریا        
 درست بگھ دهی ترسی صنم بانو بااون چشما؟اگھی باشھ چتیاگھ واقع        

 ؟یچ
 

 ؟ی خواھریکنی فکر میبھ چ-        
 

 راجع شمی از تشوخواستمینم.... از ترسھام باخبر بشھی کسخواستمینم        
  موضوع باشھنیبھ ا

  باشھتونھی در انتظارمون می اون باغ چی تونکھیبھ ا-        
 د؟؟؟ی ھمھ ادم و محافظ با خودتون آوردنیچرا ا        

 
 رو اطیوانب احت جدیبا...... خانممادی بشی پی قراره چمیدونیچون نم-        

 ....می کنتیرعا
 .....ستی مھم نادی بشی پی ھر چمی حاال کھ با ھمنکھیوا        
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 مطمئنش افتاد آرامش بھ وجودم ی جنگلینگاھم کھ بھ چشم ھا        
 . شدریسرارز
 ھی ارسالن منبع آرامش و تکی برسھ کھ من ھم بتونم برایکاش روز        

 ....گاه باشم
 

 ھنوز از باغ فاصلھ ی ولمی باغ بودی کوچھ پشتی توشدی می ربعھی        
 .می داشتیادیز

 کھ بھش خبر بدن و امکان ستی نرانی ادی بودم چون فردهی شننیاز ام        
 .... بتونھ بھ افراد باغ کمک کنھ کارشون راحت ترهی کسنکھیا

 رو نی جملم ای من توی بخاطر دلشوره ونگراننی امدی شادونستمیم        
 چرا دونستمینم..... آروم کرده بودی حرفش دلم رو تاحدودنیگفتھ اما باھم

 .....ناخودآگاه بھش اعتماد داشتم
 

 و آدم ھاش،نگاھم بھ صورت درھم ساالر نشست کھ کنار نیبارفتن ام        
 ..... بودستادهیارسالن ا

 زیارسالن اخطار آم ی بشم کھ صداادهی رو باز کردم تا پنیدر ماش        
 ..... گوشم نشستیتو
 

 ....شی نشو ستاادهیپ-        
  شده؟یساالر چ-        
 ..... بلند بھ سمتم اومدیبا قدم ھا        
 .....شی داخل ستانیبش-        

 
 :داخل نشستم و گفتم        
  ھمھ درھم شد؟نیچرا ساالر ا..... شده ارسالنیچ-        

 
 : گفتکردی نشست و ھمونطور کھ دستش رو دورم حلقھ منی ماشیتو        
 ..... اجازه رفتن ھمراھشون رو ندادندشونی سرکارخانم بھ اگاردیباد-        

 
 : آغوشش فرو رفتم وگفتمی توشتریب        
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 و کارش نیمنم بھ ام.... ھستنددهیاونا آموزش د..... کردهیکار خوب-        
  نداره ساالر خودش رو بھ خطر بندازهیوم دارم پس لزنانیاطم

 دوست خوب محافظ ھی ھستم چون واقعا دوست ندارم نمینگران ام        
 .....باقدت رو از دست بدم

 
 سرم رو باال آوردم و نگاھم رو بھ چشماش دوختم        
 خوشت نیھمونقدر کھ تو از ام...... توی براثمیدرست مثل م-        

 ....ثمی از ماد،منینم
 .....یشناسی رو نمثمیتو م-        
 ......یشناسی رو نمنیتوھم ام-        

 
 رونی بی موھای روی آغوشش فشرد و بوسھ ای توشتریمن رو ب        

 .....ھی ھا دودشھی شی از شالم زد و من خداروشکر کردم کھ ھمھ ختھیر
 نطوری از اون اتاق امنمون بازم ارونی بی حتیمن و ارسالن از ک        

 ....میکردیراحت برخورد م
 تو راحت کنھ شی و آساتی رو از امنالمی کھ خی و ھر کسزیھر چ-        

 کی بھ تو نزدنقدری باشھ کھ اینی اگھ اون شخص امیحت..... تحمل کنمتونمیم
 .....رمی دوست دارم حالش رو بگشتریشده و ب

 
 ی حسودند حتشھی مردھا ھمگفتی مشھی ھمی بیب.....خندم گرفتھ بود        

 ی حرفھا رو برانی ارسالن ادونستمیم..... دوست داشتھ باشھھیاگھ زنشون 
 خواستمی و من ھم نمدهیمنحرف کردن من از فکر بھ اون باغ داره ادامھ م

 ھنوزم فکر من ھک.... موافق نبودهادمی بدونھ زخواستمینم.....دست بکشم ازش
 اون خونھ باغھ یفقط تو

 
  کھ؟؟؟یکنی نمی من حسودگاردی کھ بھ بادانایاح......ارسالن-        
 ..... بخنده؟دی بای کیشما نخند.....آره خب خانم-        

 
 :آروم زمزمھ کردم        
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 برام تو چکسیھ.....کنار تو...... تجربھ کردمنجای رو فقط اتیمن امن-        
 و امروز و با دونستی روز منو بد مھی کھ ی برام ارسالنچکسیھ....شھینم

 .....شھی نمکنھی بازوھاش محکم گرفتھ و رھا نمونیمنو م.....شترمیشناخت ب
 
 
 

 ..... شدادهی رو باز کرد و پنی ارسالن درب ماشنیبا اومدن ام        
 نفھمھ یزی من کھ تاحاال خودم رو کنترل کرده بودم تا ارسالن چیول        

 ..... چنگ انداختمیبھ رو کش صندل
 اما بھم فتھی قراره بی چھ اتفاقدونمی نمایخدا...... خودت کمکم کنایخدا        

 گھی شوک دھیمن تحمل ..... رفتار کنمدی بده تا بتونم اون طور کھ بایانرژ
 رو ندارم

 کھ از ی رفت زجرھام صد برابر شد اما ازروزی بی کھ بیاز روز        
 اونقدر خبرھا شوک آور و زجر دھنده بودند کھ ھمھ رونیاون خونھ اومدم ب
مثل ....مثل پدرم... رو بھ دست آوردمییزای چھیدرستھ ....توانم رو گرفتن

 نی اگھی دیھا قتی حقدنیمثل خانواده اما بھ دست آوردنش و فھم.....برادرم
 ...... اثر کردهی ھا رو برام بیخوش

 
 حلقھ زده یاشک ھا.....اومدن ارسالن نگاھم رو از دست ھام گرفتمبا        

 چشمام رو پس زدم و فقط بھش نگاه کردم
 

 .... داخلمی برمیتونیم..... مرتبھیھمھ چ-        
 ......ارسالن-        

 
االن ھم ......ی و بدونیای کھ بیتوبرخالف ھمھ نھ آوردن ھا خواست-        

 میتصم.....میری منجایفقط و فقط از ا... داخلمی برکھنی بدون ایاگھ بخوا
 ....باتوئھ

 
 .... نگرانمیول.....  برم ارسالنخوامیھنوزم م-        
 میآروم باش تا بتون......؟؟ی انجام بدیتونی ھم می کاریبا نگران-        

 می انجام بدمی رو کھ دنبالشیزیچ
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 باغ نفس ی درگاه در ورودی قدم تونیبابازشدن در باغ و گذاشتن اول        
 . ام حبس شدنھی سیتو

 .....شدی حبس مشتری ونفسم ھر لحظھ بدیچرخی باغ مینگاھم تو        
 م؟ی برگردیخوایم....آروم باش.... شده؟یش؟چیستا-        
 یی جا مطمئنا ھمون جانیا.....نھ.....سرم رو بھ دوطرف تکون دادم        

 ....ھمون باغ بود.... باغنیا.....دمیرسی ھمھ سواالم مبود کھ من بھ جواب
 

 باغ ی صورتم قرار گرفت نگاھم رو کھ تویدست ارسالن کھ رو        
 ..... گرفتم و بھ صورتش دوختمدیچرخیسرگردون م

 .....حرف بزن-        
 

 ی لب ھاکردیاونقدر صداش محکم و با تحکم بود کھ من و مجبور م        
 .....و تکون بدملرزونم ر

 ی بیب.... جا بودنیا....بود.... باغنیا....نیا....دمی خواب دیوقت...وق-        
 ..... بودنجایا

 ..... باشھنجای ادیبا.....  بودهیزیھر چ        
 

 دیبا....ی نگران باشدی نبانجاستی امی االن مطمئننکھیا.....آروم باش-        
 ....شھی ذھنت برطرف می کھ ھمھ معماھایخوشحال باش

 
 داشت ی درھمافھی کھ ھنوزم قی بھش و ساالرھیھمراه ارسالن و با تک        

 .....می و بھ سمت خونھ باغ رفتمیوارد باغ شد
 .....شدیودستام سرد تر م.....دیتپیقلبم ھر لحظھ تندتر م        

 
 دی بایدنبال چ.....میدی ندنجای رو ایما کس....آقا....خانم-        
اگھ .....می مد نظرتون ھست؟البتھ نگھان ھارو گرفتی خاصزیچ.....میبگرد
 .... بودنشون بھ چھ منظورهنجای امینی کھ ببمیکنی میی بازجودیبخوا

 
 .....کردمی مداشی پدیخودم با.....دی سالن چرخینگاھم تو        
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اون ..... شروع کنم کھ خوابم شروع شدیی برم از اونجادیبا        
 اون ی تودی بایزی چھی..... سرنخ باشھھی دیبا.... باغنی اداکردنیپ...خواب

 ..... دارهرونی در بھ بھی کھ یاتاق....اتاق باشھ
 

 .....نیام-        
 بلھ خانم؟-        
 ..... در بھ باغ دارهھی کھ یاتاق..... اتاق بگردھیدنبال -        

 
 باغ داره ی توی اتاق کھ درھیدنبال .....د؟یدیشن-        
 ......عتریسر...دیبگرد
       

 
 درباره اتاق رو یزی نامھ چیش؟توی ستایگردیچرا دنبال اون اتاق م-        

 .....بھ باغ نبود
 ذھنمھ درستھ ی کھ تویزی واقعا اون چنمی ببدیبا.....صبر کن داداش-        

  نھ؟ای
 

 ..... نگاھم رو بااسترس از صورت گرفتھ ساالر برداشتمنی امیباصدا        
 

 ...... خانممی کرددای پدیخواستی رو کھ میاتاق-        
 

 :  قدم برداشتم و گفتمنیبھ سمت ام        
 از کدوم طرف؟-        

 
 ..... نشون داده بود رفتمنی کھ امیباعجلھ بھ سمت طرف        

 
 ..... دادمرونی نفسم رو محکم بیباورود بھ اتاق خال        
 ......شھی راه پلھ ختم مھی اتاق ھست کھ بھ ی درب انتھاھیخانم -        

 
 د؟یدیباال رو د-        
 ..... مات ھستی اشھی اتاق با در شھی-        
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 ...اگھ.....می اتاق رو چک نکردیول        
 

 .....مینیبیھم اونجا رو مبا.....نھ -        
وساالر و ارسالن کھ پشت سرم .....رفتی کھ جلوتر منیبھ ھمراه ام-        
 ..... رفتمی اشھی بھ سمت اتاق در شومدندیباال م

 نی ھمیتو...... حل کنمنجای قراره ھمھ معماھام اکردمیچرافکر م        
 ..... کھ مادرم عاشقش بودهی باغیتو.....اتاق

 تونھی نمزشی عزیکھ بدون مھرسا.....کھ پدرم دل اومدنش رو نداشت        
 ...... باغ خاطراتش بزارهیپا تو

 کھ بابا بھ بخاطر احترام بھ مادرم اعتقاد بھ نحس بودن اون باغ نیھم        
 کھ حاال فکر یقتی کشف کردن حقیبرا..... اومدن مصرم کردنجای اینبود برا

 ندمی ھمھ گذشتھ و آنکھیباور ا...... او اتاق کشفش کنمی توتونمی مکردمیم
 ی توزی ھمھ چگفتی محساسماما دلم و ا..... اتاق باشھ درد آور بودنی ھمیتو
 ..... اتاقھنیھم
 

 .....کردمی اون در رو باز مدیمن با..... خودم باز کنمخواستمیم        
 اتفاق افتاده ی اشھی پشت اون در شلی اتفاقات بخاطر دلنیھمھ ا        

 .......بود
 ......رفتی چشمام رژه می جلودی خونھ فریھمھ درد ھا و زجرھا        
 .....اگھ اونجا بودم        
 ....دمیاگھ درد کش        
 .....اگھ با پدر و برادرم نبودم        
 ......اگھ اون بالھاسر مادرم اومد        
 ..... مردیی تنھای و تودی اونقدر زجر کشچارمیاگھ مادرب        
 .........شدی منیی ذھنم باال و پای کھ توی اگھیوھزاران اگھ د        
 ی اشھی در شنی فقط فقط پشت الشی کھ دلی اگھیھزاران اگھ د        

 ......بود
 

 دستش جابھ جا شد ی کھ توی کھ باال اومد و تفنگنیبا حرکت دست ام        
 :گفتم
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 ......کنمیمن باز م-        
 ؟یچ-        
 کنمیمن در رو باز م-        
 اتاق ی توی چمیدونیما نم...  شما خطر دارهیبرا....خانم؟...اما-        
  اتاق بودهی آدم توھی ھیبچھ ھا چک کردند سا......ھست

 
 

 :آروم زمزمھ کردم        
 

 .....بروکنار-        
 

 ی رد شدم و دستم رو رونیاز کنار ام.....بھ سمت اتاق قدم برداشتم        
 .... گذاشتمرهیدستگ

 
 .....برات خطر داره خانم......میبزار اول ما بر.....ش؟یستا-        

 
 ..... دوختمرهینگاھم رو از ارسالن و ساالر نگران گرفتم،بھ دستگ        
 توان وجودم کھ ھر لحظھ انگار کمتر نی و با آخردمی کشیقینفس عم        

 .....دمی کشنیی رو پارهیدستگ....شدیم
 ......شتری بود،نھ برهی دستگدنی کشیاما انگار توانم فقط و فقط برا        
 ...... رو رھا کردمرهیدستگ        
 نشست و در رو ی اشھی در شیدست ساالر بود کھ از پشت سرم رو        
 .......ھل دادآروم 

 .....دی اتاق چرخیبا بازشدن در،نگاھم تو        
 ...... بودیاتاق بزرگ        
 ھی و ی چوبی صندلھی...... یمی قدی تخت دو نفره قھوه اھیاما فقط         
 ..... چرخ دار داشتیصندل

 ...... چرخ دار ثابت موندی صندلینگاھم رو        
 ..... کھ فقط موھاش مشخص بودیزن.....ستھ بود نشی صندلی رویزن        
 ...... بلند و نامرتب بودیلی کھ خی خاکستریموھا        
 ..... بھ داخل برداشتمیقدم        
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 د؟ی ھستیشماک....شما......خانم-        
 

 : گفتی زن با تن لرزونیصدا        
 .....ستی ننجای ادیفر.....نمیی مرونی ساعتھ دارم آدم ھات رو اون بھی-        
 ...... برو راحتم بزارنجایحاال از ا        

 
فرستاده ...فر..... گل منو فرستادهی بیب.....ستمی ندیدنبال فر.....من-        

 .....شیامانت....دنبال اما
 

 نی رو بھ امومدنگاھمی منیی کھ از پاگھی زن دھی ادی فریباصدا        
 .....دوختم

 
 کھ اون زن با می برداشتھ بودنیلچرنشیفقط دوقدم بھ طرف اون زن و        

 .....ادی بھ سمت اتاق بخواستی مادیفر
 

خواھش ... ندارهدی باآقافریخانمم کار.....آقا توروخدا-        
 .....دی نداشتھ باشی با خانمم کارکنمیخواھش م....کنمیم
 

 :دیچی اتاق پی تونی نشلچری زن ویصدا        
 ..... جانم اومدندی بیاز طرف ب......حھیآشناھستن مل-        
 ..... رو فرستادهی جانم کی بی بنمی کمکم کن ببایب        

 
 جانش ی بی من،بی بی بود کھ بھ بی زن کنیا..... جانش؟ی بیب        

 .....بود
 

 ..... ام حبس شدنھی سیبا برگشتن زن،نفس تو        
 ..... وجود ندارهدنی نفس کشی برایی ھواچی ھکردمیاحساس م        

 خانم حھی تر شد کھ ملدهی ما رنگ پردنیصورت زن ھم انگار با د        
 :گفت

 
 ....د؟یمھرساخانم خوب....خانمم؟-        
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  من؟یمامان مھرسا.....مامان من؟....مامانم؟....مھرسا        
آروم ..... چرخدار زانو زدی صندلنییاد کھ آروم پانگاھم بھ ساالر افت        

 :زمزمھ کرد
 

 دیست؟بگیبگو کھ خواب ن.....مامان مھرسا.....؟ییشما مامان ما-        
 ......نمیبی بودنتون رو نمیایدوباره رو

 
 ..... کنھیری ھواچرخوندم تا از سقوطم جلوگیدستم رو تو        
 ..... آشنا دورم حلقھ شد و از سقوط نجاتم دادیاما دست        
 .....دادی خواب وحشتناک نجاتم منی از اشدی مدای نفر پکیکاش         

 
منتظر تو و .....سالھ منتظرتم پسرم٢٠سال شده؟٢٠-        

 ..... گلمی بیمنتظر ب.....منتظر پدرت....خواھرت
 

 ..... زن مادرم بود؟؟؟نیا        
 ......مامان من؟        
 ..... من؟یمامان مھرسا        
عمھ ..... ن؟ناخایس.....د؟یفر.....دونستم؟ی مقصر مدی رو بایک        
 .....آقابزرگ؟.....مھتاج؟
 ..... مقصر بودیک        
 .....ھ؟ی ھمھ دشمننی باعث ایک        
 ..... م؟ی رو پس دادیمن و خانوادم تاوان چ        

 
 .....دخترکم....کینزد....ن..... یای بیخواینم-        

 
 ی ساالر باشم و جلوی نخوام جاشھیمگھ م.....امی نخوام بشھیمگھ م        

 .....پاھات زانو نزنم
 ..... قدم برداشتنی ھم مونده برایمگھ توان......اما باکدوم توان؟        
 .... قدرتمند ارسالن نبود تا االن سقوط کرده بودمیمطمئنا اگھ دستا        
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 :آروم لب زدم        
 چطور ممکنھ؟....چطور.....شھیباورم نم-        

 
 

 بھ ھم شدی مشتری ھرلحظھ بزششونی چشمام رو کھ رنی امیباصدا        
 ......فشردم

 
 ......می برعتری سردیبا..... آقاستی امن ننجایا-        

 
 ..... تازه گرفتمد،جونیچی گوشم پی ارسالن کھ تویصدا        

 
 .....میدیھنوز بھ اتاق امنمون نرس..... خانممی محکم باشدیبا-        
 .....ستایمحکم وا.....ی باشی قودیتو با......اون زن شکستھ است        
 وجود تو،دنبال یداره تو.....نینگاھش رو بب.....ستیاالن وقتش ن        

 .....گردهیگذشتھ خودش م
 

 .....دمی کشیقینفس عم        
االن قت ..... محکمھشیاالن وقت بودن ستا......ستادمی ای محکم مدیبا        

 .....جواب پس دادنھ
 

 ..... امنھرونی بدیمطمئن بش.....ھمھ رو جمع کن-        
 ....بااحترام کامل....میبریخانم ھا رو باخودمون م        

 
 ...... خانم؟نیا-نیام        
 ...... شما خانم بزرگندی براشونیا-        

 
 .....دمی رو شننیزمزمھ آروم ام        
 خانم بزرگ؟-        

 
 : کنترلش کنم گفتمتونستنمی کھ نمی لرزونیباصدا        
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 یاشتباھ..... ھمتون خانم بزرگھیبرا....مادر من...م-        
 د؟یمتوجھ.....خوامینم
 

 .....دیشما نگران نباش.....بلھ خانم-        
 ی تا خانم بزرگ احساس ناراحتمیاری روداخل منیبااجازتون ماش        
 .....نکنند

 
 ..... بھ عالمت مثبت تکون دادمیسر        
 تگری حمای اگھ دستھادونمی نمی نشون بدم محکمم ولخواستمی منکھیباا        

 ...... و صحبت کنمستمی باینطوری اتونستمیارسالن نبودند بازم م
 

 ......باحرص دندونام رو بھ ھم فشردم        
 ی عصبکردمی نحسش رو تحمل مافھی قدی باطی شرانی ای تونکھیاز ا        

 .....بودم
 ..... عذاب روح ھم نباشھنی استیقرار ن..... نبوددیاگھ فر        
 ......کردی بود و بھ ساالر و ارسالن نگاه مستادهیبا پوزخند ا        
 جلوش یاما قرار نبود من ھم مثل ساالر و ارسالن با دست خال        

 .....سمیوا
 ی ھم با دستھام،حاالی سال ھدر دادن زندگستی بعد از بستیقرار ن        

 .....بودمی و بازنده مستادمی ای جلوش میخال
 ..... بھ سمت جلو برداشتمیقدم        
 ...... بود،دراز کردمنیدستم رو بھ سمت عادل کھ دست راست ام        

 
 .....اسلحت-        
 ..... گرد شده بھ سمتم برگشتیبا چشم ھا        
 :با تحکم گفتم        
 ......اسلحھ-        

 
 ....اما خانم-        
 ......قط چشم بگو و فری بگادی-        
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 نی لرزون مامان طنی دستم قرار گرفت،صدایاسلحھ کھ تو        
 .....انداخت
 ....ش؟یستا-        
 : سرش رو برگردونم گفتمنکھیبدون ا        
 مامان......می بازنده باشزارمی و نمخوامی نمنباریا-        

 
 ما و ی محکم بھ سمت محوطھ باغ کھ حاال پر بود از آدم ھایباقدم ھا        
 ..... وجود رفتمی فرھاد بیآدم ھا
 : گفتی مانندادی بلند و فریباصدا        

 
 فــــــــرھـــــــــــااا اااد-        

 
 :دی غضبناک بھ سمتم اومد و غریارسالن با نگاھ        
 ؟یکنی چکار منجایا.....نگفتم اون باال بمو....ش؟یستا-        

 
 : زدم و گفتمی امھیلبخند نصفھ و ن        

 
 خانم بودنت قیحاال وقتشھ کھ نشون بدم ال.....درس پس دادنھ استاد -        
 انھی خانم عمارتت شدن ھستم قیال......انھیھستم 
 رفتن بدون ی راه رو براتونمیراحت تر م.....منم دستم از تو پرتره        

 ....ردسرمون باز کنمد
 

 ....ستی بھ نشون دادن نیازیپس ن.....یینای بھترقیتو ال-        
 ......رمی رو بپذسکی رنی اخوامیبرات خطر داره و من نم        

 
 جرات لمس اسلحھ اش ی دارم کھ فرھاد حتیزیمن چ.....نگران نباش-        

 ......کنھیرو ھم نم
 ..... و تماشا کنستی بار رو کنار بانیا        
 ...... بد من و خانوادم رو بدنی تاوان تک تک روزھادیاونا با        

 
 ....... قدم عقب برداشتم و از ارسالن فاصلھ گرفتمھی        
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 ..... فاصلھیامابا کم.....ستادمیرخ بھ رخ فرھاد ا        
 

 یرخ نمود..... خانمشیبھ ستا-        
 ..... کناریبھتره بر-        
 ؟ی چگھید....نھ بابا-        
باسرعت دست رو حرکت دادم و .....دستم رو دور اسلحھ محکم کردم        

 : گرفتمنشی قفسھ سیدرست جلو
 یتونی نمگھیره،دی جلوم بگی رو بخوام و کسیزی چی وقتیدونیم-        

 ؟یریجلوم رو بگ
 ی کھ تو ھرکارکنمی و نگاه مستمی ایمن م یکنی م؟فکریوتوچ-        

 ؟یکشی من تفنگ می؟روی بکنیبخوا
 

من باھمھ آدم .....رمی منجای کھ من از اینیبی و میستی ای مکنمیفکر م-        
 .....خوامی کھ مییھا

 یشدی من و بابا لھ می پاریقبال کھ ز....اعتماد بھ نفست باال رفتھ-        
 .....ی بودچارهی بیلی خیلیخ
 

 ....یکثافت عوض-        
 

 بھ عقب برگردم،دستم رو باالآوردم نکھی ساالر بدون اادی فریبا صدا        
 .....تا بچھ ھا کنترلش کنن و ساالر سکوت کنھ

 ی اجازه انی ھمچخواستمی کنھ و من نمی ما رو عصبخواستیفرھاد م        
 ......بھش بدم

 
 .....اما حاال نوبت منھ.... بودمچارهیب.....آره-        
 نباریشھ،ای مچارهی کھ بیم،کسی بررونی بنجای از ایاگھ نذار        

 ....مطمئن باش....ییتو
 

 : زد وگفتیپوزخند        
 ......ی بکنیتونی نمی غلطچیھ-        
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 ؟یمطمئن-        
 ..... شدرهی چشمام خیتو        
 ...... کرد و مردی دختر سرھنگ فروزان خودکششی پکسالھی-        
 ...... کردهی دختر بدکاره بوده و چون حاملھ شده خودکشھیھمھ گفتند         
 کھ بھ ی اون شبلمی مثل فی مدرکھی ی نفر باشھ کھ بدونھ و حتھیاما اگھ         

 .....اون دختر معصوم تجاوز شده داشتھ باشھ
 شدن مساریھا ت..... مساری فکر کنم االن تای..... سرھنگکنمیفکر نم        

 گھ؟ید
  فرھاد؟شھی می اگھ بفھمھ چیکنیفکر م        
 شھ؟ی می بھ دستش برسھ چلمیاگھ اون ف        

 
 یکنیواقعا فکر م.....تو.....؟یگیدروغ م-        
 جمع قاتی با رفشھی کھ ھمییھمونجا..... عمارتتوننی زمری زیتو-        

 .....یشدیم
 ..... منم پشت پنجره امیدی کھ نفھمیاون شب اونقدر مست بود        
 کھ بتونم بھ اون دختر کمک کنم،کھ مرد دمی ھا رو من دزدنی دوربلمیف        

 ....و نتونستم اما
 م؟ی برمیتونی؟میحاال چ        

 
 .......دمیدیفک قفل شده اش رو م        
 مونھی نمینجوری ازیچاما ھمھ .....برو-        

 
 ..... زدمیپوزخند        
 برات رو کنم داداش ی بھتریزای چکنمی میدفعھ بعد سع.....آره-        

 .....یقالب
 

 ...... گرفتم و بھ ارسالن دوختمرونی ارسالن نگاھم رو ازبیباصدا        
عا فکر واق..... ندارهی حال مناسبش،ساالریستا.......ھ؟ی چمتیتصم-        

 ....زهی حد بھم برنی تااکردمینم
 ....رمی بگمی خانوادتون تصمی براخوامیمن نم        
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 اشتباه ھی بار من مرتکب نی اخوامینم..... اشتباه کردندھی بار بقھی        
 ....بزرگتر بشم

 
 ....دونمیم..... منیی آقادونمیم-        
 ی جاھی می کھ بتوننیفعال ھم......رمی بگیمی تصمتونمی نمییاما تنھا        

 .... راھھنی بھترمی مامان آماده کنیآروم برا
 ..... کنندی االن دارند آمادش منیھم..... راحتالتیاون رو خ-        

 
 : محکمش گذاشتم و زمزمھ کردمی شونھ ھایسرم رو رو        
 ....یشمی کھ پیمرس..... ارسالنیمرس-        
محکم .....ی باشنی بھتریتونی مشھی کھ ھمیثابت کردامروز -        

 .....شی بمون ستانطوری ھمشھیھم.....واستوار
 ....چوقتیھ....نشکن خانمم        

 
 

 ..... بودختھیباورود مامان بھ عمارت ھمھ جو بھ ھم ر        
 کردی کر نمچوقتی ھدیشا.....مثل عمھ مھتاج...... ھا با بھتیبعض        

 .....مھرسا برگرده
مثل مادرجون و صنم ...... ھمراه با بھتشون،بغض ھم داشتندیبعض        

 نی ای شونھ ھای رویادیانگار بار نبود مامان ز....خوشحال بودند.....بانو
 .....کردهی مینیدوتازن سنگ

 انی پخش صورتشون نمای گردشدشون و اشک ھای ھا چشمایبعض        
مثل ...... بودنی کھ اعتقاد دارم از درد دل تنگییک ھااش......احساسشون

 .....میشگی ھماریومثل .....مثل خالھ گل.....دجونیناھ
 ..... پلھ ھا ثابت شده بودیاما نگاه مامان فقط رو        
ونگاه پربھت و ...... پلھ ھا نشستھ بودی روثمی کھ باکمک میی بابایرو        

 ....رخ دار مامان بود چی صندلیپراشک و حسرتش رو
 دنی حسش از ددونستمینم.....نگاه ھمھ برام شفاف بود جز نگاه مامان        
 ......ھی گذشتھ چیآدم ھا
 دراصل من ای.....نمیبی بود کھ من دارم خودم رو منینظر ارسالن ا        

 .... خود مامانممقایدق
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 نگاھم رو درک و بخونھ براش عذاب تونستھی اول نمی روزھانکھیوا        
 .......آور بوده

 
 دست ی بھ سمتش بردارم کھ بازوم تویبابلند شدن بابا،خواستم قدم        

 ....ارسالن حبس شد
 .....صبر کن-        
 اگھ ان یحت..... عمارتنی اینگران واکنش ھمھ آدم ھا.....نگران بودم        

 ....آدم پدرم باشھ
نگاھش رو بھ ...... دو زانو نشستی مامان رولچری ویبا جلوبا        

 .....صورت مامان دوخت
 

 .... عشقم؟یبگو کھ برگشت..... مھرساستی نایبگو کھ رو-        
 ......بگو نفسم؟        
 سالم رو ستی بیکی کھ تاریاومد.....؟ی باالخره طلوع کرددمیخورش        

 یسردم رو گرما ببخش ی کھ شبھایاومد.....یروشن کن
 

 ..... صورت بابا نشستی لرزون مامان باال اومد و رویدستا        
 بنھی نمای حس کنھ کھ روخواستیانگار م        
 بودند کھ دهی رو دای رونیچند بار ا..... بابامچارهیب..... مامانمچارهیب        

 ..... باشھای بار ھم رونی ادندیترسیم
 

 .....مرد من-        
 .....حسرت داشتنت رو بھ دلم گذاشتن.....نذاشتن منتظرت بمونم        
 ...... درد داشت بدون تو بودنیلیخ..... سخت بودیلیخ        
 .....نای ستونمی نمگھیمن د..... جدامون کنندگھینذار د        

 
وطرف بابا کنارش  و دمیمن و ساالر ھردوھم زمان بھ طرفشون رفت        

 .....میزانو زد
 ......دی ھرسھ نفرمون چرخینگاه مامان کھ رو        
 :بابا محکم گفت        
 ..... ممکنھ مھرساریغ-        
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 .....می دارگاردیماحاال دو تا باد        
 ..... تونستندگاردمونی رو کھ من نتونستم انجام بدم،دوتا بادیکار        
 ..... سالستیبعد از ب.....رو برگردوندندتو         

 
 محکم یلبخند..... پر از آرامش مامان نشستی چشماینگاھم کھ تو        

 ..... چھره ام نشوندمیرو
 

 :دوھفتھ بعد        
 

 .....ری و ذھنم بھ دو ھفتھ اخدی باغ چرخینگاھم بھ رو        
 .....دمیدیامی کھ من انگار رویدوھفتھ ا        
 ...... رو داشتمکردمی آرزوش رو مشھی کھ ھمیخانواده ا        
 مزاحم خلوتشون ادی زکردمی می کنار مامان بود و من سعشتریبابا ب        
 ......نباشم

 ...... کارخونھ ھا و شرکت بودندی دنبال کارھاشتریارسالن و پسرھا ب        
 کھ یاحساس..... برام سخت تر بودقھینبود ارسالن ھر لحظھ و ھردق        
 ..... برده بودمیبھش پ
 .... دوست داشتن برام سخت بودنیا        
 .....من بھ بودن و داشتن ارسالن معتاد شده بودم        
 کھ اون دمیترسیاما م...... اماخواستمیداشتنش رو با تک تک سلوالم م        
 .....نخواد

 مدت بھم ثابت شده بود اگھ نی ھمھ ایاون ارسالن خان بود و تو        
 کنارزدن واھمھ نی و من از ازنھی رو نخواد کنارش می کسای یزیچ

 .....من از پس زده شدن توسط ارسالن واھمھ داشتم....داشتم
 ...... در حال نداشتن خستھ شدمی داشتن ھانیو امروز از ا        

      
 دندیکشی کھ ھرلحظھ داشتند من رو بھ جنون می رھا کردن افکاریبرا        

 بھ سمت باغ رفتم تا با قدم زدن فکرم رو آزاد کنم
 قی کھ کف آالچای ندنی افتاد بھ سمتش رفتم اما بادقینگاھم کھ بھ آالچ        

 موھاش دست ی داده بود وکالفھ توھی از کنده ھاتکیکینشستھ بود و بھ 
 .....ستادمیعجب ا تدبایکشیم
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 ....دونستمی رو ھم ملشی دلیوحت.... کالفستاوشی نھی مدتدونستمیم        
 رو فشی تا تکلدادی کم ھم کھ شده بھ سمت جلو ھلش مھی ی کسدی بادیشا        
 ....بدونھ

 
 :بھ سمتش قدم برداشتم و گفتم        
 ......ی خونھ باشکردمیفکر نم-        
 :سرش رو باال آورد گفت        
 .....حوصلھ شرکت رو نداشتم-        
 .....منم حوصلھ اتاقم رو نداشتم.....دونمیم-        

 
 :بعد ازچند لحظھ سکوت گفتم        
 یفی بالتکلنیخودت رو از ا.....؟ی باھاش صحبت کنیخواینم-        

 ؟ی نجات بدیخواینم
 ش؟ی ستاھیرت چمنظو.....فھممینم-        
 : سرخش انداختم و گفتمینگاھم رو بھ چشما        
 ......ای نیدونیخوب م-        
 .....رهی بگمیبزار خودش تصم..... حرف بزناسیدرباره احساست با         
 ......دهی نجات میفی بالتکلنی کھ باشھ حداقل تو رو از ایجوابش ھرچ        

 
 :آروم لب زد        
 .....ترسمیاز نداشتنش م......ترسمیم-        
 شھی مشخص مفتی تکلنھی حداقلش ای ولکنمیدرکت م......دونمیم-        
 ......یشی راحت می ھمھ استرس و نگراننیاز ا        
 بھ جواب ی ولی کھ تالشت رو کردنھیحداقلش ا....حرفت رو بزن        

 یکنی مدای پگھی راه دھی و یدینرس
 ....... ترس نابودت کنھنینذار ا        
 

 :از کنارش بلند شدم و گفتم        
 ...... من ھستمیھروقت کمک خواست-        
 ..............بانتمی مطئن باش من پشتیری ھم کھ بگیمیھرتصم        
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 :اوشین        

 
 ........ بھ فکرم انداختھ بودی بدجورشی ستایحرف ھا        
 ..... از دستش بدمدمیترسیھرروز م        
 ...... روزھانی ایمخصوصا تو        
 ..... در رفت و آمدهشی روزھاکھ باھمکالسنی ایتو        
 رنگارنگ ی شاپ و رستوران ھای کافی کھ پا بھ پاش تویھم کالس        
 ......گذرونھیوقت م
 مھربونم اسی بااومدن اسمش ھم لبخند بھ لب ی کھ حتیھم کالس        

 ......ارهیم
 ......ستی من نی کھ برایلبخند        
 ......ستی من نی کھ برایشوق        
 ...... عذاب آورهنیوا        
 لحظھ ھم تورو ھی یش،حتیخوای کھ باھمھ وجودت می کسینی ببنکھیا        

 .....خوادینم
 ..... کھ بخوادنھیبیاصال من رو نم        
 .......کھ وجودم رو بخواد        
 فمی شجاعت ھمت بھ خرج بدم و تکلخوادی کھ ازمن میشیو حاال ستا        
 ..... سره کنمھی عشق نیرو باا
 ...... کھ ھمھ توان و اعصابم رو گرفتھیعشق        
 ......گھی داره درست مدیشا        
 اگھ اون راه بھ نداشتنش ختم یحت...... راھم رو مشخص کنمدیبا        

 .....بشھ
 .....اما حداقل راھم روشنھ        
 شھر و کشور نی ادازیاگھ قرار باشھ از دستش بدم،مطمئنا با....اگھ        

 .....برم
 تونستی رفت،چون نمشمونی بودم کھ از پی از السا عصبی روزھی        

 ....میطی شرانیل کنھ و امروز خودم در ھمچنبود عشقش رو تحم
 

 ..... سره کنمھی امروز کاررو نی ھمدیبا        
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 ..... مرگ آور انتظار رو دارمی دوراھنی تحمل اگھید        
        

 ..... لحظھ ھم مکث نکردمھی اسیپشت در اتاق         
 یحت.... بشمدی لحظھ ھم مکث کنم ممکنھ دچار تردھیمطمئن بودم اگھ         

  کنمانی موضوع رو بخوامی می چطوردونستمینم
 در رهی اومدم و دستگرونی افکارم باس،ازی دیی بفرمایباصدا        
 .....دمیروکش

 
 ؟یی تواین-        
 ؟ی بودی اگھی دیمنتظر کس....سالم-        
 ؟یستادیچرااونجا ا.... داخلایب.....ادی قرار بود بازین-        
 ....زنھی متحول شده کھ در منقدری تاحاال ای از کازیبا خودم گفتم ن        

 
 .....گھیعادتشھ د-        
 ..... عادتش فقط واسھ ماستنی چراادونمینم-        
 چقدر مود در شی بره اتاق ارسالن و ستاخوادی می وقتیدونینم        

 .....زنھیم
 

 : زدم و گفتمیتک خند        
 ؟یدونیاستداللشم م-        
 ...... جناب برادردونمیبلھ کھ م-        
 دونمی روبرو بشھ اما من کھ می خاک برسری با صحنھ ھاخوانینم        

 .....ترسھی از ارسالن مزی موجود عزھیمثل 
 

 ..... نگاه کردمشی دوست داشتنافھیدر سکوت بھ حرص خوردنش و ق        
 ا؟ی شده نیزیچ-        
 :نگاھم رو از چھرش گرفتم و گفتم        
 ..... باھات صحبت کنمی در رابطھ با موضوعخوامیم-        
 خب؟؟-        
 ....من....یعنی....خب.... نفر ھستھی....ھی-        
 ..... راحت باشاین-        
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 چقد سختھ یدونستیکاش م.....ودم مسلط بشم تا بھ خدمی کشیقینفس عم        

 .....اسی
 

 .... عاشقشمیعنی..... نفرودوست دارمھیمن -        
 مش؟یشناسی م؟مای؟کی نفرو دوست دارھیتو....تو؟-        
  نگاھش روبخونم؟تونستمینم        
 ....یشناسیخوبم م.....یشناسیم-        
 .....نھ نھ بزار خودم حدس بزنم....؟یک-        
 ؟ی رھا دختر پاداشدیشا.....نھ نھ....لوین....اوھوم        

 
 ....خب.....اون دختر....اسی چکدومیھ-        

 
 اما کردی مشتاق نگاھش رو بھم دوختھ بود و گفتن رو برا سخت ماسی        

 .....کردمی تمومش مدیبا
 ..... زنگی زنگای.... رومی رومای....بھ قول خالھ گل        

 
 ....اسی ییتو....اون دختر-        

 
 ......گذرهی مدمی داسی رو پشت در اتاق ای کھ نی از روزیدو روز        
 آب ریی تغی کھ برادمی اما از ارسالن شندمی رو بعد از اون روز نداین        

 ..... شمالیالیو ھوا رفتھ و
 دور موندن ی بھونست براھی نی ادونستمی بودم مانی جر کھ دریاما من        

 .....از خونھ
 در رفت و آمده کھ اشی از ھمکالسیکی با ھی مدتاسی دونستمیخوب م        

 خواستھ نی کھ از امیقاتی و البتھ طبق تحقادیمن اصال ازش خوشم نم
 ......ستی سر بھ راھھ نادمیبودم،ز
 رو از ای حماقت نکرده باشھ و بخاطر اون پسره احمق ندوارمیام        

 ......خودش دور نکرده باشھ
 رونی اومده و بخاطر بشیاز ارسالن خواستھ بودم بھ خاطر اتفاقات پ        

 محافظ بدون اطالعشون بزاره و خداروشکر بدون ھیرفتن دخترھا براشون 
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 مواظب دی کردم کھ باحی محافظ رو توجنیدردسر قبول کرده بود و توسط ام
 .....رف باشھ* شی پسره بنیرفتار ا
 نفر چقدر ھی دونندی آدم ھا خودشون نمیگاھ.....واقعا نگران بودم        

 ری زشھی خانواده کھ ھمنی ای باشھ خصوصا برانی براشون خطر آفرتونھیم
 ..... سود جو ھم ھستی آدم ھانیذره ب

 
 

 گرفتم و کنار پارسا رونی ازب در اتاق نگاھم رویبا صدا        
 .... نازم خواب بودیکوچولو.....نشستم
 روزم رو با شترساعاتی از حد ارسالن،بشیان روزھا و بانبود ب        

 .....گذروندمیپارسا م
 ..... لبم نشوندمی روی لبخندنیبا ورود نگ        
 .... سالم خانم-        
 خوش گذشت؟.....زمیسالم عز-        
 ....دیشرمندتونم،دست تنھا بود..... خانمیمرس-        
 .....می داشتی روز عالھیمن و پسرم امروز ....ینھ دختر-        
  خوب بود؟دی؟خری چنیتو و ام        
 دینی ببارمی نداره بعد بیاشکال..... بودیعال-        
 د؟ی چکار کردنمی بباری بیھروقت خواست.....نھ گلم-        

 
 ....گشتندیدنبال شما م..... خان اومدناوشین..... رفتادمی یوا-        
 ؟ی ھستنجایا.....زی نداره عزیاشکال-        
 ..... شدهزهی رھی گل پسر یدلم برا....بلھ-        

 
 : زدم و گفتمیلبخند        
  کجاست؟این-        
 ....دمیبھشون خبر م کنمیدامیگفتم شما رو پ..... اتاقشونیتو-        
 ..... اونجارمیخودم م.... گل دختریاوک-        

 
 

 ھ؟ی چا؟منظورتی نی چیعنی-        
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 .....شیمنظورم واضحھ ستا-        
 ....کنھی رو داغون ماسی..... ستی نیاون پسره اصال آدم خوب-        
 .....ی کنار بکشدیتو نبا        
 لی خودمو تحمخوامیمنم نم.....خوادی ماسی کھ خود ھیزی چنیاما ا-        

 .....کنم
 اس؟ی ی نابودای کردنت بھتره لیل؟تحمیتحم-        
 .....یتو ھم از بودن اون پسر باخبر بود-        
 ی توگھی کھ کس دیرکردی کھ تو اونقدر دنھیباخبر بودم و اعتقادم ا-        

 .....دلش جا باز کرده
 ......میشی مکی نزدشتری باسی یھم با رفتنت فقط بھ نابودحاال         

 
 شرکت فرانسھ رو بھ استی بابا ری گرفتھ بھ جامی تصمای نشدیباورم نم        

  روآماده کرده و امشبطشی بلی زودنی و بھ ھمرهیعھده بگ
 ..... رو بھ ھمھ اعالم کنھمشی تصمخوادیھم م        
 لحظھ ھم صبر ھی خوادی نمیاونقدر بھ غرورش برخورده کھ حت        

 .....کنھ
 ...... صحبت کنماسی با دیبا        
 ......رمی رو بگی تباھنی ای جلوی بتونم کمدیشا        
 اول ورودم ی کھ روزھاھی ھمون کساسی کنمی فراموش نمچوقتیھ        

 .....برام خواھرانھ خرج کرد تا سرپاشدم
 تا خواھرم رو کردمی خواھرانھ خرج مدی من بودم کھ بانیو امروز ا        
 ......ستی نی جز تباھیزیکھ رابطش با اون پسرچندش،چ..... نرهیبھ تباھ
 ..... بھم کمک کنگھی بار دھی ایخدا        

 
 بھ پاشده یی بھ رفتنش بھ فرانسھ غوغای مبناوشی نمی تصمانیبا ب        

 ......بود
 نگران ی و ھمگخوردی ناراحت شده بود و حرص می حسابدیزنعموناھ        
 ....می قلبش بودتیوضع

 
 .....ی بھتره آروم باشدیناھ-        
 دونھی گرفتھ و بھ حتما عواقبش رو ھم میمی تصمھیپسرت         
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 .....جاش مشخصھ..... برهستیر ن ھم قرای بدیجا        
 ..... براش آماده کردمسی نقطھ پارنی بھتری آپارتمان توھی        
 شرکت رو ھم بھش معول کردم چون خودم قصد برگشتن بھ استیر        

  اونجااستی ری برااوشی بھتر از نیفرانسھ رو ندارم و چھ کس
 ......نیاسمیواما         

 
 من؟-        

 .....بلھ شما-        
 ......ھیدرس خوندن کاف        
 ...... درست تمومھی رو ھم کھ بدتیدفاع        
 ....یری رو تو بھ عھده بگنجای شرکت ااستیبھتره ر        

 
 .....اما عمو-        
 ی توادی زنیاسمی...... رو گرفتھمی تصمنی بھتراشار،عموی-ارسالن        

 خونھ مونده
 داره یادیز.....کنھی مستقل بودن بزرگش منیا...... کار کردننیا        

 ......کنھی میبچگ
 

 ....من....ارسالن؟-اسی        
 

 :ارسالن بھ قصد ترک کردن جمع بلند شدو گفت        
 ......میکنیبعد صحبت م-        
 .....کنھی کھ اشتباھات شما رو از ما پنھون مشیھم با تو و ھم با ستا        

 
 گفتھ بود ارسالن قبال متوجھ نیام.... انداختمنییسرم رو با تاسف پا        

 موضوع رفتنش رو ای گرفتھ بودم و امروز کھ ندهی شده و من نادییزھایچ
 گھی بود بخاطر پسر ددهیمطرح کرده بود و علت رو جستجو کرده بود و فھم

 .... شده بودی عصبی حسابدهی شن نھای نیا
 ..... باشھی جدکردهیاون ھم مثل من فکر نم        

 
 ......و اما درباره من و خانوادم-        



 301 

 
 ..... جملھ رو گفتھ بود چشم دوختمنیسرم رو باال آوردم و بھ بابا کھ ا        
 ..... بود و بھ من چشم دوختھ بودستادهیارسالن ھم وسط سالن ا        
 ...... ندونستم تکون دادم و دوباره چشم بھ بابا دوختمی بھ معنایسر        

 
 رو کھ ی درمان مھرسا مدتی تا براکنمی مای رو محطیدارم شرا-        

 .....می اقامت داشتھ باشکای ھم ھست آمریاحتماال طوالن
 

 ؟یچ-نایس        
 خوامی مامانتون رو داده و منم نمیدرصد بھبود٨٥ بھم قول دکترھی-        

 .... سال کنمستی از برتری درمانش دیبرا
 بازم ستی قرار نی رو تحمل کرده ولیی کذای سال اون صندلستیب        

 ......تحمل کنھ
 اما من و مامانتون ستی نیاجبار.....دی با ما باشدی شماھم بخوادوارمیام        

 ......دی با ما باشمیدوست دار
 

 ..... ارسالن رو بزارم و برمدی من بایعنی        
 ..... پارسا رو رھا کنم و برمدیبا        
 ..... رو بزارم و برماسی و ازی نی خواھرانھ ھادیبا        
 ارم؟یطاقت م        
 .....ارمی ارسالن طاقت می جنگلیبدون چشما        
 ......ارمی کوچکم طاقت می آغوش پارسادنییبدون بو        
 .....ارمیبدون آغوش ارسالنم طاقت م        

 
 ....شما.....من واقعا شوکھ ام.....میبابا بھتره دربارش صحبت کن-        

 
 .... بابامیکنیصحبت م-        

 
 ...... بابا مطمئن بودم،رفتنشون درستھیبا صحبت ھا        
ساالر ھم نظرش رو درباره نرفتنش گفت و درآخر ھم اضافھ کرد         

 ......زنھی سر میگاھ
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 ......وحاال بابا منتظر جواب من بود        
 ..... فکر کردنی کھ ازش اجاره خواستم برایمن        
 .....خواستی پسر کوچکم می کھ حاال فقط دلم مادرانھ برایمن        
 ..... ممنوع شده بودمی عاشق مرد کھیمن        
 ..... کھ آقا بودیمرد        
 ..... نداشتمزھای چیلی کھ خی داشت و منزیھمھ چ        
 ..... بھ خرج بدمتی ھمراھش باشم و خانمتونستمی نمیو من حت        
 ..... نداشتمی دانشگاھالتی کھ تحصیمن        
 ......کم بودم..... کھ بچھ بودمیمن        
 ...... از داشتھ ھامگرفتی کھ نداشتھ ھام سبقت میمن        
 ...... گذاشتن و رفتنمی براگرفتمی ممی تصمدیوحاال با        
 .... راه دوری ھادنی دنی موندنم و ھمی براای        
 ...... دور کمرمدهیچی پی دست ھانیھم        
 ...... شبونش با فاصلھ کمی بودن ھانیھم        
 باآرامش ی براشنی می ملودنی کھ شبھا بھتریی نفس ھانیھم        

 .....دنمیخواب
 ......دادی کھ بھم آرامش مشیرکی زری زی مراقبت ھا و نگاه ھانیھم        
 ......ھی راه چی و بھی راه چایخدا        
        

  داخل؟امی بتونمیش؟میستا-        
 روداشت ششی ساعت پکی ی کھ ھنوز تریی پلک ھاری بھ زیدست        

 : و گفتمدمیکش
 ......زمی تو عزایب-        
 ....ی بوددهیانگارخواب.... مزاحمت شدمدیببخش-        
 ....ازی ننی بشایب.....زمینھ عز-        
 .....از رفتن داداش ناراحتم-        
 .....ھ بھ صالحشینجوریا-        
 ی ولاوردمی خودم نیالبتھ بھ رو.... دادهی بھش جواب منفاسی دونمیم-        

 .....دمی شنزویمن پشت در بودم،ھمھ چ
 .....دی داداشم رو کوبیبدجور        
 ..... بدهی منفایحق نداشت بکوبھ اما حق داشت جواب مثبت -        
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 یبھتر از اون کاوه ب.....ھی پسر خوبیلی خای نشییدرستھ اما خدا-        
 .....شرف
 ...... ستاادیاصال از اون پسره خوشم نم        

 
 اسی بودند جز خود دهیھمھ فھم        
 ای ھم با ناسی اما خب بھ ھرحال دل ادیمنم از اون پسر خوشم نم-        

 ......ستین
  جواب مثبت بدهای بھ ندی بای بگیتونینم        
  ھم حق انتخاب دارهاسی        
 قلبت انتخاب ی رو برااشاری کھ یتوھم حق انتخاب داشت.....مثل تو        

 ..... سال از تو بزرگتره١٢ اون یری در نظر بگنکھی ا،بدونیکرد
 

 .....ستا-        
 اما بھ ھرحال منتظر ھی پسر فوق العاده ااشاری اشتباھھ چون گمینم-        

 ..... ھم باشھیمخالفت بق
 

 خجالت اصال بھ نی اشیی انداخت اما خدانییسرش رو با خجالت پا        
 ......ادی شرش نمافھیق

 .....گھی نمیزیاون کھ چ-        
 دای نجات پیفی ھلش دادم تا از بالتکلگفت،منی نمیزیداداش تو ھم چ-        

 کنھ
 .....ازی نی کنادی صبرت رو زدیبا......ستی نای مثل ناشاریاما         
 .......فقط مال من بشھ..... ستاکنمیتو آخر عمر براش صبر م-        
 شھی کھ مشایا.....زمی عزشھیم-        
 ..... رو سرزنش نکناسی گھیپس د        

 
  داداشم رو خورد کردیلیامااون خ-        
 یظر اون بھش نکردهی و فکر نمدتشیدیبھش گفت بھ چشم داداش م        

 ....داشتھ باشھ
 

 .... دھنش گذاشتمیدستم رو رو        
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 .....ازیادامھ نده ن-        
 خودت شی پدی پس بایدی شنی حرف ھا مال اوناست و تو اتفاقنیا        

 .....ینگھش دار
 

 : و گفتدی گشیقینفس عم        
 .....باشھ-        

 
نگران نباش .....گردهی و برمشھی زود خوب مایمطمئن باش ن-        

 .....زمیعز
 ...... سرخ شدندی خوشکت استراحت بده کھ حسابیحاال برو بھ چشا        

 
 :بلند شد و آروم گفت        
 ریشب بخ..... ستای کھ بھ حرفام گوش دادیمرس-        
 : زدم و گفتمیلبخند آروم        
 .....زمیرعزیشب بخ-        

 
 ...... بودی موندن قطعی براممیتصم        
 ...... از ساالر دور بشمتونستمینم        
 ....... پارسا رو رھا کنمتونستمینم        
 ....... کنم کھ از ارسالن دور بشمی قلبم رو راضتونستمیونم        
 تونستمی داشتن مامان و بابام رو داشتم اماحاال نمیدرستھ سالھا آرزو        
 .....و رھا کنم و برمقلبم ر

 
 کھ مربوط بھ شرکت و البرآتوار ی در نگاھم رو از پرونده ایباصدا        

 کی شرنی کھ مربوط بھ بابا و پدربزرگ ارسالن و ھمچنیبزرگ داروساز
 ...... بوده گرفتم و بھ در دوختمشناختمی کھ من نمی اگھید

 .....دیچرخیاما فکرم ھنوز دور و بر پرونده و نرفتنم م        
 بی عجییزای چھی پرونده بود،نی ای بررسکردمی مدی کھ بای کارنیاول        

 .......زدیمشکوک م
 ..... فرھاد اومدندی مزاحمتون شدم اما خانم ماندانا و آقادیخانم ببخش-        
 ....... خان خواستند بھ شما خبر بدمنیام        
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 :چشمام گرد شد        
 داخل شدند؟-        
 می خان خواستند اول از شماکسب اجازه کننیام.....نھ-        
 ستند؟ی ارسالن خان ندی اومدند؟نگفتی چینگفتند برا-        
 بردن پسرشون اومدند و از نبود ارسالن خان ھم اطالع ی براشونیا-        
 ......دارند

 ؟یچـــــــ-        
 : دادم و گفتمرونینفسم رو پرحرص ب        
 امینذار وارد عمارت بشند تا من ب-        

 
 ..... رفترونی گفت و بیچشم خانم        
 و بھ سمت دمیچی رو دورم پمی رفتم و شارپ مشکیبھ سمت صندل        

 .... رفتمنییپا
 ..... پسر من......اومده پسر کوچولوم رو ببره؟        

 ...... ممکنھ اجازه بدم دستش بھ پارسا برسھریغ        
 

 : ذھنم جرقھ زدی تویزی چنی نگدنی راھرو با دیتو        
 ن؟ینگ-        
 جانم خانم؟-        
 بھ اتاق ارسالن خان یدرو ورود......پارسا روبردار برو اتاق من -        

 .....رو ھم قفل کن
 ....چشم خانم-        
 ..... بدهحی رو توضنجای اتی ووضعری ساالر بگای تماسم با ارسالن ھی-        

 ......چشم-        
       

 
 ی بھم سر بزننجای ای اومدنباری نبود کھ ای قبلت کافی شدن سرعیضا-        
 فرھاد؟

 
 .....یاوھوم دلم برات تنگ شده بود خواھر-        
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 ؟یشیتو ستا-        
 : گفتنی حرفو زد کھ امنی اری با تحقنقدریا        
 ......دیبھتره احترام خودتون رو نگھ دار-        
 راد و خانم ھمھ ما ھستند پس بھتره درست صحبت شی خانم ستاشونیا        

 .......دیکن
 

 ن؟ی امی بودم احترام بلد نبودنجایاون موقع ھا کھ من ا-        
 .....دیچون شما خانم ما نبود-        
 ..... بھ احترام نبودیازیپس ن        

 
  نگاه کردنیماندانا با حرص بھ من و ام        
 د؟یخوای می چنجایا-        
 .....اومدم پسرم رو ببرم-        
 پسرت رو؟کدوم پسر؟-        
 پارسام رو-        
  کھ رھا کردمی ھمون پسریآھا بھتره بگ-        
 مرگ رفتھ بود االن ی زودرست تا پامانی کھ بخاطر زایھمون پسر        

 .....سوھاضمھ داره
 .....یاما اشتباه اومد        
 .....اون پسر االن پسر منھ و من مادرشم        
 .....دهی شب بدون من نخوابھی        
 .....دمی لحظھ بدون چک کردنش نخوابھی        
 .......ی برنجای ارسالن برسھ از انکھیبھتره قبل از ا        

 
 : شدقیھنوز جملم تموم نشده بود کھ ارسالن وارد آالچ        
  چکار داره؟نجای انمینھ بزار نره بب-        
 ی ککردی مشخص مدی ارسالن بود کھ بانیحاال ا....و من سکوت کردم        

 ...... برهدی بای بمونھ و کدیبا
 

 و تنھا با یارسالن خواستھ بود خصوص.....مردمیمامشب مطمئنا         
 ..... ماندانا حرف بزنھ
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 .....من دل زده بودم        
 .....فرھاد پوزخند زده بود        
 .....ساالر اخم درھم کرد        
 ......مردمیو من امشب م        
 ..... کھ ھمسر ارسالن بودهیصحبت کند با کس....عشق من....ارسالن        
 ....... من در آغوشش بودهی روزھانیمثل ا        
 ..... پارسا داردی مادریو ادعا        
 ...... کداممان ادعا بودی مادریراست        
 ..... بود و رفتھ بوددهیی کھ زاییماندانا        
 ..... پسر نازمی سرودم برایی بودم و الالنشی کھ بربالی منای        
 ........می کداممان مادر بودیبھ راست        

 
 کھ ارسالن و ھی مغزم بود کھ بعد از چند ثانی فرھاد رویاونقدر صدا        

ماندانا در بھت و تعجب ھمھ داخل سالن رفتھ بودند من ھم بھ طرف راه پلھ 
 ...... ارسالن نذاشتیرفتم کھ صدا

 ...... بلند بودیادی دادش زیصدا        
 

 ؟ی کھ ولش کردی رو؟ھمون بچھ ای؟چی ببریاومد-        
 ......یتو خودت بچتو دور انداخت        
 گھی دی کسی بگی اگھ دورشم انداختھ باشم تو ق نداریحت-        

 .....مادرشھ
 .....اونم فقط و فقط منم.... مادر دارهھیاون بچھ فقط         
 ؟ی مادر شد؟االنی بودمادر بچھ دوست تا االن کجا-        
من اشتباه کردم اما االن ....یاوک.... کنمی بچم مادری براخوامیمنم م-        

 ..... جبران کنمخوامیم
 پسرم یاما بزار برا.....باشھ..... تو نبودمی برایارسالن من زن خوب        

 ...... کنمیمادر
 ...... باشھ مدت ھم با منھی ھمھ مدت با تو بوده،بزار نیا        

 
 ..... نذار پارسارو ببرهکنمیخواھش م.....نھ ارسالن        
 ......دلم بھش بنده        
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 موجود نی عمارت ترسناک کرد ھمنی کھ منو بنده ایزی چنیکھ اول        
 ......کوچولو بود

 من پارسا ی و فقط براکنندی کھ ھمھ پارسا خان خطابش می پسرنیھم        
 ......شھیکوچولوم

 ........شھی دل تنھا و بندزده من پارسا کوچولو میبرا        
 

 ......شی ممکنھ بزارم ببرریغ-        
 ارسالن؟-        
 ...... دارم براتشنھادی پھیاما -        
 ؟یچ-        
 .....دوباره زنم شو-        
 ......ی و قانونی بار رسمنیا        
 .......نمکیثبتش م        
 گذاشتن از اتاقت و رونی کھ بدون من حق پا بیاما بھ شرط و شروط        

 .....یاز عمارت رو ندار
 ی حق رفتن بھ باغ رو ھم نداریحت        
 ......یاما در عوضش پسرت رو دار        
 .....یمنو دار        
 .....شک نکن.....کنمی برات آماده می بخوایزیو ھرچ        

 
 چرا؟-        
  پسرت؟ی برای کنی مادریتونی تا کجا منمی ببخوامیم-        
 ......شنھادتی؟پیدوسم دار-        
 ......دیشا-        

 
 ......کردمی ھام چظور اعتماد مدهیبھ شن        
 ..... من شروع شدی مرد از کجا برانیا        
 .....پناھم... شد پشتمقمیاز رف.......قمیبعد شد رف......اول از نفرت        

 
  کنم ارسالن؟ی تلقی رو خواستگارشنھادی پنیا-        
 ......ی کنی خودت تلقی راحتی برایتونیم-        
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 ..... مرد خواست ھمراه من باشھ امانیا        
  دوسش داشتھ باشھدیبھ ماندانا گفت شا        
 ..... ازدواج دادهشنھادی پدیشا        
 ....دیشا        
  چرا؟دیشا        
 .....شودی زنش منکھی مگر نھ اشودی می ثبت رسمیوقت        
 ...... تعھد و تاھل؟یعنی نی انکھیمگر نھ ا        
 ......شودی متاھل منکھیمگر نھ ا        
 ؟ی پس تو چھ بودکردی میاگر از او خواستگار        

 ش؟ی ستایکنی و در اتاق ارسالن چھ منجایتو ا        
 

 .......کنمی فکر مشنھادتیدرباره پ-        
 ی بریتونیم......یاوک-        
 ......نمی چند لحظھ پارسا رو ببشھیم-        

 
 ......دیچیپی قدم ھا در سرم میصدا        
از بودنشان داشتم ......مادرم.... چھ از پدرمی کھ و برایمن برا        

 گذشتم؟یم
 

 ...... پنھان شدمواری قدم عقب گذاشتم و پشت دکی        
 ........کردمی حقارت را پنھان منیاما چطور ا        

 
 دنی دی براشدیاما انگار او مادرتر از من بود کھ باارسالن ھمگام م        

 .....پسرکش
 پسرکش؟        
 ...... کھ مرھم دل بند زده من بودیپسرک        
 ..... پسرکم بود اماشی کھ تا چند لحظھ پیپسرک        
 ...... مطمئن نبودمگریاما حاال د        
 ...... مانداناایکھ واقعا پسرک من بود         
 ...... مانداناایکھ من مادر تر بودم         
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 ...... ازدواج گرفتھ بودشنھادی کھ پییماندانا        
 .....می کھ بھ اجبار عقد شده بودم و ارسالن تنھا ھمراه بود برایومن        

 
 

 ......نگاھم بھ افق بود        
 ..... نبودحی بھ توضیازی ھا اونقدر واضح و روشن بودند کھ ندهیشن        
 ..... مشخص بودزیھمھ چ        
 ......رفتمی و مدمیبخشیھمھ داشتھ ھام رو م ھمھ تعلقات و دیبا        
 ..... من بودندیاصال مگر داشتھ ھا        
 ..... خودم نگھ دارمی براخواستمی بودند کھ می تعلقاتشتریب        
 ..... کھ مربوط بھ من نبودندیتعلقات        
 ..... کھ مادرداشتییپارسا        
آن ھم .....یآن ھم ثبت...... کنھاری ھمسر اختخواستی کھ میارسالن        

 یقانون
 ..... ندارمیی من جایعنی نیو ا        

 
 ....... ام حبس کردنھی سی نفس رو تودیچی کھ دور کمرم پیدست        
  خانم؟یخانم خوشکل من چطوره؟خوب-        
 ...... آغوشش فرورفتمی توشتریب        
 ...... بار باشھنی آخرنی ادیشا        
 .......دمی و نگاھم رو تا عمق چشماش کشدمیچرخ        
 خوشحال بود؟نبود؟        
  بود؟نبود؟یراض        

 
  شده خانمم؟یچ-        
 می دوست داشتنی از آھنگ ھایکینگاھم بھ چشماش بود و فقط متن         

 .....شدی ذھنم تکرار میتو
 .....شیستا-        

 
 یگفتیتو از پرواز م-        
 دادی سقوط میھوات بو        
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 دادی چشات بھم حق السکوت می ولدونستمیم        
 دمی خودم دیمونوباچشمایسقوط زندگ        
 یمنوآسون رھا کرد        
 .....دمیتو رو آسوده بخش        

 ) احمدوندیآھنگ از مھد        (
 

 .......م قدم عقب برداشتھی        
  بھ گلوم چنگ زده بودیبغض خفھ کننده ا        
 .......زدی چشمام موج میاشک تو        
 .....می حرف بزندیبا....شیستا-        

 
 ...... بھ دوطرف تکون دادمیسر        
 ...... عقب گذاشتمیقدم        
 ...... توانش رو نداشتمگھید..... بودی کافدنشیشن        
 ...... بودی امروز کافیحداقل برا        

 
   
 

 .... برخورد کردنی رفتن از اتاق نگاه بھ نگاه منتظر امرونیبا ب        
 : جلو گذاشتیقدم        
 .... ھستیموضوع....می صحبت کندیبا......خانم-        
 ...... ھوا بخورمخوامیم.....رونی بمیبر-        
 ......می اونجا حرف بزنمیتونیم        

 
 بھ چوقتی ھخوامی مطمئن بودم،نمگھی دنی امی حرف ھادنیبعد شن        

 ...... بدمحی توضی برایارسالن فرصت
 ......گشتمی پر برمی و بادسترفتمی مدیبا        
 بھ خانوادم یی ظلم چطور و توسط چھ کسانی ادونستمیحاال کھ م        

 .....کردمی مجازاتشون آماده میرا خودم رو بدیرواشده،با
 ...... درب اتاق ساالر نشستیدستم رو        
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 نی تنھاگذاشتنشون برام درد آوره اما نجات دادنشون از ادونستمیم        
 .....مخمصھ مھمتر بود

 دستھام پر باشند و محکم و ی کھ حاال نھ و فقط وقتیمخمصھ ا        
 .....امی پسش برب ازتونمیاستوارتر شده باشم م

 کھ اونھا بخوان از بند ارسالن و ساالر آزاد رسھی وقتش میوفقط زمان        
 ......بشند

 ....شدمی و با وجودھمھ مشکالت آماده مکردمی می صبوردیپس با        
 ...... نجات خانوادمیبرا        

 
 ..... ساالر،درب رو باز کردمدیی بفرمایبا صدا        
 ......سالم داداش-        
 گشت؟ی کھ ارسالن داشت دنبالت میکجا بود.....سالم-        
 ......ارسالن شلوغش کرده-        
 ...... عوض کنمییفقط رفتھ بودم ھوا        
  شده؟یزیچ-        
 ......انیچشمات خستھ بھ نظر م        
 ؟یاز اومدن ماندانا ناراحت        
 .....ستیاما مھم ن..... کمھی-        
 ..... باھات صحبت کنمی اگھی راجع بھ موضوع دخوامیاالن م        

 
 ...... مبل کنارم نشست و دستش رو دورم حلقھ کردیرو        
 یجانم خواھر-        
 ...... گرفتمیمی تصمھیمن -        
 ...... با مامان و بابا برمخوامیم.....خوامیم        
 ؟؟؟یچــــــــــ-        
 ...... کنار خانوادم باشمخوامیم-        
 خوامی داشتن پدر و مادر داشتم و االن کھ دارمشون نمی عمر آرزوھی        

 .....از دستشون بدم
 ؟پارسا؟یپس ارسالن چ....فکر کردم-        
 ؟یرو دوست دار.  ھر دکردمی مگفتیم        
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 :دگفتیرو د سکوتم یوقت        
 ....یحرف بزن خواھر......ش؟یستا-        
  شده؟یچ        
 ...... زدمیبا بغض لبخند        
 امروز ارسالن از ماندانا خواست باھاش ازدواج کنھ-        
 ..... ازدواج دادشنھادیبھش پ        
 ..... ھمسرش بشھ و مادر بچھ اشی و قانونیگفت ثبت        
 فرصتھ کھ کنار مامان و بابا ھی برام نیدرستھ از دستش ناراحتم اما ا        

 .....باشم
جراتش رو .... برمتونستمی بود،منم االن نمفتادهی اتفاق ننیاگھ ا        
 ......نداشتم
 ...... نگو و بزار برم ساالریزیچ        
 .....ھروقت وقتش بشھ.....گردمیبرم        
 .... کنلی از خودتون و پارسا برام می عکسی مدت گاھنی ایا توام        
 ...... صداش رو برام بفرستیگاھ        
 ......بزار حسش کنم ساالر        

 
 یشتری بتی آغوش برادرم کھ فشرده شدم احساس آرامش و امنیتو        
 .....کردم

 ..... آغوش محافظت کنمنی از اخواستمیمطمئن بودم م        
 یبی بھشون آسخواستمی نمی آدم ھا خانوادم بودند و من ذره انیا        
 ......برسھ

  کم از دل و خودت گذشتن خوب بود؟نبود؟ھیپس         
 

  ماه بعدکی        
 
 

 کھ ھنوز نرفتھ داشتم را رفع ی ھمھ حجم دل تنگخواستمیانگار م        
 ......کنم

 کار عمرم نی لذت بخش ترمی دوست داشتنی کوچولودنی و بوسدنیبوئ        
 ......بود
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 ....... بزارمش و برمخواستمیچطور م        
 ......رفتمی مدیاما با        
 ....... محافظت ازشیبرا        
 ؟ی بریستیمجبور ن-        
 رهی نبودنم ذخی روزھای تنش رو برای بودیبا.......دمی کشیقینفس عم        

 .....کردمیم
 .......دمشی تخت گذاشتمش و دوباره بوسیآروم رو        
 ...... کتفش فشردمیبھ سمتش برگشتم و دستم رو رو        

 
 گذاشتن و نیا..... اجبار رونیا..... بدمحی روزبرات توضھی دیشا-        

 رفتن رو
 ..... اجبار امروز بھ نفع ھمھ است داداشمیفھمی روز مھی        

 
 ....واقعا ارزشش رو داره.....یکنیخودت رو داغون م-        
 ......بھم اعتماد کن......داره داداش-        
 داده و حی االن توضنکھیست؟باای ارسالن نی بخاطر حرف ھایمطمئن-        
 .....ی شدی راضیگیتوھم م
 ...... بدونھدی کھ اون نبایدونیاما م.....ستیبخاطر اون ن-        
 .....یکنی داغونش میاما دار.....دونمیم-        
 ...... راھھنی بھترنیا-        
 ؟یکنی مجازاتمون می دارم؟چرای چرا؟چرا محکومیگفتیکاش م-        

 
 ...... تکون دادم و ازش گذشتمیسر        
 نویومن ا.......شدی االن؟فقط باعث دردسرش مح؟اونمیتوض        

 ......خواستمینم
 ......کردی رو حل مییزھای چھی دیزمان با        

       
 

 ؟یگردیبرم-        
 ......دمی کشیقینفس عم        
 ..... ھمھ حرفات درستھیھروقت بھم ثابت کن-        



 315 

 .....نرو-        
 ......ستمی تو و خانوادت نقی الی روز بھم گفتھی-        
 عضو خانوادت بودن ی قابل توجھ برازی چچی ھی روز گفتھی        
 ......ندارم

 ......ی کردی ماھھ قبل از زن سابقت خواستگارھی        
 ..... ترهقی اون الیعنی نیا        

 
 ..........لمیدل-        
 ..... ثابتش کنمگمیومنم م......ی رو گفتلتیدل-        
 ...... ثابت کردن خودمی براخوامیاما منم وقت م        
 ................. بودنقی الیبرا        
 ......یقیتو ال-        
 .............. الزمھی دورنیباور کن ا-        
 .....مراقب پسرمم باش.....مراقب خودت باش        
 .....پسرمون-        
 .....اوھوم-        
 ...... آغوشش رھا کردمیخودم رو تو دیچیدستش کھ دورکمرم پ        
 .....منتظرم بمون.....بھ قولت عمل کن-        
 ......زود برگرد......پسرت منتظره-        
 فقط پسرم؟-        
 ..... پسرتیو بابا-        

 
 ......ازش فاصلھ گرفتم        
 ...... زدم و گفتمیلبخند        
 برگردم کھ بتونم برات ھمراه ی روزدمی قول می باشی خوبیاگھ بابا-        

 ..... باشمیخوب
 .....تو ھم بھ قولت عمل کن.....من خوش قولم-        

 
 .... تکون دادم و برگشتمیسر        
 ....شدی مریداشت د        
 ......رفتمی مدیبا        
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 ...... نبودنیمگر عشق ھم        
 ......ذشتن نبود گذاشتن و گیمگر گاھ        
 ...... گذشتن اثر کندنیکاش ا        
 ............ کنمدای نجات پی برایکاش راھ        
 ...... محافظت بھتر از خانوادمی برایراھ        

 
 
 

 پنج سال بعد        
 
 

 ...... جان گرفتمرهینگاھم رو از نگاه خ        
        -to do evil)-ی انجامش بددیبا( 
        -Do not give john)جاندمیانجامش نم ( 
        Not least that the time)ستیحداقل االن وقتش ن( 
        -I do not understand why the mission is over and I do 

not want bad operation that fucked your mother The other 
problem is that lat’s you do that?? 

 یخوای درک کنم چرا نمتونمی تمام شده و من اصال نمتیمامور     (   
 یانجامش بد

 عمل مادرت ھم تموم شده        
 )ده؟؟ی ھست کھ اجازه انجامش رو بھت نمی اگھیمشکل د        

 
        -Icome back 
        I go back to Iran 

 گردمیدارم برم        (
 ) رانی اگردمیدارم برم        

 
        -There was a good joke 

 ) نبودی خوبیشوخ        (
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 ..... بودم کھ ناخودآگاه صدام باال رفتھ بودیاونقدر عصب        
 

        -not kidding john 
        Time to come back. 
        My son and his father are at risk 
        My brother was the threat of death 
        Family conditions are not good and I will be back 
soon 

 
 

  جانستی نیشوخ        (
 دهیزمان برگشتم رس        
 پسرم و پدرش درخطرند        
 کنھی مدیبرادرم رو خطر مرگ تھد        
 ) برگردمدی باعای و من سرستندی نی خوبطیخانوادم در شرا        

 
        -I do underestsnd 
        But the generals to surrender 
        You do not have permission to leave the girl 
        General Brnmygrdh we can do everything we could 

come back 
 

 کنمیمن درک م        (
 دهیاما ژنرال اجازه نم        
  دختریتو اجازه خروج ندار        
 یم،بتونی کنی کارمی کھ بتونگردهی ھم بھ ژنرال برنمزیھمھ چ        
 )یبرگرد

 
        -Could come back 
        I was just helping you going back to when I 
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        Like you, I am a free man and I can go back to my 
country 

 
  برگردمتونمیم        (
  کھ قصد برگشت کنمیقرار من فقط کمک بھ تو بود تا وقت        
 ) بھ کشورم برگردمتونمی آدم آزادم و مھیمنم مثل تو         

 
        -What? 

 )؟یچ        (
        -Tomorrow I fly 
        I only ask of you. 
        I may have to send my son to the father's side have 

security 
        I want my son to accompany me the whole securely 
fitted 
        You say you owe me one day live in your face......  
        Today compensate for now...  

 
 فردا پرواز دارم        (
  دارمیفقط از تو خواھش        
  داشتھ باشھتی رو بفرستم تا کنار پدرم امنممکنھ مجبور بشم پسرم        
 ی کنی کامل ھمراھتی پسرم رو باامنخوامیم        
 ی بودن منونی زنده بودنت رو مدی روز گفتھی        
 ...)امروز جبران کن        

 
        -Would I be with you? 

 ) با تو ھمراه بشم؟یخواینم        (
 

  تکون دادیداختم سر کھ بھش انیبانگاھ        
  درست باشھتونستی جان با من نمیمطمئنا ھمراھ        
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 پنج سال ی و تودندیترسی اش ھم مھی کھ ھمھ از سای مردیھمراھ        
 .... بودهقمی دوست و رفنیگذشتھ بھتر

 وارد بشم و باالخره جنگم رو رانی سرو صدا بھ ای بخواستمیمن م        
 ......کردی مرهی من خی جان فقط ھمھ چشم ھا رو رویشروع کنم و ھمراھ

 خواستمی رو نمنیومن اصال ا        
 

        -ok….. 
        Notify need help at any time. 
        Take care of yourself 
        And do not forget medications 
        I'm worried about you. 

 
 

 .....باشھ        (
  اطالع بدهی بھ کمک داشتازیھرزمان ن        

 مراقب خودت باش        
 وداروھات رو فراموش نکن        
 )نگران تو ھستم        

 
 کھ پنج سال ی منی بود اما نھ براینی بشی قابل پری غشھیرفتارش ھم        

  باھاش بودمشھیتمام ھمھ جا و ھم
  دستم بودیتو مرد نی کھ نبض ای منینھ برا        
 بود اما سکوت نی فوق العاده کاترییبای با زی کھ عاشق دختریمرد        

  بھش برسھی صدمھ ادادی و اجازه نمکردیم
 شھی باعث ضعفش مشی زندگی تونیکھ اعتقاد داشت بودن کاتر        
 .....شی نابودیکھ ازش نقطھ ضعف داشتھ باشند برا        
  داشتزی کھ ھمھ چی مردمکردیو من درک م        
 ....علم...ثروت....قدرت        
 ..... عشقش رو داشتھ باشھتونستیاما نم        
 ..... بتونھ داشتھ باشھندهی درآدواربودمی کھ من امیزیچ        
 نی بود و ھم کاترقیکھ ھم او ال        
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 ..... نشستھ بودمی صندلنی ایدوباره رو        
 ....... بودمشی کھ پنج سال پییدرست جا        
 .....تھران-ھیبازم پرواز ترک        
 ......چقد فاصلھ بود        
 ......شی ناآروم و پر از تشویاون روز با دل        
 ......شھینگرانتر از ھم.....شھیناآرومتر از ھم.....و امروز؟        
 ......چرخھی مکماهی ذھنم دور اون بیامروزعج        
 بود رو ی کھ اون روزھا پر از نگرانشی نگاه جنگلی دلم ھوابیعج        
 .....داشتم

 ..... ماه رو دوره کنمکی اون گھی بار دھی تا زدیفکرم پر م        
 .....کماهی بعد از اون دیوشا        

 
 

    
 

 اسیفرصت بده ثابت کنم -        
 .....ابت کنم اونموقع حق باتوئھاگھ نتونستم ث        
  بشممونی پشخوامیفقط نم        

 
 .....من بھش اعتماد دارم-        
 .....یازین        
 یاعتماد دار.....اسی یاوک-        
 .....یبزار ثابت بشھ خواھر        
 ی رو بسازندتی آیخوایم......میبزار مطمئن بش        

 
 ......باشھ اما من مطمئنم-        

 
 ...... لرزون بھش زدمیلبخند        
 ..... مطمئن نبودنقدیوکاش ا        
 .....دمی شدش رو دبیو من اعتماد تخر        
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 دمی دخترونش رو دیایو من تموم شدن رو        
 ......دمی رو دختنشیفرو ر        
 ....دمی غرور دخترونش رودیشکستن و نابود        
 یلی کھ خیینھ فردا.....وخداروشکر کردم کھ امروز شکست        

 .....شھی کھ سرشکستھ و تنھا میینھ فردا.....رهید
 ..... دخترونش شکستیایخوشحالم کھ امروز رو        
 ......ستی نریخوشحالم کھ ھنوز د        

 
 
 

 .....ممنونم-        
 ......منم-        
 ارسالن؟-        
 جانم؟؟؟-        
 ..... محکم بمونشھیھم-        
 ......شھی ھمی شھیھم        
 بھ تونستمی مدونمی نمیکردیاگھ کمکم نم.....یی خانواده انیتو ستون ا        

 انھ؟ی کمک کنم اسی
 ....مطمئنم......یتونستیم-        
 .....خوادی ھمراه مھی ستون نیاما ا        
 ..... کنھھی راحت بھش تکالی کھ بتونھ با خی کسھی        
 رو با اون ھمراه شیھمھ زندگ..... روشیشاد....کھ مشکالتش رو        

 ..... کنھمیتقس
 ......ارهیتا کم ن        
 یی جاھاھیھرچقدر ھم استوار باز ھم ...... ستون ھرچقدر ھم محکمنیا        

 ..... نداشتھ باشھیمراه واقع اگھ ھارهیکم م
 ؟یشیھمراھم م        
 ؟یستی ای کھ محکم کنارم م؟بگویزاریبگو کھ تنھام نم        

 
 ....... زدمیلبخند لرزون        
 .....ستمی کھ محکم نی گاه باشم وقتھی تکتونمیچطور م-        
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و استوار  قدم ھام محکم ی ھمراه و ھم قدمت بشم وقتتونمیچطور م        
 .....ستین

 ..... برم کھ قدرتمند بشمخوامیم        
 .....کھ محکم و استوار باشم        
 ..... خانواده باشھ رو ندارمنی اقی کھ الیزی من چی روز گفتھی        
 ....من اون اقتدار و محکم بودن رو ندارم....آره ارسالن درستھ        
 .....ارمی ھمقدمت شدن بھ دستش بی برادیبا        
 ..... محکم باشم و مقتدرخوامیمن م        
 ..... بودنتمونی مدنجامیاگھ االن ا        
 کھ برام رقم می سختی روزھاونیاگھ خانوادم رو بھ دست آوردم مد        
 .....خورد
 ...... بشمقی الخوامی حفاظت از خانوادم میاما حاال برا        

 ...... رفتننی دارم بھ اازیمن ن        
 .....اما.....دوستت دارم ارسالن        

 
 ...... جملھنیوچقدر سختھ ا        
 ........ جملھنیچقدر درد داره ا        
  روستتی ھمھ ھست و نکنھی مروونی و ودهی مدی کھ امیجملھ ا        

 
 

 .....ستی نکسانی شھی ھمی زندگدمی فھمیی جاھی ی روزھی-        
 .......ستی نی شادشھیھم......ستی غم نشھیھم        
 .....ادی نمی شادچوقتی ھیکنی اوج غم فکر می توشھیھم        
 ینیبی سرت باالست و غم ھا رو نمی اوج شادی توشھیوھم        
 ......اسی غم برات بمونھ نی استیقرار ن        
  رو و بعد کنارش بزارزیچ بار مرور کن ھمھ ھی        
 .....ستھی ای ما نمی برایزندگ....اسی        

 
 .....باورش سختھ ستا-        
 .....اون دستام رو گرفت.....اون        
 .....شمیگفتھ بود من تنھا عشق زندگ.....گفتھ        
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  بودند؟یاما اگھ من تنھا عشقشم پس اون دخترھا ک        
 .....کردی رختخوابش چکار میاون زن تو... عشقشم اوناگھ من        
 ...... خونش رو داده بوددیبھ من کل        
 ......من عشقش بودم        
 ......دیمنو بوس        
 ......من عشقش بودم        
 .....دمی خودم دختر تو تختش رو دیمن با چشما        
 .....من عشقش بودم        
 .....بھم گفت چشمش دنبال مال وپول خانوادم بوده        
 من عشقش بودم؟؟؟؟        

 
 .....کردی مفی جملھ ھا رو پشت ھم ردی و عصبکیریستیھ        
 ...... چطور آرومش کنمدونستمیو من نم        
 ...... زخمش مرھم بزارمیچطور رو        
 .....مشوکھ و نگران بھش زل زده بود        

 
 

 ......با بازشدن در نگاھم رو مستاصل بھ در دوختم        
 بود رفت و دهی کھ موھاش رو بھ چنگ کشاسی بھ سمت یقدم محکم        

 ......دی و بھ آغوشش کشدیدستش رو کش
 

 .....اسیآروم باش گل -        
 .... بتونھ تو رو عذاب بدهیارسالن ھنوز نمرده کھ کس        

 ......دهیتاوان کارش رو پس م        
 ......زارمیمطمئن باش راحتش نم        

 
 .......تنھام نذار ارسالن-        
 ......تونمینم        
 ..... دارم ارسالنازی ھنوزم بھت نی بزرگ شدم ولکردمیفکر م        
 .....تنھام نذار        
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 مطمئن باش.....زمی عززارمینم-        
 

 عمارت پناه نی ای ھمھ آدم ھای براشھی مرد ھمنیومن مطمئن بودم ا        
  گاه محکمھھیو تک

 
 ......دمیفھمی مدی رو باییزھای چھی        
 ...... نامفھوم بودییزھای چھی        
 ..... حل کنھتونستی از گذشتھ رو فقط و فقط مادرم میی معماھاھی        
 ..... بطن حوادث بودی کھ تویزن        
 ھمھ پازل ھا دی کردم باری گی بطن حوادثی کھ امروز تویمن.....ومن        

 ...... برسمخوامی کھ میزی تا بھ چدمی چیرو کنار ھم م
 ی عمارت تونیآقابزرگ ا...ِکاش و فقط کاش آقاجون ارسالن        

 ...... نقش نداشتھ باشھچکدومیھ
 .....سوتفاھم بوده باشھ ھیکاش فقط براش         
 ..... خبر بودهی کھ اون بشدیکاش ثابت م        
 ..... چاه انداختھ باشھی خبر ارسالن رو تویوب        
 ......ارهی می کھ براش تباھیچاھ        
 ..... چشمام رو عقب زدمیاشک جمع شده تو        
 .....ر زدم در گذاشتم و چند ضربھ آروم بھ دیدستم رو رو        
 ..... مزاحم استراحتش بشمخواستمینم        
 .....مادرم خستھ بود        
 ..... کھ باعشق شروع کرده بودیخستھ راھ        
 ...... براش داشتھی کھ تاوان سختیخستھ راھ        

 
 ....سالم-        
 ..... ماھت خانم جانیسالم بھ رو-        
  خانم؟حھی ملهداریمامانم ب-        
 .....زمی عزدارمیب.... دخترکمایب-        
 حھی و با ملدی کردرونی ام رو بچارهی بیمامان خانم،خوب بابا-        

 جونتون خلوت کرد؟
 ..... دربند من باشھخوامینم...... مامان جانشھیخستھ م-        
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 .....عاشقتونھ..... قربونتون برمستیدربند ن-        
 رو از دست گھی لحظھ دھی خوادینم.......سال رو از دست داده٢٠        

 .....بده
 

 ؟یای بامابیخوای مدمیشن-        
 .....ی عاشق ارسالنکردمیفکر م        

 
 ..... رنگ شبش چرخوندمی چشماینگاھم رو تو        
 ..... حرف رو عوض کنھخوادی مدونستمیم        

 
 ؟ی کم مامان رو بھ من قرض بدھی شھی محھیمل-        
  خبرم کنی الزم داشتیزیمھرساجان اگھ چ.....البتھ خانم-        

 
 ..... نگاه کردمحھی گرد شده بھ ملیبا چشما        
 ......سالھ بامزه بود٥٥ زن حدود نیچقد ا        

 
  مامانم مھرسا؟منم اسم دارمااااای خانم چطوره کھ من خانمم ولحھیمل-        
 دی و ھمھ بادی عمارت ھستنینھ خانم جان،ساالر خان گفتند شما خانم ا-        

 ...... منی اما مادرتون برایشما خانم.....رنیاز شما دستور بگ
 ....اگھ االن بود ھمسن مادرت بود.....دختر گم شدم...... دخترمھیجا        
 ....دخترکم شده......م رو کنار مھرسا بودمسال از عمر٢٠        

 
 ...... نکنتی رو اذحھیمل......شیستا-        
 .....بزار راحت باشھ دختر        

 
 :دستم رو بھ نشونھ احترام باال آوردم و گفتم        

 
 چشم قربان-        

 
 ..... رفترونی تکون دادو آروم بی سرحھیمل        
 ..... مبل گوشھ اتاقش جا گرفتمی مامانم رویوومن روبر        
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 ....شناسمی حرکات روخوب منی چھره رووانیمن ا-        
 نی باپدرم صحبت کنم ھمی خواستم درباره موضوع مھمیھروقت م        

 .... نشستمی جلوش میطور
 .....یمحکم و جد        
 ......بپرس مامان جان        
 .....ی بدونیخوای رو کھ میزیھرچ        

 
 :لبخند زدم و آروم گفتم        
 ...... داشتھ باشم کھ من رو بفھمھی آرزو داشتم مامانشھیھم-        
 .......خوامی میواز رفتارم بدونھ چ....کھ از نگاھم        
 ..... مامانیممنونم کھ ھست......یاھامیممنونم کھ مامان رو        

 
 .....زمیاز تو ممنونم عزمن -        
 اسمش رو شھی کھ نمدی مثل فریفی کردن باآدم کثی زندگدونمیخوب م        

 ......آدم گذاشت سختھ
 .....شرافت داره..... قداست دارهتیآدم        
 ......تھیالزمھ آدم بودن انسان        
 ..... نبردهتی از آدمیی بوچیھ.....دی فریول        
 .....می ھم جزشون بدوندی بھ آدم ھااگھ فرھی احترامیب        

 
 ..... بھ تاسف تکون دادمیسر        
 ......گفتیمامان راست م        
 .....دیفر        
 ..... بودھودهی بی فکربھش شدم کھ کارالیخی و بدمی کشیپوف        
 مامان؟-        
 جان مامان؟-        
 م؟ی ھمھ سال دور شدنید؟چرا ا شیاون روزھا چ-        
  کرد؟ی باھامون دشمندیچرافر        
 ؟؟؟؟ی ھمھ دشمننیاصال چرا ا        
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 : زد و گفتیمامان پوزخند        
 ..... دست نشانده بودھی فقط دیفر-        
ازشراکت .... بودنشکی از نزدشھی کھ پدرم ھمیدست نشانده کس        

 .....باھاش و از رفاقت باھاش درحذربود
 .....اماآقابزرگ        
 ..... گذشتی نمزی چچی و ھچکسیاون از ھ        
 .....گذشتی نمی مالشرفتی پچی کھ از ھیمرد مستبد        
 ..... پسرش رو ازش دور کردھی نگذشتن ھاش نیھم        
 ..... اش رو بھ کام مرگ فرستادگھی پسر دھی نگذشتن ھاش نیھم        
 ی دور کرد و زندگستمی نگذشتن ھاش من رو از ھمھ ھست و ننیھم        

 .....خانواده تازه پاگرفتم رو از ھمھ پاشوند
 ..... کھ داشت باعثش شدامایحرص وطمع        
 ..... کردی کاررو نمنی ادی شادونستی کنم اگھ می فکرمشھیھم        

 ی ھمھ درد برانی تک تکمون و ای ھمھ باخت برانی ادونستیاگر م        
 باشھ بھ تونستی کھ بھ دست آوردنش راحت تر می پولیخانوادش رو بھ ازا

 ..... آوردیارمغان نم
 .....  شدی چدی نفھمچکسیاون روزھا ھ        

 
 ..... شدی چدی نفھمچکسیاون روزھا ھ        
 ...... کھ وسط حادثھ بودمیجز من        
 .... کھ بخاطر دونستنش بھ کام مرگ رفتی اصالنریو ام        
 تا دنی توطئھ پام رو از عمارت برھی کھ بخاطر دونستنم با یمن        

 .....آقابزرگ نفھمھ
 ....دیشا.....اون رزھا اگھ پدرم بود        
 ری من و امی اتفاق ھا برانی کدوم از اچیمطمئنم ھ..... کھ نھدیشا        

 ..... افتادیاصالن نم
 ی ذاشت ومتواری رو نمشی بچھ ھا و زندگچوقتی اردالن ھریوام        

 ....شدینم
 .... اردالنریِ اصالن پدر ارسالن؟و امریام-        
 آدم ھا جونش رو از نی اصالن پدر ارسالنھ کھ بخاطر ھمریآره ام-        

 .....دست داد
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 کھ یاشاریبند .... کھ جونش بند بچھ ھا و زنش بودی اردالنریو ام        
 ی ھای زبوننیریدلش بند ش.....شھی بھ پدرش مھی شبروزی از دشتریھرروز ب

 تا اگھ شده از دور دی رو بھ جون خرزیھمھ چ....اما رفت..... بوداسشی
 .....نھیبزرگ شدن بچھ ھاش رو بب

 ..... رفتھی اگھیبھش تھمت زدند کھ با زن د        
 زیماه ھمھ چ٦ افتاد کھ در عرض ی چھ اتفاقدی نفھمچکسی ھچوقتیھ        

 .... رو شدرویز
 ..... ھم نخواستند کھ بدوننددیشا        

 
 .... رو بدونم؟ی ھمھ چخوامی بدونم مامان؟من میگیبرام م-        
 .... ھم ھستنداون خطرات ھنوز        
 یو برا..... اشاری یبرا..... ارسالنیبرا..... ساالری بار برانیا        

 ...اسی
 وتو؟-        
 من؟-        
 .... شتریتو از ھمھ ب-        
 یخوای ھستند کھ از گذشتھ می اونھا کیدونیچون خوب م        

 کھ ی سھم از کارخونھ رو دارنیشتری تو بست؟وی ننطوریمگھ ھم.....یبدون
 .....ی اما حاال کھ ھستکردهیرضا از دور اون رو کنترل م

 
 ..... زدمششی ھمھ تشونی بھ ایلبخند        
 ...... ندارمی االن باھاشون کاری مامان ولدونمیم-        
 .....بھ خودم و اونھا...... کم فرصت بدمھی دیبا        
 ..... اشتباه کردنی تر شدن و بھ اونھا برای قویبھ خودم برا        
 .... نجات خودشونیبرا...... بچھ ھا رو وسط بکشنی کھ پایاشتباھ        
 دونھ؟ی میزیارسالن ھم چ-        
 ..... فعال بدونھخوامینم.....نھ-        
 .....شتردارهی بیاالن براش تباھ        
 .....ی برانباریوردن ا کھ بھ سر پدرش آییممکنھ بال        
 آدم ھا نی خانواده بخاطر انی بزارم دو نسل اتونمینھ مامان من نم        

 ..... تباه بشھندشونیآ
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 .....زمی عزدونمیم-        
 .....ستیدونستنشون االن صالح ن        
 ........ و عذاب دارهی چقد براشون تباھدونمیمن خوب م        
 ..... ھرکدوم از ما داشتی کھ برایمثل تباھ        

 
 .....دیبرام از اون روزھا بگ-        
 ... بدونم دشمنم چقدر قدرت دارهخوامیم        
 ..... باشمی چقد قودیومن با        
 .....زمی عزگمیم-        
 ..... رو ورق بزنمیمی قصھ قدھی آب بھم بده تا برات وانی لھی        
 .....ستی نندیکھ ورق زدنش اصال خوش آ        
 .....ی خانواده حفاظت کننیالزمھ تااز ا.....اما الزمھ        

 
 گرفتم کھ انگار دفتر گذشتھ ی رو بھ سمت مادرستالی کروانیومن ل        

 ...... بودنی براش سنگیادیز
 ..... براش درد داشتیادیز        
 ی دردھا منی مقابل باعث ادی روز باکیو من مطمئن بودم         

 .....ستادمیا
 بھ یشتری با شدت بدی شاندهی کھ از گذشتھ مونده بودند و آییدردھا        

 ...... آوردیسمت خانوادم ھجوم م
 

 .....دی کشیقیمامان نفس عم        
 ...... محزونش بودینگاھم بھ چشمھا        
 .....ومن        
  ھمھ عذابنیا..... ھمھ دردنی ای بشنوم از بھ وجود آورنده خواستمیم        
 یسال با تک تک اعضا٢٠ کھ یدرد.....دیسال طول کش٢٠ کھیعذاب        

 ..... شده بودنی خانواده عجنیا
 .....یھرکدوم بھ نوع        
 .....می بوددهی درد کشیھرکدوم بھ نوع        

 " درد استیسی درد را از ھر طرف بنونکھیاما مگرنھ ا       " 
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 .....دمی بودن درد کشدی فریبا خونھ .....من        
 ..... کھ از پدرشون داشتندیبا تنفر.....چارهی بنیاسمی و اشاری        
 و داشتنشون دنشونی دیکھ برا..... تھمت خوردهدمیشنی کھ حاال میپدر        

 .....دهی رو بھ جون خرتھمت خوردن
 کھ بعد از فوت پدرش مجبور بھ ترک خونھ شده ییالسا.....السا        

 ......بود
ِ دخترک زن صدی کھ مرد و ندی اصالنریام          شبھ نابود کی شی اغھیِ

 رونده رونی حقارت و ب،دردیمیتی شبھ بدون بودن پدر جز درد کی.....شد
 و با بودن پدر خونھ و مامن آرامشش بود و روزی کھ تا دیشدن از خوه ا

 ...... پدرنی عزانشچارهیِدخترک ب....... بھ تمام معنایامروز جھنم
 ..... مادر ساختھ بودندیضی با مرشھی کھ ھمیاوشی و نازین        
ھمان ..... عذاب آور بودی حاصل ھمان روزھاشیماری کھ بیمادر        

 .....ا با درد و رنج چشم گشود امازی کھ نیمانیزا
 ....... مرگ برده بودی کھ مادر را تا پایمانیھمان زا        
 نبود ای مرگ برده بود ی بود کھ او را تا پامانی واقعآ درد زاایآ        

 خواھرکوچکت بود و ھمراه و شھی کھ ھمیینبود مھرسا.....خواھرکش
 ......زیعز

 ..... کھ با نبود پدر ساختیو ارسالن        
 در نی چننیحال ا.....وحال...... پدربزرگ شد و ھمراھشنیھم نش        

 .....رفتی داشت فرو میقعر باتالق
 ..... پدربزرگشیایتحقق رو.... ادامھ راه پدربزرگ بودجھیکھ نت        
 ری غای ساختھ بود شی ودانستھ برای با تالق راعمدنی دانستم ایحال نم        

 ......عمد و ندانستھ
 ..... دادم ندانستھ باشدی محیکھ ترج        
 .......زدیندانستھ باشد تا اعتماد ارسالن فرو نر        
 ......تاھنوز دوست بدارد پدربزرگش را        
 در شی کرده بود و استاد شده بود برای کھ بھ گفتھ ارسالن پدریکس        

 .....یدرس زندگ
 .....با ھمھ اشتباھات دانستھ و ندانستھ اش......آقابزرگِ خاندان بود        
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 نیی ذھنم باال و پای کھ تویی آروم مامان دست از فکرھایبا صدا        
 ...... لرزون مامانی تا دست ھادمی برداشتم و نگاھم رو کششدندیم

 ......کنمیاز اون روزھا شروع م-        
 ......شدمی مداری پدرت بی چشم ھادنی دی کھ صبح باآرزوییروزھا        
 .....دمی خوابی دوباره پدرت مدنی دوباره و دیی فردایایوشب با رو        
 ......می سالگ١٧-١٦ خوب یروزھا و شب ھا        
 ...... بھ بعدمی سالگ١٧اما امان از         
 خوشمان ی سخت و بد با روزھایامان از آن بھ بعدش کھ روزھا        
 ..... کردی نمیبرابر

 ..... برروزگار خوبمانکردی می بدمان تعدیکھ روزھا        
 ...... ھای خوشی انداختھ بود بر ھمھ ھی ھا سایانگار بد        
 ..... ھا ماندگار بمانندی خوشگذاشتندی نممی کھ داشتی شومیکھ روزھا        
 .......می بوددی جدیرانی ووی نابودھی منتظر یکھ با ھر خوش        

 
 

 .....سالم بود کھ با پدرت عقد کردم١٧-        
 ......خوشحال بودم و شاد        
 .....کردمی ابرھا پرواز میتو        
 ...... دوام نداشتشتری بی چندماھی شادنیاماا        
 ......ُ مردیمحمدخان صولت        
 .....و الشخورھاھجوم آوردن سمت خانوادشُمرد         
 تنھا نیسالم بود اما چون من تک فرزند پدرم بودم و ا١٧ نکھیباا        

 .....رمی رو بھ عھده بگشی کاری ھاتی بود کھ من مسئولشیشگیخواستھ ھم
 و نای بھتر شد با کمک سمی بعد از چندماه حال روحیمن ھم وقت        

 ..... از کارھا رو بھ عھده گرفتمی سرھی اردالن ی و تا حدودراصالنیام
 

 نگذشتھ بود از مرگ پدرم کھ آقابزرگ بھ طمع بزرگ یادیزمان ز        
 ..... خواست کھ با منصور خانیشدن و چند شعبھ شدن کارخونھ داروساز

 ..... بچھ بودیلیاون موقع مانداناخ.....پدر ماندانا        
 .....بال نامزد ارسالن بوده کھ قدمیاالن شن        
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 کھ افتاده،بازھم ی باوجود ھمھ اتفاقات بدیوچقدر متاسف شدم کھ حت        
آقابزرگ دست از رفاقت و شراکت کورکورانھ اش برنداشتھ و ارسالن رو 

 ..... منصورخان کردهریھم درگ
 

 ....ستی االن وقتش نگمی منی ھمیبرا...... مامان دونمیم-        
 ...... رابطھ گذشتھ ارسالن و مانداناستنی ھملمی از دالیکی        
 .....میشی االن رو بشھ،مطمئنا مامحکوم میزی چنیاگھ کوچکتر        
 ..... کھ در گذشتھ بودهی رابطھ انیاونم فقط و فقط بخاطر ھم        
 ......می دارازی زمان ننی ھمیبرا        
 ی رابطھ کھ باوجود پارسا چند برابر تونی رفع و رجوع ای کمیبرا        
 ......زنھیچشم م

 
 .....زمی عزدونمیم-        
 ...... کنھی نملی دلی رو بی کارچی کھ منصورخان ھدونمی رو منیا        
 .....ستی دخترش رو کنار ارسالن گذاشتھ اصال خوب ننکھیوا        
 .....نھی شطرنجش رو چطور بچیلده مھره ھا مرد خوب بنیمتاسفانھ ا        

 
 ...... دادمرونی و نفسم رو بدمی کشیآھ        
 م؟ی گذشتھ رو مرور کنمیبرگرد-        
 ....اوھوم-        
 ..... دخترکمستیافسوس خوردن چاره کار ن-        
 ...... و اگھیستی خانوادت بای ومحکم پای قودیبا        
 .....یشی مثل من میاگھ راسخ نباش....ی نباشیاگھ قو        
 .....ی پسرت رو داردنی عمر حسرت دھی ی بزنی لنگنیاگھ کوچکتر        
 ...... عشقت باھاتھدنی عمر حسرت دھی        
 ......یکنی رو مروی عمر اشتباھاتت رو زھی        

 
 د؟ی بودیشماقو-        
 .... از خانوادم محافظت کنمتونستمی بودم میاگھ قو-        
 .....اما نتونستم        
  خانواده نفوذ دارندنی اینتونستم کھ اون ھا ھنوز ھم تو        
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 .....نگرانم دخترکم        
 

 ....دکنمیی باسرتاتونستمیومن فقط م        
 ماجراھستم از نیِ بطن ای کھ توی بھ مادرم بگم منتونستمیچطور م        
 ..... نگرانمشتریھمھ ب

 ..... باشمی قوتونمی تا چھ حد مدونمی کھ نمیمن        
 ...... برمشی پتونمیتا کجا م        

 
 .... بھ کارخونھ ھا شدلیکارخونھ تبد-        
 ..... بزرگ شدی ھاشگاهی بھ آزمالی تبدشگاهیآزما        
 یھ شھرھاباشعب..... بھ شرکت ھا شدلیشرکت پخش دارو تبد        
 .....مختلف
 ی بدون در نظر گرفتن ھمھ شتریآقابزرگ خوشحال از کسب مال ب        

 .....ما
 ..... اصالن بھ دوش داشتری فشار رو امنیشتریب        
 ...... رو بھ عھده داشتی حسابداری کارھاشتری اردالن بریام        
 ..... بودراردالنی عضو ماامنی ساکت ترشھیھم        
 ......بعد از اون سروش        
 ماجرا ساکت شد تا بچھ ھا و زنش رو داشتھ ی ھمھ یسروش تو        

 .....باشھ
 ...... براش مھم نبوددی و ناھاوشی بھ اندازه نزی چچیھ        
 بھ شی زندگخواستیحق داشت،نم.....دی ھم کنار کشدی فھمی وقتیحت        
 ی باشھ اما مدارکتی نفرمون حداقل در امنھی میخواستی مماھم.....زهیھم بر

 ......رو باخودش داشتھ باشھ
 

 ی بود کھ تویی داروی کھ مارو متوجھ کرد اختالف ھایزی چنیاول        
  اومده بودشی و انبار پیحسابدار

 ...... اردالن متوجھش شده بودریام        
 ..... عمارتی پشتاطی حقی آالچمی قرار گذاشتھی        
 ...... از انبار خارج شده بودونیاون موقع دوتا کام        
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 فردا آماده ی کھ برای برداشتن صورت جلسھ ای شب کھ اردالن براھی        
 ......رهی کارخونھ جاش گذاشتھ بوده بھ کارخونھ میکرده بود وتو

 ......شھیج م از کارخونھ خارونیتا کام٢ کھ شھیاونجا متوجھ م        
 ..... کھ مربوط بھ کارخونھ نبودندیونیتا کام٢        
عصر از کارخونھ خارج ٧ ساعت ونی کامھیاون روز قرار بوده         

 .....بشھ
 .....شب خارج شده بودند١١ ساعت ونیاما اون دوتا کام        
ھ شده  متوجشتری بیاول اردالن ھم شک کرده بود اما فردا با بررس        

 .....بود
 ی کم شده بود و دارو وارد انبار شده بود اما از موجودھیاز مواد اول        

 ..... کھ گفتھ بودند از انبار خارج نشده بودیزیانبار اون چ
 کم شده ھی نشده بود اما از مواد اولدی تولیی بود کھ دارونیعلنا مثل ا        

 .....بود
 ......دیلنگیبد ھم م......دی لنگی کار می جاھی        
 ......لشی دنبال دلمیافتاد        
 ..... بخش دنبال سرنخھی یھرکدوم تو        
 ...... ورود و خروجی مدارکش برای اصالن توریام        
 ....... حساب و کتابھای توراردالنیام        
 ..... کارخونھدی ھا و خط تولشگاهی آزمایمن و سروش تو        
 .....ربشھی درگخواستمیمن نم.... با ما نبودنایس        
 ...... خودش بودیاون دنبال کارھا و شرکت ھا        
 ..... بشھرینادرگی نخواستم سنکھیا...... بودنیاشتباه ھم ھم        
 .... افتاده و من فقط سکوت کردمی اتفاقدیبارھا پرس        
 و من تنھا رفتی بھ اون سفر نمچوقتی پدرت اطالع داشت،ھ اگھدیشا        

 ..... مراقبت کنمشتری از شما بمیتونستی و مشدمینم
 

 : و ادامھ داددی کشیقیمامان نفس عم        
 موضوع و مدارک رو با آقابزرگ نیاشتباه مااونجا شروع شد کھ ا        

 ......می گذاشتونیدرم
 داشتھ ی راه حلدی باشھ و شاانی پدرش در جرخواستی اصالن مریام        

 .....باشھ
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 ی رو برازی و ھمھ چمی گذاشتزی می رو رومی کھ داشتیمدارک        
 می دادحیآقابزرگ توض

 
 اون یاونم با رو کردن ھمھ ..... اشتباه رو آقابزرگ انجام دادنیدوم        

 ..... منصورخانیسندھا و مدارک برا
 ......بزرگ ھم نظرات خودش رو داشتالبتھ آقا        
 کھ با سھم االرث پدرم ی آقابزرگ بود و البتھ منکیمنصورخان شر        

 کھ با سھم االرث یینای شده بودم و سروش و سکی آقابزرگ بود شرشیکھ پ
 ...... بودندکی و بھ خواستھ آقابزرگ شریپدر

 
ا آقابزرگ خواستھ بود  نخواستم امچوقتی کھ ھیشراکت.... بودمکیشر        

 ..... کرده بودیبھ قول خودش بزرگتر......
 

 ...... ھا دخترکمی بزرگترنیآخ از ا        
 شدند و فقط و فقط ی ھم بھ حساب نمی کھ کوچکتریی ھایبزرگتر        

 .......دنیدودمان بھ باد م
 
 
 

 .....ختی بھ ھم رزیاز اونجا ھمھ چ        
 ..... پشت سرھمیدھایتھد        
 .....اول از ھمھ ھم شاھرگمون رو مورد ھدف قرار دادند        
 ...... اصالن نھری از پس امانی از پس ھرکدوم از ما بربدونستندیم        
 آقابزرگ ی رویادی اصالن نفوذ زری کھ امدونستندیودر اصل ھمھ م        

 .....داره
 ...... من برادر بودی اصالن براریام        
سال سن ٣٣ اصالن فقط ریام...... سالھ بود١٠اون زمان ارسالن         
 داشت
 ..... داشتندیکی نزدیلیروابط خ        
 .....سالھ رو١٠ ارسالن ی نابوددمیمن د        
 ..... روندن خواھرشرونیباب.....بانبود پدر        
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سالھ کھ فقط ٦- ٥ دخترک ھی......ستنددونیھمھ اون رو شوم و نحس م        
 ..... برادرش روی پوستری زی ھاتیپدرش رو داشت و حما

 
 .....دمیمن اون رو خونھ عمھ مھربان د.....چراشوم ونحس؟-        
 ...... مامانھیدختر فوق العاده ا        
 ..... خوش سر و زبونباویز        

 
 ....... تکون دادیمامان سر        

 ...... عمھ مھربانھیمطمئنا از نگھ دار-        
 ماھرخ مادر ارسالن ی اصالن و رفتارھاری بعد از فوت امیال        

 .....دیتا چند ماه و بعد از اون با لکنت شد..... حرف بزنھتونستینم
 تماس گرفتند و راصالنی امم،بای کارخونھ مشغول بودی روز کھ توھی        

اون موقع ...... مارستانی پارک از پلھ ھا افتاده و بردنش بی تویگفتند کھ ال
 ..... رفترونیبا عجلھ از کارخونھ ب......تازه براش پرستار گرفتھ بود

 
 :دی نالیبابغض        
 پدرش رو گھیدخترک محبوب پدر د.....دمشی ندگھیرفت و د-        

 .....دیند
 ......یوبعد از اون عاشق ال......یمادر ال......اصالن عاشق سارا بود        
 نفرت ماھرخ رو نی و ادیخوابی می اتاق الی از شب ھا رو تویلیخ        

 .....کردی مشتریب
 ...... چشمت ابرو بگھی باالیاما مگھ جرات داشت بھ ال        

 
 ...... بوددهی اصالن کوبنی با سرعت بھ ماشونی کامھیاون روز         
 ...... نرفتھ بودندرونی و پرستارش اصال بیروز الاون         
 ...... باغ بودندیاونا تو        
 ...... بھ عزاخونھ شدلیماه باغ دوباره دوباره تبد٩ شبھ و بعد از ھی        
من با برادرم ..... درد داشتیادیمردن اصالن ز.....درد داشت        

 ...... نکرده بودمیخداحافظ
 اخم ھی بھش بستم و اون لی دختر ذلھیرون،ی برهی گفت چرا داره میوقت        

 ..... دادلمیتحو
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 ...... لپش کاشتمی بوسھ روھیومن         
 ...... کھ تا سالھا طعمش رو داشتمیریتصو        
 ...... ھامنیآخر        
 ....... خاطرات خانوادمنیآخر        

 
 ..... ھا بھ سمت من و اردالن نشونھ رفتدیبعدھا تھد        
 ......والبتھ سروش        
 ...... اما من و اردالن نھدیسروش عقب کش        
 .....می عقب بکشمیتونستینم.....میما برادرمون رو از دست داده بود        

 
 ...... مرگ رفتی اردالن تا پاریام        
 ..... بودندختھی رشیی چای کھ تویاونم بھ واسطھ سم        
 .......بعد از اون نخواست خانوادش ھم در خطر باشند        
 ...... بشھمالینخواست خون برادرش پا        
 .....دیبھ ظاھر کنار کش        
 ...... فرار کردهشیخودش چو انداخت با منش        
 ......حق االرثش رو از آقابزرگ گرفت و رفت        

 ...... ھا ظاھر بودنیاما ا        
 .... بودرشدهی دیلی کھ خیبعد.....دمی کھ من بعدھا فھمییزھایچ        
 ...... سراغم اومددیفقط من مونده بودم کھ فر        
 ......تونستمی نمیول......اردالن گفتھ بود کنار بکش        
 برام درد داشت و شتریحاال مرگ اصالن ب.....نھ بخاطر داروھا        

 ...... عاملش رو بھ مجازاتش برسونمخواستمیم
 کھ منم ازش استقبال رفتی سفر مھی دشی شرکت جدی برادیپدرت با        
 ....کردم

 ....ادی سرش بیی بالدمیترسیم...... مشکالت باشھنی وسط اخواستمینم        
 ......نھی بببی آسخواستمینم......پدرت عشقم بود        
 .....با دورکردن تو...... صدمھ رو بھش زدمنیامابزرگتر        
 چقدر دهی رو شنی رو کھ تحمل کردی اتفاقاتی وقتدونمیمن خوب م        

 .....دهیعذاب کش
 .....کردمی حس ماسی و ی الدنیمن برق چشماش رو وقت د        



 338 

 
 ......دهی از نبود شما عذاب کششتریبابا ب-        
 ......دهی داشتھ اما از ھم پاشاھاشی کھ در رویاز خانواده ا        

 
 ......کنمیسکوت م        
 ...... باشمشی براینی تر ازآن بود کھ من بتوانم تسکنیدرد مادرم سنگ        
 .....می ترمی و عشق براخواستنی زخم ھا زمان منیا        

 
 ......شگاهیدکتر و بعد ھم آزما... حالم خوب نبود-        
 میخواستیچون نم..... جوابی برامی رفتی بیچند روز بعد بازھم با ب        

 .....میرفتی بفھمھ بدون راننده میکس
  بدتر بودشھیاون روز حالم از ھم        
  افتاده بود من و پدرت عقبی کھ افتاده بود عروسیبخاطر اتفاقات        
 .....کردی فرق مطیشرا....اون موقع مثل االن نبود        
 ..... بود سفررفتھ بودکماهیپدرت         
 موضوع مطلعش نی از اتونستمی و من نممی کم باھم در ارتباط بودیلیخ        

 .....کنم
 ...... جلو اومدنای با بھانھ رفاقت با سروش و سدیفر        
 ..... با ما برخورد کردشگاهی آزمارونی روز باون        
 ..... و نبودھی اتفاقگفتی کھ میبرخورد        
 متوجھ موضوع شده بود        
ھفتھ ٢ بچھ ام نکھی من و ای بر حاملگی مبنیبعد از اون روزمدارک        

  آقابزرگ فرستادنیداره برا
 تھران شگاهی آزمانی بود امااون مدارک کھ از معتبرترکماهیبچھ من         

 من بھ انتی برده خشگاهی منو بھ اون آزمانکھی بر ایبود و شھادت راننده مبن
 .....کردی کھ عشقم بود رو ثابت میکس....نایس

 بدون نام بودند و مربوط بھ ھمون ی پدرت کھ ھمگی شدن نامھ ھادایپ        
 چکسی ھگھیسط خدمتکار کار رو خرابتر کرد و د تومونیدوران عشق پنھان

 .....حرفم رو باور نکرد
 ..... انداخترونی خودم بیآقابزرگمن رو از ملک شخص        
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 دفترچھ رو خونده دیمطمئنا با......یدونی ماجرا رو ھم کھ مھیوبق        
 ؟یباش

 
 .....خوندم-        

 
 یزندان........ داشتتی کھ از نظر خودش امندیرفتن بھ باغ فر-        

 .....شدنمون
 ...... رو داده بودبشی ترتاوررضای کھ لی من با وکی پنھانیقرارھا        
 ثابت دی فری کھ برای بھ نام شما دوتا و سندزیبھ نام زدن ھمھ چ        

 کھ در اصل بھ نام ساالر شده دمی بخشھیری از اموالم رو بھ خیمی من نکردیم
 ..... بوددی ساکت نگھ داشتن فری کھ بھ نام تو بود و برایمیبود ون
 ......کشتی اموال نبود تو رو منیکھ اگر ا        
 اموال تو ھم فتھی برات بی اتفاقی سالگستیگفتھ بودم اگھ تو قبل از ب        

 .....ادی در مھیریتحت تصرف خ
 رو نجات بده اما ھمون تونیکی فقط تونستھ ی بیه بودم کھ بمتاسف شد        
 ..... اون جنگ نابرابری بود تومتیھم غن
 ..... گل از منی بیبعد ھم جداکردن تو و ب        

 
  بال سرتون اومد مامان؟نی شده کھ ایچ-        

 
 ......فرار کردم از باغ تا بتونم تو رو نجات بدم-        
 .... سراغ پدرت برماستمخویم        
 .....اما نتونستم        
 ..... گرفتری زنشی و من رو با ماشدی فھمدیفر        
 .....شدی نمتشی متوجھ جنای ھم کسمردمیمن م        
وبعد ھم من رو بدون ..... رو تحمل کردمیی ماه درد طاقت فرسانیچند        

درصد احتمال ٧٠ اگھ تھران برم حدودگفتی پاھام کھ دکتر میدرمان برا
 ..... کردی زندونی اشھی اتاق شیبھبود دارم بھ خونھ باغ برد و تو

 
 ...... معجزه بودحھیاومدن مل        
 ...... فرستادنشیو از خدا ممنونم برا        
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 ..... زل زدم و منتظر بودمرونیسال رو از پنجره بھ ب٢٠ نی ایھمھ         
 .....رسونھی منای سای رو بھ شما تی واقعی بی بدونستمیم        
 .......نمی شماھا رو ببگھی بار دھیو من فقط منتظر بودم         
 .....دمتونیخداروشکر کھ د        

 
 ی رد و نشون برام گذاشتھ بود کھ از روینتونست خودش بگھ اما کل-        

 ...... کنم مامانداتیاونھا تونستم پ
 

 ..... نبودنشیوچقدر متاسف بودم برا        
 .....خوادی می دستھ خالفکار چقدر آمادگنی مبارزه باادونستمیحاال م        
 .....خوادیچقدر تالش م        
 ....کنندی بردنت استفاده منی از بیکھ نقطھ ضعف ھات برا        
 دفاع از یبرا...... جنگنی ای آمادشم براتونستمی من مایو آ        

 .....آبروم.....عشقم.....خانوادم
 

 ...... آقابزرگ دارهھیداستان ما         
 
 

با ھمھ بزرگ ....رھاشیبا ھمھ تدب.... ھاشی کھ با ھمھ خوبیآقابزرگ        
 ..... ھم داشتھی ھاش،اشتباھاتیمنش

 
 ...... کھ آثارش ھنوز ھم موندگارهیاشتباھات        

 
 از گناھانمون اونقدر شاخ و برگ داره یبعض.....شتباھات از ایبعض        

 یآدم ھا.....دنی می بعدی سال جواب اشتباھاتمون رو نسل ھایکھ تا سالھا
 .....اطرافمون

 
 ........ دارهقیتا رف٢آقابزرگ داستانمون         

 
 ......ی راد و حاج محمدصولتدیسع        
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  بانو و صنم بانومیمر.....آقابزرگ دوتاھمسر داره        
 

  دخترھیدوتا پسر داشتھ و         
 

 اردالن سپھرتاج ری و امی ساالرری اصالن سپھرتاج امریام        
 .....یرساالری سپھرتاج امدیوناھ.....یرساالریام
 

 یشی ھاش پی اشتباھات و بددی آقابزرگ مھتاج بانو کھ شایوخواھرا        
 ی و درستی از خوبرهیگیم
 

 ......رهیگی مھر مدهی کھ مھر مییمھربانو.....و مھربانو        
 

 ...... راد دوتا پسر دارهدیسع        
 
 

 ...... و سروش رادنارادیس        
 

 ......یواما حاج محمد صولت        
 

 .....یمھرسا صولت...... دختر دارهھی        
 

 ..... دوتا ھمسر داشتھی ساالرری اصالن سپھرتاج امریام        
 

 .... بودهشی اغھی و البتھ عاشق زن صی اغھی صیکی دائم و یکی        
 

 .... ارسالنریماھرخ زن دائم و مادر ام        
 

 ...... و مادر السای اغھیسارا زن ص        
 

 کھ دوتا فرزند لدای ھمسرش یرساالری اردالن سپھرتاج امریام        
 .....دارند
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 .....نیاسمی مدار و اشارقانونی        
 

  ازدواج کردهیرساالری سپھرتاج امدیسروش راد با ناھ        
 

 در ی برازی و از ھمھ چپرستھی کھ عاشقانھ ھمسرش رو میمرد        
 ..... وجدانشیحت.....کنارش بودن گذشتھ

 
  عاشقاوشی سربھ ھوا و نازین.....دو فرزند دارند        

 
 .....کنھی ازدواج می بزرگ با مھرسا صولتی راد کھ با عشقنایس        

 
 ..... دارهیی کھ جدایعشق        

 
 ......شیساالر و ستا...... دوقلو دارندھیاما         

 
 و نی گل نسا کھ باشوھرش عموحسی بی داشتھ بھ نام بھی داھیمھرسا         

 ......کردندی میزندگ)اوررضای(پسرش رضا
 

 ارسالن کھ مادرش ماندانا و دختر منصورخان ری پارسا پسر امریام        
 .ھست

 
 

 کرده و پسرش ی رو مخفشی وستادهی کھ مھرسا رو دزدی کسدیفر        
  تاجکی فوت شده محبوبھ نشیومادرفرھاد کھ سالھا پ......ستھیفرھاد شا

 
  ھم مونده؟؟؟؟؟ی اگھی دیکس        

 
 .....ومدی بھ ذھنم نی اگھین کھ کس دم        
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 مایھواپ-سال بعد٥        
 

 شدن ادهی باشوق وذوق درحال پینگاھم رو بھ مسافرھا دوختم کھ ھمگ        
 .....بودند

 ......جانی ھمھ ھنیصبح و ا٥ساعت         
 ..... لبم نشستی رویپوزخند        
 کھ حاال براش آماده ی شروع بازی داشتم اما براجانیمن ھم ھ        

 .....بودم
 

 .....دی سالن چرخینگاھم تو        
 ....سال ازدور ھمراھم بوده٥ کھ ی مردداکردنی پیبرا        
 ......دیچی اخمام درھم پدی چرخیی آشناافھی قینگاھم کھ رو        
 ......فتندی درخطر بخوامیگفتھ بودم نم        
 پخش رو ی و شرکت ھای داروسازی سھم کارخونھ ھای  ھمھیوقت        

 بود کھ نگاه منصورخان و نی ایبھ نام خودم،ارسالن و ساالر زدم برا
 ......گروھش رو از اونھا بردارم

 ......نشھی در کمی بفھمھ چھ خطرخوادی دختر نمنیاما انگار ا        
 

 ......شی ستایخوش اومد-        
 .....؟مگھیکنی چکار منجایتو ا-        
 ...... کھرهی گوشش نمیحرف تو-        

 
 ..... لبم رو محو کنمی بود بتونم لبخند رورممکنیغ        

 
 ؟یال-        
 ..... خوردزی کمرش لیدستام کھ رو.....دیچیدستاش کھ دور کمرم پ        
 ...... ھا باھام ھستیلی خی دلتنگدمیفھم        
 یربرسی ددمیترسیم.....یخوش اومد-        
  کمکشون کنمتونستمینم..... ندارهداریحرف من بھ اندازه حرف تو خر        
 .....یممنون کھ اومد        
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 ......درسکوت محکم درآغوشم فشردمش        
 ..... دختر بودنی بود ھمدهی ماضربھ دی از ھمھ شتری کھ بی کسدیشا        

گفت ..... ھمراه باشھخوادی کھ شش ماه بعد از رفتنم اومد گفت میکس        
 ..... دارهییزھایاونم ازاون آدم ھا چ

 ..... بھ دردم بخورهدی کھ شادونھی مییزھایچ        
 ......بھ نگاه دردمندش...... نھ بگم بھ خواھش ھاشتونستمیومن مگھ م        

 
 ......از آغوشش جداشدم        

 و جواب خوش آمدم رو یکردی جونت بغل می منم مثل الشدی میچ-        
 ؟یدادیم

 .....یدیبھ حرفم گوش نم-        
 ....اسی ی خطر باشی توخوامیمن نم        

 
 ..... بھتون کمک کنمخوامی میول.....منم خطررو دوست ندارم-        

 
 : گفتمیبدون حرف        

 
  کجاست؟نیام-        
 .....سالم خانم-        
 ......دیخوش اومد        

 
 .....کنمی من اشتباه مدمیاشای؟یایمطمئنم گفتھ بودم تنھا ب-        
 ی چھ ساعتمینی ببمی کردبشی تعقیماگانگستر.....اون دررفت-        

 .....یرسیم
 

 ...... بھ تاسف تکون دادمیسر        
 ..... قرار مھم دارمھیصبح ٧من...... خونھدیبھتره برگرد-        

 
 ..... شددهی جلو گذاشتم کھ بازوم از پشت کشیقدم        
 ش؟یستا-        
 ...... کشوندمششی پراز استرس و تشوینگاھم رو بھ چشما        
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  مگھ نھ؟شونیاریم-        
 .....ستی گرھیکار بق......دهیروزه نخواب٥اشاری        
 ...... ھفتھ است درست غذا نخوردهھیپارسا ....پارسا        

 
 ..... فشردمنانیدستاش رو گرفتم و با اطم        
 ..... برنگشتمیسال دست خال٥مطمئن باش بعد از -        
 ....میخوریاما ناھار امروز رو باھم م......دمیصبحانھ رو قول نم        
 ..... ناھار مخصوص بپزهھی  بھ خالھ گل بگویبرگشت        

 
 ...... چشماش حلقھ زده بودیاشک تو        
 نیدستاش رو رھا کردم و بھ سمت ماش.... تکون داددیی کھ بھ تایسر        

 .....قدم برداشتم
 رو براش آماده کرده زی کھ از قبل ھمھ چرفتمی میبھ سمت راھ        

 ......بودم
 فشونی کثی ارسالن و ساالر رو بھ بازی پاتنخواسیحاال کھ اونھام        

 ......کردمی رو شروع ممی بازدیبکشند،من ھم با
 ..... بودی وقت بازگھیحاال د        
 ......منتظر باش منصورخان        
 ......من برگشتم        

 
 ....... سردر ساختمان ثابت شدینگاھم رو        
 .......رستاد مبارزه با مواد مخد        
 ...... لبم نشستی رویپوزخند        

 
 نجان؟یارسالن و ساالر ا-        
 ....میدونینم-یال        

 
 نی گره خورده امی وابروھای صورت درھم الینگاھم رو رو        

 ....چرخوندم
 د؟یدونینم-        
 کرده؟ی احمق چکار مانیپس اون شا        
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 ی رونمی نشست نگاه خشمگنی ماشی توانیدر جلو کھ باز شد و شا        

 ......صورتش نشست
 

 ....کردهی احمق مدارک رو آماده مانیشا-انیشا        
 ..... اونا کجاھستنددونھی نمیکس....ھی پرونده سرنیا        
 ...... پرونده ھستندنیفقط سھ نفر مسئول ا        
 ......یسرگرد فتوح....ینیسرھنگ مع....وزانسردار فر        

 
 از کجا بو دندی کھ پشت در عمارت صف کشییپس اون خبرنگارھا-        
 بردند؟
 ..... ھمھ بفھمندخواستھی نفر مھی-انیشا        
  نفر کھ منصورخان نبوده؟ھیاحتماال اون -        
 .....خود پست فطرتشھ-انیشا        

 
 : زدم وگفتمیپوزخند        
 ..... خودش کندیپس گور خودش رو بادستا-        

 
 .....ییزھای چنی ھمچھی-نیام        
 مدارک؟-        
 ...... کردم ھستلیمی کھ اییزھایھمھ اون چ..... پاکتھنی ایتو-انیشا        
 ..... نگھشون دارندتونندیمطمئن باش نم        
 .....اما ھنوزم مظنونند-        
 ......یتو ھم بابرگشتنت مظنون.....فقط اونا نھ-انیشا        

 
 .....ستیمظنون بودن مھم ن-        
 داره وارد سی کھ پلیمدارک.....ستیموضوع مواد مخدر ن-انیشا        

 ..... بدن و قاچاقھ دخترهی آلوده و قاچاق اعضایکردن خونھا
 .....ردش رو از کارخونھ شما گرفتند        
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 لی بھ وکی کھولت سن و دادن وکالت کارلیومنصورخان ھم بھ دل-یال        
 ......تی خاصیکچل ب......کچلش تبرئھ است

 
 .....ایشی مری پی حرص بخورینجوری ای خانم بخوایال-انیشا        
 .....انیشا-یال        
 ..... داخلرهیداره م......ومدسرھنگ ا-نیام        
 ......افتی خاتمھ انی و شای الیشگی بحث ھمنی حرف امنیبا ا        
 ربع تا ھیھنوز ....ھی شناس و مقرراتفھیمعلومھ وظ......خوبھ-        

 قرارمون مونده
 ام؟ی باھات بیخوایم-انیشا        

 
 : مضحک بھش لبخند زدمیابروھام رو باال دادم و با لبخند        
 ؟یای بیدوست دار....واقعا-        
 ..... عرض کنمتی ھم بھ مافوق قدی سالمھی میابری بیخوایم        

 
 دادم لبخند مضحک حیاونقدر اسمم رو محکم و با حرص گفت کھ ترج        

 .....رو از لبام پاک کنم
 .....ارمی بادشی گذشتش رو بھ خوامیاصال نم        
 یکھ خوب بودنش تو..... سوال ببرمری خوب بودنش رو زخوامینم        

 سال ثابت شده ست٤
 

 با وسعتش یدی سپی رویی دستم فشردم و نگاه گذرایپاکت رو تو        
 .....انداختم
 .....انی شازنمیامشب بھت سر م..... باشزیمراقب ھمھ چ-        
 ...... تکون داددیی بھ تایسر        
 ..... دستم فشردم و در رو باز کردمی رو تورهیدستگ        
 ..... گوشم نشستی توی الدی موفق باشی شدنم،صداادهیھم زمان با پ        
 ...... موفق بشمدیبا......شمیموفق م        

 
 ....... محکمم رو پشت سر سرباز محکمتر کردمیقدم ھا        
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 شیپنج سال پ...... لرزونش گذشتھ بودی با قدم ھاشیپنج سال از ستا        
 ..... قدم ھام لرزون بودبیعج

کھ .... کنمتی شکادی لرزون رفتم تا از فری کھ باقدم ھایھمون زمان        
 ...... شدممونی نکرده پشتیشکا

من ....ومن....دونستندی کھ ھمھ محق میتیکھ دل ندادم بھ شکا        
 ..... روگھید دردسر ھی خواستمینم

 خراب بشھ بھ سر خانواده یشتری منصورخان با شدت بخواستمیکھ نم        
 ......تازه بند خوردم

 شھی سرپا نمگھید.....شھی بند خور نمگھید......کھ اگھ دوباره بشکنھ        
محکم تر از .....محکم بود......امروز اما لرزون نبود قدم ھام        

 ........شھیھم
 نیکھ ا...... نجات ھمون خانواده بند زده محکم شده بود قدم ھامیبرا        

 ..... بار جدانشھ از ھمنیکھ ا....بار نشکنھ
 ......سرباز گفتھ بود سرھنگ منتظر شماست        
 ......تونیی کرده بھ راھنمادیسربازگفتھ بود سرھنگ تاک        
 .....ورود دادهسرباز گفتھ بود سرھنگ اجازه         
 ......کھ من پوزخند زده بودم        
 ی خودش می کھ با پایسرھنگ خواستھ بود اسکورت شوم تا مجرم        

 ..... فرار نکنددیآ
 ...... سوم پرونده بزرگش بودمفیکھ من متھم رد        
 ی بھ سرداری از سرھنگدی و فقط شادی کھ او را شایپرونده ا        

 .....رساندیم
 ...... در نظرمزدی پررنگ مبی عجدی شانیو ا        

 
 ......در اتاق کھ توسط سرباز بازشد        
 ......اجازه ورود کھ داده شد        
 با ی اتاق برداشتم مردی تویسرباز کھ کنار رفت و قدم محکم تر        

م  اخی و تا حدی جدی بودو چھره ادهی ورزی،اندامی جو گندمیموھا
 ...... چشمانم ظاھرشدیآلودجلو

 
 ........ مرد روبروم محکم باشھی کردم صدام تا حد چھره جدیسع        
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 ..... رادشیستا......راد ھستم سرھنگ-        
 اتاق نشست پوزخند دوباره ظاھر ی مرد جوون گوشھ ینگاھم کھ رو        

 ....شد
 ..... ھم امده بودیوحسرگرد فت......پس جمعشون و جمع بود        
 ...... ارسالن بودقی کھ بھ اصطالح رفیکس        
 بھ نی ارسالن از گور ھمی ھفتھ اھی بازداشت بودن یکھ ھمھ         

 ......شدیاصطالح دوست بلند م
 :محکم تر از جملھ قبل و با ھمون پوزخند حک شده گفتم        
نھ ..... مالقات داشتھ باشمینی با سرھنگ معخوامیفکر کنم گفتھ بودم م-        

 ؟یسرگرد فتوح
 ....... دوست جناب سپھرتاج و البتھ مسئول پرونده ھستندشونیا-        
 ......دیکنی درباره پرونده صحبت مدیگفتھ بود        
 ...... بودیپوزخند ھمچنان باق        
 ...... رو قبال بھ جاآوردندشونی دوستشونیا-        
 ....... مبل نشستمیبا تعارف سرھنگ رو        
 غالف شده و شی برارمی بود شمشدهی کھ حاال فھمیبدون توجھ بھ فتوح        

 :بردگفتمیدرسکوت کامل بھ سر م
 نمشون؟ی ببتونمیم-        
 متاسفانھ.....ستیامکانش ن-        
 ....... آورده باشمشونی آزادی اگھ مدارک برایحت-        
 از بازداشت خارج دی و مطمئنا باکنھی تبرئشون می تا حدیمدارک        

 ......بشن
  خانم راد؟نمی ببتونمیاون مدارک رو م-        
 ......البتھ-        
 داشت رو یدگی چروکی و فقط کمی کھ حاال کمیدیپاکت با وسعت سپ        

 ...... گذاشتمزی میرو
 ......سرھنگ نگاه از من گرفت و در پاکت رو محکم گشود        
 تک تکشان را خودم ی کھ کپیی عکس و برگھایتعداد،cd دنیباد        

 خط قرمز ی بعد از بررسانی رو کرده بودم و قسمت بھ قسمت را شارویز
ه ام خانواد...... رامیتا تبرئھ کند مردان زندگ...... بود تا توجھ جلب کنددهیکش
 ......را
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  مدارک و حضورتون؟نی اد؟امای ھسترانی خارج از اکردمیفکر م-        
 ......من روابط خودم رو دارم جناب سرھنگ-        
 خودم یآدم ھا....من روابط خودم را داشتم...... بود نبودیکاف        

 ..... داشتندیلی ھمراه شدنم دلی کھ ھرکدام براییھمانھا.....را
 
 و دیستی نرانی ارسالن سپھرتاج محکم گفتند شما اریساالر راد و ام-        

 ...... کنندری شمارو درگخوانیاصال نم
  کنم خانم راد؟ریی تعبی مدارک چنی با انجایحضورتون رو ا        
 ...... ھستمری سھم درگنیشتریچھ اونھا بخوان و چھ نخوان من با ب-        
اون ھم وجود برادردوقلوم و ..... اومدنمی دارم برای مھم ترلیاما دل        

 .....کنھی مدشونی کھ تھدیوالبتھ خطر.....شوھرم دربازداشتگاه ھست
 

 کھ دل ضعفھ ام رااز ینیریش...... داشتینیریکلمھ شوھرم ش        
 ......کردی مری بھ وجودم سرازی و حجم انرژکردی برطرف میگرسنگ

 
 

 ون؟شوھرت-        
 : گفتمیومحکم و جد...... نشستی فتوحینگاھم رو        
 یرساالری سپھرتاج امرارسالنیام.....شوھرم....بلھ-        
 کھ آنقدر یی ھاینیریاز ھمان ش.....نبود..... بودنیریاسمش ھم ش        

 .....برندی کھ قندخونت را تا حد مرگ باال مادنیز
 مسئلھ بھ نی از ندانستن ای تکان داد و چشم غره ایسرھنگ سر        

 ..... رفتیفتوح
 بھ ازی قابل قبول ھست اما بازم نی کھ تاحدودیبھ خاطر مدارک-        
 تشونینی ببقھی چند دقدیتونی داره میبررس

 .......٣ اتاق اریسرگرد ھر دو رو ب        
 

 ...... در مبل فرو رفتمشتری کردم و بیتشکر آروم        
 .......دل تنگشان بودم        
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 اما دمی ندشدی می سالکی کھ یدل تنگ برادر........زانمیدل تنگ عز        
 ی و فقط گاھدمی کھ چھارسال ندی بودم و ارسالندهی شنی را گاھشیصدا

 ...... بودمدهی فرستاده پارسا دیعکسش راکنارعکس ھا
 ...... بودمدهی از پسرکم شنکباری را ھرچند روز شیھا کارفیاما تعر        
 و خواندیبلند و رسا مامان م......خواندی کھ مرا مامان منمیریپسرک ش        

 ...... مامان خواندنشی برارفتیمن دلم ضعف م
 ........شی ھای زباننیری شیبرا        

 
 ......ستادمی سرباز پشت در اییباراھنما        
 .....٣پشت در اتاق        
 ...... رو باخودش داشتمی زندگی کھ مردھایاتاق        
 ھمراھم نی از اشتری بخواستمینم..... سرباز تکون دادمی برایسر        

 ......بشھ
 چھ گھید...... ھستکروفنی و منی اون اتاق دوربی تویبھ اندازه کاف        

 ...... بھ سربازازین
 .......دمی کشنیی گذاشتم و آھستھ پارهی دستگیم رو رودست        
 ساالر زی می بستھ ارسالن وسر روی چشمایباورودم نگاھم رو        
 ......نشست
 .......دی بھ نگاھم رنگ غم پاشدیچی اتاق پی کالفھ ارسالن کھ تویصدا        
 قیاصطالح رف کھ از و بھ فتمیدارم بھ غلط کردن م..... فرھادھیکاف-        

 کمک خواستم
 .....یرفاقت روبھ جاآورد        

 
حداقل نظرمون درباره جوجھ سرگرده ...... بھ لب آوردمیلبخند آروم        

 .....ھیکی
 ..... گفتم رفاقت رو برات بجاآوردهشی ربع پھیاتفاقا منم -        
 و ادی و ھردو با فریو ارسالن از جا پر..زبلندشدی میسرساالر از رو        

 :ھم زمان گفتند
 

 ؟؟؟یکنی می چھ غلطنجایتوا-        
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 گروه سرود اول دبستانم ادی جملھ رو گفتند کھ من نیاونقدر ھماھنگ ا        
 .....انداختند
کارتون خوب ....دی سرود مدرسھ انداختادگروهیمن رو .....خوب بود-        

 ...بوده
 

 کھ بھ اون جوجھ سرگرد اعتماد دیدرضمن غلط رو شماھا کرد        
 .......دی دردسر انداختی خودتون رو تودویکرد

 بھ خودم زحمت دیکنی ازم استقبال منقدری ادونستمی اگھ مشییخدا        
 کھ شمارو نجات بدم و پرونده بدم امی لذت بخشم بزنم بی از زندگدادمینم

 ...دی بشدست سرھنگ کھ تبرئھ
 

 یشی مریتوھم درگ....شی ستایومدی مدینبا-        
 ساالر یوقت....یری تو درگیوقت..... ارسالنرھستمیمن درگ-        

 .....رهیدرگ
 میخوریامروز ناھاررو باھم م، دادملیمدارک رو تحو        

 
 ......ستی ھا ھم نی سادگنیبھ ا-        
 ......بھم اعتماد کن. نگران نباش......مدارک من محکمھ ارسالن -        

 
 حرف زدن ی جانجایا.....رمی فاصلھ بگخواستمیم.... زدم یلبخند        

 .....نبود
 ......می چون متھممیشی کھ ھر سھ کنترل مییجا        
 :آروم گفتم        
 .....دی بھم خوش آمد بگدیخوایحاال نم-        

 
نگاه ارسالن رو متوجھ ..... اومدمرونیاز آغوش پرمھر برادرم کھ ب        
  بھ سمتش برداشتمی قدمدمیخودم د
 وسعت دمیدستاش کھ دورم حلقھ شد،فھم.. آغوشش کھ جاگرفتمیتو        
 ..........کردمی کھ فکرشو مھیزی از اون چشتری بمیدلتنگ

 
 .....ینداختیخودتو در خطر م دینبا.....یومدی مدینبا-        
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 کھ امی میگفتھ بودم وقت..... کھ بتونم کمکت کنمامی میگفتھ بودم وقت-        

 .....سمیبتونم پشتت وا
 .....حاال وقتش بود        

 
 ...... و من متاسفم کھ باور نکردمیگفتھ بود-        

 
 کھ جنگل ییبا چشما.... چشمام نگاه کردیازم فاصلھ گرفت و تو        

 ...... از خون شناور بودییای دریسبزش تو
 .....بد گذشتھ بود.....سخت گذشتھ بود بھ مردم        
 یبدحال......دیکشی اون جوجھ سرگرد نقشھ می ذھنم فقط برایومن تو        
 .......ی سرگرد دوزاررمیگیازت م

 
  نھ؟ مگھی کھ بمونیاومد-        
 .....اوھوم-        

 
 دلش موند و بھ زبون ی ارسالن توی در کھ اومدجملھ بعدیصدا        

 ........... نشدیجار
 

 .....وقتتون تمومھ خانم راد-        
 

 :دست ارسالن رو فشردم و آروم گفتم        
 .....میزنیامشب حرف م-        

 
 : عقب گذاشتم وگفتمیقدم        

 ...... دنبالتونفرستمی رو مثمیم-        
 

 از بدو ورودم آروم ی اصالح نشده اما کمی ھاافھیارسالن وساالر با ق        
 ..... تکون دادندیشده سر
 .....ومن بھ سمت خونھ پرواز کردم        
 ...... پسرک نازمدنی دیو برا...... خانوادمدنی دیبرا        



 354 

 
 ....... وقرمزش چرخوندمکی کوچی لباینگاھم رو رو        
 ...... و نازش بستھ بوددهی کشیچشما        
 ...... بودانی صورتش نمایبستھ بود اما رد اشک ھاش ھنوز ھم رو        
 ......شی و دوست داشتنکیصورت کوچ        

 
 دیای مدی بود داردهی خانم فھمنیاسمی خانم و ی الی از حرف ھاروزید-        
 .....دیخوابی بالکن منتظرتون بود و نمی رو روشبیتمام د        
 کرد کھ خوابش ھی خانم تنھا اومدند،اونقدر گرنیاسمی یصبح وقت        

 ....برد
 ...... ھفتھ رو ناآروم بودهنیتموم ا        
 ..... بھ ارسالن خان و ساالرخان وابستھ اندیلیآقاپارسا خ        
 .....والبتھ شما        
 .....می با شما در تماس باشمی ھفتھ نتونستنیا        

 
 ....دونمیم-        
  و استراحت کنمرمی دوش بگھی رمیم        
 .....دلتنگشم.....شمی شد بفرستش پداریاگھ ب        

 
 می تقسی بھ نشونھ مثبت تکون داد و من چقد ممنونش بودم برایسر        

 .....نشی پارسا و نازننی بکردی ممی کھ تقسییمادرانھ ھا.....مادرانھ ھاش
 ..... کھ حاصل عشق بودینینازن        
 ..... ھم بودی بود،زن خوبی ھمونقدر کھ مادر خوبنینگ        
 ...... دل داده بود بھ عاشقانھ ھاشنیاونقدر خوب کھ ام        
 یبرا...... با ھم بودنشونیاومن چقدر خوشحال بودم بر        

 ......داشتنشون
 
 
 

 ..... چشمام رو باز کردمرونی بی شلوغیباصدا        
  مامانم اومده؟ی راست راستکیعنی-        
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 یشماخواب بود.....مامان اومده.....زکمیآره عز-        
 .......... کم استراحت کنندھی نشستند،بعدم رفتند شتی پیکل        

 
 ....نمی برم مامانمو ببخوامیاالن م-        

 ..... پسرمکنھیاما مامان داره استراحت م-        
 

 ......دارکنمی مامانمو بخوامیاما منم م-        
 ....... بود جمع بشھرممکنی صورتم نشستھ بود غی کھ رویلبخند        
 ..... رفتمرونیدررو آروم باز کردم و ب        
 ...... بودستادهیپشت بھ من ا        
 دارکنھ؟ی مامانشو بخوادی میک-        
 : گفتی پرشوقادی بھ سمتم برگشت و بافرجانیباھ        
 ماااماااان-        
 جان مامان؟-        
 ...... دو پانشستم و دستام رو بازکردمیرو        
نفسش کھ .....دیچیدستاش کھ دور گردنم پ...... آغوشم کھ فرورفتیتو        

 ...... رو دارمایحس کردم دن..... انداختنی گوشم طنیتو
  داشتمکمی لحظھ خدارو نزدنی ایومن تو        
 ...... آغوشم بودی ھاش توی با ھمھ خوبایودن        
  کم داشتم؟ی لحظھ چنی ایوتو        

 
 مامان؟-        
 جون مامان؟-        
 ).....برد(  بلدسھیبابام رو اون آقا پل-        
 ..... دوستشونھگفتی جونم مییدا.....نجایومدای کھ میھمون        
 ).....اما اون بابام رو برد(اما اون بابام لو بلد        
ن و م.....اومد پارک.....( پالکمی لفتھ بودییمن و بابا.....اومد پالک        

 ) پارکمی رفتھ بودییبابا
 .....یی جاھی) برد(اومد من و بابا رو بلد        
بابا دعوا .....دمی ترسیکل......( کردیبابا دعوا م.....دمی تلسیکل        

 ......کردیم
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(         
 ..... اومدنثمی و منیبعد عمو ام        

 
 :بابغض گفت        
 ...... ھا بودسی پلشی جونم پییدا-        
پس ..... نتننتی اذدهی تا دلنیدی آدم بدھا رو مسی پلدهی جون منینسر        

 آدم بدھا سی پلگھی جون منینسر( جونم روگلفتن؟ ییچرا اونا بابا و دا
 ) جونم رو گرفتن؟ییپس چرا اونا بابا و دا.... نکننتی اذگھی تا درنیگیروم

 ...... مھدشھی مربنی نسردونستمیم        
 حرف بزنھ ی کھ من ھم باھاش آشنا بودم چون خواستھ بود با منیمرب        

 .....نمھیریکھ گفتن ھرروزه از من ورد زبون پسرک ش
 ی ھمونجور کھ دستام حلقھ تنش بود و سرش رودمی کشیقینفس عم        

 : گفتمنمیس
 کنندی وقت ھا اشتباه می ھا ھم بعضسی رفتھ بگھ پلادشی جون نینسر-        
 ......ی ھا اشتباه کردن مامانسیپل        

 
 ......ومدهیاما بابام ھفت تا روزه ن-        
 آقا شی پیی بابادونمی من میول..... بابا السالن لفتھ مسافلتدنیھمشون م        

 .....ساسیپل
ملد .... من ملد شدمی خودت دفتیول..... من اوچولوامتننیاونا فک م        
 مامان

 یی بابادونمی من میول..... بابا ارسالن رفتھ مسافرتگنیھمشون م        (
 ساسی آقا پلشیپ

مرد ..... م مرد شدمی خودت گفتیول..... من کوچولومکننیاونا فکر م        
 )مامان

 
 : فشردمش و گفتمشتری آغوشم بیتو        
 ......زمیعز یمعلومھ تو مرد مامان-        
  بھ پسرم بدم؟ی قولھیحاال من         

 
 ؟یچھ قول-        
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 جونت یی ناھار امروز ظھر رو با بابا ارسالن و دادمیقول م-        
 .....میبخور

 انی بیی و دایی گل ھم گفتم برامون ناھار خوشمزه بپزه تا بابای بیبھ ب        
 

 )؟؟؟ی راستیراست(؟؟؟ی السیالس-        
 .....آره گل پسرم-        
 : گفتی و با شاددی پرنیی بغلم پایاز تو        
عاشق تم .....ھورااااھوراااا( جونمیآشگتم مامان.....ھوالااااھوالاااا-        

 ) جونمیمامان
 :با خنده گفتم        
 ؟یچ-        
 آشگتم؟-        
  پارسا؟ی چیعنی نیا-        
 .....آشگتم) گفت( دفتای نیی بھ دایاسی خب عمھ-        
 )؟ی چیعنی دمیبعد من پرس( ؟ی چیھنی دمیبھد من پلس        
 ..... آشگتمیدی بھش می لو دوست دالیکی یدفت وقت        
 ..... دفتنویھم        

 ..... عاشقتمیگی بھش می رو دوست داریکی یگفت وقت        (
 ....) گفتنویھم        

 
 ...... آغوشم گرفتم و فشردمشی بلند تویبا خنده ا        
 ..... شده بود پسرکمنیری شیادیز        
 ..... دادایپس باالخره دم بھ تلھ ن....... مارمولکیاسی یا        
 ،فقطی کمشدی باعث نمنیاما ا..... دم بھ تلھ دادننیخوشحال بودم از ا        

 ........ خباثت بھ خرج ندمیکم
 

 ..... جون گرفتمدیپارسا کھ خند.....ارسالن کھ وارد خونھ شد        
 ی براکردی خرج می را با دست و دلبازشیارسالن پدرانھ ھا        

 .....پسرکمان....پسرکش
 رفتی و من دلم ضعف مشی براکردی خرج می گفتنش جانییباھر بابا        

 .......شانی ھردویبرا
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 ..... پدرو پسری برارفتیدلم ضعف م        
 .......بردندی دل مـــبی کھ عجـــیپدرو پسر        

 
 اما خوشحال خانواده صرف شد،پارسا ی کھ با نگاه اشکیبعد از ناھار        

  داشتھ باشندی روزمی نی جانش ھمراه شد تا خوابییبا دا
 ...... حرف زدنیو من با ارسالن ھمراه شدم برا        
 ..... کھ باعث شد مجبور بشم پنج سال ازش دور بمونمیزی چیبرا        
 ...... گفتنشیبرا        
 ...... بوددهی وقتش رسگھید        
 ......قلبم را خراش داده بود..... کھ روحم رایزیوقت گفتن چ        
 بھ ملعق گھی کھ تا چند لحظھ دی ارسالن و ساالریوحاال گفتنش برا        

 ...... درد دارهشتری بشھیم
 ..... حادثھ نمردهھیچطور بھ ارسالن بگم پدرت با         
 ...... داشتھلیچطور بگم سکتھ آقابزرگ دل        
 .......چطور از نامھ آقابزرگ بگم        
 ...... بگماشاری ارسالن و پدر یچطور از وجود عمو        

 ...... خانوادهنی سر بھ مھر ای نگفتھ ھایچطور بگم از ھمھ         
 ..... کھ ادامھ دارهیدشمن..... کھ بودهیاز دشمن        
 ...... ماشدهی ھمھ ریبانگیوحاال گر.....وحاال        

 
 ......دمی ھام کشی ارسالن دست از دلواپسیبا صدا        
 ......یگردی برنمی بھم اعتماد نکنی تاوقتی گفتیرفتی می داشتیوقت-        
 ..... ازت گرفتملیمی اھی ماه بعدش کھ کی        
 ..... بھت اعتماد کنمی و خواستھ بودی بھم اعتماد داریگفتھ بود        
 .....یگردی وقتش برسھ برمیگفتھ بود        
 .....رسھی وقتش می کیدونی نمیگفتھ بود        
 کنار من بودن رو انتخاب یتونی نمی ولی دوسم داریگفتھ بود        

 ......یکن
 ......شیسوختم ستا        
 ..... جملھ سوختمھی نی ھمیپنج سال برا        
  رو کردم تا بفھمم چرا؟روی رو ززیھمھ چ        
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کوت گفتم بمون فقط س.... گفتم عاشقتمی اون کلبھ لعنتی تویچرا وقت        
 ......یکرد

 عشق رو نیکھ توھم ا....ی کھ تو ھم دوسم داریفرستی ملیمی اھیبعد         
 ......یتونیکھ االن نم...... االن نھی ولیخوایم

 .....ی خانواده بودنی ای اضای ھمھ ی پنج سال برانیتمام ا        
 .....ی من نبودی اما برایکردی پارسا مادرانھ خرج میبرا        
 ......ی من نبودی اما برایکردی ساالر خواھرانھ خرج میبرا        
 .....ی من نبودی و برای بودقی رفی الیبرا        
 .....ی من نبودی و برای دوست بودازی و ناسی یبرا        
 ......ی من نبودی وبرای ھمکار بوداشاریبا         
 ......یا من نبود و بی ھم بودنی و نگنی با امیتو حت        
 ......دونمی رو پس دادم کھ خودم نمیتاوان چ        
 ...... جھنم پنج سالھ بودهنی ایتاوان کدوم گناھم دست و پا زدن تو        
 ...... بودند و من نھقیچرا ھمھ ال        
 دای خفقان نجات پنیبگو تا از ا......بگو تا بفھمم.....حرف بزن دختر        

 ....کنم
 

 .....درست رفتھ بود سر اصل مطلب        
 ......گفتمی و مدادمی جون مدیو من با        
 دی امی کھ عذاب داده بود ھمھ ی سکوت پنج سالھ اشکستمی مدیومن با        

 ..... رامیبھ زندگ
 ....... رامی عشق زندگشکستی را کھ می سکوتشکستمی مدیبا        

 
 

 : شده بود ناآروم گفتشی جنگلی چشماخی نگاھم کھ مدنیباد        
  خانم؟ی حرف بزنیخواینم-        
  ؟ی بدحی توضیخواینم        
 ؟ی خالصم کنیخواینم        

 
 ......ی بھ من بدھکارحمی توضھی کنمیفکر م-        
 ی بری ندونھ و بتونیزی سکوت کنم تا ارسالن چی گفتشیپنج سالھ پ        
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 .......ی کردم تا تو بھ آرامش برسیدر حق برادرم نامرد        
کھ .... ارسالن رو از خوب بودنت راحت کنمالی و خنمتیاومدم بب        

 .....یمطمئنش کنم تو خوب
 ......یاما ھربار کھ اومدم ناآرومتر بود        
 ......یستی خونھ نادی زدمیدیم        
 بودم بھی اما من غردونھی وبابا ھم میکنی میی کارھاھی ی داردونستمیم        
 ......براتون
 .....یناآروم تر ھم شد.....چی ھیتوآروم کھ نشده بود        
 چشم بستھ ی و چھ علتی چیحاال بعد از پنج سال حقمھ بدونم برا        
 .....دمی لحظھ آروم ندھی کردم در حق برادرم و تورو ینامرد

 
 :دمینالآروم         
 .....ساالر-        

 
 خوام؟ی من محمی توضھی-        
 ..... بھ ارسالن ندمی رو کھ داشتم گفتیمدارک        
 ..... من اون مدارک رو دارمیدیاز کجا فھم        
 .....دونستی نمیکس        
 اون مدارک رو دی نبایگی و میزنی زنگ مایتوچطور از اون سر دن        

 .....بدم
 ..... خودم نگھشون دادمشی پی حتدینبا        
 ......رتشونی تا ازم بگیفرستی آدم مھیکھ         
 .....بھت اعتماد کردم        
 ھفتھ صدبار خودمو لعنت کردم کھ اگھ مدارک رو بھت نی ایاما تو        

 .....کردنی نمری ارسالن و ساالر اون تو گدادمینم
 ..... دنبالشنسی پلیتموم مامورھا.....ی کھ فرستادیاون آدم        
 ؟یکنی میتو چکار دار        

 
 خواستن؟؟ی محی خانواده کھ ھمشون توضنی ای شده بود با مردھایچ        
 اشاری چرخوندم و بعد بھ طرف اسی و ی الینگاھم رو رو        
 .....دمیچرخ
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 ......یکردی مری بچھ ھا رو درگشتری فقط بیاگھ اون مدارک رو داشت-        
 کھ ییزھای جوابش چی اون مدارک رو داردونمی کھ من چطور منیا        

 ......دیدبدونیامروز با
 

 : و گفتمدمیبھ طرف ارسالن چرخ        
 ؟ی کردفی برام تعریمی داستان قدھی ھست ادتی-        
  آقابزرگ؟یداستان زندگ        
 .....یدی آقابزرگ رو دیتو فقط زندگ        
 .....یدی رو شنیفقط اون بٌعد از زندگ        
 ..... بگمخوامی مگھی دیزھایاما من امشب برات از چ        
 .....شیازآقابزرگ و زندگ        
 ......از آقابزرگ و رفاقتاش        
 ..... اون روزیآدم ھا یاز ھمھ         
 .....از پدرت ارسالن        
 ........اشاریاز پدر تو         
 .......از مادر ما ساالر        
 ......یختگی ھمھ بھ ھم رنیاز ا        
 ......میدی کھ دیی ھایاز نامرد        
 ......دنی کھ مامان و باباھامون دییاز نامردھا        

 
 کھ بھ ی ھمھ انگشت اتھامنی از اشمی ھا بگم،تبرئھ منیاز ھمھ ا یوقت        

 دیسمتم گرفت
 .....دیکشی کھ عذاب مدیی شمانیاما اونوقت ا        
 .....درد داره......کھ درکش سختھ        
 ......دمی نگفتنشون درد کشیپنج سال برا        
 ......دیاما نذاشم شما ھم عذاب بکش        
 ......گمی مدیخوایحاال کھ م        

 
 : بھ سمتش برگشتمی الیبا صدا        
 .....کنمیخواھش م.....شینھ ستا-        
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 ..... ارسالنینخواه بدون.....ارسالن بگذر داداش        
 ..... داداشکنمیخواھش م        

 
 : دست گرفتم و گفتمیدستش کھ لباسم رو چنگ زده بود تو        

 
 .....ی وقتشھ الگھید-        
 .....یاما االن ال..... جونش بودهنیتا حاال ندونستنش تضم        
 ...... کھ وقتشھیدونیخودت بھتر م        

 
 .....داداشم-        

 
 عمق فھممی مشھی میاشکش کھ جار.....فتھی ھم میچشماش کھ رو        

 .....ادهی زیلیدردش خ
 با ھمھ وجود ی اون مقطع زمانیباھمھ سن و سالش کمش تو کھ یدرد        

 ......لمسش کرده
 ...... ازشدیشنی مدی کھ برادرش دور مونده و حاال بایدرد        
 ..... کننده اون درد نبودمانیکاش من ب        
 ..... بگمشدمی ومجبور نمشدمیکاش امروز الل م        
 .......رانگرندی کھ وی زندگی اماھانی از ایو وا.....اما        

 
 ...... نشستمدی سفی سکویچند قدم جلو رفتم و رو        
 ...... دوختم وشروع کردم قصھ ناتمام گذشتھ رونینگاھم رو بھ زم        

 
 ..... بودندیھر پنج تا از خانواده متمول و خوب..... بودندقیپنج تا رف-        
مھربانو و .... آقاجون شما باشھ و دوتا خواھر داشتھاحمد سپھرتاج کھ        
 مھتاج
 .....محبوبھ..... خواھر داشتھھیمنصور سعادت کھ         
 ..... خواھر داشتھ سارا رادھی راد دیسع        
 .... بانومیخواھرش مر.....یمحمد صولت        
 .......دهی و فربایخواھراش فر......ستھی شابرزیفر        
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 سن وسال بودند و بھ طبع رفاقت برادرھا،خواھر ھیھر پنج نفر حدود         
 .....ھا ھم باھم دوست بودند

 ......پدر صنم بانو..... معلم سرخونھ داشتندھیھمشون         
 ......شھی صنم ھم با دخترھا دوست مینجوریو ا        

 
کنھ وعروس مورد  ازش ازدواج خوادیسالھا قبل کھ پدر احمد م        

 .....خواھر منصورخان..... نبوده جز محبوبھی کسدشییتا
 ...... بودهھیکھ سالھاقبل حرف ازدواجشون حرف بق        
 عاشق صنم بانوشده گھی و مکشھیاما احمد از ازدواج با محبوبھ کنار م        

 .....و فقط حاضره بااون ازدواج کنھ
 یاما صنم بھش عالقھ ا..... ھم عاشق صنم بانو بودهبرزی فریاز طرف        
 .....نداشتھ
باازدواج احمد و صنم،منصورکھ بخاطر خواھرش ناراحت بوده،از         
 رهیگی بھ دل منھیاحمد ک
 کھ عاشق صنم بوده و احمد اون رو از عشقش برزیو فر        

 شتریوز نفرتش ب و ھرردهیدی نامرد و ناموس دزد مھیاون رو ......جداکرده
 .......شدهیم
 

 کھ عمھ مھتاج یی و بخاطر داروادی مایوبعدش صدرا بھ دن-ارسالن        
 .....رهیمی مدهیبھش م

 
 :گمی و مزنمی میپوزخند        
 .....نجاستیاشتباه ھمھ ھم-        
 ..... بودهھی نقشھ بقی عروسک براھی شھیعمھ مھتاج ھم        
 رسونھی بھ عمھ مھتاج مبای خواھرش فرقی از طربرزی رو فراون دارو        

 ...... اون دارو رو پزشک فرستادهگھیو م
 بار نی اکنندی با صنم مشکل داشتھ،ھمھ فکر مشھیچون عمھ مھتاج ھم        

 کننھی ھم قبول نمبای و فرکنندیوحرفش رو باور نم.....پسربرادرش رو کشتھ
 ......دارو رو اون بھ مھتاج رسونده
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 دوباره ازدواج دی بچھ دار بشھ و احمد باتونھی صنم بانو نمنکھیبعد از ا        
 .....کردهیم

 ..... صنمیشگیداشتن ھم.....کردهی فکر مزی چھیاحمد فقط بھ         
 ......شھی قدم اشتباه برداشتھ منیو دوم        
 ......ی بانو،خواھر محمد صولتمیازدواج با مر        
 و صنم و مھربانو مثل سھ تا خواھر می بود کھ مرنی ای انتخاب برانیا        
 .....بودند

 ......ومدهی ھم از احمد خوشش ممیمر        
 ..... بودمی کھ عاشق مری منصوردی ندچکسیاما ھ        
 ..... کھ از غم مردن خواھرش لھ شدیمنصور        

 انتخاب دوم عشقش ھم ی کھ نتونست تحمل کنھ کھ حتیخواھر        
 ....... کردیو خود کش......ستین

 ھمراه برزی شد و با فرادی جا کدورت و نفرت منصور زنیواز ھم        
 .....شد

 ..... رو فراموش کردزیمنصور از کشور خارج شد و احمد ھمھ چ        
 بود دهی کھ سرنوشت چی بازنی ای ھم بودنت کھ توی اگھی دیاماکسا        

 .....ضربھ خوردند
 ......عشقش رو از دست داده بود..... منصورشھی ھمی کھ برایمھتاج        
 ی ساکت بود و نظاره گر اما کسشھی کھ ھمییسارا....سارا راد        

 یعشقش بھ محمد صولت...... قلبش دارهی توی چھ عشق بزرگدونستینم
 ...... بود کھ ھم پاش شد و کمکش کرد بھ عشقش برسھادیز

 ..... ازدواج کردبرزی رفت و با فری نابودیو خودش بھ ورطا        
 ...... نداشتیزی دلش چی تونھی کھ جز کیبرزیفر        
 اون جمع ی توخواستی ازدواج فقط و فقط منی کھ باایبرزیفر        

 .......رهیرو بگموندگار بشھ و بتونھ انتقامش 
 ....... حاصل اون ازدواج شومھدیوفر        

 
 ......گردهیسالھابعد منصور برم        
 جھیاما بھ نت.....دارهی سالھا دست از تالش برنمنی ھمھ ای توبرزیفر        

 دهی نرسخواستھی ھم کھ میا
 .....رهیگی جون تازه مبرزیگرده،فری منصوربرمیوقت        
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 و مثل قندی ھنوز ھم با ھم رفدی احمد،محمد و سعنھیبی منکھیمنصوراز ا        
 ......شھی مشتری بکنند،نفرتشی می خانواده زندگھی

 ............کنندیباھم شروع م        
 یبعض..... ھر سھ خانواده بزرگ شدندیبچھ ھا......حاال سالھا گذشتھ        

 ......ھاشون ازدواج کردند
 ....... ھاشون بچھ دارندیبعض        

 ......رهیگیمنصور رابطھ دوستانش رو بااحمد از سر م        
 ....... سد داشتھھی ورود بھ اون خانواده یاما برا        
 شروع رابطھ ی ھمھ تالشش رو بکار برد براکسالی کھ یسدبزرگ        

 ..... نشدیوقت.... نتونستیوقت......دوستانھ
 سم خاص کھ نشون بده فقط سکتھ ھیاونم با ......از سرراه برداشتش        
 .....بوده

 
 ؟یک-ساالر        
 : و آروم گفتمدمی کشیقینفس عم        
 .....یحاج محمد صولت.......پدربزرگمون-        
 .....ادی مونیحرف شراکت بھ م....شھیسد کھ برداشتھ م        
 ...... گروه قاچاق داشتھھی خارج بودنش ی سالھایمنصور تو        
 ......رانیقاچاق مواد بھ ا        
 گروه دارو داشتھ ھی ھم احمد رو نابود کنھ و ھم تونستھیو حاال م        

 .....باشھ
 ھا ھرروز بزرگتر شگاهیالبراتورھا وآزما.....شھیکارخونھ ھا بنا م        

 .....شنیم
 .....زدهی مشکوک مبی عجیزی چھیاما         
 .....دهی رخ می و فاجعھ بعدکنھی مداشی اردالن پری کھ امیزیچ        
 .......حساب و کتابھا باھم جور نبوده        
 داشی تا پدنیمھرسا،سروش،اردالن و اصالن دست بھ دست ھم م        

 .....کنند
 .....ھیھا کار ک یرآبی ھمھ زنیا..... تناقص ھانیتا بفھمند ا        
 ...... حرف از قاچاق دارو باشھکردندی فکرش رو ھم نمیحت        
 .....زارهی مونی موضوع رو با پدرش درمنی اراصالنیام        
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 ...... باشھانی آقابزرگ درجرخوانیھمھ شون م        
 

 .....دهی رو آقابزرگ انجام میاشتباه بعد        
 و کی گذاشتھ بودن بھ شرانشی درجرھی کھ بقیاونم با گفتن موضوع        

 .....بھ اصطالح دوستش منصورخان
 .....شھی ھا شروع مدیاز اون روز بھ بعد تھد        
 .......شھی شروع مراصالنی امیاول از ھمھ برا        
 .....داره احمدخان ی رویادی تسلط زراصالنی کھ امدونستندیھمھ م        
 ......پس از اون شروع کردند        

 
 کھ ی ادامھ کلماتینیبھ قاعده سنگ....نی سنگیمکث.....کنمیسکوت م        

 ......رانگرندیو
 

 تصادف بابا؟-ارسالن        
 

 ......ندازمی منییبازھم با سکوت سرم رو پا        
 ...... بغض دارش روی جنگلی چشمانمیتا نب        
 ....... شکستن استقامت عشقم رونمیتا نب        

 
 و کلمات بدون نھیشی می الزانی اشک ری چشمای نگاھم روادشیبا فر        

 .......شھیاراده من از دھنم خارج م
 

 .....حرف بــــزن-        
 ..... حادثھ نبودھیاون تصادف -        
 خورده و نی پارک زمی کھ دخترش تورنیگی تماس مراصالنیبا ام        

  بھ خونھ منتقل شدهمارستانیبعد از ب
نگران .....نگران بوده......کنھی بھ سمت خونھ حرکت معیپدرت سر        

 .....ی شبانھ روزیدھایھمون تھد
 نیکھ منصور خان تک تک حرکات ا.....دونستی رو نمیزی چھیاما         

 ..... مشتش داشتھیخانواده رو تو
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 ادی کوتاه کھ نماره،اونی براصالنی امی سر بچھ ھایی اگھ بالدونھیکھ م        
 .......ارهی دخلش رو بتونھیزودتر از اونچھ کھ فکرش رو بکنھ م.....چیھ

 ...... اصالنری خود امشھیپس ھدف م        
 .....دی بھ خونھ نرسچوقتیھ.......کھ بااون تصادف        

 
 

 د؟یآقابزرگ نفھم-ساالر        
 ......ربودی دیلی کھ خیوقت......دیبعدھا فھم.......اون موقع نھ-        

 
 دستاش گرفتھ بود و بھ نی شد کھ سرش رو بدهینگاھم بھ ارسالن کش        

 ...... شده بودرهی خنیزم
 

 ....... داستان رو امروز تموم کنمنیاما من مجبور بودم ا        
 زی براش ھمھ چدی و ناھاین.....دیبعد از اون سروش کنار کش-        
 .....بودند

 ....... اردالنریو اما ام        
 

 : گفتی با پوزخند پررنگاشاری        
 رفت خوش شی رو ھم و بعد گرفتن ارثختی برادرش ریاونم با منش-        
 .....یگذرون
 ..... بچھ ھا و زنشیگوربابا        
 ........ کھ مردهی برادریگوربابا        

 
 : گرفتم و گفتمینفس        
 ....پدرت-        

 
 :نیاسمی        
 .....ستی ما نیاون بابا-        

 
 .....دیکنی اشتباه مدیدار-        
  بدمحی توضدی صبر کنقھی دقھی        
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  محافظت از شما رفتیپدرتون برا        
  برادرش دست بکشھی از قاتل ھاخواستی نمنکھی ایبرا        
 کھ بعد از فوت یره،درصورتی داره میخودش چو انداخت کھ با منش        

 خبر ی ھم بخاطر فوت پدرش از کارخونھ رفتھ بوده اما کسیاصالن منش
 .....نداشتھ
 رو میم تصنی و بعدش ارهی مرگ می تا پای سمییپدرت بھ واسطھ چا        

 رهیگیم
 ی سرھی و بتونھ بدون جلب توجھ نتتونیاز شما دور باشھ اما بتونھ بب        

 .....داکنھیمدارک پ
  کار پدرت بوددی کھ بھ دستت رسیاون مدارک        
 ............... اشتباه بودهشیاما زمان بند        
 یکنیاشتباه م....کنمیباور نم-اشاری        
 اشاری ی تو چشمات رو بستکنمی اشتباه نممن-        

 
 .....سکوت کردم        
 ......شدندی آماده می بعدی ھادهی شنی برادیبا        

 
 واتفاقات مامان؟-ساالر        
  ساکت نگھ داشتنشونیھمھ برنامھ منصور بوده برا-        
 ...... فوت آقابزرگیحت        

 
 ...... قلبمی شد روینگاه مات ارسالن خنجر        
 ..... نفس کم آوردمدمی زمزمھ آرومش رو شنیوقت        
 .....اشتباھھ....دروغھ.....امکان نداره-        

 
تا ...... گلوم رو پنھون کنمیتا بغض چمبره زده تو.....دمیلبم رو گز        

 .....پسش بزنم
 ..... کھ مرد بودی بود مردن مرد کاش دروغیکھ ا        
 .......قشی نارفقی بھ دست رفی کاش اشتباه بود کشتھ شدن مردیکھ ا        

 
 ...... بودضیآقاجونم مر-        
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 ...... کرددییمائد ھم تا...... کرددیینوتایدکتر ا        
 

 .......  بھ دو طرف تکون دادمیسر        
 .....ایارسالن بھ خودت ب-        
 ......سالھا گذشتھ        
 ......ی باور کنینجوری ایاون روز تو خودت خواست        
 .....یاون روز نگران بود        
 ......ی دردناک آماده نبودی ماجراھی یآقاجونت مرده بود و تو برا        
 ...... نبودضیآقاجونت مر        
 ..... نبودیشگیم فشار خون داشت کھ اونم ھھی        
 ...... شد؟یاما چ        
 کھ خودت ھم ی بعد از اون چکاپکماهی......کماهیاونم در عرض         

 .....یھمراھش بود
 ...... شدی چگمیحاال من م        
  ھست ارسالن؟ادتی رو میند        
  از کجااومد ارسالن؟میند        
  بود؟یک        
 چطور بعد از مرگ آقابزرگ رفت؟        

 
 ......اون مرد آدم منصور بود        
 ..... و خدمھ مخصوص آقابزرگ اومدیبھ بھونھ آشپز        
 ......ھمھ جا با آقابزرگ بود        
 ینیرزمی زی ھاشگاهی آزمایدی تولی از سم ھاکردی کھ استفاده میسم        

 .....منصور بود
 ..... شدفی ضعکماهیآقابزرگ در عرض         
 ..... قلبش بستھ شدیرگ ھا        
 ی باغ برارهی مرد کجا بود؟مگھ نگفتھ بود با منصور میآقابزرگ وقت        

 ......ی دوره جووندیتجد
  نبود؟مارستانیپس چرا منصور با آقابزرگ ب        
 ......چرا گفت برنامش عوض شده و نرفتھ        

 پس چرا آقابزرگ تنھا خونھ باغ موند؟        
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 ؟یدی چرا نپرسد؟ارسالنیدیچرا از خودتون نپرس        
 

 ؟ی دونیتوم....یچطور....؟مایدونی رو از کجا منایتو ا-اشاری        
 

 ..... درگش سختھدونستمیم......جمالتش واضح نبود        
 

 ......ختھیری آقاجون می غذای بھ دستور منصور اون سم رو تومیند-        
 تا فشار کنھی استفاده میشتری بزانی خونھ باغ بھ میاون روز تو        

 ......آقاجون باالتر بره
 ..... بشھکتریتا بھ ھدفش نزد        
 ......منصور خواستھ بوده        
 ...... بوددهی فھمییزھای چھیآقابزرگ         
 ...... اصالنشریاز مرگ ام        
 ......گشیاز نبود پسر د        
 ......از مادرمن        
 ........ ھمھ اتفاق ھالیاز دل        
 و فرستھیاون اطالعات رو براش م.....نیپدر نگ......یسرھنگ شجاع        
 ...... کنھی باھاشون ھمکارخوادیازش م
 ...... باور کنھخواستیآقابزرگ نم        
 ...... بودهقشی رفمنصور        
  رو؟یقی و نارفی ھمھ نامردنیچطور باور کنھ ا        
 کھ ھم راز آقابزرگ میند.....اون روز با منصور بود تا بپرسھ        

 رو تموم ی تا بازادی و منصور مگھی منصور می رو برازیبوده،ھمھ چ
 ......کنھ

 ..... تموم شدخواستی کھ می اونجوریوباز        
 ......دی ھا رو شنی نامردی ھمھ قشیآقابزرگ از زبون رف        
 ...... و نفس کم آورددیشن        
 .......اوردی و قلبش طاقت ندیشن        
 ...... مردن پسرش رو بشنوهی چجوراوردیطاقت ن        
 ...... بشنوهقشی از مرگ رفاوردیطاقت ن        
 ....... بشنوهقشی پسرش و دختر رفی از آوارگاوردیطاقت ن        
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 ....... از اشتباھش درباره مادرم بشنوهاوردیطاقت ن        
 

 ...... اون عمارت وسط باغ جون دادیآقابزرگ تو        
 .....نفس کم آورد        
 ......دندی و جون دادنش رو دستادندیاما ا        
 ........دندی رو ددنشی و زجرکشستادندیاما ا        

 
 

 کھ صورتش رو یی بااشک ھای رفت،الرونی کھ باھق ھق بنیاسمی        
 ..... رفترونی بھ دوطرف تکون داد و بی کرده سرسیخ
 

 آقاجونم؟-ارسالن        
 

 : گرفتم و با بغض گفتمینفس        
 ....... حرفش اسم تو بودنیآخر-        
 ...... نکردن تو ارسالنری درگیبرا....... عذاب ندادن تویالتماس برا        

 
 و اشاری رفتم رونی متوجھ بی ارسالن بود کھ حترهیاونقدر نگاھم خ        

 ......ساالر ھم نشدم
 ......استقامت مرد روبروم ،عشقم کھ شکست        
 ...... دو زانو کھ افتادیرو        
 ......سرش کھ خم شد        
 .......نفس کم آوردم        
 ......ی و نفس بکشینی شکستن مردت را ببشودیمگر م        
ِخنجر شد برقلب عاشق .... بغض آلود آقاجون گفتنش درد شدینجوا         ِ

 ......ارسالن
 
 
 
 

 پدرم کھ رفت        "
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  شدیشھر خال        
 

 پدر        
 

 مگر تو        
 "؟؟یچند نفر بود        

 
 ...... موھاش چرخوندمیدستم روآروم تو        
 .....می بوددهی بود بھ کلبھ رسی ساعتمین        
 ..... شاھد عشق ارسالنم بودشی کھ پنج سال پیکلبھ ا        
 ......گفت دوستم داره..... کلبھ گفت عاشقمھنی ھمی توشیپنج سال پ        
 .....حسرت گفتنش رو با خودم بردم.....اما من        
 .....دی و زبونم بھ دروغ چرخدمیعقب کش        
 .....گفتم و شکستم.....کنمیگفتم باور نم        
 .....گفتم و نفس کم آوردم..... اعتماد کنمتونمیگفتم نم        
 ......ی ثابت شده ا ھمھ عمرمیاما نگفتم تو برا......گفتم ثابت کن        

 
 ......دی بستش چرخی صورتش و چشماینگاھم رو        
 رو روشن کرده نھی و شوممی بوددهی کھ رسشی ساعت پمیاز ھمون ن        

 ...... بوددهی پاھام خوابیبود، رو
 ......زدیچشماش رو بستھ بود و حرف نم        
 ...... دارهازی آرامش ننی بھ ادونستمیو من م        
 گفتھ ام رو کنار ھم ی داره پازل ھادونمی کھ می سکوتنیبھ ا        

 .....نھیچیم
 کھ ی پاسخ بدھم بھ حجم سواالتدی سکوت بانی کھ بعد از ادونمیو من م        

 ......خورهی ذھنش چرخ میٌمطمئنا تو
رو  راردالنی کھ من با اون ھمھ حجم سوال امییمثل ھمون روزھا        

 ...... رو پاسخ دادزی ھمھ چیکالفھ کردم اما اون با صبور
 ......کھ از اون روز عمو شد و ھمراه        
 ھمراھم شد تا برزی منصور و فری نابودی برادمی پازل ھا رو چیوقت        

 ......تنھا نباشم
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 ......تا تنھا نباشد        
 ...... ھدف ھا متفاوتدیاما شا...... بودیکیکھ راه ھر دو         
 کھ خانواده اش ی انتقام از کسانیو او در پ...... حفظ خانوادهیمن در پ        

 ......را نابود کرده بودند
 ستی بی کھ حداقل برایبرادر......برادرش را جوان مرگ کرده بودند        
شدن  بزرگ یبرا..... بودن با خانواده اشیبرا...... برنامھ داشتندهیسال آ

 ......فرزندانش
 اصالن ری بھ گور برده امی تاوان آرزو ھاتواندی میو واقعا چھ کس        

 رابدھد؟
 مرگش را باور نکرده چوقتی کھ خواھرکش بود و او ھییومھرسا        

 ......بود
 ....... خواھرکش باشدگاهی شده جای حکاکدیکھ باور نکرد آن سنگ سف        
 ......دادی جان مشی کھ براگوششیخواھرک شاد و باز        
 ......دهی ھمھ غم بھ دوش کشنیکمرش خم شد ازتنھا بار ا....رشدیکھ پ        
 دمیند،فھمی بھ سراغم آمد و خواست مادرم را ببکای درآمریوقت        

 راھش ھم مھی نی کھ حتی ادامھ راھی کمرش را صاف کند برای کمخواھدیم
 ......مینبود

 خود را از بودن مادرم راحت کند تا بتواند نفس الی خخواھدیگفت م        
 .....بکشد

 آمد و در ی می کاش کسیکھ ا.... کاشکندیکھ ھر روز آرزو م        
 .....گفتی و مزدیگوشش م

 ......ی ادهیکابوس د....ی ادهیخواب د        
 .....دهیدر اتاق دخترکش خواب...... شو برادرت زنده استداریب        
 شده از آن خواھرکت ی حکاکدیآن سنگ سف.....مھرسا درباغ ھست        

 ستین
 در گوشش زده و گفتھ است یکھ کس.....وحاال کھ مھرسا ھست        

 .......لبخند زده است...... استدهینفس کش.....خواھرکت زنده است
 

 ...... مرد کرده استنی با ای سرنوشت بد بازنیو ا        
 سرنوشت با ھمھ ما نی افھممی است ممی پاھایوحاال کھ سر ارسالن رو        

 ....... داشتھی بدی ھایباز
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 ....... کم آوردتوانی و نمشودیاما نم        
 

 ی خوردم و آروم جانی زمزمھ اسمم از طرف ارسالن،تکوندنیبا شن        
 ...... دلم خرجش کردماز تھ

 
 دای دفتر پھی میگشتی رو میمی قدی صندوقچھ ھامی داشتی وقتادتھی-        

 .....یکرد
 ......یمادر ال.....دفتر خاطرات سارا        

 
 ...... دفتر رو فراموش کردشودآنیمگر م..... بودادمی        
 ...... سپرده بودمشی کھ بھ دست الیدفتر        

 : تکون دادم و گفتمیسر        
 ......ادمھی-        
 ..... صفحھ اول و آخرش نوشتھ بودی شعر توھی-        
 ......یتو برام خوند        
 ش؟یخونی مگھی بار دھی        

 
 ..... زدمی و لبخند لرزوندمی کشیقینفس عم        
نگاه خستش رو ازم گرفت و چشماش ..... کھ تکون دادمدیی بھ تایسر        

 .....رو بست
 ...... کردم صدام نلرزهیو من سع        
 .....کھ من ھم عاشق اون شعر بودم        
 ..... انتھایکھ آرامش داشت ب        

 
 
 

  باز از آن کوچھ گذشتمی تو ، مھتاب شبیب-        
  بھ دنبال تو گشتمرهیھمھ تن چشم شدم خ        
  شد از جام وجودمزی تو لبرداریشوق د        
 !  کھ بودموانھیشدم آن عاشق د        
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 دی تو درخشادیدر نھانخانھ جانم گل         
 دیباغ صد خاطره خند        
 دیچیعطر صد خاطره پ        

 
 

 می با ھم از آن کوچھ گذشتی کھ شبدی آادمی        
 می و در آن خلوت دلخواستھ گشتمی گشودپر        

 
 

 می نشستی بر لب آن جویساعت        
 اھتی در چشم سختھیتو ھمھ راز جھان ر        
  نگاھتیمن ھمھ محو تماشا        
 آسمان صاف و شب آرام        
 بخت خندان و زمان رام        
  در آبختھیخوشھ ماه فرو ر        
 شاخھ ھا دست برآورده بھ مھتاب        
 شب و صحرا و گل و سنگ        
 ھمھ دل داده بھ آواز شباھنگ        

 
 

 : یتو بمن گفت:  دی آادمی        
 !  عشق حذر کننیاز        
  آب نظر کننی چند بر ایلحظھ ا        
  عشق گذران استنةیآب ، آئ        
  نگران استیتو کھ امروز نگاھت بھ نگاھ        
 باش فردا ، کھ دلت با دگران است        
 !  شھر سفر کننی ازی ، چندیتا فراموش کن        

 
 

 : با تو گفتنم        
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 حذر از عشق ؟        
 ندانم        
  تو ؟شیسفر از پ        
 ھرگز نتوانم        
 َ تو پر زدیمن بھ تمناروز اول کھ دل         
 چون کبوتر لب بام تو نشستم        
  ، نھ گسستمدمی ، من نھ رمیتو بمن سنگ زد        
  دشتمی و من آھویادیتو ص: باز گفتم کھ         
 تا بھ دام تو درافتم ، ھمھ جا گشتم و گشتم        
 حذر از عشق ندانم        
 !…  م ، نتوانم تو ھرگز نتوانشیسفر از پ        

 
 

 ختی از شاخھ فرو ریاشک        
 ! ختی زد و بگریمرغ شب نالة تلخ        
 دیاشک در چشم تو لرز        
 دیماه بر عشق تو خند        

 
 

 دمی نشنی کھ دگر از تو جوابدی آادمی        
 دمی در دامن اندوه کشیپا        
 دمینگسستم ، نرم        

 
 

  دگر ھمیرفت در ظلمت غم ، آن شب و شبھا        
  دگر از عاشق آزده خبر ھمینھ گرفت        
 !  از آن کوچھ گذر ھمگری دینھ کن        
  من از آن کوچھ گذشتمی تو ، اما بھ چھ حالیب        
 یری مشدونیفر        
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 ی و بخورهی اون قدر حالت بده کھ ذھنت اونقدر چرخ می گاھیدید        
  بھ حالت ندارهی کھ ربطرهی مییزھای چی دنبال بعضلیدل

 امروز ارسالن ھمون حال رو داره        
 رو شی زندگی پشت ھای رو کھ ھمھ ی بشھ درک کرد آدمدوارمیام        

  خبریکشتن و اون ب
  بودهشی روز زندگنیکھ امروز دردناکتر        
  تلخ و گسھیادی گذشتھ زقتی حقیگاھ        

 
 

 ...... بوددهیارسالن آروم و مظلومانھ خواب        
 ..... رو تجربھ کرده بود و منشی شب زندگنی بدترشبی ددیشا        
 ھا خوشحال ی اون دردھا و ناراحتی ھمھ یو من تو        

 یباکس...... شب با ارسالن ھمراه بودمنی ایخوشحال بودم چون تو......بودم
 .....برام تک بود......کھ برام خاص بود

 ...... عشقمنی وآخرنیاول        
 ......شدی ده برابر ممی کھ ھر لحظھ با وجودش انرژیعشق        
 ی ببرهی ھنوز ھم من رو بھ اوج مشبی دی بوسھ ھای جایاگھ بگم جا        

 .....ھیایح
 ی بود بی روح خستم انرژی پرشتابش برای بگم نفس ھااگھ        

 ......ھیایح
 ......ھیای حی بود بمی شب زندگنی بھترشبیاگھ بگم د        
 بودن یبرا......خرمی رو بھ جون مییای حی بنیمن ا.....خب باشھ        
 ..... داشتنشیبرا......باھاش

 
 ؟؟یی کجاشیش؟؟خانمم؟ستایستا-        

 
 ....... لبم نشستی رویبا صداش لبخند        
 : بالبخند صدام رو باال بردم و گفتی ھمون بالکن چوبیاز رو        
 ..... بالکنیرو......زمی عزنجامیا-        



 378 

 
 ...... خاص بودیلی بلند خی کلبھ وسط درخت ھانی کھ اشییخدا        
 داخل کلبھ ونی تمام دکوراسی کھ تمامأ چوب کار شده بود حتیکلبھ ا        

 ......کردی کلبھ رو خاص تر و پرآرامش تر منیھم از چوب بود و ا
 

 رو بھم القا شبی گرمش کھ حس گرما و آرامش دی دست ھادنیچیبا پ        
 ..... زدم و نگاھم رو بھش دوختمی لبخند آرومکردیم

 : نشوند وآروم زمزمھ کرد موھامی رویبوسھ ا        
 

  کردم؟آره خانومم؟تتی اذشبید-        
 .....ِببخش خانم گلم.....ببخش        

 
 .....ارسالن-        
 ..... وجودتمیدلتنگ ھمھ .....دل تنگت بودم-        
 ......دل تنگ تک تک وجودت        

 
ستام گرفتم و  دی آغوشش فشردم،دستش رو توی توشتریخودم رو ب        

 :گفتم
 

 ......منم دل تنگ بودم مرد من-        
 .....دل تنگ دستات        
 ......دل تنگ آغوشت        
 ......دل تنگ بوسھ ھات        
 .......دل تنگ نوازش ھات        
 .......دل تنگ صدات        
 .....تیدل تنگ نگاه جنگل        
 ..... ھمھ روز ازت دور موندمنیارسالن ببخش کھ نتونستم بگم و ا        
 ...... نبود ارسالنی دورموندن ازت برام سخت بود اماچاره ایدونیم        
 ...... نجات تو و خانوادمون مجبور بودمیبرا        
 ی بھ جاخوامینم...... بشھگھی ارسالن دھی پارسا خوامیارسالن من نم        

 ...... آغوش پدرم بزرگ بشھیآغوش تو،تو
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 ....... دارمی بزرگیارسالن من آرزوھا        
 ......خوامی خانواده گرم و پرآرامش مھیمن ....من....ارسالن         
 ......خوامی رو باھم مزیمن ھمھ چ        

 
 ......کنمی برات آماده میخوای کھ مییزھایھمھ اون چ-        

 ......میسازی خانوادمون رو مگھیباھم د.....میکنیبا ھم آمادش م-        
 : آغوشش فشرد و آروم گفتی توشتریمن رو ب        
 ......عشقمون رو.....خانوادمون رو....مشیسازیبا ھم م.....باشھ خانم-        

 
 ...... و من جون گرفتم با عشق گفتنش        

 
 ی آغوشش کھ فرو رفتم و دستایم،تویبھ کھ نشست کلی تاب جلویرو        

 گرفت و شروع بھ حرف زدن یقی شد نفس عمدهیچیگرم و مردونش دورم پ
 .....کرد

انگار کھ ....می فقط امروز از گذشتھ بگخواستیانگار ارسالن ھم م        
 می اگھ بگھی انصافیب..... کھ نھاهی اون گذشتھ سیامروز کھ تموم بشھ ھمھ 

و من دل خوش بھ ھمون ...... ھا بودندیاھی با سی ھم گاھدیسف.....اهیس
  بھشھی ملی و تبدزنھی دست رو خط مکی یاھی ھام کھ سیدیسف

 .....ی گذشتھ خاکسترمیآره بھتره بگ.....یخاکستر
 پدرامون و ھم ی من و ارسالن و ھم برای ھم برای گذشتھ خاکسترنیا        

 ریی گذشتھ رو تغشھیحاال کھ نم.....اک شود امروز خدی مادرامون بایبرا
 شھیحداقل م..... خاک شده رو پاک کردی حسرت ھاشھیحاال کھ نم.....داد

 رو مروزمون کھ امیری دشمن ھامون رو بگی جلومیتونیم..... رو ساختندهیآ
 ..... نکشونندی و نابودی بھ تباھروزمونیمثل د

 ندهی گذشتھ بمونھ تا بشھ بھ آی تودی گذشتھ بوده بای کھ تویزیھرچ        
 .....می بسازمیخوای رو اونطور کھ مندهی آمیتا بتون.....جھت داد

سال ھدر رفتن ٢٠ بابت ی ناراحتچی بودم ھدهی باور رسنیحاال کھ بھ ا        
 کھ نخوام تاوان کارش شھی باعث نمنی خونھ اون مرد نبود اما ای تومیزندگ

 .....رو بده
 ...... بدهدی کھ با مادرم کرده رو بایتاوان کارحداقل         
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درست مثل ارسالن کھ .....دنی آدم ھا تاوان کاراشون رو میھمھ         
 سرم رو داده اما ی کھ عذاب شده رویماھ٦سال نبودنم ،تاوان ٥معتقد بود 

 ...... رو قبول نداشتمدهی عقنی ھم اادیمن ز
 رونی و کلمات بخوردنیکھ تکون م ارسالن بود ینگاھم بھ لب ھا        

 جز نفس ھاش زی چچیمرتب و با قائده اما من انگار ھ.....ختندیریم
 .....دمیشنینم

 .....ی بودبی برام عجالی کھ آورده بودمت وی اولیروزھا-        
 مادر ساالر ھی شبکردمی کھ فکرش رو می از اونشتری بیلیتو خ        

 .....یبود
 ...... دلم افتاده بھا بدمی شک کھ تونی بھ اخواستمینم        
 .....یدی و ندیستادی جلوم ای آوردنت،وقتیاما وقت        
 ..... لحظھ دلم سوختھی،ی ھستدی فری تو عامل بدبختی گفتیوقت        
 .....ی دادم و تو گفتشنھادی دو راه بھت پیاما وقت        
 ش؟ی ستای گفتی چادتھی        
 .....سرم رو بھ نشونھ نھ تکون دادم        
 : و گفتدی موھام بوسیرو        
  خوبیلیخ.....ادمھیاما من -        
 و اخالق یبا سنگ دل....با غرور تو.... مثل تویتحمل آدم: یگفت        

سخت ترکھ ..... سختھکنھی می بھ منافعش ھرکاردنی رسیافتضاح تو کھ برا
 .... ھمھ خفت بکشمنی تا ارمی بمدمی محیترج...... تحملھرقابلیغ....نھ

 بھ گذشتھ افتاده ادمی زیکلماتت و ھمھ چ....اون روز تن صدات        
 جلو آقابزرگ نطوری نجات تو و ساالر ھمی روز مادرت ھم براھی.....بود

 .....ستادیا
نتظر پدرت  سقط کنھ و مای..... بھ مادرت دادشنھادیآقابزرگ دو تا پ        
 ی تا ننگ نشھ برارهی طالق بگنای گورش رو گم کنھ و از سایباشھ 

 .....خانواده
 : و گفتستادی آقابزرگ ایمادرت اون روز درست مثل تو جلو        

 
 شما اونقدر سخت یبا سنگدل.....با غرورشما...... مثل شمایتحمل آدم-        

 باشھ ادتونیاما ..... خفت بکشمنجای انکھی برم تا ادمی محی کھ ترجرهیو دل گ
پدر بچھ ام ....از خونھ شوھرم....میاز خونھ پدر.....شما منو از خونھ خودم
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 یلی کھ خدونمی مدی کرداه اشتبدی کھ برسھ و بفھمیروز.....دی کردرونیب
 .....راصالنی برگردوندن امیدرست مثل امروز برا.....رهید

نبود .....دمی دی من فقط وفقط مادرت رو میزدیاون روز کھ حرف م        
 کرده بود کھ می سرم اونقدر عصبی تویمادرت و تکرار اون حرف ھا

 کنمی کار می دارم چدمیفھمینم
بعد از ھربار تنش باتو خودم عذاب ......اما بعد از ھر بار زدنت        

 دمیکشیم
 ینت م خودم رو لعی ازم ترس و واھمھ داشتی گاھنکھیاز ا        
 و خودم رو دمی رو مھرسا م،تویکردی مھی وگریشدی متیھروقت اذ....کردم

 .....آقاجون
اما ..... نخواستم اشتباھات آقابزرگ رو تکرار کنمچوقتی من ھشیستا        

 .....در برابر تو
 

 اما کنھی متی داره خودش رو اذدونستمیم..... گرفتیقینفس عم        
  بشھ از نگفتھ ھای خالخواستمیم..... دلش آروم بشھخواستمیم
 
 
 

 اما کنھی متی داره خودش رو اذدونستمیم..... گرفتیقینفس عم        
  بشھ از نگفتھ ھای خالخواستمیم..... دلش آروم بشھخواستمیم

 .....زی از ھمھ چیخال        
 ریازھم ز کھ روحش رو آزرده کرده بود اما بییزھای چیاز ھمھ         

 .....پوشش سخت ارسالن خان بودنش پنھان شده
 ھست کھ روح ییزھای چھی و محکم باز ھم ی مرد ھرچقدر ھم قونیا        

 .......و روانش رو آزردش کنھ
 .......نھی ببی کسنکھیبدون ا...... بدونھی کسنکھیبدون ا        
 شھی باھاش بوده میدک کھ از کویی ھمھ اون بغض ھا و درد ھاجھیو نت        

 ...... تنھا بودنششھیم.....ادیفر
 

 یکس...... دردت رو نفھمھی کسی عمارت بھ اون بزرگیسختھ تو        
 .....ی دارازی ھم صحبت نھیچقدر بھ .....ییندونھ چقدر تنھا
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 ...... درد دارهیلی تنھا بودن خی اون ھمھ شلوغنیب        
 رو اشییکھ من تنھا...... کھ بشنومخوامی و چند سال میو من بعد از س        
 .....پر کنم
 ی آرامش نسبھی شھ کھ بھ ی بزارم اونقدر بگھ و خالخوامیم        
 ...... شدنی حاصل از تھیآرامش......برسھ

 
 بھ دلم انداخت و خواست شتری مادر جون اومد و شک رو بیوقت-        

 ی شدم و فرستادم کھ بدونن تو کیکیلم  کنم،اونوقت بود کھ با دقیتحق
 .....یھست

 تاج کیتو دختر محبوبھ ن...... درست بودمیدی کھ فھمی موضوعنیاول        
  اومده بودایاون ده سال قبل ازتولدت بھ دن.....ینبود

 ...... بودی موضوع شناسنامھ تقلبنیدوم        
 بعد از شی کھ سالھا پیکس......شدی می اگھیشناسنامھ مربوط بھ کس د        

 ............ مشخصات فوت کرده ونیتولد با ا
 ......شگفت زده شده بودم        
 ...... درصد بھ مادر ساالر شک کنمھی یممکن نبود بتونم حت        
 مطمئنا بچھ رو گفتمی ساالرخان نبود مھی ھمھ شبنیاگھ ساالر ا        
 ...... آوردنیاشتباھ
 ......دمیفھمی بھت و شک بودم کھ خودم ھم حسم رو نمیاونقدر تو        
 ...... رو مائد بھ دلم انداختیشک بعد        
 ھی گھی ھم مشیستا...... قل داشتھ کھ مردهھیھمھ گفتن ساالر :مائد گفت        

 .....قل داشتھ کھ مرده
 ...... نمردهچکدومی ھم از ھم جداشون کردن و ھدیشا        
 ..... حرف ھاش بودریتاچند روز فکرم درگ        

 
 : زد و ادامھ دادیتک خند        
 .... کردمیبعد مثل بچھ ھا دزد-        

 
 .... گرد شده بھ وسعت لبخندش چشم دوختمییبا چشم ھا        
 ....؟تویدزد-        
 ....مردمی میداشتم از کنجکاو.....ھ؟یآره چ-        
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  بود؟ی چدیحاالاصل دزد-        
 ... ناقابل از تو و ساالریدوتا تارمو.....یچیھ-        
کھ برطرف ھم ..... برطرف کنمشی آزماھی شکم رو با خواستمیم        

 .....شد
 ......دی داشتیدرصد٩٠ حدود قیشما تطب        

 
 : کھ گفتکردمیھمونطور باتعجب نگاش م        
 ...... منی خوردنخورمتی نگام نکن کھ مینطوریخوشمزه خانم ا-        

       
 

 .......ارسالن گفت از ھمھ اون روز ھا تا روز رفتنم        
 کھ حاال سبکتر شده ییاز نفس ھا...... شدنشیخوشحال بودم از خال        

 .....بود و آرومتر
 

 متوقف باشھ تا ی لحظھ زندگنی ھمیتو..... حاالنی ھمشھی مایخدا        
 .....می آروم و شاد بموننطوری ھمشھیھم

 ..... نکنغی رو ازمون دری شادنی اچوقتیاھیخدا        
 ............ی و ھر آنچھ ندادی ممنونت بخاطر ھرآنچھ داده اایخدا        

 
 

  من از اون پنج سال موندهیارسالن گفتھ بود و حاال نوبت حرف ھا        
 ......بود

 ...... بمونھی ازش مخفیزی چخواستمینم        
 

 شیپ.... توشیپ..... کھ رفتم دلم رو جاگذاشتھ بودمنجایاز ا-        
 ....... پارساشیپ.....ساالر
 بھ شما ی وقتیچندبار بھ سرم زد برگردم ول....افسرده بودم        
 دیلرزی دست دلم مکردمیفکرم

 ....عمواردالن کھ اومد دلم قرص شد..... کنمسکی رتونستمینم        
 یکی ھدفمون یغم داشت،کمرش خم داشت ول......عمو خوب بود        

 ......بود
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 ..... عمو گفتھ بودمی برازیاز ھمھ چ        
 کھ خودش معتقد بود زنده ی ژنرال آلمانھی..... دوست داشتھیعمو         

 ..... عموئھونیبودن تنھا دخترش رومد
 جمع کردن ی سالھا بھ عمو برانی ای ھمھ یھمون ژنرال ھم تو        

 ......کردهیمدارک کمک م
 ...... نداشتھیھمراه خوب......اماخب عمو دست تنھا بوده        
 ......رمی بگادی یری گی ماھخواستمیم......خواستمی نمیمن ماھ        
 خودم راه خواستمیم.......ارک برسونھ اون ژنرال بھم مدخواستمیمن نم        

 .....رمیادبگیجمع کردن مدارک رو 
 ..... موضوع روبا ژنرال مطرح کردمنیھم        
 : از حرفم خوشش اومده بود گفتیژنرال کھ حساب        
 از شاگردامھ کھ از یکی یری ازاون کمک بگیتونی کھ میتنھا کس-        

 نھیبھتر....منم جلو زده
 کنھی اعتماد نمیاما اون بھ ھرکس        

 ی چندتا پرونده مخفی تو رو بھ عنوان کارآموزش توتونمی میاگھ بخوا        
  کنمیمعرف

 ھا و ی و کار کردن باھاش سختھی مخفیروی نھی اون یدونیاما م        
  خاص خودش رو دارهیخطرھا

 
 

(         
        The only one who can get legitimate help is one of the 

students ahead of me .... the best, 
        But the guy does not trust anyone 
        If you want, I can introduce you as an intern in some 

secret file 
        But you know it's a secret power working with him 

has his own difficulties and risks 
)         
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 ؟ی فکر کنیتونیبازم م-        
  کنمی تو رو بھ اون معرفتونمی میھروقت خواست        
  بدهادی ھا رو بھ تو نی بھترتونھیاون م        

 
        Can you think again 
        I wanted whenever I introduce you to the 
        He did his best to teach you. 

 
  کارو انجام بدمنی اخوامیمن مطمئن بودم کھ م        
  بابا انجامش بدمی بدون ھماھنگتونستمی فرصت بود اما نمنیبھتر        
 کردمی صحبت مدیبا        
 : و آروم گفتمنانیبااطم        
 دمی از دست نمنھیرو کھ برام بھتر فرصت نی ادیمطمئن باش-        
  با پدرم صحبت کنم ژنرالدی بایاما قبل از ھرکار        

 
 

        Make sure you will not miss the opportunity to do the 
best 

        But before anything should speak with my father Gen. 
 
 

 ..... شدمیبعد از صحبت با بابا بھ شاگرد ژنرال معرف        
 ..... اتحاد بودیروی ننیبھتر        
 ...... و کجا باشھی چھ کشورکردی نمیفرق        
  ھم نبودیازی و اصال نشناختی رو نمشی چھره واقعچکسیھ        
 .....فتھی بود تا لرزه بھ تن ھمھ بیفقط اسمش کاف        

 ھمھ پنج سال رو کنارش بودم و آموزش یبھ جز دوماه اول،مابق        
 ......دمید

 ...... آدم رو دور خودم جمع کردمی سرھیاون موقع بود کھ         
 باند ری درگی االن بود و ھمگتی از موقعشتری کھ حقشون بییکسا        

 ......منصورخان
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 ......دور ھم کنترلشون کنم از تونستمی گروه کھ مھیبرام شدن         
 .....از شما مراقبت کنم...... رو کنمروی ھمھ گذشتھ رو زتونستمیم        
 یھمھ اون پنج سال کھ من کارآموز جان بودم ھمونقدر کھ من تو        

 .....پرونده ھاش کمکش کردم،اونم بھ من کمک کرد
با جان آماده کردم و  رو دی کھ آوردم تا آزاد بشینصف اون اطالعات        

 .....نصفش کار بچھ ھا بود
 

 ..... بمونھ ارسالنی ازت مخفیزی چخوامینم        
 سرجون ھممون امیکھ اگھ کوتاه ب.....من قصد کوتاه اومدن ندارم        

 ......معاملھ کردم
 
 

 :ارسالن نگاھش رو چرخوند و گفت        
 ی پا کارآگاه شدھی-        
 و یکنی کمک مسھی از دوستاش کھ پلیکی بھ ی گفتھ بود دارنایو سعم        

 فتھی برات بیمن استرس داشتم نکنھ اتفاق
  خودت؟ی برای شدیاما نگفتھ بود خانم مارپل        

 
 :چشمام رو چرخش دادم و گفتم        
 ؟یکنی مسھی مقایریتو منو با اون پ-        

 
 ..... عقب عقب رفتیارسالن بلند شد و کم        
 نھ؟ی از اریمگھ غ.....ی شدنی ھمھیخب شب-        

 
 : و من داد زدمدی بردم و اون دوورشیبھ طرفش         
  ارسالاااانننننکشمتیم-        

 
 دهی کھ گرفتم روزم بھ گند کشی خوب بود اما باخبریلیامروز حالم خ        

 ......شد
 و بی عجشنھادیروز خوبم رو با ارسالن شروع کرده بودم و پ        

 ......بشیغر
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 .......بشی و غربی ازدواج عجشنھادیبھتره بگم پ        
 نی حلقھ با نگھی دی درخواست ازدواج بای مردھا برای گفتھ ھمھ یک        

 الماس درخشان بخرند
 ..... خاص و تک باشھ برامشدی تفاوت ھا باعث منیھم        
 ی مطمئنا دھانم مثل غار بازو چشماگرفتنیاگھ اون لحظھ ازم عکس م        

  برام ساختھ بودی مضحکافھی زده ام قرونیگرد و از حدقھ ب
 لباس عروس سر مانکن ی اتاق چرخوندم و رویدوباره نگاھم رو تو        

 .............ثابت موند
 ا لباس عروس؟ بیخواستگار        
 ............ زدم و سرم رو تکون دادمی تک خندتمی عصبانیبا ھمھ         
 بار ی و اون لحظھ و درخواست ارسالن رو برابندمیچشمام رو م        

 .....کنمیھزارم مرور م
 

  ارسالن؟یری میکجا دار-        "
 ؟یپرسی دختر چقد سوال مایب-        
 تی سوئھی ھمون طبقھ آخر کھ شامل ای خونھ یت باالبا ھم بھ قسم        

 میکامل اما بدون استفاده بود رفت
  شده بودمتی سوئنی اولم عاشق ایاز ھمون روزھا        
  عمارت پر از آرامش بودی از ھمھ جاشتریب        

 
 :دست ارسالن رو چشمم نشست گفتم        
 ؟یکنیِا ارسالن؟چکار م-        
 .....ی بشزی بھ قول پارسا سورخوامیم-        
 : وگفتمدمیخند        
 .... ارسالن خانی بلدزمیسور.....نھ بابا-        
 : گوشم گفتیبا زمزمھ تو        
 کیبلھ خانم کوچ-        

 
 دیچیدستاش رو از جلو چشمام برداشت و دور کمرم پ        
 .....نگاھم بھ لباس سر مانکن بود        
  بودزی ری کھ روش پر از شکوفھ ھادی سفی لباس مجلسھی        
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  با ھمون شکوفھ ھا تا باال داشتدی سفیدکلتھ بود و دستکش ھا        
 تور پوشونده شده بود و کامال دکلتھ بودنش ھی قسمت سرشونھ ھا با ھی        

 رو پوشونده
 

 : گوشم زمزمھ کردیستاش رو محکم تر کرد و تود        
 ؟یشیعروس من م-        
 ..... رو بخونمتی ھمون بھت برگشتم تا چشماش واقعیو من تو        
 ..... نباشھیو دعا کردم کاش شوخ        
 ...... دادنانی بھم اطمیوقت        
 .....دمی چشمام مصممش رو دیوقت        
 : گوشش زمزمھ کردمیش فرو رفتم و مثل خودش تو آغوشیتو        
 ....."شمیعروست م-        

 
 صورتم نقش ی روی بار لبخندبزرگنی ھزارمیدوباره و برا        

 ......بست
 .....ری رو ازمون نگی خوشبختنی اایخدا        

 
 بھ ییبا اعالم خبر درخواست ازدواج ارسالن و قبول کردن من غوغا        

 .....پاشد
 دنیلقصی و بھ قول خودشون مدنیچرخی دور خودشون مازیپارسا و ن        
 :ساالر باخنده محکم پشت سر ارسالن رو ھدف گرفت و گفت        
 یآخرشم دوماد خودمون شد-        
 :ارسالن کھ چشم غره رفت گفت        
  جمع کنحواستو..... بھتامیدیدختر نم..... دومادھیچ-        
 دمیو من خند        
 ......دیخندی ماسی        
 آروم ھمراه ی با لبخندشیشگی ھمشنی با ھمون پوزاشاری        

 .............بود
  گفت و با لبخند رفتیدیصنم بانو خوشبخت باش        
 فرو اشیی خودش و تنھای تویادیبعد از فوت مادرجون صنم بانو ز        

 رفتھ بود
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 ی گفت و دعاھادی و خوشبخت باشدی و بوسختیخالھ گل رخ اشک ر        
 مادرانھ کرد

 
 پدرانھ و مادرانھ خرجمان ی وآرزوھادندیبابا و مامان خند        
 ..........کردند
  بودی خالای نیجا        
 ھم نی ھمچدمی گفت فھمکی ساعت بعد کھ تماس گرفت و تبرکی        

 ستی نی خالشیجا
  نفر ھست کھ ھمھ خبر ھا را بھ گوشش برساندھی        
 ............. ھردوی کردم برای خوشبختیو من آرزو        

 
 

 ..... دوختمشیاز پنجره فاصلھ گرفتم و بااخم چشم بھ نگاه عصب        
 نجای نبود کھ منو ھم تا ایکام امروزم رو تلخ کرده بود کاف        
 ...........کشونده

 
 .....نیرزمیآب شده رفتھ ز.....ستین.....ھمھ جا رو گشتم-        

 
 : با قائده پوزخند کش دادم و گفتمیلبھام رو کم        
  رو بکننیخب زم....نیِرزمیاگھ رفتھ ز-        
 ی مخفنی زمِری کھ مثل موش کور زدهی ترسی کسای یزی چھیاز         

 ......شده
 

  رو برداشتممی دستفیخم شدم و ک        
 ی بگرددی کجا رو بایدونیخودت خوب م-        
 .....خونھ تحت کنترلھ        
  نکشوننجای اخودی بی منو بخاطر حرفاگھید        
 ......انیمنتظر خبرت ھستم شا        

 
 اجی تلنگر احتھی بھ شھی بوده و ھست اما ھمنی کھ بھتری مردانیشا        

 .......  رازیدارد تا ھمھ چ
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 ؟ی رو چک کردی جشن آخر ھفتھ ھمھ چیبرا-        
 .... مرتبھزیھمھ چ..... راحت خانمالتونیخ-        

 
  دوختمنھی گرفتم و بھ آرونیآروم چشمام رو از ب        
 می رو راحت کنالمونی خمیتونی نمرونندی کھ تااون آدم ھا بیدونیم-        
 فرستمی پدرم مشی رو پرپارسایبعد از جشن ام        
  ھمھ بھترهی برانیا.....می رو ھم بفرستنی و نازننی نگدی باکنمیفکر م        

 
  برسونند؟بی اونجا ھم بھشون آستونندیاونا م-        
 اون مسئول مراقبت از اوناست.....می جان رو دارینھ تا وقت-        
 نیمطمئن تر......دهی انجام مشی خونھ شخصی تونکاررویو ا        
 .......مکان

 
 : تکون داد و آھستھ گفتیسر        
 ...... صحبت کنمنی با نگدیبا-        

 
      

 
 ...... من باشمنھی آی عروس توشدیباورم نم        
 ......قرار بود امشب عروس ارسالن خان باشم        
با اجازه .....با اجازه پدرم.....یقانون....یثبت...... و اساسھی پا تعلق باھی        
 مادرم
 کھ فقط بخاطر جشن خودشون رو رسونده بودن و فردا یپدر و مادر        

 ..... زده بودندخی ھمون کشور ی راھی ونازنیصبح با پارسا و نگ
 ...... کفشاش بوددنی مشغول پوشاسی رفتھ بود و شگرتازهیآرا        
  اتاق وارد شدی بھ در و باز شدن ارسالن تویبا خوردن تق        
 ِشب ارسالنم.....ِشب من.....ِامشب شب ما بود        
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 و او ندینشی کھ تھ اسمش میتی مالکمیم.......تمی مالکمیو من عاشق م        
 .....شودیتمام و کمال از آن من م

 
 : کننده نشسترهی خی چشماش بھ برقدنمیبا د        
 ......شمی کردنت کمھ ستاشتی ستای عمربراھی-        
 ندینشی تھ اسم من متی مالکمی میوقت........تمی مالکمیگفتھ بودم عاشق م        

 شودی می گواراتر از ھر شھدکندیِو من ازآن ارسالن م
 

 ..... چطور گذشتدونمی شب رو نمھیبق        
 .....بلھ داد.....بلھ دادم        
 ......عسل خورد....عسل خوردم        
  مامینھ بھتر از بگو.....من و او.....میدیرقص        
  امشبمیما شد...... وجود نداردگری دییمن و او        

 .....میدیرقص"ما         "
 .......می خوردکیک" ما        "
 می گرفتھیھد"ما        "

 .......میعکس گرفت"ما        " 
 ....می قاشق غذاخوردکیبا "ما         "
فقط .....ی انجام دھی ھمھ کارشودیباعث م.....سیبی عجزیچ" ما" نیا        

 شدن" ما" کیبا 
 

 ...... فوق العاده بودشبید        
 ......می شب زندگنیبھتر        
 ..... اوجیعنیعشقتھ .... کھ شوھرتھی امن با کسالیبودن باخ        
 ...... شدمدهیپرست..... شدمشی ستاشبید        
 ....حسم قابل درک نبود        
 کرده اما آرامش خی اومده و ھمھ تنم نیی فشارم پاکردمی حس منکھیباا        

 ...... داشتمیبیعج
 عاشقش بودم ھم شھی طبقھ بود و من ھمنی اتاق کھ باالترنی ایبودن تو        

 ......کردیبھ آرامشم اضافھ م
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 آغوشش نگھ داشتھ بود ی بود کھ منو محکم توی مردیاما آرامش اصل        
 .....کردی مھی زدم ھدخیو گرماش رو بھ تن 

 
 دوش آب گرم ھی زدم رو جداکنم و خیآروم تکون خوردم تا تن         

 ....رمیبگ
 : بم و خوابالودش گفتی ارسالن دور تنم محکم تر شد و باصدایدستا        
 کجاخانم؟ھنوز زوده-        
 .....گردمیزودبرم......رمی دوش بگرمیم-        
 .....میریبعد باھم م.....الشیخیب-        
 .....ارسالن-        
 جــــونــــم-        
 گردمیم بررمیگی دوش مھی.....ستیحالم خوب ن-        

 
  تخت نشست و منو کھ پشتم بھش بود برگردونیبا عجلھ رو        
 ......دیچی گلوم پی تویی جاھی و نفسم دیچی تنم پی درد تونکارشیبا ا        

 
 ؟ی کردم؟درد دارتتی خانمم؟اذی شدیچ-        

 
 دادن بھش نانی اطمی حرف رو زد کھ برانیاونقدر نگران و مغموم ا        

  درآغوشش رفتن بلندکردمی زدم ودستم روبرایلبخند آروم
 : گرمش حلقھ تنم شد گفتمی و دستادیدوباره کھ کنارم خواب        
 ...... بار درد دارننی اولی خانم ھا برایھمھ -        
  شدنتی کھ اذستی ننی اری لی دلنیاما ا        
 ...... لذت بردمشبیمنم د        
 ای درد دننی دردناکتر،اگھیکنی بغلم مینجوری ایوقت.....ی تو باشیوقت        

 ستیرو ھم داشتھ باشم مھم ن
 ..... آروممیتو کھ باش        
 ..... خوبھزی ھمھ چیتوکھ باش        
 ......... با بودنت جابھ جا کردشھیکوه رو ھم م        
 ......دوست دارم مرد من        
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  پرواز دادی جملھ من رو بر فرازآسمان آبھیو فقط با         
ِ خانم گل خودمشتریمن ب-         ِ 

 
 کھ ارسالن بھ زور بھ خوردم داده یبعد از دوش گرفتن وصبحانھ ا        

 می نشستقی آالچی و تومیبود بھ خواست خودم اومده بود
 تیسکوئی و بکی برامون کزدمی صداش می بیخالھ گل رخ کھ حاال ب        

 می آورده بود تا با ھم ودور ھم باشییبا چا
  چشماش جمع شدی اشک تودی رو باھم دمونی اومد و ھمگیوقت        
 : جملھ گفتھیوفقط         
 دنی دیکاش اصالن و اردالنمم بودند و شما ھارو م-        

 
 ......می رفترونی بقی از آالچزدی مثمی می و دادمودی کھ مییباصداھا        
 ...... زدمی جوجھ سرگرد احمق پوزخنددنیباد        
اون ھم نفرت ......می اشتراک داشتیزی در چثمی بار من و منی اولیبرا        

 ...... جوجھ سرگردنیاز ا
 

  برنداشتمقی ارسالن ھم نگاه با انزجارم رو از بھ اصطالح رفیباصدا        
 دمیچی ارسالن پی دور بازوشتریاما دستانم روب        

 
 می دعوتت کرده باشکنمی؟فکرنمیخوای میچ-        
 می کھ دعوت بشمی قابل نبودتونیعروس....آره خب-فرھاد        
 اومدم از طرف سرھنگ دعوتتون کنم اداره        

 
 ستی دعوت ننی ای برایلیدل-        
 حامل یونی بازھم از کارخونھ شما کامشبید......ھست خانم راد-        

  شدهفی روانگردان خارج و توقیدارو
 

  زدمیپوزخند        
 ..... تازه شروع شده بودیباز        
 بود پس حتما خبر واضح تر بھ دهی رسسیاگر خبر بھ تو جوجھ پل        

  بوددهیگوش منصورخان رس
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 رو ی ھم اون باز،منیرد شروع کشی رو تو سالھا پیحاال کھ باز        
  تا نابودت کنمدمیادامھ م
 : لب زمزمھ کردمری رو زیجملھ ا        

 
 

 . استمی گلکی را تی پارینگاه کن ز        
 یفرق..... منمی حرشودی تو ممی گلرونیب. مگذاررونیقدم ب...٤در ٣        

 ....مرد...زن ...سیرئ...بزرگ...کوچک ....ی کھ باشکندینم
 

 کنمی مرانی حرمتت را وی را بشکنممیحر        
 

 ......می اتاق کنفرانس نشستھ بودھی ی بود توی ساعتکی        
 .......ارسالن گرفتھ و اخم آلود        
 .......ساالر کالفھ و سردرگم        
 .....ومن        
 ......شھیخونسردتر از ھم        

 
 ..... وارد شددهیچی پیدرکھ بازشد سرھنگ با اخم ھا        
 .......میستادی بھ احترامش ایھمگ        
 ...... قفل کردمنھی سی زدم و دستھام رو رویپوزخند        
 ...... شدشتریسرھنگ کھ صحبت رو شروع کرد پوزخندم ب        
 ......دی رو متوجھ شدزی تاحاال ھمھ چکنمیفکر م-        
 ......ستی نھی توجی برایو واقعا راھ        

 
 ..... سرھنگستی نیھیبلھ واقعا توج-        
 یھی توجدی ادارتون کھ بگدی منو کشوندمیشما درست روز بعداز عروس        

 ......ستین
 ما مجرم دیدونی کھ مید،زمانی دنبال مدارک باشدی کھ بادی شما ھستنیا        

 میستین
 دیری شما رو خبر کرده کھ اون محمولھ رو بگشبی دی کدیکنیفکر م        
 ....... منیآدم ھا        
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 ی نھ آدم ھادیگرفتی محمولھ رو منی ادی کار شما بود کھ بانیا        
 .........من

 ...... مدارک رو فرستادم دفترتونی سرھی        
 ......دی چک کندییلطف بفرما        

 بھ شھرت و اعتبار ما خدشھ وارد دی ما دارلی دلیشما باآوردن ب        
 دیکنیم

 آقا با ضرب و زور وارد عمارت ما شدند چند تا نی ای وقتدیدونیم        
 .....خبرنگار جلو درب بودن

 آقا پخش نی درباره ھمراه شدن ما با ایی فردا چھ خبرھادیدونیم        
 ......شھیم

 ...... کنمتیثی حی ادعادیمن رو مجبور نکن        
 نبوده شی بی حرفھاتون تھمتی ثابت کنم ھمھ تونمی کھ مدیدونیخوب م        
 ...... بودهرانی اسی پلی مباالتی بی پوشش رویو برا

 
 ...... بکنمنکارروی اتونمی مدونستیو سرھنگ انگار خوب م        
 اشتباه نی طبق نقشھ خودم اما بزرگترچندنجاھریکھ آوردنمون ا        

 .....سرھنگ بود
 
 

 یبا ورودمون بھ عمارت ھجوم سواالت ارسالن و ساالر تموم        
 .....نداشت
 ...... نگھ دارمی رو مخفیزی نداشتم چمیو من تصم        
 یلیاما دل...... جا گفتکی ھمھ اطالعات رو بھ صورت دی نبادیشا        

 ........ کردن نداشتمی مخفیبرا
 راه ی من بخاطر بازدیشا...... بودندریاونھا ھم بھ اندازه من درگ        

 .... ھممون وجود دارهی براشھی بھ ھرحال خطر ھمشترامایانداختھ ب
 را زی صبرکنند تا ھمھ چیاز ارسالن و ساالر خواستھ بودم تا شب کم        

  بدھمحیتوض
 ..... منتظر باشدیشگی خبر داده بودم امشب خانھ ھمانیبھ شا        
 .......... استرانی خبرداده بود رز اانیوشا        
 ....... فاجعھکی یعنیآمدن رز         
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 ...... بودنش فاجعھ تررانیا        
 ...... استرممکنی بگذارد غی کسی باشد و آرامش براییرز جا        
  آنجا درامان باشد؟؟؟یتی امنی ھاستمیس باشد و ییرز جا        
 طنتی ھکرھاست فقط بخاطر شنی معتقد بود اگر جز برترشھیھم        

 ...... استشیھا
 ....شدی ھکر نمچگاهی نبود ھشی ھاطنتیکھ اگر ش        
 ............... آوردی بھ بار می بودم چطور نابوددهیو من بھ چشم د        
 ....... باشدامدهی نطنتی و شی نابودی برانجایو کاش ا        
 ...... محال ھانیجز باالتر....کھ محال است        

 
 ی شده بود و کسی باغ مخفھی نی خونھ دو طبقھ بودکھ بھی انیخونھ شا        

 .........دادی نمصی خونھ رو تشخنی ارونیاز ب
 ........د بوتشی خاصنی ھمقای خونھ دقنیوعلت انتخاب ا        
 شھاب خونھ یادھای فری صداالی شدن بھ وکیبا نزد        

 ..........لرزوندیروم
 .....ادیشھاب و فر        
 .......تیشھاب و عصبان        
 .....ادی و فریشھاب معروف بھ خونسرد        
 ..... کنار لبشی و درھمھ حال خونسرد بود با پوزخندشھیشھاب ھم        

 ......درب رو باعجلھ بازکردم        
 ..... باشدی عادتواندی نمتی ھمھ عصباننیا        

 
 ی و چشمھایشگی چھره سرخ شده شھاب و رز با لبخندھمدنیباد        

 ..... شده بودرمی دستگزی ھمھ چطونشیش
 ...... بھ بارآورده بودی باز ھم نابودشی ھاطنتی دختر مطمئنا با شنیا        
 شھی خونھ ھمنی بردن سکوت و آرامش انی بش،ازی نابودنیواول        

 .....سکوت بود
 

 رز-        
 شھاب اورا نکھی نامش را خواندم تا قبل از ایزیدآمیبا لعن تھد        

  برداردخودشی مضخرف و بیبکشد،دست از لبخندھا
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 ستا اومده..... گادیاوه ما-        
 و نشاندمی برچھره می مواقع کارشھی کھ ھمی و اخمیبا حالت تدافع        

 : گفتمکردی سکوت ممی دربرابر اخم ھابیرز عج
 چھ خبره؟دوباره نجای و ایکنی چکار منجای ای بدحیبھتره توض-        

 ؟یچکارکرد
 ..... نکردمیکار-        
 ...... نکردهیآره کار-شھاب        
 ی فضولخواستھی عمارت شمارو حک کرده کھ مستمی ربع سھیفقط         

 کنھ
 ی بخاطر ارضا حس فضولم،فقطی اطالع بودی ربع ما از اونجا بھی        

 .....شونیا
 

 ..... شدمرهیبا بھت بھ شھاب خ        
 .....رز برنامھ شھاب را حک کرده بود        
 ...... کھ زبان زد بودیشھاب        
 دربھ در دنبالش شیتی نوشتن برنامھ امنی برارانی اسی کھ پلیشھاب        

 .....بود
 بافوت مادرش بھ سازمان شی را ھمان پنج سال پشی کھ استفایشھاب        

 نداده یتی نشده بود و شھاب اما اھمرفتھی کشور داده بود وپذتئیاطالعات وامن
 بود

 ...... بھ دنبالش بود و اورانی اسیپل        
 ...... بودی بازداشتش حتمکردندی مشیدایاگر پکھ         
 رفتھی کار داده بود و شھاب نپذشنھادی الملل پنی بسی کھ پلیشھاب        

 ......بود
 

 ...... برنامھ کار شھاب باشھکردمیفکر نم-        
 شھی مثل ھمی برام جالب شد کھ بتونم ھک کنم ولدمشی اومدم و دیوقت        

 .....نشد
 ......نمی تونستم خونھ رو ببقھیدق٣من فقط        
 ....... زده شدری اول ھم آژقھی دقھیھمون         
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 :لبش رو جلو داد و ادامھ داد        
 ......داکردی بعد ھم منو پقھیدق١٠-        
 ...... نذاشتمیمن مطمئنم رد        

 
 .....یی کوچولویادیھنوز ز:شھاب        

 
 .... لبخند نزدن کردمیومن ھمھ تالشم رو برا        

 ..... بھ کار شھاب شک داشتشودیکھ نم        
 ...... بودنیاو بھتر        
  داشتازی بھ تلنگر نشی ھایاگر برادرش با ھمھ خوب بودن وتوانائ        
 ...... بوده و ھستنی و وقت شناس ترنی بھترشھیاما او ھم        

 
 

 ......دی ارسالن و ساالر دی چشمای توشدیتعجب رو م        
 ی اگھی دنی کھ با ماشنی و اممی اومدرونیاز ھمون موقع کھ از خونھ ب        

 ی داره و برابمونی تحت تعقسیاز خونھ خارج شده بود اطالع دادکھ پل
 و انی االن کھ با شام،تای جانانھ راه انداختزی و گربی تعقھی چوندنشیپ

 .........دی چھره ھاشون دی توشدیگروھش آشنا شده بودند تعجب رو م
 

 ؟ی رو جمع کننای ای تونستیک-        
 :نگاھم رو بھ ارسالن دوختم        
 .....من جمع نکردم ارسالن-        
 دیرسیبھ فکرم ھم نم...... نبودمیدنبال کس        
 ..... باند منصور آدم ھا ضربھ خوردن ازنی ایھمھ         
 یھرکدوم بھ نحو.....ھمشون ھدف دارن        
 کردنی پرونده کار منی ھمیھردو رو....... برادرندانیشھاب و شا        
  منصور باھاشون چکار کرده؟یدونیم        
 زن و انیشا......خانوادشون رو بھ رگبار بستھ......گمیمن بھت م        

 بچش رو از دست داده
 تنش رو بھ رگبار ی کھ ھمھ یمادر......شھاب عاشق مادرش بوده        

 بستن
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 .......طونیسالھ ش٤ دختر بچھھی.......انیبچھ شا        
 .....می کھ از منصور و گروھش ضربھ خوردمیستیفقط ما ن        
 .......دنی ضربھ دی نحوھیھمھ اون آدم ھا بھ         
 آدم ھا ھمشون نیا..... تمام کشتھ شدهیفقط پدرت نبوده کھ با سنگ دل        

 ..... از دست دادنزیعز
 ......دی تصورش رو ھم بکندیتونی نمی کھ حتگھی دی ھایلیوخ        
 .... بودی گلوم تموم نشدنیبغض تو        
 .... ھمھ سنگ دل باشھنی اتونھی آدم مھیچطور         
 ... رو فراموش کرد و با قساوت تمام جان گرفتتی انسانشھیچطور م        
 .. .ت،وجدان،شرف،اعتباریانسان        
 شودی را نمچکدامی آدم ھا ھی کھ کھ در بعضی زمانمی براندیناآشنا        

 ....داکردیپ
 با ی تا صحبتگذرمیآروم از کنار ارسالن و ساالر درخود فرورفتھ م        

 ......رز داشتھ باشم
 کنار ازی ھاش رو تا زمان نطنتی شدی کمک اومده بایاگر برا        
 ......بزاره

 ...... داکنندی پی مکان خاصدی ھا باطنتی شنیبھ قول شھاب ا        
 .... شوند تا نابودگر نباشندتیریمد        
سالھ را ٢٠ دخترک سرکش نی اتواندی بھ جز شھاب میوچھ کس        

 ...... کندتیریمد
 

 )roz(رز-        
 )I Brnmygrdm.....(گردمیمن برنم -        
 ی نظر شھاب کار کنری زدی بای بمونیخوایاگھ م-        
 ی ھات رو کنار بزارطنتی شدیبا        
  خودت ھم خوبھی با شھاب بودن برانیدر ضمن ا        
 یری بگادی ھم گھی دیزھای چیلی خیتونیم        

)        If you want to stay should not work under the Shahab 
        His mischievous side should leave me 
        In addition, the Shahab being good to yourself 
        You can also learn other things( 
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 : گفتم باال دادم وییابرو        
 )Of course if you want to(یالبتھ اگھ بخوا-        

 
  شدزونی و از گردنم آودی پرنییسالھ باال و پا٤ یدرست مثل بچھ ھا        
 : گفتیو بھ فارس        
 ....شھیتنھا مشکلش بداخالق-        
 ..... خبر نداشتزی چچیو رز از ھ        
 کھ زبان زد شی ھاطنتی کھ جک ھا و سروصداش،از شیاز شھاب        

 خاص و عام ھمھ اداره بود
 دار و دکمھ شی صورتش رچگاهی با ھمھ خاص بودن شغلش ھیکھ حت        

 ..... تا خرخره بستھ نداشتیھا
 روزاستی دزی غم انگی و ضربھ ھای امروزش حاصل خستگشیتھ ر        

 ......کھ نا جوانمردانھ برتنش کوفتھ شده
 

 .....نگاھم رو با وحشت بھ ارسالن دوختم        
 ......درک حرفاش اصال جالب نبود        
 : لب زمزمھ کردمریآروم ز        
 ....رممکنھیغ.... بزارمرممکنھیغ-        
 ی کنی با جون خودت بازیحق ندار..... ارسالنیحق ندار        
 .....میمابراش تلھ گذاشت        
 جوجھ سرگرده اروی نی تو با انکھینھ ا....فتھی تلھ ما بی تودیاون آدم با        

 .....ی و جون خودت و ساالر رو بھ خطربندازیھم دست بش
 ......ستی راه درستش ننیا        
 ..... ارسالنھی کافگھید......می ضربھ خوردیمابھ اندازه کاف        

 
 ....ستی نیخطر-        
 ..... باماستسیاگر ھم باشھ پل        
 س؟یپل-        
 ..... رفتھادتی نکھیمثل ا        
 ....خانوادش کھ مردن از پرونده کنار گذاشتھ شد.... بودسی ھم پلانیشا        
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  ماموراشون بودهنیاونم جز بھتر.....؟یشھاب چ        
 ....چرا از اونا نتونستن محافظت کنند        

 ؟ی کھ مردن چیاون دوتا مامور        
 .... مراقبت کنندتونندی خودشونم نمیروھایارسالن اونا از ن        
 .... دارنی نفوذی ندارن ولی کم کاردونمیمن م        
 ..... کھ من ندارمیزیچ        
 ..... ھم برنامھ اونا مشکل دارهنی ھمیبرا        
  از شما مراقبت کنندننتوینم.....نھ کھ نخوان        

 
  بھشون کمک کنھ کھ بتونندی نفر باھی یی جاھی-        
 ..... بمونھنی زمی خون پدرم روخوامی من نمشیستا        
 ...... کنمی پدریدوبار باعث شد من حس ب        
 ....درد داره        

 
 دستام رو دور گردنش حلقھ کردم        
 ..... عشق مندمیمنم درد کش-        
 .....سال از عمرم رو دادم٢٠منم         
 .....دمی کشی پدریمنم ب        
 ....دمی کشی مادریمنم ب        
 .... اندازش گرفتشھینم.... شمردششھی کھ نمادهیداده ھامون اونقدر ز        
 ..... عمر منشھی نمگھیارسالن د        
 .....کنھی موونمی دفتھیب براتون ی اتفاقنکھیفکر ا        

 
 گردنم گذاشت و آروم ی رویسرش رو جلو آورد وبوسھ محکم        

 :زمرمھ کرد
 ...... خــــــانــــــموونتمی االنم دنیمن ھم-        

       
 .....کالفھ و سردرگم شده بودم        
 ھی خودشون رو سی بھ خواستھ پلخواستنی ارسالن و ساالر منکھیا        

 سازنده مواد و قرص روانگردان نشون بدن اصال جالب نبود
 .....ھی بود منصور نفھمھ ھمش بازرممکنیغ        
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 پر از روانگردان رو از کارخونھ خارج کردم و ونی اون کامیوقت        
 ......خواستم نظرش رو بھ سمت خودم جذب کنم

 ..... اشتباھھکنمی االن حس میول        
 

 ؟یدی بھ حرف من گوش مشیخانم ستا-        
 

 ...... دوختمنی و امانینگاھم رو بھ شا        
 

 ..... محافظت کنھتونھی نمسی پلگمیم-        
 خودمون ی تعدادبچھ ھاھی میری جلوشون روبگمیتونیبھتره حاال کھ نم        
 می محافظت بزاریرو برا
 ..... از اونجا مراقب باشھمیگی مرمیبھ ام        

 
 : محکمش وارد شد و گفتشھی ھمیشھاب با قدم ھا        
 .....می ھم الزم دارابیرد-        
 ....رسھیباجان تماس گرفتم تا فردا بھ دستمون م        

 
 کھ در نظر گرفتھ بودند نگران یتی امنطیو من ھنوز ھم با تمام شرا        

 .....بودم
 ..... فرو رفتھنی کھ آب شده بود و انگار در زمیدینگران نبودن فر        
 ......نگران آمدن منصورخان بھ عمارت        
 .....  بودی عادزی ھمھ چیادیز        
 ......کردی نگرانم مشھی از ھمشتری بنیو ا        
 ......رفتی اصال بھ خواست من جلو نمی بازنکھیا        

 
 ...... ھمھ وجودم رو گرفتھیاسترس و نگران        
 .....دوھفتھ از اومدن منصورخان گذاشتھ        
 ..... ارسالن و ساالر گذشتھیدوھفتھ از نقش ھا        
 شده باشھ کھ روخرفتی باور کنم منصورخان اونقدر پتونمیھنوز ھم نم        

 ......نقشھ اون جوجھ سرگرد رو باورکنھ
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 ی و نازنی ونگزمی عزی ھفتھ از رفتن بابا و مامان بھ ھمراه پارساھی        
 ......گذرهیم

 ...... رفتیپسرکم با غم و دلخور        
 ..... شدی بھ اشک نشستھ راھی باچشم ھانینگ        
 خونھ باغ ی ارسالن و ساالر با منصورخان راھشھی میدو روز        

 ......شدن
 ...... بار تونستم باھاشون صحبت کنمکیفقط دو روز         
 انی بزنم و بھ خونھ شارونی از خونھ بی و الاسیمجبورشدم با کمک         

 ......امیب
 ......شمی مزھامطلعی چیلی از خنجایحداقل ا        
 نطوری لباس و دندون و ھمی کھ تویی ھاکروفنی و مابیبا کمک رد        

 می کنیابی منطقھ رو ردی تاحدودمیتونستی ممی بودساعت ھاشون کارگذاشتھ
 آنتن چکدومی ھی از باغ منصورخان خارج شده بودند و گوشروزیاز د        

 کی نزدی از خونھ باغ ھایکی ی تومی بوددهی فھمابی ردلھینداشت اما بھ وس
 ........ از بچھ ھا ھمون اطراف مستقر شده بودندیرشت ھستند و تعداد

 ......داشتی لحظھ ھم دست از سرم برنمکیدلشوره         
 بھ درون باغ نفوذ کنند تونندی کھ نمدادندیھرلحظھ کھ بچھ ھا خبر م        

 ......شدی مشتریدلشورم ب
 

 ..... برداشتمی قدمانیبا ورود شا        
 ......دادی رو نشون میبی عجشیچھرش تشو        
 در دلم یزیانگار چ......بی عجییغوغا..... بودیی دلم غوغایتو        

 .....دیجوشیم
 :آروم زمزمھ کردم        
  شده؟یچ-        

 
 ....... تکون دادی با کالفگیسر        
 ..... کجاھستندمیدونینم-        
 ..... ھا جداشده بودندابیرد...... تلھ بودهھی زیھمھ چ        
 .....افتندی ھا بھ خونھ باغ انتقال ابیو بعد فقط رد        
 .....ستی نیرد        
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 ...... بھ دھانش بودرینگاھم با تح        
 ......ستی نیرد.....میدونینم        
 ......خوردی سرم چرخ میکلمات تو        
 .....بازنده من بودم        
 .....ستیارسالن ن        
 ......ستیساالر ن        

 ......ندی آی باال نممینفس ھا        
 ......؟یی کجاایخدا        
 ......؟یستیتوھم ن....ستی نی از تو ھم ردایخدا        
 ......ایخدا        
 ......دی آینفسم باال نم        
 ......چرخدی مزیھمھ چ        
 ......چرخدی گرد دارد منیزم        
 ......دودی مانیچراشا        
 .......دودی منیچرا ام        
 ........چرخند؟؟یچرا م        
 ..... لرزش دارند؟میچرا زانوھا        
 ...... ندارند؟؟ستادنیچرا قدرت ا        
 .......م؟ی آیچرا فرود م        
 ...... مانند؟؟ی باز نممیچرا چشم ھا        
 .....چرا        
 .......چرا        
 .......فھممی نمیزی کھ چخورندیوآنقدر چراھا در سرم چرخ م        

 
 ..... استانی در باغ خانھ شارهیبازھم نگاھم خ        
 ......دوروز گذشتھ        
 ..... جنون آور گذشتھی خبریدو روز در ب        
 ......دو روز درآشوب دلمان        
 ..... اطالعندی خبرآوردند کھ آنھا ھم بسی پلیکالغ ھا        
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 خبرند از مردان ی ھم کھ قول مراقبت ھمھ جانبھ دادند ھم بییکھ آنھا        
 .....عمارتمان

 
 در ی از شادی دنبال ردیالی با خوش خدی آی کھ بھ سمتم منیام        

 ......گردمیچشمانش م
 .....ی ذره ایحت....ستیاما ن        
 :زندی و لب مردیگیتلفن را بھ سمتم م        
 ...... جان ھستندیآقا-        

 
 ......شودی مدهی در دلم تابیدی امیکورسو        
 ....... دھدمیاری تواندیجان م        

 
 ام نھی خشنش نفس را درسی صدای ولکنمیآروم اسمش را زمزمھ م        
 .....کندیحبس م
 یی شاگردم تونی بھترمکردیفکر م-        
 ی احمقھیاما فقط         
 ای دولت آلمان نتونستند ماری ھمھ ی کھ وقتیستی نیتو ھمون آدم        
 ی کردداشی کھ پی بودی تنھا کسداکنند،تویوستر پ
 ی کرددمیاما امروز ناام        
 ؟یکنی رو نگاه می چیستادیا        

 
 

)        I think you are the best my student 
        But only a fool 
        You're not the same person when all the German 

government could not find an Westerwelle Maria, you've 
found the only one who 

        Today disappointed Kurdish 
        Look what you're standing?( 
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  کنم؟دچکاری بادونمیمن نم-        
  از کجا شروع کنم؟دی بادونمینم        
 ......کمکم کن....جان        

 
 
 

)        I do not know what should I do? 
        I do not know where to start? 
        John .... help me(......  

 
 -ی بھ کمک نداریازیتو ن        

 
 ......رسونمی مطمئن باش خودمو می داشتھ باشازیاگھ ن        
 .....ی کنداشونی پیتونیاالن فقط خود تو م        
 منتظرم....خبرش رو بھم بده        

 
        You do not ne 
        If you need, I assure myself there soon......  
        I just wanna die .... I ed help 
        am waiting for news ..... you can not Pydashvn 

 
 

 .....با قطع شدن تماس ذھنم خودکار بھ کار افتاده بود        
 ..... شدمداریانگار بعد از دو روز ب        
 .....من اومده بودم کھ از خانوادم محافظت کنم        
 .....ل کردم رو تحمشونیسال دور٥        
 ..... بودمدهی کشیسال سخت٥        
 ..... رو درست کنمری لحظھ بتونم ھمھ چنیکھ امروز در ا        
 .....کھ بازھم منصور برنده نباشھ        
 ..... دست گرگ صفتش حبس نباشھیکھ خانوادم بازھم تو        
 ...... غربت نکنماری دی پسرم رو راھیکھ از ترس        
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 .....زانمی عزی جون وآبروی و ھرلحظھ نگران نباشم براشھیکھ ھم        
 
 

 .....دادمی و اون گوش مانی شای بود بھ حرف ھای ساعتکی    
 ازاون دنی حرف کشی براسانشی پلی از راھکارھاتونھی گفتھ بود مانیشا    

 .....زیموجود نفرت انگ
 .....میستی بھتره کنار باتی عصباننیگفتھ بود مابا ا    
 .....گفتھ بود و شھاب پوزخند زده بود    
 ..... بھ تاسف تکون داده بودی سرنیگفتھ بود و ام    
 ...... بوددهی من باال پریگفتھ بود و ابروھا    
 کھ از زدی حرف می داره درباره کسانیگفتھ بود و من فکر کرده بودم شا    

 ..... کرده بودمداشیپ باغ لواسونش نیززمیِرزیز
 .......شناختی رو نمدی فرانیگفتھ بود و من فکر کرده بودم شا    
 آدم ھا رو نی با ای تجربھ زندگانیگفتھ بود و من فکر کرده بودم شا    

 .....نداشت
 آدم ھا نی رو بخاطراشی ھمھ زندگانیگفتھ بود و من فکر کرده بودم شا    

 ......نباختھ بود
 

 ..... کت چرمم فروکردمی رو تودستام    
 ...... بودن با جان بودی روزھاادگاری لباس نیا    
 .......شدی کھ لباس کارم محسوب میھمون لباس    
 داشت و یخی می ھانی شلوار چرم تنگ با کت چرم ھمرنگش کھ تزئھی    

 .... بودمشی کھ خودم عاشق براقی چرمیکفش ھا
 

 ..... وقت تلف کنمتونمی نمنی از اشتریب.....بھتره خودم وارد بشم-    
 ..... نبودانیاز اولم کارشا-شھاب    
 اقرار ی از کسشی دانشکده افسری با درسھاتونھی مکنھیاون ھنوزم فکر م    
 ....رهیبگ

 ..... دردناک بودبی زد کھ عجیو پوزخند    
 .....دیایھمراھم ب-    
 ..... رفتمنیی محکم پایباز کردم و با پوزخند وقدم ھادر رو     
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  خبر باباجـــــــانیچھ ب.....نجاھستنی ازمی کھ پدر عزنمیبیم-    

 
خودم ھم از باباگفتن اونقد چندشم شد کھ بھ وضوح چھرم درھم شد و     

 ..... اشنھی پس زمنی شھاب و امی پوزخندباصدایصدا
 تــــو؟؟؟-    

 
 :گمی و مزنمی می اگھیپوزخند د    
 ....دی فردوارشدمیام....دیخوبھ کھ منو فراموش نکرد-    
 ؟یخوای میاز من چ-    

 
 ....... راست سراصل موضوع رفتھ بودکیخوب بود کھ     
 ....خوبھ...خوبھ-    
 ..... آوردمرونی رو ببمی جیسرنگ تو    
 ..... چپم انداختمی پای راستم رو روی روبروش نشستم و پای صندلیرو    
 .....می سرنگ صحبت کننی درباره اااولیب-    
 ....... سرنگنی ااتیالبتھ بھتره بگم محتو    
  توش ھست؟ھا؟یبھ نظرت چ....دخانیخب فر    

 
 ..... بھ سرنگ بودرهیسکوت کردم و اون فقط خ    
 نیوگرنھ کھ من از ا..... جلو برمعی ندارم و مجبورم سریادیزمان ز    
 .....ادی چندان ھم بدم نمیباز
 

 .....گمی خودم برات میستی باھوش ندونمیخب چون م-    
 ...... سمھھی سرنگ نی ایتو    
 ..... کھ مشھور بھ نام پادشاه سمومیسم    

 
 : بھت زدش گفتمی چشمای زدم و تویلبخند    
 ......کنمیالبتھ کھ دارم بھت لطف م-    
 ..... تورو مثل دو تا از پادشاھان بھ نام بکشمخوامیم    
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 : زدم و از پشت سر روش خم شدم و گفتمی قدمشیدورصندل    
 ؟یدونی اسمشون رو میراست-    
 ......گمیخودم م......خب باشھ ناراحت نباش    
 ....... نشستمی صندلیدوباره رو    

 
 
 

 .......واری بولمونیو س) پادشاه انگلستان(ناپلئون بناپارت، جرج سوم -    
 

 ست؟یزنی خاطره انگدیکنی فکر میبچھ ھا شما چ    
 

 ـــھی عـــالــی کھ ھست ولشیادیبھ نظرمن ز-شھاب    
 

 ؟یخوای میچ-    
 ..... سراصل مطلبرمی ممیمستق.....دی فرھیعال-    
 ن وساالر رو کجا برده؟بھم بگو منصور ارسال    

 
 ......پس باالخره گرفتشون-    
  ھم بھشون بوده؟ابیرد    

 
 

 .....بوده-نیام    
 

 ..... ھا کجارفتنابیرد-    
 .... لبش نشستی روی گفت پوزخندنیآدرس رو کھ ام    

 
 .....دهی سفیوارھای باغ بادھیدرست پشت ھمون باغ .....١٨کوچھ-    
 خونھ باغ ی درخت ھاری ھستن کھ زی خونھ پشتیمطمئنا اونا تو    

 ..... شدهمیقا٢٠کوچھ
 

 ..... دوختمنینگاھم رو بھ ام    
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 .......سرم رو آھستھ تکون دادم    
 

 ..... اشتباه باشھھیفقط کاف.....اگھ-    
 کھ داکنمی پی بھترزیاما ممکنھ چ.......کشمتی مطمئن باش مدیفر    

 ....دردناکتر.....بکشمت
 
 

 .....دمینگاھم رو ازش گرفتم و بھ طرف پلھ ھا چرخ    
 ....... مرد انتظار پدرانھ داشتمنی روز از اکیمن     
 .......و امروزچقدراز اون روزھا دوربودم    

 
 .....دمی کشرونیباخشونت دستم رو از دست دخترک ب    
 د؟یوجھ کارتون ھست متد؟اصالیکنی مدیچکار دار-    

 
 :دی کشادیشھاب فر    
  باشعیسر....معراج-    

 
 ......باتعجب بھشون زل زده بودم    
 ......کردنی احمق ھا داشتن چکار منیا    

 
 ...... دستام رو باز کنایب.....نیام-    
 .....ثمیم    
 ....انیشا    
 .....اسی    
 د؟یکنی مدی داریشھاب چھ غلط    

 
 ......می جونت رو بھ خطر بندازمیتونینم-شھاب    
 ......می تا ما برگرددی بموننجای ھمدیبا    
 .......خفــــــــــــھ شو-    

 
 .....میتونیخانم،ما فقط بھ فکر سالمت-نیام    
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 ......دی شما ھم در خطر باشمیخوای اونجا چھ خبره و نممیدونینم    
 

 .....نیدستمو باز کن ام-    
 ......دیای از پسش برنمییشما تنھا    
 .....ستی کار مسخرتون نی برایزمان خوب    
 ......ساالر و ارسالن درخطرند    
 .....دیدستامو بازکن    

 
 .....نگران نباش.....لھینقشمون تکم-انیشا    
 .....با ارسالن و ساالر....می زود برگردکنمی میسع    

 
 .....یستیران ن توھم نگثمیم-    
 ..... ارسالن و ساالر رو نجات بدنتوننی نمنای اثمیم    

 
 .....می حداقل شمارو دارمی اونا رو نجات بدمیاگھ نتون-ثمیم    
 .....می از جونمون از شمامحافظت کنشتریارسالن خان سپردن ب    

 
 ..... عشق منیدادیکاش بھ حرفم گوش م.....ارسالن....ارسالن    
 : دمی بھ ھمشون نگاه انداختم و غردانھیناام    
 ....رمیگیحال ھمتون رو م.... دستام باز بشنیوقت-    
 ......تک تکتون رو    

 
 ...... رفتنشون رونمیچشمام رو بستم تا نب    
 ......قلبم دوباره ناآروم شده بود    
 ..... داشتمی مفردیاحساس خفگ    
 ..... نھ بھ اندازه قلبم اماکردیدستام درد م    
 .....کاش زود برگردند    
 .... برگردندیباام    
 .....با ارسالن برگردن    
 .....با ساالرم برگردن    
 .....کردی سرنوشت باھام خوب تامنباریکاش ا    
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 ......چرخونمی صورتشون مینگاھم رو رو    
 :نالمیآروم زمزمھ وار م    
 د؟ی کردیچھ غلط-    
 .....ماھمھ تالشمو-    
 .....دیخفھ ش.....دیفقط خفھ ش-    
 ......... بودم کھیاونقدر عصب    
 ..... منصور خارج بشھ تا تعدادشون کمتر بشھنی ماشمیمنتظرموند-نیام    
 .....میبعد وارد عمل شد    
 ھا رو نیرزمیھمھ خونھ باغ ھا و ز.......می ورو کردریتمام باغ رو ز    
 .....میگشت
 ...... ھم نبودکی نشونھ کوچھی یحت    

 
 ......دمیچرخیدور خودم م    
 .....شھی مغزم داره منفجر می ھارگی موی ھمھ کردمیحس م    
 ...... داشتمیبی عجیحس خفگ    
 ..... آروم باششیستا.....یکنی سکتھ میدار-    
 و دمی بوفھ کوبشھیش یباشدت تو.....دستام رو محکم مشت کردم    
 ....ادزدمیفر
 

  ااااااااااایلــــــــعـنتــ-    
 ...... گرفتنیدستام بھ سرعت رنگ قرمز    
 ....... ترنیونفسم سنگ    

 
 ......دمی ازخواب پریادی بلند فریباصدا    
 ..... زدمرونی و بدون توجھ بھ لباسم از اتاق بتونستمی کھ میبا تمام سرعت    
 ......دیبا ورود بھ سالن نگاه ھا بھ سمتم چرخ    
 افتاد اخم انی شاراھنی پی رواشاری محکم شده ینگاھم کھ بھ دست ھا    
 ...... صورتم نشستیرو
 .....دیتمومش کن....ھیکاف-    
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 .....ستااااا...شیستا-    
 ...... شدمرهی خومدی منیی از پلھ ھا پاادکشونیباتعجب بھ رز کھ فر    
 ....داکردمی رو پتتی خاصیشوھرب.... کردمداشیپ-    
 ؟یچ-    
 کھ حرکتش رو بھمون نشونی ماشی گذاشتھ بودم توی حرارتابی ردھی-    

 .....نشون بده
 ...... شروع بھ حرکت کردهنشونیماش    
 ........جاده    
 .....دیفتیراه ب-    
 شده بود ی دستم خونتیوکھ بخاطر وضعباعجلھ بھ سمت اتاق رفتم و پالت    

 ......دمیو شالم رو پوش
 ..........ممکنھ تلھ باشھ.....دی خانم صبرکنشیستا-نیام    
 .....می ارسالن رمز گذاشتنی استارت ماشیمارو....رممکنھیغ-    
 ...... ندارهی ساالرم از اون رمز اطالعیحت    
 ...... رو روشن کنھنی اون ماشتونھی جز ارسالن نمیکس    

 
 ...... رفتمرونیبا شتاب ب    
 ..... ھرچھ زودتر بھش برسمدیبا    
 .....قبل از ھمھ    
 ......یقبل از ھر اتفاق    
    

 استرس و میشدی مکی بود نزدیابی مکان ردنی کھ آخریھرچقدر بھ محل    
 شدی مشتریدلھرم ب

 ..... وسط جاده توقف کنھدی بانیچرا ماش    
 ......ستی ھا نکی اون نزدی آبادچیبھ گفتھ بچھ ھا ھ    
 ......نیاما توقف ماش    
 ...... کمک کناخودتیخدا    
 ..... اونا بھم برشون گردونگھی بار دھی ایخدا    
 .....دمی رو دارم بدجور از دست مییزای چھی دمی ساعت بعد فھممیاما ن    
 .......رهیگیکھ بازم نداشتھ ھام داره از داشتھ ھام سبقت م    
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 ..... ھا و چراغ گردان ھا بودنینگاھم بھ ماش    
 و دمی را کشرهی سست بشھ دستگمی دست و پانکھی از ان،قبلیبا توقف ماش    

 ..... شدمادهیپ
 .....شدی مکی پرشتابم بھ سمت پرتگاه نزدیقدم ھا    
 نجاست؟؟؟ی گفت ھمنیچرا ام    
 ..... فرستادمرونینفس حبس شدم رو محکم ب    
 حوصلھ سرباز ی جلوم،نگاھم را تا نگاه اخمو وبیباقرارگرفتن دست    
 .....دمی باال کشفھیوظ
 ...... خانمدی بردجلویتونینم-    

 
 :آروم زمزمھ کردم    
  شده؟یچ-    
 خانم راد؟؟-    
 سمت نی بھ اتوننی ھا نمسیھ ھا بخاطر بودن پل از بچچکدومی ھدونستمیم    

 ....انیب
 ......چشمان لغزانم را بھ او دوختم    
 ..... کھ بھ خونش تشنھ بودمیھمان جوجھ سرگرد    
 ......دیخانم راد لطفا آروم باش-    

 
 .....چشمان لغزانم را نگرفتم    
 ......زدیازکدام آرام بودن حرف م    
 .....دیورتش کش صی رویدست    
 :آروم گفتم    
 .....ارسالن-    
 ...... زمزمھ بودشتری بمیصدا    
 ....کباری نیھم.....کاش خوش خبر باشد    
 .....ستی ننی ماشیارسالن تو-    
 .....ساالر    
 داداشم؟؟-    
 ......ھیزخم-    
 ..... از پرتگاه پرت شدهنیماش    
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 ....دهی چقدر اما ساالر صدمھ ددونمینم    
 .....مارستانی بشھ بدمنتقلیبا    

 
 ......رمی جلوتر میچند قدم    
 ......ستمی ایلبھ پرتگاه م    
 شھر را نی ماشنی نام بھتردقبالی کھ شاستینگاھم بھ جسم مچالھ شده ا    

 .....داشت اما
 کھ ستیبھ برانکارد اما من نگاھم ندینشی گوشم می توی مانندغی جیصدا    

 .....شودیبھ سمت باال آورده م
 ..... کھ حامل برادرم استیبرانکارد    

 
 ...... زده ام را بھ در دوختمخینگاه     
 ..... خبرخوب و بد داشتھ باشھستیتونی کھ باز شدنش میدرب    
 .....شیستا-    
 .....می کننھی دستت رو معامی برای بزمیعز    
 .....ندازمی شده دستم منی گذرا بھ بانداژ خونینگاھ    
 ..... دارهیتیدستم چھ اھم    
 .....زمی عزیزنی چرا حرف نمشیستا-    
 ......دوزمی مینگاه کالفم رو بھ ال    
 .....سکوت کرده ام    
 ......دمی لھ شده را دنیاز ھمان زمان کھ ماش    
 .....دی صورتم چرخیو ساالر جلنیاز ھمان زمان کھ صورت خون    
 نی ما مرده از ماشی کھ راننده بود و از نفوذیاز ھمان زمان کھ مرد    

 ..... شددهی کشرونیب
 ھم در گری دی گفتھ بود مردشی ھانی با دوربسیاز ھمان زمان کھ پل    
 ....... بوده استنیماش
  تختھی ارسالن روی از لباس پاره شده کھی تکیاز ھمان زمان کھ     

 ....... شدهدایسنگ پ
 ...... بھ جا ماندهیاز ھمان زمان کھ باز ھم ارسالن گم شده اما رد    
 .......از ھمان زمان کھ ھمھ بدون گفتن من بھ دنبالش ھستند    
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َ من نگرانم مردگم شده ام می تابگوشکستی ممی در گلودهیچیکاش بغض پ    
 ......ھستم

ِ من نگران برادردرحال می تابگوشکستی ممی در گلودهیچیکاش بغض پ    
 ....عملم ھستم

 
 .....رمیگی میبا فشرده شدن دستم نگاه بغض آلودم را از چشمان نم دار ال    

 
 

 ..... گرفتھ بودشانیعقربھ ھا شوخ    
 گل و ی بی باغچھ کنار خانھ بیسرعتشان از حرکت مورچھ ھا    

 ..... ھم آرامتربوددی در باغ فرنیعموحس
 ..... بودندمی ھای بچگی کھ ھم بازییھمان مورچھ ھا    
 .....ِشش ساعت گذشتھ بھ اندازه شش سال گذشتھ    
 .....ستی نیاما ھنوز ھم خبر    
 کھ شش ساعت ازورودش بھ یونھ ازساالر..... ِنھ از ارسالن گم شده    

 .....اتاق عمل گذشتھ
 

 بھ رمیگی میدی ھا با برق سفیبا فشرده شدن شانھ ام نگاھم را از کاش    
 .....دوزمیاشارمیصورت 

 ....جناب سرھنگ اومدن-    
 :گھی کھ آروم مخونھی درھمم رو میانگار خوب حرف چشم ھا و اخم ھا    
 .....یدونی رو نمییزای چھی-    
 ھفتھ بعد از کی دادن کھ اگراری وکالت تام االختھیارسالن و ساالر     

 .....فتھی براشون بیرفتنشون ھر اتفاق
 .... گم شدن ارسالنیاحتی....مارستانھی بیمثل االن ساالر کھ تو    
 ......ی خانواده اراثی میتو مالک ھمھ     
 .....ھمھ کارخونھ ھا و شرکت ھا    
 گردوندن کارخونھ وکالت ی بچھ ھا برایوچون ارسالن از ھمھ     

 .....رسھیداشتھ،االن ھمشون بھ تو م
 .....دوننی منویونا ھم اا    
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 کارخونھ ی ادامھ راھشون و نفوذ توی کمک گرفتن برایاالن ھم برا    
 ..... ھستننجایا

 ..... ندارن کھ بخوان ازش استفاده کنندیزی چیاما اگھ تو نخوا....اما    
 .....ستی نی حرفینخوا.... توئھمیکمک کردن بھ اونا تصم    
 .....دمیگوش م تازه یباتعجب بھ حرفھا    
 .....از دست تو ساالر    
 .....از دست تو ارسالن    
 .... چاه انداختندنی ھست و خود را در ایی چھ خطرھادانستندیم    
 .....دھمی مرونینفسم را با آه ب    
 رهی بھ نشونھ مثبت تکون دادم و دوباره بھ درب اتاق عمل خیسر    

 .....شمیم
 االن بخوام بااون سرھنگ و نکھی بھ ای کھ متوجھ شد عالقھ ااشاری    

 .....جوجھ سرگردصحبت کنم ندارم از کنارم بلندشد و بھ طرف اونارفت
 .....ستند؟؟؟ی پرتوقع نیادی فکر کردم زنیو من فقط بھ ا    

 
 بھ ی و سوالستمی ای اومدن دکتر بھ ھمراه مائد مرونیبا بازشدن در وب    

 ......شمیم رهیھردو خ
 جانش استفاده کرده و خودش رو بھ ییاز مائد ممنون بودم کھ از اسم دا    

 ... مجھز رسونده بودمارستانی بنیا
 مارستانی بھ تھران و بعای کوپتر سریھرچند من موافق بودم با ھل    

 میخودمون منتقل بش
 ..... بھ ھمون اخم نداشتن دکترهدوارمیساعت گذشتھ و من فقط ام٨    
 و رو بھ من و دهی صحبتش رو با مائد ادامھ نماشار،دکتری شد گفتن یبا چ    

 :کنھی محی شروع بھ توضاشاری
 ..... کھ ورزشکارهدونمیوم.....ھیپسر مقاوم-    
 براش سخت دنی چند تا از دنده ھا باعث شده کھ نفس کشیشکستگ    
 .....بشھ
 .....ه و آتل بستھ الزم رو انجام دادیدکتر ارتوپد کارھا    
 ...... داشتھدهی دست ضرب دکی شکستھ و ی پاکی    
 ی و حداقل دو روزستی بدنش مطمئنا مربوط بھ تصادف نی ھایکوفتگ    

 .....گذرهیازشون م
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 .....و درباره عمل    
 .....ستی ندی کھ بھ سرش خورده جدیضربھ ا    
 مغز جمع شده باز ھم فکر ی کھ روی کھ داشتھ و خونی مغزیزیخونر    

 دی ھاست اما خب تصادف اون رو تجدی کوفتگانی مربوط بھ ھمون جرکنمیم
 از یری جلوگی الزم برایکرده کھ ما با عمل لختھ رو خارج و کارھا

 .....می رو انجام دادیزیخونر
 ..... خوب و نھ بد بودادیعمل نھ ز    
 کھ البتھ میشیمغز مبعد بھ ھوش اومدن متوجھ صدمات وارده بھ     
  نباشھادی زمیدواریام

 ..... رو دارهیی ابتدای حالت کماھیاما االن متاسفانھ     
 ..... کھ چھ بھترانی بھ ھوش بندهیساعت آ٤٨اگر تا    

 
 :گمیآروم و لرزون م    
 .....ادیو اگھ بھ ھوش ن-    
 .....ھی احتماالت پزشکمیگی کھ ما مییزھایخانم راد ھمھ چ-    
 ......ھرطور اون صالح بدونھ..... ماستیاصل کار خدا    
 ھم رتری ممکنھ دیاری بھ سطح ھوشی بستگنکھیاما درمورد احتماالت ا    

 .....ادیبھ ھوش ب
 ......کسالی ی حتای ماه وکی.... ھفتھکی    
 ......چوقتیو ممکن ھم ھست ھ    

 
 ......خورهی سرم چرخ می توچوقتیھ    
 ......کنمی میسی دستام احساس خی و توشھیمشت ھام محکم تر م    
 ....... دارمیاحساس خفگ    
 ...... دارهی لرزش خاصرپامی زنیزم    
 دکتر و مائده اما گوش ھام صداھاشون رو درک ینگاه ھنوز بھ لب ھا    
 .....کنھینم

 ......چھیپی منی برلیساھای ناقوس بلند کلی گوشم صدایتو    
 ...... و لذت بردمدمی صدا رو شننی انی برلیبارھا تو    
 .....زنھی خدا با تمام وجود صدات منکھیمثل ا    
 .... حد بلنده؟نی صدا تا انیاما چرا امروز ا    
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 ..... ھمھ لرزش داره؟نی انیاما چرا امروز زم    
 ...... حد داغ شده؟نیاما چرا صورتم تا ا    
 ..... امروز زانوھام سستھ؟اما چرا    
 شنومی کھ میزی چنی و آخرامی فرود منی زمی و رولغزهیزانوھام م    

 .......چھیپی گوشم می خدا گفتن مائد توایاشاروی گفتن شی ســـتایصدا
 ......رهیگی میبیُ و معلق بودن عجیاھی رنگ سایوبعد دن    

 
 

 :اسی    
 .....خورهیم چرخ اشاری صورت کالفھ ینگاھم رو    
 .....ذارمی شونش می ودستم رو رورمیبھ سمتش م    
 ..... برو خونھ داداشاشاری-    
 .......یفتی از پا میدار    

 
 .... دردناک بودیادی خوش فرمش زی لب ھایپوزخند نشستھ رو    
 یبھ سرش چ.... کجاستستیبرادرم معلوم ن.....ستیارسالن ن-    

 ....ایزندس .....اومده
 

 ..... ھمھ درد گرفتنی و دل من از ادیبا بغض چشماش رو ازم دزد    
 .......حالش بدترشده کھ بھتر نھ.....ومدهیساالر بھ ھوش ن-    
 ..... ھم کھشیستا    

 
 .....دارهی اتاق ساالرقدم برمشھی و بھ سمت شدهی میسرش رو تکون    
 .....رمی مرونینفسم رو با آه ب    
 باال دچار خون دماغ و اری بھ خاطر فشار بسشی کھ ستاشیاز سھ روز پ    

 ...... گره خوردهشتری بزی شده ھمھ چھوشیبعد ھم ب
 کھ دکتر یی نداره و بخاطر فشار باال و داروھای مناسبی قلبتیوضع    
 ..... دارهیھوشی ھنوز ھم حالت بکننی مزیتجو
 المونی خمی خودمون آوردمارستانی کھ ھردو رو بھ تھران و بروزیاز د    

 .....از ھر جھت راحت تره
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 نی برگشتھ و با ای کھ بھ تازگیاوشی و ناشاری محافظ بھ خواست نیچند    
 موضوع نی درب اتاق ھا گذاشتھ شده بود و ایھمھ مشکل مواجھ شده جلو

 ........کردی راحت می رو از منصورخان تا حدودالمونیخ
 

 .....رمیگی نگاھم رو از قامت برادرم می پرعجلھ خانم کمالیبا صدا    
 .....خانم سپھرتاج.....خانم سپھرتاج-    
  خبره؟؟چھی شده خانم کمالیچ-    
 .....میدکتر خواستھ بودن مسکن ھا رو قطع کن...... شدنداریخانم راد ب-    
 ..... برنتانمارسی از بخوانی شدن و بھ اجبار مداریب    
 ......شونی خارج بشن اما امارستانی فعال از بدوننیدکتر صالح نم    

 
 .....دمی دوشی گوش ندادم و بھ سمت اتاق ستای کمالحاتیبھ ادامھ توض    

 
    

 نی روشروع کرده بود و آخرتشی بودم و مغزم فعالدارشدهی کھ بیاز زمان    
 ..... بودنی زمی آخر دکتر و افتادنم روی داشتم صحبت ھاادی کھ یزیچ

 روزه کھ منتقل شدم ھی و ھوشمیبھ گفتھ پرستار سھ روزه کھ ب    
 ......مارستانمونیب

 ...... دادمرونینفس کالفم رو ب    
 .....ستیشما حالتون خوب ن-    
 ...... ندادندیدکتر ھم ھنوز اجازه مرخص    

 
 .....م نداریازیمن بھ اجازه دکتر ن-    
 شیستا-    
 .....اسی-    
 .....نیی پای چرااومدزمیعز-    
 .....ی استراحت کندیبا    

 
 ...... سردم فشردمی دستای گرمش رو تویدستا    
 ساالر چطوره؟-    
 .....ادی اما من مطمئنم بھ ھوش مھوشھیھنوز ب-    
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 :کنمیآروم زمزمھ م    
 ......ارسالن-    
 .....ی ولستی نیھنوز خبر-    
 اس؟ی ی چیول-    
 ..... جانیآقا......دوستت اومده-    
 .....گردهیداره وجب بھ وجب دنبال ارسالن م    
 جان؟-    
 .....ی استراحت کندی تو بایول......زمیآره عز-    
 ....یھنوز ضعف دار    

 
 ھی منتظر بقتونستمی نمی ولستی حالم اصال خوب ندونستمیخودم خوب م    

 .....ارنی برام بی خبردیھم بمونم تاشا
 .....کردی راحت می رو تا حدودالمیاما اومدن جان خ    
 رسونھی بھ کمک دارم خودش رو مازی حس کنھ ننکھیگفتھ بود بھ محض ا    

 ....می لحظھ زندگنی سخت تریتو....ادیو من باور داشتم کھ م
    

 ..... بازکردم چشمام رویی سرو صدایباصدا    
 ...... بودشھی بلندتر از ھماشاری ادی فریصدا    
 و جھی اسم ساالر و ارسالن رو زمزمھ کردم و بدون توجھ بھ سرگرلبیز    

 ...... اومدم و بھ سمت در رفتمنیی کھ دچارش بودم از تخت پایحالت تھوع
 ..... تار سکوت سالن رو فراگرفتیبا خروجم بااون حالت آشفتھ و چشما    
 ......خوردی چرخ ماشاری و اوشی نیاما نگاه من فقط صورت عصب    
 : گرفتمواریدستم رو بھ د    
  شده؟یچ-    

 
 

 :کنمیدوباره زمزمھ م    
  شده؟یچ-    
 :گھی با خشونت ماشاری    
 دی آرامش ما رو بھ ھم بزندیخوای می راحت شد؟تا کالتونیخ-    
 ...... بخاطر شماھاستادی بال سرمون میھرچ.....گھیبسھ د    
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 ......قی حواسم ھست بھ اصطالح رفیمگھ نگفت    
 ......قت؟یپس کو رف    
 :گھیو بعد با نعره م    
 ارسالن کجاست؟-    

 
 ..... کھ باز ھم جلوم سبز شدهدوزمی مینگاھم رو بھ جوجھ سرگرد    
 ذھنم ھم گھی دی ذھنم خطابش کردم کھ حتیتو اصطالح نیاونقدر باا    
 .....دهی نمیاری اسمش بھم داکردنی پیبرا
 

 .....من فقط اومدم کھ با خانم راد صحبت کنم-    
 

 :گھی مادی و با فربرهی مورشی بھ طرفش اشاری    
 ...... شرفی بکھی مرتیخوریه م....تو گ-    
 .....ی بشکی کھ تو بھ ناموسمون نزدمیمگھ ما مرده باش    
 ..... موندهی ھم باقیمگھ حرف...... وجدانیکدوم حرف ب    
 .....گمشو.....رونیگمشو ب    

 
 .....رمی جلو می و قدمکنمی کھ دورم حلقھ زده رو جدا می الیدستا    
 و آروم صداش دوزمی ماشاریبدون نگاه کردن بھ سرگرد،نگاھم رو بھ     

 زنمیم
 ....ببخش..... مای صدا؟بخاطری شدداریب-    

 ..... زن داداشایب.... استراحت کنمی برایب    
 

 :کنمیآروم زمزمھ م    
 .....ادی کھ بازم میدونیم-    
 :گھی لب مریبا حرص ز    
 .....دونمیم-    

 
 ..... آزارمون ندهنقدری رو بھش بدم تا بره و ای االن جواب منفنی ھمایب-    
 ..... من با کار ارسالن و ساالر موافق نبودنیدونیتو خوب م    
 ......ینیبی رو ھم کھ مجھینت    
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 ھم ی اخم ھاش توسی با پلی ھمکاری من برای جواب منفدنیبا شن    
 .....دیچیپ
 

 .....اما ارسالن مخالف نبود-    
 ......دیدی حداقل شما راه ھمسرتون رو ادامھ مکردمیفکر م    

 
 ..... بھ دست اومد کھ بازھم بھ شما اعتماد کنمیاز اعتماد شوھرم چ-    
 ..... شما مخالف بودمشنھادیھمون موقع ھم من با قبول درخواست و پ    
 .....اما ارسالن بھ رفاقت شما اعتماد کرده بود    

 
 ..... اعتماد ارسالن جونم رو گذاشتمیمن ھم برا-    
 .....داکنمی پقموی تا رفگردمیوجب بھ وجب م.....ستماالن ھم دنبالش ھ    
 .....ارمیربی رو ھم گشی باعث و باندیاما با    

 
 ......ھی لبم پنھان نشدنیطرح پوزخند رو    
 .....باشھ-    

 
 ..... طول بکشھادی ززارمی اما نمنھیشی لبش می روی حرف لبخندنیباا    
 .....اری کن و سالم بدایبرو ارسالن رو پ-    
 ....دارکنی بی خواب لعنتنیبرو ساالر رو از ا    
 ......چیکارخونھ و شرکت کھ ھ.....اونوقت من    
 تا زارمی مارتی در دسترسم رو در اختی ھای آدم ھا و تکنولوژیھمھ     
 ....یری وجودھا رو بگی اون بیبتون
 ....اما    
 ،انتظاریلم بھ خانوادم برنگردون ساالر و ارسالن رو سانکھیاما تاقبل از ا    

 ..... از ما نداشتھ باشی کمکچیھ
 

 ....شھی مریاما د-    
 .... بھ شما ربط دارهگھیخب اون د-    
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 .....رنشھی کھ دی خواستم رو زود انجام بدیتونیم    
 ..... استراحت کنمخوامی و مستیحالم مساعد ن.....دیاالن ھم بھتره بر    
 ...... رفترونی باشاری دست تی و ھداتیبا عصبان    
 ..... فرستادمرونیومن نفسم رو با آه ب    

 
 لپ ی سرم رو از توی کھ در خورد وبعد ورود خانم اکبریبا ضربھ ا    

 ...... آوردمرونیتاپ ب
 ..... آوردنفی تشریی آقاھیخانم راد -    
 .....ستی مرد آمده کدی تا بگودوزمیمنتظر چشم م    
 ....فقط گفتند از طرف شھاب اومده..... نکردندیخودشون رو معرف-    
 .....دیشناسیگفتند بھ خودتون بگم م    

 
 :گمی خونسرد می اافھیبادلھره اما ق    
 .....ادیبگو ب-    

 
 .....گذرهی از اون روزھا میحدود دوماھ    
 را آنقدر مشغول  کرده و من خودمریی ھم تغدیشا...... نکردهریی تغیزیچ    

 ...کرده ام کھ نفھمم چھ شده
 وجودم رو ی کھ مثل خوره ھمھ ی دردنی ھم کھ شده ای کمدیتا شا    

 ..... فراموش کنمخورهیم
 ..... از اویارسالن گم شده و من ھمچنان بھ دنبال رد    
 نی آمدن ازارونی فرو رفتھ و قصد بنشیریساالر ھنوز ھم در خواب ش    

 ..... رو ندارهیانخواب زمست
 وجود ی شادابچیھ..... عمارت مردهی آدم ھایانگار کھ روح ھمھ     

 .....ارنی بھ لب بتونندی ھم نمکی ھرچند کوچی لبخندی کدام حتچیھ......نداره
 ..... کھ مجبور بھ اومدن بھ شرکت و کارخونھ شدمیمن....و من    
 ..... کارمندھا و کارگرھا مسئول بودمیمجبور شدم چون نسبت بھ ھمھ     
 .....چون ارسالن خواستھ بود    
 با تونستمی بود و من نمبمونیاز ھمون روزھا کھ سرگرد مدام در تعق    

 تا فرستادنی نفر رو سراغم مھی شھی از بچھ ھا در ارتباط باشم،ھمچکدومیھ
 .....رمیخبرھا رو بگ
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 شک خواستمی نمی ذره ای حتخواستمیھمھ تلفن ھا کنترل بودند و من نم    
 ....بھ دل منصور و سرگرد بندازم

 احتمال وجود ھی ارسالن کجاست و دونستمی ھنوز نمنکھیمخصوصا ا    
 ی منصور باشھ و اون تکھ پاره شده شیداشت کھ ممکنھ ارسالن ھنوز ھم پ

 ..... رد گم کردن باشھی تختھ سنگ فقط و فقط برایلباس رو
 

 .....انمسالم خ-    
 ....دییبفرما...سالم-    
 ..... بدملی بستھ رو تحونی و اامیگفت ب..... شھاب ھستمیمن از دوستا-    

 
 ......فتھی شھاب مدهی و نگاھم بھ خط درشت و کشکنمینامھ رو باز م    

 
 خونھ ی ھست توی دور تر از رودخونھ مدتیی روستای ناشناس تویآدم    "

 خان ساکن شده
 دهی نمی مھمونش رو بھ کسدنیو اجازه د..... زنھھیخان روستا     
 .....می دارازیبھ کمکت ن    
 .......کنھیفرداد بھت کمک م    
 ..... جا بذار و نامھ رو بسوزونزی میبستھ رو رو    
 ......"میمنتظرت    

 
اره  فرداد نام ددونستمی کھ حاال می زده نامھ رو بستم و بھ مردجانیھ    

 .....دوختم
 .....شھی ھا قطع منی دوربگھی دھیتا چند ثان-    
 .....میری من منیبا ماش...... منتظرتونمنگی پارکیمن تو    
 .....می دور شدنجایما از ا....تااونا متوجھ اتفاقات بشن    

 
 .....دمی کشیقینفس عم    
 ....امی مگھی دقھیمن چند دق.....خوبھ    
 ...... برهرونی رو بفرستم از دفتر بمی منشدیبااما قبلش     

 
  زمزمھ کردرلبی زیفرداد اوک    
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 : گفتمی رو برداشتم و رو بھ خانم اکبریگوش    
 اصفھان رو ای شرکت کی فاکتورھای و ھمھ ی االن برو حسابدارنیھم-    

 .....اریب
 ارن؟یبگم ب-    
 .....گمی و مکنمی مینچ    
 ..... جا نمونھیزی تا چی خودت باشخوامینھ م-    
 ......شھی کھ از دفتر خارج منمیبی متورھای و من از مانگھی میچشم    
 ی وچند لحظھ بعدھمھ دونمی کھ نمی بھ کسزنھی تک مشیفرداد با گوش    

 ......شھیبرق ساختمون قطع م
 
 

 ..... جاگرفتم وآروم گفتم برونی ماشی صندلیرو    
 ...... فرستادمرونی شرکت نفس حبس شدم رو بنگیباخروج از پارک    
طبقھ رو ٥ ندارم چطور ادی بھ ی کھ حتمی اومده بودرونیاونقدر باعجلھ ب    

 .....میدی رسنگیتا پارک
 فرداد محکم بھ جلو ی فرداد و ترمز ناگھاننی ماشی جلونی ماشدنیچیبا پ    

 ......کنھی جلو اثابت مشھی سرم بھ شیپرت شدم و قبل از ھر واکنش
 خونھ خان ی کھ توی مردیعنی کھ کنمی فکر منی و بھ ابندمیچشمام رو م    

 ....ِ خان زنھیاونم ......روستاست ارسالنھ
 ......زنمی میاز حسادت احمقانم پوزخند    
 ....جمیگ    
  کھ با ھمنھیبی رو می نگاھم دو مردکنمیچشمام رو کھ باز م    

 ......زندیگالو
 ..... ھمون جوجھ سرگرد مزاحمگھی دیکی فرداد و یکی    
 ھم ندارم کھ یدی و امگمی جون می و آروم و بکنمیدر رو باز م    

 .....بشنوند
 ....دیکن...تمومش....مھندس-    
 ..... وباعجلھ سرگرد رو رھا کرددیشن.....دیاما شن    
 حالتون خوبھ؟....خانم راد-    
 ....می بھ کارمون برسمیبھتره بر.....خوبم-    
 د؟ی بدحی ما توضی اول براستی اما بھتر ندیریم-    
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 :گمی آروم بشھ و می تا دردش کمدمیسرم رو آھستھ تکون م    
 

 ......رمی از شما اجازه بگدی سرزدن بھ کارخونم بای براکنمیفکر نم-    
 ..... از شرکتمنھ..... از شھر خارج نشمدیگفتھ بود    
 دیتونی مدیاگھ حکم بازداشت دار...... بھ کارخونم سر بزنمخوامیاالن ھم م    

 ......دیری من رو بگی جلودیتونی وجھ نمچی وگرنھ بھ ھدیمنو بازداشت کن
 

 تا مطمئن بشھ بھ ادی کھ دنبالمون مدونمی و مبندمیبا حرص در رو م    
 ھست کھ خان ھی زنی و من ھنوز ھم فکرم بھ خونھ رمیکارخونھ م

 ..... ارسالن باشھدی کھ شایروستاست و مرد
 

 تا رهی ھم با شھاب بگی کھ بھ طرف کارخونھ بره و تماسگمی فرداد مھی    
 ..... کنھدای پیراه بھتر

 ...... نھای کھ اون مرد ارسالن ھست دمیدی و مرفتمی ھرچھ زودتر مدیبا    
 
 
 

 ...... دفترکارخونھ حبس کرده بودمی خودم رو توشدی می ساعتکی    
 ..... کارخونھ نشستھ بوداطی حی و تونشی ماشیفرداد ھنوز ھم تو    
 صورتم برداشتم و نگاھم رو بھ در ی در زدن،دستام رو از رویبا صدا    

 ......دوختم
 ......  زمزمھ کردمیی توایب    
 .....سالم خانم-    
  شده؟یچ.....ثمیم-    
 ..... فقطفتادهی نی اتفاقدینگران نباش-    
 فقط؟؟-    
 کھ بھ من سپرده بودن دادنی کارھا رو ارسالن خان انجام می سرھی-    

 ...... بزارمونی اومد با شما درمشی پیمراقب باشم و اگھ مشکل
 ......دینی رو ببیزی چھی دید؟بایای بیی لطفا با من تا جاشھیم    

 
 :گمی و مدمی تکون میسر    
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 ..... منتظرم باشرونیب.... باشھ-    
 

 .....رمی مرونی و بدهی تکون مدیی بھ تایسر    
 :گمی و مدمی مرونینفس خستم رو ب    
 ..... خودت کمکم کنایخدا-    

 
 حرف از ثمی کھ مھینگاه متعجبم بھ سر در خونھ با درب سبز رنگ    

 ......زنھیمشکالت درونش م
 

 :کنمی مرور مگھی بار دھینامش رو     
 " مھر سپھرتاجیخانھ     "
 ...... کردندی رو راه اندازنجای ارسالن خان اشی سال پباھشتیتقر-    
 ....... سرپرست و بد سرپرستی بی بچھ ھای سرھی    
 لی تحودی کھ پدر ھا و مادراشون زندان بودن و بچھ ھا بایی مثال بچھ ھاای    
 .....شدنی میستیبھز
 ......کردندی می نگھدارنجایارسالن خان با اجازه دولت اونا رو ا    
 ...... مرکز خبر ندارهنی و من از اشون،ساالرخانی جز ایکس    
 ...... بودندلشونی کھ وکاشارخانی یحت    

 
  اومده؟شی پیچھ مشکل-    
 چندوقت سقف آشپزخونھ و چندتا از اتاق ھا آب نی ایبخاطر بارون ھا-    

 ......دادن
 ...... داشتھی خرابیادی مقدار زھی    
 ...... بچھ ھا انجام بدنی برایی جابجاھی خواستنیارسالن خان م    
 شی کھ پی اما اتفاقاتشھی آماده مگھی تا چند روز ددیگفتھ بودن خونھ جد    

 یلی بچھ ھا خطی شراشبی انجام نشھ اما از دییاومد باعث شد تا جابجا
شوفاژخونھ کامل از کار ....میھوا سرده و آشپزخونھ ھم ندار......بده

 ......افتاده
 رو انجام راتی خونھ نبوده وگرنھ تعمنی ایقرارمون موندن تو    

 .......میدادیم
 :گمی و مدارمی بھ سمت خونھ برمیقدم    
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 ست؟ کجادی خونھ جدیدونیم-    
 ...... نگفتنیزی چدی خونھ جدیآقا درباره .....نھ خانم-    

 
 

 : ھفتھ قبلکی    
 نبودند عقب شونی بود اما چون اشیقرارمون با ارسالن خان دوھفتھ پ-    "
 ......افتاد
 .......دیری بگلی بھتره شماعمارت رو تحوکنمیفکر م    

 
  بوده؟ی چیاون عمارت برا-    
 " ارسالن خانقھی بھ سلدمانی کامل عمارت و چمیرمقرارمون ت-    

 
 ...... چندتختھیاتاق ھا......بی عجدمانیعمارت با اون چ    
 ..... بودبیعج    
 .......ی چیعنی اون عمارت خونھ بچھ ھامھ گفتی می وقتدمیفھمیحاال م    

 
 ....... رو آماده کنندالشونی وسامیبھتره بھ بچھ ھا خبر بد-    
 لی ھت تحوی ھفتھ اھی رو دشونیخونھ جد.......دی خونھ جدمیریم    

 .....گرفتم
 

 د؟یخونھ جد-    
 ...... شدهمی و ترمیکی پدرھامون یمیعمارت قد-    
 ....... جا دارهنجای ایبرابر بچھ ھا٦ کنمیفکر م    
 کار ی کلثمی مفتیراه ب....... خبر رو خودم بھشون بدمنی اخوامیاما م    
 ....... بشنری ھوا بچھ ھا اونجا جاگیکی تاقبل از تاردیبا....میدار

 
 
   

 ...... بودرهی جنب و جوش بچھ ھا خینگاھم رو    
 ...... مختلفیتا دختر و پسربا سن ھا٥٠حدود     
 ......خالھ-    
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 ......دوزمیسالشھ م٨ کھ یِنگاھم رو بھ پسرک تپل و بامزه ا    
 از عمو ارسالنش دنی چند ساعت با خالھ گفتن و پرسنی ای کھ تویپسر    

 ...... از من دل بردهیحساب
 .....ِجانم وروجک خالھ-    
 د؟ی رو شما و عمو ارسالنم واسمون آماده کردنجایا.....خالھ-    
 ...... شماستی بھ بعد خونھ ھمھ نی از انجایا.....زمیآره عز-    
 اد؟یعموارسالنم م-    
 ......ادی زود میلیاالن سفره اما خ.... سپھرادیمو ارسالنم مع-    

 
 :گھی و مدهی تکون مدیی بھ تایسر    
 ..... دوسش دارمیلی خیلی من خدیبھش بگ-    
 کھ فکر کردم ما رو فراموش کرده، اما من عمو رو دوست دیببخش    

 ......دارم
 

 :گمی با بغض م ھمراهی و بالبخندزارمیدستم رو دوطرف صورتش م    
 شمارو فراموش چوقتیعمو ھ......عمو ھم سپھرش رو دوست داره-    

 .....کنھینکرده و نم
 

 نی ای بوسھ نی گونھ ام نشست،آرامش بخش تری کھ رویبوسھ ا    
 ..... درھم و شلوغم بودیروزھا

    
  الزم ھست بازم سفارش کنم؟نیخانم تد-    
 ..... راحت باشھالتیخ....زمینھ عز-    
 سپردم شام رو سفارش بده تا بچھ ھا بتونند زودتر استراحت ثمیبھ م-    
 .....کنند
 ......لھی دو روز ھم کھ تعطنیا    
 ......ادی و مکنھی مدی صبح زود خرثمیواسھ صبحانھ ھم م    
 دی آماده کنند،واسھ خرستی لھی خانم گفتم زحمت بکشند زیبھ عز    

 .....آشپزخونھ
 لی تحوثمی رو بھ مستشی لدی بچھ ھا بود لطف کنلی وسای تویاگھ کم بود    
 ..... رو انجام بدهدشی کار خرد،تایبد
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 .....فقط-    
 :گمی و مکنھی کھ میمکث    
 .....دیی بفرمانی خانم تدکنمیخواھش م-    
 .....دو تا موضوع ھست-    
خب .....می رفت و آمد بچھ ھا کھ از اون مدرسھ و محلھ دور شدیکی    

 .....سختھ و
 

 :گمی و مزنمی و میلبخند    
 ..... کننددای بچھ ھا پی براسی سروھیگفتم ......دینگران نباش-    
 ..... رفت و آمد کنندسی با سروتونندیاز شنبھ م    
 کھ رفت و شنینام م اطراف ثبت نی مدرسھ ھمدی جدیلی سال تحصشایا    

 .....آمد راحت تر انجام بشھ
 

 :گمی و با لبخند مکنمی مکث میکم    
 ؟؟یوموضوع بعد-    
 ....دی بودزیبھ فکر ھمھ چ.....ممنونم ازتون-    
 ..... تصادف فوت شدندیپدر و مادرش تو.....می داردی بھ جدھیما     
 از خانواده ھا بخاطر دومچکیوخب چون ھ....... اومدهایماه بھ دن٧بچھ     

 ..... کنندی بچھ رو ھم قبول نمنی اتیمخالفت ازازدواج بچھ ھاشون مسئول
 ..... ندارهی گرفتم اما اسملی تحومارستانیاز ب    
 و شناسنامھ کردندی بچھ ھا اسم انتخاب منجوری ای براشھیارسالن خان ھم    

 ......گرفتندیم
 

 نمش؟ی ببتونمیم-    
 ....البتھ-    

 
 ..... غنج رفتگذشت،دلمی ھم از تولدش نمکماهی کھ یبا بغل گرفتن نوزاد    
 ..... آب بودی نازش،بھ روشنی آبی و چشمادیصورت سف    
 "بھ مانندآب" یبھ معنا.....نی آومیذاریاسمش رو م-    
 .....شھی سپھرتاج منی دختر خوشکل آونی بھ بعد انیاز ا    
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 ......دختر ناز من    
    
 

 ......شی راھھ ستانی بھترنیا-    
 ...... بفھمندیزی چتونندی نمی راھچیاز ھ    
 :گمی ومکشمی میپوف کالفھ ا    
 .... رو بدونمزی ھمھ چخوامیم......کامل برام بگو-    
 ......بعد از شام تو خودت رو بھ حالت تعوع بزن-    
 ......نای دارم و اجھی و سرگخورهیبگو حالم بھم م    
 کھ بھ مائد دمی خبر ماشاری ساعت بعد من بھ می اتاق و نی تومیایبا ھم م    

 ......زنگ بزنھ
 ......میکنیبا مائد ھم ھماھنگ م    
 ..... شوی مائد مخفنی ماشی برو وتویتو از در پشت    
 مارستانی بنگی پارکی توانیشھاب و شا.....مارستانی بره بمیگیبھ مائد م    

 .....ی بریتونی دنبالت و مانیم
 

 ......من برم ممکنھ چند روز نباشم-    
 د؟یاری بدیتونی میلی نبودنم چھ دلیبرا    

 
 .....یستی بدونھ نی کسستیقرار ن-    
 ......ستی و حالت مناسب نی اتاقیتو تو    
 ...... مدام بھت سر بزنھمیگیبھ مائد ھم م    

 
 شی ستاادی بھ نظر نمیفکر بد-    
 و من کنندی کھ با اعتراض اسمم رو صدا مزنمی بھش میلبخند معنا دار    

 با ھم ازدواج کرده بودند االنم شیسال پ٥ ھمون اسی و ای اگھ نکنمیفکر م
 ...... ھم داشتندیمطمئنا کودک

و  یکردیواگھ تو ھم ارسالن رو رھا نم" گھی مغزم می توییو صدا    
 " داشتی برادرای پارسا خواھر ،االنیرفتینم
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 ...... ھماھنگ شدهزیھمھ چ    
 خودم رو بھ گھی ومرهیگی دستم رو ماسیم،یری منییاز پلھ ھا کھ پا    
 ...... بزنمیضیمر
 ......دمی مھی تکاسی و بھ دمی جون نشون میخودم رو ب    
 ......دهی سر مھی و مرثکوبھی صورتش می تونھیبی کھ ما رو می بیب    
 ..... گل منی شدیچ-    
 ...... ھمھ از خودت کار نکشنیچند بار بھت گفتم ا    
 .....ستی نیزی جان چی بیب-    
 ..... ھوس بالل کرده بودندم،خانمی رفترونیعصر کھ ب    
 یکی و ذرت مکزیبعد ھم با ما بستن......چند تا بالل بزرگ خورده    

 .....خورده
 

 ی و دستام رو جلوگبرمی واقعا حالت تعوع مکنمیومن کھ بھ عصر فکر م    
 .....رمیگیدھنم م

 و میری منو مجبور کرده بودند از دست فروش چندتا بالل بگی و الاسی    
 ی الیووقت......خوردمی ھمھ رو مدیاونا اظھار دوست نداشتن کردند و من با

 کھ اسی بزرگ و ی سنتی بستنھی خواست و ما مجبور بھ خوردن یبستن
  بزرگ و سس اضافھ کرده بود،بازی ھاوانی با اون لیکیھوس ذرت مکز

 ادامھ بھ خوردن ذرت دی نقشھ ام بای اجرای من بودم کھ برانیھم ا
 ......کردمیم
 

 .....ی کردیسرد..... مادرایب-    
 .... مادری جوشونده برات درست کنم بخورھی ایب    

 
 .....دمی قرار متی رو مورد عنااسی وروح پرفتوح کنمیم ینالھ ا    
 .......کنھی و رو مری زشتریجوشونده تلخ و بد مزه معدم رو ب    
 .......کنھی غذاھا ھم معدم رو پراز تالطم می بوی شام حتزیسرم    
 کھ ی سوپی وقاشق رو توکنمی زمزمھ میخوامیعذر م....اسیبا چشمک     
 کنمی رھا مکنھیرو بد م خوشش ھم حالم یبو

 ......رمیو بھ سمت اتاقم م    
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 ... خدا بکشتتونیا-    
 .....یخب االن دروغم نگفت-    
 .....بـــبـــند-    

 
 ...... باال اومدمی کمیدگیبا سالم گفتن مائد،از اون حالت خم    
 .....می کنی بازلمیبچھ ھا گفتن قراره ف-    
 ......ستی در کار نی بازدهیاما حالت نشون م    

 
 :دی لب غرری زاشاری    
 روزش نی جلوه دادن ماجرا بھ ای دوتا احمق،بخاطر واقعنی انکھی ایبرا-    

 ......انداختن
 ......ِا داداش-    
 ی ظرف بستنھی سھ تا دونھ بالل ناقابل و شی کھ خانم گنجامیما چکار کن-    

 ..... رو ندارهیکی ذرت مکزوانی لھیو
 : گرد شده گفتیمائد با چشم ھا    
 ؟؟یزنده ا......  خورده؟دی رو دادنای ایھمھ -    
 :دمی لب نالریز    
 ......می زودتر بردیبا-    
 .....شی ستایضعف دار-مائد    
 .....اما حالم خوبھ..... حالم کردهینا،بی کم حالم بھم خورد و اھی-    
 ......کشھی ساعتم طول نممین.....زنمی سرم برات مھی-مائد    
 ......می برمیتونیبعدش م    
 ......منتظرمونن-    
 .....مونندی کم منتظر مھی-مائد    
 سراغ اون ی بریتونی نمیصبح ھم کھ برس٥شھ،ی کھ نمرید-این    

 ....ی منتظر بموندیبا.....خونھ
 ....یفتی راه برتری داره االن دیچھ اشکال    
 ......شمی نمفشونی کھ حردونستمیم    
 جاده برم و یحالم ھم اونقدر مساعد نبود کھ بتونم بااعتماد بھ حالم تو    

 .....براشون دردسر درست کنم
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 ...... ام حبس کردمنھی سی کھ حرکت کرد نفسم رو تونیماش    
 .......فتادمی دردسر می توشد،مطمئنای میزی متوجھ چسیاگھ پل    
 ...... ھا دم در بودندسی داخل،پلومدمی داشتم میوقت-    
 .....االن ھم ھستند    

 
 :کنمیآروم زمزمھ م    
 ......دارنی دست برنمبمونی ھم از تعققھی دقھی-    
 ..... برمینجوریمجبورم ا    
 .....نگران نباش....دونمیم-    
  کھ؟یدونیم..... سراغتانیممکنھ ب-    
 ..... ھستیحواسم بھ ھمھ چ.....گفتم کھ نگران نباش-    
    
 

 .....مارستانی بنمیا-    
 ای تا شھاب ی گفت بموناشاری باشھ،ادتی.....مارستانی سمت برمیمن م-    
  دنبالتانی بانیشا
 ......یاوک-    

 
 .....ارمی خندون رز،سرم رو باال می بازشدن در و صدایباصدا    
 .....رونیخانم مارپل بپر ب-    
 ..... رفتمرونیباخنده ب    
 ...... کجاھستنھیبق-    
 .....انی بتونستنینم....نجاسی اھیسرگرد دوزار-    
 ......مارستانیمنم منتظر موندم بره داخل ب    
 ...... جوووونیفکر کنم رفت سراغ دک    
 ......خجالت بکش.....بسھ دختر-    
 .....کشتمی کھ االن شھاب مایب-    
 ......می بری از در پشتدیبا    
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 .....میای بمیتونی نمشتری بنجایماتا ا-    
 .....دنی خان اجازه ورودمون بھ روستا رو نمیآدم ھا    
  کردن؟ی کارنیچرا ھمچ-    
 : زد وگفتیشھاب پوزخند    
 ..... دخترهھی نجایخان ا-    
 پدرش خان یو اون بھ جا..... کھ خان بوده فوت شده قبل پدرشیمدت    

 روستاس
 ھا می از تصمیلی کھ پدرش ھم خان بوده،خی ھمون موقعنکھیمثل ا-انیشا    

 .....گرفتھی دختر منیرو ا
 ......ِ خانھیواقعا .....ستی دخترھا نھیاصال ھم شب-رز    
 ...... تا خان و دختر بودنھی شبی آی اف بسی بھ رئشتریب-شھاب    

 
 : بھ عقب انداخت و گفتی نگاھانیشا    
 ..... اومدننی و امثمیم-    
    
 

 ...... کاخ بود نگاه کردمھی شبشتری کھ بیبھ عمارت بزرگ    
 ...... روستا قرار داشتی نقطھ و قسمت شمالنی باالتری کھ رویعمارت    
 کنھ و یی کھ قرار بود ما رو تا عمارت خان راھنمای مردیبا صدا    

 ......دمی خان بودبھ طرفش چرخنی از محافظیخودش ھم جزئ
 .....خورنیخان االن دارن صبحانھ م.....صبح زوده-    
 ....... تا خبرشان کنمدی بماننجایھم    
 ...ممنون از کمکت.....می منتظرنجایما ھم-    

 
 :ت و گفت برگشقھیدق٥بعد از     
 ..... داخلدیای بدیتونیخان گفتند م-    
 ..... مرد متوقف شدمی جلو گذاشتم کھ با صدایقدم    
 ...... وارد بشنتونندی نمونیآقا-    
 ؟ی چیعنی-ثمیم    
 ..... وارد بشنتوننیفقط خانم م.....یدی کھ شننیھم-مرد    
 .....می برگردکنمیخانم خواھش م..... داخلمی برستی نیلزوم-ثمیم    
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 ونی درمسی و با پلمی خانم بنظر من ھم بھتره برشیستا-نیام    
 ...... خونھ روشھیراحت تر م.....میبزار
 ...... داخلانی بتوننی مزدانی-صدا    
 .....اما خان-    
 .....ستی نیمشکل-    
 ......چشم-    

 
 :رو بھ من کرد و گفت    
  داخلدی بردیتونیم-    
 ..... متعجب شدمشییبای و زیبا ورود بھ عمارت از بزرگ    
 

  متعجب شدمشییبای و زیبا ورود بھ عمارت از بزرگ    
 کھ درخت ھا دور تا دورش رو بودند و درنگی بزرگ سفیلی خیالی وھی    

 ..... داده بودندی خاصییبایبھش ز
 ..... جنگل بودھی اون عمارت درست شبیھوا    
 ....ِخان منتظر...بفرما....خوش اومد جانکم-    
 ..... زدمی گل داشت،لبخندی بی بھ بیبی کھ شباھت عجیرزنی پدنیبا د    
 ...... مزاحمتون شدمی زودنیشرمنده صبح بھ ا...... خانمی بیسالم ب-    
  مادریخوش اومد.....سالم دخترکم-    
 یزمرمریبرو قرارداشت کھ م روی بزرگد،سالنیبا ورود بھ عمارت سف    
 بود کھ کی شیلی خیی گلدون طالھی اون ی وسط قرار داشت و رویدیسف

 ....... داده بودزی بھ میجلوه خاص
 : اومد و گفتنیی از پلھ ھاپایدخترک    
 ......کنمی مشونیی جونم من راھنماھیدا-    
 بفرما...بفرما دخترم).....دخترجان(باشھ الکوجان-    

 
 ......کنمی متونیی خانم من راھنمادییبفرما-    

 
 : کھ فقط من بشنوم گفتیوبعد آروم،طور    
 .....ادی کچل باھات بیخان گفتن بھتره فقط اون آقا-    
 ......گمشدتون جاش امنھ    
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 دی زدو دو پلھ باال رفت و بھ طرفم چرخیچشمک    
 ...... شدمرشیپربھت خ    
 و پراز طونی شیِ برق چشماادی من رو بیونش،عجطی شیبرق چشما    

 .....ندازهیخنده ساالر م
 ......نمی ارسالن رو ببگھی بار دھی بتونم ی داشت وقتیتیخطر چھ اھم    
 ...... بشمرهی خشی سبزجنگلی چشمای توگھی بار دھی    
 ...... مردونش رو حس کنمی بتونم لمس دستاگھی بار دھی    
 ......... نفس ھاش رو بشنومی صداگھی بار دھی    

 
 : گفتمداشتمیھمونطور کھ بھ سمتش قدم برم    
 بمون و بھ بچھ ھا خبر بده کارمون نجای تو ھمنیام......ای با من بثمیم-    

 .....ممکنھ طول بکشھ نگران نباشن
 ........ رو حس کردمنی نگران امستادنیا    
 اما مچنان محکم و مردونھ پشت سرم حس ثمی می قدم ھایصدا    

 .......شدیم
 ِاتاق خان..... اتاق خواھرمھنجایا-    
 ..... در رو باز کردیی گفتن صداای بھ در زد و با بیضربھ ا    
 ...... کھ پشت سرمون بستھ شدی و دربمی وارد شدثمیاول من و بعد م    
  رادشیزودتر منتظرتون بودم خانم ستا-    

   
 

 ....... شدمرهی روبرو خیبایمتعجب بھ دختر ز    
 ..... خاصیادیز...... بودیعی کھ طبییبایز    
 .....دینی بشدییبفرما......ی متعجب باشستی نیازین-    
 د؟یشناسیشما ما رو م-ثمیم    
 .....داکردندی رو پی مردم روستا،مرد زخمشیحدود دوماه پ-    
 داشت اما بعد از روبھ راه شدنش خواست کھ ی حال بدیدوھفتھ ا    

 دوربرتون ی ھرکدوم از آدم ھاای سی پلنکھیخبرزنده بودنش رو بدون ا
 .....بفھمند بھ شما برسونم
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 خودم ست،ی ارتباط با شما نی برای راھچی متوجھ شدم ھنکھیبعد از ا    
الن  مردم بھ آدم ھاتون رسوندم اما چون ارسقی رو از طرنجایاطالعات ا

 ..... تا شما رو جلو بفرستنننشی نذاشتم ببدی کس جز شما بدونچی ھخواستینم
 ارسالن کجاست؟؟-    
 ...... خونم نگھ اش دارمی توتونستمینم-    
 دکتر و خواھرم کھ پزشکھ ھی از خونھ باغ ھا بھ ھمراه یکی یاون رو تو    

 ..... کردمینگھدار
 ......الع دادم حرکت کنند اطدیصبح کھ خبر دادن شما اومد    
 ......رسنی مگھی ربع دھیحدود     

 
    

 .....نگاھم را چرخاندم    
 .......دستانش آتل داشتند    
 ......صورتش الغر شده بود    
 روبرو رهی خساختی را ممیای کھ دنیھمان جنگل سبز......اما چشمانش    
 .....بود
 .....آرام و کم جان....لب زدم    
 .....ارسالن-    
 ...... بودرهیچشمانش ھنوز ھم بھ ھمان نقطھ خ    
 .....فاصلمان را با چند قدم پرکردم    
 ...... چنگ زدمشیدستم را بھ بازو    
 ....ارسالن-    
  خانمم؟یاومد-    
 باز ھم ازآن من بود......باز ھم داشتمش..... دستانشیگرم.....نفسش    
 ..... ارسالنمردمی نفست میداشتم ب......دلم برات تنگ شده بود-    
 .... خانممیتو نفس من......منم عمر من-    
 ....دیچرخینگاھم بھ چشمانش بود کھ ھنوز ھم سرگردان م    
 .....چشمات-    
 ..... خانم خوشکلمنمی صورت ماھت رو ببتونمینم......نمیبینم-    
 ...من رھا ھستم.....ون جشیسالم ستا-    
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 شده ھمان خان بود ی دختر نسخھ کپنیا......دستانش را در دستم فشردم    
 ...... کردهشیاما آرا

ونسخھ مردانھ اش ھمان خان ....... رھا خانمشدینسخھ خانمانھ اش م    
 .....ستادهی کھ مردانھ ایدختر.....است
 : گفتدینگاه نگرانم را کھ بھ ارسالن د    

 ارسالن رو فرستادم شاتیآزما...... استادم صحبت کردمد،باینگران نباش-    
 .....تا چک کنند

 ....... رو از دست دادهشیینای کھ بھ سرش خورده بیبخاطر ضربھ ا    
 ...... کھ نشد داشتھ باشھستی نیزی چیعنی.....شھیاما با عمل درست م    
 ......دینی بشدییبفرما-خان    
 گھید......می جدابشگھی از ھمدخواستمینم......می نشستگھیمدکنار ھ    
 .....میتونستینم

 ساالر؟بچھ ھا؟......ش؟یپارسا چطوره ستا-    
 .....میزنیھر روز حرف م.....پارسا خوبھ-    
 ...... حالشون خوبھشونی ھمگیول......بچھ ھا ھم نگران توھستن    
 : مکث گفتیبعد از کم    
 ......یاز ساالر نگفت.....خب-    
 مارستانی بمیرفتی ممیداشت..... حالش خوب نبودنی ماشیتو    

 
 ..... نبودیحرف..... نزدمیحرف......سکوت کردم    
 :دی و ناآروم غریعصب    
 ثم؟یم...... سرش اومده؟یی حرف بزن؟چھ بالشیستا-    
 ....ساالرخان.....آقا-ثمیم    
 .....البن-ارسالن    
 ......دی کھ تصادف کردیاز روز..... کماستیتو-    
 .....کنھیچشماش رو باز نم.....داداشم.....چشماش رو بستھ ارسالن    

 
 راه نفسم رو ھر لحظھ تنگ و دمشی دی کھ از وقتیبغض.....دیبغضم ترک    

 .....کردیتنگتر م
 .......شھی می مردم خالی ھانھی سیو حاال رو    
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 باشم و فی داشت اگر ضعی کرده بودم و چھ اشکالدای گاھم رو پھیتک    
 ......شکننده

 ...... زن باشمدیبا....... مردم ھستیوقت    
 

    
 

 ..... دادمرونینفس حبس شدم رو ب    
 ؟ی چکارکندی کھ بایدونیم-    
 دینگران نباش...... خانمشی ستادونمیم-    
 .....جونش در خطره..... نگران نباشمتونمینم-    

 
 .....می سکوت کردزد،ھردوی باغ قدم می کھ تونی بھ امدنیبارس    
 ی و اشکنی من کھ ھنوز از جداشدن ارسالن غمگی بھ چشمای نگاھنیام    

 : کرد و گفتثمی درھم میبود واخم ھا
 ..... خان بودند؟د؟ارسالنی شد؟چرا طول کشیچ-    
 نجای خان ھا ای کھ بخاطر دعواگسی دیاز روستا نفر ھی.....نبود-ثمیم    

 .....نتشی ببی کسزارندیجاش دادند و نم
 

 ی حرفنیباعث شد ام" ندارهی خانم حال مناسبشیستا"و در ادامھ با گفتن    
 ....از تعجبش نزنھ و سکوت کنھ

 
 

 ......می رو کتمان کردزی و ھمھ چمیبھ خونھ برگشتھ بود    
 ........جون ارسالن ھنوز ھم درخطر بود.....می کھ بگشدینم    
 ...... خونھ بمونمی داده بودم امروز ھم توحیترج    
 خودش بھ تھران منتقل ی شخصنیقرار بود خان ارسالن رو با ماش    
 ......کنھ
 ........ِ مھری کردنش خانھ ی مخفی کھ بھتره برایی جانیو بھ نظرم بھتر    
 ...... اونجا رفت و آمد داشتھ باشم بھتونمی میبھ راحت    
 چندتا دکترخوب و متخصص رو بھ بھونھ بچھ ھا وارد تونمی میبھ راحت    

 ..... ارسالننھی درمان ومعایکنم برا
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  خانم؟شیستا.....خانم؟-    
  شده؟یچ-    
 حالتون خوبھ؟.....چندبار صداتون کردم-    
 ....خوبم....میخوبم مر-    
 .... باشما صحبت کنندخوانی مگنیم..... اومدنیاز اداره آگاھ-    
 .....من اومده بودم بھ شما خبربدم    

 
 ...... دادمرونینفسم رو محکم ب    
 .... رو تموم کنمی بازنی ادیحاال کھ از زنده بودن ارسالن مطمئن بودم با    
 ...... رو برگردونمی ضربھ آخر رو بزنم و بازدیبا    
 ...... موندهیی توسط جان انجام شده و مرحلھ نھازیھمھ چ    
 اشتباھش رو انجام نی کھ باعث بشھ منصورخان بزرگتریمرحلھ ا    
 .......بده
 

 امی و مکنمیلباسم رو عوض م...... سالن منتظربموننیبگو تو-    
 

 ......چشم خانم-    
 

 .....انیام دن اما برستنیدستاش گرم ن    
 ...... قدرتمھیدستاش برام ھمھ     
 ......دارشدنشی بی ھستن برادمی تنھا امتوری مانی مواج رویاما خط ھا    
 ....... داشتن دوبارشیبرا    
 ...... منیپاشو داداش چشم آب    
 ...... تابھی ببیپاشو کھ بابا عج    
 .........  بدمی چگھید مامان رو ی جواب سوالھادونمیپاشو کھ نم    
 پسرکم ی ھای قراری جواب بدونمینم......ِ ساالر جون پارساییپاشو دا    

 .... بدمیرو چ
 ...... شدهزهی رھی خواھر گفتنات یپاشو کھ دلم برا    
 .....ینی رو ببتامونی و موفقی امشب باشدیتو با.....پاشو داداشم    
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 روون شده صورتم رو با دست گرفتم و یاشک ھا..... بھ در خوردیتقھ ا    
  زمزمھ کردمیدییبفرما

 د؟ی داشتیسالم خانم با من کار-    
 ثم؟؟یم-    
 بلھ خانم؟-    
 آماده باش روھاشیبھ سرھنگ و اون جوجھ سرگرد خبر بده امشب ن-    

 باشند
 ...... ندونھ چھ خبرهی اما جز خودشون دو نفر کسمیکنیبگو خبرشون م    

 
 د؟یبھشون اعتماد دار-    
 .....تھ قصھ است....اماامشب....... اعتماد ندارمیمن بھ کس-    
 ..... خانوادسنی و درد ایِ قصھ سالھا غصھ یتھ ھمھ .....زهیتھ ھمھ چ    

 
 ....آروم وارد شدم    
 ....ننی رو ببی بازنیھمھ رو با خودم ھمراه کرده بودم تا ھمھ آخر ا    
 رو از دست ی با ارزشیزھای سالھا چنی ای ھمھ ی کھ توییناھمھ او    

 .....دادن
خانوادش رو از دست داده ...پدرش رو.... کھ برادرش رویعمو اردالن    
 .......بود
 ......پدربزرگش رو از دست داده بود... کھ پدرش رویارسالن    
اده  تھمت پدرش از دست دی با سرشکستگشی زندگی کھ ھمھ یاشاری    
 .....بود
 ..... آغوش پدرانھ ھا رو از دست داده بودی کھ ھمھ یاسی    
 ..... کھ داشتیتنھا کس.... پشتوانش رو از دست دادی کھ ھمھ یال    
 ......سال از عمرم رو براش دادم٢٠ کھ یومن    

 
 .....دمی بھ ھم کوبقیدستام رو بھ حالت تشو    
 ..... منصورخاندیکاش مارو ھم دعوت کرده بود-    
 ......یی تنھای و پول ھای ملک شراکتستیخوب ن    

 
 تو؟-    
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 نی گرمھ و تو ھم مثل ھمھ ایی جاھی سرم ای.....شمی مالتیخی بیفکرکرد-    
 .....ی انجام بدکنھی خانواده رو نابود منی کھ ایسالھا ھرکار

 از یار کھ تو دیی ھانی ماشیمن اومدم کھ جلو....یھنوز بچھ ا-    
 .....رمی بگیکنیکارخونھ خارج م

 ..... انجام بشھی کارخونم خالفی توخوامینم    
 

 ..... بلند قھقھ زدمیبا صدا    
 ...... رو باال گرفتمیپوشھ ا    
  منصورخان؟ھی پوشھ چنی ایدونیم-    

 
 : زدم و گفتمیلبخند خونسرد    
 و پدرش یرساالری شما قاتل آصالن سپھرتاج امدهی کھ نشون میمدارک-    
 ....دیھست
 ......دی مخدر ھستی شما سازنده قرص ھادهی کھ نشون میمدارک    
 دی آلوده بھ کشور ھستی شما وارد کننده خون ھادهی کھ نشون میمدارک    
 .....دی بدن انسان ھستی اعضای شما قاچاقچدهی کھ نشون میمدارک    
 ......خائن بھ مردم.....دی شما خائن بھ مملکتدهینشون م کھ یمدارک    

 
 ..... ارسال شدهسی پلی مدارک برانی ای نسخھ از ھمھ ھی    
 ..... آخر خطھنجایا    

 
 .....ی نداری مدرکچیھ.... ممکنھریغ-    
 .... اون مدارک وجود دارنیھمھ .... باباھیکاف-یمان    
 خواستمی کھ نمیمن.....نمی و ببامی گفت بشیستا..... باور نکردمدمی شنیوقت    

 .....کنھی دختر ثابت کنم درباره پدرم اشتباه منیبرگردم برگشتم تا بھ ا
 نمیبیمنم کھ نم....منم کھ خوابم.....شھی ستاکنھی کھ اشتباه نمی اوندمیاما د    

 .....دی غرق شدی چھ کثافتیتو و خواھرم تو
 ..... از جونم باباشتریب.....داشتم و دارمدوستون     
 یقی کھ بھ ھرطری نفرونیلیم٧٢ یاما مجبور شدم شما رو فدا کنم برا    

 .....درخطرند
 ......دمی بھ جوابش نرسچوقتی سوال روھھیاما بابا     
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 خواھرم رو ھم د؟چرای کردنکارویچرا با خودتون و ما ا...چرابابا؟    
  وسط؟دیدیچرامنوکشد؟یباخودتون غرق کرد

 
 ؟ی استفاده کرد؟ازشی ام کردھیپسرم رو ھم تو برعل-    

 
 داشت کھ در آلمان جز ی؟پسری چیعنی ی زندگدی نفھمچوقتی مرد ھنیا    

 .... بودکیزی فی کھ دکترایپسر.....نوابغ بود
 رو نابود کرده بود و حاال من مقصر بھ راه شی زندگیاما او باخودخواھ    

 ..... پسرش بودمدنیاومدن و فھم
 

    
 :اسی    
 ...... گفتشی بودم کھ ستای مدارکیمبھوت    
 ...... بودستادهی اثمی کھ زنده بود و کنار میمبھوت ارسالن    
 پسر بھ درد نخور و ھی کردمی فکر مشھی بودم کھ ھمیمبھوت مان    

 ......احمقھ
 ..... تکون داد وبھ سمت ما برگشتی سرشیستا    
َ کار خودشون رو انجام بدتوننی ھا مسیپل....میبھتره بر-     ِ.... 
 ..... شدمرهی خشی گرد شده بھ ستای با چشم ھاکی شلیبا صدا    
 ....شیستا-ارسالن    
 زی بھ سمتش خیش،ھمگی و سقوط ستاسیبا ورود پل..... بودریاما د    

 اما من ھم چنان مات بودم.....برداشتن
 ..... داردیبی عجی ھای کھ بازیمات زندگ    

 
 ......دوزمی روباحرص بھ آتاناز منگاھم

 ....خوامینم.... خوامینم....خوامینم-
 ...... آتانازکنمی رو با تو و بابات مشخص مفمیمن تکل-
 
 .....رمیگیصلھ م در اتاق آتاناز فااز
  شده مادر؟یچ-
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 یطبق معموال نازدونھ ارسالن خان رو..... بشھ مامان خانم؟یخواستی میچ-
 .....رهیاعصاب آدم رژه م

 ..... ازدستشرشدمیپ..... بزرگ بشھخوادی می کدونمینم
خب چھ .....ربدهی گخوادیمامان فقط م.....می دخترخوبمیلی من خیمادرجون-

 ل داداش لباس بپوشم؟ داره منم مثیاشکال
 
 .......بندهی و در رو مرهی اتاق می کھ تودارمی برمزی سمتش خبھ

 .....رمی و بھ سمت اتاق مدمی تکون می سرکالفھ
 .....زنمی از تھ دل می لبخندفتھی کھ بھ آلبوم منگاھم

 ......سال گذشتھ١٤
 ھر لحظھ ممکنھ خانوادم بازھم ازھم کردمی کھ حس میی روزھااز

 ......جدابشن
 بتمی اومد از چند روز غدنمی اون جوجھ سرگرد بھ دی روز وقتاون

 ......گفت،دعوتش کردم بھ اتاق کار ارسالن
 دادم کھ کامل حی رو توضییزھای گذاشتم و چزی می رو رویمدارک

 ..... گفتم کھ کمکم بودیازآدم......نبود
 کھ یازپدر.... بوددهیش رو نجات داده بودم و از پدرش شن کھ جونی روزاز

 ......کردنی بود کھ بھ جونش رحم نمیی دست آدم ھایحاال بخاطر اون تو
 ثابت نی اریاما ز.....ستی نمیگی کھ میزی کھ پدرش اون چکنھی ثابت مگفت

 ....کردن لھ شد
 یسال بعد دراوج ناباور١ کھ ھمون شب بازداشت شد و یمنصورخان

 ...... کرد و مردی درزندان خودزنمونیھمگ
 زی کھ بھ شونم خورد و جون سالم بھ در بردم،ھمھ چیری از اون شب و تبعد
 ...... دور تند بودیسال رو١٤ یتو

 کما بود و باالخره چشم ی کھ دوھفتھ بعد از اون شب ھم تویساالر
 داکردهیو پ کھ ارسالن ریخان( خانحانیوچندسال بعد با خواھر ر......گشود

 بی سام و سورن دارن کھ عجی پسر دوقلو بھ نام ھاھیازدواج کرد و)بود
 ....طونندیش

ماه بعد از بھ ھوش اومدن ساالر چشماش رو عمل کرد و ١ کھ یارسالن
 ..... نور بھ جنگل سرسبزش برگشتگھی دکباری
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 میتتونسی و نممیخواستی نھ مگھید...... و مادرم ھمراه با پسرکم برگشتندپدر
 .....می کنی زندگگھیدور از ھمد

 بھ فرانسھ رفتند و ی مدتی ازدواج کردن و براگھی با ھمداسی واوشین
 ....سالھ٧کتایسالھ و ١٢نیاسی......دوفرزند دارند

درست ......ی خواستگاراشاری از مونی کھ درکمال تعجب ھمگیازی نو
 می رفتھ بودمارستانی بھ بی تصادف کرده بود و ھمھ با نگراناشاری کھ یروز

 : گفتاشاری ھمھ بھ ی جلوازیو بعد از مطمئن شدن ھممون ازحالش،ن
 یای و بی صبرکنم کھ دوسم داشتھ باشتونمی نمگھید....اشاریبا من ازدواج -

 ......یخواستگار
  کنمی از دست دادنت زندگی نگرانی عمرم رو توی سالھاھی بقخوامینم
 ......نھیشیلبم م ی روی اون روز لبخندیادآوری با

 ی باھم ازدواج کردن و دخترازی آور نرتی حیماه از خواستگار٦ از وبعد
 دوباره اشاری و حاال ھم حاملھ است و بھ قول خودش شیایسالھ بھ نام ن٨

 .....خرش کرده
 کھ دوسال بعد و بااجازه ارسالن با رضا ازدواج زمی عزی الناو

 ..... کھ باالخره بھ ثمر نشستیعشق.....کرد
 ........سالشون السانام داره١٢ دخترناز و و
 ھی کھ ھمون روزھا ھدیبچھ ا..... درآخر من و ارسالنو

 فرق یی کھ با برادرش مویسالھ ا١٤ یرپاشایام......خداوندبود
 ارسالن دی دادکھ بخاطر عالقھ شدیسال بعد خدا بھ ما دختر٤و.....نداره

 ......می بابا گذاشتنی دختر نازنیآتاناز بھ معنبھش،اسمش رو 
 کھ ظلم کرده ی کسانی کھ خانوادم راھشون رو بازکردند و ھمھ خوشحالم

 .....دندیبودند بھ حقشون رس
 رانی ایرونی قصد وی کھ روزیی اونای و ھمھ د،فرھاد،ماندانا،منصوریفر

 .......دندیرو داشتندبھ مجازاتشون رس
 
 بھمون ی شدم کھ شادی کھ ساعت ھاس غرق روزھافھممی نگاه بھ ساعت مبا

 ......روآورده بود
 ..... قبل نبودیبھ سخت...... و غم نبود اما حداقل مثل قبل نبودی سختگمینم
 
 .....یخستھ نباش.....زمیسالم عز-
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 .....یشماھم خستھ نباش.... خانممیمرس-
 .......سالم بابااااااا-
 جونم.....سالم عشق بابا-
 ..... شدهزونی کھ از گردن ارسالن آوکنمی حرص بھ آتاناز نگاه مبا
 .....ستی نیدخترت اصال دخترخوب.....ارسالن لوسش نکن-
 ...... دخترلوس بابای کردتیدوباره مامانت رو اذ-
 

 :گھی و مخندهی با ناز مآتاناز
 .....دهی مری مامان فقط بھ من گیدونیبابا شما کھ م-
 .....خجالت بکش.... دختری چیعنی دهی مریگ-
 داداش؟-
 ......ی فسقلنمی ببایبدو ب....جونم-
 

 .......دهی مرمکانیی تغرپارسای از آغوش ارسالن بھ آغوش اموآتاناز
  لوس شد؟؟نیدوباره ا....سالم مامان-
 ...... آقایخستھ نباش.....زمی تو عزایب.....سالم پسرم-
 
 ...... خانمزآمادستیم-
 
ھمش مامان .... داداشیدیگھ،دی کھ آتانازمشنومی می و ولمیری مزی طرف مبھ

 ....حواسش بھ پاشائھ
 دیخب تو با.....زمی عزکنھی نمتتی اذی کسیآتاناز اگھ رفتارت رو درست کن-

  دخترونھ باشھدنتیرفتارت و لباس پوش
توھم کت و شلوار بپوش اما .....ی کت و شلوار مثل من و پاشا بپوشنکھی انھ

 ..... خوشکلمی خواھری خانم باشدیبا......دخترونھ
 
 ......زنمی پارسا می برادرانھ ھانی بھ ای من لبخندو
 ........زنمی داشتن خانواده ام مینیری بھ شی من لبخندو
 ......زنمی حلقھ شده ارسالن دور شونھ ام می بھ دستای من لبخندو
 

 :رسمی بھ اوج مگھی و من باردکنھی گوشم زمزمھ می آروم توارسالن
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 ....دوست دارم عشق من..... کنم کمھ خانممشتی عمر ستایھمھ -
 
 
 
 .ستی ھمچنان باقتی دفتر،حکانی آمد اانی پابھ
 
 

 ...... کنم گذشتشتیماه با شما ورمان بگذارستا٢١
 دی شماھا نبودیگاھ..... نبودمیگاھ..... کردمی کم کاری گاھدی کھ شایماھ٢١

 ...... لحظھنی تا اتونی ھمراھیاما از ھمتون ممنونم برا
 ......دی خودتون ببخشی بود بھ مھربونی کم بوداگھ
 ......شھی کنم تنگ مشتی شما و رمان بگذارستای برادلم
 ....... تک تکتون رو دوست دارمدهی کھ نددی بدوناما
 
 
 )٢٢:٣٥ ساعت ٩٤/٠٩/١١چھارشنبھ( انیپا

 )پ.فاطمھ(٧١ غزالھ


