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 افتادم. ری_ بابک...بابک...من گ
 از دستم افتاد. خراب و داغان پشت  در بسته اتاق دوازده یگوش
از  رونیب یها یسر خوردم. همهمه و شلوغ ُنیزم ی،رویمتر

 اتاق درست
 تخبر از اتفاقا زیداد. همه چ یدر مغزم صدا م سایناقوس کل مثل

 داد. یرا م ندهیآ ندیناخوشا
 رفت. یم یاهیچشمانم س جلو
 گرما؟ ایانم از تب بود د یبدنم عرق کرده بود. نم تمام
 یزدم، لبم م ی. پلک مدمید یزدم و دو سال قبل را م یم پلک
. قفل شدند میکرد. دندانها یسرم درد م د،یکش یم ریت د،قلبمیلرز

. . دردناک بود! با کف دست، چشمانم را پوشاندمشدند دستانم مشت
شدند. درد داشتم  یداشتند منفجر م میها رگیمو انگار رگ ها و

 !ادیز
 انیخودم را در م یوقت دم،ید یرا م شیزدم و دوسال پ یم پلک
 یب دم،یدیم تختیشهر پا نییپا یو کوچه پس کوچه ها ها خرابه

 !اوری یکس و کار...ب
حس از گوشه چشمان  یاشک، سرد و ب یزدم، قطره ا یم پلک

 .دیچک ام کرده خی
 من در آن دوسال بود. یتنها حام بابک
***** 
م خورد، درد در تمام بدن میبا خشونت هرچه تمامتر به پهلو یلگد
 .دیچیپ



 .دمیکش غیج
 _ نه!
 زد. داد

 ؟یش داریب یخواست یمگه نم ؟یخواست ینم نوی_ مگه هم
 از یکرد. خبر یداشت کورم م یدیخودم مچاله شدم. نور شد در

فرو  ینیریبه خواب ش ایساعت قبل نبود. انگار دن یسروصداها
 .بود رفته
 زدم. ضجه

 ...تروخدا!شمی_ دارم کور م
 مهربان شد. یکم

 .یش ی_ آروم باش...چشماتو وا کن. کور نم
 دستانم گرفتم. پلک زدم. نیرا ب میها قهیشق

شد فقط  یباعث م دید یجلو چشمانم ظاهر شد، تار یبلند قامت
 و ماوردی. آنقدر خسته و ناالن بودم که تاب ننمیرا بب درشتش کلیه

 رفتم. حال بازهم از
****** 
 خودم در ذهنم پژواک شد. یصدا
 یکه م یکه رفته بگردم، نه دنبال کس یگرفتم نه دنبال کس ادی" 

 وقته گمش کردم." یلی. من دنبال خودمم که خادیب خواد
که فقط و  ییخواست. از همان جنس آرامش ها یآرامش م یکم دلم
 فقط



د. نوز پنج سالم بوه یکردم. وقت یخانه مادربزرگم تجربه اش م در
 زین میها یکه مثل برق و باد گذشت و همان اندک خوش سالها همان

 .وستیخاطراتم پ اهیس به جعبه
 به ظاهر زیکردم. همه چ یرا نگاه م رونیپنجره اتاق داشتم ب از

 . طبق روال هر روز کارگرها به کارشان مشغول بودند وبود آرام
دوازده ماه از آن شب  قایدر عمارت نبود. دق یمشکوک رفت وآمد

 قایبودم. دق ریتمام در آن عمارت اس کسالیمن  و گذشت یم ییکذا
و  میبود که من و بابک به آنجا آمد یعمارت همان نیدانم ا ینم

 دانم! ی!؟ درست نمانهی برگزار شد نیجشن هالوو
 همان عمارت است نجایمغزم را شستشو داده بودند!! اگر ا انگار
از بابک نشد؟ چرا دنبالم را  یبه بعد خبر از آنشب چرا پس

 یمو به تمام سواالت  ذهن کورم جواب نداد؟! ن امدین نگرفت؟ چرا
 دانم...
*** 
 ادیپ یکردم که کله ام خراب شده. حتما نقص یبا خودم فکر م یگاه
الم عکه به در خورد مرا از  ییکند ذهن شده. تقه ا نقدریا که کرده

 .دیکش رونیب افکارم
 تو. ای_ ب
 فُرمش داخل شد. یونیباز شد و زن جوان با لباس مخصوص  در
اتاق گذاشت  یجلومبل زیم یحرف رو یصبحانه را ب یحاو ینیس

 و قبل



 یکرد و آنوقت از اتاق خارج شد، ب یکوتاه میرفتن تعظ رونیب از
 .یحرف چیه
 یقصر همانند اربابشان کم حرف و جد نیا یتمام آدمها ییگو

 بودند،
 دچار بودند. یبه َمرض کروالل شیآدمها شتریب انگار
من  کسالی نیبود.ا هیکه به پوزخند شب یزدم، لبخند یتلخ لبخند
 بودم؟ کجا
 نهیبه س یتلفن اتاق بازهم رشته افکارم را پاره کرد. دستها یصدا
 حرف دکمه یرا از هم باز کردم و به سمت تلفن رفتم. ب ام گرفته

 یدانستم فقط ارباب است که به اتاقم زنگ م ی. مزدم اتصال را
 گوش سپردم. شیحرفها به حرف، یزند. لذا ب

 یپرنفوذ، جد یآرام ول شه،یو لحن کالمش طبق معمول و هم صدا
 بود. سرد و

کمد لباسات سمت  یتو یبپوش دیامشب با یکه برا یی_ لباسا
 راسته.
 ساعت شش آماده باش. رآس
 نامعلوم زل زدم. ییفرو دادم و به گوشه ا کبارهیدهانم را  آب

و بدون واسطه،  میرا مستق شیها غامیبود. پ نیهم فقط حرفش
 کرد. یم خودش بهم ارسال

قرار دادم و بازهم به سمت پنجره بزرگ  شیتلفن را سرجا یگوش
 اتاق



و  یدود یها شهیرنگ مخصوص با ش یمشک نی. ماشرفتم
عمارت پارک شده بود و دو  یتر از پلکان ورود نییپا ضدگلوله

خشک و زل  ییمرد، هر کدام در گوشه ا راننده نفر اسکورت و
 بودند. ستادهیا نامعلوم، ییزده به نقطه ا

 یم نیاش داشت به سمت ماش یشگی" با اقتدار خاص و همسی" دن
درشت و شانه  بتیمرد، با ه گاردینفر باد کیهمچنان  و رفت
 یپشت سرش حرکت م ده،یعرض پهن و سر تراش و با طول ییها

 شیرا برا لی. اسکورت، درب اتومبدیرس که نیکرد. به کنار ماش
با مکث سرش را باال گرفت و  شدن قبل از سوار سیباز کرد. دن

و  یشگیکار هم نی. اگرفت نگاهش را به سمت پنجره اتاق من
 شم.عمارت با کردن روزانه ام بود که پشت پنجره در حال رصد

چشمانش گذاشت و  یرا رو شیآفتاب نکیزد و با مکث ع یکجخند
 شد. لیاتومب سوار

 شد! یدانم سرنوشت شومم درآخر به کجا ختم م ینم
 به آمدن بابک شتریشده بودم ب ریتازه در عمارت اس یوقت لیاوا
از من نگرفت. مگر  یسراغ گریدانم چرا د ی. نمبودم دواریام
افتادم!؟ ذهنم  ریگ شیو آدمها سیدندست   آنشب من دانستینم

 نیاول یکه برا ی. به شبخوردیبک م فالش شیداشت به دو سال پ
 کردم. مالقات میبار بابک را در زندگ

*** 
 یقلوپ آب م هیبودم گلوم به گز گز افتاده بود،  دهیبس که دو از

 خواستم



 نه!! ایدارم  یدونستم راه نجات یکنه. نم رابیخشکمو س یگلو تا
دونستم  یبودم و نم دهیرمق نداشتن...به آخر خط رس پاهام گهید
 ی!؟ به کوچه بن بست اما با عرض پهنانهی باشم دواریام دیبا

خوش حالت   یافتاده بودند و موها شمارش . نفسهام بهدمیرس
 بود. ضربان قلبم ختهیر رونیب شالم یبلوندم همه از داخل روسر

 رویکه همه اون مس دوستش، شهرام و دو دنیبا د یول زدیتند م
فمو طراکردم، ا یم دایپ یراه فرار دیدنبالم کرده بودند تندتر شد. با

ه بود. ب کوچه یدر انتها ییالیدو در خونه و دم،ییپا یبا کنجکاو
بازکنه  رو در یکس دیاز خونه ها رو بزنم شا یکیسرم زد که در 

 دام افتاده. یبسوزه که تو یپناه یو دلش به حال دخترک ب
. اونقدر دمیاز درها کوب یکیمشت محکم و پشت سرهم به  با

 و در به روم باز شد. دیطول نکش یبود که چند ادیز عملم سرعت 
رو بدم  یزیهرچ ایبه صاحب خونه اجازه صحبت  نکهیا بدون

 به داخل خونه انداختم و پشت سرم درو بستم. سرعت خودمو با
ده دهنم. پسرجوان که در رو برام باز کرتو  ادیبود ب کینزد قلبم
 بود

کرد. حق داشت  ینگاهم م رهیخ رهیشوک بود و خ یتو هنوز
 شوکه بشه

 ام گرفتم. ینیبزنه انگشت  اشاره مو جلو ب یتا خواست حرف اما
 !سی_ ه

 هنوز ته نکهیو ا دمیشن یقدمهاشونو م یبه در چسباندم صدا سرمو
 کوچه



 .بودند
 ختهیدرهم و صورت بهم ر یو با اخمها داوریجوان طاقت ن مرد
 از

 موجود، دستاشو به کمرش گرفت. تیوضع
و  یهست یداخل خونه من؟ ...اصال ک یاومد ی_ خانم به چه حق

 سر و وضع دنبالتن؟؟ نیکه با ا یکرد کاریشب چ وقت نیا
 واشتری یشدم، با صدا کیکه بهش نزد یدر فاصله گرفتم و کم از
 معمول گفتم. حد از
 برن. نایکم بمونم تا ا هی نیکنم بزار یتروخدا خواهش م_ 

 از داخل ساختمون خونه اومد. ییصدا
 ؟ هی_ بابک...بابک ک

که داشتم  قی. دقدیو حواسم به سمت صدا و اطرافم پرکش هوش
 ینگاه م
روم  یخونه باغ باصفا و پر از درخت و باغچه رو جلو هی کردم

 یم
 قرار داشت، چراغ اطشیح یساختمون آجرنما در انتها هیکه  دمید

 داخل
اومد.  یاز داخل م رزنیپ یهمه روشن بود و صدا ساختمون
 پسرجوان

 باال برد. یبه من، ولوم صداشو کم رهیخ یمکث و نگاه ها با
 .دنیازم آدرس پرس ستین ی_ کس



حتما  نکهیبهم دست داد، از ا یدروغ آشکارش حس خوب دنیشن از
 خواست کمکم کنه. یسوخته بود و م رامب دلش
تقه در از ترس به خودم  یصدا دنیاما با شن دمیکش یراحت نفس

 .دمیچیپ
 تم:گف واشیدردمندانه و  یو با لحن چوندمیتنمو دور خودم پ یپالتو

 اصال باز نکن. نکهیاای...ایکنم دست به سرشون کن  ی_ خواهش م
 بود. واشیشد، اونم تُن صداش  کتریمن نزد به

 گهید ییجا تویبرو خدا روز ؟یگیم یمعلوم هس چ چی_ خانم ه
 .کنه حواله

 .رنیبمونم تا م نجایبزار ا زتی_ تروخدا...جون عز
 منقبضشو به حرکت درآورد. فک

 !ادینکن بهش فشار ب یکار هی ضهی_ خانم... مادربزرگم قلبش مر
 تماسبلند کردم و ال و الک زده امو دهیزده و انگشتان کش خی یدستا
 .گفتم گونه

 ...فقط بزار اونا برن.رمی_ به قرآن م
تقه در حواس هردومون بازهم به  دنینکرد، اما با شن یمخالفت

 شد. معطوف سمت در
پسر جوان به سمت در رفت و با اشاره از من خواست پشت  نباریا
حرف سنگر گرفتم، اما  یبشم. ب میقا دهیخشک یدرختها از یکی

 کردم. زیت گوشامو خوب
 ه؟ی_ ک

 .یمشت رونیب ادی_ اون خانمو بفرست ب



 کارتون لطفا. یپ دی_ بر
ما رو  رونیب ادیبچه فوکول اون خانم صاب داره...بگو ب نی_ بب
 .ینکنه نصفه شب زابراه هم
من بودم که  نینگاه پر از سوالشو به سمت من گرفت، اما ا پسر

 .دمیلب نال ریهم گرفتم و زبه حالت خواهش به  دوستمو کف هر
 !کنمی_خواهش م

***** 
 یساعت از رفتن و دست به سر کردن شهرام و دوستاش م هی

 گذشت و
بودم که حاال سنگرم شده بود. خونه  ییخونه ا یهمچنان تو من

 بزرگ
کم  یبود و بابک منو دور از چشم مادربزرگش که چشما ییالیو و

 ییسو
 در طبقه باال برد. یبود به اتاق دهیتختش خواب یو رو داشت

 از دست دادن نداشتم که بخوام از بابک بترسم و هول یبرا یزیچ
 به شدیهستم، اما خب از وجناتش م بهیمرد غر هیتو خونه  که کنم
 .هیکه پسر چشم و دل پاک دیفهم یخوب

 بای. منو به اتاق تقرزدیربط نم ینگاهشو داشت و حرف ب کنترل
 در گوشه اون بود. ییا کنفرهیکه تنها تخت  برد یکوچک
 دیتا صبح بشه، بعدش با یاستراحت کن یتون یم نجای_ ا
 ...قبل ازیبر
 بفهمه. یا گهیهرکس د ایمادربزرگم  نکهیا



ن اومده بود، اال شیکه برام پ یو بحران تیتو اون موقع نکهیا از
مغزمو  یتموم سلولها یداشتم، شور و شعف خاص مکانجا و
 کرد. ریدرگ
 از سر شوق کردم. یا خنده

 .رمیحتما م گهی_ ممنون از لطفت...چند ساعت د
خواست از  ی. به سمت در رفت، مدیبه سرو صورتش کش یدست
 اتاق
اما مکث کرد و به سمتم برگشت، انگار از گفتن  رون،یب بره

 حرفش
 به خرج داد. یداشت، اما جرات دیترد
 بودن چرا دنبالتن؟ یک نایبپرسم تو....ا شهی_ م
 پرسه. یسوالو ازم م نیزود ا ای ریدونستم د یم

 یمطبوع اتاق باعث شد پالتو یلبه تخت نشسته بودم گرما یرو
خاص شال  یا نهیبکنم. با طمان رونیدارمو از تنم ب خز گرم و

 .دمیکش رونیگردنم ب دوررو از ریحر
 بودن. به بعد دنبالم یمهمون هی...از میشناسیم گروی_ همد
 یبه پاها یو استراحت کندم پاشنه بلند قرمزمو از پام یکفشها

 کرده بود. تحمل ام دادم که ساعتها اون جفت کفشا رو چارهیب
اشتباه فکر نکن من  یول یدر حقم کرد ی_ تو امشب لطف بزرگ

که فک  یکه جواب لطفتو اونجور ستمین ییهرجا یدخترا از اون
کنم  ی...ممنون، جبران میکرد یگ...امشب در حقم مردونبدم یکن
 و به موقعش. درست یول



وقفه به من پشت کرد  یمحکم و دندان شکن بود، چرا که ب جوابم
بره. اونقدر خسته بودم که به صورت  رونیاز اتاق ب خواست و

شده و دوست داشتم فقط پلک رو هم بزارم و تا دو  درازکش دمر
 روز بخوابم.

بخواد بره، نگاهش  نکهیخواب آلود و خسته، قبل از ا یصدا با
 نکردم.

 _ لطفا چراغو خاموش کن و َدرم ببند.
 گفت: زیحق به جانب و تمسخر آم ییصدا با

 ن؟یندار یا گهی_ امر د
 یختسهم افتاد، خواب اونقدر بهم فشار آورده بود که به  یرو پلکام

 رفتم. ییا گهید یایبزنم و به سرعت به دن یا گهیحرف د تونستم
*** 
 .میدیو چگونه به مقصد رس یک دمیبود که نفهم ریآنقدر درگ ذهنم
مرتب و منظم بود. لباس  شهیطبق معمول و روال هم زیچ همه
ام...کت و شلوار  یچندسانت یآالت و کفشها وریز من، یمجلس
 .سیدن براق یو کفشها دهیاتوکش
در کنار  یبه روال کار و زندگ جیبه تدر کسالیاز گذشت  بعد
 کرده بودم. عادت سیدن

را از نوع نگاه  نیو خاص بود. ا ژهیو یمهمان کیآنشب  یمهمان
شد  یم یبه درست گرید ونیو مدعو انیبا اطراف سیدن رفتار و

 . بهدیفهم



پراز  لیوان. مینشسته بود ییدو نفره ا زیپشت م سیدن همراه
 چشمانم بود. ریداد، چشمانش هنوز درگ به سمتم ُهل را یدنینوش

. کنم ریخاص و پرنفوذش را تفس ینوع نگاه ها توانستمیهنوز هم نم
 معذب شدم. یکم

 از او گرفتم. چشم
 به لب راند. یآرامش، لبخند یلحن و صدا با

 .ی_ رنگ لباست با رنگ چشمات ست شده چشم عسل
ا نم رحلقه کردم. زبا لیوانگرفتم، انگشتانم را دور  ریرا به ز سرم
 و بازهم او بود که ادامه داد. دمیکش لبم یرو

 من! یتو... هم برا یهم برا هی_ امشب شب مهم
نم نگاهش به درو یزیباال گرفتم و نگاهش کردم. ت یرا به تند سرم
عمارت و  کیو ماندن در  یفیبالتکل کسالی. بعد از کرد رخنه

 ییچه حادثه ا ب،یغرو  بیعج یها یمهمان به رفتن یگاهگدار
 !د؟یکش یرا م انتظارم ندیناخوشا ای ندیخوشا
به مغزم هجوم آورد. کف  شماریب یافکار و پرسش و پاسخها حجم
 دستان

 .دمیصورتم کش یکرده ام را رو خی
 تونم بپرسم چرا؟ ی_ م

دانستم که ارباب اهل چانه زدن و سوال و  یم یرا به خوب نیا
 .ستیربط ن یب حرفجواب و

زهم با کوتاه اما پرمعنا بودند. جوابم را نداد و شیها الوگید شهیهم
 جرات دادم و زبان در دهان چرخاندم. خودم به



شما  ی...ولی. ولرهیسواال تو ذهنمه...همه اش ذهنم درگ یلی_ خ
 .نیدیمنو نم یسواال جواب چوقتیه
من به  یهایچرخاند، بدون توجه به کنجکاو یرا به سمت شیرو

 " اکتفا کرد.یفهم یم وقتش گفتن " به
 گفتم. یوقفه و تند یب

 ه؟؟ی_ وقتش ک
تند رفتم، سر در الک فرو  دمیفهم نشیو خشمگ زینوع نگاه ت از

کوتاه، خودم را از ّشر نگاه  یعذر خواه کیگفتن  با بردم و
 رها کردم. نشیخشمگ سرزنشگر و

من، گوشه چشمانش را تنگ کرد و با  یتوجه به عذرخواه بدون
 گفت. ییاطرافش، بالحن شمرده ا به ستنینگر
حاضرجواب و تُخس  نقدریکه ا یشد تیترب یک شیپ دونمی_نم
 .یهست و ُغد
خشک و کم  یام آنهم از زبان ارباب یرفتار فاتیتوص دنیشن از

لبانم ظاهر شد. خواستم  یرو یناخودآگاه لبخند س،یدن مثل حرف
را پررنگ تر کنم، لذا لبخندم را کش دار  فاتمیتوص چوب خط

 کردم.
خونواده من  نینشدم... شما چندم تیجا ترب هی_ من 

 .رمیبگ ادیبهتر  یزایشما چ شیپ دوارمی...امنیهست
به  ییبا تک سرفه ا یام جا خورد، ول یبعد یاز حاضرجواب دیشا
 .اوردیو من ن خودش یرو

 .یسفر خودتو آماده کن هیرفتن به  یبرا دی_ تو با



 جواب یشوکه ام کرد، اما آنقدر اما و اگر ب یتا حدود دیجد خبر
 در ذهنم

 کرد! یم غیسفر را از من در یاز چگونگ دنیکه مجال پرس بود
 شیبدونم چرا پ دیمن با یدونم حق سوال کردنو ندارم ول ی_ م

 شما هستم
 یاز ماجراساله تو خونه شمام...چرا بعد  هیاصال چرا  انه؟؟ی

 یدزد
هدفتون  یول ی...حاال بخششتون منطقنیاز من گذشت نیهالوو جشن
 از

 !ه؟یمن بدون چشمداشت چ نگهداشتن
خود  شما...من هر  یحت شه،ینم کیتو خونه شما به من نزد یکس

 یدر عجبم که موندن من تو خونه شما چه درد هیهر ثان و لحظه
 آزاد بشم؟ نیزار ی...چرا نمکنهیرو دوا م

 هم نهاد. یچشمانش را رو یتکان داد، لحظات یسر ،یکالفگ با
اضافه کن  تیتیو فک زدنم به رزومه شخص ی_ پرحرف

 ورورجادو...
 کرد. آب دهانم را به خکوبمیم میدر جا عش،یو سر یناگهان جواب
 یسخت
م ه دادم. او هیام تک یپشت ینگفتم و به صندل چیه گرید یول دمیبلع
 نگاه
 مان نظر افکند. هیکنار یزهایم یبه رفت و آمدهامن گرفت و  از

 لحظه



 درنگ و بعد مقتدرانه گفت. یا
 باشه... وحشی گری یتونه جا ی_ خونه من نم

 کردن من ادامه داد. رفهمیش یرا به سمتم چرخاند و برا نگاهش
 هنکیقانون نانوشته دارن ...ا هی کننیمن کار م یکه برا ی_ کسان
 یهرک

بده، پس  انجام یتو الک خودش باشه و کارشو به درست سرش
 نه یکس
کنه  آزار و اذیت یکس میتونه پاشو کج بزاره نه به حر یم

 نکهیمخصوصا ا
 انیقیمورد که  نیمجالس ارباب باشه...ا ژهیو  گاردیشخص باد اون
 نداره. یدست دراز یجا
داشتم  از سواالتمو یجواب کم دی. شادمیکش یاز سر راحت ینفس
 یم

د مهم باشم؟ تنها مور نقدریا سیدن یمن برا دیچرا با یول گرفتم
 یخاص
 بود، وگرنه من که نه بایداشتن چهره ز دیرس یبه ذهنم م که

ن . در آیداشتم نه کس و کار درد به خور و آدم حساب ییا خانواده
 ییخانواده ا شیکه داشتم، هر چند سال، پ یدو سال سن و ستیب

 کردم. یزندگ
م افبند  ن دیدانستم. شا یرا نم یآنهمه دربدر یهم درست معنا خودم
 را با



 ایبند نافم در لحظه بدن دنیباشند. از تصور بر دهیشدن بر دربدر
 آمدن
 یناخودآگاه کجخند میاهایدر رو نتیخشن و بدط یبدست ماما آنهم
 زدم.

 یهستن که سر جا یاطراف من هر کدوم سرباز ی_ آدما
 خودشون قرار

 نمی...ارمیگیبه وقتش به کار م مویباز ی. من همه مهره هادارن
 بدون،
اندازم پس؛ نگهداشتن تو،  یم رونیرو بدون شک ب یاضاف مهره
 تا االن

ت  منطق من و استداللم درستم بوده و به وقتش جواب همه سواال با
 .یریگیو تهتم م سر یب
جرات  یدلخور بودم ول کرد،یسوارم م کهیپشت سرهم ت نکهیا از
 کیج

تم نستوا یرا م میدرهم دلخور مینداشتم، تنها با گره زدن اخمها زدن
 .کنم ابراز

نشد.  دمیاش عا یآنچنان فاتیو تشر یاز آن مهمان یخاص زیچ
 به سیدن

رفت و  گریرا ترک کرد و به جمع مهمانان د زیم یساعت مدت
 بعدهم
برخاستم و  میزد و من در آن فاصله از زمان از جا بشیغ کال

 اطرافم را



 ی. فضاقهیو عط متیگرانق یها لهیپر از وس یزدم. عمارت یگشت
 تاالر

 پر بود از زیشده بود، سر هر م دهیچ یسلطنت یهایو صندل زیم با
 ینیریش
 یمختلف جا یها یدنیاز سالن هم  نوش ییو در گوشه ها وهیم و

 بود. شده داده
 یام بود که آن را حمل م لهیلباسم تنها وس یو شنل رو یدست فیک

 کردم.
 بودم. فقط دو یگرید یارتباط لهیوس چیو ه لیبدون موبا هنوزهم
 سه بار
 از تلفن شیو سربازها سیو دور از چشم دن انهیبودم مخف توانسته
 عمارت
اش در تمام وقت  یکنم و به بابک تلفن بکنم اما گوش استفاده

 بودخاموش 
بر  ییبال ایکرد که  یمطمئنم م بایتقر شیجواب ندادن ها نیا و

 سرش
 دو شده باشد؟؟ المیخ یب شدیشده. اما مگر م المیخ یکال ب ای آمده
 سال
 یتاحدود دیعشق شا نیخب ا یعاشقم بود، دوستش داشتم ول تمام
 کی

 چیتوانستم عاشق ه یبود. بابک عاشقم بود اما من...من نم طرفه
 کس



 دوست اریقرار گرفتن و جلب توجه را بس شیدر معرض نما باشم،
چاک در اطراف خود  نهیعاشق س یادیتعداد ز دمید ی.بد نمداشتم
 داشته
خواست مردان دور و برم به ساز من  یدلم م شتریاما ب باشم

 برقصند.
 

*** 
بت پرده نه چندان نازک پنجره اتاق به چشمام اصا نیاز ب یکم نور
 یم

کرد. بدنمو کش و  داریو منو از خواب خوش و کوتاهم ب کرد
 یقوص
ست افتاده به د نیزم یتخت رو نییکه پا مویدست گوش هیو با  دادم

 گرفتم
 یصبح بود، دلم م میصفحه اشو روشن کردم. ساعت هفت و ن و

 خواست
 یچاره ا یبه کارم نداشته باشه و من فقط بخوابم ول یکار یکس
 جز

ه هم که تو اون خونه پناه گرفت یهمون چندساعتنداشتم.  برخاستن
 بودم
 از قفس رو داشت. یحکم آزاد برام
تخت نشستم، شب گذشته  یرو یو به آرام دمیکش یبلند ازهیخم

 اونقدر



م خسته بودم با همون لباس تنگ و چسبان خوابم برده بود. تمو که
 لباس
بردم و داشتم به تنم صافش  تنم جمع شده بود، دستمو یتو بلند
 کردمیم
به در زده شد و پشت سرش مردجوان وارد اتاق شد.  یتقه ا که
 یتند

 هستادیاما دم در ا کرد نگاهم یرچشمیتو تنم صاف کردم. ز لباسمو
 بود.
 .دمیهر چه تموتر بهش توپ تیعصبان با

... یاوهوم هی..! یبود نتریتو سنگ یاومد یم ییهوی_ 
 .یزهرمار ی...کوفتیتلپ

 بهم زل زد. قتریبه خودش گرفت و االن دق یتدافع حالت
 _ در که زدم شما گوشاتون مشکل داره.

 نکهیتا جوابتو بدم نه ا یسادیمیوا هیثان هی یول ی_ بله در زد
 !تو یبپر ییهوی

 شده پاشو برو لطفا. ری_ د
 ریگ هیتا کمر بلندمو با  یموها کهیرو تخت بلند شدم و درحال از
 یباال
 جواب دادم. یتفاوت یبا ب کردم،یجمع م سرم
 .رمیخب دارم م لهی_ خ

چرا سکوت کرده، پشت  نمیبب دمشید ینزد، منم نم یحرف گهید
 بهش



برداشتم. به سمتش که  مویو گوش یدست فیتنم کردم و ک پالتومو
 برگشتم

سرک  رونیبه سمت در اتاق رفتم، به ب ی. با کنجکاوستشین دمید
 دمیکش
که من َدرش بودم، طبقه باال بود، خرامان خرامان گوشه  یاتاق

 لباسمو
 دیشدم. هنوز در حال د ریسراز نییو از پله ها به سمت پا گرفتم
 زدن
 کرد. خکوبیمرد جوان منو سر جام م یبودم که صدا خونه
 .یبر ادهیپ یتونیسرو وضع که نم نی_ باا
 یم رهنشویسمت صدا برگشتم. پشت سرم بود و داشت دکمه پ به

 بست.
بدنش بود   تیرنگ که ف ینوک مداد ییو شلوار پارچه ا رهنیپ

 .بود دهیپوش
 برسونمت. ییجا هیتونم تا  ی_ م
 ذهنم بگنجونم؟ یتو یچطور دیو لطفشو با یمهربون نیدونم ا ینم
 رمیتفس
 !یتونست هم مثبت باشه هم منف یم ازش
 نیبهتر ا میفعل طی. به هرحال تو اون شرادمیچیدور سرم پ شالمو
 بود که

نکات مثبت  اطرافم متمرکز بشم. همراه مرد جوان سوار بر  یرو
 نیماش



 دهیچیپ نیماش یعطرش تو یزدم. بو رونیبلندش از خونه ب یشاس
 بود.
سازگار نشده بود، از سرما به خودم  طیبدنم با مح یدما هنوز

 .دمیچیپ
 رو به سمتم چرخوند و گفت. یشیگرما ستمیس چهیدر
 کدوم سمت برم؟ _
دونستم کجا رو بگم بره.  یهنوز درست نم دم،یسمتش چرخ به

 یدسته ا
و تموم فکرامو ر یطوالن یموهامو پشت گوشم انداختم و با مکث از
 و گفتم. انداختم هم

 .یمولو ی_ طرفا
خرده خرت و پرت  هیکردم و  یکه توش زندگ ییخونه ا نیآخر
 درش
مو شهرام و دارو دسته اش جا دمیفهم کهیاونجا بود. از وقت داشتم

 دایپ
 یدوستم م وایش شیاوقات پ شتریاون خونه رو جا گذاشتم و ب کردن
 رفتم.
 شد که اون سمت از خونه نرفته بودم. یم یدو ماه حدود

 ؟یکنیم ی_ تنها زندگ
 کرد. لیکه کردم، حرفشو تکم نگاهش

 ...ی...شوهری..مادری_ منظورم پدر
 زل زدم. ابونیگرفتم و از پنجره کنارم به خ ازش نگاهمو



 ندارم. وی_ کس
 ؟؟یی_ پس تنها

 وار داد زدم. یسمتش برگشتم و هجوم به
 الیتنهام خواب و خ گهیکه م نیاریم ریدختر جوون گ هیتا  هی_ چ

 !؟یکه چ دارهیم بَرتون
فرمان برداشت، هنوز نگاهش به جلو بود و  یاز رو دستشو
 .دیخوش حالتش کش ی. دست آزادشو به موهاکرد یم یرانندگ

ز ا امثال تو یی. دخترا و زنایباش نیبدب نقدریکه ا دمی_ بهت حق م
 شده. آزار و اذیت مشونیچون به حر زوننیگر جامعه

و  یهست یدونم ک یحوصله پند و اندرز ندارم...نم ی_ اول صبح
دا ه مربگم هم دیبا یکه برات قائلم ول یباهمه احترام ،ییا چکاره

از اولش خودشونو جنتلمن و سوپرمن  ننیب یم رو زن تنها هیتا 
خرشون از پل گذشت و ازش  نکهیاز ا بعد یول کننیم یمعرف

شن قاتل روح  یم تگریحما یو آقا یناج نیخوب استفاده کردن هم
 اعتماد کرد. بهش که یبدبخت یو روان زن تنها

 شد. لیزد که کم کم به قهقهه تبد یپوزخند
ال زن باز باشه، اص هی دودر بازا َنیخورد از ا یاش نم افهیق به

 یگریو ج یدوست داشتن افهیزن داشته باشه. ق خورد یبهش نم
 داشت.
تر و راحت تر از  یمیصم یکم نباریبه من گرفت و ا نگاهشو
 شد. قبل لحظات



 یکه گفت یونیدسته آقا نیاز ا چکدومیمن ه زمی_ نه عز
چون دلم برات سوخت گذاشتم تو خونه ام  شبید ...فقطستمین

 .یبمون
کرد و خودشو  یپل لیپخش اتومب ستمیرو از س یبرد و آهنگ دست
 با خواننده کرد و یهماهنگ کرد و شروع به همراه آهنگ تمیبا ر

 خوند.
ازش  نیشدن از ماش ادهیو موقع پ مینزد یبه محله حرف دنیرس تا

 و خواستم ترکش کنم که شماره تلفنشو بهم داد و گفت کردم تشکر
 نباریتونم روش حساب کنم. تشکر کردم و ا یم داشتم یاگه کار

 .دیاسممو پرس لبخندزنان اون بود که
 !ی_ختم کالم اسمتو نگفت

 انداختم. ینظر یکوچه و خونه توران پلنگ یانتها به
 .شهی...شماره بدون اسم که نمیبگ دی_ اول...تو با

 از رو چشماش برداشت و با گفتن" بابک" شویآفتاب نکیخنده ع با
 باز و بسته کرد. آروم پلکاشو

 _ منم نجال هستم.
شدم و به سمت در  کیوارد کوچه نسبتا بار عیکه رفت سر نیماش
همراهم نبود و مجبور شدم زنگو بزنم. توران  دیکل رفتم، سوم
 شد. یم دهیدر صداش شن پشت کنان از نینفر
صاحاب  یزنگ ب نیکه ول ُکن ا هیچه پدرسگ یکله سحر _
 !؟شهینم



. دیبه لبش کش یمن شوکه شد. زهرخند دنیرو که باز کرد با د در
 یکی

کنه  یم یچه غلط شیهفت قلم آرا نیا یبهش بتوپه کله سحر نبود
 رو

 خودتت. ختیریب  صورت
 دهن به دهن شدن باهاشو نداشتم. حوصله

دادم و خواستم وارد خونه بشم اما  لیسالم بهش تحو هی رلبیز
 کلیه

 مقابلم به صورت مانع، در چارچوب در گرفت. درشتشو
 ...نمتیطرفا! ...بب نی_ به به خانم خانما..ا

 چانه امو به سمت خودش گرفت. ریدو انگشت ز با
پرت کردم، اما مثل  یسرمو عقب گرفتم و دستشو به سمت عیسر
 نکهیا

 نداشت. یتموم متلکهاش
 ؟یخانم خوشگله...راه گم کرد ریوقور بخ_ ا

 .نجاسیخونه ام ا نکهی_ مثل ا
 یکه چ یاالن برگشت یرفت ینامو نشون ول کرد ی_ دوماهه ب

 بشه؟؟
 _ مسافرت بودم.

 نگاهم کرد. متعجب
 گهیمسافرت رفتن د یباناله سودا کن ی_آخه دخترجون تو آه ندار

 چه



 ه؟یا غهیص
 .کنمیچند ماهتم حساب م نیا هیداخل، پول کرا امی_ بزار ب
چهره اش  بیاز ترک یانگار جزئ شد،یاز لباش دور نم زهرخند

 بود.
 !یدست و دل باز شد هی_ چ
 انه؟یداخل  امیب یزار ی_ م

 _ نووووچ
 یآمپر چسبوندم. دست راستمو رو یطاقتم طاق شد، حساب گهید

 جناق
 اش گرفتم و به داخل خونه ُهلش دادم. نهیس

 .یزپرت رزنیپ نمی_برو کنار بب
 که شدم هوارش بلند شد و پشت سرم اومد. داخل

 .سیخونه تو ن گهید نجایا ده؟یبر سیگ یری_ کجا م
اعتنا به حرکات و  یو من ب دیکش یو هوار م غیهوا داشت ج یب
 و غیج

از  یاومدن بعض رونیبه سمت اتاقم رفتم.سروکله ب دادش
 مستاجرها از

 شد. همه اعتراض داشتن که دایپ اط،یاتاقهاشون به داخل ح داخل
 اول
 .میچرا زابراهشون کرد یصبح

 .دیاز پشت شالمو کش دمیدر اتاق که رس به
 اتاقو اجاره دادم. نیمن ا ستم؟ی_ مگه باتو ن



 ییلحظه ا دیتونستم حرفشو باور کنم با ترد یسمتش برگشتم. نم به
 .کردم درنگ
 ننه مرده؟... یکن ینگام م ینجوریچرا ا هی_ چ
به  یلگد انهیمطمئن بشم حرفش راسته  نکهیا ینزدم و برا یحرف
رنگ زدم و هر دو تا لنگ در با  یدرب و داغون طوس یچوب در

طاق باز، باز شد. باز شدن در مصادف شد با  حرکت، هیهمون 
 در اتاق! یدختر جوان و توران دنیکش غیج

 توجه یمن نبود. ب یها هیاسباب و اثاث یاتاق من بود، ول اتاق،
 پسر و دختر به سمت توران هجوم بردم دنید به
 شده، داد زدم. یعاص و

 طه؟؟یافر یکرد کاریچ لموی_ وسا
 .نیرزمی_ خرت و پرتاتو انداختم تو ز

در گوشه  نیرزمیبوجود اومده به سمت ز تیتوجه به وضع یب
 یدرست شده بود. صدا ی. همهمه و اوضاع نابسامانرفتم اطیح
 یمستاجرها که همگ یآور توران و پچ پچ ها سرسام یها غیج
در وسط و  یبزرگ با حوض مربع بایتقر اطیصحن ح یتو

 یلوق جمع شده بودند، در هم قاط و شکسته و لق یها ئکیموزا
 دیکش یانگار چنگ م ،یروان آن وضع و حال یشده بود و تو

 اعصاب من!! یرو
خونه  یکرد و همونجا تو یم یشگرینبود، آرا یزن بد توران
 خودش



زنونه اختصاص داده بود و از  شیاز اتاقاشو به سالن آرا یکی
 درآمد
 یکه اجاره داده بود، امرار معاش م یو چند تا اتاق یشگریآرا

 کرد. کس
 ستیپسر داره که ب هیگفت  ینداشت، راست و دروغش م یکار و

 سال
له . از چندتا پکایاز شوهرش جدا شده، باپدرش رفته امر یوقت شیپ
 ییا

شد به سمت  یختم م ینیرزمیو زوار در رفته ز یمیبه در قد که
 نییپا

نم زده شدم. همون لحظه  نیرزمیوارد ز مهیشدم و سراس ریسراز
 اول
نسبتا بزرگ به دماغم خورد و باعث شد  ینیرزمینمور ز یبو

 گوشه
اومد که  یهوار توران م ی. هنوز صدارمیام بگ ینیب یجلو شالمو

 نجایتو خونه من؟ مگه ا یگفت" چرا زن آورد یداشت م دمیشن یم
 ؟!"بی وجوداس  خونهطویله 
باشه.  نیتونه ا یم انیافتاد که جر میلحظه اول دوهزار همون
 ییگوشه ا

پر از آت و  نیرزمیو دست به کمر، با نگاه کنجکاوم ز ستادمیا
 آشغالو



ا نجکنم. همو دایاون حجم از آشغال پ ونیامو م هیبلکه اثاث دمییپا
 یجلو
 مبرا یاز همه چ لمی.چمدون وسادمیفرش کهنه و کمد لباسمو د پام،

دراز  یپاها ینشستم و چمدون رو رو نیزم یبود. رو باارزشتر
 دهیکش
 گذاشتم و درشو باز کردم. ام

که از خونواده ام داشتم داخل همون چمدون بود. به  یعکس تنها
 عکس

 در جوان و باکالسم. اونقدر کهشدم. من در کنار پدر و ما رهیخ
 بچه

د که پدرم خلبان بو ادمهیخوب  نویاما ا ستیدرست خاطرم ن بودم،
 هر
. عکس اوردیبرام م یسوغات یگشت کل یاز سفرهاش برم وقت

 گه،ید
! عکس عروس شدنم در سن میبودم و عشق دوران نوجوان خودم

 ! من و اشکان هجده ساله.یسالگ شونزده
اما  م،یفروکش کرد. همه زورمونو زد عشقمون دوماهه تب

 مینتونست
 و. بعد از اون من موندم میکن یاز پنج ماه کنار هم زندگ شتریب

 یدربدر
ه ب یمهمون نیخونه به اون خونه...از ا نیخانمان شدن. از ا یب و

 اون



ن نابساما طیتو اون شرا تونستیکه م یتنها کمک مال دی! شایمهمون
 به

م ناشناس بدست هی قیبود که ماهانه از طر یبرسه، مبلغ پول دادم
 .دیرسیم
 نیسرپرست شدم ا یب یکه وارد موسسه بچه ها یوقت یبچگ از

 مبلغ
 تونهیم یک دمینفهم چوقتی. هدیرسیبدستم م یقیهر بار به طر پول
  دختر نوجوان تازه عروس بخت برگشته هی ایدختربچه  هی تگریحما

 بشه؟!
اخل همون چمدون دسته دار جا ضرور و لباسامو د لیوسا تموم
 کردم،
 ام نجات داده یمجلس یخودمو از شر لباسها نیرزمیز یتو همونجا

 و با
 یکم اطی. اوضاع داخل حرونیزدم ب نیرزمیاز ز ضشونیتعو

 آرومتر
پلکان  یرو ییلحظات قبل شده بود، به سمت توران که گوشه ا از
 اطیح

 بود رفتم. نشسته
 رومبود که بتونم خودمو کنترل کنم و با توران آ نیام ا یسع تموم

 صحبت
 ردک یشدستیبود که توران پ یاحساس اونقدر قو نی. اما انگار اکنم
 و



 نگاهم کرد. عاجزانه
 بر ی. سرمو مبنیگرد یبرنم گهیکردم د ی_ منو ببخش... فکر م

 نزدم. یکارش تکان دادم و حرف رفتنیپذ
 و مهیاز خونه خارج بشم، دنبالم کرد و سراس بخوام نکهیاز ا قبل
 .گفت جانزدهیه
 .یدار شمیپ یامانت هیلحظه صبر کن،  هی_ 
لنگ از  هیبه خودش گرفت،  یسمتش که برگشتم، چهره شاداب به

 ابرواشو
 حرفش کرد. یچاشن یحیانداخت و لبخند مل باال
 ؟یدار یکس یخاطرخواه نمی_ بب
 تفاوت گفتم. یب یول ه،یدونستم منظورش چ ینم قایدق هنوز

 شده؟ی_ باز چ
 عاشقه که فرستاده... هیبه گمونم کار  ،یدار شمیبسته پ هی_ 
 تو اتاقش و بسته مهر و موم شده رو برام آورد، پشت دیپر یتند

 یچشم
 کرد. نازک

گفت...زبونم الل  یم طونهی_ به جون پسرم دست بهش نزدم، ش
 بازش نکردم. ی! ولیگردبرن دیشا گهید و یرفت
 توجه به حرفاش، فقط گفتم. یرو از دستش گرفتم و ب بسته

 به حسابت. زمیر یماهتو ندادم که...م هی هی_ ممنونم...کرا
 صورتشو پوشاند. یپهن خنده



اومد مارو  رتی... اگه شوهر موهر پولدار گی_ قابلتو نداره ول
 باااا خودم. تیعروس کاپی.. م؟ینکن فراموش

حرف خونه توران رو هم  یو ب دمیبه گوشه لبم کش یکوتاه لبخند
 .کردم ترک

****** 
نشد. آمد و  بمینص یخاص زیاردکان، چ یرفتن به مهمان از

 یرفتنها
که  یبود. تنها مسئله ا هایکه در همه مهمان یشگیو هم یمعمول

 توانستیم
به مدت  گاردشیو باد سیشدن دن دیکند ناپد ریدرگ یرا کم ذهنم

 .بود کساعتی
 ییرا نداشت و گو یشگیآرامش هم سیشدنشان دن دایاز پ بعد
ا رو شنلم  یدست فی. قبلتر از او کدادینشان م شهیهم از قرارتریب

 بدست گرفتم و
 وذآرام و پرنف یرا ترک کنم، اما صدا یبرخاستم که مهمان میجا از
 را جمع کرد. حواسم س،یدن

 _ نجال...
 یم بود که مرا با نامم فرا یمتوقف شدم. از معدود دفعات میجا در

اش  ی. برق چشمان آبدمیبه سمت او چرخ رتیبهت و ح در خواند،
 و مبهوتش ماندم. رهیخ ییکه لحظه ا گرفت آنچنان مرا

 .میکن یرو ترک نم ی_ ما فعال مهمون
 .دمیشد، آب دهانم را به سرعت بلع شتریچندبرابر ب دمیو ترد شک



 کجا برم؟ دی_ با
تنها راهم  ست،یمخالفت ن ای یسوال اضاف دنیدانستم وقت پرس یم

انتظار  انیدانستم پا یبا سخن آن مردک مرموز بود.م آمدن کنار
 میگ انیاش، اکنون در جر یبه عنوان مهره باز منو دهیسر رس

 کردم. یدستور فرمانده را اجرا م دیبا صدایبقرار گرفته بودم و
و  سیسالن را ترک کردند و من ماندم و دن جیبه تدر مهمانان
و آراسته به  یبا پوشش رسم ی! مردشیباوفا  گاردیباد خسرو

 فیرد کیبه هم و در  کیکه نزد سیو دن من یسمتمان آمد. جلو
 شد. لیمتما سیسمت  دن به یو آنگاه کم ستادیا میبود

 _ جناب اردکان منتظر حضورتون هستن.
و رو به من  دیکش یهم نهاد، نفس راحت یبا آرامش، پلک رو سیدن

 کرد.
اردکان  شیو پ یریدهنتو بگ یکن جلو ی_ خانم ورورجادو سع

 حرف
 .یو سوال اضافه نپرس اضافه

حرف به  یرا درهم کردم و ب میتوانستم اخم ها یکه م ییجا تا
 همراه

مگر مهم  ست؟یراه افتادم. مگر مهم بود نظر من آن وسط چ سیدن
 بود
 مینه دلش برا یناراحت و دل نگران شوم؟؟...نه! تمام عمرم کس که
 مهم بودم.  یکس ینه برا بود دهیطپ



 و سیآراسته و جنتلمن جلوتر از ما به راه افتاد و من و دن مرد
آن عمارت َد َ رندشت عبور  یخسرو، از تو در توها سرمان پشت
 .میدیرس یلیبزرگ و طو یچوب درب تا به میکرد
 ی. هنوز نممیاز ما داخل اتاق شد و ما پشت در منتظر شدقبل  مرد

 !ده؟ید میبرا ینامعلومم چه خواب ندهیوآ سرنوشت دانستم
 یابه سمت  من بود. موه سی. نگاه کنجکاوانه دنستادمیا ییا گوشه
 صاف

اتوشده ام را پشت گوشم زدم و تالش کردم آرام و  کدستی و
 مقتدرانه

را چند بار  یدیمحکم و تاک یباشم! جمالت یقو دیکنم. با عمل
 زمزمه وار

 تکرار کردم. رلبمیز
 آمد و از ما دعوت رونیاز اتاق مورد نظر ب یبعد از لحظات مرد
 .میداخل شو که کرد
 سیرا در چهره دن یهم فشار روان دیاسترس و شا یتوانستم کم یم

و خسرو پشت  میو آشکار احساس کنم. باهم به داخل رفت ملموسانه
ن آ یبود که در سمت شمال ی. اتاق، سالن بزرگستادیا انتظار در به

ساخته شده از چوب آبنوس قرار داشت.  یرنگ اهیس یچوب زیم
شانه  یبلند که رو بایو تقر یفرفر یموها قامت با انهیم یمرد
 بود. ستادهیا زشیکنار م ما را گرفته بود پشت به شیها
 به سمت مرد شتافت. کرد و یخنده بلند س،یدن

 .نمتونیب ی_ جناب اردکان خوشحالم که م



 .دیبه سمت ما چرخ مرد
د اش را گرفته بو ینیکه نوک ب ینکیبلند و تاب دار و ع یلهایسب
 بودند که توجه مرا به خود جلب کرد. یمورددو
 کوتاه کرد و باهمان لبخند، که بر لب داشت بازهم یمیتعظ سیدن

را بر لب  یطوالن یبود که لبخندها یدفعات. از معدود گفت سخن
 دهیاش را د یچهره خشک و منطق شهیهم دی. شادمید یم سیدن

 سخت بود. یکم میرو برا خنده سیبودم و هضم دن
 یهمون دوارمیام دم،یعقد قرارداد خدمت رس ی_ جناب من برا

 .دیدیکش یم انتظارشو باشه که
 یو سپس به من انداخت، سالم کوتاه سیبه دن ینگاه مین اردکان
 کرد و
 .دییمن را با نگاهش پا نکیع ریموشکافانه از ز بازهم

که در آن غوطه ور شده بودم،  یانیاز بطن معامله و جر یزیچ
 رمیدستگ
 عدکرد و ب ییبود. اردکان مارا به سمت مبلمان اتاق، راهنما نشده
 از
شش دانگ حواسش به من بود  کهیدر حال فاتیو تشر ییرایپذ یکم

 و در
که به  یکنجکاو ینگاهها ریتوانستم ت یم شیصحبتها یال البه
 سمتم
 لیبه سمت  من متما یاحساس کنم. کم یکرد را، به خوب یم پرت
 شد،



باال  یتفاوت یبا ب یکرد، شانه ا یرا خوب وارس میتا پا سر
 انداخت.

 د؟یدار نانیتون اطم نهی_ شما از گز
سخن  دییتا یرا به معنا شیپلک ها سیو دن ستندینگر دو بهم هر

 اردکان،
باعث شد اردکان  نینزد و ا یهم گذاشت و حرف یرو ییا لحظه
 نانیاطم
از  یکه در آخر همراه پوف دیکش یحاصل کند، نفس بلند یشتریب

 دهانش
 یرا که دستبند طال به مچش بسته بود داخل موها یشد. دست خارج
 فرش
 دنیبود. حالم از د زیو ه دارانهیشد. نگاهش خر رهیو به من خ برد
 آن

شدم که  یکم کم داشتم مطمئن م گریخورد. د یداشت بهم م نگاه
 از چه قرار است! هیقض اصل
بودم و آن دو مرد درحال معامله من  یفروش یبرده  کی من

 یو هرچه زودتر آن فضا زمیبرخ میخواست از جا یم بودند!! دلم
د ش یکه داشتم مانعم م یرا ترک کنم، اما ترس آور مسموم و خفقان

 یران ها یکرده ام را رو خیبزنم. دستان  یا احمقانه دست به کار
. ردمکام را در هم حلقه  دهیبلند و کش انگشتانجفت شده ام گذاشته و

 استرس به تنم رخنه کرده
 مبّدل گشته بود. یمفرط یو عواقبش به سرد بود



گمشده خودم که در آن غوطه ور شده  یالاردکان مرا از حو یصدا
 .دیکش رونیب بودم

 !د؟ی_ بانو شما قصد مراوده با مارو ندار
ه ب ینخودم آمدم. هرچه در توانم بود به کار گرفتم تا بتوانم سخ به
 یآن جمع باشد، اما نتوانستم حرف ستهیکه در خور و شا برانم لب

 به کمکم شتافت و سیو دهانم بهم قفل شده بود. دن لبییبزنم گو
 گرفت. بدست رشته کالم را

عرض خدمت و  یکسالت داشتن و فقط برا ی_ بانو امروز مقدار
 .دنیخدمت رس جناب ارادت 

 شرمرا از ّ نکهیا یفقط برا سیدانستم دن ینداشتم و م یکسالت چیه
دروغ را سرهم  نیبا اردکان نجات دهد، ا یزورک یصحبت هم

 کرد.
به سمت در  سیبرخاست و جلوتر از من و دن شیاز جا اردکان
 شد. یم لیمتما داشت
 دیتونیدرسته و شما م یظاهرا شواهد امر همگ ست،ین ی_ حرف
 .دیاریب فیعقد قرارداد تشر یبرا زودتر هرچه
زد و دستان  یحیلبخند مل د،یدو سیبه چهره دن یژرف یشاداب

 اردکان را
 دست فشرد. در

 همچنان ادامه داشته باشه. یتدوس نیا دوارمی_ حتما...ام
 .دوارمی_ ام



 م،یسر و ته اردکان که خارج شد یاتاق و سپس عمارت  ب از
 جلوتر از

را  لیاتومب یشدم، اسکورت و راننده درب ها لیسوار اتومب سیدن
 به
 را بهم گره کرده میحرص و خشم مشتها تیگشودند. از نها مانیرو

 بودم.
عقب و  یدر صندل سیکه دن نیخودم را کنترل کنم و هم نتوانستم

 دهان باز کردم. یبلند مهین یگرفت، با صدا یجا من کنار
کردم  یآخه چرا؟ من فک م د؟؟یکنیمنو معامله م دی_ شما دار

 باالخره
 گاهام باشه و نخواد به چشم برده بهم ن یشده که حام دایپ یکس هی

 ...نخواد ازم سواستفاده کنه!کنه
را به من دوخت. در سکوت  شیایدرشت و به رنگ در یچشمها
 کامل
گره  یعذاب آور بود. مشتها میسکوتش برا نیبرد و هم یسر م به

 کرده
 .دمیوار نال چارهیو ب دمیکوب میپاها یرا چند بار رو ام

 هیحد بدبخت و فلک زده باشم؟؟ چرا  نیمن تا ا دی_ آخه چرا با
 روز
 دم؟یند میتو زندگ خوش

هم گذاشتم  یپلک رو یچارگیهم ب دیشدت خشم و استرس و شا از
 و تا



 مدهبه حرکت درآ نیدادم. ماش هیسرم را به پنجره کنارم تک یلحظات
 بود
 یداشتم دست و پنجه نرم م بیو غر بیعج یمن با سر درد و

 کردم.
 !؟یاومد ایدن نیچرا به ا یشده از خودت بپرس چوقتی_ ه
 یسوال را م نیو آرام داشت از من ا یجد یبود که با لحن سیدن

 .دیپرس
 به من مرخشیرا باز کردم و سرم را به سمتش چرخاندم. ن میپلکها
 بود.
بلند و نوک  یکم بایتقر لیو سب شیکه ر یبور و چشم آب یمرد
 زش،یت
 اش داده بود. یبه صورت مثلث یدوچندان ییبایز
را حدس  تشیشخص نیها و همچن الوگیتوانستم د ینم چوقتیه

 بزنم. از
 یآمد دلم م یبه سخن م یگو بود. وقت دهیکم حرف و گز بس

 خواست
 ببود که اربا یحواسم به او و سخنانش باشد. حتما حرف مهم تمام

 خواست صحبت کند. یاش م درباره
برق نگاهش را احساس کردم، لبخند  د،یبه سمتم چرخ کامل

 ریز یکمرنگ
 بود. دایبورش پ لیسب



آدم  یکشن...وقت یهاشون شاخ شونه م ییترسو تو تنها ی_ آدما
 مهم
 تو سوراخ! رنیو م شنیبشه، موش م دایسرو کله اش پ شونیزندگ
 گفت. دیو با تاک ثانهیموش را از عمد، خب کلمه
 یکه دلش م یشدم. هر برچسب و القاب یم ریاز آن تحق شتریب دینبا

بود!  شیالقابهااز  گرید یکیزد. موش هم  یبه من م خواست
 ینفسها
ا ام ادم،یآزاد کردم، با وجود استرس ز کبارهیشده ام را به  حبس

 انگشتان
 ود.از بار استرس و فشارم کم ش یرا به هم قفل کردم تا کم لرزانم
 اد؟؟یسرم م ییبدونم داره چه بال ستیحق من ن نی_ ا
باشد و  یتوانست به خودش متک یخوب م د،یبه محاسنش کش یدست
 تعز

 حفظ کند. شهیرا هم نفسش
 نبود! نی_ جواب سوال من ا

 مینگاهش بود که در جا یزیدر ت یبیعج یرویسمتم برگشت. ن به
مرتب  ی. به قبلتر برگشتم و ذهن آشفته ام را کمکردیم خکوبمیم

 کردم تا
 تعلّل کردم، و یجوابش کم ی. برااورمیسوالش را به خاطر ب طرح
 دیشا
 .دمیشیاند یداشتم درباره آن موضوع م هم



نداشتم...تا به خودم  میرو تو زندگ یهدف مهم چوقتی_ من ه
 اومدم و
 واژگون شده ییهوی یدرست کنم همه چ دیجد یزندگ هی خواستم

 یچو خلق خودم  ایاومدنم به دن دونمینم قایدق نی...واسه همبرام
 بوده؟ نه

 مهمم نه سودمند! یکس یبرا
کرد و به  سشیحرکت خ کیو با  دیلبش کش یرا رو زبانش
 زل شیجلو
 .زد
 ...اما...ینداشت یدرست و حساب یدونم تا به امروز زندگ ی_ م
 ادامه داد. مانیاز ا یحاک یمن چشم دوخت و با نگاه به

م خودت رق یبرا دویجد یزندگ هی یتون یبه بعد تو م نی_ اما از ا
 ،یبزن
و هر طور که دلت  یهدفمند باش یبانو هی یشاد باش یتون یم

 بخواد
 .یکن یزندگ

 ؟؟ی_ اما چطور
 یژنیافتاده بودم که نه نور بود نه اکس ییبودم، در چاله ا سردرگم

 یبرا
 !تنفس
و تمام بدنش را کش آورد، هر دو  دیکش یاز سر آسودگ ینفس

 دستش را



 قرار داد. شیسفت و عضالن یران ها یرو
 یبهتر رو م یسخت، روزها یروزهاباشه که  ادتی شهیهم نوی_ ا

 .سازن
. در دلم خروار خروار حرف تلمبار شیحرفها ینداشتم برا یجواب
 شده
 یرا برا یآنها نبود. من کس دنیمناسب شن سیگوش دن ،یول بود
 دنیشن

از جنس  شیخواستم که زندگ یم میها یو ناکام یزندگ داستان
 یزندگ
 ینکه ارباب زاده بوده وهست و رفتن به مهما یسیباشد نه دن خودم
 یها

دغدغه  نیشتریب یبرند و مجلس یکت و شلوارها دنیو پوش یآنچنان
 اش
 .بود

***** 
رو به مسافرخانه  یاز ترک کردن خونه توران، چند روز بعد

تراول  یو موم شده رو که باز کردم با بسته ها مهر رفتم. بسته
 یپنجاه و صدهزار

ا لبم نقش بست و از ته دل خد یرو یشدم، ناخودآگاه لبخند مواجه
 رو

 دهیمبلغ پول بدستم رس نیسخت ا طیکردم که در اون شرا شکر
 یبود. تو



بودن.  ادیز یلیخ میذهن ینجواها طیروزها و اون شرا اون
 یکس چوقتیه
 همو پشت و پنا ینشده بود که دوستم داشته باشه و بخواد حام دایپ

 ود که عاشقانه دوستش داشته باشم!نب یکس باشه،
تب و شور و حال چند  هیاشکان بود که فقط  میشونزده سالگ عشق
 و بس. بود ماهه

خوشم  یکه از کس ومدین شیپ گهیزود ترکم کرد و بعدش د یلیخ و
 ادیب
 بخواد دست و پام بلرزه! دنشیلحظه با د هی ای
با اون سر و وضع زدم  وایدوست  ش مهمونیاون شب که از  از
 و رونیب

 دنیو دوستاش دنبالم کردن...حال و اوضاعم فرق کرده! باد شهرام
 اون
که تو  یکرد و خواب راحت یجذاب که خودشو بابک معرف پسر
 خونه
 یم داشتم، تموم فعل و انفعاالت قلبم به شورش در اومدن و دلم اش

. چندبار که شده به تلفنش زنگ بزنم ییبه هر بهونه ا خواست
 شماره رو

 هنوز زنگ نخورده قطعش کردم. دیگرفتم و با ترد لمیموبا با
 رمباز دا ضمیاحساسات ضد و نق نیآقا!! با ا نی"اصال منو چه به ا

 واسه



 الیخیشماره داده و االن ب هی دیسازم. اصال شا یم لمیف خودم
 موضوع

فقط همون شب تو ذهنش  تونه ینمونده...آره م ادشیو منو  شده
 بوده
 ویبهش پا ندادم و ازش جدا شدم همه چ نکهیو بعد از ا باشم

 فراموش
 ."شهیو االنم مشغول زندگ کرده
مشتم گرفته  یتو مویمسافرخانه که بودم، گوش یاتاق شش متر یتو
 بلند فونمیآ یماندگار گوش شهیزنگ هم یزدم.صدا یقدم م داشتم و

. به صفحه دیکش رونیسرو ته ام ب یاز تموم افکار ب منو شد و
 .یافتاد رو گوش وایش نیاسم الت کردم نگاه یگوش
دم بپا و اون پا کردم که جواب  نی...ادمشیند گهیاز اون شب د بعد
 !انه؟ی
رو که به  یو گوش دمیانگشت شصتمو رو صفحه کش دیترد با

 گوشم
 .دیچیمغزم پ یتو واینازک و دلبرانه ش یصدا گرفتم

 !!!نی_به به خانم خانما چه عجب جواب داد
و  خبر گذاشته بود یخودش از اون شب تاحاال منو ب وایش نکهیا از

 اآلن
 .کم متشنج شدم. مشتمو گره کردم هی،  یخبر یکرد به ب یم متهمم
 یبه خاطر ب دیمنم که با نی...اوایشلوغش نکن ش یخودی_ ب
 شما یمعرفت



 باشم. یعاص
آزاد نداشتم طال  میشلوغ بودم، تا یکم هیچند روزه  نیا_ تو 
 خاااانم.

به سرم  ییبود چه بال کینزد یکوفت یتو اون مهمون یدون یم -
 ..اد؟یب

 شهرام اونجاس؟ یبودن؟ چرا به من نگفت یک نایا اصن
 .دیکرد و لب برچ یمن من

 .نمیبب نجایا ایپاشو ب یی..._االن کجا
 که در اتاق بود نشستم و عاجزانه چشم به یمندرس یتخت فلز لبه

 در و
 نم دار گرفتم. وارید

 _ مسافرخونه ام.
از  یو پالسمو جمع کردم و دست از پا درازتر با کوله ا جول
 و یدینوم
فقط آرامش  دیکه شا ییبرگشتم. خونه ا وایبازم به خونه ش ترس
 یظاهر

پامو تو اون که  یرو برام به ارمغان داشت. روز اول یزودگذر و
 خونه
 خونه مرتب و منظم شهیبعد از گرفتن طالقم بود. مثل هم گذاشتم
 بود،
 چیکه داشت وسواس و منظم بود و به ه یکنار هر اخالق گند وایش

 وجه



خوشگل بود  بایزن چهل ساله و تقر هیرو نداشت.  ینظم یب تحمل
 که

گه مختلف خودشو سرپا ن یو رنگ موها یشیآرا یبا کرم ها البته
 داشته
زن تنها و پر از  هیازش  شیده سال پ یوگرنه شکست عشق بود
 خال

که  نیبدنش پر بود از عقده و زخم! هم یجا یبود که جا ساخته
 چشمش

 شهیهم یچشمها.افتاد به سمتم اومد و چمدان و ساکمو گرفت بهم
 خندانشو به من دوخت و

 گرفتن دستم، منو به داخل سالن برد. ضمن
 مسافرخونه؟ یکه رفت یدپ برداشت_ االن فاز 

 نشوند و شال دور سرمو ازم جدا کرد. یمبل دو نفره ا یرو منو
اومد، رفتم سر اصل  یاضافه خوشم نم یو حرفها ینیمقدمه چ از

 مطلب
 گفتم: و

 بود. ی_ اونشب شهرام تو مهمون
رنگ مردمک  گفتیدروغ م ینگاهش کردم. وقت یرچشمیز

 چشماش
 .کردیم رییتغ

 دمش؟ی_ نه بابا! َپ چطور من ند



حوصله کل  یزنه ول یدونستم داره خودشو به خنگ بودن م یم
 کل

 نداشتم. کردنو
بهم  یزیچ شیاس؟ چرا راجع به مهمون کارهیدوستت ژاله چ نی_ ا

 نگفته
 که توش چه خبره. یبود
 شد. لیتبد یو خنده اش به پوق دیخند

 زیچ هیانگار  یزنیحرف م یجور هیرو بگم... ی_ جونم چ
 رو عیربدیغ
 صلوات و ذکر که کنن،ینم راتیکه حلوا خ مهمونی...خب تو یدید
ساعت دورهم  هی انیمشت جوون داغونن که م هی...فرستنینم

 .باشن خوش
 رفته؟! ادتینکنه قراردادمونو  ؟یشد یی_ چته؟ هوا

، دهانمو نداشت یتو دنیچرخ یشده بود که نا نیاونقدر سنگ زبانم
 خودم خور بله قربان گو بودم، حالم از یپَس هی وایش یبرا نکهیا از

خواد  یو بازم دلش م ستیدونستم حالش خوش ن ی. مخوردیبهم م
 از جام برخاستم . یبره. تند هپروت به عالم

 .فورا به سمت اتاقم قدم برداشتم 
 یبود و قبل از ازدواج با اشکان، م اشکان دخترخاله وایش 

 شناختمش. چندبار به همراه
 ییاآشن نیبعد از ازدواجم ا دم،یو لباس خر میرفت کشیبه بوت اشکان
 ادامه



 یلیمسئله خ نیا لیو اوا کردیبه من محبت م یلیخ وایو ش داشت
ا کرده ام زیبردم که واسم دندون ت یپ نکهیتا ا شدیم تعجبم باعث

 چوقتیه
 یخب اونروز پا رو یدهن به دهن شدن باهاشو نداشتم ول جسارت

س شدم که عزت نف یناشناخته ا یایگذاشتم و وارد  دن ترسهام همه
 و جسارت

 مدیاقتدار در صف اولش بود. باخودم دودوتا چهارتا کردم و فهم و
 که
 کنم. یتونم تنها زندگ یکنه، م رونمیهم از خونه اش ب وایش اگه
 گاریشب س برام مهم بود. تا یزیاز هر چ شتریام ب یجسمان تیامن

 گاریپشت س
 یاند انه؟یکردم که به بابک تلفن کنم  یفکر م نیکرده و به ا دود
 یدلم م
منطق و عقلم اونو قبول  ی. ولستین یبار زنگ زدن حرف هی گفت
 ینم

هم ارسال نکنم.  امکیپ هی یکرد که حت یو مدام سرزنشم م کرد
 یدو دل

کردن  نیسبک سنگ یبعد از کل یبود ول دهیشک امانمو بر و
 موضوع

 رو ارسال کردم و منتظر امکیپ نیقلبم گوش دادم و اول یندا به
 جواب
 .موندم



نرم و  یو موها دهیاتاق، طاق باز دراز کش کنفرهیتخت  یرو
 شانمویپر
 میاز گوش امکیپ یسرم ولو کرده بودم که صدا ریبالش ز یرو
 دهیشن
رو بدست گرفتم و صفحه رو که  یگوش هیاز ثان ی. در کسرشد

 روشن
 یور یناخودآگاه لبخند دمیشده بابک رو که د ویو اسم تازه س کردم
 لبم
 .دیماس
 نوشته بود. بابک

 خاطرت موندم. ی_ خوشحالم که تو
 هم یپلک رو یام بردم ولحظه ا جانزدهیرو به سمت قلب ه یگوش

خوشحال بودم . دمیکش یو مقطع قیعم یو چند بار نفسها گذاشتم
 که بابک
حد خوشحالش کرده  نیتا به ا امکمیاز من بوده و پ یخبر منتظر
 بود.
 بود. بابک پسر  نطوریمن و بابک ا یسرآغاز دوست و
 ارهد گهیخونه د هیگفت  ی. مدمیفهم لیاز همون اوا نویبود، ا یپاک
زنه و  یاحوالش سرم ضیو مر ریو به مادربزرگ پ ادیم یگاه و

قرصهاش اومده اونجا که  هیمادربزگ و ته دارید یراب هم اونشب
 ریدست تقد



 رستوران هیروز بابک منو به صرف شام به  هیبه اونجا برد.  منم
 دعوت
 .میباهم آشنا بش شتریتا ب کرد
نه خو هیکردن  دایرو نداشتم، تا پ ییبودم چون جا وایخونه ش هنوز

 هی ای
 میشتاونروز که باهم کل کل دااز  وایموندم. ش یاونجا م دیبا اتاق
 گهید

 اومد. یرفت و آهسته م یبه کارم نداشت و آهسته م یکار
سرحال و  یلیخ میزندگ یتو یمونس و حام هیشدن  دایکه از پ منم

 شادمان
 یچندان برام مهم نبود و خودمو برا گهید وایش یدلخور بودم،

 رفتن به
به حمام  ییخونه نبود و من در تنها وایحاضر کردم. ش رستوارن
 رفتم و

سرمو  یدوش اوپرا خوندم...بعدش مو ریز یفرط خوشحال از
 سشوار و

اسپرت  ُ  پیت هیکردم و  شیناز آرا یلیکردم، صورتمو خ اتو
 پسرکش زدم

 بودم و دهیعطر و ادکلن رو خودم پاش یکل رون،یاز خونه زدم ب و
 از
 .دمیرسیبه نظر م ینظر عال هر



اونقدر از دعوت بابک ذوقزده و خوشحال بودم که  نکهیا مثل
 زودتر از

نشستن انتخاب  یرو برا ییو جا دمیبابک به رستوران رس اومدن
 کردم.
 رهنیو پ ییشلوار پارچه ا شهینگذشت که بابک اومد. هم یچند
 یم

بود.  دهیرنگ پوش یو شلوار خاک رهنیپ هیو اونروز هم  دیپوش
 رنگ

 یداشت.نم یخوش حالت و تاب دار یو موها گندمگون پوستش
 شد گفت
جمالتش  یچهره و لحن کالم و ادا یکه تو یتیجذاب یول خوشگله
 داشت
منو  صهیخص نیو هم کردیرو محسور خودش م یدختر و زن هر

 مجذوب
 عدهمبشاخه گل که برام آورده بود، شاد کرد و  هی دنی. منو با دکرد
 زیم

و  میداد رییجامونو تغ یبهم نشون داد و وقت شده خودشو رزرو
 زیپشت م
 گهید یزهایکه با شمع و عود روشن شده از م میرفت ییا دونفره

 سوا شده
دعوتش تشکر  رفتنیاحترام از من به خاطر پذ یبابک با ادا بود،
 کرد.



 کیو ذوقزده بودم که بابک در طالعم قرار گرفته. ششل خوشحال
 دهیچ

به  یبرش داد و گوشه چشم یظرافت خاص رو با سید یرو شده
 من که

 .دیداد پرس یم یکنجکاو یبو یکه کم یبالحن انداخت،
 دونم که اسمت یم نوی...!من فقط ایمشغول یبه چ ی_ نگفت
 .قتهیچند درصدش حق سی...که...اونم معلوم ننجالس
تم بودم! دوست نداش زانیاز بازگو کردن گذشته ام گر شهی"نه...هم

 پا به
 رمبا هیکس و کارم و  یگذشته ام بزارم. حتما اگه بفهمه ب نیسرزم
زن مجرد همخونه هستم که کارش تجارت   هیکردم و با  ازدواج
رقاص و مانکن به اونور آبه از حرف زدن باهام  یپسرادختر و
 شه." یم مونیقطعا پش
و اونور تکون دادم و خواستم حل مسئله  نوریدو سه بار ا سرمو
 کنم و
 کنم. دایاز حرف زدن راجع به گذشته ام پ زیگر یبرا یراه
 زدم؟؟ یحرف بد یچرا سکوت کرد شد؟ی_ چ
چانه ام مشت کردم،  ریخودم اومدم، هول و دستپاچه دستمو ز به

 خواستم
 یعمل م فیضع یلیمورد خ نیتو ا یخونسرد نشون بدم ول خودمو
 کردم.
 از س ّر درونم. داد یام جلوتر از خودم خبر م ختهیبهم ر چهره



بگم؟ پس خودت...اول تو از خودت بگو. منم  ی_ م ....م..من چ
 اسمت بابکه. دونمیفقط م
ام  یپشت  خنده مصنوع مویخواستم استرس و دستپاچگ دم،یخند

 .کنم پنهان
 داشته باشه. قتیچند درصدش حق سی_ که اونم معلوم ن

 نوشابه یشده بهم، با تامل مقدار رهیو خ دیدهانشو جو یتو گوشت
 اهیس

 .ختیر یبلور وانیل داخل
 ...! دنبال کردنتیواسه من مبهم شتریب یلیکه خ یتو هست نی_ ا

 اونوقت
دونم  یبا اون سر و وضع ..بعدهم رفتن به اون خونه که نم شب
 اصال
 !انهیخودت بود  خونه

کم کنم. صاف سر جام نشستم و  جانمیاز بار استرس و ه خواستم
 شمرده
 گفتم. شمرده
 من مهم باشه! یزندگ تیاالن گفتن از موقع کنمیفک نم ی_ ول

 .دیسرکش کجاینوشابه رو  وانیشد و ل شتابزده
 دیپارتنرمو بشناسم...ببخش خوادی، من دلم مارتباط جادیا ی_ برا

 هیکه من واسه  یستین خانم هیتو  یول خوامیعذر م یلیخ یلیخ
 !!یو بعدش بگم خوش اومد یباش باهام ساعت بخوام



 با من تو یارتباطدونم چه  یداره، نم یریتفس هی یارتباط_ هر 
 کهیدارم، کس اجیهمدم احت هیبه  نروزایراستش من ا ی..! ولذهنته؟

م که به خوامیم ویخوام! کس یدردسر تازه نم هی. نهیبش حرفام یپا
 .بده آرامش
 یچربشو با دستمال یبه من زل زد و در آخر لبا اهشویس یچشمها
 .کرد پاک

که با عشقت از  یهست یدختر فرار هیکنم تو... ی_ من گمون م
که آخرش  ییایخب مثل همه عشق و عاشق یول یکرد فرار خونه
و االنم دربه در  یبرخورد یچیبه بن بست ه شه،یم ختم یچیبه ه
 .یرو ندار یکسو یخانمان یو ب
 ؟؟ینیبیم ادیز لمی_ ف
 لیگذاشت و به سمت من متما زیم یدو دستشو تا آرنج رو هر

 آورد. نییپا یکم صداشو شد، ُولوم
همه اش  ،یخودت کرد ریفکرمو درگ یلیچند روزه خ نی_ ا

و ندارم من یصنم چیکردم که من با تو ه یچهارتا م دودوتا باخودم
 چه به تو!

 بود. یدلمشغول هیته ته فکرم  اما
و  یدیکه پا نم نیسخت بودنت جذابت کرده، ا نی...ایدون ی_ م
 ه.کشون یبه سمتت م شتریاز ابهامه منو ب یتو هاله ا واسم تیزندگ

از بار استرسم کم کرد.االن عزت نفسم بهتر  یآخرش کم جمالت
 شده



خاطر  یکنم. با آسودگ یمختصر خودمو معرف هیتونستم  یو م بود
 تازه کردم. یشتر،نفسیب

پنج شش سالم بود  یساله که وقت۲۰دختر   هینجال هستم..._ من 
تو خونواده ام برگردم... شیپ چوقتینتونستم ه گهیو د شدم دهیدزد

خوردم و االنم دربه  یبار شکست عشق هیمن  یزد درست حدس
از خونه فرار نکردم بلکه  چوقتیه یول در و خانه به دوشم،

 شدم. دهیدزد
 یبه کنجکاو یپ قایتونستم دق یاش رنگ به رنگ شد، م چهره

 که ییها
 سوم کیانداخت.  یاومده بود ببرم.به بشقاب جلوم نگاه شیپ براش

 یو رغبت لیشد، م یم ریفکرم درگ ینخورده بودم. وقت غذامو از
 به خوردن

 نداشتم. یا گهید زیهرچ ای غذا
 ؟ی! ..دوس نداشتی_ غذاتو که نخورد

که دو  یشدم. به کباب دست نخورده و برنج رهیظرف غذام خ به
 از مقدارش کم نشده بود. شتریب قاشق

 ندارم. لیم نیاز ا شتری_ ممنون ب
خرده جا  هیحرفو عوض کرد و دنبال صحبتمو نگرفت  نکهیا از

 خوردم.
 تو جذب مخاطبش داشت. ینظرم ّ تبحر خاص به

 .دیمالکرد و با دو انگشت  زیت شویدراز و عقاب یکم ینیب نوک
 .میبهتره که بر یشد ریخب اگه س یلی_خ



 اعتراض گونه ام گفتم. بالحن
 ؟یاز خودم گفتم...اما توچ ییزایچ هی_ من 
 از هر شتریکه دوسال منو ب ییکرد، از همون خنده ها یجذاب خنده
 یزیچ

 خودش کرده بود. مجذوب
دم  یم حیمنم ترج یراجع به خودت نگفت شتری_ خب تو دو خط ب

 ریمادربزرگ پ هیسالمه و فقط ۲۸...من بابک هستم بگم همونقدر
 .ستنین رانیو پدر و مادرم ا کنمیم یزندگ دارم. جدا

 رشتیبه گوشه لبش گرفت. منم االن ب یجاش بلند شد و نخ دندان از
 کنجکاو

بابک  یبدونم، دنبالش براه افتادم و وقت شتریراجع بهش ب بودم
 یبرا
حسابدار رفت. من جلوتر از رستوران خارج  شیشام، پ زیم هیتسو
 شدم.
. عطر دادیبهار رو م فیفصل لط دیخوش اسفند ماه، نو یهوا
 یگلها

 رستوران رو با تمام یورود یشده و رنگارنگ کنار دربها کاشته
 استشمام کردم. احساس

ردوبدل شد، بد  نمونیکه ب یا هیاول یاول و حرفها دارید یبرا
 نبود.
رقصه و من از  یرو هم به حرفهاش اضافه کرد که مرب نیا بابک
 دنیشن



 ذوق کردم. یکل حرفش
 من عاشق رقص و بزن بکوبم. ،یدار یچه شغل خوب ی_ وااا
ا گونه اش افتاد. ب یرو یکه نگاهش کردم، چال مرخیو از ن دیخند
 دو

 چرخاند. ابونیفرمانو به سمت راست خ دست
 ه؟؟ی_ شغل خودت چ

 ییاش ُکپ کردم. لحظه ا ییهویاز مطرح کردن سواالت   بازهم
 درنگ...

و االّ  رم،یخودم سرکار نم ینی کارم،ی_ من...من درحال حاضر ب
 یتو
 .کنمیکار م کیبوت

 به سمت  من چرخاند...پر از سوال و حرف! نگاهشو
 .یدار ی_ خوبه...شغل خوب

پشت  ،یخاص طنتیبحث و اون فضا رو عوض کنم. با ش خواستم
 کردم. نازک یچشم
 ؟یدیدخترخانما رو هم آموزش م نمی_ بب

 _ بَعلهههه
 و نگاهم کرد. دیدار گفت و پشتش خند کش

 همون خنده هاست. ریفکرم درگ هنوزهم
*** 
 و جوابش دیکه به ذهنم رس یسوال نیدهانم راقورت دادم و اول آب
 میبرا



 به زبان آوردم. میعجز و ناتوان تیبود...با نها مهم
 برم؟ دیبدونم کجا با دی_ من نبا
 کرد به وجودم. یم قیتلخ بود و زهر تزر یبدجور پوزخندش

 کنه؟یم یکس و کار چه فرق یدختر شکست خورده و ب هی ی_ برا
قدم عقب رفتم...دو قطره اشک از  کیرا به دندان گرفتم و  لبم

 چشمانم
 تکرار کردم. یلرزانتر یو سوالم را با صدا ختیر نییپا
 ن؟؟یبر یمنو کجا م نیدار_ 
شک هراس  یب یو ناباور بود، ول جیهم مثل من گ سیدن نگاه

 نیآورتر
 بودم! دهیعمرم د یبود که تو ینگاه
 دیشک و ترد یشک داشت، طرز نگاهش بدجور یزیبه چ انگار
 را به
اما نگذاشت آن حس  د،یروانه کرد. مردمک چشمانش لرز وجودم
 ادامه

 سرش را به چپ و راست تکان داد. ابد،ی
 .همراهت هستم ییجا هیسفر تا  نی... منم تو امیر ی_ ما باهم م

 صانهینبود! حر یکاف یاز مقابل چشمانم کنار رفت، ول ییا پرده
 نگاهش
ام  یاز مطرح سوال بعد دیوجودم پر بود از سوال...با کردم،
 هراس
 .میایکوتاه ب دیباشم، نبا نداشته



 هیسفر چ نیو اصال ا نیخوا یم یو از من چ نیهست یک دونمی_ نم
 یول
...پس نیحتما دار ن؟؟یخوام بدونم شما خودتون خونواده دار یم

 اگه
 ن؟یکن یرو م نکارایامثال من ا ایچرا با من  نیدار خونواده
 گونه ام ُسر خورد... نگاهش را گرفت و یرو یگریاشک د قطره

و بعدهم  دیکش یفل کرد. آهرا به شکل قالب به هم ق انگشتانش
 سکوت.

کالفه شده بودم. کاش جراتش  یمحل یاز آنهمه سکوت و ب گرید
از  یکه به خاطر بعض دیرس یفرا م یروز و را داشتم
 کردم. یم یرا سرش خال تمیعصبان همه اش یاخالق اتیخصوص
.با دیدر چهره اش جوش یبه افکارم ادامه دهم. خشم نگذاشت

 چشمان زاغ
 .ستیبه من نگر رهیخ و

... من نه آدم ربا هستم ستین یکن یکه فکر م یاونطور هی_ قض
 امثال اوناس! ای یو فروش دخترفرار دیو خر تجارت نه کارم
. درست و دیبخش یداشت به من م ییجان دوباره ا دشیجد سخنان

 قیدق
 د؟!فروختن من نبو هیواقعا قض ایآ م؟یچه بگو دیکردم االن با فکر

 ...پس
 توانست باشد؟ یم یزیچه چ هیقض



گونه ام را پاک کردم.  یجمع شده رو ینوک انگشتانم اشکها با
 انیسوال بپرسم و هرچه در دل دارم ب شتریب توانستم یکاش م
 افسوس یکنم...ول

به لب نراند و از من خواست تمام  یاز آن حرف شتریب سیدن که
 لیوسا

و نجواها و  یرا آماده کنم . با سردرگم ازمیو مورد ن یشخص
 سوال و
 چمدان سفر را بستم. ،یذهن یها جواب
به  سیدن یشخص نیصبح، قبل از طلوع آفتاب سوار ماش اول
 سمت

. فکرم هنوز یخسرو و راننده شخص س،ی. من، دنمیرفت فرودگاه
 ریدرگ
را جا نگذاشته  یزیام بود، چ یشخص لیکردن لباسها و وسا جمع

 باشم!؟
 داخل شهر را نظاره گر شدم. درختان قد لیاتومب یدود شهیش از

 یمحض و تلخ یکیتار انیم ضیعر یها ابانیکنار خ برافراشته
 که نور

بود، ترس  یزیناچ ییبرق ها، تنها روشنا ریروشن ت یچراغها کم
 و

 کیرا به لبم نزد میکرد. انگشتها یرا در دلم زنده م یبد شیتشو
 کرده



 نیکردم...ا میناخن ها دنیام شروع به جو یشگیطبق عادت هم و
 عادت
 یناخن ها یبود که گاها رو یو قو ریتکرارناپذ میبرا آنقدر

 یمصنوع
 اندادم. استرس و ترس آنچن یم انجامعمل را  نیکاشته شده هم ا و

 یناخن ها یرا رو جاناتمیکرد که همه ه یبر من وارد م یفشار
 چارهیب
بلند گذاشتن  یآرزو شهیبود که هم نگونهیکردم و ا یم یخال ام

 یناخن ها
توانستم تصورات  یدر دلم جا خوش کرده بود. نم دهیو کش بایز

 یزندگ
ا ت میآل و جالب را در پس ذهنم جستجو کنم، چرا که تمام زندگ دهیا
 به
بود. مگر  یروان یروز دستخوش استرس و ترس و فشارها آن
 یم

 گریرو شود؟ مغزم د رویز میکه زندگ فتدیب یچه اتفاق خواست
 جواب

داد  یام ارور م یذهن منطق شماریداد و در جواب سواالت ب ینم
 نیو هم

 بود که من یام کاف یذهن قتیحق نیاثبات ا یماندن برا جهینت یب
 چهیباز

 و دوستانش هستم. سیدن دست



چمدان ها و  لیگرفتن کارت پرواز و تحو یفرودگاه برا یتو
 یبازرس

 اطالعات پرواز یرا از رو مقصدمان انجام. سر میمعطل شد یکم
 قرار بود به سی. من و دنریدادم. پرواز از تهران به ازم صیتشخ
 هیترک
مان سفر به همراه نیباوفا و ثابتش در ا اریشد  ی. باورم نممیبرو
 ینم
 سیخواست سفر کند! خسرو به دن یم گاردیبدون باد سیو دن آمد
 مدام

م مدام گوشزد ه سیکرد که مواظب خودش باشد و دن یم سفارش
 یم

 او هم مراقب خانه و امالکش باشد و در نبود خودش، داشت کرد
قصد بازگشت به  گریکه د یی. گوکردیم هیالزم را توص سفارشات

 رانیا
ندارد! با رفتن خسرو و ترک سالن فرودگاه و پا گذاشتن به  را

 محل سوار
 را کرخت و ُسست میتمام پاها یندیناخوشا شیتشو ما،یهواپ شدن
 کرد.
قشنگ و  مایکوچک داخل هواپ یاز پشت پنجره ها دیخورش طلوع

 یدنید
 مایوسط هواپ فیرد یدر کنارهم در شماره ها سی. من و دنبود
 یرو



در حال سوار شدن و  کیبه  کی. مسافران مینشست مانیها یصندل
 خدمه
 مییسفر هوا نیتجربه اول نیبودند. ا ییدر حال خوش آمدگو مایهواپ
 بود.
 ا،میسفر نکرده بودم. خدمه هواپ مایبا هواپ چوقتیبه آن روز ه تا

 صحبت
به سمت آسمان همه و همه  نیزم یخلبان و حرکت از رو یها
 میبرا
 و در خور توجه بود. یتازگ
 لب گشود. یدر کنارم که نشست به آرام سیدن

 _ کمربندتو ببند...
بند به طرز بستن کمر یدر حال بستن کمربند بود، نگاه خودش
 کردم و
 حرف دست بردم و کمربند را بستم. یمن هم ب آنگاه
 یخوای..میریآسه م یایآسه م ؟یپرس یسوال نم گهی...دهی_ چ
 نزنم؟ شاخت

من  ای...بهتره تا روشن شدن قضادمیم حی_ سکوت رو فعال ترج
 .نزنم یحرف

 هیپرنفوذش ابتدا چشمانم و بعد بق یکرد، چشمان آب یتمسخر
 یاعضا

 لب و دهانم مکث کرد. یو رو دیرا درنورد صورتم
 .یبشنو یخبرات  خوب دمیقول م ،یهست ی_ خوبه...دختر عاقل



جز سکوت  یکرد اما چاره ا یم کیرا تحر میحس کنجکاو داشت
 میبرا

کم حرف تر و معقولتر از آن بود  سیدانستم دن یبود. م نمانده
 بخواهد
 را تشینکته شخص نیدهد و البته هم حیمن توض یرا برا زیچ همه

مرموز و مغرور  افهیو پر کشش کرده بود و در پس آن ق پرجذبه
 یشگیهم
ن آ شتریو ب شتریب شانیمشت آدم با بله بله قربان گفتن ها کی که

 رفتار
 .ینیاش را بب یخواست جلد واقع یکرده بودند. دلت م تیتقو را

آدم در حصار  کیشود  یکه مگر م دمیشیاند یم نیبه ا داشتم
 اش ییتنها
عاشقانه  یشود نجواها یسرد و خشک باشد؟ مگر م نگونهیا هم

 نداشته
 یعنیحضور داشت؟  سیدن ی" زن" در زندگیعنی یراست باشد؟؟
 ممکن
 وآدم مغرور  نی! همچنکنمیکه عاشق شده باشد؟! ...نه فکر نم بود

 ازخود
 یکسانزن کوچک کرده باشد... نه... کی یخودش را برا یمچکر
 مثل
 گزتوانستند هر یرا بلد بودند و نم یو اربابگ ییفقط زورگو سیدن



در کنار  سیافکارم و تصور دن میباشند. از ترس یصادق عاشقان
 زن کی

 یرو یو روشن، ناخودآگاه لبخند دیبا پوست سف یبلوند  چشم آب مو
 لبم

 . نشست
بود که  ادیبزنم اما هجوم افکار آنقدر ز یمن بود حرف نوبت

 نتوانستنم
 بود. یرشته کالم بدست چه کس نمیرا جمع و جور کنم و بب فکرم
 ه؟یلبخندات واسه چ نیبپرسم ا شهی_ م
حرفش شوکه شدم، به سرعت دستمو به سمت  لبم بردمو  دنیشن از

 خواستم
 یکنم. بازهم لبخند زد، تبسم افتیحت و ُسقم سخنش را در ّص

 همراه با
 ریتوانستم آن رفتارش را تفس ینم قایدق تمسخر. یو کم شخندین

 کنم.
ب دادم من هم مقابله به مثل کنم و سوالش را با سوال جوا حیترج
 بدهم.

به خودم  گاهتویگاه و ب یزل زدن ها ُلیتونم دل ی_ منم م
 بپرسم؟...

اونقدر بهم زل  یتون یم ست،یجرم ن یقانون چیه یتو دنیخند
 !ینزن



پروا حرف بزنم و  یب نگونهیکرد که من ا یفکرش را نم دیشا
 بخواهم
ول طتا به آن لحظه و در  دیکنم. شا انیب یفیرا به طرز خف تیواقع
 آن
 یب نیبود که ارباب را با کلمه "تو" بخوانم و ا امدهین شیپ کسالی

 پروا
 زده کرده بود که چه رتیح شتریو ب شتریرا ب سیگفتن هم دن سخن

 یزیچ
 آن همه جسارت شده بود؟! باعث
از لبش دور شد و شتابان نگاه از من گرفت. صاف سر  لبخند
 شیجا

اش برگشت. پرغرور و سرد درست  یشگیو به جلد هم نشست
 مثل

و شکننده پر کرده  یسنگ یها خیزده که درونش را  خی زمستان
 بود و
 ،یلوند ،یبه نام دلبر یاز بت شکن یستیها با خیشکستن آن  یبرا
 ای

 شکردم تا بتوانم پا به اندرون سرد و خشک یاستفاده م یگر عشوه
دم گذشته بارها و بارها اجرا کر کسالیکه در آن  ی. ترفندبگذارم

 اما
بود که تا به  یباهوشتر از هر مرد سینداشت. دن یا جهینت چیه

 دهیحال د



 .بودم
درست  نیطرز تفکر خودم خنده ام گرفت. مرا چه به ارباب! ا از
 که
 یم بایخوش پوش و ز اریبور و جذاب و در نوع خودش بس یمرد
 بود،
 او را به ،یحفظ خودم از خطرات احتمال یبرا دمید ینم لیدل یول
 میایدن

از  یکردم. چه کس یهم درست فکر م دیدانم شا یکنم. نم دعوت
 سیدن

 یم یگرید زیاهرچیو فروش  یلوند ی...اگرهم مرا برابهتر
 خواستند

 از ترشحات افکار راتر؟؟یاز ارباب خودم جذابتر و گ یکس چه
 کرده ام را خیخودم ضربان قلبم به هزار افتاد. دستان  ضیضدونق
 به هم
ابرها  یرو مایهواپ زیو از پنجره کنارم به حرکت ر دمیمال
 دی. باستمینگر
 درکردم. آنق یشده آماده م نییاز قبل تع یهر اتفاق یرا برا خودم
 یزنانگ

 یبرا یآمدم.وقت یبر م زیخوب از پس همه چ یلیبودم که خ بلد را
 نیاول
 جانیبرقرار کردم، ه ارتباطام با اشکان  یدر دوران نامزد بار

 درونم به



 میزودگذرش برا یبود، حال خوش آن دوران و لذتها دهیرس هزار
 طعم

 و کوتاه. یو خوردن نیریرا داشت همانقدر ش یآبنبات چوب کی
مرا از چنگال افکار و  ریبه فرودگاه ازم دنیخلبان و رس یصدا

 خاطرات
 ییام رهاند. بالفاصله خودم را جمع و جور کردم ولحظه ا گذشته
 نگاهم

 یکامل و خوردن ییصبحانه ا یافتاد که حاو سیدن یجلو زیم به
 بود.
و مسلط و  دیجو یرا در دهانش م ییلقمه ا زیر زیداشت ر سیدن

 آرام
 یخودش تنها داشت آنهمه خوراک نکهیبود. از ا شیبه جلو نگاهش
نکرده بود، دندان  یتعارف چیخورد و از من ه یرا م خوشمزه
 قروچه

کرد و  یبه سمتش انداختم. دلم ضعف م ینیکردم نگاه خشمگ ییا
 بایتقر
و استرس لب به  جانیشد که از فرط ه یو چهار ساعت م ستیب
 یزیچ

را گره کردم و همان وقت خدمه  میبودم. از حرص مشت ها نزده
 ینیس

بار از آنجا دور  زیگرفت و همراه م لیتحو سیرا از دن صبحانه
 کرد.



 میدش ادهیپ مایاز هواپ یبزنم. وقت ادیرا فر میداشتم گرسنه گ دوست
 یسع

به آب نزنم، چرا که هر  گداری ب ُیاز شدت خشم و گرسنگ کردم
 وقت

 و زمان را به هم نیشتم زمآورد دوست دا یفشار م میبرا یگرسنگ
 ببندم.

جذاب بود که طرز راه  میمغرور و ارباب زده همانقدر برا سیدن
 رفتنش،
بچگانه  یهایلجباز نیو هم گاهشیگاه و ب یصحبت ها سکوتش،
 اش که
 به صرف صبحانه دعوت نکرده بود. مرا
فرودگاه به  یا شهیش یرنگ، دم درب ها یو مشک یشخص نیماش

 همراه
حرف به سمت  یهر دو چمدان را ب سیمنتظر ما بود. دن راننده
 راننده
 یکرد و سپس دربها یسالم و احوالپرس یداد و راننده با ترک ُهل

 یصندل
کنارهم در  سیباز کرد. من و دن مانیرا برا یمشک نیموزیل یپشت

 یصندل
 یبه ترک یبا راننده دو سه کلمه ا سیو دن میگرفت یجا عقب

 صحبت کرد



ختم  ریازم یاطراف نگاهم به بافت شهر ساحل یمن از پنجره ها و
 شد.
 یبود.اتاق سیدن گریبزرگ و چند ستاره برنامه د یبه هتل رفتن
 نسبتا

و  بایز اریبس یکه چشم نواز ایو دو تخته رو به سمت در بزرگ
 یدنید

 بود که امدهین شیپ تیبود. تا به آن موقع سیاتاق من و دن داشت
 یحت
اتاق حضور داشته باشم و  کیمن با اربابم در  بارهمکی یبرا

 بخواهم
 کنم. استراحت
الم شاز تختها گذاشتم و خود بالفاصله مانتو و  یکی یرا رو چمدانم

 را
و  ستادهیرو به پنجره بزرگ اتاق ا سیکندم. دن رونیتنم ب از

 نگاهش به
و درد  یرنگ روبرو معطوف شده بود. گرسنگ یزالل و آب یایدر

 شکم
هم مضاعف آن گشته  یآورد و سردرد بد یفشار م میبرا داشت
 بود و
 ونریتوانستم خودم را از آن احواالت ب یم گاریبا آتش زدن س تنها

 بکشم.



کردم و  رورویرا ز فمیداخل ک یتخت نشستم و با ولع محتوا یرو
 پاکت

داشت و با همان  یفیرا جستجو کردم. دستانم لرزش خف گارمیس
 حال
ا ه لب گرفتم و همراه با فندکم روشنش کردم. پُک اول رب یگاریس
 قیعم
 دنمیکش گاریاتاق رها کردم. گرچه س یو همه دود را در فضا زده
 شتریب
ه ب نکاریبا ا دمید یبود اما بد نم شیخو یدرون ازیخاطر رفع ن به

 ارباب
 هستم. یو مغرورم بفهمانم که از او دلخور و ناراض لجباز

 یتح دمیاز او ند ینه حرکت ینه حرف دمیاول را که تماما کش گاریس
 به

را هم  یبعد گاری! سستیاز چ یدود ناش نیا ندیبرنگشت بب سمتم
 آتش
 وشام آخر. مح یاز نقاش یریمقابلم زل زدم. تصو یو به تابلو زدم
 یشام آخر بودم که صدا زیصحنه م نیتک تک مدعو یتماشا

 در سیدن
 .دیچیپ گوشم

 .گارتوی_ خاموش کن س
داد.  یو تندخو نشان م یرا به سمتش چرخاندم. نگاهش عصب سرم

 یروین



از  گریکرد که عزت نفسم را حفظ کنم و د یم تیمرا تقو یبیعج
 اربابم
و ترک آن  گاردهایهم نبودن باد دیبه دل راه ندهم. شا یترس

 عمارت
 شجاعت را به من داده بود تا بتوانم بر ترسم نیا بیو غر بیعج
 غلبه
 یگریآمده بود. پُک د رونیاش ب ییاز غار تنها یهم کم سی. دنکنم
 زدم
 شهیبه آمدنش کنار تختم چشم دوختم. چشمان ترسناک و مثل ش و

 اش به
خواست  ینم ییبود. دو دستش را به کمرش گرفت. گو رهیخ من
 از

 م بشود.ک یزیو ساالر بودنش چ جبروت
 قدغنه. دنیکش گاریس یمن هست شیپ کهی_ تا زمان

 رفتنیبود با پذ یحرف مساو نیا رفتنی. پذاورمیخواستم کم ب ینم
 یتمام

حرکت دود را به سمتش از  نیلذا بدون کوچکتر سیدن یها خواسته
 دهان
 یاو، عصب یاز جانب من به سو یبود کم محل دایکردم، پ خارج
 یاش م
. نگاهم رابه چشمانش دیگوشه لبش را به دندان گز ظی. با غکرد

 گرفتم و



و همزمان  دمیزدم، چنانکه دو لپم را به داخل کش یمحکمتر پُک
 دود را

 د.ز داد بایبا خشم فرو خورده اش تقر نباریفرستادم. ا رونیب قایعم
 ؟یبرده ام باش گهید یتون ینم نجایا میاومد ی....فک کردهی_ چ
 الیخ

 .من قدرتشو ندارم که مچاله ات کنم؟!.. میستین رانیچون ا یکرد
 زد. یزهرخند

برو برگشت  یب گمی...فقط هرچه که مسیخبرا ن نی_ نه عشقم از ا
 بگو
 !ینیبیوگرنه...بد م چشم
 اوردیبه سرم ب ییخواست بال ینگرفتم، اگر م یرا جد دشیتهد

 حتما در
 نیاکردم به  یهرچه که فکر م یافتاد ول یم میبرا یاتفاق کسالی آن
 جهینت
ارزشمند  اریو دوستش اردکان بس سیدن یکه وجودم برا دمیرس یم

 بود
 رساند. یکالن م ییآنها را به معامله ا که
 و در چشمانش غرق شدم. دمیراحت و آسوده کش ینفس

تجربه  چوقتیمکرر رو ه یو سردردها ی_ گرسنگ
 چوقتی...ه؟یکرد
نداشتن سرپناه و  ینداشتن خواب راحت و کاف یدون یم
 یدونی...مه؟یچ



 ...ه؟یخونه و اون خونه کردن چه درد نیو ا یدر دربه
 از اشک و غم پوشاند. یرا هاله ا چشمانم

و پشت بندش از  یدوران کودک نیشدن تو بهتر دهیدزد یدون ی_ م
 دست
دردا رو  نیاز ا چکدومی...نه... تو هه؟یخونواده چه درد دادن
 و یدینکش
همه  تونهیو م کنهیم ییچه غوغا ششیبا اون آت گاریس یفهم ینم
 نیا
دم خاکستر کنه. نگاهش رنگ حسرت به خود گرفت.  هی شارویآت
 یب

 یتمام و روشن البه ال مهین گاریبه من و دستان لرزان و س حرف
 دو

در حال مزمزه کردن  دیگشت.شا رهیاشاره و سبابه ام خ انگشت
 از یمین

 کرده اریبود. هرچه که بود سکوت را اخت میدردناک زندگ اتفاقات
 نیو ا
م، که مقابل اربابم به خرج داده بود یبودم که با تمام جسارت من

 داشتم با
را با علت  میها دنیکش گاریس لیزدم و دل یم ادیوجود فر تمام
 شیبرا

 دادم. یم حیتوض



 یحال منو م دهیکش ویچارگیو ب یکس یدرد ب کهی_ فقط اون کس
 فهمه که

و  هیپدرو مادر عروس شدن چه حال یب یسن شونزده سالگ تو
 بعدش سه

 یاونم چرا؟؟ چون از ب ،یشوهرت بمون شیپ ینتون شتریب ماه
 تیکس

 مثل شئ یو پشت و پناه یحام یدونن ب یکردن و م سواستفاده
 ...یبر کننیپرتت م کبارمصرفی
به  سیله و خاموش کردم. دن میجلو یشدستیرا در ظرف پ گاریس
 تسم

خنک و  ییهوا کهیرا گشود و زمان کطرفشیاتاق رفت،  پنجره
 مطبوع

ف از لحظات قبل،به حر یداخل اتاق هجوم آورد، با لحن آرامتر به
 آمد.
مثبت  زیخ یکه گفت یعیوقا نیاز تموم ا یتونست ی_م

 تو ی...بریبردار
 یکه ب نیبه ا یدیاما تو فقط چسب گه،یآدم د هی یترسات و بش دل

 کس و
 !یخانمان یو ب کار
در وجناتش  یرا به خوب شیو تشو یکالفگ د،یبه سمتم چرخ یتند
 یم
 دستانش را در هوا تاب داد و به ادامه سخنش در آمد. دم،ید



کاسه چه کنم چه  یچرا به جا ؟یدرست خلق نکرد توی_ چرا زندگ
 کنم

و اشتغال  یدرس بخون نکهیحرفه، ا هیسراغ  یگرفتن نرفت دست
 داشته
 ...؟یباش
 که ییشلوار پارچه ا بیرا برقدم زدن نهاد، دستانش را در ج بنا
  تیف

 بود، برد. بدنش
روز  هی دیساال به ام نیو همه ا یدیحصار کش هی_ تو دور خودت 

 خوب
 خلقش یکه خودت بخوا ادیم یروز خوب وقت هی یول ،ینشست
از تو و امثال  شونیزندگ طیمثل تو که شرا یی...بودن کسایکن

 توهم بدتر
نخوردن! خودشونو نگه داشتن. آنقدر درست و  نیزم یول بوده،
 بجا و

که دوست داشتم فقط او سخنور باشد، درست  کردیصحبت م وایش
 مثل
کرده، از  یسالها را با من زندگ نیتمام ا ییروانشناس، گو کی

 همه
و دانستم حق با او  یام گفت. م یو احساسات درون احواالت
 سخنانش



با او وارد  یدادم مخالفت کنم و از در دوست یم حیترج یول است
 نشوم.
**** 
 مرا با خود به قلب شهر سیدن میبود ریکه در شهر ازم یاول روز
 و

 سیدن نیکه ا دیگنج یبرد. در باورم نم یکمرالت یخیتار بازار
 همان
 نیبود و با شلوار ج دهیخودم باشد! لباس کت و شلوار نپوش ارباب

 و
 بود که تمام یدرحال نیآمد، ا رونیقرمز رنگ از هتل ب یئشرتیسو
 آن
 ییو کت و شلوار در جا یمن او را به جز لباس رسم کسالی

 مالقات
 بودم. نکرده
 در پرجذبه بود چرا که اریمن بس یبود و برا ییبایو ز یسنت بازار
 طول
 اویبه همراه ش شیچندسال پنرفته بودم.  یمسافرت نیبه همچن عمرم

 و
 لیوسا دنیچند روز را به شمال سفر کردم و بس! از د دوستانش

 ینییتز
 کجایآمدم و دوست داشتم همه را  یبه وجد م ینتیز  ورآالتیز و



 یو کم حرف جا یخشک و مقررات سیکنم والبته دن یداریخر
 خودش را

و  دیق یعوض کرده بود که ب یپسر جوان و سرزنده و شاداب با
 شرط
" یکرد. مرا به موزه" ک یم یداریرا که دوست داشتم خر هرچه
 هم برد

 دنشانیو لوکس. که من با د یمیقد یها نیکه پر بود از ماش ییجا
 قند
 یم فراوان به بدنه آنها دست اقیشد. با شور و اشت یدلم آب م یتو
 دمیکش
اما با  رمیخواست از همه آن لحظات عکس بگ یالبته دلم م و

 نداشتن
 شد. یحالم گرفته م ییلحظه ا یبرا یعکاس نیدورب ای یگوش
به شدت ضعف داشتم و  کهیشب قبل از برگشتن به هتل درحال آخر
 از
مرا به رستوران  سی. دندمیچیپ یداشتم به خودم م یگرسنگ درد
 و کیش
غذا خوردم، البته به جبران همه  ریدل س کیبرد و  ییبایز

 که یگرسنگ
 امآر سیو دن مینشسته بود ییدونفره ا زیبودم. پشت م دهیکش آنروز
 و با



 یبود. داشتم به بودن در کنارش م شیدر حال سرو غذا نهیطمان
 دم،یشیاند
ن به م سیدن رانیآمد در ا ادمیاو هستم،  شیمن پ یتا ک نکهیا به

 گفت در
را مکند، به فکر فرو رفتم. نکند  یم یمرا همراه ییسفر تا جا نیا

 در
از دست  یشود؟! ..."واااا یشهر رها کند؟ پس اردکان چه م نیا
 نیا

 یشام خوشمزه لذت کاف نیا دنیاز چش زارنیمزاحم که نم افکار
 رو
 !"ببرم
و  دمیشده کش یبا درنگ دست از خوردن مرغ سوخار ییا لحظه
 نگاهم

 مرا نگاه کند، درحال برش نکهیبدون ا سیماند. دن رهیجلو خ به
 گوشت
 گفت. یبشقابش بود و با خونسرد داخل

 مگه گرسنه ات نبود؟! ؟یخور ی_ چرا غذاتو نم
 میبه باال و سپس در راه گلو میرا در سمت پهلوها یمیعظ فشار

 یحس م
 آمد؟! شیپ ییکهویاستاندارد چرا  ریحال بد و غ نهمهی! اکردم
رها کردم و هر دو دستم را به  یشدستیپ یو چنگال را رو قاشق
 میپهلوها



کرد، گرفتم و سفت و محکم به  یکه فشار درد را احساس م ییجا
 داخل
ه بزنم. سرم را ب یدادم. نتوانستم از شدت فشار و درد حرف فشار
 قفسه
 حال بد و د،یام گرفته و همان لحظه بود که احساس تهوع شد نهیس

 خرابم
 عیبرخاستم و سر میو مکث از جا دیترد یکرد. ب دیتشد شتریب را

 خودم
که نشسته  ییباالتر از آنجا یدر قسمت یبهداشت سیبه سرو را
 م،یبود

 یام بود با عق زدنها چارهیدر معده ب اتی. هرچه محتورساندم
 باال یاپیپ

قابلم م نهیتمام جانم به لرزش درآمده بود. در آ م،ی. دستم، پاهاآوردم
 به

 یب و چشمان زاللم دتریسف شهیزل زدم. پوست روشنم از هم خود
 روح

آب به سرو  شتریمشت، دو مشت و بلکه ب کیسرد شده بود.  و
 صورتم

 زین میدونفره رفتم. پاها زیآمدم. به سمت م رونیو از توالت ب زدم
 انگار
. ام بود یراه رفتن نداشتند. همه تالشم حفظ حال درون یبرا یجان
 پشت



 را گرفتم. سمیبرداشتم ونم صورت خ یکه قرار گرفتم دستمال زیم
هنوز هم در حال سرو  ندازدیب یبه من نگاه نکهیبدون ا سیدن

 شیغذا
بوجود  تیداد و وضع یبه خودش نم یتکان نکهی. از حرص ابود

 آمده ام
 د،ید ینگران کننده نبود، انگار که اصال مرا نم شیبرا اصال
 میدندانها

 خفه شده گفتم: یهم فشردم و با بغض یرو را
 .ی_ ممنون بابت شام و همه چ

 مرا نگاه کند، دست نکهیآخرش را در دهان چرخاند. بدون ا لقمه
 برد و

 اتیتمام محتو یو وقت دیبود سرکش وانیکه در ل یدنینوش یکم
 داخل

 را فرو داد، سرش را باال گرفت و به من چشم دوخت. دهانش
 ...هیعی_ طب

 نبود!! یعیطب زیچ چیبود؟ به نظرم در آن روزها ه یعیطب یچ
 حق به جانب دهان باز کردم. ییتندمزاج و چهره ا یلحن با

ما شبدنم وارد بشه و  ستمیهمه فشار به س نیا نکهیا ه؟یعیطب ی_ چ
 یصندل

 ه؟یعیطب نیترک نکن خودتونو
 یتوجه به حرف ینداشت! ب ریهم تاث هیصدم ثان کیکه زدم  یتشر
 که



 در ادامه صحبتش گفت: زدم
امروز از خوردن هر نوع  نی. واسه همهیعیاسترس طب نهمهی_ ا

 خوراک
 یختگیچون استرس باعث ضعف معده و بهم ر ،یبود معاف

 ستمیس
 یم هیرا آنقدر خوب توج شیتمام کارها نکهی. از اشهیاون م یدفاع
 کرد
تر از قبل  یآورد، عصب یم شیکارها یو برهان برا لیآنهمه دل و

 شدم
آن اوضاع و احوال نداشتم.  رفتنیجز سکوت و پذ یچاره ا یول

 سرم
ه تق و لق شد میتمام استخوانها ییبه دوران افتاده بود و گو زین

 بودند.
ا براننده را  سیخوب شدکه دن یلیدر بدن نداشتم راه بروم. خ یجان
 تلفن
 ی. بمیرنگ به هتل برگشت یمشک نیموزیکرد و به همراه ل خبر

 حرف
 مااکنم  ضیرا تعو میم لباسهاوارد اتاق شدم. خواست سیاز دن جلوتر
 هنوز
توانم به دور از  یچطور م ،یمتر ستیبودم در آن اتاق ب مردد
 چشم
 لباس عوض کنم که به حرف درآمد. سیدن



 .یتا سرحال بش یریدوش بگ هی_ بهتره 
 چون او یدوش آب گرم بروم ول ریخواست ز یدلم م یلیخ اتفاقا

 همجوابش را بد نکهیشدم و بدون ا الشیخیرا داده بود، ب شنهادشیپ
 یرو
و  دمیرنگ دراز کش دیخوشخواب و راحت سف یاز تخت ها یکی
 به

 و اوردمیدرن میرا هم از پا نمیشلوار ج یبا او، حت یلجباز خاطر
 سرم
 پتو بردم. ریز را

خودش به  سیآب از داخل حمام که بلند شد، حدس زدم دن یصدا
 حمام
ته نشستم و شلوارم را همانطور نشس میدر جا عیباشد، لذا سر رفته
 از
به سمت  عیسر ی. بدون شلوار و با حرکتدمیکش رونیب میپاها

 چمدانم رفتم
شده  میحج یاز داخل لباسها یوقفه تاب و شلواک راحت یب و

 درآوردم و
 یانشده آن را تندتند بپوشم. موه دایپ سیکردم تا سروکله دن یسع
 شانمیپر
 جمع کرده یراحت ریکرده بودم، را با گ نشایشانه ام رها یرو که

 و از



و سرم را به سمت پنجره  دمیتخت دراز کش یبستم. رو پشت
 لیمتما
 یدرخشان تمام آسمان را پر کرده بودند. چند ی. ستاره هاکردم

 نگذشت
و  دیچیمختلف در اتاق پ یها ونیخوش شامپو و لوس یبو که

 یباصدا
شده و حس طراوت و  ختهیدرآم شد،یم ریکه از دوش سراز یآب

 یخوب
نگاهم به سمت تخت  اریاخت یکرد. ب یدر وجودم زنده م را
 که یگرید
 متر از هم فاصله کیشد، به فاصله  دهیمجاور تخت من بود کش در
با ارباب در  یکردم که روز یفکرش را نم چوقتیه دی. شامیداشت

 کی
 بخوابم. اتاق

آمد،  رونیاز حمام ب سیروکردن افکارم بودم که دن رویز درحال
 یموها
 یحوله اش را رو یو با دقت و نظم خاص دیرا سشوار کش سشیخ
 جیپک
بود. تمام آن صحنه ها  دهیپوش یکرد. لباس و شلوار راحت پهن
 میبرا
 یکارها انجامو  یراحت یارباب در لباسها دنیداشتند و د یتازگ

 یشخص



 یر قالب ارباباو را د شهیهم لذت بخش بود، چرا که هم یکم میبرا
 خشک

ا معلمش ر یرا داشتم که وقت ییبودم. حال بچه ا دهید دهیاتوکش و
 در کنار
 یکل ند،یب یاش م یشخص یکارها انجاماش و درحال  خانواده
 یذوق م

 است. دهیرا د ییصحنه ها نیبالد که همچن یو به خود م کند
 ندیبب نکهیآمد مرا نگاه کند و حرف بزند، بدون ا یم شیکم پ یلیخ

 دیدداشت ملحفه ج کهیام، درحال دهیباز است و هنوز نخواب میچشمها
 یرو

 کرد، گفت: یرا پهن م تختش
 یزل زدن به من پاشو دندوناتو مسواک کن، مث بچه ها ی_ به جا

 پنج
 ات، با لَقد بلندت کرد. یشخص فیوضا انجام یبرا دیساله با شش
 یدر پشت سرش داشت! از کجا م گریجفت چشم د کی انگار

 دانست من
و  بیعج شیکنم!! همه کارها یام و دارم او را نگاه م دهینخواب
 بیغر
 ستمبخواهد نگاهم کند چشمانم را سفت و محکم ب نکهی! قبل از ابود
 و

 .دمیرا شن شینزدم، اما صدا یحرف



 یم نجایفردا از ا یاسترس بخواب یکن امشب راحت و ب ی_ سع
 .میر

 یشیبود که به سمتم نشانه گرفت. شور و تشو یکیآخرش، شل جمله
 در
کردم؟؟  ی! فرار مشیبراه انداخت. نه راه پس داشتم نه پ قلبم

 نه...اصال
 هفته کینداشتم، همه مدارکم را  ییمدرک شناسا چینبود، ه یمنطق
 قبل
 و گرفتار شدنم، دست بابک سپرده بودم نیآمدن به جشن هالوو از

 و قرار
 یتو نجای.با فرارم در امیکن یعقدمان را هر چه زودتر رسم ودب

 شهر و
 نیشد و هرچه سبک سنگ یسنگ بند نم یسنگ رو بیغر کشور

 یم
ه اند.هنوز افکارم را به اتمام نرسدمیرس یبازهم به بن بست م کردم
 بودم
 به حرف آمد. که

 یم میستین رانینکن چون ا الیمزخرفو بزار کنار...خ ی_ فکرا
 یتون

کنم، در ضمن  یم داتیسه سوته پ یبر یهرجا بخوا ،یکن فرار
 نجایا



ه هم رون،یب یهتل بزار نیپاتو از ا ینداره. تا بخوا یتیامن چیه
 جوره
 دادنت هستن. بیتلکه کردن و فر یبرا آدم

 و به پهلو و دهیتخت دراز کش یرو دمیرا باز کردم و د میچشمها
 سمت 

ا رفکرم  نباریگشته است، چشمانش را بسته بود. انگار ا لیمتما من
 زین

 بود! خوانده
که هر لحظه ممکن بود خواب چشمانش  ییمایچشمان بسته و س با
 را

 گفت: یشتریب دیجمله آخرش را با تاک ببرد،
 خام نکن. الی_ حواسم همه جوره بهت هست...خ

 هماو دی، شابه خود گرفته بود یو البته چهره مظلوم یخواستن یلیخ
 مثل
 رسند، یبه نظر م شهیآدمها که هنگام خواب معصوم تر از هم تمام

 بود.! نگونهیا
 دادم و چشمان یحس بود، تنم را کش و قوس یبدنم کرخت و ب تمام

نبود.  شیدر جا سیآلودم را به سمت تخت مجاورم گرفتم، دن خواب
 ترس

. زمیبرخ میاز جا عیکه داشتم مرا وادار کرد سر ییدلهره ا و
 چشمان



 دیدر اتاق نبود. با سیرا معطوف اطرافم کردم، اما دن کنجکاوم
 دوش

 یمانتظارم را  یا ندهیمعلوم نبود چه سرنوشت و آ چیگرفتم، ه یم
 کشد!
. میرفت یهم آن کشور م دیامروز از آن شهر و شا سیقول دن به

 پس خودم
کردم.  ریبدنم سراز یدوش سپردم و آب گرم را رو ریز را

 چشمانم را
حوله را  ،یفرو رفتم. پس از لحظات نیریش ییو به خلسه ا بستم
 دور
هشت صبح را نشان  یزیآمدم، ساعت روم رونیو ب دمیچیپ خودم

 داد یم
را در  لمیو تمام وسا دمیبودم. لباس پوش سیخبر از دن یمن ب و

 چمدانم
 دادم. یجا

شدم، ساعت از  سیام را صرف کردم و همچنان منتظر دن صبحانه
 ده

 هتل با اتاقم تماس گرفته شد که یاز الب نباریهم گذشت. ا صبح
 لمیوسا
 یو حال بدم، اثر کوچک شبی. از دنییجمع کنم و بروم طبقه پا را

 مانده



رفته  نیکه آن هم بعد از دوش گرفتن و صرف صبحانه از ب بود
 یوکل

 آمدم، همان راننده دو روز رونیشدم. از آسانسور که ب یپرانرژ
 قبل که

ا ر فمیبود به سمتم شتافت و چمدان و ک ستادهیهتل ا یدر ورود دم
 گرفت

خارج شد. من هم متعاقب او خارج  یخروج یجلوتر، از دربها و
 شدم.
شناختم، راهم را به آن سمت کج کردم و مدام در  یرا م نشیماش
 نیا

و  دههمراهم بو نجایند تا اخبر کجا رفته؟! نک یب سیبودم که دن فکر
 از
 را !! راننده درب عقبسیسفر کنم، بدون دن ییبه تنها دیپس با نیا

 میبرا
 یصندل یو اردکان افتاد که رو سیو ناگهان چشمم به دن گشود

 عقب یها
 .بود یرگیهم نشسته اند. از من مکث و از آنها تعلّل و خ یروبرو
 یکم شیبه خودش داد و در جا یکوتاه تکان ییبا خنده ا اردکان
 جابه جا

 کرد. داینشستن من پ یبرا ییو به نظرم در کنار خودش جا شد
 .ی_ سالم بانو خوش اومد



 ادد یدادم، نه به خودش تکان سیتامل کردم، نگاهم را به دن بازهم
 نه

م بود.سوار شد دهیکرد! بازهم کت و شلوار مرتب و برند پوش سالم
 یو ب

باعث تعجب اردکان و  یحرکتم کم نیکنارش نشستم و ا درنگ
 البته خود 

دعوت و  چیه یدانستم در آن لحظه توقع نداشت ب یشد. م سیدن
 یحرکت

 .ابمیحضور  کنارش
 را به خود جلب کرد. سیاردکان توجه من و دن یصدا
 .یبه اربابت تعلق خاطر دار نقدریخوبه که ا یلی_ خ
بلند و تاب  لی. اردکان سبستیرا نگر اردکان یرچشمیز سیدن

 دارش را
 داد. چیدو انگشت پ با

 بود؟؟ ی_ اسمت چ
 اماردکان تم دنیدانم چرا با د یسروکله زدن را نداشتم، نم حوصله

 حس
 یشد! اما نم دیحس ترسم دوباره تشد دیحال مثبتم گرفته شد! شا و
 شد

نبودند که بخواهم  یو معمول یعاد یآدمها نهاینداد، ا جواب
 شانیبرا

 .میایباال ب طاقچه



 .دمینال رلبیز
 _ نجال...

 من متوجه رفتار و حال گرفته اینگفتم و اردکان هم گو چیه گرید و
 شد
 داد. حیسکوت را ترج که
ده سال به  یرنگش او را از سن شصت سالگ ییمویو شلوار ل کت
 عقب
اعت صفحه اش گرفت و س ینیرا به نوک ب نکشیبود، ع دهیکش

 گرد 
ساکت و  شه،یطبق معمول هم سی. اما دنستیاش را نگر یبیج
 لکسیر
بازهم فعال شده بود و دلش  مینشسته بود. حس کنجکاو شیجا در
 یم

 یدر دل خدا خدا م یو مقصد کجاست؛ ول ریبداند مس خواست
 کردم که

  ردرمیچرا آنهمه از آن پ دانمیمرا با اردکان تنها نگذارد. نم سیدن
 ییمویل

که خودشان را جوان  یریراجع به افراد پ چوقتیداشتم. ه واهمه
 نگه
 یندیداشتند و به دختران و زنان جوان نظر داشتند حس خوشا یم

 نداشتم.



از  لیاتومب ن،یوقفه در ماش یدو ساعت حرکت ب یکیاز  بعد
 حرکت

 کجا بود؟! ی. مقصد بعدستادیا
 و خطاب به من گفت: دیآرام لب برچ ییبا صدا سیدن

 سپرازت شد جواب نده ب یهر سوال م،یبر یراهو با کشت هیبق دی_ با
 به

 .خودم
 یدر نگاهم بود، دلم م یدیکردم... رنگ عجز و ناام نگاهش
 خواست

نگفت و  یزیداد، اما افسوس که چ یم حیتوض میماجرا را برا کل
 من
 اهمعلوم به رنا یبه شانه اردکان و او به سمت اسکله و مقصد شانه

 افتادم.
...درست مثل ستین ادمی میاز گذشته و دوران کودک یادیز ریتصو

 هی
 م بهاز دوستا یکیروز به همراه مامان و  هی! تیبرام تا واقع خوابه
 پارک
ر شدم و همه اش دنبال راه د ینم ریس یاز باز چوقتی. من همیرفت
 رو
 کنم، تاب بزنم و یباز شتریکم ب هیو  چونمیتا مامانو بپ بودم

 سرسره



 تیاز پارک هدا یمنو به سمت یباز جانیبشم. اما اونروز ه سوار
 کرد
 تمتونسیالجثه اونجا بود که نم میسرسره عظ هیخلوت بود... یکم که
 یب
و  وماومد جل یاومدن، خانم نییبشم! بعد از دو دور باال و پا الشیخ
 از
اونو  خوادیمغازه است و م هی یکمک خواست. گفت دخترش تو من
 نهیبب
اجازه رو  نیچون شوهر سابقش صاحب مغازه است بهش ا اما
 از ده،ینم
 شهیکنم. هم یتقاضا کرد برم و خودمو دوست  دخترش معرف من

 عاشق
و امپ نکهیبودم. رفتم و وارد مغازه شدم، اما هم ایباز ستیآرت نیا
 یتو

خونه  هیسر از که  شدیچ دمیگذاشتم، نفهم یریالتحر لوازم
 یلیدرآوردم. خ

 من که به دام یتله بود برا هیاون زن  یهمه حرفها دمیفهم زود
 .فتمیب

 یلیشش سالم نشده بود و مدرسه نرفته بودم. من خونواده خ هنوز
 یخوب

دونه دخترشونن  هی یکیکه عاشق  ییاز همون خونواده ها داشتم،
 و منو



 نیهم دیپدرومادرم بودم و شاکنن! من تنها بچه  یعوض نم ایدن با
 مسئله
پدر ومادربزرگمم منو در حد پرستش  یشده بود که حت باعث
 دوست
بابا  شهیباشن. متاسفانه فقط اسم مادرمو خاطرم هست. هم داشته

 یگل
شدنم مثل تموم  دهیکردم دزد یفکر م لی. اواکردیصداش م جون
 آدم
که  دنیمدت به پدر و مادرم اخطار م هیها هست و بعد از  ییربا
 اگه
 !میکش یبچه تونو م نینفرست پولو
 یم سیو خودمو گاها خ دمید یم کابوساز ترس کشته شدن  شبا

 کردم.
ن موندم. بجز م یشده بودم، فقط چند ماه دهیاون خونه که دزد تو

 دو مرد
تو خونه  زاشتن یم یبه کارم نداشتن ، حت یبودن که کار گهید

 آزاد باشم
ام  دهخونوا شیاز برگشتن پ گهی. بعد از چند ماه دنمیبب ونمیزیتلو و

 دیناام
 مدرسه بودن من هنوزم تیهمه دوستام تو اونموقع کهی. درحالشدم
 شیپ



بعد !؟دنیچرا و به چه خاطر منو دزد دمینفهم قایرباها بودم و دق آدم
 از

 اونجاخانم جوان  هیکردم که  دایانتقال پ ییچند ماه به خونه ا گذشت
با او همخونه شده بودم و اسمش صبا بود. بهم  کرد،یم یزندگ

 یدرس م
 رنگاداد...ا یم انجامامو  گهید یکارها یلیو خ یغذامو... باز داد،

تا  میخونه بود هی یام بود. با صباجون تو یو معلم خصوص مسئول
 نکهیا
 خچالیو رفتم که از  دمیشب از خواب پر یها مهین یشب وقت هی

 آب
. روز دمیاز اتاقا شن یکیرو از داخل  یصبا و مرد ی. صدابخورم

 بعد
 و بازم تنها شدم. دمیصبا رو ند چوقتیه گهید

شده از دست آدم دزدا فرار کنم و  یزد هرجور یبه سرم م یگاه
 برم

 ...زهایچ هیداشتم نه اسم محله و بق یقی...اما نه آدرس دقخونمون
 شد به مرکز یچطور دمیخودمم درست نفهم کهیطور یدتاز م بعد

 یفکر م لیداده شدم. اوا لیسرپرست تحو یب یبچه ها ینگهدار
 کردم

 ریمد یبرا یکنم و وقت دایتونم خونواده امو پ یراحت م یلیخ
 مرکز همه



 یشدم، مکث دهیدادم که من توسط آدم رباها دزد حیتوض انویجر
 کرد و
 کنم!! یمو فراموش مکابوسفقط گفت اگه بخوابم،  بعدش
فراوان و  یهایریگیموندن در مرکز، بالخره با پ کسالیاز  بعد

 صحبت
و بشه و پدر هیقض ریگیخانم معلمم قرار شد، خانم معلم خودش پ با

 مادرمو
 که داده ینکردم، اون آدرس داشونیپ گهید چوقتیکنه، اما ه دایپ

 بودم
از  یبود و بعدها که بزرگتر شدم و تو سن پونزده سالگ اشتباه
 مرکز
 میاز خونه قد یکردم، خودم دنبال خونمون گشتم اما اصال اثر فرار

 و
 که حتما همه دوران کردمیخودمم قبول م یام نبود. گاه خونواده
 میکودک

 نداشتم. یپدور مادرو خونواده ا چوقتیبوده و من ه کابوس
آتش عشق دوران  یگداخته ها نیم و اولاشکان که دوست شد با

 وینوجوان
 یزندگ هیو  رسمیاحساس کردم، فکر کردم با ازدواج به عشقم م که
با  یباطل!! از زندگ الیخ یاما زه کنم،یرو تجربه م ییایرو

 زیاشکان چ
 نشد. بمینص ریاز حقارت و سرزنش و تحق ریبه غ یخاص



*** 
و با  ستمیس نیآخر یلیو اردکان سوار بر اتومب سیهمراه دن به

 راننده
مقابل برج  لیو آنگاه اتومب میداخل شهر گشت یقدر مخصوص،

 خفن و
شوم و خودش  ادهیمتوقف شد. اردکان از من خواست پ یکیش

 جلوتر
 .امدیماند و همراه ما ن نیداخل ماش سیشد. اما دن خارج
 سرش کوتاه کرد. اردکان یقبل از به حرکت درآمدن، توقف لیاتومب
 را

حرکت کرد  لیاتومب س،یبا دن یو پس از صحبت کوتاه دیکش داخل
 و من

نگاهم نظاره گر دورشدن آن شدم. اردکان دو چمدان من و  با
 خودش را

 بشاش کرد. یهم نهاد و خنده ا کنار
 هیدوش و  هینظرت راجع به گرفتن  زی_ خب بانو...قبل از هرچ

 ؟ی....موافقهیکوتاه چ استراحت
 کیبا گفتن جمله اش، انگشت شصتش را به نشانه ال همزمان

 کردن باال
شناختمش نه حضورش را در کنارم  ینه درست م قای. هنوز دقبرد
 یم

 احساس کنم. توانستم



 میشد یحرف با او وارد هتل بزرگ یتفاوت باشم، ب یکردم ب یسع
 که
 با حفظ بافت یدنید اریو بس بایز یابانیدر خ مانیبرج روبرو در
 ،یمیقد
 به زبان یرفت و من هم بدنبالش، کم رشی. اردکان به سمت پذبود
خوش اخالق که  یزن لیصحبت کرد و مدارکش را تحو یسیانگل
 پشت

 به گفت که با او جانزدهیبود، داد و آنگاه رو به من کرد و ه زیم
 سمت

 دبروم. خواستم چمدانم را حمل کنم اما نگذاشت و پوزخن آسانسور
خدمه  ست،یکار ن نیصحبتش کرد که الزم به ا یچاشن یکمرنگ
 هتل

 نکهیگرفتم و از ا نییحرف سرم را پا یدهند. ب یم انجامرا  نکاریا
 هنوز

ه نداشتم، خودم را در لفاف ییآداب و معاشرت آن مکانها آشنا با
 سرزنش

 دانستم طبقه چندم را یو جلوتر به سمت آسانسور رفتم. نم کردم
 دیبا

عدد ده،  یو با زدن رو دیدزنان زحمتش را کشاردکان لبخن بزنم،
 هر دو
شدن ها و  رهیشد. خ رهیرا در هم قالب کرده و به من خ دستش
 ینگاه ها



کرد. نگاهم را با  یم تمیاذ یتا حدود یو لوسش کم دارانهیخر
 اکراه از

 یو پشت سر گذاردن طبقه ها گریگرفتم و چشمانم را به سمت د او
 هتل

 ها بپو هردو همزمان  ستادیبه طبقه ده، آسانسور ا دنی. با رسگرفتم
د که در دستش بو یبه کارت ی. اردکان نگاهمیمقابل گذاشت یراهرو
 کرد
ا کردن شماره اتاق، اطرافش ر دایپ یبا نگاه کنجکاوگرش ، برا و
 .دییپا

که  دمید یدر خودم نم یحس چیحوصله بودم که ه یب آنقدر
 ام یکنجکاو

ر ه ایاهم از شماره اتاق و رفتن نزد خانواده ام ارضا کند و بخو را
 زیچ
 کیو  ستیبه اتاق شماره دو دنیرا بپرسم. اردکان با رس یگرید

 و نگاه
 نانیکه از درست بودنش اطم یکارت دستش و شماره آن، زمان به

 حاصل
 اش، گفت. یلب ریبه سمت من برگشت و باهمان لبخند ز کرد

 از اتاق شما... نمی_خب بانو ا
 اش پررنگتر شد و ادامه داد. یساختگ لبخند

 منو دیتون یم نیداشت ی_ منم در اتاق مجاور شما هستم، اگه کار
 در



 .دیبزار انیجر
فافه ر لدبه شوق آمدم اما آن را  یاتاقمان از هم جدا بود کل نکهیا از

 پنهان
 فقط تشکر کردم. یرلبیو ز کردم

 با لحن تمسخرگونه اش گفت. نباریا اردکان
ا ب ییداشته باشم با بانو نوی_ ارباتون اجازه ندادن امشب افتخار ا

 کماالت
 هم اتاق باشم...اما... شما
 و رنگ کندیزبانش مزمزه م ریرا ز یچه حرف زدمیحدس م بایتقر

 خواندم. یم یرا به خوب چشمانش
 یمدر خدمتون هستم و امشب  د،ی_ اما شما اگه بنده رو قابل بدون

 دیتون
 .دیباشمن  مهمون

درهم  ییشد. ابرو یحرفش و تصور آن، چندشم م دنیاز شن یحت
 دم،یکش

 خاصش نجات دهم. یرا از او گرفتم تا از ّشر نگاه ها نگاهم
 ییجا چیکس و ه چیاصال طاقت و حوصله ه قتای_ ممنون... حق

 رو
 .ندارم
 داد. رونیکامال ب ،یرا با پوف دشیو ناام قیعم نفس

من  میبر تونی_ به هر حال تا فردا که قراره به عمارت پدر
 خوشحال



 دیمثل شما هم صحبت باشم، اگه افتخار بد یشم که با بانو یم
 شمارو

 کنم. یهتل دعوت م یدر الب یدنینوش هیخوردن  یبرا
دم  یم حیتو تنمه، ترج یلیراه خ یخستگ ی_ سپاسگذارم ول

 استراحت
 .کنم
 شتریمتر، ولو ب یبه مساحت س یبزرگ در اتاق تخت دونفره یرو

 دراز
 ودب ادیام آنقدر ز یدرون جاناتیبود. ه رهیونگاهم به سقف خ دهیکش
 که

 نیهزار رسانده بود. تمام افکارم حول ا یقلبم را به باال ضربان
 موضوع

م است پدر ادمیکنند؟  یچکار م ونانیکه خانواده من در  دیچرخ یم
 خلبان
نقل مکان کرده باشند!!  ونانیبه خاطر شغلش به  هم دیشا بود،
 ...آره
از  ینشان چیاست چون بعد از گذشت چند سال ه نطوریکه ا حتما
 آنها
 خودم باشند؟ یممکن است پدر و مادر واقع یعنی. افتمین
 !!!؟؟....دانمینم

را با هر دوست به داخل  میها قهیکرد. شق یکار نم گرید مغزم
 فشار



 ینکرد. چشمانم را بستم و محکم پلک رو رییتغ یزی. اما چدادم
 هم

 از سردرد کم نشد. یزی... اما چانداختم
 زدم: یم بیخودم نه به

روشن  یهمه چ گهید ی" آروم باش نجال...آروم باش...تا ساعات
 .شهیم
 ."یگرد یو به اصل خودت برم یش یصاحب خونواده م تو

 .فتمافکارم به خواب فرو ر یالبه ال یچه زمان دانمیبستم و نم پلک
****** 

 است که اغلب مردم ییهمان جا نیکند. ا نیتو را غمگ دینبا رنج
 اشتباه

 کنند... یم
 ارتریهوش یکند، چون انسانها زمان ارتریقرار است تو را هش رنج
 یم

 کند.رنجت را شتریرا ب یچارگیب دیشوند، رنج نبا یکه زخم شوند
 تحمل
 یوقت ،یداریب یاست برا یفرصت نیرنجت را درک کن، ا نکن،
 آگاه
 شود... یات تمام م یچارگیب ،یشو
 ینوشته است. من همه رنجها نیا سندهیحق با نو دیشا دانمینم
 از دهیکش



م را باور دارم که تما نیتا االنم را درک کرده ام، من ا یکودک
 یچارگیب
 شود. یدارد تمام م ام
 شیو اتفاقات پ میچه بود؟ همه زندگ و اردکان سیدانم نقش دن ینم

 آمده
 خواست چشم یبود. دلم م یاز ابهام و ناباور ییدر هاله ا میبرا

 ببندم و
 به آرامش برسم. شهیهم یبرا
از سمت هتل حرکت  یشخص لیهمراه اردکان و همان اتومب به

 .میکرد
و  قیاز عال یشناخت چیبا خانواده ام که البته ه یارویرو یبرا
 قشانیسال

ان ردکلباسم را بر تن کنم، اما ا نیکتریو ش نیخواستم بهتر نداشتم،
 جعبه

 دیبا ه،کرد هیته میآن لباسها را برا سیبه اتاقم فرستاد و گفت دن ییا
 همانها

 واماتن خورش محشر  دم،یبپوشم. ابتدا لباس را با اکراه پوش را
 دهمیشا
زدم و خودم را کامال  یچرخ یقد نهیآ یبود. روبرو رینظ یب

 برانداز
 یکه تا رو یبه رنگ قرمز و مشک ی. لباس پف دار پرنسسکردم
 میزانو



خوش تراشم را در  دیسف یآمد. لباس را به تن کرده و پاها یم
 معرض

سرم را  یگذاشتم. آن را روغن زده و براقش کردم. مو شینما
 سشوار

 یپ یدم.نفس هاز ریرا از جلو به عقب بردم و گ کهیو دو ت دهیکش
 در
 بتوانم به خودم و افکارم مسلط باشم. یام باعث شد کم یپ
کرد. چون  یام م یبه عمارت فقط اردکان بود که همراه دنیرس تا
 دلم
 نکهیدمخور شوم و حرف بزنم، با وجود ا ادیخواست با او ز ینم

 به مقصد دنیالم تا کام تا رس یبود ول دهیامانم را بر یکنجکاو
 یحرف
 هادیپمتوقف شد و ابتدا من و سپس اردکان با احترام  لی. اتومبنزدم
 شد و
گرفت. رد نگاهش را که  مانینگاهش را به عمارت روبرو فورا

 گرفتم،
ه همه خان ییبایکوه وز یافتاد به بلند یبه عمارت چشم نواز چشمم
 ها و

 ینقاش کی ریبودم. درست مثل تصو دهیکه تا به حال د ییعمارتها
 بود،
 یخداا ی. وااادمید یدر عالم کارتن م یکه در کودک ییها خانه

 من! من



کردم که دختر صاحب آن  یخود را آنچنان تصور م شهیهم
 عمارت
از  ی. کارتون سارا کورو را عاشقانه دوست داشتم، دخترکهستم

 خانواده
 دوره کیو پس از  ختیاز خانواده اش گر یلیکه بنا بر دال متمول
 یزندگ
بازهم به دل خانواده و قصر باشکوهشان برگشت.  رانهیو فق سخت
 درست
نم ...من خود  خود  سارا کورو بودم.محکم انگشتاتیواقع نیع بود،
 را به
زد  یم رونیکه از تمام وجودم ب یچسباندم و با تمام احساس هم

 گفتم:
 من چقدر قشنگه... یخدا ی_ وا

 یو آهستگ یبه نرم ابانیخ هیدر حاش یگوشه ا لیاتومب آنطرفتر
 پارک
من به عمارت،  یمتوال یو اردکان با دنبال کردن نگاه ها کرد
 لبخند
 زد، هر دو دستش را به کمرش گرفت و گفت: یپررنگ

سالهاست که در شهر  ،یخاندان موروث نی...اباستی_ البته که ز
 آتن و
 دارن و اآلن با بازگشت تنها فرزند دخترشون شتیمع ونانی کشور

 به



 بندن. یم نیقطعا همه شهر رو آذ کاخ،
 دازمرا سرتا پا بران زش،یبرانگ نیاش را گفت و با نگاه تحس جمله
 کرد.
توانستم  یدر وجودم براه انداخت...نم یدیجد شیتشو شیحرفها

 باور کنم
 هستم! یخاندان سلطنت کیجزء  من

داخل شدنمان به آن قصر باشکوه، زنگ درب  یبرا اردکان
 را یرونیب

 در باز شد و ابتدا من و سپس انجامبار پشت سرهم فشرد. سر چند
 اردکان
. هوا نه گرم بود و نه سرد، میعمارت شد یرونیمحوطه ب وارد
 بایتقر
از  تینسبت به تهران گرمتر بود و در آن موقع ییدرجه ا چند
 سال،

  دوباره بودند. سوز سرد دنییشکوفه کرده و درانتظار رو درختان
 عطر م،ینشست و نس یپاها و بازوانم م یرو صبح یخنکا
آورد. درختان  یبا خود م یآن اطراف را هرزگاه یوحش یگلها
 یکاج در اطراف جاده سنگفرش شده و بوته ها برافراشته قد

 هیگرد و بزرگ در حاش یدر گلدان ها یوحش رنگارنگ یگلها
 جاده، چشمان

 و آن منظره نمیخواست بنش یمرا به خود مجذوب کرد. دلم م رهیخ



آن  ییبایمن هم مانند ز کاشیرا با دقت تماشا کنم...ا یصبحگاه
 گلها،

ر ها را ب ایتوانستم دن یم کاشیکننده بودم، ا رهیجذاب و خ همانقدر
 دو

و همه  زیدرآورم...دوست داشتم همه چ شیخو ریبه تسخ دستانم
 کس را

درب ! به یانحصار خودم داشته باشم، تشنه محبت بودم بدجور در
 بزرگ
دو مرد بلندقامت و الغر که درست  م،یدیساختمان که رس یورود
 مثل
زل زده بودند، از  شانیو به جلو ستادهیخشک، راست ا یچوب

 اردکان
 گشودند. مانیرا به رو یورود یو بعد دربها دهیسوال پرس چند

ه کاخ باشکوه از آن خانواده من باشد! خانواد نیشد ا ینم باورم
 یواقع
 ینرم و گاه میپا ریز یکردم گاه یم ریابرها س انیم یی!! گو من
 یخال
م. گدار به آب نزن ُیشد! همه توانم را به کار بسته بودم ، ب یم

 یچند
 نیساخته شده از جنس بهتر میو ضخ یچوب یو دربها نگذشت
 چوب



گشوده شد و من به محض پا نهادن به اندرون  مانیبه رو روس،
 قصر،

 باشکوه مواجه شدم!!. یه ادرنگ با لحظ یب
 من!! یخداا یوااا
 یو دست بهم کوفته م دیبار یفشفشه و نور م نیآسمان و زم از
 شد.
 یپهن شده و من و پشت سرم اردکان با گام ها یقرمز فرش
 لرزان
 یآن به حرکت درم یشدند، رو یرا که به زور تا م نمیسنگ یپاها

و  باشکوه در حال بهم کوفتن دستانشان بهم یتی. اطرافم جمعآوردم
 یشاد
حضور  یبرا یشد آنهمه شور و شاد یسرور بودند. باورم نم و
 من
 وکردن چهره پدر  دایبه خاطر پ شتریب جانمیو ه ی!! کنجکاوباشد
 مادرم

کردم، درست وسط آسمان هستم، من  یبود.احساس م تیجمع انیم
 و دو
 قیاطرافم را دق یفرشته...سبک و آزاد و رها بودم... صداها بال
 ینم
بودم. مثل مراسم  دهیبود که د ییلمهایبه ف هیشب یزی! چدمیشن

 یتاجگذار



 دمیفرش قرمز که رس یقصر باشکوه!! به انتها کیدر  پادشاه
 کاناپه
و  یرسم یسال با لباسها انهیم یقرار داشت و زن و مرد یبزرگ

 ژهیو
دستانشان را آرام  یمحسوس و شعف خاص یبا شاد تاده،سیا مجلس
 بهم
 .ستادمیگشته بودند. مقابلشان ا رهیمن خ یمایکوفتند و به س یم

 کردم، یدر آنها احساس نم یحس چیبود که ه خیآنقدر  میو پا دست
 یحت

 ورا چرخاندم  میرو یبدستم داده شد و وقت یکه دسته گل ییا لحظه
 صاحب
 !دمیرا د چهره

که بر لب  یمتوال یبشاش و لبخندها ییبود که با چهره ا سیدن
 داشت،
 گل بزرگ را بدست من سپردو گفت: دسته

 به خونه خودت...دخترعمو! ی_ خوش اومد
 درنگ از طپش افتاد! یب یلحظه ا ی! قلبم براستادیا زمان
هنوز در  ای دارم؟یشنوم؟! من ب یچه م نم؟یب یمن چه م یخدااا
 عالم

که چشمانش از  یمرد رومندیسرگردانم؟ دستان نخودم  هپروت
 زشیر



 چیه یانگشتان من نشست. ب یو آرام، نم داشت رو صدایب یاشکها
 اراده

. را به او سپردم شانمیو نگاه درمانده و پر دمیبه سمتش چرخ یا
 چهره

اش مرا به  یمهربان و ساده داشت. چشمان درشت به رنگ آب یا
 ادی

 یرو لیو سب شیر ینداخت. دانه هاا یم سیپرنفوذ دن یچشمها
 یپهنا

 یلیمراخ ینبودند، اما وقت صیو از دور قابل تشخ دیسف صورتش
 یناگهان

اش را کنار گردن و  یسانت مین شیر یزبر د،یسمت خود کش به
 صورتم
 یاز البه ال یی. قطره ادیکردم. چشمانش از اشک جوش احساس
 مژگان
 انگشتانش انیرا محکم م. بازوانم دیصورت من غلط یرو بلندش،

کرده و مرا مماس با خود گرفته بود. جمله اش را به  محاصره
 شدت
زدم  یحدس م طیکه در آن شرا یگریبا زبان د ظ،یو غل یاحساس

 یونانی
 شیچه گفت اما حس کردن احساسات درون دمیادا کرد. نفهم باشد،
 آنقدر



 ینماش چندان دشوار به نظر  یجمله احساس یبود که ادا یقو
 .دیرس
 من قرار گرفت و دستانش را باال برد و یقدم کیدر فاصله  سیدن
 با

 دادن سر به مهمانان فهماند که ساکت باشند و از همهمه و تکان
 صحبت
حرف زد، که  یفارس ریبه زبان غ بایو ز سیبکشند. آنقدر سل دست
 انگار
ش دانم نام ی. نمکردیدرونم ُغلغل م یزیدلم آب کردند. چ یتو قند
 را

 ترس! دهمیشا ای جانیه ایگذاشت  دیبا استرس
ه پا ب دایکه جد یو ناشناخته ا دیجد یایاز واهمه شدن با دن ترس
 یاندرون
خواستم...کاش  یگذارده بودم. کاش هر لحظه از خواب برم اش
 یکس
 خواند!! اما ینم شیب یکابوسرا  دمیجد یایمن و دن طیآن شرا در

 محض بود! تیواقع زی...همه چافسوس
حضور من آنجا در آن  منیُ به  یبودم که همگ یتیجمع انیم من

 عمارت
 گرد هم آمده بودند. باشکوه

 یحضور داشت و لباس بلند آب گرمید یکه در فاصله چند قدم یزن
 ییبایز



سر به رنگ عسلش،  یتن داشت و درست مثل ملکه ها تمام مو به
 را
سر داشت. همان لحظه به سمت من آمد  یرو ینیو تاج زر چاندهیپ
 و

 و لحن حیمل شیکرده ام را در دست گرفت. صدا خیالغر و  دستان
بود. همه مهمانان ساکت شده و به من زل زده  نیدلنش کالمش
 بودند.

 ایاست  یرانی. شک داشتم که او ازدیو مسلَط حرف م قیدق سیدن
 ؟یونانی

 را به من دوخت. همه و نگاه مهربانش دیخند شیآخر صحبتها در
و  یدانستم درباره چه حرف زده که باعث خنده همگ ی. نمدندیخند
 یحت

ها شد. تنها من بودم که مثل کر و الل ها چشم به دهان آن اردکان
 دوخته
 !بودم
 نفسش را آزاد کرد و چشم در چشم من شد و گفت: س،یدن

 نیتو خوشحال هستن...همچن دنی_ همه مهمونا از د
 ویمتریب"دپدرتوجنا

 "پانا
 ...و

 را به سمت ملکه به اشاره گرفت و ادامه داد. دستش
 زن دوم پدر شما و...مادر من! نی_ و همچن



ر قفل شدند، زبان د میگشاد شدند.دندانها رتیچشمانم از ح مردمک
 دهانم
 دم؟یشن یهمه آن حرفها را درست م ای. آدیچرخ ینم

روم حل  یم شیچرا هرچه که پ رد؟یپذ ینم انیپا کابوس نیا چرا
 مسئله،
 نیام ا یهم افتاد و تمام سع یرو میشود؟! پلک ها یتر م گنگ
 بود،

او را  سیکه دن یمرد یهرچند کوتاه، بدست آورم. صدا یآرامش
 پدرم

موجب شد پلک باز کنم  ؛یبا لحن خاص و لهجه زبان فارس خواند،
 و
 چشمانم را به سمت او بگردانم. چهیدر

 ...یقشنگم خوش آمد_دخترک 
لبانم  یرو یتبسم ،یبه زبان فارس شینیریلهجه ش دنیشن از

 نشست. همان
 حاکم بر بدنم را یاز استرس و فشار روان یکوتاه درجه ا لبخند
 یکم

 دوباره گرفتند. یکرده ام جان خی یداد. دست و پا کاهش
** 
دراز  ،یمساحت  کل خانه توران پلنگ یبه بزرگ یتخت اتاق یرو
 دهیکش



 یو معمار رینظ یب یهایبود، گچ بر می.نگاهم به سقف جلوبودم
 خاص
خود کرده بود. چند ساعت از حضورم در آن  فتهیمرا ش آنجا

 عمارت و
گذشت.  یکه موجب افت  فشارم گشته بود، م یدیخبرات جد دنیشن
 دیشا
و به  میایسبب شد که از پا در ب جاناتمیکنترل نکردن ه هم

 یاستراحت
 شیاتهیو حما سیدن یتوجه ها لیداشته باشم! اکنون دل اجیاحت کوتاه
 را
طبق نقشه بود و من دختر  زیکنم...پس همه چ یخودم، درک م از
 یکی
مسائل  یها و بعض تیبودم. اما نسب یو موروث یخاندان سلطنت از
 گر،ید

 سوال یجا میبرا رانیوجود اردکان و چگونه رفتن من به ا همچون
 .داشت
اتاق آمد و پشت بند  یو منبت کار یچوب یاز سمت دربها یا تقه
 آن،
 ارباب من! باهمه دیگنج یوارد اتاق شد. در باورم نم سیدن

 یپاها دنیمن و همخون من است! با د یپسرعمو اقتدارخاصش،
کرد و فقط نگاهم کرد.  یمکث شیو طاق بازم، در جا دهیدرازکش

 چشم



 زیخ مین میدم دادم و در جابه خو یتکان نکهیتا ا م،یچشم بود در
 شدم.
خواست  یم ینطوریهم ا دیکرد. شا یخودش آمد و تک سرفه ا به
 به
 الیخ ل،یدل یمنظور است و من ب یتفاوت و ب یبفهماند که ب من

 خام در
 ییایمتوقف شد.چشمان در شینپَرورانم. جلوتر که آمد، درجا سر
 اش
را  شی. صدادندیاز حرفها به دنبال داشت. مرا در نورد یموج

 صاف
 .کرد

 رو به در کردن؟؟! ی_ مادمازل خستگ
 !هیو کنا شین بازهم

 کردم. یپوف یکالفگ با
 خونه یکردن تو ی...ناز کردن و دلبرنهیبعد کار من هم نی_ از ا

 یا
 وشدن  دهینگران فرار و دزد گهیدارم خونه خودمه و د نانیاطم که
 !ستمیکردن ازش ن رونیب
از  یفیشد و رد دهیسرش به عقب کش کهیطور د،یتمسخر خند به

 دندان
 درآمد. شیاش به نما دگونهیمروار یها

 ؟یریگ یزهر چشم م ای یکن یم دیتهد ی_ دار



 نیشد و هم یجمله اش، خنده اش را جمع کرد و کامال جد آخر
 باعث
نشستم و آب دهانم را فرو  خیس میو دلهره ام گشت. درجا ترس
 دادم.
ه که تازه پا به عمارتش گذاشت یلیکالمش خشن شد، مانند اوا لحن
 بودم.
و  شیو ر یشد ونیوقت هوا برت نداره که دختر شاه پر هی_ 
 یچیق

 !!یبکن یهر کار بخوا دستته
به تخت دونفره بزرگ  یخودم را جمع کردم و وقت گرید یکم

 تاجدار و
ه قالب کرد را در هم میشد . به حالت  نشسته، پاها کینزد یسلطنت
 خیو س
از چشمان ترسناکش گرفتم. آنقدر  یصاف نشستم. نگاهم را تند و
 یم

 یدر حال چه کار نمیکه جرات نداشتم سربلند کنم و بب دم،یترس
 است!
لبه تخت نشست و وزنش را  یامانم بدهد، کنارم رو نکهیا بدون
 یرو

. کردمیاستشمام م یرها کرد. اکنون عطر تنش را به خوب تخت
 یبو



دوست  شهیکه هم یی. از همان جنس عطر و بوهادادیم یخوب
 داشتم. تنها

 یبو شهیداشتم، هم ارتباطکه باآنها  یمردان نیبود که ازب بابک
 یخوب م

ام داد، ذهنم را از تم انجامکه  یریالس عیبا حرکت سر سی. دنداد
 افکارم

کرد. دستش را به سمت چانه ام آورد و ضمن بلند  یخال
 م، مراکردن َس َر

 کرد که در چشمانش نگاه کنم. ملزم
ط مرد آنقدر ترسناک بود؟ چرا سهم من از او فق نیمن چرا ا یخدا

 دلهره
 بود!؟ شیتشو و
 .میحرف چشم در چشم شد یب

کرد.  یچهره ام را خوب بررس یایزد و تمام زوا یپوزخند
 چشمانم،
 لب و دهانم مکث کرد. یو... رو میگونه ها دماغم،

 اش ادامه داد و گفت: رهینگاه خ به
دنبالت بودم...از همه  هیبه سا هیسا شهیهم تیتو زندگ من

 از ات،یگندکار
خواد  یخبر دارم...پس نم یمسخره ات، از همه چ یکردنا یدلبر
 هوا



به  با من و...قدم ،یرو فتح کن نجایا یروزه بخوا هیداره که  برت
 قدم با
خواب از چشمانم داشت . آخ از چشمانش که یریم شیمن پ  خود
 یم

 !گرفت
ه ببه سخنانش زد، چانه ام را محکم  دییاش مهر تا انهیموز لبخند
 عقب
 داد و ادامه داد. هل

...تو از زن بودن  وسیمتریجناب د یبرا یستین ی_تو دختر اهل
 فقط

 جناب یبرا یندیموضوع چندان خوشا نی...و ایرو بلد یاغواگر
شاهزاده  هیشما به عنوان  یمسئله برا نیو قبول ا وسیمترید
 !ستین
 رتزدهیو ح نیواقف بود، خشمگ میبه همه اتفاقات  زندگ نکهیا از

 شدم.
هم حق  دیدانم شا یدرست است؟ نم نیبودم اغواگر!؟... ا یزن من
 با
چاک در  نهیعاشق س یخواهد عده ا یدلم م شهیبود. من هم سیدن

 اطراف
مرکز توجه و  یآنم در هر جمع یدر پ شهیداشته باشم. هم خودم
 قابل



درست همانند قرص مسکن  گرانید دیو تمج فیباشم. تعر تیرو
 میبرا
 نیکه مورد توجه و تحس یبه روز یوا یآور است، ول نیتسک
 نباشم
 شود.... یسرم آوار م یرو ایاست که تمام دن آنوقت

 زد. یلبخند کش دار سیدن
دور کردم، مسبب  تی_ من همونطور که تو رو از قلمرو زندگ

 برگشتت
 یکردنت رو به دست م یو حاال هم خودم سلطه زندگ شدم
 ...پسرمیگ

 یب تیکنم که همه اتفاقات زندگ رفهمتیش دیبا زیاز همه چ قبل
 علت
کرد؟ مگر  یصحبت م نهیباخشم و ک نقدری. چرا استیو ...ن نبوده
 نه
 هم داشتم! یلیمن با او نسبت فام نکهیا

 یجمالت فارس یمهربان و رئوف بود که بعض اریبس یمرد پدرم،
 را
 فتهگام بود که به  یرانیبود صحبت کند و آنهم به خاطر مادر ا بلد
 پدر
در کنار  گریرفته بود. اما وجود زن د ایاو از دن شیسال پ پنج

 پدر، که



کرد، مرا  یو زن پدر معرف شیاورا به عنوان مادر خو سیدن
 درباره
 .ام کنجکاو کرد گذشته
 شته" همسر دومش خواند و همچنان از دفتر گذنایاو را فقط "مل پدر
 زیچ
 گذاشت. ینگفت و آن نامه را سربسته باق یشتریب

ورود و بازگشت  من به خانه  یکه پدرم برا یبزرگ یمهمان
 برگزار کرده

 تمام شد. بود،
 بودند از اشراف زادگان و مقامات  خاص شهر. یجمع مهمانان

 یام بهتر بود، ول یکه داشتم، حال روح یاز استراحت کوتاه پس
 شتریب
از افکار  یدر اتاق بود که آماج سیدن یصحبتها زیهرچ از

 ضیضدونق
دم بو در سالن نشسته یکاناپه ا یبه ارمغان آورده بود. رو میبرا را
 و

 یرکنده کا یرا گذرا به اطرافم گرفته بودم. در و پنجره ها نگاهم
 شده
 به آن عمارت داده بود. ییبایز اریبس یکه نما کیکالس یطرح با

 دور
از  ییبزرگ و بلند بود که تابلوها ییدور سالن طاقچه ها تا

 ریتصاو



شوکران ...ارسطو و  لیوانآتن... یخیباستان و شهر تار ونانی
 سقراط در

 یهمان طاقچه ها یبزرگ الله رو ینصب شده و شمعدان ها آنجا
 بلند
که توجه مرا به خود جلب کرد  یگرید زیداشت. اما چ قرار
 ریتصو
قرار  میروبرو وارید یبزرگ همان خاندان بود که رو ینقاش

 داشت. دو
مرد و حضور دو بچه در کنار آنها. پسرنوجوان  کیدر کنار  زن

 حدودا
که گوشه دامن مادر را بدست گرفته  یساله و دخترک کوچک هفده
 و
 یشبرخاستم و به سمت نقا میداد. از جا ینمنشان  کسالیاز  شتریب

 قاب
بود. هنوز در حال  رینظ یو ب یعیطب زیشده رفتم. همه چ گرفته
 دنیکاو

توجه ام را به خود  وسیمترید یو افراد آن بودم که صدا موضوع
 جلب
و هر چند دست و پا  ردیداشت تمام توانش را بکار گ ی. سعکرد

 شکسته،
 حرف بزند. یفارس اما،
 ؟یرو به خاطر دار ریتصو نیاز ا یزی_ چ



 یبود و نگاه ها رهیخ ینقاش ریسمت صدا برگشتم. به تصو به
 حسرت
کرد. پس حدسم درست بود، آن  یرا به همانجا ساطع م بارش

 دختربچه
سخت بود که  میبه سراغم آمد. باورش برا یبد جهیبوم!! سرگ من

 من در
 خبر یمتولد شده ام و سالها از آن موضوع ب یخانواده ا نینچنیا

 بودم.
بودن  یبر منف یسو و آن سو تکان دادم مبن نیسرم را ا فقط

 کالمش.
 و گفت: دیکش یزد و متعاقبش، آه یزهرخند
ت ..چون تو فقط دو سالینداشته باش ادیبه  یزیچ دهمی...بادرسته
 بود که

ه درآمد تیبه فعال شیاز پ شتریام ب ی. حس کنجکاویما رفت شیپ از
 بود
 را هرچه زودتر انیبه حرف آمدم و خواستم تمام جر اقیبا اشت و

 میبرا
 مرا به آرامش دعوت یبا لبخند  آرامبخش وسیمتریکنند. د بازگو
 کرد و
 زند. یخاص از خودم و خانواده ام حرف م یحتما در وقت گفت
 رآنجابود که د یمن اختصاص داده شده بود، همان یکه برا یاتاق

 بزرگ و یبزرگ که تخت تینها یب یداشتم. اتاق یکوتاه استراحت



مبلمان  کدستیآنورتر  یدر وسط آن قرار داشت. کم دونفره
 و یراحت
 فرش که همانجا پهن شده بود، یو تکه ا یبه رنگ ارغوان کیش

 از اتاق بود یهم در گوشه ا یکرد. کتابخانه کوچک یم ییخودنما
 و پر
؛ دملبم ران یرو یآن کتابها پوزخند دنیقطور! با د یاز کتابها بود
 در

اصال حوصله کتاب خواندن را نداشتم. آن چند کالس  میزندگ
 هم یسواد
 یبود که آن چند سال در آنجا زندگ یداشتم به زور مرکز که

 کردم. اتاق
رو به  یبود، در هر طرف پنجره ا نیدلنش اریاما بس خلوت،

 رونیب
ن که با گشودن پنجره ها و آمد دیساده سف ریحر یو پرده ها داشت

 مینس
که  یزیآمدند. چ یدر م دنیبه رقص صدایداخل اتاق، آرام و ب به
 میبرا

 حیترج یاتاقها بود ول ریدر اتاقم و سا ونیزیبود نبودن تلو جالب
 دادم
 را شروع نکنم. میسوالها لیسر صحبت و س فعال

 اریام بس یدر قصر باشکوه خانوادگ میروز اول زندگ شروع
 آرامشبخش



ود! ب لمیف کی دنیهم د دیو شا ایرو کی هیشب قایبود...دق ییایرو و
 لباس
کرده و دوش گرفته و آراسته به سمت طبقه اول  ضیرا تعو خوابم
 رفتم.

 بود، چشمانم با هایشده از همه خوراک لیبزرگ صبحانه، تشک زیم
 دنید

 زیو همسرش در راس م ویمتریبراق شد! د ینعمت و فراوان آنهمه
 قرار
 یمن، همگ دنیهم. با د یو اردکان هم روبرو سی. دنداشتند

 سرشان را
 یو خاص دیجد زیکردند و نگاهشان را به سمت من گرفتند. چ بلند
 یبرا
 !؟بود دنمینوع لباس پوش دهمی! شادمید ینگاه جستجوگرشان نم لیدل
 به

و به بلوز کوتاه تنم و شلوار ساق گرفتم  نییسرم را پا یآرام
 که یکوتاه
ا ر میافکندم. هنوز سرم را بلند نکرده و فکرها یبودم؛ نگاه دهیپوش
 جمع
 حواسم را جمع کرد. و،یمتریجناب د ینکرده بودم که صدا یبند

 پدر. شیپ ای...دخترم بای_ آتنا
 ام!! یهم اسم واقع دیشا ایبود؟  دمی"؟؟ حتما اسم جدای"آتنا



و  سیو دن نایو خاص مل زیر ینگاه ها ریسمت پدر رفتم و ز به
 نیهمچن

بود و بار  نیینشستم. سرم پا ویمتریکنار د یصندل یرو اردکان،
 نگاه
لبم قو  درونم مدام به قلبم یبود. اما ندا نیسنگ میبرا انیاطراف یها
 به

 گفت: یزد و م یلگد م ذهنم،
با پدر و  ییایرو یزندگ هیمگه  ؟؟یخواست ینم نوی"مگه تو هم

 مادر رو
چه  گهیپس د ؟یتوجه نبود نهمهی... مگه خواهان ا؟یخواست ینم

 مرگته؟؟
 سیبه قول دن نکهیا ه؟یمال چ تی...نگرانیهمه نعمت و خوش نیا

 دستت
 ... "؟یبدونن چکاره بود نکهیپدرت رو بشه؟ ا یبرا
 بود که مرا از جدال ذهن و قلبم خالص کرد و سیدن یصدا نباریا

 مرا
نشستن در کنارش دعوت کرد. تمام وقت را که به خوردن تکه  به
 کیک

درحال صحبت باهم بودند  یداغ مشغول بودم، همگ ریو ش یشکالت
 و

نشد،  دمیعا یخاص زیکردند، لذا من چ یصحبت نم یفارس چون
 اما در



از عمارت  رونیااو به باز من دعوت کرد تا ب وسیمترید آخر
 بروم و

دل  اریو خنک بس یعمارت، در آن روز آفتاب رونیبزنم. ب قدم
 زیانگ
بود که  یتابستان شرسیسرشار از آن عطر پ یبهشتیارد ی. هوابود
 هم

 شکوفه ها، در فضا پراکنده بود. آفتاب با شیبه سبب گشا اکنون
 لطافت

باش دهنده، در  داریب مینس یو به همراه خنکا دیتاب یم اریبس
 پوست
در  یگذر، لذت  گرم و نشاط آور نیکرد و از ا یرخنه م جوانم
 یتمام
بخش  گیجیپاک  یهوا و،یمتریگذاشت. د یاندامم به جا م یرگها
 را در

گون دوردست، که از آن  روزهیداد. بر افق ف یخود جا یها هیر
 نما به
 .ستیخورد، نگر یم چشم

وصف کنم که تو رو خدا  یرو چجور یشاد نیدونم ا ی_ آتنا...نم
 بهم

 .برگردوند
متوقف شوم،  میو مرا هم وادار کرد که در جا ستادیا شیجا در

 بازوانم



 .دیمحکم در دست گرفت و چشمانم را درنورد را
به برگشتنت  شهیاز دست ندادم...هم دمویام چوقتی_ اما من ه

 دواریام
 .دید یرو م نروزیبود و ا کاشیهم بود...ا ایصوف کاشی...ابودم
 را بر زشیبرانگ نیبه بازوانم وارد کرد و نگاه تحس یآرام فشار
 من

 و ادامه داد. تاباند
 وموند  یم دی...بایشد یو باکماالت بایچه دختر ز دید یم دی_ با

 نیا
 .یشد زیبرانگ نیکه چقدر تحس دید یم روزو

وصف و  نهمهیاز ا دم،یگنج یدر پوست خودم نم یشاد از
 ،یمهربان

 بر لبم گیجیسرشار از غرور و سر یدر غبغه انداختم. لبخند یباد
 نقش
 .بست
ن خاندان بااصالت باشه که م نیبه خاطر متولد شدن در هم دی_ شا
 از
 یادیخواهان ز رانیجمال و جذبه برخوردارم...من در ا نهمهیا

 داشتم،
 هر جمع بودم. ینما انگشت

 ییبایبود که از خودم و ز ایمه طیباز شده و کامال شرا میبرا راه
 میها



 .میبگو
 یندیو خوشا فیکردم، حس لط یبار که از خودم صحبت م هر

 تمام تنم
 آمد. یبه سراغم م میعظ ییرویداد و ن یقلقلک م را

 اوشبود در حال ک دایهمان لبخند ثابت ماند، پ یرو و،یمترید چهره
 .دیپرس یآن با کنجکاو کیاست.  سخنانم

 ؟یهم دار یفرزند ای.. آ؟؟ی_ ازدواج کرد
 وضوح آشکار بود، سخنانم باعث شده بود پدر درباره روابط و به

 یمسائل
راجع به  قتیدانستم حق یبه آن حساس و کنجکاو شود. م مربوط
 مسائل
، در چشم پدر نکهیبرد، اال ا ینم شیرا پ یزیچ م،یدر زندگ گذشته
 من

 اریو بس! دروغ اسلحه بس میآ یبه نظر م بکاریو فر زشت یدختر
کردم، به خصوص در  یاز آن استفاده م شهیبود که هم ینیریش

 یمواقع
 گرفتم. یدر معزورات قرار م که

 :کج کردم و گفتم یعشوه گر کردم، گردن یخنده ا ز،یلحظه ن همان
 سن ازدواج کرده باشم؟ نیبا ا ادی_ نه...بهم م

زدو در  یاز سر آسودگ یکرد و سپس، لبخند درنگ یا لحظه
 جوابم
 :گفت



 انیدر رگاش جر ایکه خون من و صوف یدونستم دختر ی_ م
 داشته باشه

 و پاکدامنه. درست
 کرده بودم و پدر درباره ام فایآنقدر خوب نقشم را ا نکهیا از
 با نگونهیا

کردم و  تیاز رضا یحاک یزد، خنده ا یحرف م نانیاطم
 مغرورانه

 :گفتم
 نمیببخوام  یخوام راجع به گذشته ام و تا االن بدونم...م ی_ االن م
 .نیبد حیبرام توض وی...همه چنیکرد دایمنو پ یچطور

به خود گرفت و با  یبازوانم را رها کرد، چهره مبهم ویمترید
 اکراه شانه

 باال انداخت. یا
که با مادرت ازدواج  گمیبرات م ی_ از همون روز

 ؟یموافقکردم...
 الفور جواب دادم. یچشمانش، مرا گرفت! به خودم آمدم و ف برق

 ...لی_ باکمال م
هل . پدرم امیزاده هست بیخونواده نج هیکه ما از  یدون ی_ حتما م

 شهر
شهر و از  نیو پدربزرگ و پدر پدر بزرگم از بزرگان ا آتن

 شاهزادگان



تن رو دوره سلطنت و حکومت شهر آ هیخودشون بودن که  دوره
 هم

"بعد از مرگ سیمن و تنها برادرم" تم نطوریداشتن...و هم بدست
 پدرم،
رو به عهده  یخونواده و مسائل اقتصاد نیامور ا اداره
 از سی.تممیگرفت
زودتر از من هم  یلیبزرگتر و در راس همه امورات بود و خ من

 ازدواج
 طی". اما شراسیفرزند پسر شد به اسم " دن هیو صاحب  کرد

 ازدواج
 عاشق یخانوادگ یها یاز مهمون یکی یمن فراهم نبود...تو یبرا

 ارو به خاطر ک هیرانیا دمیکه بعدها فهم ایشدم به اسم صوف یدختر
 .کنهیم یزندگ ونانیاش، در  خونواده

پسر گوش به  هیشدم.  گهیآدم د هیمن  ا،یاز ازدواج با صوف بعد
 فرمان و
گفت، رو حرفش  یکه م یگوش کن. برادر بزرگه هرچ حرف
 حرف

عمارت  نیهم یتو نجایازدواج هم لیاز اوا ایزدم. من و صوف ینم
 یزندگ
 .یهست نجایو تو هم، زاده هم میکرد

 توانستم، یم یدر دست گرفت و فشرد. به خوب یرا به گرم دستانم
 دوست داشتن و الفتش را حس کنم. یگرما



 روز هیافتاد.!!.. عمارت یتو یبی_ اما بعد از تولدت، اتفاق عج
 از شیآت

 شیآت یجا بلند شد و تموم عمارت رو دود و زبانه ها همه
 برداشت. حال

 الاتاق با ی... مادرت و تو تومیچکار کن میتونست ینبود! نم یخوب
 نیبود
 از برادرم شمارو سینجاتتون اومدم اما تا من اومدم تم یمن برا و

 پنجره
! ماجرا شد نیا یفرستاده بود و متاسفانه خودش قربان رونیب اتاق
 کله
پسرش هم  سیخاصش بود، که دن یهایژگیو جسوربودن از و یشق
 اون
داشت همه رو نجات بده،  یسع سیبه ارث برده... تم هارویژگیو
 اما

از کارگران داخل  یکیماجرا فقط خودش و  نیا یقربان متاسفانه
 مطبخ
 به شیکه آت میبرد یهم کار خودش بود و بعدا پ یکه آتش سوز بود

 گاز در مطبخ عمارت رخ داده بود. ینشت خاطر
 نکهیسر داد و ضمن ا یسرشار از حسرت و دلتنگ یآه و،یمترید

 مرا به
قرار داشت و به  ییکرد، که گوشه ا تیهدا یتاب بزرگ سمت
 یآرام



 خورد؛ دردمندانه ادامه داد. یم تکان
عمارت، اون عمارت سابق  نیا گهیاق د_ بعد از اون اتف

 و نهینموند...ک
 یمرگ برادرم، از طرف یبه سراغ آدماش اومد، از طرف نفرت

 شیآت
ه برام نزاشته بود...ک ی...عقل کاملیرفتن همه چ نیو از ب یسوز
 البته
و دوستان تونستم عمارت رو  نیمسئول یو همکار تیدرا با

 یبازساز
 کردم و ایخودمو اح هیروح جیو بعد از گذشت چند ماه به تدر کنم
 طبق
 یبرادرم" خواستگار وهیهمسر ب نایو ُسنن خاندان، از" مل قانون
از  یکیجز قبول کردن نداشت، چون،  یهم چاره ا نای...ملکردم
 نیقوان
که ازدواج  یشه درست مثل قانون بعد یخاندان محسوب م نیا

 پسرعمو
 دخترعموهاست. و
 !قراررشدمیب دهمی...و شاجانزدهیجمله آخرش شوکه....ه دنیشن از

 د وبزنم، اما لب و دهانم انگار به هم دوخته شده بو یحرف خواستم
 از سخنش بر زبان یتینارضا ای تیبر رضا یمبن یحرف نتوانستم،
 انجامبود که  یتاب تنها حرکت ی. سکوت و نشستن روبچرخانم
 دادم و



 مهربانانه لبخندش را نثارم کرد و گفت: و،یمترید
و جشن  یگرد یتو برم یروز هیداشتم که  مانیا شهی_من هم
 تویعروس

 کنم. یعمارت برگزار م نیهم یتو نجایهم س،یدن با
که در آن لحظات داشت به ذهنم  یرا بلند کردم، تنها سوال سرم
 فشار

 .دمیوقفه پرس یآورد را ب یم
 یرانی...چطور شد که من ان؟؟یکرد_چطور شد که شما منو گم 

 شدم با
رو به  ییا گهید یسال کسا نهمهی...و اونینجال هما شناسنامه

 عنوان پدر
 خودم به خاطر داشتم. یمادر اصل و

ازدواج  نایمن با مل س،یو مرگ تم یآتش سوز انی_ بعد از جر
 کردم،

 هبدادن  به خاطر رسم و رسومات و البته سرپناه شتریازدواج ب نیا
خوش  ایو زن برادرم بود...که چندان با مزاج صوف برادرزاده

 و ومدین
دادم که من  حیکرد..براش توض یم یمدت از من دور هی یحت

 مجبور
 یم نیباعث ا ایزنانه صوف یشدم اما احساسات و حسادتا نکاریا به
 شد



ه نشد کسالتیبا اون مسئله برخورد نکنه. هنوز تو  نانهیواقعب که
 بود که
د و بداخالق شده بو نیاز من رو سر داد...بدب ییآهنگ جدا مادرت

 و
 دیکرد. شا یاش به خاطر مسائل کوچک و بزرگ جروبحث م همه
 اگه

 یتحمل نکردن ینبود، به خاطر اخالقا دیو عالقه ام بهش شد عشق
 اون

 کردم. یباهاش متارکه م روزهاش
 رانیمدت بفرستمش ا هیبهتر کنم  یحالشو کم نکهیا یبرا خواستم

 شیپ
 د.اش...اول مخالفت کرد و بعدا به همراه تو عزم سفر کر خونواده
 لیاش هرچه گفت، باکمال م هیروح دیتجد ینکردم و برا یمخالفت

 رفتمیپذ
 کردم. رانیا یراه یروز سرد زمستان هیرو در  ایتو و صوف و
 ادامه داد. را پوشاند و با بغض ویمتریچهره د ینیسنگ غم

 شمیاز پ یدار شهیهم یو برا نمیب یتو رو نم گهی_ خبر نداشتم د
 یبرام سخت بود اما باخودم م تی...!بهت وابسته بودم و دوریریم

 گفتم
 خودش تنها ایصوف کماهی...گذشت و بعد از ستیکه ن شتریماه ب هی
 و



چشماش گود افتاده و به  ریبرگشت. ز ونانیبه  اهپوشیس کدستی
 گوشه

 هیآوردم فقط گر یم ونیاز تو حرف به م یزل زده بود، وقت یا
 یم

...بعد از دو روز، با تماس گرفتن و خبر گرفتن از سمت کرد
 خونواده

 !یکه تو ُمرد دمیفهم اش
 شد. رانیآن جمله گرد و ح دنیاز شن میها مردمک

 چهره متفکر و غمزده اش کرد. یچاشن یلبخند ویمترید
 دثهحا هیبا من بد کردن...!اونا گفتن تو در  و خونوده اش ای_ صوف

 جان
 یومدی. اما هر بار که به خوابم میو مرد یاز دست داد خودتو
 سرحال

...و من همه رمیدستتو بگ یخواست یو ازم م یبود یپرانرژ و
 خوابامو

 مایخواستم ب یوقت نم،یهم یو برا یکه تو زنده ا دمید ینشانه م هی
 رانیا
 ایمواجه شدم. صوف ایصوف دیمخالفت شد برم سر قبرت، با و

 و یعصب
 یعذاب م شتریبدعنُق شده بود و مثال بعد از مرگ تو هم ب ُُ 
 . چنددیکش



کلمه  کی نایهنوزهم با مل ایشد، صوف یمنوال سپر نیبه هم سال
 حرف

دونست، اما من  یهاشو اون م یزد و مسبب همه بدبخت ینم
 همچنان

 و دنبال تو بگردم. رانیا روز برگردم هیبودم که  دواریام
که حرفش دروغ باشه و من زنده  ی_ چرا به مادرم شک داشت

 باشم؟
که  یهمه رفتاراش مشکوک بود، درست مثل کس ای_ چون صوف

 یم
دونست من عاشق و  یکرد! اون م یعمل م رهیتقاص بگ خواست
 وابسته

 کرد تا منم مثل خودش زجر بکشم. نکارویام هستم و ا دختربچه
مگه من بچه اونم نبودم؟ مگه دوستم نداشت؟  ؟یخودش چ _ پس
 چرا
 قرار داد؟؟ یوسط باز نیا منو

 یخودش تو رو تو الیاون به خ ی_ آره درسته دوستت داشت ول
 ران،یا

 ادیبه سرت نم ییداشت بال نانیخودش جا گذاشته بود و اطم وطن
 و جات
 !مطمئنه

 یا منو چطورشم نکهیسال و بعد ا نهمهیشد؟ ا ی_ خب بعدش چ
 دایپ



 ن؟؟یکرد
 چوقتیه گهیاز دست داد، د شویشاداب یبعد از مدت ای_ صوف

 ...دینخند
 لیبود، هرچه که ازش دل ضیاوقات مر شتریخوش نبود! ب حالش

 یم
 روز باالخره هی نکهیرفت...تا ا یاز جواب دادن طفره م دمیپرس

 دلو به
ر د یزنده اس و مردن ایزدم و گفتم من بهش شک دارم که آتنا ایدر
 کار
کنه و بخواد  یداشت با دروغ حرفاشو الپوشون ی! اولش سعستین

 دست
 شودل نکهیا یخواسته به تالف یسرم کنه، اما بعد اعتراف کرد م به

 کنه! غیتو رو ازم در شکوندم،
را منقلب کرده  ویمتریگذشته، حال د یادآوریبود  دایپ

 را شیبود...دندانها
را به زبان  یرا گره کرد، جمله ا شیو مشت ها دییهم سا یرو

 خودش
 و سر در گم نگاهش کردم. دمینفهم یزیکه من چ گفت
تاسف  یبه معنا یچشمانش را در چشمانم قفل کرد، سر زین او

 تکان داد
 گفت: یبا زبان فارس نباریا و



رو به جا  یعواقب خوش ا،یصوف ی_کار احمقانه 
 نزاشت...اعتراف کرد

 شیدوستان خونوادگ نیکتریاز نزد یرانیخونواده ا هیتو رو به  که
 سپرده،

 تیمدت منو اذ هی نکهیا الیهم به خ ایبچه دار نشدن و صوف اونا
 کنه یم
 تا ما یکرد...ول نکارویگردونه ا یخودمون برم شیبعد تو رو پ و

 میرفت
 هدی! تو دزدختیبهم ر یهمه چ م،یتو رو برگردون میو خواست رانیا

 یشد
به  میرو دنبالت گشت یی! هر جانیتو زم یرفت یبعدش آب شد و

 اداره
 درست نباریو واقعا ا ینشد...تو نبود یاما خبر میخبر داد سیپل

 نیمثل ا
 ایصوف م،یبرگشت ونانیو سرخورده به  دی. ناامیکه مرده بود بود
 گهید

 یبرا یبه جونش افتاد. هر کار یزن قبال نشد، افسردگ اون
 شیبهبود
، ردک دایجنون دست پ یماریدادم اما درمان نشد و کم کم به ب انجام
 مدام
 بود...به یکرد و از من فرار یتو رو بغل م االتشیاوهام و خ تو

 خاطر



 شیو بستر مارستانیو رسمم در شهر، دوست نداشتم ببرمش ب اسم
 کنم و

مدت داشت  هیعمارت براش پرستار گرفته بودم، اما بعد از  یتو
 به

 واقعا تحملش گهیرسوند.... د یم بیهم آس نایمل یو حت پرستارا
 سخت
 شیبستر یروان مارستانیب یو تو گهیشهر د هیو بردمش  شد

 کردم،
 بیتو خواب بود و آس شتریکرد، ب یچون دارو مصرف م اونجا

 کمتر شده بود. رسوندناش
و حال و احواالت او  سیمنوال گذشت. فکر دن نیسال به هم چند
 در
، آورد ینم انیاز او به م یحرف چیه وسیمتریچرا د نکهیو ا نمدتآ
 شتریب
 کنجکاوم کرده بود! شیپ از
 نکهیزدم. قبل از ا یم یحرف دیشده بود و با نیافکارم سنگ بار
 ویمترید
 و گفتم: دمیکش یقیبپردازد، نفس عم شیادامه صحبتها به

بود؟ با ازدواج  یوسط نقش اون چ نیا ن؟ینزد یحرف سی_ از دن
 شما و
 بود؟ یراض مادرش
 به گوشه لبم، راندم و به دنبال حرفم، گفتم: یکوتاه لبخند



 یپسر جوون بوده و حتما م هی سیدن تی_ باالخره تو اونموقع
 تونسته
 مادرش...نه؟! ایخودش.. ندهیواسه آ رهیبگ میتصم
در  ،یکرد و با تان یبازهم رنگ باخت. تک سرفه ا ویمترید چهره
 جواب
 گفت: من

 اون ه،یپسر مغرور و و مستقل سی. دنیگیکه تو م نطورهی_ بله هم
 از

نوجوون  هیپدرش ُمرد،  یو وقت ستادیا یخودش م یپا یرو یبچگ
 هفده
بود و با ازدواج من و مادرش هم درست حال خود  من رو  ساله

 داشت،
ببره.  شیرو در پ یتونست راه ینم طینبودن در اون شرا یراض
 طبق
 ودادم  یتن به اون ازدواج م دیحاکم بر خاندانمون من با نیقوان
 نیا

مخالفت  یبرا یلیو دل دیفهم یم یبه خوب سیرو هم دن مسئله
 نداشت...اما

اومد چند سال  شیکه پ یاناتیخبر مرگ تو و جر دنیاز شن بعد
 مارو
 یلیرفت. بعد از اون خ کایبه امر لیادامه تحص یکرد و برا ترک
 کم به



تا  نبود. داشیاصال پ یبار، گاه هیسال  هی یاومد، گاه یما م دنید
 نکهیا

 ونانیبه  ایدرست قبل از مرگ صوف شیپنج شش سال پ حدود
 برگشت و

 نایکرد. همون زمان بود که مل یما زندگ شیچندماه رو پ مدت
 ازش

خونواده بده  لیهرچه زودتر ازدواج کنه و تشک کردیم اصرار
 چراکه

 کرد و بعد یمقاومت م سیدن لی... اوارهیو سالش داره باال م نس
 به

 یزاده ا بیاز نج یکیداد و با دختر  تیمادرش، رضا اصرار
 آتن،

 کرد. ازدواج
 هجوم لیتمام عضالتم منقبض شد. دل و،یمتریجمله آخر د دنیشن از
 دم.. خودم را با دسته تاب، سرگرم کردمیفهم یرا نم یمنف جاناتیه

 یخودم فکر م شیازدواج کرده؟! ...چرا من پ کباری سیدن"پس 
 کردم

 "مجرده؟؟
 یاز حد داروها شیبراثر مصرف ب اینگذشت که صوف یلی_ خ

 هم با نوعروسش مارو ترک کردن. سیمرد و دن ُروانگردان
 .دمیمقدمه پرس یب

 _ کجا رفتن؟؟



" رنهیداره و همراه "ا یخونه و زندگ کایگفت تو امر یم سی_ دن
 رفتن
 .کایامر
نزدم و  یبدانم...اما حرف شتریب سیخواست راجع به دن یم دلم
 ویمترید

 زد. یو لبخند گرم دیدستم کش یرا رو انگشتانش
 شهیهم یبرا دی...بایعمارت دور بش نیزارم از ا ینم گهی_ د

 شمیپ
 .یبمون
و زنش بودم، کاش بپرسم االن هم با زنش  سیدر فکر دن هنوز
 یزندگ

 !دمیرا در کنار او ند یمن زن رانیدر ا کسالیکند؟؟ همه آن  یم
 .نمیری...دختررر شای_ آتنا
کرد.  قیبه من تزر یغیدر یفشرد و محبت  ب یرا به آرام دستم
 ینم

 را نسبت به او داشته باشم و هنوز به یحس دختر و پدر توانستم
 آن
ت هم در آن عمار ینبود مدت کوتاه دیبع چیداشتم. ه دیترد تینسب
 باشم
ر اوب دیدانم!! با یاز آنجا هم دور شوم؟؟نم یبعد به طرز ناگهان و
 یم

 و مهربان، پدر من است؟ یمو دیآن مرد سپ کردم



خبر از تو  رانیکرده که در ا دایرو پ یگفت کس سیدن ی_ وقت
 یداره...نم

 بدم و بدونم تو موییداشتم! حاضر بودم نصف دارا یچه حال یدون
 هزند
 خبر راسته. نیو ا یا

 کرده بود؟؟ دایپ یمنو چطور سی_ خب دن
به  یعاد س،یاز حدم در مورد دن شیبودن ب رکیو ز هایکنجکاو

 نظر
 .دیرس ینم

دعوت کرده  رانیاونو به ا شیرانیا یاز دوستا یکیگفت  سی_ دن
 و اونم
 ینمهمو هیدر  ی. اما تو رو به طور اتفاقرانیرفتن ا رنه،یا همرا

 یم
با  تیبچگ افهیگفت ق یم سیشناسه، دن یو چهره اتو م نهیب

 تیبزرگسال
ا شه و ب یم نیزبیبرابره...اون به تو و حرکاتت مشکوک و ر قایدق

 کمک
 یایفهمن که تو همون آتنا یو م رنیگیم رنظریتو رو ز دوستش
 گمشده

 .یهست ما
 به باهوش باشه که منو بعد از چند سال یلیخ دیبا سی_ به نظرم دن

 نیا



 شناخته! یخوب
 یخودم هم نم یداشتم، آن حرف دروغ محض است ول نیقیکه  من
 دانم
تمام در کنار  کسالینزدم. من  یو دروغش حرف سیاز دن چرا
 و سیدن
به  هیکردم...او به من گفت که سا یزندگ رانیعمارتش در ا در
 هیسا

 دم.از او نبر ینام چوقتیدانم چرا ه یهنوزهم نمکرده و من  دنبالم
 باهوش و با ذکاوته. سی. دنیگیکه تو م نطورهی_ بله... هم
 ه؟ینخود چه آش گه؟؟اونیم یوسط چ نی_ اردکان ا

 بامزه کرد. یا خنده
 المثل بوددد؟؟ ؟ضربیگیم یفهمم چ ی_ نم

قشنگ  یآنقدر فارس ویمتریزدم. تمام آن مدت، د یلبخند ذوقزده
 صحبت

درست که گاها  نیا ست،ین یرانیا کیرفت، او  ادمیکه پاک  کرد
 در
راحت تر از  یکرد، ول یاز کلمات اشتباه م یو گفتن بعض تلفظ

 کی
 .زدیزبان حرف م یرفارسیغ

 ...یزن یحرف م یقشنگ فارس یلیشما خ ی_ ول
که بهش  یگرفتم...عشق ادی ایرو از صوف یفارس ی_ آره...الفبا

 داشتم



 یکشوند و باعث شد من باعشق زبان مادر یبه سمتش م منو
 رو ایصوف
 فیبود که بتوان آن را توص یزیاز آن چ بتریبشم. عشق عج بلد

 کرد!
را  یو دوستداشتن بینتوانسته بودم آن حس عج چوقتیمن ه اما

 تجربه
 .کنم
 صحبت کردن او افتادم. یو فارس سیدن  ادی کدفعهی

 بلده؟ یخوب فارس نقدریاون چطور ا ؟یچ سی_ پس دن
 ... دمی...شاشهیرانیا یبه خاطر وجود دوستا دیشا دونمی_ نم
 ؟یدچی_ شا
! اما دیخواهد چه بگو یدر ادامه حرفش م ویمتریزدم د یم حدس

 از
 آنهم نسبت به من؟ نه! س؟یهم خنده ام گرفت. عشق و دن تصورش

 یکجخنددانست.  ینم یزیچ سیمن و دن نیب ارتباطکه از  ویمترید
 زد و
 کج کرد. یا شانه
 من باشه. لیهم همون دل سیدن لیدل دی_شا

 قهقهه بود. هیشب شتریب پوزخندم
 زن داره! نیگ ی...مگه نمستی_ اصال حرفشم قشنگ ن

 تو! ی_ دخترررر قشنگم! چقدرر مهربان



شناختم.  یرا خوب م سیاز صفت مهربان بودنم نبود! دن نیا اما
 آنقدر
 یلیبه من ندارد و دل یعشق چیتوانستم شرط ببندم ه یکه م خوب
 هم
 .دمید یآن نم یبرا

م نزد! و االن یحرف رنهیخودش و ا نیب ارتباطاز  چوقتیه سی_ دن
 قایدق
 .انهیکه ازش جدا شده  میدون ینم

 یاما مادرش که نم د،یشما از رابطشون خبر نداشته باش دی_ شا
 یتونه ب
 باشه. خبر

ق مثل ساب گهیبهم خورده، د نایو مل رنهیا ارتباط ی_ اوهوم...ول
 ینم

 باشن. تونن
 یگریشد، نقطه کور د یکه برطرف م یمن! هر ابهام یخدا یوا
 به

 شد. یاضافه م مسئله
 شدم. شانیو پر سردرگم

 تونم بپرسم چرا؟ ی_ م
 بود. ایر یزد، جنسش مهربانانه و ب یکه م یلبخند

رو  ییباالست، من قدرت پاسخگو یلی... حجم سوالتت خگهی_ نه د
 ندارم



 ...جانا
 شهیدانم چرا هم یآزاد کردم، نم کدفعهیو نفسم را  دمیکش یپوف

 جواب
 ای دانم علتش خود  من بودم یگرفتم!؟ نم یاز سواالتم را نم یلیخ

 ابهامات
 اطرافم؟؟

 وقدم به جلو گذاشت و انگشتانش را درهم قالب کرده  کی ویمترید
 پشتش
 .گرفت

 .یاز سوالتو گرفت یلی...تو امروز جواب خهیامروز کاف یبرا_ 
 کج کردم. یتاب بلند شدم و گردن یاز رو دانهیناام

 ماجرا چکاره اس؟ نیاردکان تو ا د؟ی_ پس حداقل از اردکان بگ
کرده و نقش  دایکه تو رو پ سهیدن یاردکان از دوستا ری_ ُمش
 در یمهم
 نهخو نی، تو، توسط اردکان، به ا من داره...درواقع یبرا نیب نیا

 .یبرگشت
اردکان، به  یو اردکان را در شب مهمان سیدن یو حرفها صدا
 خاطر
 نایم نیدانستم در ا یتناقض داشت. م ویمترید ی. با صحبتهاآوردم

 یزیچ
م دان یزدند. نم یو اردکان مدام از معامله حرف م سیلنگد. دن یم

 داشتم



 غلط بودن نزدم. ایبر درست  یمبن یحرف حایشدم اما ترج یم جیگ
از  ویمتریمن و د یاردکان هم مهمان آن عمارت بود و وقت هنوز

 نیب
قدم زنان به سمت  میتازه سبز شده آن قصر باشکوه داشت درختان
 ساختمان

ه ک یلیکه سوار بر اتومب دمید سیاو را به همراه دن م،یگشت یبرم
 سیدن

را  سیدن چوقتیآمدند. ه یفرمانش بود، به داخل عمارت م پشت
 نیح

داشت،  یو در همه حال راننده شخص شهیبودم، هم دهیند یرانندگ
 یول

با  سیمتفاوت تر مشاهده کردم. دن یو ظاهر پیاو را در ت آنروز
 راهنیپ

 یبدنش بود و عضله ها پیتا ک پیکه ک یاندام یطوس چهارخانه
 بازو
قد  یر پارچه ااش را در خود منقبض کرده و شلوا یراسته شکم و

 کوتاه
کالج بدون  یشد. کفشها ادهیپ نیرنگ، از ماش یمداد نوک

 جورابش
با  م،یتوجه مرا به خود جلب کرد، اگر بخواهم درست بگو شتریب
 آن



 نهاآداد. ما به  یده سال، سنش جوانتر نشان م قایدق افهیو ق ظاهر
 کترینزد
ال را تا آرنج با راهنشیکرده و پ زانیته گردنش آو یری. زنجمیشد
 زده
ان کرد. اما اردک یبااقتدار و مغرورانه نگاهم م شهی. مثل همبود

 بالفاصله
هم به من داشت. چهره و  یزیشتافت، نگاه ر ویمتریسمت د به

 لبانش
و  ویمتریو در آن فاصله که د ستادمیا میبه لبخند بود. در جا آغشته
 اردکان
افتاد.  سیباز به دن کردند، نگاهم یباهم خوش و بش م داشتند

 نکیع
لبخند  یچشمانش برداشت و بدون معطل یاش را از رو یآفتاب
 زد. یکج

آمد.  یخوشم م ش،یخاص و جوانگرا پیکم کم از ظاهر، ت داشتم
 انگار
ده ش لیتبد یو پنج ساله ا ستیَکنده شده و به پسر ب تیجلد ارباب از
 بود
 رفت. یقنج م شیبرا دیدل من با که
جور  کیسحر داشت،  یینگاهش کردم. چشمانش گو رهیخ رهیخ

 یخاص
 د!کن خیخواست هر لحظه آدم را توب یکرد، انگار م یآدم نگاه م به



 همان نگاه خاص، لبخندش را مغرورانه پررنگ تر کرد و گفت: با
 دارم؟؟ کی_چند تا ال

 کهیالفور در جوابش به حرف آمدم، خواستم من هم ت یپروا و ف یب
 یا

 !ندازدیب کهیاو ت دیکه نبا شهیهم بندازم،
 ...یتر شد یخواستن یلیخ ینجوری_ عشقم ا

ه . اما با جملدمیخند ز،یر زیخنده ام گرفت و ر ختنم،یمزه ر از
 یطوفان
 .ختیدر جوابم گفت، تمام حال و روانم را بهم ر که

ام  یشخص میخودتو وارد حر یخودی... بستمی_ من عشق تو ن
 نکن... از

 زنن،یبودنو قبل از خودشون جار م زشتتووو که مثل  ییزنا
 !زارمیب

 یتوانستم حرف ویمتریرا آنچنان قفل زد که نه در جواب د دهانم
 بزنم نه
و اردکان رفت و با  ویمتریرا کرد و به سمت د رشی. تحقاردکان

 آنها
گفتگو شد. به سرعت به داخل ساختمان رفتم. موج خشم و  وارد
 نفرت

 درنقیکه در عمارتش بودم، ا یکرد. چرا تا وقت تمام بدنم رسوخ به
 مرا



م که ارباب یکرد و دنبال آتو گرفتن نبود؟ چرا از وقت ینم ریتحق
 و ستین

 و انگار طلبکار من است!! ختهیبهم ر نطور،یشده ا میپسرعمو
ه ام صدم هیزدم. به شدت به روح رجهیتختم ش یاتاقم رفتم و تو به
 زده
و دلخور بودم که در آن لحظه دوست  ی. آنقدر از دستش عصببود

 داشتم،
! ضربان قلبم به یعوض بی همه چیزبه تنش نباشد مردک  سر

 بود. دهیهزار رس
آمدم و من هم  یهمان لحظه در جوابش، به حرف در م کاشیا

 یجواب
نداشت، من خار شده  یا دهیفا گریکردم! د یشکن نثارش م دندان
 بودم
و  نهادختر ت گریفهماندم که د یبه او م دیکردم. با یجبران م دیبا و
 یب

ن از دهانشا ،یکه او و امثالش بخواهند هر افتضاح ستمین میقد کس
 رونیب
مثل دختران  چوقتیرا به من بزنند. ه وحشی گریو چوب  دیایب

 هم سن و
 اطرآمد به خ ینم ادمیکنم.  هیمواقع گر نیخودم نبودم که در ا سال

 یب



اشکان و  ییوفا یکرده باشم...ب هیگر یمرد یزن رآبیز ای ییوفا
 نیا

از  سیدن ریتحق یسخت بود، ول میگذاشت برا میبابک که تنها آخر
 همه
 د؟یایاز من بدش ب نقدریا دیبدتر و حرص درآورتر بود. چرا با شان
 من
با من  یاز آن عمارت رفته بودم،پس چه صنم یکسالگیدر  که

 داشت که
آن  افتنی یبرا یراه دیبا ایبرد!  یکردنم لذت م ریاز تحق نگونهیا
 دایپ
 یآن موضوع م انیرا در جر ویمتریبهتر بود د ایکردم،  یم

 دیگذاشتم. با
خان،  سیتمام در خانه و عمارت  دن کسالیگفتم من  یاو م به

 یزندان
و اشد و  یدلم خنک م ینطوریام و او به آنها دروغ گفته... ا بوده
 گرید
که در آن  یزیربط َ بارم کند.تنها چ یتوانست آنقدر حرف ب ینم

 لحظات
 به روش خودش بود. سیکرد، انتقام گرفتن از دن یرا خوب م حالم
 یلیخ
 کنم که یکنم...اصال خارش کنم...کار عشیخواست ضا یم دلم

 به آخرخط برسد. اعتمادبنفسش



*** 
گذشت؛  یام، م یاز چند روز که از آمدنم به عمارت  پدر بعد

 اردکان
وز خوب بود، اما هن ویمتریم با دارتباطا ترک کرد و رفت. ر آنجا
 ینم

و  اش را قبول کنم. مهربان و فوق العاده بود یوجهه پدر توانستم
 به

 رد میها یهمخانه ا گریپدر دانا و کامل بود. از د کینمونه  نظرم
دانم  ی! نمجانیخشک و بدون ه یبود. زن سیمادر دن نایمل عمارت

 دیشا
 و بود، اما هرچه که بود، کم حرف نگونهیش با من اارتباطنوع  در
بلد  یونانیهم بلد نبود و من هم  یبود. چون زبان فارس رجوشید

 نبودم،
به مادرش،  سی. شباهت دنمیکلمه هم باهم حرف نزده بود کی یحت
 قد
 و بور بودنش بود. بلند
 هدیهم نداشت! در آن چند روز ند سیبا دن یگرم ارتباط یحت نایمل

 بودم
 انهگیب کیمثل  قایهم با او دق سیرا به پسرش نثار کند و دن محبتش
 رفتار

 کرد. یم
**** 



 یم نرفته بودم، هر وقت تنها سیکه هنوز به عمارت دن یوقت قبلنها
 شدم
 رامتا آ دمیکش یم گاریگرفته بود، چند نخ س یکس ای ییدلم از جا و

 شوم.
لو درختان نو شکفته ج یها هیاتاق را باز کرده و داشتم سا پنجره

 عمارت
 از هر شتریآمد؛ ب یکردم. فصل بهار و نوشکفتن که م ینگاه م را

 وقت،
وقفه فصل ها، از گذر  ی! از تکرار بختیر یدل من بهم م حال

 زمان،
 یهوا دیشا بهشت؛یارد یخسته و ناالن بودم. هوا ز،یهمه چ از

 یخوش
 ه دلشان به معشوقشانک یبود که عاشق بودند، کسان ییآنها یبرا

 قرص
 وبمزه عشق را خ کباری م،یمن که تمام دوران زندگ ی. اما برابود
نداشت، بلکه کسالت آور بود، بخصوص  ییبایز چیبودم؛ ه دهینچش

 نکهیا
هوا و سکوت  یکیتابستان گرم و داغ. تار شرسیبود پ یماه

 حکمفرما
 رونیو دربدر بودن ب یذهنم را از شلوغ یتمام عمارت، فضا در
 .دیکش



خواست آن روزها به سرعت  یبودم، دلم م یاز هر زمان دترینوم
 بگذرد

 من به آنجا عادت کنم. و
خواستم  یخودش کرده بود؛ نم ریتمام روح و روانم را درگ سیدن

 ذهنم
مرا به فکر  بش،یو غر بیعج یبا رفتارها یکنم، ول رشیدرگ را

 یوا م
که از سمت در  یتقه ا یاتاقم، با صدا . در سکوت خفه شدهداشت
 آمد،
د ش نییدر باال و پا رهیشد. دستگ دهیناگاه نگاهم؛ به آن سمت کش به
 و

دانم علت آنهمه ترس و  یداخل شد. نم یدر بازشد و کس همزمان
 واهمه
 ویمتریاز من و د ریدانستم، در آن عمارت به غ یبود؟! مگر نم چه
 و
هم حضور دارد! خدم و َخشم عمارت هم بودند اما  سیدن نا،یمل

 یهمگ
 یم یتر از ساختمان عمارت زندگ نییجداگونه پا یساختمان در

 کردند و
 سیبودند. دن شانیآن وقت از شب، همه در خانه ها و اتاقها در

 وارد اتاق



اجازه از کسب ورود  یدر آن وقت از شب، آنهم ب دنش،ی. از دشد
 به

در را پشت سرش بست و  سیمناک شدم. دنو خش یعاص اتاقم،
 همانجا

 یپروا و پررو، نشان م ی.هنوزهم، چهر ه اش بستادیا شیجا در
 داد.

و رتم داشتم آن را در لفافه پنهان کنم و دس یبودم، اما سع دستپاچه
 نشود.

 کدستیآمدم.  سیدن یسمت  پنجره به سمت تخت؛ و روبرو از
 لباس ست

 یشگیو با اقتدار هم ستادیبه تن داشت. صاف ا یراحت  خانگ و
 اش،
 کرد. نگاهم

به نظرت  ؟یدختررر! چرا هول کرد یا جانزدهیه نقدری" چرا ا
 االن
خودش  یبا جفت پاها یاالن که ساق ست؟یکردن ن ییدلربا وقت
 اومده
مرد  نیا شهیهم یجلو و برا یاالن وقتشه که بر دان؛یم وسط

 جذاب و
هات  یها و اغواگر تیجذاب رانیرو مات و ح یو خواستن مغرور

 ."یکن



حرفها را به  نیدرنگ، پشت سر هم داشت ا یپروا و ب یب قلبم
 تخت 

را خراب  یلگد، زد و همه چ کی. اما مغزم با دیکوب یام م نهیس
 کرد.

 یم عتیضا شهیکه هم ستین یهمون نی"خاک به سرت کنن، مگه ا
 کنه!
 یخوایبودنو بهت زد، م زشتکه امروز انگ  ستین یهمون مگه

 نباریا
 "؟یهست زشتشهر جار بزنه که  یتو
و مرا از عالم خودم  دیچیدر اتاق پ شیآهنگ خوش صدا نیطن
 رونیب

 .َکند
 !؟ادیحرفا رو بهت بزنم؛ خوابت که نم یخواستم بعض ی_ م
 بال بر سرم آمده؟! نیا دایمن، چرا جد یخدا یوااا
کند؟!  یحالم را عوض م ش،یلحن کالمش، آهنگ صدا یحت چرا

 به نظر،
 یخار و خفتم م شتریکرد، هرچه ب یام م یکم محل شتریب هرچه
 کرد،

 هم واقعا عاشق شده بودم!! دیرفت! شا یقنج م شیدلم برا شتریب
 بازهم
 فقط گوش سپردم. اریاخت یقلب و ذهنم شروع شد و من ب ینجواها

 !؟ د نیغ ایشه  یعشق با قاف نوشته م یدون ی" خره! تو اصال م



 یخوشگذرون یچندسال، به جا نیا یدونست یاگه م گه،ید یدونینم
 نیبا ا
. یبست ینفر و باهاش عهد م هیبه  یداد یبار دلتو م هیاون،  و
 نیهم

تو  یوقت دینفهم چوقتیخورد! ه شویکه چوب سادگ چارهیب بابک
 ارتباط
 ،یدون ینم یزی! تو از عشق چیکرد انتیباهاش، بهش خ یهست
 لذت

 ."یبار احساس کرد هیداشتن رو هم فقط  دوست
 و چارهیقلب ب یاریآمد که به  یخوشم م یتر بود، گاه یمنطق ذهنم

 شتافت. یم دردمندم
فقط  یکنن، به نظرم هر کس یعشقو تجربه نم شهی" اما همه که هم

 هی
 ورو دوست داره  یکیبار از ته ته قلبش  هیفقط  شه،یعاشق م بار
 قلب
 ."دهینفر واکنش نشان م هیهمون  یتمام تنش برا و

 ؟؟یکن یپا و اون پا م نیا نهمهیا یکه دار ی_ سر سفره عقد نشست
و پوزخند   دیبراقش کش شهیو هم زینوک ت شیر یال یدست

 بر یکمرنگ
 داشت. لب
 توانم را به کار گرفتم که با آرامش صحبت کنم. تمام

 کنم؛ اونم با تو! یبهش فک نم ! عمراهیا غهی_ سفره عقد چه ص



آمد و در فاصله  کمیشد، نزد لیمضحک تبد یبه قهقهه ا پوزخندش
 کی

 و لب زد: ستادیام، ا یمتر
نکن! به خوابشم  یقاط وی...نه عشقم اشتباه همه چزمی_ نه عز

 با ینیبب
 !ینیسر سفره عقد بش من

 و تمسخر از نوع خودش! ری! تحقریتحق بازهم
 صورتش داد زدم: یاوج گرفت و با تمام قوا تو تمیعصبان

از خود  نقدریکه ا یهست ی! اصال تو کستمیمن عشق تو ن -
 ؟یمچکر
و به  یام بود یو بدبخت یسال باعث دربدر نهمهیچون ا یکرد فک
 الیخ

االن سلطه  یتون یم یهام بود یگر وحشینظاره گر  خودت
 ؟؟یریبگ
 و یریبگ میواسه من تصم یاکه االن بخو یستین یاالغ چی! تو هنه
 با
 .من!یکن ریخزعبالتت ذهنمو درگ نیا
 گفتم: یشتریب دیام کوباندم و جمال تم را با تاک نهیتخت س به

ه هر غلط اضاف یپدر دارم که مثل کوه پشتمه بخوا هی_ من؛ االن 
 یا

برو و برگشت تاوانشو پس  یب اد،یکه به مزاجم خوش ن یبکن
 .یدیم



بازهم به سمتش  صال،ی، از شدت خشم و استشتافتم یسمت به
 برگشتم و

 :دمیکوبنده تر، غر نباریا
منم که  نیپسرعمو! چون ا ینقابتو هرچه زودتر بردار نیا دی_با
 نباریا
خوام  یرو م یکرد یمنم که هر چ نیخوام ارباب تو بشم. ا یم

 رهیرو دا
 .دمیبه همه نشون م مویها یو مسئول همه بدبخت زمیبر
 . چقدر مسلط ودمیند یدغدغه ا ای ینگران نیچهره اش کوچکتر در

 ش؛یپاها ریگرفت، به پارکت  ز ریبود! نگاهش را به ز خونسرد
 چند بار

 نی. ادیصاف و براق کش یو آن پارکت ها نیزم یرا رو شیپاها
 نشانه

 بودنش بود! خونسرد
 و لب باز کرد: دیراحت کش یبلند کرد، نفس سر

 !؟یادامه بد یخوایبازم م ای یراحت شد_ تموم شد؟؟ 
را برگرداندم. هر طور برخورد  میرو ش،یتر از لحظات پ کالفه

 یم
 .دیلنگ یم یزیبازهم چ کردم،

ه کنم که من، تو رو از دست  خونواد یاعتراف م نجای_ آره من هم
 به



ات تو رو بهشون سپرده بود، درت  وونهیکه مادر د یمعتمد ظاهر
 آوردم.

 رانیا یسال تو ستیدادم و به خاطر تو ب یبه سخت خودمو من
 یزندگ
 چون از دور مراقبت بودم. کردم،

 یدیچرا منو دزد گهیپس د ؟ی_ هه!! مراقب!! تو مراقب من بود
 که

 محبت کردنه؟ دینوع جد نیا ؟یباش مراقبم
انتقام به  هیخرده حساب،  هی ی! بزار پاستیمحبت ن نی_ نه؛ ا
 خاطر
 !امیکردن مسئول همه بدبخت نابود

ز نداشتم که مادرم ا شتریب کسالیکه فقط  یمن بودم؟؟ من منظورش
 خونه
باشم که همان موقع  یسیدن یمسئول بدبخت دیداد چرا با میفرار
 یجوان
 ساله بوده!؟ هجده

. دمینپرس ینگاهش کردم، اما سوال رانیمتعجب و ح یچشمها با
 یم

استرس را در رفتارش مشاهده کنم، آن لرزش  یکم توانستم
 محسوس
 مزمن بود. یفقط و فقط نشانه اضطراب دستانش،



و  عی_ تو و مادرت؛ از هردوتون متنفرم!...مادرت که عقلش ضا
 به

رو  یواسل شد؛ اما تو!... خوشحالم که توهم سرنوشت خوب درک
 تجربه
 خورت! پدر مفت شیپ یزخم و درد برگشت یو االن با کل ینکرد

 ماارا نداشتم،  ریآنهمه تحق دنیتحمل شن گریبزنم، د یحرف خواستم
ر و دستش را به نشانه ساکت کردنم مقابل دهانم گرفت و پ نگذاشت

 از
 :دیو درد، نال نهیک
خواد تا آخر حرفام، وزوزتو  ی! لطفا خفه شو. دلم نمششیه -

 بشنوم.
کشمکش و  نینگرفتم، ا یموضع چیالک خودم فرو رفتم. ه در

 جنجال
و  نهینداشتم، بگذار آنقدر از ک یحرف گریخاطر چه بود؟ د به

 که یدرد
 تا خسته شود! دیو بگو دیدانستم؛ بگو یعلتش را نم هنوز
شد، اونروز روز مرگ من  یسوز شیعمارت آت یکه تو ی_روز
 بود!

 کنم اما نشد! زیخواستم خودمو حلق آو یروز م همون
بود؛ بازهم برگشت و  رانیگشته و حرفت، اما سر یگوشه ا به
 نباریا



خواست از شدت خشم و انزجارش  یلبه تخت نشست، فقط م یرو
 بکاهد،

 بسته بود که فرصت نهیممکن نبود. آنقدر زخم به تنش پ نیا اما
 پانسمان
بود، صورتش از  میرا نداشت. حالش بد که نه؛ بلکه وخ دوباره

 گرما ُگر
گشته  لیاز خون تبد ییایبه در و چشمان درشت و زاللش گرفته
 بود.

اش  هیآزاردهنده و سخت بود که روح شیکه بود، آنقدر برا هرچه
 را

 گذاشت. یجسمش م یداشت رو یکرده و آثار مخرب فیتضع
 و بالفاصله گفت: دیحرکت از جا جه کی با

 _ پدر من اونروز به خاطر تو و مادرت ُمرد، اون تو خونه موند
 چون

 نجات بده. خواست شمارو یم
 را زیمن همه چ یبرا ویمترینبود؛ د دیجد میحرف، برا نیا دنیشن

 حیتوض
 دانستم. یرا نم سیدن نهیهمه بغض و ک نیا لیبود، اما دل داده
ا و به دل داشته باشد که ساله نهیتوانست آنقدر ک یآدم م کی یعنی

 سالها
 نشایخود و اطراف یبوده، زندگ یکه کامال اتفاق یخاطر حادثه ا به
 را



 سازد؟ تباه
و  یخانمان یب دم،یمادرتو د دنیساال زجر کش نی_ من همه ا

 تو یدربدر
ه و دار دهیکه هنوز آزارم م زیچ هیو خوشحال بودم، اما  دمید رو
 خیب

خودشه و اونه که خواب و خوراکو ازم  یزنه، سر جا یم گلومو
 گرفته!
 دانستم. اگر موضعش من و مادرم بود یمنظورش را نم قایدق هنوز
 که
 چه بود؟! گریقول خودش انتقامش را گرفته بود، آن مسئله د به

 ؟؟یدیم ریبهم گ نقدری_ اونم به منم ربط داره که ا
 گفتم، اما او قاطعانه جوابم را داد. دیام را با ترد جمله

هرچه زودتر بهش خاتمه  دیکه با هیمسئله شخص هی_ نه...اون 
 فقط بدم،
 بگم... دیبا یهمه چ قبل
 یکه کاسه ا یبه چشمان رانگرش،یبه نگاه تلخ و و ستم،یاو نگر به

 خون
 اش بود. یو نشان از اوج خشم و سرگردان بودند

، رفتم شیتموم شد. خط به خط باهات پ رانیا ی_ من کارم با تو تو
 تو
ت؛ به دمیسال برات پرستار گرفتم، باوجود تنفر شد هیو  دمیدزد رو
 اما



 نیبه هم فته،یمراقب بودم که خط روت ن یکه بچه بود یزمان تا
 خاطر
پرستار زن تو رو  هیبا  یحت دیاحساس خطر کردم که نبا یوقت

 توخونه
 لتیسرپرست تحو یب یبچه ها یگذاشت؛ به مرکز نگهدار تنها
 دادم.

خودت  یشد ول مینجوری. ایپاک بزرگ بش ینجوریا خواستم
 ،ینخواست
 .یو ازدواج کرد یرفت تیدنبال عشق دوره نوجوون خودت
ر و با تنف دیصورتم کوب یو خشم و انزجارش را تو ستادیا میروبرو
 ادامه
 :داد

 وایو بدبخت به اسم ش یزن عقده ا هیهمخونه  ی_ بعدشم که شد
 که
 بهت سرپناه ،واسه سواستفاده  یدینفهم یداشت فیخنگ تشر نقدریا

 !داده
ح و واض حیصر نقدریدانست و ا یرا م میالم تا کام زندگ نکهیا از

 یایقضا
زده و  رتیح د،یکوب یصورتم م یکرد و تو یرا رو م میزندگ

 غمناک
ا ر یشد و نتوانستم وزنم را تحمل کنم، راز یخال میپاها ری. زشدم
 که با



 ود!ام حبس کرده بودم، برمال شده ب نهیس یداشتم و سالها تو وایش
 فکر
 یاز آن موضوع نم یزیچ وایبه جز خودم و ش یم کسکرد یم

 داند.
نم بود که در ذه یقدرتمندتر از آن سیبودم من! دن الیخوش خ چقدر
 راجع

 زیبه ر زیآب خوردن از ر ی. او به راحتدمیشیاند یاو م به
 اتییجز
سر  ُنیزم یداده و رو هیپشتم تک واریخبر داشت. به د میزندگ

 خوردم.
 میافتاده و درونم پر از آشوب بود. آمد و جلو یبه گوشه ا نگاهم

 .ستادیا
دن تاب و توان نگاه کر گری. ددمید یرا مقابلم م شیهر دو پا فقط

 به آن
 پرنفوذ را نداشتم. یچشمها

خبر داشته باشم  تیحوادث زندگ نیتر ییاز جز یکرد ی_ فکر نم
 نه؟؟
 حال خراب و داغان من دنید ییرا به کمرش گرفته و گو شیدستها

به لب داشت. انگار داشت به  یکمرنگکرده بود. لبخند  سرحالش
 ساده
 را باخته ام. زیهمه چ نکهیبه ا د،یخند یبودنم م لوح



که  ینیب یو م دمینقشه ها کش نجا،یبرگردوندنت به ا ی_ من برا
 یلیخ

بدونه مهره  یکس نکهیات؛ بدون ا یآوردمت خونه پدر راحت
 یاصل
 بودم. خودم
 گفتم: یآن لحظه ساکت نمانم و تند دمینداشتم اما الزم د حال
 لوت بدم؟ یترس یدونم؛ نم یمن که م ی_ ول
زد. خنده اش کامال  یکرد و دور خودش چرخ یبلند خنده

 مضحکانه بود
 گفتم! یچه م دیدانستم در جوابش با یواقعا نم و

*** 
بود که  یدیه امدر آن روزها، تنها برگ دمیهمخانه جد دنید شوق

 در دست
 .داشتم
سخت بود و  میبرا یگریهر کس د ای ویمترید یواژه پدر برا گفتن
 در آن
مشکل  یقدر میبا اسم پدر برا ویمتریخطاب قرار دادن د طیشرا

 بود؛ به
 یساکت م شتریکردم، ب یم دایکنارش حضور پ یخاطر وقت نیهم

 ماندم
 زدم. ینم یحرف و



ه را به من داده بود و ب دیقول آمدن دوست جد ویمتریهم د آنروز
 شدت
باشم و  یتوانم در کنار او شاد و پرانرژ یکه م کردیم هیتوص

 گرید
ه در عمارت به بطالت نگذرد. خودم را آراسته و مرتب کرد اوقاتم
 و از
نگاهم را به باغ پر از درخت سرسبز  و،یمتریپنجره اتاق د پشت

 عمارت
 و سرسبز با بایبود! ز ایرو کی نیمن درست ع یبودم. خدا دوخته
 نورس را با خود یها وهیکه م ی. درختانیدنید اریبس یها منظره
 حمل

چتر  بایز یکه همچون نوعروس یرنگ یگلها یکردند، بوته ها یم
 پهن
 به آنجا داده بودند. یو عطر و لطافت خاص کرده

 را صاف کرد و لب زد: شیصدا ویمترید
 .یشیو تو باهاش آشنا م نجایا ادیم _ امروز" شورا"

فرو برده  شیشلوار پارچه ا بیسمتش برگشتم، دستانش را در ج به
 و

 به سمت من بود. نگاهش
 هیکه دلت خواست، اصال  ییتونه تو رو ببره هرجا ی_ شورا م

 مدت



 یم ره؛یپره از جز هیستیکشور تور هی ونانی ،یگرد ونانی برو
 یتون
فصل گرما هم  یتا تو برگرد ،یگردو دو سه ماه خوب ب یبر

 یتموم م
 .شه
 گفت: شیحرفها دییتا یبرا ستم،یچشمانش نگر به

 کنار ساحل. یبر یتون یگرمه؛ م یلیخ نجایا ی_ تابستونا
وارونه شده و خودش  شیایکه دن یو منگ بودم، مثل کس جیگ هنوز
 را
گذشته  س،یدن و،یمترید ی.حرفهاندیب یپست و پرت م ییجا در

 خودم!
آن قصه  یخورد. من کجا یو همه در ذهنم فلش بک م همه

 نامعلوم
 !بودم؟

 ه؟ی_ نظرت چ
 زدهاتاق دوا ایبرام راحته  نجایا یبگم؟ بگم زندگ یچ دی" االن با

 یمتر
عاشقا رو  یادا دمیشا ای! وایبا ش یهمخواب ای یپلنگ توران

 یدرآوردن برا
بستن  یبغل شهرام نزول خور فقط برا یو اونورتر رفتن تو بابک
 دهن



 نیا یشدن تو ریکنم، اس ی! آه...االن که خوب فکر مفشیکث
 عمارت و

مثل  یدر کنارم با وجود فرد خطرناک ویمتریمثل د یپدر بودن
 بازم سیدن

 قبول تره واسم." قابل
 افکارم بود، گفتم: جهیکه نت یشتریخاطر ب باآرامش

 به آشنا بشم بعد راجع دمیاول من با دوست جد نیدونم؛ بزار ی_ نم
 سفر
 .رمیگ یم میتصم
و  و نگاهش را از چشمانم گرفت ستادیا میروبرو قایآمد، دق جلوتر
 تک
کرد و با لهجه  یبررس یاجزا صورتم را با ظرافت خاص تک
 نش،یریش

 زد. یکوتاه لبخند
 !دمشیکه د یلیدرست مثل اوا ؛یشد ایصوف هیشب شتری_ ب
 دوست داشتم از کهیجمله را که گفت؛ به من پشت کرد. درحال نیا

 یینزدم و لحظه ا یحرف حایازدواجشان بدانم، اما ترج یچگونگ
 سکوت

به  یبه سرعت به سمتم برگشت و دست ویمتریشد و بعد د حکمفرما
 سرو

نگاهم  نباریا نکهیبدون ا د،یتازه اصالح شده و مرتبش کش صورت
 کند،



 :گفت
 نیا یبخواد دوست تو باشه، مشاور من تو نکهیاز ا_ شورا قبل 

 چندسال
بوده و االن الزم  یخارج یدر کارها و رفتن به کشورها ریاخ

 دونستم
 دعوت کنم تا در کنار تو، دوست و همرازت باشه، نجایبه ا اونو

 ینجوریا
 .بزارم نجایتونم سفرهامو برم و تو رو ا یراحت تر م الیبا خ من

 .دیرا به آنجا کش ویمتریکه به در زده شد، حواس من و د یتلنگر
 لبخندزنان لب زد: ویمتریو د دیبه سمت در پرکش نگاهم

که  دمیمدت فهم نیا یتو نویا ،یهست یتیو بادرا قیتو دختر ال-
 نجایا

 ادیو خوب  دیمف یلیخ یزایدر کنار شورا چ یتون یپس م ؛یبود
 یریبگ
 ببره. شیمن هم پ یکارها یتو رو در راستا تا

 بعد از و،یمتریزدم! د یم جیگ ویمترید یهنوز از حرفها تشیواقع
 اتمام

که پشت در بود اجازه  یو به کس ستیبه سمت در نگر حرفش،
 ورود
 کوتاه و کامال پسرانه که یبا موها ی. دختر جوان بلندقامتداد
 یتیالیها



زد، وارد اتاق شد. شلوار ساپورت  یرنگ در آن موج م یا نقره
 یچسبان

ه م ببند نافش بود. توجه ا یکوتاه تا رو شیرو رهنیپا داشت و پ به
 نوع
 منحصر به فردش جلب شده بود و اصال متوجه سالمش نشدم! پیت
 زد. یساختگ یکرد حواس مرا بهم برگرداند، لبخند یسع ویمترید

 شورا سالم کرد؛ حواست هست؟؟ ا؛ی_ آتنا
انم بم نامعلوم افتاده بود و دوست داشتم همانگونه یبه نقطه ا نگاهم

 و
 نگذاشت در آن ویمترید ی. اما صدامیآن نقطه را بپا رهیخ رهیخ

 یحال باق
سالم کردم. دخترجوان که سن و سالش حدودا  یلیم یبا ب بمانم،

 و ستیب
کرد و فورا دستش را  یخنده ا داد،یسال به باال نشان م پنج

 میوروبر
 را فمیانگشتان ظر ی. با او دست دادم، آرام و بالطافت خاصگرفت
 فشار
 کرد. یبا من ابراز خوشحال ییو از آشنا داد
از من خواست با شورا راحت باشم و از آن روز به بعد  ویمترید

 هر
بگذارم. صالبتش در حرف زدن و راه  انیدارم با او در م یکار

 رفتن،



 یتوجه ام را به خود جلب کرده بود.دندانها یزیاز هرچ شیب
 صدف
 چهره اش را دوچندان کرده بود. ییبایاش، ز گونه
چندان حال و حوصله فک  کهیدرحال ه،یاول ییآشنا یبرا آنروز
 زدن را
ا ت میبه همراه شورا به داخل باغ رفت و،یمترید شنهادیبه پ نداشتم،
 باهم

از من  یلیقامت شورا خ. قد و میآشنا شو شتریو ب میکن صحبت
 بلندتر
 یسرم درست کنار شانه اش قرار م ستادمیا یکنارش م یوقت بود؛

 گرفت.
 نهیکوچک بغل شلوارش، به داخل برده و س بیرا در ج دستانش

 شیها
از ظرافت و  یرفت. در راه رفتنش اثر یداده و راه م راجلو
 یشکنندگ
بودم  یجمالت نداکردیپ ینبود! هنوز ساکت بودم و در پ دخترانه

 یبرا
را سد معبر  میصحبت کردن، اما او سکوت را شکست و جلو آغاز
 کرده

 .ستادیا و
 ؟یقفل دهنتو وا کن یخوای_ تو نم
 کرد!! یصحبت م یفارس سی!! چقدر روان و سلعجبا



 هستم. یرانی_ نترس! منم مث خودت ا
 گزنده شد. یتلخ و لحنش کم یخنده ا د،یخند

 ینجوریدور خودش جم کرده، االنم ا ارویرانی_ پدرت همه ا
 تو خوادیم

 من سرگرم کنه! شیپ رو
 بهت بگم؛ من مث زارویچ یبعض مون،یاول دوست نی_ بزار از هم

خوام داشته باشم،  یو زنونه ندارم! اصن نم فیلط هیروح شماها
 پس از
 یآبغوره م قهیهم که اشکشون دم مشکشونه و هر د ییزنا اون
 رن،یگ
 ه؟؟یاوک نجایتاا اد،یخوشم نم چیه
! نتوانستم دیحرف زدنش، نفسم را بر یستیرودربا یآن ب با

 بکنم یمخالفت
 لب زدم: واشیآرام و  و

 !ستمی_ منم از اون زنا ن
 شد. رهیزد، به چشمانم خ یتلخ لبخند

 .میتفاهم داشته باش یکل میتون ی_ خوبه؛ پس باهم م
 !؟ینیبب ییزای_ تا، تو تفاهمو در چه چ

ز ا نکهیوجه اشتراکه، ا هیبودنمون  یرانیمثال ا زا؛یچ یلی_ خب خ
 یبعض

 هدختر باجربز هیتوهم مث من  نکهیو ا ادیزنونه خوشم نم یخصلتا
 همشون تفاهمه. ،یهست



 یتوجه ام را به خود جلب کرد. ب یدر آن حوال یپرنده ا یصدا
 حواس

رختان قد بودم و د یجنگل انبوه انیاطرافم نگاه کردم، م به
 برافراشته

بزنم اما  یرا استشمام کردم، خواستم حرف یخوش ی. هوابودند
 نکهیهم
 خودم احساس کردم که کیرا برگرداندم، شورا را آنقدر نزد میرو
 با
. مردمک چشمانش گرد شده دمیکش یبنفش غیشوکه شده و ج دنشید

 و به
را  وحشتناک بود! از او فاصله گرفته و دستانم ،یبیعج طرز
 یجلو
در  یگرید یهر نوع صدا دنیمانع شن غمیج یگرفتم. صدا دگانمید

 ذهن
 دوال شدم و دستانم را دور سرم به هم نیزم یاطرافم بود. رو و

 قالب
 .کردم
 :دمیرا شن یبلند یصدا

 _ چه خبرته؟! ساکت شو!
. شورا در دمییرا پا میجلو بیعج یرا باال گرفتم و با ترس سرم

 فاصله



ه که خشم و انزجار در آن غوط یو با چهره ا ستادهیام ا یقدم کی
 ور
 کرد. یبه من نگاه م بود،
 زنا هم متنفرم؟! یدنایکش غینگفتم که از ج نمی_ ا
 با من نداشت! یوجه اشتراک چیزن ه نینگاهش کردم. ا رهیخ رهیخ

که  یتوانستم با او دوست باشم و مسافرت کنم؟ لحظه ا یم چطور
 کمینزد
 یبیو غر بیعج یبعد فکرها یول دم،یحالت چشمانش ترساز  بود،
 تمام
 دیو سف اهیس سمانیبودم که از ر یرا احاطه کرد. من مثل مار ذهنم
 دهیگز
 از نوع نگاه دم،یترس یزن م کیبود! من از همخانه بودن با  شده
 یبعض
 از همه و شان،یاز عشوه آمدن ها شان،یاز ناز و کرشمه ها زنان،
 همه
 یچشمانم بود و نم یجلو وایشده ش یوحش ی!! چشمهادمیترس یم

ش را که در حقم کرده بود فرامو یآزار و اذیتو  یتعدّ  توانستم،
 کنم. همه آن

 نیزن و وحشت آن سر بر بال کیهمبستر شدن با  کابوسبا  سالها
 یم

 .گذاشتم
 ! منم آدمم مث خودت.یدیخب؛ لولوخرخره که ند لهی_ خ



ام را منظم  دهیبر دهیبر یزدم، نفسها یداشتم نفس نفس م هنوز
 کردم،

 .دیکوب یام م نهیتخت  س یقلبم هنوز گرومپ گرومپ ، تو اما
 و آرام فقط گفتم: واشی

 داخل ساختمون؟ میبر شهی_ م
 شد و دستش را به سمتم دراز کرد. کمیحرف نزد یب

 _ پاشو کمکت کنم.
 یاش را رو دهیتعلّل دستم را دراز کردم و انگشتان بلند و کش با

 دستانم
 وبلندم کرد. مرا تا داخل ساختمان  میحرکت از جا کیو با  گرفت
 دنیرس
و  کرد. خواستم تنها باشم، خواب را بهانه کردم عتیاتاقم مشا به
 یرو

اراده  یهم نهاده شد. ب یآرام رو می. پلک هادمیدراز کش تخت،
 داشتم به

فلش بک  شیرفتم. بازهم ذهنم به سالها پ یفرو م نیریش یخواب
 یم

نا پارک با اشکان آش یاز مرکز فرار کردم و شبانه تو ی. وقتخورد
 شدم.
م هم بود، بعد به گرفتن دستان هم و بعدترها ه داریفقط د لیاوا
 و شتریب



ام را  ینوجوان یروزها نیبه هم دل داده و من عطشناک تر شتریب
 پشت
 میبرا یخوب بانیو پشت یآنروزها اشکان حامگذاشتم. در  یم سر
 بود.
بعد از ازدواجمان  یبرساند، ول یبیجرآت نداشت به من آس یکس

 ورق
 ،یگرفتن! از من، از زندگ رادیو اشکان شروع کرد به ا برگشت

 یاز ب
! تحمل من هم همان گریو هزار درد و مرض د یکاریاز ب ،یپول
 حد
ز ا. اشکان بعد دمینقطه اول رسو بازهم به  می. از هم جدا شدبود

 طالق
 وایرا ش نیشده بود و ا ارتباطوارد  یمن، با زن مطلقه ا دادن
 میبرا
نه چندان خوب. او با خبر  یشناختم ول یرا م وایکرد. ش فیتعر

 آوردن
را بامن، محکم کرد و من هم  قیعم یدوست کی ی هیاشکان پا از

 در آن
را  وایش یها یکه گرفتارش بودم، مهربان یپول یو ب یخانمان یب

 دوست
 کردم. یم یو با او احساس راحت داشتم
** 



 ود!رفتم، حالم اصال خوش نب وایکه با ش یاز برگشتن از مهمون بعد
 دمیشا
کنم.  دایحال دست پ نیباعث شده بود، به ا زهایچ یبعض دنید

 بارم نیاول
 یبودم که تو دهید ییزایها؛ چ یمهمون نجوریرفتم تو ا یکه م بود

 عمرم
 یکم وایرفتم. با ش یگرفت! کاش اصال نم یبودم. ُعقم م دهیند

تونستم راحت بهش اعتراض کنم که چرا  یداشتم و نم یستیرودربا
 منو
ز چندان سرحال نبود، هنو وایش میبرگشت یاون مکان برده. وقت به

 گیجی
وز اتاقش و منم که هن یزد، رفت تو یوجودش دست و پا م یتو
 در

کاناپه  یحواس رو یو ب الیخ یو افرادش بودم ب یمهمون شوک
 یروبرو

 ماهواره رو یتا خوابم ببره. تموم کاناال دمیدراز کش ونیزیتلو
 داشتم باال

اتاق منو متوجه خودش  یاز تو وایش یکردم که صدا یم نییپا و
 کرد
 گفت: یم ،گیجیاز  یو لحن کش دار ناش گیج یبا صدا که

شو تا برات قفل ایقفلن ب ،یگرد یم یاونجور ی_ اگه دنبال کاناال
 وا کنم.



مخرب که نشات گرفته  یبه فکر یمکث و بعد؛ دسترس یا لحظه
 از

چشمام بود و  یجلو یمهمون ریخراب و دردمندم بود. تصو حال
 ینم

وجودمو  یدرمون کنم. عطش سراپا یحال خرابمو چطور دونستم
 گرفته
 اد،یش ه و ت به سراغ آدم ب یکردم که وقت یفکر م نیبه ا بود،
 چوقتیه

 تا شناسه! اونشب باخودم کلنجار رفتم! مقابله کردم یو مرد نم زن
 الیام

د موفق شدم و بع یاز خودم دور کنم؛ تا حدود مویطانیو ش ینفسان
 از

و اتاقم، بالشت ر یخاموش کردم و رفتم تو ونویزیتلو وایش یحرفا
 یرو
. نمک داینجات پ یوونیخفه کردم تا خوابم ببره و از اون حال ح سرم
 خوابم
 یرو رو یبیعج یبود که گرما یچه ساعت قایدونم دق یاما نم برد

 پوست
به خودم  یتکون چی! اما هدمیاحساس کردم! شوکه شدم! ترس تنم

 ندادم؛ با
 نیماالمال از ترس و دلهره کوچکتر یاما قلب لکسیر یظاهر
 یحرکت



و کوتاه  فیانگشتان ظر نیو خواستم کشف کنم صاحب ا دمنکر
 زنونه

شناختم؛ با  یتپل و انگشت کوتاهو م یصاحب دستا بایتقر ه؟یک
 خرخر
دونستم  یشده اش آشنا بودم، اما نم یدماغ جراح یدنایکش نفس

 چرا منو
 دیاش آماده کرده؟! حالم بد شد! شا یطانیو ش فیکث الیام یبرا
 واژه

 یاون لحظاتم باشه! مگه م فیتوص یواژه برا نیمناسبتر چندش
 شد

ده شد آرام باشم؟! داشت ازم سواستفا ینداشته باشم؟ مگه م دلهره
 شد! یم
اسفناک و  تیتونستم خودمو از اون وضع یداغ کرده بود و نم تنم

 مهلک
 بکشم. رونیب

! افتاده یکه اتفاق اوردمیخودم ن یگذشت و من اصال به رو اونروز
 انگار

 کهنیا ن؛یهم یعنیرفته!! گمونم لعنت شدن  یاومده نه خان یخان نه
 قطعات
از هم پخش باشن!  نقدریو ا رنیکنارهم قرار نگ چوقتیه تیزندگ

 نکهیا



که  یبش یفیکث یطعمه انسانها ،یکس یو ب یسرپناه یخاطر ب به
 تو رو
 خوان. یاستفاده خودشون م یبرا فقط
 ام شده بود. شبا از یشگیهم قیترس، رف گهیاونروز به بعد د از

 شدت
 ادیننه مرده ب یوایگرفتم که مبادا ش یدندون قروچه م اضطراب
 سراغم.

اش دنهکردم، اما بعد از تذکر دا یم دیهولم چند مدت در اتاقو کل از
 گهید

 یکنم. پاک اعتماد بنفسمو از دست داده بودم، تو دیکل دمیترس
 هام ییتنها

زدم. حس عذاب وجدان رو  یحرف م و باخودم دمیجو یم ناخنامو
 هم
از  شتریکه حالمو ب یتجربه کردم. حس منزجر طیاون شرا در
 شهیهم

 یبهبود یبرا یدیام نیکرد و من کوچکتر یو دردمندتر م دردمند
 اون
 و اوضاع نداشتم. حال
و  یالک یها یسال به همون منوال گذشت، رفتن به مهمون دو

 خوش
قرارگرفتن هم  آزار و اذیتزودگذر! بعدهم مورد  یها یگذرون
 خودم. یخونه ا



دم اومد سراغم! شبا با خو یگاها م ینبود ول یشگیهم وایش نکاریا
 میتصم

 بهم وایدست ش گهیکه د ییگرفتم که از اون خونه برم، برم جا یم
 نرسه.

 یکردم، دربدر یهامو که حساب م یپول یشد، ب یروز که م اما
 هامو
دادم. آشنا  یم حیشمردم موندن تو اون منجالب رو ترج یم که

 شدن با
خوش بود. شهرام  یالک یهایاز همون مهمون یکی یهم تو شهرام
 مرد

 نقل مجالس و کلشیو ه پیبود که آوازه ت یکلیو خوش ه بلندقامت
 یمن لیداشتن که اون اوا یسرو  ّسر وایبود. گمونم با ش هایمهمون
 دونستم

 .دمیرو فهم یم با شهرام گرم تر شد، همه چارتباط! اما بعد که هیچ
 بود و اونا کارشون قاچاق وایش یخورد  پا یارهایاز دست شهرام
 دختر و
به ظاهر متشخص بود و  وایجوون به اونور آب بود. ش یپسراها
 پشت
 یرو هم م فیکار کث نیکه داشت، ا یبزرگ و خفن کیبوت پرده
 کرد.

 اام د،یبخش یم امیالت یدرونم با وجود شهرام کم یخال ها پرکردن
 شد! یکه داشتم رفو نم ییزخما یجا چوقتیه



 گهیکردن از اون د دایشده بودم و نجات پ ارتباطشهرام وارد  با
 برام

ما رو هم تجربه کرده بودم، ا گهینبود! اگرچه دو سه مورد د ممکن
 چیه

پسر  هی ینبودند! شهرام زن داشت حت ریمثل شهرام گ کدوم
 نوجوون
 یخونه ا یتو یوقت دم،یفهم شیبار از تو گوش هی نوی! و اداشت

 بودم که
 عقد هیبرد اونجا. اونروز ازش خواستم عقدم کنه،  یمنو م شهیهم

 موقت
دست  وایش گهیشونه هامه کم بشه؛ که د یکه رو یاز بار گناه که
 از

ول قب ارتباطاز خونه اش فرار کنم. قبل از  ینجوریبرداره و ا سرم
 کرد
 که حموم بود و منم نیاش بشم، اما هم غهیقرار شد روز بعد ص و
 با

اومد، کنجکاو شدم  یکه براش م یپشت سرهم یاسمس ها یصدا
 و

 برداشتم تا چک کنم، ورق برگشت! زنش بود! به اسم مهتا شویگوش
 خانم!
شد، درست مثل  یو وحش یدستم عاص یتو شیگوش دنیبا د شهرام
 ببر



 اکه چر دمیوار نال چارهی. منم داغون بودم! بدیسرم غر یرو یزخم
 نهمهیبهم دروغ گفته؟ که چرا منو دست گرفته که چرا ا نهمهیا

 یوعده ها
نبود و لت و  شیحال یچیبهم داده؟! اما شهرام ه یو الک یدروغ
 پارم
که کرده بودم،  یبود و منو به خاطر فضول ی. درنده و زخمکرد

 بدجور
 ام.شهرام مثل قبلنها نبود بر گهیکرد. بعد از اون ماجرا د خیتوب

 مطمئنم
 یخرجم م یخواست، برام انگشتر گرفته بود و کل یخاطرمو م که

 کرد،
 کرد. یاونروز به بعد مثل سگ در خونه اش باهام رفتار نم امااز

 هی
 زدند! یدرمورد من حرف م وایکه با ش دمیشن روز
کالن و  یاز معامله ا وایکردم. ش زیگوشامو پشت در ت خوب
 پرسود
محشر من! آخر  کلیو ه یزد و شهرام از طناز یم حرف

 حرفاشونو
کنن! چه  یخواستن منو هم هرچه زودتر راه ی! پس مخوندم

 سرنوشت
خواستن با من چکار کنن! حسرت  یدر انتظارم بود؟! م یشوم

 یآرزوها



 نیکردم. ا ینشون مبا خودم دف دیخوردم که با یرو م یا بربادرفته
 چه

 یم کابوسمن شده بود!! شبها با  بیبود که نص ینکبت بار یزندگ
ها رو  یو مشتر کیرفتم بوت یو روزها با استرس م دمیخواب

 یروانه م
ه گرفتم اگ میو کاراش بود، با خودم تصم وایش ی. کل حواسم پکردم
 هر

با  وایشد، ش نطورمیفرار کنم و هم دمیازشون د یمشکوک حرکت
 شهرام

 یبار صحبت م هیاز آدماش، داشتن راجع به حمل  گهید یکی و
 کردن،

 یهمون آدماست که قراره راه نیمنم ب یمطمئن بودم جا بایتقر
 بشن،
زدم  وایشبونه جول و پالسمو جمع کردم و از خونه ش نیهم یبرا
 !رونیب
کردم، شب رو به روز که  یچمدون لباس باخودم حمل م هی

 رسوندم،
 طمیو با شرا دمیرو د یو دنبال خونه گشتم. خونه توران پلنگ رفتم
 که

 ود،خود  اتاق و درب و داغون بودنش برام مهم نب گهیاومد، د کنار
 نکهیهم



کرده بودم،  دایو شهرام نجات پ وایسرپناه داشتم و از شر ش هی
 بود. یکاف
 ونهم د،یناشناس به دستم رس هیکه بازم به صورت  یمقدار پول با

 خونه
خرت و پرت بخرم و اتاقو از  یهم اجاره کردم و تونستم کم رو
 یخلوت
رو  وایخبر ش یو ب کیرفتم بوت ی. کار نداشتم و چون نمارمیدرب
 ترک
 یدادم، م یجواب نم لیزد. اوا یبودم، مدام بهم زنگ م کرده

 خواستم
داشتم  رونیاز ب یبعد وقت یازم نداشته باشن اما روزا یرد چیه

 یبرم
ز او  دنیخونه، شهرام دنبالم بود. تو کوچه شروع کردم به دو گشتم
 ترسم

بود از دست شهرام فرار  یبرنگشتم خونه توران. هرجور گهید
 کردم و
 بود که به نیا دیکه به ذهنم رس یپارک و تنها راه هی یتو رفتم
 وایش

که جواب  وایکنم و بگم دست از سرم بردارن. زنگ زدم؛ ش تلفن
 داد،
ت گفتم به آدمات بگو دس دواریبه خودم گرفتم و تهد یتدافع حالت

 از سرم



 دونه از یکامال خونسردانه جوابمو داد و گفت " م وای. شبردارن
 ترس
 شهرام حق نداره گهیدر رفتم، بهم قول داد اگه برگردم د شهرام
 کمینزد
 هی و قاچاقم به اونورم، وایبود، ش هیطرف قض هی." اما شهرام بشه

 طرف
 یلپو چیه گهینگفتم. د وایبه ش یزیبود که من راجع به اون چ گهید

م تخ هیخودم  یپول نداشتم برم برا یامرار معاش، حت یبرا نداشتم
 مرغ
 اینبود،  ایکار؛  یرفتم برا یهم م ییکنم. هرجا مرویو ن بخرم

 اگرم بود،
 کنارش بود. یا گهید زیسواستفاده و هرچ ترس

و امشهر گهیبهم داد د وایکه ش یاما بنا به قول وا،یخونه ش برگشتم
 دمیند
 !وایدوست ش یشب مهمون تا

****** 
 میبود. پلک ها یو زمستان یطوالن یبسان خواب مروزمین خواب

 ام یاری
و از تختخواب نرم و راحتم، دل  رمیکرد که گردن باالبگ ینم

 بکنم. اصال
 را در آن کشور گذاشته بودم، انگار قرص خواب میکه پا یروز از



بودم که دوست داشتم از رختخواب جدا نشوم. به نظرم  خورده
 یزمان م

 را در ی. من زندگمیایکنار ب ،یو سبک زندگ طیکه با آن شرا برد
 کنار
قبول کرده بودم و حتما آن تنش ها هم دست بردار  جانیو ه تنش

 نبودند.
، ودب ییانداختم و با هر تقال نییز تخت پاکرخت و سستم را ا یپاها
 دم
دم. شد بلن میانداختم و سالنه سالنه از جا میرا به نوک پا میها ییپا

 و به
 دهیبه صورت رنگ پر یو کنسول کنار تخت رفتم. دست نهیآ سمت

 ام
 دهیبه ارواح بودم! چرا به ذهنم نرس هیشب شتریشک ب یب م،یکش

 بود، از
کنسول  زیم یکه در کشو یمختلف یها شیو کرم آرا لیوسا آنهمه
 بود،

 کنم؟! استفاده
به سراغم آمد، دست  بیعج ییرویگرفتم. ن زیم یرا به رو نگاهم
 به کار
 یاما بلند و تاب دارم را شانه زدم. عطرها دهیژول یو موها شدم

 خوشبو



گرفته تا خط  شیکردم؛ از کرم آرا شیصورتم را آرا یکل زدم،
 چشم و

هم گذاشتم، به نظرم چشمان  یمژه مصنوع یو رژگونه، حت هیسا
 درشت

 کرد. یم ییخودنما شتریب ینطوریزاللم ا و
 وآمد  یم میزانوها یکه تا رو دمیو راحتم کش ریبه لباس حر یدست
 به

ه زدم و داشتم ب دیمقابل خودم را د نهیروشن بود. از آ یآب رنگ
 ییبایز
در باز شد و  کدفعه،یگفتم که  یاحسنت م لمیچهره و استا یها

 همزمان
 وارد اتاق شد. سیدن

، هم ثابت ماند، انگار زمان متوقف شد ینگاهمان بر رو ییا لحظه
 چیه

 یدستش را از رو سیتامل، دن ی. بعد از لختمینکرد یحرکت
 رهیدستگ
 گرفت و من من کنان به حرف آمد. در

 یم فیتشر ییجا ،یکرد ی_به به...خانم خانما، چه َبَ دک دوَز ک
 ؟یبر
 یاش به اتاقم و آن طرز صحبت کردن ب یتنها از حمله ناگهان نه

 ادبانه



 دهب ّ ُرن یبا صدا بایشدم و تقر یبلکه عاص امد،یخوشم ن چیه اش،
 گفتم:
 یقااتاق آ نیتو ا نیایب قهیکه هر د دهیبه شما اجازه ورود م ی_ ک

 ت؟یباشخص
نش کوتاه درب اتاق را بست و چشما یقدم جلوتر آمد و با تعلّل کی

 را به
 ییو نترس بود. گو زیدوخت. رنگ نگاهش تمسخرآم چشمانم

 اصال حرفم
 زد. یلبخند کج ده،ینشن را

 هایگر یلوند نیهات مشغول ا ییتنها یدونستم تو یم دی_ با
 ...یهست
جا  یهر کس و ناکس شیو دلت پ یریناپذ یریس نقدریا نهیهم واسه

 یم
 .مونه
دمم گذاشته بود. به آن  یو پرخطر شدم، پا رو یعصب مبازه

 ضعفم واقف
خواست، قلقلکم دهد، تماما  یاگر م نهیو هر کس در آن زم بودم
 یقاط
 کردم. یم
و همزمان  دمیکش یکوتاه غیکردند، ج یمغزم اتصال یها میس
 :دمینال



 ییشما نیرو به من نزن لطفا! ا وحشی گری_ ببند دهنتو... چوب 
 رتتویکه غ
که  یکمک کن یو نخواست یسال بغل گوشم بود نهمهیبرده و ا آب
 کنار
 یمن که درست نم ،ینباشم! تو فقط ادعا دار یناکس هر

 شناسمت...
 باال بردم. دیاشاره ام را به نشانه تهد انگشت
که  ییزایدارم که وجودت پره از درد و نفرت؛ چ مانیا ی_ ول
 یحت

و نقش  یبش کمینزد یحق ندار گهیرو هم ندارن! د یزیپَش ارزش
 ارباب
 .یکن یهارو برام باز زاده

کرد من  یفکرش را نم دیچشمانش گرد و گردتر شد، شا مردمک
 آنقدر
 و واضح حرف بزنم. حیصر
و مشتش را در هوا باز کرد. و با ّ تحکم  دیلبش را جو گوشه

 هرچه تمامتر
 :گفت

 !یپرنسس پوشال مونم یم ی_ من ارباب تو بودم و همچنان هم باق
و ا توانستم مثل یبدنم از خشم و نفرت ُگر گرفته بود. چرا نم تمام

 خونسرد
 !باشم؟



بود، آب  یو به هر سخت دمیورم کرده ام کش یگلو یرو یدست
 دهانم را
 دادم. قورت

 نقدریمنم که ا تیریمگه هدف انتقام گ ؟یخوایم ی_ تو از من چ
 چمیپاپ
 ؟؟یشیم
 ام به شدت احساس یکیدرشتش را در نزد کلیسمتم آمد، قد و ه به
 یم

توانست  یهم در آن لحظات نم بشیعطر تلخ و دلفر ی. بوکردم
 مسخم
 زشیو با همان لحن تمسخرآم دیدور کامل دورم چرخ کی.کند

 گفت:
خاندان  نیا یکه ازدواج دخترعمو و پسرعمو تو یدون ی_ م

 یموروث
 باالجباره!؟ و

پرتاب کرد و درست و به نشانه هم،  بود که به سمتم یریت حرفش
 هدفم
 !گرفت
 و پرت شدم. جیبحث لحظات قبلمان، گ رهینزدم، از دا یحرف هنوز
 یهات و داغش تو ی! آنقدر که نفسهاکینزد یلیخ ستاد،یا کمینزد

 یو دلهره آور، حالم را م رینفس گ طیزد و در آن شرا یم صورتم
 امرا باال برد، آرام آر کرد و دستانش زیر ی. چشمانش را کمگرفت



چهره ام  یرو یانگار داشت نقش د،یصورتم کش یرا رو انگشتش
 میترس
آن  یکرد! انگشتان دو دستش را در دوطرف صورتم آرام رو یم
 یم

 نداشتم. شیدفاع از خو یبرا یتوان نیو من کوچکتر دیکش
و... البته رسم و  ویمتری_ من و تو به درخواست پدرت، جناب د

 رسومات
 .میهرچه زودتر ازدواج کن دیخاندان با نیقرن ا کی

صورتم داشت  یآنها رو یشد و جا شتریو ب شتریانگشتانش ب فشار
 ثبت
ا خرابتر کرد، ام زشیرآمیشد. حال خرابم را با آن حرکات تحق یم

 بازهم
 دادم سکوت کنم و او ادامه داد. حیترج

 !هی_اما جواب من منف
 کرد. سیخ ییکرد و لبانش را به طرز دلربا یمضحک خنده

 خوام! ... من تو رو یآشغاال رو نم یپس مانده ها چوقتی_ من ه
 پس
 .یازدواج اعالم کن نیمخالفتت رو با ا دیزنم و... توهم با یم

 یبرا یگفتم!؟ حرف یم یکردم؟ اصال چ یچکار م دیمن با یخدا
 گفتن
 اببخت برگشته  رانیمن ح بود اما من توان گفتنش را نداشتم. بود؟

 درنقکند؟ نه! آ یدرباره ام اشتباه م میخواستم بگو یتلخ م یسرنوشت



ف فاشو  زیتم یابر لکه بر چیو لکه دار بود که با ه اهیام س پرونده
 ینم
 !شد

 فک منقبض شده ام قرار گرفت؛ یکم کم جمع شده و رو انگشتانش
 داد. فشارش

! یکرد زونی...گوشواره آوی...تاتو کردی_ لب قرمز کرد
 یلیخوبه...خ

 .یکن یدلبر یخوا یم ینجوریکه ا خوبه
 زد. ادیحرفش را با فر یباق

...من؟ به ؟یکن یطناز یخوا یم ینجوریا ی_ د  المصب واسه ک
 جز
 !ست؟یخراب شده ن نیتو ا یمرد گهیکه د من

به  د،یدانستم.سکوتم را که د یرا نم تشیعلت عصبان قایدق هنوز
 من پشت

که  نیفرو کرد. هم شیشلوار پارچه ا بیو دستانش را در ج کرد
 میرها
م . تمام پوست تندمیکش یآمدم، نفس راحت رونیو از چنگالش ب کرد
 از

ام  نهیرا به س میترس و اضطراب مور مور شده بود. دستها شدت
 گرفته

ه دادم. به من پشت کرد یکرده ام را مالش خیآرام بازوان  یکم و
 بود و



 شیکه در چه حال است، اما صدا دمید ینم یاش را به خوب چهره
 لرزش

 آرامتر گفت: یبه خود گرفت و با لحن یفیخف
 من نه مالک تو هستم و نه گم،یم یچ نی_ خوب گوشاتو باز کن بب

 قصد
 یچون مال ،یکن یواسه من دلبر ستیکه بشم. تو هم قرار ن دارم

 یستین
 باشم. دارشیمن خر که
 به من زل زد و ادامه ز،ینفرت انگ یسمتم برگشت و با چشمان به

 داد:
حق ورود به اونجا رو  یممنوعه اس که کس رهیجز هی_ قلب من 

 نداره،
 .یسرک بکش یایوقت به کله ات نزنه ب هی پس
 سکوتم را شکستم و لجوجانه گفتم: مهر

گفته  یکنم؟ اصن ک یگفته من واسه تو دارم خوشگل م ی_ حاال ک
 تو
 یلییییمغرور؟ خ نقدریا ؟یاز خود راض نقدریخوام؟ ...آدم ا یم رو

 توهم
 پسرعمو! یزد
 چینگاهم کرد و ه رهیخ رهیمن جا خورد. خ یحرفها دنیشن از

 نگفت.



نبرد به نفع من شده بود و افسار را من در دست  دانیم ظاهرا
 گرفته
 . پوزخندزنان، بازهم گفتم:بودم

و رغبتم به ازدواج پسرعمو  لیم یب شتریاز تو ب _ من
 دخترعموها! پس

منم کنار خودت و همبستر  یتون یم یدیوقت پشت گوشتو د هر
 خودت

 نی! چون همچیبا خودت به گور ببر دی. مالک شدن منو باینیبب
 یمال
 .یمالکم بش یکه بخوا ستین

 خودم احسنت گفتم و یدلم برا یبود، الاقل تو یدندان شکن جواب
 در
 .دمیکش ینفس راحت میحرفها آخر
صورتم  یحرکت رو یمتوقف و ب یبرافروخته اش، لحظات چهره
 ثابت
 آن حرفها نبود! دنیمنتظر شن دی. شاماند

تر از لحظات   میمال یرنگ تاسف به خود گرفت و با لحن نگاهش
 قبل،
 :گفت

 یب نقدریا کتیان که ژنت گهید ی... مقصر کساستیتو ن ری_ تقص
 !اسیح



از خورد  یبگ یخوا یالبد نم ه؟یژن برتر خودت چ ؟؟ی_ تو چ
 کردن
 !؟یبر یلذت م رشونیو تحق آدما
 حرفم و گزنده گفت: یتو دیپر

نکن  سهیبا خودت مقا چوقتی... منو هومدهی_ ربطش به تو ن
 !یدیفهم

 وباال رفته بود، در هوا معلق ماند  دیکه به نشانه تهد انگشتش
 نگاهش به

 افتاد. یا گوشه
 مدیترس یم شیها تیدهانم را قورت دادم، واقعا از او و عصبان آب
 یول
 نبود! یچاره ا راه

 .یگیبه همه م نویو ا هی_ جواب تو به ازدواج من منف
کرد و من  یم لیرا به من تحم شیداشت خواسته ها حیصر یلیخ

 جرات
 مخالفت را نداشتم! نیکوچکتر

تخت  یرفت، تن پر تنش و مضطربم را رو رونیاتاق که ب از
 انداختم و

 تشک نرم فرو کردم! یمحکمم را چند بار تو یها مشت
ماند  یم میبرا رانیهمان ارباب کم حرف و خشک ا س،یدن کاشیا

 که



 نیا از شتریبرد. ب یو جشن ها م یمرا با خود به مهمان گاهیو ب گاه
 سیدن
است. در چشم  انگریوحشت دارم! او زخم خورده و عص د،یجد
 شیها

 .دیتوان د یوجه نم چیرا به ه یمهربان رنگ
*** 
. رفتم رونیسرو شام، از اتاقم ب یبرگرداندن حال مضاعفم، برا با

 شورا
 انیو مل ویمتریشام، در کنار د زیبر سر م یجمع خانوادگ انیم هم

 حضور
 دنیآنها قرار داشت و در کنار او، د یهم که روبرو سی. دنداشت

 کی
 من کنار گذاشته شده. یآن بود که برا انگرینما یخال یصندل
 که داشت سوپش را سیاز دن ریبه من افکنده شد، به غ یهمگ نگاه
 یهورت
 .دیکش یم سر
 و سالم کردم. ستادمیا میجا در
 بشاش و مهربان، بالفاصله از من خواست در یبا چهره ا ویمترید

 کنار
 .نمیبنش سیدن
، نشستم یصندل یرو یرا کردم و به آرام نکاریا دن،یشیاند یکم با
 اما



 .بود سیدن یتوجه یو ب انمیاطراف نیسنگ یحواسم به نگاه ها تمام
که  سیبود! بخصوص دن انمیاطراف یتوجه یقرمز من همان ب خط

 در آن
کردم که توجه اش را به سمت خودم جلب کنم  یسال هر کار کی

 اما
 ! نتوانستم!نشد

آب خوردن و با  یبودند را به راحت ختهیکه دورو برم ر یمردان
 آمدن
م من بود نیو البته ا دمیکش یبه قلمرو خودم، م شانیبرا یا عشوه
 که از
شدم و در صدد  بهم زدن و کات کردن آن  یزود خسته م آنها

 ها ارتباط
 بابک! یم. درست مثل اشکان، شهرام و حتبود یم
هر لحظه و  ش،یپا ندادن ها و مقاومت کردن ها نیبا ا سیدن اما

 لحظه
 الشیخ یتوانستم ب یکرد و نم یمرا به سمت خود جذب م شتریب

 شوم!
 که بر لب داشت، لب زد: ینیریبا همان لبخند ش ویمترید

 ؟ی... با شورا راحت هستای_ آتنا
ظر و بعد شورا، ن ویمتریرا بلند کردم و بدون وقفه اول به د سرم

 افکندم.



آن  لیچشمان براق، زاغ و درشتش را به من دوخته بود و دل شورا
 نگاه

 !دمیفهم یرا نم خاصش
 یجابه جا شدم، داشتم کلمات را در ذهنم کنار هم م یکم میجا در
 دمیچ
 .و شورا شد ویترمیزد و باعث لبخند د یحرف انیدر آن م نایمل که

 ید مکرد نه با آنها لبخن یانداختم؛ نه نگاه م سیبه دن یچشم گوشه
 زد،

 ختهیقاشق از سوپ ر نینشسته و آخر شیو مغرورانه در جا صاف
 شده
 بشقابش را خورد. در

و رفتار خاصش، هوش  سیبودم؛ در واقع دن امدهیبه حرف ن هنوز
 و

 را کامل برده بود. حواسم
 لبخندزنان گفت: ویمترید
 که سکوت کرده... نهیعروسمون رفته گل بچ گهیم نایمل-

 یبه هم، خنده ا ستنیبا نگر ویمتریو د نایاش را گفت و مل جمله
 کردند.
 من ش،یاز جا سیو تند  دن عیبزنم، اما برخاستن سر یحرف خواستم

 و
 کرد. خکوبیرا در دم، م سخنم



 نیا ه؛یهم بق دیبلند شد که من و شا شیاز جا عیتند و سر آنچنان
 استنباط

به مزاجش خوش  ش،یمادر و عمو دنیکردند که طرز خند را
 !امدین

 رهیرفت، خ یم رونیکه داشت از در سالن ب یسیهمه، به دن نگاه
 گشته
 ر واز اشک پوشاند و نگاه تاسف با یرا پرده ا نا؛ی. چشمان ملبود
 رهیخ

 اتفاقات چند ریسالن دوخت. هنوز ذهنم درگ یرا به در خروج اش؛
 لحظه

 یزدم که صدا یرا در ذهنم محک م زیبود و داشتم همه چ شیپ
 ویمترید

 .دیکش رونیاز عالم خودم ب مرا
 .دیکن لی_غذاتونو م

از  یعنیتونه باشه؟  یم یچ سیرفتار خاص دن لیدل دونمی" نم
 حرف

 از تنفر دمیشا و؟یمتریبا د دنشیطرز خند ای ومد؛یخوشش ن نایمل
 دشیشد
حرف،  نیدونست ا یم دیحس و حال شکل گرفت! شا نیمن ا به

 مقدمه
ازدواجه... و اونم که از ازدواج با من  یبرا گهید یحرفا

 هراسونه!



 ..."دونمینم
 !؟یساکت و کم حرف هست نقدریتو چرا ا ای_ آتنا

حرف زدنش؛ لب باز  یرانیا نیریبه لحن ش ستم،ینگر ویمترید به
 کردم

 مقدمه گقتم: یب و
 اسم عادت دارم. نیمن به ا ن؟یخواهش کنم نجال صدام کن شهی_ م
 گوشه لبش نشست و غرق در چهره ام جواب داد. یکم رنگ لبخند

 .زمیعز ی_ هر طور که تو دوست دار
 لب زدم. واشیو  آرام

 _ ممنون.
 شده در بشقابم ختهیقاشق از سوپ ر کیقاشقم را برداشتم و  و

 خوردم.
 کردم. یخودم احساس م ینگاهشان را رو ینیسنگ بازهم

 بازهم به حرف آمد. ویمترید
 _ نجال...تو...

 بود! دیبا ترس و ترد ختهیبلند کردم، کالمش آم سر
 کرد. نگاهم

 ه؟یچ سی_ تو نظرت درباره دن
 خواست به من بگه؟ " یم ی" چ
 و خونسردانه گفتم: دمیکش یراحت نفس
 شناسم! یرو نم سیمن اصال دن ن؟یبشنو یاز من چ نیخوا ی_ م



رنگ عوض کرد، حتما دوست داشت نظرم راجع به  نایمل چهره
 پسرش
 ودهب سیتمام با دن کسالیباشد؛ اما آنها که خبر نداشتند من  مثبت
 ام،

 قلبم را منقلب کرده! سیدن میتوانستم بگو یم چطور
 دادم. یآتو دستشان م دینبا
 گوشت در دهانش گذاشت و گفت: یتکه ا و،یمترید

 ؛یو باهاش آشنا شد یدیرو د سینشده که دن کماهیدونم تو،  ی_ م
 اما

ا هم مجرده، م سیو دن یشد دایخاندان، االن که تو پ نیسنت ا طبق
 فکر
 تا تو هم هرچه م،یازدواج شما رو بد بیهر چه زودتر ترت میکرد
 عتریسر
 .یریاُنس بگ نجایا به

 زن نداره؟؟ سی_ دن
ا، ورو ش نایو مل ویمتریو نگاه متعجبم به د د،یسوال را با ترد نیا

 .دمیپرس
افکند و قاطعانه  یو سپس به شورا، نظر نایاول به مل ویمترید

 جواب داد:
 _ نه...متارکه کرده و در حال حاضر مجرده.

دانم  ینم قیراحت شد؛ خودم هم دق یکل المینظر خ نیاز ا خب،
 چرا



 مسئله حساس بودم! نیبه ا نقدریا
 حرفش کرد و ادامه داد: یچاشن یلبخند و،یمترید

 یهر طور که دلت م یتون ی... میآزاد یریگ میتصم ی_ تو، تو
 خواد
و  نیباشه، مطمئن باش بهتر سیاگه انتخابت دن یول ؛یکن فکر
 نیقتریدق

 .یرو داشت انتخاب
 یمن م. او از شدیذهنم داشت پژواک م یتو س،یدن یحرفها

 خواست
 باشد. یمنف جوابم

 زد. یحرف نایزل زدم، مل میجلو به
 یچشمان براقش را به من دوخت،. خرمن موها ستم،یاو نگر به

 بلوند و
 را گرفته بودند، پشت گردنش شیکه دور تا دور شانه ها شانشیپر

 .انداخت
 هگاشد؛ اما ن رهیخ ویمتریگفت و همزمان به د یبازهم جمله ا نایمل
 به سمت من بود. ویمترید
 و سردرگم رفتار و سخنانشان بودم. جیگ
کرد و در کمال  زیدور دهانش را تم ،یبا دستمال ویمترید

 ،یخونسرد
 :گفت



مدت با  نیا یتو ؛یفرصت فکر و انتخاب دار کماهی_ دو هفته تا 
 شورا

 ی...در ضمن شورا مربیجا بمون نیهم ایمسافرت  یبر یتون یم
 زایچ یلیخ یتون یهم هست، کنار اون م یو رزم ینظام یورزشا

 ادی
 .یریبگ
 مهی. انگار نستمیکم حرف و بد ُعنق را نگر یشورا یچشم ریز
 گرید
 و کم حرف! یبود؛ همانقدر خشک و جد سیدن
 توانستم داشته باشم آخر!؟ یبا او م یصنم چه

 به حرف درآمد و با لحن خشک و مقتدرش، گفت: شورا
 .میکن یرو شروع م یریادگی_ از فردا آموزش و 

گ من که سرباز جن نم؟یآموزش بب یزیچه چ دیدانستم با ینم قایدق
 نبودم!
 چه به آن کارها. مرا
توانستم در مواقع ضرور، حرفم را  یآمد که نم یخودم بدم م از

 بزنم.
نم بلند شدم و خواستم سالن را ترک ک زیاز سر م ،یمخالفت چیه یب

 که
 مانع رفتنم شد و گفت: ویمترید
 نجال. سااایلحظه وا هی_
 سمتش برگشتم و تمام حواسم را به او دادم. به



 تر شد و گفت: کیرا دور زد و به من نزد یغذاخور زیم ویمترید
 که از ییبه پاتوقش؛ جا یبر یتون یم سیدن شتریشناخت ب ی_ برا
هر زمان که به فکر  ره،یگ یتا حاال هر زمان که دلش م یبچگ

 شتریب
 ره اونجا. یداره، م اجیاحت

 دنیآن پاتوق کجاست؟ هنوز مجال پرس نمیشد، بب شتریب میکنجکاو
 سوال
 رفتخندان، هر دو بازوانم را سفت گ یبا لب ویمترینکردم، که د را

 و لب
 :زد

 یتون یم ست؛یساختمون ن نیهمون پاتوقش داخل ا ای سی_ اتاق دن
 نیهم
از اونجا هم  ،یدو راه هیبه  یتا برس یبر رونیرو از ب ریمس

 دست
 یساختمون که اتاق رو هیبه  یتا برس یبر میمستق راست

 ،یروانیش
 .سهیدن گاهیپاتوق و مخف همون

 یو آدرس دادنش، لبخند ویمترید حاتیتوض دنیاز شن ناخودآگاه،
 یرو
 نشست. لبم

شو تا  کینزد شتریبهش ب شش،یحاال برو پ نیهم یخوا ی_ اگه م
 بهتر



 .شیبشناس
 کرد و ادامه داد: یگرم خنده
پس برو باهاش اُخت  ؛یفرصت ندار شتریماه ب کیباشه  ادتی_ 
 شو؛
 یشتریپس بهتره زمان ب ست؛یراحت ن ه،یمرد  تودار و سخت سیدن
 رو

 .یبزار براش
 را آزاد و رها کردم. میها هیو ر دمیکش یتر قیعم نفس
 ییچه بَل بَل شو سیمن و دن ارتباطدانست عمق  یچه م ویمترید

 است!
مرا نداشت و ملزمم کرده  دنیکه بود، چشم د یبه هر علت سیدن

 بود، به
 بدهم، اما چرا؟! یازدواجش پاسخ منف درخواست
 سیرا به سمت همان اتاقک دن رمیمکرر باعث شد که مس  سواالت

 که
ساختمان  یخروجآدرسش را به من داد کج کنم و از در  ویمترید
 رونیب
 .میآ
 یشبانگاه یاز ساختمان، خنکا رونیب یقرار گرفتن در فضا با

 اواخر
 پوستم نشست و باز مور مور شدم. یماه، رو بهشتیارد

 و راه نرفته بودم، داشتم به آن عمارت بزرگ شتریچند قدم ب هنوز



 افتاد. میسرشانه ها یرو یگرم ءیکه ش دمیشیاند یم درندشت
شورا  ک،یبه پشت سرم برگشتم و در فاصله نزد عیترسم، سر از

 دمیرا د
 لب گفت: ریانداخته و ز میرو یشال گرم و پشم که
  قتو نیتو ا کتر،یو به قلّه ها نزد هیچون منطقه کوهستان نجای_ ا
 شب

 .رونیب یایم یوقت یبپوش یزیبهتره چ سرده،
به  بیعج یکه تمام تنم را در بر گرفت، لذت یدلچسب یگرما از

 میسلولها
ه ام حلق نهیدستانم را دور س شتر،یهرچه ب یکرد و با شاداب رخنه
 گفتم: و کردم

 _ ممنون از محبتت.
 لیلبودم به چه د دهیشانه به شانه من راه افتاد؛ هنوز نپرس شورا

 مرا دارد
 با همان چهرههرچه تمامتر،  یرکیکند، که خود، با ز یم یهمراه
 بدون

 گفت: لبخندش،
 یو هرجا باهاتم، چه دوست داشته باش شهیبه بعد من هم نی_ از ا

 چه
 !نه
به او انداختم.  یبرداشتم و از کنار، گوشه چشم یزیسمتش خ به

 انگشتان



باسن خوش فرمش به هم قالب کرده و  یرو قایرا پشتش، دق دستش
 با

 داشت. یگام بر م یخاص صالبت
آنهم ساق کوتاه  ن،یج یشرت نازک و شلوار یت کیتنها  لباسش
 بود.

او سردش نبود؟ در آن افکار غرق شدم. بازهم شورا به  چطور
 حرف
 زل زده و گفت: شیمرا نگاه کند، به جلو نکهیو بدون ا آمد

. شناخت آدمها یبشناس قیدق تو،یمهم زندگ یکن آدمها ی_ سع
 مهمه یلیخ
 کنه. یکمک م ماتیتو رو در گرفتن تصم و
 :دمیرا که در ذهن داشتم، پرس یوقفه، سوال یب

که  یستیدوست ن هیمگه فقط  ؟یهمراهم باش دیبا شهی_ چرا تو هم
 یم

 ؟یاوقات فراغتمو پُر کن یخوا
 گاهو مرا هم مجبور به توقف کرد؛ چشمانم را با ن ستادیا شیجا در

 .دیدر نورد خاصش
 دیبا ،یدون ینم زارویچ یلیتو...تو خ ستم،یدوست ن هی_ من فقط 

 من
 باشم. کنارت

مضنونن؟ چرا  نقدریعمارت ا نیفهمم! چرا همه تو ا ی_ من نم
 یهمه چ



 مشکوکه؟
 باال انداخت. ،یشانه ا یدیق یزد و با ب یتلخ کجخند

 .ستیمطمئن باش به ضررت ن ،یمن گوش کن یبه حرفا دی_با
درست؛ مثل  زیاش را گفت و به راهش ادامه داد؛ من ن جمله

 یجوجه ا
ل نباکند، او را د یتازه از تخم درآمده و مرغ مادر را دنبال م که

 کردم
 عجوالنه گفتم: و

 ،یدون یم زارویچ یلیاطرافم چه خبره؟ حتما تو خ یبگ شهی_ م
 بهم بگو

 هستم؟ ویمتریکه من دختر د تهیواقع نیا
 نگاهش، برق از نگاهم گرفت. یزیسمتم برگشت. ت به

 پروا گفتم: یسکوت بود و من بازهم عجوالنه و ب جوابم
 ه؟یخونواده چطور نیت با اارتباط ؟یدون یم یچ سی_ از دن

 کرد و آنگاه ی. شورا مکثمیدیگفت، رس ویمتریکه د یسر دوراه به
 به

بزرگ در محوطه روشن بود  یادامه داد، آنقدر چراغ ها راهش
 که با
درختان اطراف،  یها هیخلوت بودن آن قسمت و افتادن سا  وجود
 یرو
 نبود. یهر دلهره ا ایترس  جادیا یبرا یلیدل ن،یزم

 :دمیپرس بازهم



رت ورطه افتادم که قد هی یچکار کنم؟ انگار تو دی_ به من بگو با
 میتصم

 رو از دست دادم. یو هر کار یریگ
 ،ینگاهم کند، با کالفگ نکهیدرنگ کرد و سپس بدون ا یا لحظه
 یسر
 داد. تکان
 دختر! یزن یچونه م یلی_ خ

 گهیبتونم از تو سوال کنم؛ چون تو د دی_ خب به من حق بده...شا
 دوست

 .یمن
 یپالس احساس نیکوچکتر نکهیبرداشت و بدون ا یبلندتر یها گام

 از او
 کنم، لب باز کرد: افتیدر

 ؛یستین لیم یدونم نسبت بهش ب یمغرور و لجبازه، م سی_ دن
 نیا یول

 رو مجذوب خودش کنه. یکه هر زن سهیدن  ذات
 و کنجکاوانه چشم به ستادمیا حایمتوقف شد، من هم ترج شیجا در

 دهانش
 .دوختم
 تازه کرد و ادامه داد: ینفس
هم رد  کشیکنم از نزد یم هیداره، بهت توص تیدو شخص سی_ دن
 نشو



 ش برات قشنگ بمونه.کمرنگ تیبزار همون شخص و
 او و یپا شتریدوست داشتم ب یلیداشت، خ یتازگ میبرا شیحرفها

 اشاره کرد و گفت: یاما به سمت ساختمان نم؛یبنش شیصحبتها
 خان! سیپاتوق دن نجاسی_ هم

ساختمان نسبتا کهنه و کوچک با  کیافکندم؛  یساختمان نگاه به
 یروانیش
وق خبر از اتاق و پات ،یروانیش یبلند بود؛ پنجره کوچک باال یها
 سیدن
 داد. یم

 .یمونم تا برگرد یجا م نی_ من هم
 آخه چرا؟ ی_ ول
 نگاهم کرد. یتند

 لداخ ایحداقل ب ؟یایکه تو چرا همراهم نم نهی_ ن...نه منظورم ا
 .ساختمون

 .یایمونم تا ب یجا م نی_ هم
و جمالتش را با ّ تحکم هرچه  دیکوب نیزم یرا محکم رو شیپاها

 تمام تر
 کرد. یو مرا راه گفت
گوشم بود؛ با خشونت  هر چه تمامتر مرا  یشورا تو یصدا هنوز

 به
گشودم و  یبزرگ را به آرام یساختمان فرستاد. درب چوب داخل
 وارد



 بود که با چند دست یبزرگ و جادار بایتقر ییرای. هال و پذشدم
 مبلمان
 پُر شده بود. آنطرفتر دو اتاق بودند که یغذاخور زیو م یراحت
 یدرها
ه م بود. اجناس داخل خانه و آنجا ببسته بود، فضا و نور ک آنها

 رنگ
هم  دیزد. شا یو زوال در آن موج م یدیو کدر بود و ناام اهیس
 شتریب

 شدن! یو خال یستیخانه ارواح بود؛ پر از حس ن هیشب
 یاو گرد و غبار گرفته؛ صد زانیانداخته شده؛ لوستر آو یها پرده

 کیت
بزرگ در گوشه سالن که خبر از سکوت مطلق  ستادهیساعت ا تاک
 در
ه گرفتم که ب یداد. نگاهم را فورا به سمت پلکان چوب یرا م آنجا
 سمت
 ت.رف یم یروانیش یاز آنجا به اتاق باال سیرفت. حتما دن یم باال
 میپاها

 لشیشده بودند، توان راه رفتن از من گرفته شده بود؛ تنها دل سست
 هم
ه بود که به سراغم آمد. اصال مرا چ یو مخوف بیدلهره عج شیدایپ
 به



مرا دعوا  سیگوش کردم؟ اگر االن دن ویمتری! چرا به حرف دآنجا
 کند
 ؟یبه آنجا آمده ام چ چرا
 یصدا نکهیتا ا دیچرخ یپوچ و رهگذرم، به همان منوال م افکار

 یزیر
با  کم شود. از بار استرسم یو باعث شد، کم دمیاز اتاق باال شن را
 قدم
 گرفتم و باال رفتم. یآهسته، دستم را به نرده چوب یها
 کیکوچک به مساحت حدود چهار متر که به  یراهرو و پاگرد به
 در
ام  یریگ میقدرت تصم ستادم،یا می. در جادمیشد، رس یم یمنته

 داشت
دست و آن دست  نیا گریکرد. تا آنجا که آمده بودم د یم افول

 یکردن، ب
سوخته رفتم و با  یبه رنگ قهوه ا یبود. به سمت در چوب دهیفا

 دیترد
از داخل  ییصدا چیآن زدم. ه یرو یرا باال بردم و ضربه ا دستم
 اتاق

د، باز ش میبه رو کبارهیدر  یزدم و وقت زیر یبازهم تلنگر امد،ین
 از

متوقف شده،  یها هیقدم عقب رفتم. مات و مبهوت در ثان کی ترس
 یب



 گشتم. رهیخ به او حرکت،
 جبمتع یمن شوکه شده، با چشمان دنیبود از د دایپ زیکه او ن سیدن
 و
ثابت نگاه داشت. پس از  رانم،ینگاه ح ینگاهش را رو رانیح

 یدرنگ
به  تیاز خشم و عصبان یپلک زد، با همان پلک زدن موج کوتاه،
 درونش
 بازهم تن به دیکردم. نبا یرا حفظ م میخونسرد دیبرد. با هجوم
 دادم. یم شیرهایتحق
 کوتاه نثارم کرد. یاولش را با تمسخر جمله

 !؟یگرد یهمه سوراخ سنبه ها رو دنبالم م ی_ چته؟ دار
 ییدر فضا ییداشتم، گو اجیاحت ژنیتازه، سخت به اکس یتنفس یبرا
 یب

و  دمیکش قیکرده بودم! چند بار پشت سرهم نفس عم ریگ ژنیاکس
 دست
 ام نهادم. نهیقفسه س یرا رو راستم

 :دیبا خشم غر نباریا
 نجا؟یا یایگفته ب ی_ ک
گام برداشت و از  میبه سو زیقدم عقب رفتم، او ن کیترسم،  از
 کینزد
 زل زد. میاش، به چشمان ترسو یچشمان وحش با
 .دمیبلع کبارهیدهانم را  آب



 وکه دل من  د،یکنارش کوب واریبا دستش، آنقدر محکم به د نباریا
 وار؛ید
شدم که دنبال  ییدست و پا یبه رعشه در آورد. موش ب را

 یم یسوراخ
 پنهان شدن! یبرا گشت؛
 م وبود از هم گشود یمتیبه همم را به هر ق دهیلرزان و چسب یلبها
 :دمینال
 که! ینگرانت شدم... غذاتو نخورد-
م داد یخودم را نگران و عاشقش، جلوه م دیگفتم، با یدروغ م دیبا
 تا

 شد. یام م وابسته
 زد: یا حانهیوق پوزخند
 تو ندارم. یبه دلسوز یازی_ من ن

ک تدانستم، آن  ینم قایگرفتم. هنوز دق نیینزدم و سرم را پا یحرف
 اتاق
 است! یپاتوقش بود، چه شکل که

 در کنار یا کنفرهیبه اطرافم که انداختم متوجه تخت  یچشم گوشه
 پنجره
 یرنگ یپارکت قهوه ااز  دهیشکل، شدم. کف اتاق هم، پوش یمثلث
 بود

ه بکم اتاق که  یلیاما نور خ ،یموکت یو حت میگل چیه ایفرش  بدون
 روشن



کم نور را  یذوقم زد! فضا یچراغ اکتفا شده بود، تو کی بودن
 دوست
 شد. یو حالم گرفته م نداشتم
 و به سمتش، نگاه کردم. دمیمحزون، اما پر از دردش را شن یصدا

قلبم و تکه  یتو یزیت یمن لبه ها ست،ی_عاشق من بودن آسون ن
 یها

 در وجودم دارم. یا گمشده
حواسم،  یدانست گنگ و ب ی. مدمیفهم یمنظورش را نم قایدق

 لبخند
شدن در چشمانم، ادامه  رهیلبش نقش بست و با خ یرو یکمرنگ
 داد:
 .رو برات نشونه کردن نجایمادرم، ا دمیدونم پدرت و... شا ی_ م

 با مکث، دستانش را به کمرش، گرفت. قدم جلو رفت و کی
 ایقضا نیتا ا رهیازدواج صورت بگ نیشده ا یهر طور خوانی_ م

 خاتمه
 کورخوندن! یکنه، ول دایپ
 :دیصورتم داد کش یو برنده تو زیو ت دیسمتم چرخ به

 !امی_ من کوتاه نم
 یتوانستم درست و نادرست یبودم و نم شانیسردرگم و پر نکهیا با

 و آرامتر از او لب زدم: دمیکش یبدهم؛ آه صیرا تشخ شیحرفها
 ،یری!؟ تو کال با همه درگیعصب نقدریخب... حاال چرا ا یلی_ خ
 اصن



 ؟یستیدر صلح ن یچکیبا ه انگار
 قبل بود. قیانگار آرامتر از دقا د،یبه صورتش کش یدست

 تسیکه ن یعمره که با آرامش هی_ نه... هستم! با خودم در صلحم، 
 و

 در صلحم! ندارم
 !سی_ دن
 اش را به من زل زد. ییایکرد، جفت چشمان در نگاهم

منو از اون نوع و سبک  ،یخودم َکند یای_ تو... تو منو از دن
 یزندگ
 دونمینم ؛یکرد میباز نیو االنم وارد ا یَکند یو دربدر یمجرد

 به یچ
 ؟یوسط باهام چکار دار نیبود، خودت ا یاردکان چه مهره ا ه،یچ
 قصه ان!! یو مادرت کجا ویمترید

آنطرفتر  یلبانش نشست و به گوشه ا یرو ،یشگیپوزخند هم همان
 کنار
 یفیرفت و انگشت اشاره اش را به تنه رد یکتابخانه ا یچوب قفسه
 از

 و گفت: دیشده، کش دهیچ یکتابها
من اتفاقات  نکهی... و از ایفهم یم زارویچ یلیخ ی_به زود

 تویزندگ
 !یشیممنونم م یبرات رقم زدم، کل ینجوریا



عالمت سوال کنار  هی شهیهم ،یزن یگنگ حرف م شهی_ تو هم
 همه

 .یدار حرفات
 شهرفتارام با نیا لیتونه دل یم یاعتماد یفقط ب یول د،ی_ آره شا

 نه؟!
 وو پر از حس خال  رهیت یرا به فضا دگانمیاز او گرفتم و د چشم
 یکیتار

 دوختم. اتاقک،
پر بود از  یروانیهمان برداشت من درست بود؛ اتاقک ش دیشا

 !یحس ته
از هر گونه احساس درست مثل صاحب آن؛ خود   یو خال پوچ
 !سیدن
 .تمام گرف نهیبرگرداندم و دستانم را در هم قالب کرده و به س یرو

...وجودت از محبت یرو از دست داد ییزهایدونم تو چ ی_ من م
 و

 شده! یخال احساس
 و ادامه دادم: ستمیان به ظاهر آرام اما گرفته اش، نگرچشم در

 کنم. یرو در وجودت حس م یادی_ خال ز
باج  ایلیمجبور شدم به خ نجای_ من به خاطر برگردوندن تو به ا

 بدم،
 همون اردکان بود. شیکی



زد و دنبال صحبتم را  یمقدمه، حرف م یب نقدریا نکهیا از
 نگرفت، هم

 بودم، هم خوشحال. دلخور
 یصندل یتازه از زبانش بودم. رو یصحبت ها دنیدنبال شن به

 راک
شکل بود، نشست و  یکه رو به سمت پنجره کوچک مثلث ییا قهوه
 خود
به سرعت، تکان داد. تنش و استرس دو حالت بودند که در آن  را

 لحظات،
گرفته و  یدسته صندل ینشست. دستانش را رو سیچهره دن یرو

 شروع
به تکان دادن خودش؛ از وجنات  صورت و رفتار، مشخص  کرد

 بود که
 کشد. یرنج م یشخص ای یزیچ از

شد... من دنبال  یباز نی_ اردکان به خواست خود  من وارد ا
 بودم یکس
 بود. یخوب نهیبشه و...اردکان گز نجایواسطه آوردن تو به ا که

کرد و از پنجره،  اش در هم قالب نهیقفسه س یرا رو دستانش
 نظاره گر

 شد. رونیب
 !نیسنگ یبها هی_ بهاشو پرداخت کردم، 

 بود؟ یبپرسم بهاش چ شهی_ م



 یغم ش،یبا نگاه ها یشد؛ گاه رهیو در چشمانم خ دیسمتم چرخ به
 دهیشور

 کرد. یم قیترسناک را به من تزر و
مردگان، پر از حس  یمثل سمفون یول د،یلرز ینم شیصدا

 یشوربخت
 .بود

 بهاء پرداخت کردم، به اردکان، بابک... یلی_ من به خاطر تو خ
 اشکان

 !وایش یحت و
! داشتم دیبه سرعت برق و باد چرخ د،یاتاق دور سرم چرخ تمام

 یحرفها
 یام چه کرده بود؟ االن م یبا من و زندگ سیدن دم،یشن یم دیجد

 فهمم که
سرعت  دست  خودش بوده... آب دهانم را به میافسار زندگ تمام

 فرو دادم؛
سخت و  یفرو دادن آب دهانم، کار یباد کرده بود و حت میگلو

 طاقت
 !میبود برا فرسا

او، کردم؛ اما پلک نزدم، مردمک  رهیگشاد شده ام را خ چشمان
 میها

 یام بود؛ با لرزش یبودند و تمام تالششان، حفظ خونسرد ثابت
 ف،یخف



 گفتم: م،یصدا در
 س؟یدن یچکار کرد می_ تو با من و زندگ

نظر  ییبه گوشه لبش راند و در جوابم، به گوشه ا ،یپوزخند
 افکند.

مراقبت بودم.  شهیشده اس... من هم نییتع ،یزیهر چ متی_ق
 نیاول

همه  ،یکه ساده و زودباور بود نقدریاشکان بود؛ تو ا ت،یشکارچ
 یحرفا

 ! من فقط به اشکان اخطار دادم که پاشو ازیباور کرد دروغشو
 تیزندگ
 .رونیب بزاره
 :دمینال رحم،یمنزجر، به من هجوم آورد و ناخوش و ب یخشم

من چقدر به  یدون یتو اصن م ؟یکرد نکارویا ی_ تو به چه حق
 اشکان

 ؟یکرد نکارویعالقه داشتم؟؟ چرا ا میزندگ و
 را ترک کرد: یبلند شد و صندل شیاز جا پوزخندزنان

 کرد، انتیاشکان بهت خ ،یقبول کن یخوایکه نم یاحمق نقدری_تو ا
 اون
 ارتباط داشت. گهیزن د هیبا  تونیمدت عروس همه

نکرد! اون بعد از طالق، رفت  انتیوقت خ چی_نه... اشکان ه
 سمت
 ...مهسا



 درست است؛ س،یدن یباور داشتم که حرفها بایخودم هم تقر دیشا
 یمشکوک و دلهره آور بود، ول میتمام رفتار اشکان برا همانموقع

 فقط
 نبرم. یپ هیخواستم منحرف کنم تا به عمق قض یرا م ذهنم
 اش را نثارم روزمندانهیو نگاه پ دیکش تیاز سر رضا ینفس سیدن

 کرد.
 بود و تو رو قال گذاشت...من فقط ختهی_ اشکان با مهسا روهم ر

 نجاتت
مار  هیکه با  یدونست یو بازم نم وایخونه ش یبعدشم رفت دادم،
 خوش
 یعمل یفقط و فقط تو رو برا وای! شیو خال همخونه شد خط

 کردن نقشه
 گذاشته بود تا نیتریو هیتو رو پشت  کشیخواست، تو بوت یم هاش
 همه
 یو جمع مشتر انیب لتیزدن استا دیبهانه خوشگل بودن تو و د به

 هاش
نه، ز یم یبشه؛ پشت پرده هم که مشخص بود داره چه گند شتریب

 قصدش
 بود. یعرب یبه کشورا فرستادنت

 به دورم زد و بالحن شمامت بارش ادامه داد: یچرخ سیدن
کرد و اونم به بابک  تی_ ازت سوءاستفاده کرد، به شهرام معرف

 پاست داد.



قرار گرفت و چشمان بسان ببرش را به من زل  میروبرو درست
 زد، با

 :دمیلب نال ریو ز دمیگوشه لبم را گز ظیغ
 _ موءدب باش لطفا...

 کرد. یزیرآمیتحق خنده
 ییزایچ نیبهت برخورد؟...برنخوره پرنسس، چون همه ا ه؟ی_ چ
 که

 .تهیواقع گفتم،
 کنم. یمحضه که من...فقط دارم ازش فرار م تیواقع هی_

 ادامه صحبتش را نگرفت. گریافتاد و د یبه گوشه ا نگاهش
 یمربوط نم یو به کس خودمه یشخص یزندگ انهیباشه  تی_ واقع
 شه...
 ؟یدیفهم

 را بلند کرد و مرا در بند نگاه خود قرار داد. سرش
کردم... گم شو از  یکه فکرشو م یهست یصفت تر از اون ی_ ب
 نجااااایا
 !رونیب

. بود، پرده گوشم پاره شود کیرا آنقدر بلند کرد، که نزد شیصدا
 لحظه

 به شیکار کنم؛ دستهاداشتم چ دیخشکم زد، واقعا ترد میدر جا یا
 لرزش



خوش  یموها یکه داشت، دست ال یدرآمدند و با همان تنش یفیخف
 حالتش

 .دیکش
رفتم و قبل  یو به سمت در خروج دمیبه آه کش هیشب یکوتاه نفس
 از

 گفتم: یشدن از اتاق، با دودل خارج
 ایم االن ازت سپاسگذار باش دیبا م؟یتو زندگ هیدونم نقشت چ ی_ نم
 کنم... نتینفر

نگاهش، از خشم و  یرنگ و بو نباریا د،یبه سمتم چرخ بازهم
 کدر نه،یک

 .بود
 گوشه لبش را کج کرد: ظیبر لب زدو با غ یپوزخند

 !یندار ویحس چیه اقتیحس، اما تو ل هی_تنفر هم 
 تم؟من ارزش متنفر بودن را هم نداش یعنیدلم انگار پاره شد؛  بند
حرف از اتاق خارج  یکرده و آنگاه در را بستم و ب لیتعل یکم

 شدم.
ه بو مخوف، خودم را  کیتند، از آن راه پله تار یبا گام ها عیسر
 نییپا

منتظرم  ،یشورا پشت در خروج نکهیا دیکردم. به ام ریسراز
 است؛

ام . هنوز چراغ ها روشن بود و تمافتمیرا ن یرفتم، اما کس رونیب
 محوطه



 از انوار، در برگرفته بود. یرقص را،
و به سمت عمارت، راه افتادم.  دمیچیرا محکم دور خودم پ شنلم
 تمام

 بشیعج یرفتارها نی. اشدیدر ذهنم داشت پژواک م سیدن یحرفها
 مرا
فکرم را  نقدریبود که ا یمرد نیکرد. اول یبه خود جذب م شتریب

 به خود
قلبش بگذارم،  یخواست پا به اندرون یکرده بود و دلم م مشغول

 یحت
 کند. ریدرگ نقدرینتوانست آن دو سال ذهنم را ا بابک
 داد: یذهنم داشت صدا م یتو س،یدن یرا تند کردم؛ صدا میها گام

 !"یندار ویحس چیه اقتی"_تو ل
 یهایشورا هم به سرو صداها وهمهمه و شلوغ یلحظه، صدا همان
 ذهنم

 شد: اضافه
 ..صبر کن.ای_ آتنا

و  یذهن یها یریسمت صدا، درست در پشت سرم برگشتم. درگ به
 بهم
کردم و آن  یم هیتخل ،ییجا کی دیاعصاب و روانم را با یختگیر

 لحظه
را درهم گره کرده و با  میکار را با شورا کردم. اخم ها همان
 تیعصبان



 :دمیتوپ
 دنبالم؟ یایکجا م ؟یدار یچرا دست از سرم برنم ه؟ی_ چ
 یتفاوت، کجخند یخونسرد و ب ستاد،یا شیر جاشد و د کترینزد
 زد:

 یم یرو سر من خال شوید ق و دل ،یچوب خورد گهی_ از کس د
 ؟؟یکن
سخت و مرموز  نقدریا سیگرفت، چرا دن یداشت آتش م میگلو

 بود؟ چرا
سخت و طاقت فرسا بود؟  نقدریاش ا یشخص میگذاشتن به حر پا

 چرا
اآلن  م،یکه رام کردن جنس مخالف مثل آب خوردن بود برا یمن
 ینم

 حرف خوش از او بشنوم؟ کی یحت توانم،
 چیارزش ه گهی! اون به من مشمیم وونهیمن دارم د یخدا ی" وااا
 ویحس

هم  سیخواست دن یبودم، من دلم م دواریمن بهش ام ی! ولندارم
 هیمثل بق

 هگیبگه دوستم داره که د وبابک هیسمتم...؛ اما اگه مثل بق ادیب
 قشنگ

. اگه بگه نهیداره هم هیکه با بق یو فرق سیدن تی!.. جذابستین
 دوستم



رم.  یزارم م یکنم م یجمع م لمویاونموقع من بارو بند داره،
 که یکس
ش خواد باها یدلم نم گهیکنه و د یپر م تمویدوستم داره، ظرف بگه

 باشم...
کنه؟ اگه بگه  یهم صدق م سیراجع به دن هیقض نیدونم ا ینم

 دوستم
 کنه." یبا همه فرق م سیزارم؟ نه...دن یتنهاش م داره
 تو چت شده؟ ؟یی... کجاای_ آتنا
 :دمیام، باال رفت، داد کش یعصب فشار

 ... من نجال هستم.ایبه من نگو آتنا نقدریا-
 از من را یحرکت نینچنیانتظار ا دیگرد شد، شا شیچشمها مردمک
کرده و لرزانم را محکم در دست گرفت و مرا  خی ی. دستهانداشت

 به
 دعوت کرد: آرامش

 غصه خوردنو ندارن. نهمهیا اقتی_ آروم باش، مردا ل
 یگذشته ام؟ چه م یدانست از درد  دل من و زندگ یچه م شورا
 دانست

 یو ب یسرپناه یدانست از درد ب یچه؟ چه م یعنی ؛یمحبت یب
 ،یکس
چه! انگار  یعنیها و الس زدن با آنها؛  بهیآوردن به غر یرو

 داشت



و  ستیبه چشمانم نگر ،یخواند، در کمال خونسرد یرا م فکرم
 گفت:

 چیه دیفکرتو مشغول کرده و شا سیدونم دن یخوب م یلی_ من خ
 کس
 نویا ینکرده باشه، ول ریفکرتو درگ نقدریا تیبه حال، تو زندگ تا

 بدون،
نکن؛ بزار  لیخودتو تحم ،یخودت گرون باش یبرا دیبا یگاه

 انتخابت
ازحد دوست داشتنو ندارن،  شیب تیزمونه ظرف نیا ی! آدماکنن
 آدما
 یتو رو له م شتریب ،یهر چقدر متواضع تر باش بن؛یعج یلیخ

 کنن!
گرفتم. شورا دنبالم کرد و  شیراهم را پ ،یجواب چیه بدون

 سرزنشگر
 داد: ادامه

 .یکن کیکوچنکن خودتو واسش  یوقت سع چیه گهید
 هیگفت؟ صداش مثل  یم یوسط داشت چ نیا گهید نی" ا

 خرمگس، در
 کرد" یوزوز م گوشم

 جواب دادم: یگر گرفتم و تند تیعصبان از
 حرفا رو ندارم... نیا دنی_ لطفا تمومش کن، من حوصله شن



 هم ثابت ماند. یو نگاهمان رو ستادیاو هم ا ستادم،یا میجا در
 در یزیچ

 کردم و ادامه دادم: سیخ یخورد. لبم را با حرکت تاللو ذهنم
 ؟یشناس یخونواده منو م یبپرسم تو از ک شهی_ م
 زد: یکمرنگلبخند  ،یدستپاچگ ایو  دیترد نیکوچکتر بدون

عمره باهاشون  هیشناسم،  یعمارتو م نیا یخوب اهال یلی_ من خ
 یزندگ
 .کردم

 :دمیپرس جانزدهیه
 !س؟یدن ی_ حت

 به چشمانم برگشت: نگاهش
 مغرور و سرد و لجباز! سی...دنسیدن ی_ حت

آورد و با حرکت کردن  یسواالت داشته به مغزم هجوم م لیس
 شورا،

 بدنبالش راه افتادم و شتابزده گفتم: زین من
به درخواست  خوادیچرا از من م سیبگو... دن شتری_خب ب

 ازدواجش،
 رد بدم؟ جواب
صورتش نماند؛ لب زد  یخون تو کرد، انگار ریینگاهش تغ رنگ
 و با
 شده بود، گفت: ختهیو ترس باهم آم دیکه ترد یلحن

 ؟؟ی_ پس ازت خواسته جواب رد بد



 یو انگشتان دستم، رو دمیبه آه بود، کش هیشب شتریکه ب ینفس
 پوست مور

 ماداز آن به شورا اعت شتریب دی. نبادیشب، لغز یشده از خنکا مور
 یم

 لهیاو بود که پ نیکج کردم، اما ا ینزدم و گردن ی! پس حرفکردم
 کرده

 دست بردار نبود. و
 نیداشته باشه...چرا تو ا ینقشه ا دیاصن شا ،یبار نر ری_ ز
 وسط
 ؟یبش یقربان
و شورا در ذهنم مثل  سیدن یشدم، تمام حرفها یم جیگ داشتم
 یصدا

ا تکرد...تق...تق...تق.  یم زیاش را ت شهیبود که داشت ت یآهنگر
 دنیرس
نزدم، شورا هم قرار بود همانجا در  یحرف گریعمارت، د به

 عمارت
نجا ه آببه او داده شده بود و از من که جدا شد،  یاتاق ایو گو بماند
 رفت.

 درنقید َرش نهفته بود؟ چرا ا َیدانم آن عمارت چه ّسر و راز ینم
 قراریب

 یباشم؟ از همه مهم تر، چرا نم الیخ یتوانستم ب یچرا نم بودم؟
 توانستم



 فکر نکنم؟ سیدن به
بد و خواب  یها کابوس دنینکرده بودم. د یرا سپر یخوب شب
 یها
تخت کش و  یکرده بود. رو شانیروحم را خسته و پر بیعج
 به یقوص
 به دادم، اما بلند نشدم. هنوز چشمانم خسته و پف آلود بود و تنم

 استراحت
که به در زده شد، هوش و حواسم را  یداشتم، اما تلنگر اجیاحت
 جمع
 ام گفتم: یاول صبح و خروسک یبا صدا کرد،
 ه؟ی_ ک
 نباریا یزدم، ول یغلت میشدم و در جا الیخ یجواب نداد و ب یکس
 یصدا
 :دمیرا شن شورا

 .گهیخواب بسه د رون،یب ای_ نجال ب
دوست داشتم از رختخواب جدا  یآمد، ول یدرست که خوابم نم نیا

 نشوم.
بامن حرف بزند، مگر او  ینداشتم شورا با حالت دستور دوست
 چکاره

ترشحات ذهنم،  جهیگرفت؟ نت یسلطه م ینطوریبود که ا من
 نشستن در



را پشت گوشم  شانمیو پر دهیژول یدست موها کیبود، با  میجا
 زدم.
 شورا آمد: یصدا بازهم
 میبر یدوست دار رون،یب میارت برامروز از عم میخوا ی_ م

 گردش؟
 نیمورد عالقه ام بود و به هم حاتیو بازار رفتن جزء تفر گردش
 خاطر
 کش دار زدم و در جوابش گفتم: یلبخند

 .امی_ باشه االن م
برخاستم و خواستم به سمت توالت بروم که  میاز جا عیو سر تند

 بازهم
 ذهنم شد که گفت: یشورا، از پشت در، نجوا یصدا

 .نییپا ای_ خودتو آماده کن و ب
به حمام رفتم، نظرم برگشت خورد و  کراستیگفتم و  یبلند چشم

 خواستم
دهم. هنوز هم فکرم  قلیص ،یرا با گرفتن دوش آب گرم حالم
 ریدرگ
را بستم  میدوش چشمها ریشب گذشته اش بود. ز یو حرفها سیدن
 و

 مغرور و لجباز سیدن نیرا تصور کردم که بتوانم ا ینیریش لحظه
 را



توانستم او را به سمت خودم جذب کنم،  یم کاشیبدهم؛ ا شکست
 او را

 رم،یاز او بگ یحال نکهیا یخودم وابسته کنم و بعد هم برا به
 کنم. شیرها
لبمنشست.  یرو یکمرنگلبخند  نم،یریش التیتجسم افکار و تخ از
 نیا

 یکه م یهمه مردان انیتفاوت نبودم و م یکه نسبت به او ب درست
 شناختم

 یمجذوبم کرده بود، ول شتریب سیبا آنها در ارتباط بودم، دن و
 یگوشه ا

 . اصال چرارمیمشغول بود که بتوانم حالش را بگ نیذهنم به ا از
 فقط او

کار را  نیداشت با رفتار و حرکاتش، مرا بچزاند؟ چرا من ا یسع
 نکنم؟

 ود حالم بد نبو گرینبودم، د دیناام گریآمدم، د رونیحمام که ب از
 احساس
شدم و  یموفق م دیفائق آمده بود. با گرمیبر احساسات د قدرت

 رغم یعل
مغرور و سلطه جو را به  سیام هم که شده پوزه دن یباطن لیم

 خاک
 یپاره پوره آب نی. شلوار جدمی. لباس مرتب و رنگ شاد پوشبمالم
 رنگ



 کیدکمه، با  یقواره تنگ و کوتاه که به جا یمجلس دیبلوز سف و
 ونیپاپ
به گوشم  زیآو یشد. گوشواره ها یکمرم، از جلو بسته م یرو
 و ختمیآو

شاد رفتم. رونیکردم و آنوقت، از اتاقم ب شیآرا نهیآ یرا جلو خودم
 و

از عمارت  رونیبودم، درست برخالف شب قبل. شورا ب یپرانرژ
 منتظر

ر د یپارک شده ا لیجلوتر از من به سمت اتومب دنم،یبود؛ با د من
 گوشه
بدون حرف دنبالش راه افتادم،  زیساختمان، رفت. من ن کینزد

 راننده
 خشن و کم بایتقر ییسال با چهره ا انهیو م لویسب یمرد لیاتومب
 حرف
به  یواشیگرفتم و سالم  یعقب جا ی. کنار شورا در صندلبود

 شورا
و لجوجانه  عیبه من انداخت و سر یدادم. نگاه سرزنشگر لیتحو
 گفت:
 ؟یکرد رید نقدریا چرا

معطوف کردم و بدون توجه به لحن کالم  م،یرا به روبرو نگاهم
 شورا،

 جواب دادم: یخونسرد با



 _دوش گرفتم...
و دستور حرکت را به راننده صادر  ستیهم به روبرو نگر شورا
 کرد.
 یبود، حال خوب یمیبافت شهرش قد شتریدر شهر آتن، که ب گشتن
 به من

 سرسبز بود و اکثر خانه ها بایتقر یشهر نکهیداد، مخصوصا ا یم
 گلدان

به  یداده بودند که حس خوب یجا شانیرا در بالکن ها نیرنگ یها
 آدم

 ها و ییبایاز ز یراه شورا گاهگدار ریکرد. در طول مس یم منتقل
 دنیبه شن یزد که من چندان عالقه ا یحرف م میبرا میقد یمعمار
 آنها

ه کبود  نیامر ا تیاما واقع م؛یدیرا در شهر چرخ یمروزین نداشتم؛
 من

ام سر رفته بود و دوست داشتم هرچه زودتر به خانه  حوصله
 برگردم،
از حد معمول حرف  شتری. شورا بدیچرخ یحول آنجا م افکارم

 زد ینم
 ریمن برده بود به راننده دستور داد مس یحوصلگ یبه ب یچون پ و

 راه
که به عمارت  نیعوض کند و به سمت عمارت برگردد. هم را

 میبرگشت



 م،یساختمان رفت کیبه داخل رفته و نزد یشخص لیهمراه اتومب و
 ویمترید
را از  سی. دنمیرا در حال صحبت، همانجا مالقات کرد سیدن و

 شب
بودم، اصال نگاهم  دهیم ندرفت گاهشیکه به پاتوق و مخف گذشته
 نکرد تا

 ویمتریرا از نوع نگاهش حس کنم. د یگرید زیهر چ ایتنفر  حس
 یلبخند
 د؛یپرس شیها ییبایزد و نظرم را راجع به آتن و ز تیسر رضا از
 اما
 ریجمع بود، او که سرش را به ز سیحواس من به سمت دن تمام

 گرفته
کرد. شورا هم ساکت بود و  یمرا از نگاهش محروم م و

 یگاهگدار
اول من، سپس  ویمتری. ددییپا یرا با نگاهش م سیدن یرچشمیز
 سیدن
ز ا خواندم، پر ی. نگاهش را مدییاش پا جانزدهیبا نگاه گرم و ه را

 حرف
 بود. یمحسوس یآغشته با استرس و شاد و

ا ب تا دیایشما بخوام که به اتاقم ب یخواستم از هر دو ی_ امروز م
 هم

 .میکن صحبت



سرش را باال گرفت، چشمانش  سیدن و،یمتریحرف د دنیاز شن بعد
 را

 گفت: و،یمتریکرد و با نگاه کردن به د زیر موشکافانه
 .یجا بگ نیهم یتون یهست م ی_ هر حرف

مکث کرد و آنگاه، با همان لحن آرام و متواضعش،  ویمترید
 را شیصدا
 کرد و گفت: صاف

 ...دیریبگ میراجع به ازدواجتون تصم عتریسر_ بهتره هر چه 
 را نظاره گر شد و در جوابش گفت: ویمتریپوزخندزنان، د س،یدن

 بشه! یریگ میکه بخواد تصم ستیدر کار ن ی_ ازدواج
ا را به من سپرد و دنباله حرفش ر زشیو تنفرآم زیتمسخر آم نگاه

 گرفت.
 نجال؟؟ ستین نطوری_ ا
دادم!  یم یکردم؟ چه جواب یچکار م دیو منگ شده بودم، با جیگ

 یخدا
کرد  یکرد؟ چرا مرا مجبور م یرا م نکاریبا من ا سیچرا دن من

 که به
ز اقبل  ویمتریبود؟ د یهمه تنفر به خاطر چ نیجواب رد بدهم؟ ا او
 نکهیا

 بالفاصله گفت: م،یایبه حرف ب من
 .دیاز نجال هم پرس دیتوئه، با ینظر شخص نی_ ا



 مثبت باشه؛ دیبگم؟ اگه بخوام راستشو بگم، جوابم شا یچ دی" با
 چون
رفتارش، حرکاتش، حرفاش...  اد،یخوشم م سیمن از دن تشیواقع

 همه و
 یتو نمیبب خوادیدلم م یلیمنو مجذوب خودش کرده، خ همه

 نیسرزم
چهره مغرور و سرد  نیدر پس ا ،یچه خبره، چه احساسات درونش
 نهفته
 !"اس
سرد و  سیبپرسد، دن یبخواهد از من سوال ویمترید نکهیاز ا قبل
 مبهم
 به شورا انداخت و گفت: یچشم گوشه

 اسوال و جواب نیوقت ا ط،یشرا نیو ا تیموقع نیا ی_ به نظرم تو
 !ستین

به سمتش پرتاب کرد،  سیرا که دن یخوب، ارتعاش یلیخ شورا
 حس کرد

بود  ویمترید نیهمان لحظه، خواست جمع ما را ترک کند، اما ا و
 که

 رفتن او شد و گفت: مانع
به خاطر حضورش از  یکه تو بخوا ستین نجایا یا بهی_ غر
 بازگو
 .یحرفات، نگران باش کردن



کرد، نگاه سرد و خشنش را به  یبازهم داشت مقاومت م سیدن اما
 ویمترید

 .دوخت
 دختر گمشده اتو نکهیا ؟یرو ثابت کن یکارا چ نیبا ا یخوای_ م
 یزود

 حفظ تویو رسم و رسومات خاندان سلطنت نیکه آئ یبد شوهر
به  ؟یمن سربه هوا رو، رام کن نکهیا ه؟یات چ گهی...هدف د؟یکن

 نظرت
 رسونه یازدواج موفق و آرومه که تو رو به خواسته هات م هی نیا

 نه؟!
هم استرس، گشاد شده بود و  دیاز وحشت و شا ویمترید یچشمها

 سیدن
آب  سی. دنستینگر یرا م ش،یمسلط بر خود و حرفها شهیهم

 دهانش را
 کرد و ادامه زیرا ر نشیولع فرو داد، چشمان ترسناک و خشمگ با

 داد:
م اهابتونه منو قبول کنه و ب دهیدونم دخترت از راه نرس یم دی_ بع

 ازدواج
 چون... کنه
و  ارتباطداشتم کم کم به  گریبه شورا انداخت؛ د یزیر نگاه
 یکینزد

 کردم! یبه آنها شک م شورا



 ارتباطمن چند مورد  ست؛ی_ سن و سال من مناسب پرنسس ن
 نابسامان
 باشه! ندیخوشا شونیا یبرا دنشیکنم شن یو فکر نم داشتم
ه ب یآخرش را با پوزخند، ادا کرد و متقابال حس منفور و تلخ جمله
 من
صورتش داد بزنم، اصال  یبتوانم و تو خواستیکرد. دلم م قیتزر
 شفح
د کنم چه برس یمن اصوال به تو فکر نم میناسزا بارش کنم و بگو و
 به

 شیرهایو خشم از سر تحق تیاز فرط عصبان نی! البته اازدواج
 بود،

گفت، من هم مثل  یم سیعمق ماجرا همان بود که دن وگرنه
 ویمترید

 ونم کنبودم. نتوانستم لب باز  یو ناراض لیم یازدواج با او ب یبرا
بزنم، انگار لب و دهانم به هم دوخته شده بود. در سکوت  یحرف
 من،
را از من گرفت و به شورا چشم دوخت.  زشینگاه تنفرانگ سیدن
 هر
 یرا با نگاه ها گریکدیدر سکوت، داشتند  یلحظات شانیدو
 یم زشانیر
گر آوردم، چر ا یسر در م ارتباطهرچه زودتر از آن  دی. بادندییپا

 ارتباط



 کند؟ ذهنم یاز من پنهان م ویمتریبوده، د سیشورا و دن انیم یا
 ریدرگ
 یرفت. صدا یمشوش شده و ضربان قلبم با هر نگاهشان باال م و
 نشان از افکار نیو ا دمیشن یدورگه داشتم م اریرا بس ویمترید

 درهم و
 ذهنم بود. شلوغ
 نیندارم و ا یباشه من حرف یخب... اگر خود  آتنا ناراض اری_ بس
 دواجاز
سوالو  نیاز خود  خودش ا دیاما با ره؛یگ یوقت صورت نم چیه

 .میبپرس
ه ا بافتاده بود، آب تلخ دهانم ر ییام به گوشه ا رهیسرد و خ نگاه
 یسخت
د منو توان یدادم و تمام توان و عزت نفسم را بکار بردم که قو فرو
 باشم
 ام را منظم کردم و شتابزده دهیبر دهیبر یخار نشوم. نفس ها و

 گفتم:
 نهدارم به خو لیازدواج دارم نه م نیبه ا ییعالقه ا چی_ من نه ه

 یکس
 کنه! یمتعددش صحبت م یها ارتباطمطمئن از  نقدریکه ا برم

شد،  یم دهیشن یکه در آن حوال ییو سکوت.!.. تنها صدا سکوت
 گذر



سرمان داشتند پرواز  یبود که در آسمان رو ییاز پرستوها یجمع
 یم

نگاهش را به من سپرد و لبخند  شهیمصمم تر از هم سی. دنکردند
 یکمرنگ

 محسوسش شده بود؛ یباعث شاد ندمیجمله خوشا دیلب راند، شا به
 به سمت من مات و سرد بود! شینگاه ها کیهم چنان شل اماشورا،

 بمب سکوت را شکست: د،یکه کش یقیبا نفس عم ویمترید
 هست... یموضوع هیشما دو تا  نیکنم ب یر م_ من فک

و  و سپس من، داد سینگاه موشکافانه اش را ابتدا، به دن ویمترید
 ادامه
 :داد

 یخب، بحث یلی... خدیندار شویفعال آمادگ دیکن ی_ اگه فکر م
 تا ست،ین

 .رهیگ یازدواج صورت نم نیا نیکه نخوا یزمان
دور، به  میشد و ن لیمضحک تبد یبه قهقهه ا سیبلند دن پوزخند

 دور
 .دیچرخ خودش

 !ستیطور ن نی_ نه... عموجان ا
 ویمتریبه خود گرفت، به د یتوقف کرد و چهره جد یا لحظه
 ستینگر
 :دیپوست لبش را جو و



 رتهم دخت ینطوریکنم تا ا انیمخالفتم رو براتون ب لیدل خوامی_ م
 تو
 شتریخودش ب یهمون پسرعمو ایخوب بشناسه هم از من  رو

 شناخت
 د؟یکنه...موافق کسب

بود،  خیمن و شورا هم نگاه کرد، چهره شورا هم چنان سرد و  به
 ییگو
را  یگریهر کس د ایمن  ای سیو حوصله سرو کله زدن با دن حال

 نداشت.
سمت من آمد و هر دو دستش را به کمر گرفت، درست مثل  به

 یارباب
در آن  ویمتریکند. وجود د خیبرده اش را توب خواستیکه م بود

 لحظات
داد و باعث شد که ازّ   یبه من م یشتریآرامش ب ط،یشرا و

 یغرشها
 یتمام اجزاء صورتم را بررس سیکمتر واهمه داشته باشم. دن سیدن

 کرد
شناختمش؛ناخن  یکه م یمدت نیو ا یشگیسپس طبق عادت هم و
 دو زیت

د اهبخو نکهیو آن را خاراند. قبل از ا دیرا رو گردنش کش انگشتش
 یحرف



د ش کتریدستپاچه، به او نزد یهم کم دیشتابزده و شا ویمترید بزند،
 و

 :گفت
 االن همه م،یموکول کن یا گهی_ بهتره ادامه حرفامانو به وقت د

 خسته
 .هستن

 د،یرا با نگاهش درنورد ویمتریحرف چهره د یب یلحظات سیدن
 رنگ

خصمانه و سرزنشگر بود. لبش را به با نوک زبان  شتریب نگاهش
 سیخ

 :کرد
تا  شه؟؟یم یآخرش چ ؟؟یباالخره که چ ؟یترس یم نقدری_ چرا ا

 یک
حل کردن مشکالت و نشان دادنشون، اونارو  یبه جا یخوا یم
 میقا
 !یکه به چهره زد ینقاب نیا دنی... خسته شدم از دیکن

کرد هم نتوانست،  یشورا که داشت جمع ما را ترک م یصدا
 افکارم را

 به سراغم آمده بود یبد یو نابسامان شیو جور کند. حس تشو جمع
 و

کرد. به گوشه  یم شترشیب و،یمترید یو دستپاچگ سیدن یحرفها
 زل یا



 یندیهر جمله سخت و ناخوشا دنیشن یبرا نباریو خودم را ا زدم
 آماده
 .کردم

ضربان تند قلبم را  و،یمتریزبر؛ اما لحن آرام د یصدا نباریا
 متوقف کرد:

و حواست به اطرافت  یبه جاده خاک ی_ تند نرو پسرجان... زد
 !ستین
  تحکم جواب داد: ّبا

! ستیدزد و متقلّب و دروغگو ن یبه جز آدما ی_اطراف من کس
 پس
ز ا یدسته از آدما باشم که خودشون بخش نیدونم نگران ا ینم الزم

 گذشته
 .منن
 هر وقت که مناسب بود. یول میزن یحرف م خب ما باهم یلی_ خ

 اش گرفت. ینیب یاشاره اش را رو انگشت
 یکن کاریتا موقع مناسب چ یخوا ی... منویا گهی! نگوو دشی_ ه
 هان؟

 ؟ینیبدب نقدری_ تو چرا ا
 .دیّ شدت غر به

 دونم! یم توی...واقعستمممین نی_ بدب
آن دو  ریساکت شد و من همچنان نظاره گر جدال نفسگ ویمترید

 بودم.



 کرد. زیبه سمتم آمد و چشمان متفکرش را ر سیدن
 ؟یهنوزم تو شوک هست هی! چ؟یگینم یزی_ تو چرا چ

 یقورت دادم و نگاهم را از چنگ نگاه ها یدهانم را به سخت آب
 نشیسنگ

 .درآوردم
واسه از دست  یزیچ گهیهستم... د یزیهر چ دنی_من منتظر شن

 دادن
 باشم، هر چه بادا باد! که نگرانش ندارم

بدنم  یکه اونقدر زخم رو یو بدون ی_ پس بهتره خوب گوش کن
 گره
خوام همه چرک و  یکه طاقت پانسمان کردنشو ندارم...م بسته

 عفونتشو
 بکشم. رونیب خودم

 .ستیرا نگر ویمترید ،یزهرخند با
 یخاطره دارم عمو جاان! از مهمون یلییییخ امی_ من از زمان بچگ

 الماس
عمارت و بعدهم  یگرفته تااااا آتش سوز زشیجشن خاطره انگ و

 ازدواج
 با مادرم. شما
کرد  یم یداشت سع شتریبه نظرم ب یخونسرد بود؛ ول ویمترید

 یخونسرد



به دور دستها و  یبال دادو با نگاه یرا حفظ کند. چشمان اش
 اطرافش،

 را آرام تر کرد و گفت: لحنش
 و یالبد به قصد انتقام جلو اومد سالها نی_ حاال بعد از گذشت ا

 یم
 درسته؟ یریانتقام منو از دخترم بگ یخوا

 هیقض نیدرسته؟.. و ا دهی_ هرکس تاوان اشتباهاتشو خودش م
 به یربط
 نداره. نجال
 گارو ّ برنده اش را به سمتم گرفت، ان زیسمتم برگشت و نگاه ت به

 د:مصمم؛ اما آرام ادامه دا یاز قبل شده بود و با لحن مهربانتر
 یلیم چیه نکهیکارامو بدونه...و ا لیخرده از دال هی_ فقط خواستم 

 یبرا
 باهاش ندارم. ازدواج

 گرفت. نییسرش را پا لکس،یذکاوتمندانه و ر ویمترید
 بحث پرتنش و اعصاب خردکنو نینمونده، ا یخب اگه حرف لهی_ خ
به ازدواج شما  یاصرار چیه گهیزودتر جمع کن...من د هرچه
 دونفر
 !دیآزاد باش دیتون یم ندارم،

 بگم من از تمام دیبا یقبلتر از هرچ یکنم ول ی_ باشه تمومش م
رو کردم مسئله  یشما و تجارتاتون خبر دارم و برا یهایگندکار

 شیپ



 بدم...چون از انجامخوام که  ینم یکار خارق العاده ا مقامات،
 یهمه چ
 دارم. مدرک
 سیبدجور رنگ باخت! فقط و فقط داشت دن نبار،یا ویمترید چهره

 را
نمود  یبا وحشت و ترس م ختهیکرد و رنگ نگاهش آم یم نگاه
 دیشا
رودست بخورد! چهره اش  سیکرد از دن یگاه فکرش را نم چیه

 در هم
 بود که از هر زمان سیدن روزمندانهیصورت پ نیو ؛ اما ا شکافت

 و
 یقو یبخش تر و سرحال تر بود و لبخند یساعات قبل انرژ یحت
 یرو

 نشسته بود. لبانش
**** 

وجود شهرام رو  دیمدام استرس داشتم؛ شا ،یمهمون یتو اونروز
 از دور
رو به دور از استرس و تنش  یساعت نکهیا یکرده بودم! برا حس
 یها

 یدنیقرص ها و نوش یحبه قرص از البه ال کیباشم،  یروان
 که ییها



 یگارینشسته و س یگذاشته بودند، خوردم. گوشه ا ییرایپذ یبرا
 به لب
 شتریب دم،یشن یخوب نم یلیاطرافمو خ یسروصداها گرفتم؛
 احساس
و  یاهل واناتیرو داشتم که اطرافمو ح یدر مزارع سرسبز بودن
 یوحش

 گارینداشتم. چند نخ س یبه کار کس یبودن و من کار دربرگرفته
 دود
 .دمیبلند شهرامو روبروم د ی هیکه سابود  یمهمون یو آخرا کردم
 از
؛ و چت بودن در اومده بودم و بالفاصله پا به فرار گذاشتم یگیج
 ترس
 هاونقدر برام سخت و گران بود ک تیاون موقع یشهرام تو دنید از

صحبت بهش ندم! اومد روبروم و دست به  یبرا یمجال خواستم
 کمر

 یو گرفته بود. خنده تلخ دمید یدرشتش تماما جلو کلیه گرفت؛
 کرد و
 .دیکش شش،یبه صورت پهن و ته ر یدست
 ه؟یچ انی...جریریگ ینم لی! تحویکه تَرگل ورگل کرد نمیب ی_ م
 از
 ؟یکرد دایبهترون پ ما



پشت  واریاز ترسم، به د دم؛یشن یخوب م یلینفسهامو خ یصدا
 سرم
 یاهقدم اومد جلوتر، دانه  هیدادم و آب دهنم و قورت دادم.  هیتک
 زیر

اشو گرفته بود. با نوک انگشت شصت، گوشه  یشونیپ یرو عرق،
 لبش
 نگاهم کرد. نانهیزبیگرفت و ر و

 ؟ینجال؟ چرا شماره تو عوض کرد یکن یم می_ چرا خودتو ازم قا
 یم

 یدون یعطر تنتو کرده بود؟ م یمدت دلم چقد هوا نیتو ا یدون
 چقد
 بودم؟ قرارتیب

جواب  یب اوردمیگر گرفت. طاقت ن ُتیبدنم از عصبان تموم
 بزارمش و

 :دمیغر یلحن تند و گزنده ا با
 یم یدونم منو واسه چ ینم یکن ی_ خفه شو آشغال! فک م

 ...؟یخواست
 !نیازم سوءاستفاده کن نیخوا یهمه، م یتو دستتون وایبعدشم با ش

 اطرافش، ُولومگذرا به  یبهم نگاه کرد و بعد با نگاه یا لحظه
 صداشو
 تر. نییپا آورد



ات کنم؟  غهیص یخواست یخوشگلم... مگه تو نم سین نطوری_ نه ا
 مگه
 رم؟یپرو بالتو بگ ریز یخواست ینم

خوام  ینداره... نم یرنگ شمیحنات پ گهی! دی_ خفه شو عوض
 بهت گهید

 خوام رد شم! یکنم. حاالم برو کنار م فک
اونقدر که ظاهرمو  یافتادم؛ ول یاز ترس، مثل سگ پَس م داشتم

 خونسرد
 دلم چه خبره. یکرد، تو یدادم که شهرام شک نم یآروم نشان م و

 بهش یندونن و کس یزیمهمونا چ هیبق نکهینرفت و به خاطر ا کنار
 شک
 من بودم که از فرصت نینداد؛ اما ا انجام یحرکت نامربوط نکنه

 استفاده
رو ترک کردم.  یاز کنارش رد شدم و مهمون عیو تند و سر کردم
 به

 م،راه اومد یها مهیپا به فرار گذاشتم، تا ن دمیکوچه که رس داخل
 مدام
 دنیبا د انه؟یکنه  یم بمیتعق یکس نمیکردم، بب یسرم و نگاه م پشت
 شهرام

 ،دنیدو یکه داشتن دنبالم تو کوچه ها م گهید کریدو مرد قول پ و
 قلبم



ه نفس کم آورد گهید دم،یپشت سر هم دو ابونیند ختو دهنم! چ اومد
 بودم!
 وایخواست؟ حتما ش یاز جونم م یچرا دست بردار نبود؟ چ شهرام

 دونم! ی! نه...نه...نمادیکرده که دنبالم ب رشیاج
بود  ایدن یجا نیو امن تر نیمادربزرگ بابک، اونشب بهتر خونه
 میزندگ یکردم تو یبا، بابک احساس م یی. بعد از آشنامن یبرا
 .شدم هدفمند یکل
از خودش و  اقیرفتم و با شور و اشت یباهاش به سر قرار م یوقت

 کاراش
اومد؛  یبه وجودم م یزد، خوشحال بودم؛ حس خوشحال یم حرف
 اما

 یکس تو چیه یکردم که جا یرو احساس م یینقطه خال بازهم
 قلب من

 تونه وجود داشته باشه! ینم
ام با، بابک در حال شناخت او و خودم  یسه ماه اول دوست دو

 بودم؛
با شوق و ذوق  یکرد و وقت یدوست داشتنش برام فرق م جنس

 برام کادو
 یدلم قند آب م یفشرد، انگار تو یآورد و عاشقانه دستمو م یم

 کردن.
روز ازم خواست به باشگاه رقصشون  هیرقص بود و  یمرب بابک
 برم،



 یبزرگ و مخف نیرزمیز هی یباشگاه؛ ول یبزار شد اسمش و ینم
 بود
اومدن  یاونجا واسه آموزش رقص م یادیز یپسرها و دخترها که
 و

 مشخص داشتن و ظاهر امر میبود، ساعت و تا یمخف یهمه چ کال
بود  یگاهیبود و پشت همون دفتر، مخف یقیضبط موس یویاستود
 یبرا

 دی! بادمیترس یکه رفتم اونجا، کم ی! روز اولیو شاد رقص
 بهشون رمز

 لیو خوش استا پیزاشتن برم داخل. بابک خوش ت یدادم تا م یم
 بود،

م نشسته بودم و داشت یصندل یاز دور، رو یکه اونروز وقت اونقدر
 بدن
 یهوس معاشقه ا دم،ید یو خوش فرمش و در حال رقص م نرم

 گرم و
 رو باهاش کردم. داغ
ا شده بودم. ت رهیبه حرکاتش خهم سوار کرده بودم و  یو رو پاهام
 حاال

و به آموزش رقص فکر کنم،  ییبود برم اونجور جاها ومدهین شیپ
 بابک
 یپسر جوان بود، کارش ب هیحال آموزش رقص دو دختر و  در
 و بیع



به  شتریبود و خودش خبر نداشت لحظه به لحظه داره منو ب نقص
 خودش
 کنه. یم جذب

 گرم، به سمتم اومد. تموم یکه تموم شد، با لبخند آموزشش میتا
 حواسش

 ظررنیبود که رفتار و حرکاتم و ز دایمن بود همه اون مدت هم پ به
 داره.

 _ خانم خانما چه خبر...حوصله ات که سر نرفته؟
 به لب زدم. یجابه جا شدم و لبخند یصندل یرو

م دوست داشت یرقص یم ی_ نه... اونقدر که قشنگ و حرفه ا
 تموم نشه.

 کهیلحظه دستاشو آورد جلو و درحال کیسرداد و در  یبلند خنده
 یموها
 به چشمام زل زد. ،زد  یسرمو، پشت گوشم م جلو
شنوم،  یم شوییجاها هیتا  یزن یحرف م ی...وقتیدون ی_ م

 شم. یم حرکاتت متوجه بعدش فقط
 _نجال...
دهنم و قورت زد. آب  یبه من بود و پلک نم رهیبراقش، خ چشمان
 یتحرک و ب ینگاهم و باال گرفتم، مردمک چشمام ب ریاز ز و دادم

 اراده شده
 زدم، فقط تونستم لب بزنم و فقط بگم: " جانم" یو پلک نم بودن



و دستشو به سمت شالم آورد و آروم  دیتو چشماش درخش یبرق
 اونو کنار

 شونه هامو با دست گرفت و لمس کرد. یرو شانیپر یو موها زد
 ی...االن معنیجون تازه داد هی می_ نجال تو با اومدنت، به زندگ

 یزندگ
 یعنیفهمم عشق و دوست داشتن  یفهمم؛ االن م یاحساس و م و

 چه!
متوجه من  یکس نمیخواستم بب یبه اطرافم انداختم، م یچشم گوشه

 و
که هر  ییپسر و دخترا دنیکه همون لحظه با د انهیهست  بابک
 کدوم
 یمعاشقه بودند، کم ایو در حال حرف زدن  ستادهیا ییا گوشه
 آروم
 .گرفتم
هستن  ییهمه جوونا ناینداره...ا یبه کار کس یکار یکس نجای_ ا

 که تنها
هاشونم دارن کاراشونو  یو بعض رانهیاشون رفتن از ا دغدغه
 درست

 تداره با دوس نهیکنه بب ینم گاهیاش ن یبه بغل دست یکنن، کس یم
و تموم حواستو به  یباش لکسیکنه، پس بهتره ر یچکار م دخترش

 من
 .یبد



ماساژ داد،  یو با کف دست، پشت گردنمو کم دیجمله اش خند آخر
 حس
 به لب زدم. یحیبهم منتقل کرد و منم لبخند مل یخوب

 نجا؟یا امیامروز ب ی_ چرا گفت
 ینم نویمگه خودت هم ،یکارم آشنا بش طیبا مح نکهی_ خب واسه ا

 ؟یخواست
 ...یدرسته؛ ول_ 

ه درسته من و تو نُه ماه ؛یخوا یم یدونم چ یدونم، م ی_اوم...م
 باهم
 رو ندارم. ییبدم چون جا ازاتویو من نتونستم جواب ن میهست
 تو حرفش. دمیوقفه پر یب

 یخونه مادربزرگت هس، تو همه اش منو به کافه دعوت م ی_ ول
 یکن

 خواد بهتر یخرده آزاد باشم، دلم م هی...خب منم دوس دارم بابک
 .بشناسمت
 شانیانداخت، کالفه و پر یو آزاد کرد و به اطرافش نگاه دستاش
 شد و
 .ختیلحظه کال بهم ر هی در

جوونم از سفر  ی! عموستین یخال گهی_ خونه مادربزرگم د
 برگشته و

 تونم تو رو ببرم اونجا. یاونجاس...منم نم االن



 هیحال دل خرابم و دوست داشتم  یدرسته؛ ول دونستم حرفاش یم
 یجور
 کنم. میتنظ
تو  ییحال دلم و خوب کنه، جرقه ا نکه،یا یکرد و برا یا خنده

 حرفاش
 .زد
 بهت بدم. یقول هیخوام  ی_م
 نگاهش کردم. قتریو دق رونیو پس دادم ب نفسم

 ؟ی_ چه قول
 .دیموهاش کش ینگاهم کرد و دو دستش و ال نانهیزبیت

 باهات بمونم. شهیدم که هم یم_قول 
گفت،  یم یکرد و جمالت احساس یبهم ابراز عالقه م نکهیا از

 حالم
برام عمل  یمسکن قو هیحرفاش مثل  نکهیشد، از ا یبهتر م یلیخ
 یم

بردم؛  یکرد، داشتم لذت م یم قیبهم تزر یبیعج یرویو ن کرد
 همه یول

قشنگ بود، بعد از اون  یمدت یحس و احوال قشنگ، فقط برا اون
 با

خواستم  یدادن و من م یو از دست م تشونیفیانگار ک تکرارشون،
 تو



ک قاعده از باب نیرو انتخاب کنم و ا یا گهیهام کس د یو بر دور
 هم

 نبود. یمستثن
از حد معمول ابراز  شیب نکهیاز ا یبابک و دوست داشتم؛ ول من

 عالقه
شکل  نمونیب یارتباط چیزد. ه یحالمو به هم م یکرد، گاه یم

 .بود نگرفته
بابک رفتم و  یقیموس یویکه به باشگاه و استود یاز روز بعد

 ازش
 هیکه من و به خونه دعوت کنه، انگار بابک هم دنبال  خواستم
 فرصت

 از شهرام گهیبودم و د وایکه من و مهمون کنه، هنوز خونه ش بود
 یخبر
عمل کرده بود که نزاره دست  قولش یرو وایش یو انگار نبود

 شهرام
ور از رفتن من و فرستادنم به اون یچرا خبر نکهیبرسه؛ اما ا بهم
 آب،
 کرد. یم جمیداشت گ نبود،
از فرستادن من منصرف  وایدونستم که چرا ش ینم لشویدل هنوز
 شده!
ه بخواست خودم و  یدلم م تش،یدونستم و واقع یاونموقع نم لشویدل

 خنگ



 م و.آزادتر از قبل شده بودارمیسر در ن هیقض نیبزنم و از ا بودن
 بعد از
زدم و باهاش اتمام ّ حجت  وایروز که، همه حرفامو به ش اون

 گهیکردم، د
 راحت گذروندم. الیو من اون چند ماهو با خ ومدین سراغم

از همون روزها، بابک منو به خونه مادربزرگش دعوت  یکی
 کرد، گفت

و  لیعل رزنیپ هیو اونم  ستیخونه ن یکس زرگشیبه جز مادر که
 از کار
شب اونجا مهمونش  هیراحت  الیتونم با خ یاست و من م افتاده
 باشم؛
ت تموم اون مد یداشتم، تو یرفتن نه دودل بودم نه دلهره ا یبرا

 منتظر
راحت تر با، بابک  یلیخواست خ یبودم و دلم م یروز نیهمچ
 باشم.
بابک، خودم و مرتب و آراسته کردم، ست  یرفتن به مهمون یبرا

 گردنبند
عطرها  نیبه خودم وصل کردم و بهتر زونیآو یگوشواره ها و
 رو

ز ا دیکم نزاشتم. با یزیصورت و بدنم، چ شیکردم، از آرا استفاده
 هر

 هدربست گرفتم و خودم و به خون نیماش هیبودم.  یم نیبهتر لحاظ



 بابک رسوندم. مادربزرگ
 " بابک"

و با  نشیکردم و با اجازه گرفتن از اصالن، ماش تیشب خر اون
 خودم
رو بچشم و  یکم طعم پولدار هیشب،  کی یشده برا یتا حت آوردم

 از
  ودمال خ نهایخونه و ماش نیمهمتر به نجال ثابت کنم که همه ا همه

 خودمه!
گاه مبل رو  هیتک یباال بردم و با هر دو دست لبه  یرو کم سرم
 گرفتم

و در  ستادهیکه روبروم ا یو پر نفوذ مرد یرنگ یچشمها یتو و
 کمال

 یم نمیج نیبازپرس، س هیبهم زل زده و داشت مثل  یخونسرد
 کرد؛
 کردم. نگاه

خاصش، عقل و هوش از  یهایگر یبود که با لوند ی_ نجال دختر
 سرم
 خودش کرد. فتهیو منو ش پراند

هم رفت و با گره کردن ابروان درهم، به من  یهاش تو سگرمه
 نگاه
 .کرد



 مدید یبد نم یول خت؛یبه هم ر نقدریحرفم، ا دنیدونستم از شن یم
 با

و  دیرس یآزارش بدم، من که مثل اون زورم نم یقدر حرفهام
 اونقدر
ا ب یلو َخَشم دورم نداشتم که راحت بتونم کارام و جلو ببرم؛ و خدم
 شین

 تم آزارش بدم.تونس یکه م زبون
 به آزار گرفتن روح و روانش، ادامه دادم: یبرا

باهاش آشنا شدم و ازم درخواست  شتریکه ب ی_مخصوصا وقت
 ارتباط
شب رو باهم  هی...!اونقدر بهم فشار آورد و تقاضا کرد که کرد
 ...کهمیباش
شب که اصالن خونه نبود و به خارج از  هیبازم مجبور شدم  من

 کشور
 بلتر از ق ینجال رو به اونجا دعوت کنم، نجال خواستنبود... رفته
 شده
 یبلند قهوه ا یبه تن داشت که موها یقرمز کوتاه راهنیپ بود،

 رنگش،
 ینه چندان پررنگ شیلباسش رو پوشنده بود. آرا یباز باال قسمت
 یرو

و خوش فرمش  کیکوچ یلب ها شتریشده بود و ب ینقاش صورتش
 که



 منو از نگاه یکرد. با لوند یم ییودنمارنگ لباس سرخ بود، خ هم
 هاش
 کرد. ینم ریس
چشماش و  یو لحظه ا دییهم سا یدندان رو دم،یکه رس نجایا به
 هم یرو

 لب زد: یو نزاشت ادامه بدم و تند گذاشت
 !!!گهید هی_ کاف
 ونتونستم ادامه بدم  گهیاونقدر بلند و پرصالبت بود که د صداش
 زبون

 دهان گرفتم. به
 دستانش رو در هم گره کرد: نیسمت جلو خم شد و خشمگ به

،  هات ارتباطو  هایگر یلوند دنیبه شن یلیدونم گوشم م یم دی_ بع
 تو و
 خزعبالتو بشنوم. نیکه ا ومدمین نجایت داشته باشه..من ادوست
 رو به سمتم گرفت. زشیبلند شد و نگاه ت یو جهش عیجاش سر از

 و البته...قبولش یفک کن شنهادمیتا به پ ی_ چند روز فرصت دار
 !یکن
 شدت ترس و استرس، به لکنت افتادم: از

 خوام، دوسش دارم. ی_ من...من...من آخه نجال رو م
 کهیو در حال دیبه صورتش کش یچشماشو بست، دست دیخند تلخ
 یسع

 اش رو حفظ کنه باز ادامه داد: یخونسرد داشت



 هیو  یباهاش راحت بر یدم که بتون یبهت پول م ی_ من اونقدر
 دختر
 .یریو باوقارتر از نجال بگ بهتر

افتاد که  ینشستم و به زور لبخند زدم و نگاهم به مبلغ چک صاف
 برام

دونم  یکه هنوز هم نم یدختر دیبابت خر اردیلیم کیبود!  نوشته
 و یک

 شد! میوارد زندگ یچطور
به  یگربا زدن تلن کلیه یو قو دهیبا سر تراش یلحظه؛ مرد همون
 در

 خم شد و گفت: یکم سشیشد و در کمال احترام، رو به رئ وارد
 دادن. انجامخان بچه ها کارو  سی_ دن

کوتاه، سگرمه ها و خشم لحظات قبلش رو در  یبا لبخند سیدن و
 چهره
 اش، محو کرد. یخیو  سرد
بهش  شتریرو ب ازیحس ترحم و ن لیرو دوست داشتم؛ اوا نجال

 داشتم.از
دونم چرا و  یتو خونه اصالن و نم دیپر هویکه  یشب همون
 یچطور
رو  یکه بگم اونجا خونه مادربزرگمه، حس دلسوز دیچرخ زبونم
 بهش



همون  یحت ه،یسرپناه و فرار یدختر ب هی. اولش فکر کردم داشتم
 شب

که برم  ارهیمنو از پا درب خواستیهم م یطونیش ینجواها
 سراغش، همه

خوره  یبهش نم ش،یشناس یگفتم تو که اصال نم یبا خودم م اش
 که

بازم خودمو  یداشته باشه و بعدا هم برات َشر بشه؛ ول خونواده
 کنترل
که آدرسشو  یاصالن بردمش خونه ا نیو صبح هم با ماش کردم

 بهم داد،
 شهر. نییپا یخونه تو هی

بودم که  دشیپوست سف خیشده بود و هنوزم م رشیو ذهنم درگ فکر
 بهم
اما از خرشانس بودن من،  ختم؛یر یکرد. باهاش طرح دوست لفنت
 نیا

 گهیهمون روزها از مسافرت برگشت و د یکه اصالن تو بود
 نتونستم
 یساعتم که شده به خونه دعوت کنم. نم هی یبرا یرو حت نجال
 دونم
 همه اطالعات راجع نیاز کجا ا افهیمرد مرموز خوش ق نیا س،یدن
 به



 میاز همون دوران بچگ مویداشت که رزومه زندگ میو زندگ خودم
 برام
 داشت قصه یکردم وقت ینگاهش م رهیخ رهی.مات و مبهوت خگفت
 گفت. یبرام م مویزندگ

و  تیخونواده پرجمع هیبود؛  ی_ بابک پسر پنجم خونواده زرد
 ریفق

از دست داده و  یماریبه خاطر ب یبچگ ی. مادرشو تویشهرستان
 پدرش
 از دست داد و یریدرگ هی یهم که کارش قاچاق اسلحه بود، تو رو
 بعد
 خواهر که جونشون به هیمرگ پدر، بابک موند و پنج برادر و  از
 اون
 یسخت م شونیداشتن و امورات زندگ یسخت یبود. زندگ بند

 گذشت.
 رفته برادر بزرگتر تونست راه پدرو بره و اونم شروع کرد رفته

 به کار
 کهیطور ،یمختلف قاچاق و شرط بند یباندها یتوو رفتن  خالف
 سر

 یبه باد داد و تو هیقض نیکوچکتر و جوونش رو سر هم خواهر
 باخت

مجبور شد خواهرشو به دشمنش بفروشه و  شرط بندی یباز و
 هیقض نیهم



 دوارشیام یبه زندگ یچیه گهیبابک گذاشت. د یرو یمخرب ریتاث
 نکرد،
 یم یداشت به سخت یبه جون هم افتاده بودن و زندگ برادرا
 گذشت!
دستام گرفتم و چشمامو محکم بستم؛ به خاطر آوردن  نیب سرمو
 گذشته
 نشییلب پا یزبونش رو رو سیداد؛ دن یبدجور عذابم م کم،یتار
 دیکش
رو به سمتم گرفت، گوشه لبشو باال گرفت و  نشینگاه سنگ و

 یچشمک
 .زد

 شیپ یکه دار یاهیاطالعات و گذشته س نی_ ناراحت نباش... ا
 خودم

 که... یمونه، البته تا وقت یم سکرت
 تکرار کرد. یشتریب دیاشو با تاک جمله

و ر یخودمون بمونه و کار نیمالقات و معامله ب نیکه ا ی_ تا وقت
 که
 .یبد انجام گمیم

 قورت دادم و با ترس بهش نگاه کردم. کبارهیدهنمو به  آب
 داستانو برات بگم؟؟ هیبق یخوای_ م
 ینزدم و نگاهمو ازش گرفتم، با حرفاش، داشت خوردم م یحرف
 کرد؛



 جز گوش کردن و سکوت نداشتم. یچاره ا یول
 هینخواست مثل بق گهی_ بابک صبر و طاقتش تموم شد و د

 برادراش
جمع کرد و رفت  لشویخاطر باروبند نیکنه؛ به هم یزندگ

 ...سوادتختیپا
 یتو نکهیهم بلد نبود، تا ا ینداشت و حرفه خاص یحساب درست
 مترو با

 کمکش کنه. یآشنا شد که تونست کل یمرد
کرد، که  یآخرشو چنان با تمسخر داشت از دهانش خارج م جمله
 روح

 یبه باز کمیروانمو بابت به خاطر آوردن گذشته نحس و تار و
 گرفت.

 و با خشم داد زدم: دمیاز جا پر عیسر
دونم چکاره بودم و هستم...پس لطفا نمک رو  یم گه،ی_ بسه د
 زخمام
 !نپاش
 و لباشو کج کرد. دیخند تلخ

 نیا دیهر وقت به ذهنم زد شا یول گم؛ی...االن نمگمی_ باشه نم
 اطالعاتو

 هیش ا ندهیراجع به خواستگار و شوهر آ دینجال بدم، البته که با به
 ییزایچ

 نه؟! بدونه،



 دم؛یکش یحرفاش عذاب م دنیتکون خورد، داشتم از شن شاخکام
 خودمو

لب باز  ،یشتریبا آرامش ب سیمبل پشت سرم انداختم و دن یرو
 کرد.

 .خوره یو ناتموم به درد نم مهی_ بزار قصه تو تموم کنم...قصه ن
 گرفتم. نیینزدم و سرمو پا یحرف

کار؛  یبرد برا یی_ اونروز اون مرد بابک رو باخودش به جا
 یول

 هیداشت. بابک پرستار  ییفرقا هی گهید یکار با کارا نیا ظاهرا
 رزنیپ
 رزنویپ یاسم مامان صنم شده بود و به طور تمام وقت، کارا به

 انجام
و بشور و  دیو خر رزنیخونه گرفته تا حموم پ یزیداد، از تم یم

 بساب!
و پسر به اسم اصالن داشت که خارج از کشور زن  هیفقط  رزنیپ

 بچه
 اراز ک یو البته بخش رانیاومد ا یو گاها به بهانه مادرش م داشت

 و
 هیچند ماه بمونه،  یکرد گاه یبود و وادارش م رانمیا یتو ثروتش
 پسر

 یاز کارمندا یکیکه بابک توسط  یعوض یگذرون و کم خوش
 کینزد



 رزنیاز پ یاصالن خان وارد خونه مامان صنم، شد. نگهدار نیهم
 سخت

 یبه کارش ادامه م ،یناچار یطاقت فرسا بود و بابک از رو و
 داد.
ب جذا شنهادیپ هیو  نهیش یمامان صنم مهر بابک به دلش م نکهیتاا

 بهش
زنه و  یچشماش برق م فیک یتو یپولها دنی... بابک از ددهیم

 چون
کنه که به درخواست  یشده پولدار بشه، قبول م یهر طور خوادیم

 مامان
 یکنه تا پول آزاد یجواب مثبت بده؛ تموم تالششو م صنم

 خواهرشو جمع
 .ارهیب رونیمرد  خالفکار ب هیو اونو از چنگ  کنه
 گهیشلوارش برد و با دست آزاد د بیج یدستش و تو هی سیدن

 یاش، رو
 نهنایزبیرو جابه جا کرد، تموم حواسش به من بود و ر یگلدان ز،یم

 .کرد نگاهم
که داشتم، ضعف معده گرفتم، دلم  یاهینده سگوش کردن پرو از
 ینم

درست و به جا  سیدن یاز اون بشنوم، همه حرفا شتریب خواست
 .بود



 یکردن از شدتش کم بشه. وقت حینبود که با توج یدرد، درد نیا
 یپا

ه پروا ب یب لیتونستم مثل اوا ینم گهیباز شد، د میبه زندگ نجال
 امیگندکار
 ود؛بگذشته اش مثل خودم  بایبود و تقر یو خواستن باینجال ز برسم،

 اما
 برکرده بودم خ ریکه توش گ یلجنزار نیتفاوت که نجال از ا نیا با

 !نداشت
برام بازگو کرد تا به من  مویزندگ عیتموم وقا سیدن اونروز
 بفهمونه،
 خواست یبده؛ اون از من م انجامتونه همه کار  یبلنده و م دستش
 نجال
شده به عمارتش ببرم و به دامش  نییتع شینقشه از پ هیبا  رو

 بندازم...از
 وافتاد  یم ادمیداده بود به  شنهادیرو که بهم پ یمبلغ چک یطرف

تونستم با اون پول به خواسته  یکردم م یکه حساب م یسرانگشت
 هام

از اون خواسته ها آزاد کردن خواهر بخت برگشته ام  یکی برسم،
 از

 نجال رو واقعا دوست گهیبود. از طرف د نامرد هی چنگال
 نیا یگرفتم که باهاش ازدواج کنم، حت میتصم ایو تازگ داشتم

 به شنهادمیپ



 و خبرم کنه. زهیدادم و قرار شد، فکراشو رو هم بر خودش
از بس که فکر کرده بودم. اصال "  د،یکش یداشت سوت م مغزم

 "سیدن
سروکله  هویکجا  دونم از یشناختم، نم یمرد مرموز رو نم نیا

 دایاش پ
منو تو  زش،یوسوسه انگ شنهادیپ نیو اومد سراغم و با ا شد

 یدوراه
که بهم داده بود  یگذاشت، به هرحال روز بعد با شماره ا یسخت
 زنگ
 از کارمنداش که جواب تلفنمو داد گفتم که جوابم یکیو به  زدم
 و هیمنف
با نجال  میاز زندگ تیوضع نیهم یکنم. تو یقبول نم شنهادشویپ

 یم یباق
 ومیباج زندگ هیبهتر بود که با گرفتن  یاز اون زندگ یلیخ موندم
 بخوام
 .بسازم
 ان تمکامال با خودم اتمام حجت کردم و گفتم هرچه باداباد!  اونروز
طول  یلیخوام از دستش بدم؛ اما خ یمونم و نم یبا نجال م آخرش
 دینکش
کندن. شانس  رونیخودم ب یاینزنگ خونه رو زدن و منو از د که

 آوردم
 اتاقش خواب بود. یصنم سمعکشو از گوشاش درآورده و تو مامان



 نداشتم یقیاومد و خبر دق یخونه نم ادیمدت که ز نیتو ا اصالنم
 کجاست.

تو و بهم  دیاز محافظاش پر یکیدر رو باز کردم،  نکهیمحض ا به
 مهلت

 رو نداد. یحرف اضاف ایگونه حرکت  چیه
به  یاومد و با نگاه اطیداخل ح گارد،یهم پشت سر باد سیدن خود
 در و

 کرد. لیتلخ تبد یخانه، پوزخند گوشه لبش را به لبخند وارید
نجال رو هم  نمیداره...بب ی_ به به مامان صنم عجب خونه خوشگل

 یآورد
 نه؟یرو بب ییبایهمه ز نیا

دندون هوا گرفتم و از شدت خشم،  یگره کرده امو تو یمشتها
 هامو به

 .دمییسا هم
 ن؟یخوا یم یمن چ یداخل؟؟ از زندگ دیاجازه من چرا اومد ی_ ب
 ...آروم باش پسر...ما فقط قصدمون کمک کردنه بهت.شی_ ه

 !رونیب دیمن بر یخوام...از زندگ ی_ کمک نم
 یاشاره گرفتم و خواستم هر طور یو به سمت در خروج دستم
 شده

ونا ن ا؛ اما زور من به اندازه زور و تواکنم رونیاز اونجا ب اونارو
 نبود!



خونه  اطیح یکامل تو یرفت و با خونسرد یجلوتر داشت م سیدن
 چرخ

 داریمامان صنم از خواب ب دمیترس یزد و من هر لحظه م یم
 بشه،
 نشده بود. قیاول شب بود و خوابش عم هنوز
از ترس و استرس شده و لکنت  یکه ناش یکردم و با لحن دنبالش
 زبون
 بود، لب زدم: گرفته

 ه؟یواسه چ نکارایا ن؟؟یخوا یم یچ نیگ ی_ چرا نم
 و خشن! عیسر یلیسمتم برگشت! خ به

 خوام! ی_ من نجال رو م
اونقدر ترسناک بود که باعث شد آب دهانمو چندبار پشت  نگاهش
 سرهم
 بزنم. یبدم و نتونم حرف قورت

چهره امو با دقت  یایچشمام غرق شد و تموم زوا یتو سیدن
 یشتریب

 لب باز کرد: ش،یپ قیکرد، بعد آرومتر از دقا نگاه
 یتو گوشت فرو کن و ب نویخوام... ا ی_ من نجال رو حتما م

 دردسر
 .یکن یکن باهام همکار یسع
 .دمیاز سر حسرت کش یآه



ارد چرا از در من و یخوای! اگه اونو مستین ی_ نجال فروختن
 ؟یشد
 ؟؟یسراغ خودش نم ر میمستق چرا
پهن و خوش فرمش، در هم رفت و صداش به همون  یابروها باز
 تیّ جد
 برگشت: قبل

 جاهاش کار نداشته باش... نی_ شما به ا
 ادامه داد: یمکث کرد و باز با لبخند کوتاه یا هیثان

 بدونه پسر خواستگارش چکاره نکهیکنم نجال بعد از ا ی_ فک نم
 باهات بمونه! قهید هیبخواد  ی...بهت جواب مثبت بده و حتبوده

بزنم و بازم به  یو متشنج بودم، نتونستم حرف یکه عصب اونقدر
 لکنت
بود که  سیدن نیساکت شدم و زبون به دهان گرفتم و ا افتادم،
 حرفشو
 داد: ادامه

نقشه از قبل  هیو طبق  یاریمن م ی_ همه مدارک نجال رو برا
 نییتع

 .یکشونینو به عمارتم ماو شده
 یتونستم بهش بتوپم و بگم به چه حق یشدم! چرا نم یخفه م داشتم

 یم
چه رسمش  نیچرا الل شده بودم؟ آخه ا ؟یعشقمو ازم بدزد یخوا
 بود؟



داشت قلقک  رمویمغز درگ س؛یدن یذهنم با گفته ها ینشخوارها
 داد. یم
کردم و با  نییکه بود، نفسمو چند بار باال و پا یهر صورت به

 استرس و
 لب باز کردم: شیتشو

 م م من حتما به نجال ؟؟یخوایم ی_ تو...تو تو نجال رو واسه چ
 تو گمیم

! اون منو دوست داره...نجال عاشق یدیواسش کش ینقشه ا چه
 منه!

دل منو به درد  یاونقدر واضح و روشن بود که لحظه ا پوزخندش
 آورد!

 بگردم به قبل و جمله نکهیخودمو احمق فرض کنم! از ا نکهیا از
 رو ییا

 رو بلغور کردم. یچ نمیگفتم تو خاطرم مزمزه کنم، بب که
چهره  یکه رو ییا هیو سا یکیتار ونیشد و از م کتریمن نزد به
 اش

 با ،یآرامش و خونسرد تیبود، چشامشو براق کرد و در نها افتاده
 نوک

 گفت:و تکوند و  رهنمیپ انگشت،
 مطمئن نباش که نجال عاشقت باشه...! نقدری_ نه...ا

 من پشت کرد و ادامه داد: به



 شهیخسته م ارتباطزود از  یلی! اون خستین ی_ نجال دختر متعهد
 و
 .گهید یکیسراغ  رهیم

 یم یمن روبرو شد! داشتم چ زیسمتم و با نگاه بهت آم برگشت
 !دم؟یشن
 سر به مهر خبر داره؟ نجال چرا یکه از همه رازها هیمرد ک نیا
 به دیبا
 کنه و دوستم نداشته باشه! انتیخ من
 نزاشت به افکارم ادامه بدم. سیدن

 که نجال با ... یدونست ی_ تو م
ا باشو با من کم و کمتر کرد، به چشمام زل زد و  یمتر مین فاصله
 لحن

 دندوناش ادامه داد: یاز البه ال یواشتری
 رو تو آب نمک خوابونده! گهید یکی_ نجال 
 !!نهههه
 :دمیتکون دادم و غر یگرفتم و ناباورانه سر جگاهمیبه گ دستمو
و ... ما باهم حرفامونستین یی! نجال دختر هرجاستیممکن ن نی_ ا
 م،یزد
 !رممکنهیغ نیکنه! ا انتیتونه به من خ ینم اون

 یو از سر تاسف تکون داد، داشت به حال پسرک ساده لوح سرش
 فتاس



صدم  کی یشده بود و خبر نداشت! حالم تو چهیخورد که باز یم
 هیثان

تر از  نیمرد سنگ هی یبرا یحرف چیه دیو داغون شد. شا خراب
 نیا

ه سوختم، گلوم ب یکرده باشه، داشتم م انتیکه عشقش بهش خ نباشه
 گز
 شد. دتریافتاد و لکنت زبونم شد گز

 کنم ب یم یخواهش م خوا خوا ه؟؟ی_ او..او...او اون ک..ک ..ک
 .بگو
 .دیبه صورتش کش یو چشماشو بست؛ دست دیخند تلخ

 کرده االن انتیو بهت خ ختهیرو هم ر ینجال با ک نکهی_دونستن ا
 یدرد
ن مکه اونو به  نهیا یبکن یتون یکه م یکنه، تنها کار یدوا نم رو
 لیتحو
هم من...و  ،یرس یکار هم تو به خواسته و پولت م نی...با ایبد

 حقتم از
 ست؟ین نطوری. ایریگ یخائنش م  خود
 مییکرد! دو سال از آشنا یم یزیراحت داشت برام برنامه ر چقدر

 با
دو سال بهش وابسته شده بودم و ازش  نیگذشت، تو ا یم نجال

 خواسته



ه لحظه لگد به هم هیتونستم تو  یم یزنم شه... االن چطور بودم،
 یچ

بدم که  یمرد نیا لیتحو یمت و دو دستو بگم برو به سال بزنم
 هنوز هم

 !انهیحرفاش درسته  ایدونستم آ ینم
 بازم پوزخندشو زد و گفت: سیدن

 یکه حرفا یکن یبا خودت دودوتا چهارتا م ی_ احتماال االن دار
 من چند

 نارویبه خاطر منافع خودم دارم ا یفک کن دمیدرسته، شا درصدش
 گم؛یم
 ...اما

 شلوارش فرو برد و خونسردانه ادامه داد: بیج یتو دستشو
 کجاس. ینیبب یاالن بهش زنگ بزن یتون ی_ م

 بود و هیشب یلب خوان هیبه  شتریکه ب یکرد، طور واشتریو  لحنش
 ادامه
 :داد

 گم. یم یمن چ یبفهم دیشا ینجوری_ به اصالنم تلفن کن...ا
 من! یخدا یوااا
 نیفرو کردم. نه! ا موهام یپشت کردم و دستام و تو بهش

 یباورکردن
 کرده؟ انتیکردم بهم خ یباور م دی! نجال با اصالن بود؟ بانبود

 یعنی



 یکوتاه از جلو یبود؟ تموم خاطرات دو سال قبل مثل رژه ا ممکن
 افسوس و آه بلند به دنبال داشت! هیاومد و رفت و آخرش  چشمام
و  میشب، لحظات زندگ یاهیس یاز البه ال س،یمرموز دن یصدا

 همونقدر
که در حقم کرده بود،  یانتیخ دنیکرده بود که نجال و شن کدر
 اهشیس

 بود. کرده
 وتو  که نجال با اصالنه گمیبهت م نویکامل دارم ا نانی_ من با اطم

 یزن نیگرفته...کنار همچ یبه باز تویکه زندگ یشد یزن چهیباز
 موندن

هر  یبرا زهینداره، اون دلربا و وسوسه انگ یقشنگ چینظرم ه به
 ،یمرد
پسر ساده  هی! بابک،! تو یایاز پسش بر ب یتون یتو نم و

 یشهرستان
ز و تو ا ادهیز هاشیگر یمثل نجال لوند یبدون که زن نویو ا یهست
 پسش
 .یخودت نگه دار شیکه اونو پ یایبرنم
 یثبت شد. خشم و تنفر شهیهم یذهنم برا یتو سیدن یحرفا تموم
 بد به

از اون لحظه به بعد برام تلخ و  زیرخنه کرد؛ همه چ وجودم
 مضحک



سر  یسرم خفه کردم و نعره بلند ریز یمتکا یبود! سرمو تو شده
 دادم.
 اتاق اومدم و رفتم! یکردم و مثل مرغ سرکنده، تا صبح،تو هیگر
 هوا

 سوختم. یوجود خودم م شیشد و من هنوز هم داشتم در آت روشن
بار نجال رو به خونه مامان صنم دعوت  نیاول یشب که برا اون

 کردم،
شدم!  یبند نم ییجا چیداشتم، از ظهر ه یادیز شیو تشو استرس

 ینم
 بتونم با نجال راحت باشم، نکهیا ی... براادیم شیپ یچ دونستم

 ونیم
آب  وانیل یمامان صنم، دو حبه قرص خواب آور هم تو یقرصها

ناآروم بود و از سر  یکم رزنیو به خوردش دادم، پ کردم حل
نداشت. با خوردن  یشده بود، حال خوش داریب خواب صبح که از
 دمیبه خودم رس یکم هی ینطوریو منم ا گرفت آروم یقرص ها کم

 و مرتب کردم.  زیرو تم باال طبقه یاز اتاقها یکیو 
و به نظرم اونهمه  ختنیر یلرزونم ُش ُ رشر عرق م یدستها

م ارتباط جادیهام راجع به مامان صنم و ا یبه نگران یبستگ استرس
 با نجال بود!

ر نف کیدر  کجایکه  ییبایاون همه ز دنیوارد خونه شد، با د یوقت
 شدم.  خیبود، در جام م شده جمع

 داخل؟ امیب یکن ی_ تعارف نم



و  زدم تا از اون حال یساختگ یدهانمو فرو فرستادم و لبخند بزاق
 هوا
 لب زدم. یبعد هول هولک ام،یب رونیب

 متعلق به خودته. نجایا یدار اری_ ا...اخ...اخت
 به اطرافش گفت: یزد و با نگاه لبخند
رو خوب  نجایتا خودم جلوتر برم...من ا یکن یاگه تعارف نم خب

 .ادمهی
 زدم: لب و با لکنت دمیبه زور نفس کش. دیخند بازم
 داخل. میب...بر-
داشت،  یشتریب ینجال با کنجکاو م،یداخل ساختمون که رفت به

 اطرافش
 از بزنه و مامان صنم یزد و منم دل تو دلم نبود که حرف یم دید و

 خواب
بشه! گرچه قرص خواب خورده بود و در اتاقش رو هم بسته  داریب

 بودم؛
 شد. یاز دلهره ام کم نم یزیبازهم چ اما

زم خونه، نگاه کرد و ا یمیقد یو به نما و معمار ستادیهال ا وسط
 انه؟یاونه خونه مال پدرمه  کرد سوال
رو بهش  ینبود قبال چه دروغ ادمیشوک سوالش بودم،  یتو هنوز
 بلغور
مامان  یدر پ یپ یسرفه ها یبگم که صدا یچ دیو االن با کردم
 صنم،



 برد. کجایو حواس و  هوش
 زاغ نگاهم کرد و من بالفاصله با یاز سر تعجب، با چشمها نجال
 ینفسها
 شده، گفتم: حبس

 .امیتو...تو برو باال اتاق سمت چپ منم م-
 به سمت اتاق مامان صنم راهمو کج کردم. و
صورت کبود شده مامان صنم  دنیبا د دم،یکه به اتاق رس نیهم

 هول
زد و  یبردم، پشت سرهم داشت سرفه م ورشیو به سمتش  کردم
 نفس
دماغش قرار دادم.  یتنفسش و بالفاصله رو ی! اسپراوردیم کم
 که یکم

موندم خداروشکر، سرفه اش قطع شد و بازم چشماشو  کنارش
 بست.

 شربت وانیکه راحت شد، اتاقش و ترک کردم و با بردن دو ل المیخ
 به

 باال رفتم. طبقه
و نفس حبس  سادمیبه در بسته اتاق سمت چپ، سرجام وا دنیرس با

 شده
 یبه در؛ وارد اتاق دوازده متر یآزاد کردم و با زدن تلنگر امو
 شدم.



هم سوار  یخوش تراشش و رو یتخت نشسته و پاها یرو نجال
 کرده
 زد. در رو بستم و به یخوش رنگش برق یمن چشمها دنی. با دبود

دادم، با  یقرار م یچوب زیم یرو رو ینیس کهیرفتم، درحال سمتش
 یالیخ

 کردم. یتر از لحظات قبل، خنده ا آسوده
ناخوش  یکم نروزای_ ببخش که تنهات گذاشتم، مادربزرگم ا

 احواله.
من ثابت نگه داشت و بدون توجه به  یرو با مکث رو نگاهش
 حرفم،

 باز کرد: لب
 اتاق توئه؟ نجای_ ا

 اونجا رفت و یبود و کس یکه سالها خال یاتاق ساده ا نیب نگاهم
 یآمد نم
 یاضافه ا لهیخواب دونفره، وس سیسرو هی. به جز دیچرخ کرد،
 یتو

خاطرم اونجا رو واسه اونشب آماده کردم؛  نینبود؛ به هم اتاق
 چون نه
 دونستم اونجا رفت و آمد داره. یبه اصالن بود و نه م متعلق

 .دیسر تکون دادن بسنده کردم. کامل به سمتم چرخ هی به
همه  نیتخت دونفره و ا نیا ی...ولیدار ی_ خوبه...اتاق قشنگ

 عطر یبو



 !دهیبه من نم یاتاق حس خوب نیتو ا زنونه
سرم خراب شده بود.تو لحظه به خودم لعنت  یرو ایدن انگار

 فرستادم که
مدت بهش راستش و نگفتم و خودم و خالص نکردم؛  نیتموم ا چرا
 اما
 یکردم که ممکنه از دستش بدم خودم رو راض یفکر م نیبه ا بعد

 کردم
دونستم  یموکول کردم. فعال نم گهید یگفتن رو به وقت قتیحق و

 یچطور
 نیعطر زنونه و ا یزده جمع کنم، بو گهید یکیرو که  یگند نیا

 اتاق!؟
و  اومد من خونه نباشم یم شیوقتا پ یلیکار اصالن باشه، خ دمیشا
 اون
 باشه..آره حتما کار خودش بود! خونه
 دستمو به دست گرفت و فشرد.شد،  کمیجاش بلند شد و نزد از

ذهنمو به خودش  یتونست یا گهیاز هر مرد د شتری_ بابک تو ب
 مشغول

س ک...لطفا...لطفا اگه به جز من، یبمون شمیخواد پ یو دلم م یکن
 گهید
 به من بگو! ..باشه؟ تهیتو زندگ یا

 تکون دادم: سر
 نبودم. یخورم به جز تو تاحاال با کس ی_ قسم م



لب  ینگاهم کنه، زبانش رو رو نکهیبدون ا دم،یگوشه چشم د از
 هاش
 خوش آهنگش زمزمه کرد: یبا صدا دیکش
 !انهیبا خودم آوردم  گارمویدونم پاکت س ینم
 گارشیپاکت س یمحسوس یکرد و بعد با شاد رو رویز یکم فشویک

 . به سمت پنجره کوچک اتاق رفت که به سمتدیکش رونیرو ب
 یخنک یلنگ از اونو باز کرد و هوا کیخونه، مشرف بود. اطیح
 انگشتانش گرفته و نیرو ب گارشیداخل اتاق روانه کرد. س به رو

 دودش رو
هم به  دنشیکش گاریس یکرد. حت یبه پک در فضا رها م پک
 نظرم
اش  دهیانگشتانش کش نیب گاریگرفتن س ستادنش،یبود. ژست ا جالب
 لب
 سپرد. یخنک م میکه دود رو به دست نس یقلوه ا یها
تخت کنارم جا گرفت، نگاهم به  یکه تموم شد باز رو گارشیس

 سمتش
 شیو جذاب تا چند لحظه پ بایبدن ز نیشد ا یگرفت، باورم نم عمق

 کردم... یاز فرصت استفاده م دیمن بود! با مهمون
**** 
شدم و بدن کرخت شده و سستم رو  داریب یاز چرت سحرگاه یوقت
 یکم



و برق آسا در جام  عیجا کردم، متوجه نبود نجال شدم، سر جابه
 شدم خیم
صبح رو  میکنارم نگاه کردم؛ ساعت نه و ن یزیبه ساعت روم و

 نشون
و تا  دمیام کش دهیژول یبه موها یدست شانیداد. کالفه و پر یم

 خواستم
 انداخت: نینجال در فضا طن یجام بلند بشم، صدا از

 خوابالود! یآقا ری_ صبح بخ
رو به  د،یدرخش یقرص ماه م هیسمتش برگشتم، درست مثل  به

 سمت
سرشو از پشت  یصورتش بود، مو شیو درحال آرا ستادهیا نهیآ

 بافته و
 یکردم، مو یپشت سرش جمع کرده بود، االن که دقت م یریگ با

 بافته
 اومد. یبهش م شتریبسته شده ب و

به راه انداخته بود.  در اتاق یخوش یبود و بو دهیپوش لباسشو
 سکوتم رو

 گفتم: یو با لبخند شکستم
 _ سالم و صد سالم به خانم خوشگل من...

بشم، هر دو دستشو به  کشیاز جام بلند شدم و تا خواستم نزد و
 نشانه



تکون داد و  یالفور سرش و به عالمت نف یباال برد و ف میتسل
 گفت:

_ 
 !هممنوع گهیکردم...حموم رفتم... د شی...اُ....آرااُ 
و  دیجد یمن همه چ یحرکت و صحبتش، شوکه شدم. برا دنید از

 اون برخورد نجال! یحت بود، قشنگ
جمع و  یخوم و کم ،یا هیدر جام خشکم زد و بعد از ثان یا لحظه
 و حموم رفتنو بهونه کردم.  کردم جور
صبحانه مفصل از اتاق  هیخوردن  یهوا و به دهیلباس پوش یوقت
رص من! ق یخدا یافتادم...وااا صنم مامان ادیتازه  رون،یب میاومد

 هاش و بهش ندادم، اصال بهش سر
 انه؟یزنه و نفسش برگشته  یسرفه نم گهید نمیبب نزدم
کرد دست در  یکه طبقه دوم رو به اول وصل م یپله ها یرو

 . با فکر به حال ومیشد یم ریسراز نییبه پا میداشت نجال، دست
 رزن،یاوضاع پ

 چیه ی! بستادیاز طپش ا یقلبم لحظه ا خت،یو روانم به هم ر روح
 در لحظه گفتم: ،یفکر

و گردم بر یسر به مادربزرگم بزنم...تا من برم هی_ نجال من برم 
 تو
 تا صبحونه رو هم نیفرفورژه بش یها یهمون صندل یو رو اطیح

 کنم. حاضر
 تر از قبل، گفت: یسمتم نگاهشو روانه کرد و جد به



 ...زتیعز دنید امیب خوامیم_منم 
 شده و دستپاچه، رنگ نگاهم عوض شد. شوکه

 بگم؟ یبهش چ ،یایب دی_ ن...نه...تو...تو نبا
 .دیخند سرخوش

 ستم؟ی_ خب...خب بگو دوستمه، مگه ن
 ودناضافه شد و فقط داشتم وانمود به آرام ب میهم به دستپاچگ خشم

 امو رها کردم. یدر پ یپ ینفس ها کردم،یم
م تون ی...من نمسیمرسوم ن زهایچ نینجال تو خونواده ما ا نیبب_ 

 تو رو
 !یمدوستتو جمع خونواده ببرم و بگم  راحت

 و فقط به تکون دادن سر اکتفا کرد. دینخند گهید
 ؟یتو نفس یبود ی_ حرف گوش کن ک

رسوندم.پنجره بزرگ  رزنیبود، خودم رو به اتاق پ یهر صورت به
تا وسط اتاق  دیاتاق کرده و تابش خورشوارد  یمناسب نوراتاق،

 اومده بود.
اتاق و  نیخاطر ا نیبود، به هم دیصنم عاشق طلوع خورش مامان
استراحت  یکشوند رو برا ینور رو به داخل م نیشتریب که پنجره

 یگرامافون ژن،یتخت و دستگاه اکس هی.به جز بود انتخاب کرده
 یهکه در گوشه اتاق بود و هنوز هم گا بود یا گهید لهیوس ،یمیقد

 یگرامافون قرار م یرو رو شیپ سالها یصفه ها رزنیاوقات پ
داد،  یدرونش و قلقک م یزیچ کرد، یلب زمزمه م ریداد و ز
 !دونمینم از گذشته به دل داشت، یحسرت یانگار



 بسته مامان صنم، حال خرابمو بهم یو چشمها زونیگردن آو دنید
چکار کنم!  دیبه سرش اومده باشه، با ییبال رزنی! اگه پختیر
 یدهایتهد

بهم  ادمه،یکردن از مادرش و خوب  یخوب نگهدار یبرا اصالن
کرده  یو من کوتاه ادیبه سرش ب ییبود که اگه بال داده اخطار

 کنه! یم زونمیآو باشم از سقف
خسته و پر از استرس  یفرستادم و با روح رونیمقطعمو ب ینفسها
و گونه  یشانیپ یجلو رفتم و دستمو رو یلرزان کم یها و قدم

 !دیکش ینفس نم یهنوز گرم بود؛ ول خداروشکر هاش گذاشتم،
ز به مغزم فشار آورد و ا یاز افکار منف یآماج هیصدم ثان کی در

و دلهره پلک هامو محکم رو هم انداختم و چشمامو  ترس فرط
روح و  ،یرو شدن با اصالن خشن و زخم رودر بستم؛ تصور
بود که من گرفتارش شده  یشوم یزندگ چه نی. اختیروانمو بهم ر

 یبرداشته بود و گردنش به سمت رو ژنشیبودم؟ صنم ماسک اکس
از  یشده و قسمت شانیپر رنگش یخاکستر یکج شده و تموم موها

سرش رو راست نگه  دست صورتش و در بر گرفته بود. با هر دو
ده زن نمیگذاشتم بب اش نهیقفسه س یکرده و رو زیداشتم و گوشامو ت

 نباریکردم ا یدلم همه اش خداخدا م ی! توانهیاست 
 بده. رزنیبه پ ییخودش به من رحم کنه و عمر دوباره ا خدا

بودم که دستشو تکان داد  دهیکند قلبشو نشن یطپش ها یصدا هنوز
 هیمشکل ر رزنی. پدیکش رونیب یهراس و دل نگران از و منو

تنفس اونو هم کم و سخت کرده  ه،یر یینارسا ه کهداشت و البت



 نیاش گذاشتم؛ هم یشانیپ یرو یا بوسه ،یبود.از فرط خوشحال
 چروک یشانیکه لبهامو از پ

 هیاش جدا کردم، چشماشو از هم باز کرد. جل الخالق مثل  خورده
 معجزه

صورتش جمع  یپهنا یمحو رو یموند، نگاهم کرد و لبخند یم
 یشد. نم
ن و منو از شر اصال ییبگم! بگم خوشحالم زنده ا یچ دیبا دونستم
 نجات
 یبرا یو فرصت دوباره دار یبگم خوشحالم که زنده ا ای یداد

 !یزندگ
تونست خوب  یکرد و چون نم یصحبت نم ادیمامان صنم ز گرچه
 راه
 یداشت، کل اجیهر زمان به من احت یول د؛یکش یدراز م شتریب بره

شد که باورم نبود  یاونقدر خوشگل مکرد،  یو جوون م خودش
 زن نیا
 یکه برام م شیتونه هشتادساله باشه! از خودش و دوران جوون یم

 گفت،
قشنگ بود.  شیرفتم، از بس که داستان زندگ یعالم هپروت م تو
 تو
آشنا  یبا مرد رانیگرده" ا یبرم یدرس خونده بود و وقت کایامر
 شه یم



اصالن همون  شه،یه، باردار مباهاش ازدواج کن نکهیقبل از ا و
 بچه

 یاس که االن مادرشو در حد پرستش دوست داره و نم ناخواسته
 خواد

و  شهیمرد زندگ فتهیسرش کم بشه. صنم عاشق و ش یتار از مو هی
 یوقت
 زادارن؛ اما بعد  یخوب و عاشقانه ا یکنن، زندگ یازدواج م باهم

که شوهرشو در  کشه یطول نم ادیاومدن اصالن ز ایو بدن ازدواج
 اثر
 ده." یاز دست م یماریب
 ناله آور، لبهاشو به زور از هم جدا کرد: ییصدا با

 !ی_ باالخره اومد
 دیدونستم با یکرده بودم، نم یقاط دم،یصورتش کش یرو یدست
 بگم! یچ

 :دیدورگه اش، نال یبا صدا بازم
به در خشک شد،  گهی_ دوازده ساعته که منتظرتم...چشمام د

 صدات
 .یدیانگار نشن یول کردم؛
به من  رزنیگفتم؟ اون پ یم یبهش چ دیو پامو گم کردم، با دست
 دلش
 کردم. یتصنع یکردم. خنده ا یم دشیناام دیبود، نبا خوش



_ ببخش منو مامان صنم...قرص خورده بودم و حالم خوش نبود، 
 خوابم

 شد! نیکم سنگ هی
 ان صنم صدا نزن!بار به تو گفتم منو مام کی_ اوال من هزار و 

 دوما
 یمشیتو پ یمن باش...وقت شیاتاق پ نیتو هم نجایبهت گفتم هم بازم
 به
 ندارم. اجیاحت ییدارو و دوا چیه

 همه عشق و عالقه از کجا نیبگم! ا یچ دیدونستم با ی" نمواقعا
بست؟  یبه من دل م دیبا ،...چون من پرستارش بودمبود اومده

از پسرش هم  یحت کرد که من ینم سهیخودشو با من مقا
 !کترمیکوچ
 هم انداختم. یو پلک رو دیکش یحجم افکارم، مغزم سوت از

 جان گرفت و بازم گفت: یلحظات قبلش، کم فیضع یصدا
 ومدم؟ین ایگم چرا من هم نسل تو بدن ی_ بابک همه اش به خودم م

 چرا
کردم  یعاشق رضا شدم فک م یهمه با تو فاصله دارم؟ وقت نیا
 چوقتیه
 که یهست یمرد نیکنه؛ اما تو کاملتر یاونو برام پر نم یجا یکس
 !دمید

الغراندام و  رزنیباز کردم و به سمتش نگاه کردم، پ چشمهامو
 البته



من  یها و مردانگ ییبایچقدر خوب داشت از ز بایاندام و ز خوش
 فیتعر
 حرفا رو چرا االن نیا یخودش به من...ول یکرد و از دلدادگ یم
 یم

 یمن اونو باخبر کرده باشه؟ نم اینجال  ینکنه سروصدا گفت،
 دونم!
حرف قرص هاشو براش آوردم.  ینزد و من ب یا گهید حرف

 دونه دونه
 شده بود. رهیکردم، تموم مدت به دستام خ شونیجلد خال از

 بابکم! یگ ینم یزی_ چرا چ
ال ککه ادا کرد؛  یتیمالک میاسم خودم از زبونش و اون م دنیشن از
 بهم
 دیوسط با نیخودش نبود...چرا من ا یسرجا یچی! چرا هختمیر

 یقربان
و  رونیشدم. تموم حسرتمو با حرص، فوت کردم ب یعشق م نیا

 یتهاجم
 :گفتم
تخت  نیا یعشقه که تو رو، رو نیبگم؟ به نظرت ا یچ دی_ با
 قلقک

 هوس! هیبه من و  یحس وابستگ ایده  یم
دونستم با جمله کوبنده ام، اونو بهم  یشد، م کمرنگ لبخندش

 اما ختم؛یر



 نداشتم. یا چاره
 یآب رو با دستا وانیو پشت سر اون ل ختمیدهانش ر یتو قرصشو
 جلو دهانش گرفتم؛ اما از خوردن امتناع کرد و سرشو عقب لرزان

 .دیکش
منم کاسه صبرم  یتند رفتم و دلخورش کردم؛ ول یدونستم کم یم
 یحد
 !داره

 ...ستمیروبه راه ن ادیروزا ز نی_ ببخش من ا
 .شهیدونستم از دلخور ینزد، م یحرف
 به حرف اومدم: بازم

ج و تو او یکرد تویصنم بانو! تو جوون ادهیز یلی_ فرق من و تو خ
 و

 ؟یاما من چ ؛یازدواج کرد یکه عاشقش شد یخودت با مرد لذت
 فک
 ستم؟یمنم مثل تو عاشق ن یکن یم

نزد و کنجکاوانه داشت به حرفام  ی؛ اما حرفبراق شد چشماش
 یگوش م

 .کرد
من  ست،یکه هنوز مال من ن ی_ منم عاشق هستم...عاشق دختر

 هنوز به
 .یو همه لذتاتو برد یدیاما تو به عشقت رس دم؛ینرس عشقم



گرفتم،  اطیسبز داخل ح یسمت پنجره اتاق رفتم و چشم به فضا به
 تموم

شاخکاشون رو  ،یصبحگاه میوزش نسبا  یشاد و پرانرژ درختان
 یتو
کرد.  یرو به آدم القاء م یدادند و حس خوش زندگ یتکون م هوا
 نجال
که قامت بلندش پشت به  دمیهمون لحظه کنار استخر آب د رو

 سمت
 اهنگ وقلب پر دردم بازم به شمارش افتاد  دنشیاتاق بود. با د پنجره
اش بودم که اصال بارمو معطوفش کردم. اونقدر محو تماش حسرت
 متوجه
 صنم به کنارم نشدم. اومدن

 .یو عشقتو دوست دار یدونم که تو عاشق ی_ من خوب م
واکر گرفته و داشت با  یسمتش برگشتم، دستاشو محکم رو به

 تموم
 زد، صداش اوج گرفت: یحرف م قدرت
تو خونه من و باهاش  یاریب یعشقتو بردار یتو حق ندار ی_ ول
 الس
 !یبزن
 قیخودم فکر کردم خوابش اونقدر عم شیزده بهش زل زدم، پ بهت
 و



باطل! به  الیخ یشه! اما زه ینم داریشده که تا صبح، ب نیسنگ
 نظر
و  دمیبلع یخبر داره. آب دهانمو به سخت یاز همه چ د،یرس یم

 هراسان
 :گفتم

 .دمیم حیتوض وی_ آروم باش...من همه چ
 در گلو مرده، گفت: یو اونور تکون داد و با بغض نوریا سرشو
 مومتونم، چون حالم اونقدر بده که ت یتونم آروم باشم...نم ی_ نم

 استخونام
 شن! یصدا، دارن خرد م یب

 چکار کنم! دیدونستم با یداد، نم یقد نم ییبه جا عقلم
 من بهت وابسته ام که یدون یم ؟یکن یم تمیاذ ی_ بابک چرا دار

 باهام
 ؟؟یکن یم نکارویا

ابراز عالقه و دوست داشتن مناسب  نیشد، ا یداشت خم م کمرم
 من و
 کردم و آهسته تر از قبل زمزمه کردم: ینبود! فکر تیموقع اون

کارو کردم...االنم  نیا یخوام که بدون هماهنگ ی_ من معذرت م
 اجازه
 .ینش تیتخت برگردونم تا اذ یتو رو، رو بده

واکر گرفتم و قصد  یها لهیدستان گرفته شده م یو رو دستم
 یهمراه



ن سد راهم شد، با خشم از م زش،یرو داشتم؛ اما حرکت تند و ت اش
 مین

ه دختران پونزده سال هیشب شتریکه ب یگرفت و با لجاجت یا فاصله
 بود،
 زد: داد

_ به من دست نزن و هرچه زودتر اون زنو از خونه من بنداز 
 ...رونیب
 از اتاق زدم یحرکت چیه ینزدم و ب یحرف گهیو د دمیکش یبلند آه
 .رونیب

به  ندبل یشد. با گام ها یله م دیاز اون نبا شتریخرد شده ام ب غرور
 داخل

 نکهیرفتم و خودم و به نجال رسوندم، دوست داشتم قبل از ا اطیح
 یاتفاق
هرچه زودتر دست به سرش کنم  ومده،ین شیپ یزیو آبرور فتادهین

 تا از
 بره. اونجا

 " نجال"
که به خونه مادربزرگ بابک رفتم و دعوتش و قبول کردم،  اونشب

 یب
عمرم بود. بابک پسر معصوم  یشبها نیاز بهتر یکی ،یشباهت چیه
 و



چشم و دل پاک بود و  یلیزدم خ یبود، همونطور که حدس م یپاک
 واقعا
آورد و من هم  رو برام بوجود ییایشب رو هیخواست و  یم منو

 خوب
 . همهامیمردونه اش برب یو خواسته ا ازهایاز پس تموم ن تونستم

 یچ
از من  شانیرفت تا صبح که بابک هراسان و پر شیپ یعال

 خواست که
از پنجره ها  یکیرو ترک کنم، من مادربزرگش رو پشت  خونه

 که دمید
 کرفا ماجر هیدرهم و گرفته نظاره گر ما شده؛ امابه بق یچهره ا با

 نکردم
 به خواست بابک، اونجا رو ترک کردم. و
بم بودم و واقعا از ته قل ختهیر یبا، بابک طرح دلدادگ نکهیا از

 خاطرشو
 ریفکر و ذهن خودمو درگ گهیخواستم، حال دلم خوش بود و د یم
 یزیچ
 هتونه ازم دعوت کنه باز به خون یدونستم بابک نم یکردم. م ینم

 از عشق و عالقه ام بهش کم یزیمسئله چ نیبرم اما ا مادربزرگش
 ینم

 نکهیخواست هر روز باهاش مالقات کنم، تا ا یو دلم م کرد
 اونروز که



 از چندماه، بابک بازم منو به خونه اشون دعوت کرد، اتفاق بعد
 یتازه ا
 شدم. ریداد و من ناخواسته بازم درگ رخ

و باهم  که مهمون بابک بودم، مثل بار قبل استرس نداشت اونشب
 شام

همون اتاق که بار اول  ی. شب هم تومیحرف زد یو کل میخورد
 م،یاومد
تخت،  یبابک کنارم رو دنیاما صبح روز بعد با ند م؛یدیخواب

 نگران
 و رونیاز اتاق اومدم ب نیپاورچ نیو پاورچ دمی. لباسمو پوششدم

 دستم و
ا هاز پله  نییگرفته و با نگاه کنجکاوم به پا یچوب ینرده ها یرو

 ریسراز
 دم؛یشن یم نییطبقه پا یاز اتاق ها یکیرو از داخل  یی. صداشدم
 اما
 یسدر باز شد و ک نکهیتاا د،یشد کامل شن یحد زمزمه بود و نم در
 از
ب بشم عق دهید نکهینگاه کنم، از ترس ا نکهیخارج شد، بدون ا اون
 گرد
 یاصد دنیا شنپله ها باال اومدم و خواستم به اتاق برگردم؛ ام از

 مرد
 مانع حرکت و رفتنم شد: جوان،



 شتاب؟ نی_به به...خانم خانما...کجا با ا
 یم یچ دیهم فشردم، با یاز ترس پلکامو رو ستادم،یا خیجام س در

 گفتم؟
 یم یگفت اونجا زندگ یکه م یبابک بود، همون یعمو حتما

 کنه.آب
 قورت دادم. دهانمو

 ؟یدار کاریچ نجایخوشگله...اصن ا یهست یچه لعبت نمی_ برگرد بب
 یحرکت آهسته به سمتش برگشتم و آروم پلک زدم، سوت بلند با
 .دیکش

جانا... بابک تک خور تو رو آورده  یهست ی_ اوالال...چه دلبر
 نجا؟؟یا
 پهن یتر شد، بلند قامت و تنومند با شانه ها کیقدم بهم نزد کی

 بود که
رنگش، به صورت پهن و البته  یو خاکستر یسر جوگندم یمو

 جذابش،
 داده بود. یرینظ یب ییرایگ

زد و موشکافانه  یپررنگ تر شد جلو اومد، چشماش برق لبخندش
 منو
پا و  نیگفتم؟ ا یم یچ یزدم؛ ول یم یحرف دینظر گرفت. با ریز

 اون پا
 و مردد لب زدم: کردم

 _م...من...بابک...



 بزنم و وضعو بدتر کنم. یحرف دمیترس
 گفت: یتر و بالحن محکم تر یجد ندفعهیا

 ؟یینجایتا حاال ا ی_ از ک
حفظ  مویکردم بتونم خونسرد یگوشه چشم نگاهش کردم، سع از

 کنم؛ اما
 سخت بود. طیتو اون شرا یخونسرد حفظ
 :دمیلب نال ریز

 .میخوا ی...خب معذرت منجایا میاطالع شما اومد ی_اگه ب
 زد: یکش دار لبخند

 گم؟ ی...بابک و م؟؟ی_ دوستش
بد و مه  تیبابک من و از اون وضع یبزنم، صدا یخواستم حرف تا

 آلود
 داد. نجات

 دم. یم حی_من توض
 یکیکه بابک داشت پله ها رو دوتا دوتا  ییروبروم زل زدم، جا به
 یم

آرامش  دنشیاومد. از د یو شتابزده به سمت من و اصالن م کرد
 یخاص

 یم حیعموش توض یبود که خودش برا نیوجودم اومد، حداقل ا به
 داد
داد. بابک  ینجات م زشیبد و ه یمن و از شر اون نگاه ها و

 به عیسر



مرد کنارم و بعد منو  یرچشمیو ز دیپاگرد رس یآخر و رو پله
 ستینگر
نزده بود که بابک، با  یحرف یگرفت. هنوز کس نییسرش رو پا و

 لحن
 و شرمسار، لب زد: آروم

 شه. یتکرار نم گهی_ منو ببخش...د
 .یبد حیتوض نکارتویا لیدل دی_ با

 دم. یم حیدونم خبط کردم...توض ی_ بله م
ه نزد و ب یبه من و بعد بابک، حرف ز،یت ینگاه میجوان، با ن مرد

 سرعت
 شد. ریسراز نییپله ها به سمت پا از

آخرشو چنان با تحکم و قدرت به بابک گفت، که َزهره  جمالت
 من، از
 !دیترک یم داشت ترس
 که درش غوطه ور شده بودم، با لحن آرومش، یمنو از فکر بابک

 :دیکش رونیب
 بهت گفت؟ یزی_ چ
 شیپ چوقتیه دیو باال گرفتم و خالصانه نگاهش کردم، شا سرم

 ومدهین
 چیروراست باشم؛ بدون ه نقدریبابک ا یو حت انمیبا اطراف بود،
 یتامل

 دادم: جواب



نمونده بود قاپمو  یزیبلده! چخوب  دنوی_ عموت عشوه کش
 بدزده...!

 یزل زدم، انگشتاشو به باز قرارشیب یکردم و به چشما یا خنده
 گرفت

که بازم به  یکه سرشو بلند کرد، با لکنت محسوس یلحظه ا و
 سراغش
 بود، لب زد: اومده

 یدونن دخترا ی...چون مشنی...می_زنها... حسو...حسود م
 ی..بکنن و م...مردا حساس متوننیم ییچ..چه کارا گهی...دگید

 شن
 مردا خبر دارن! هیاز نگاه بق چون
کرد،  یم خی ،یاراد ریاون لکنت زبون غ یدلم داشت برا ته

 نگاهمو
 یکه زدم باعث عذاب روح یدونستم با حرف یگرفتم. خوب م ازش
 اش

 کوتاه زدم: یو لبخند ارمیخودم ن یخواستم به رو یول شدم؛
 _ عموت بود؟؟ درسته؟

 یقیفکر عم د،یرس یزل زده بود و به نظر م یگوشه ا به
 رشیدرگ

 تکون داد: یهراسان و کالفه سر کرده،
شب  هی ؟یسه روز جواب سوال پس بدم که چ دی_حاال من با

 دوست



 مهمون کردم! نجایا دخترمو
خودش  شیزد...پ یراجع به من نم یقشنگ یعموت حرفا ی_ول
 فک
 !نجایام که باهات اومدم ا یابونیزن خ هیمن  کرده
تکون  یتاسف و کالفگ یبه معنا یچشماش، منو گرفت، سر یبراق
 داد
 گفت: ره،یدنبال حرف منو بگ نکهیبدون ا و

 تا برسونمت... ایب یخب اگه حاضر یلی_ خ
گرفت منو از اونجا دور کنه؛  میزود تصم نقدریدونم چرا ا ینم

 امامنم
 .نییپا میو باهم از پله ها اومد بشم چشیپاپ نخواستم
 بونیسا ریکه ز ییمدل باال نیاز چند ماش یکیمنو به سمت  بابک

 اطیح
 یبلند یشاس لیکرد و خودش به سمت اتومب تیشده بود، هدا پارک
 رفت
پنجره  د،یرس لیکه به اتومب نیبود. هم یزیدر حال حرکت ر که

 کنار
ه وشدونستم عم ینم قایکه دق ییهمون آقا دمیاومد و د نییپا راننده

 انه،ی
ده  یحرکت م نویبه چشم زده و داره دنده عقب ماش یآفتاب نکیع

 که با
 بابک توقف کرد و باهاش شروع کرد به صحبت کردن. دنید



قا پارک شده بشم و نگاهمو از بابک و اون آ بلیسوار اتوم خواستم
 گرفتم؛

م اومد و با برعکس شد. بابک به سمت یلحظه همه چ کیدر  اما
 لکنت

کرد و  یکه باز به اسارتش در اومده بود، از من عذرخواه زبونش
 گفت
تونم با عمو اصالن برم.  یتونه منو برسونه و به جاش، م ینم
 یبرا

شد!؟  مونیمردد بودم، اصال چرا بابک از بردن من پش یکم رفتن
 چرا

 یواومده ت شیسوال پ کیبود؟ با هزار و  قراریدستپاچه و ب نقدریا
 ذهنم،
 شدم. نشیعمو اصالن، سوار ماش همراه
اش رو  رهیجلو جا گرفتم و نشستم، نگاه خ یکه در صندل نیهم

 مات من
اش از رو چشماش؛ گوشه  یآفتاب نکیو ضمن برداشتن ع کرد

 دهانش
 کج کرد: یبا لبخند رو
 ...نیخوش اومد یلی_ خ
 یه نظر مداشت و ب ییبایرو به سمتش کج کردم، چهره ز سرم
 دیرس
 ده. یجوونتر از سنش نشون م یلیخ



ه ببود، زل زدم،  ستادهیعقب که اومد، به روبروم که بابک ا دنده
 چهره
از اعضاء صورتش شده بود! با  یو ماتم زده اش که غم جزئ مات

 دنید
و ناراحت بابک حالم گرفته شد، حتما چون عموش از  دینوم چهره
 انیجر

 هر دونم! به هر حال یباخبر شده، ناراحته! نم مونیو دوست ارتباط
 چه
 بود، اون لحظه من رو هم ناراحت و گرفته کرد. که
؟ شب هنوز تو تنته یبانو..!.خستگ ییاخمو نقدریبابا چرا ا ی_ ا
 من

 یدار یاحساس خستگ انایبودم؛ اگه تو تنت اح یحرفه ا ماساژور
 بگو...
نگاهمو معطوفش  عیگفت که سر زیرآمیاش رو چنان تحق جمله

 کردم و
 :دمیغر
 یزیکنم و چ یلطفا...به خاطر بابک تحمل م دیدرست حرف بزن-
 ینم
 !گم

 کرد: یادب یمضحک و ب خنده
 تو صورتم که! یبشاش یستی...بلدم ن؟یکن یم کاری_ مثال چ



بلند داد زدم تو  یو با صدا دیبه اوج رس میو عصبان خشم
 صورتش:

با  ایح یب نقدریدونه ا یک مباب ؟؟یخوایم یاز من چ هی_ چ
 نامزدش
 ؟یکن یم رفتار

 زد: یصدا دار پوزخند
 پسره احمق نیگفته بابک نامزد داره؟؟ نکنه ا ی_ هه...نامزد! ک

 قول
 بهت داده؟ هان؟! ینامزد

 لرزان شد: یاما صدام کم دم؛یکه گفته بودم، نترس یدروغ از
 .میخوایم گروی_ من و بابک همد

 ...نی! حتما اسم بچه هاتونم انتخاب کردکی...چه رمانتی_ آخ
دونم  یزد، نم یکرد و حرف م یم یبا تسلط کامل رانندگ داشت

 نیا
حفظ  مویکردم خونسرد یچه بود؟ سع یاز تمسخر و تنفر برا حجم
 کنم،
 یم یاحترام یبهش ب دیبابک بود و نبا یمرد، عمو نیهرحال ا به

 کردم.
 از لحظات قبل شدم: آرومتر
 کنم، چون یاحترام یخوام به شما ب یمحترم...من نم یآقا نی_ بب
 به هر
 ...پس شماهم موءدب باش لطفا!یبابک هست یعمو حال



 پررنگ تر شد: پوزخندش
 _ گفته من عموش هستم؟

 زده شدم: رتیح
 ن؟یستین یعنی_ 
چشمام غرق شد، آب دهانشو  یتو یمن نگاه کرد و لحظه ا به

 قورت داد
 به جلو گرفت: نگاهشو عیسر و

 اس. گهید زیچ هی...مهم ستیمهم ن ادینه ز ای_ باشم 
 یخوام که ب ی...خب...خب من به نوبه خودم معذرت م؟ی_ چ
 اجازه
 تو خونتون. اومدم
 ..تو اتاق خواب من و رو تخت من. نیاجازه رفت ی..!. و بنی_ آفر

تو  دمیپر عیکنه، سر فیخواست بازم شروع به گفتن اراج یم تا
 فش:حر

زاشتم! االنم  یپامو توش نم هیدونستم اتاق کس ی_ من اگه م
 یمعذرت م

 زارم. یپامو تو خونتون نم گهیو د خوام
 یرو گاریدست فرمانو گرفت و با دست آزادش از پاکت س هی با

به لب گرفت و بعد پاکت رو به سمت من گرفت  یدونه ا داشبورد،
 و

 یم گارینخ س هیکرد، صبحانه که نخورده بودم، حداقل  تعارف
 دم،یکش



 نخ به لب گرفتم و با فندکش هیکرد. دست بردم و منم  یم آرومم
 روشن
 .کردم
 نگاهم کرد: قتریرو به سمت من رها کرد و دق گاریاز س یپک

 یامروزو م یندار ی...اگه کارمی_ بهتره آرومتر باهم حرف بزن
 یتون

 .یمن باش مهمون
 _ به چه مناسبت؟

دختر متعهد و  ادی...بهت نمیاسمشو بزار یتون یم ی_ هرچ
 یدیباق
 !یباش
برده  یکرد و به اصل جنس خرابم پ یم یدرباره ام چه فکر نکهیا

 بود،
 ارم،یخودم ن یکردم به رو یسع یکرد؛ ول رمیدرگ یا لحظه
 دلم ینجوا
 زیاطرافم، چ یمردا هیمثل بق هیکیگفت، بابکم  یم داشت

 یدردبخور
 یهم نم یازدواج و عروس بندیکه بهش دل ببندم، من که پا نداره
 تونم
 دیده نبا یم شنهادیو بهم پ ادیکه ازم خوشش م یپس به کس باشم؛

 یب
 باشم و به خاطر بابک، ردش کنم! تفاوت



 
پرت  رونیاز پنجره کنارم، ب گارمویکردم و ته مانده س یا خنده
 کردم:

 و یباز قینباشم؛ اما اهل رف یبه قول تو دختر متعهد دی_ من شا
ات ا کخوام فعال ت ینم گهیکه االن با بابکم، د نی...همستمین چند پر

 بپرم. گهید یکینکردم با 
 نرو رو ممبر... ای_ نه بابا...مث خانم جلسه ا

 کرد: یدار یمعن نگاه
 ...ادای_ بهت نم

 یوآوردم و با نگاه کردن خودم ت رونیرژ لب قرمزمو ب فمیتو ک از
 شمیو پاک شده از آرا کمرنگلب  یرژ لب رو، رو جلوم، نهیآ

 دمیچند بار کش
 نازک کردم. یپشت چشم و

 ؟یخوا یم ی_ ازم چ
 کرد: یپررنگ خنده

تازه کار  یدخترا نیاز ا ادی! بهت نمیهست ی_ گفتم که حرفه ا
 .یباش

عد خوب پخش بشه رو لبام و ب تا رژلب دمیلبمو به هم مال یچندبار
 با

پلکامو باز  یمژه هامو از هم باز کردم و با ظرافت خاص انگشت
 و بسته
 :کردم



 ؟یخوا یم یچ ی_ نگفت
 د،یبزرگراه متوقف کرد و به سمتم کامال چرخ هیدر حاش نویماش

 مردمک
 درخشش کرد: چشماش

گردم  یکنم و هر وقت برم یم یزندگ رانیمن خارج از ا نی_ بب
 چند
و تنوع  ازیمرد پرن هیمونم و خب واسه من که  یم نجایا یماه

 نیطلبم ا
روزا اعتماد  نیا یبهتر از من بدون دیسخته...خودتم شا موضوع
 کردن

 ها روز به روز یروسپ نیهم ا یسخت شده، از طرف یهرکس به
 !دیبار همه پول و جواهراتمو دزد هی شونیکی شن،یم پردردسرتر

م شدم، زبانمو لول کردم و لوندانه گوشه لب لیمتما به سمتش منم
 :دمیکش

کنن هم  یکه براشون کار م ییکسا ؟یر ی_چرا سراغ خاله نم
 !ستنیسالمن، هم دودره باز ن هم کاربلدن،
فرشته مهربون خودش با جفت پاهاش اومده تو خونه ام  ی_ وقت

 سراغ خاله برم؟ چرا گهید
 دهانشو قورت داد: آب

واست کم نزارم، من...من  دمیبهت قول م ،یمعاملمو قبول کن_اگه 
 و هر وقت اومدم رمیخونه واست بگ هیتونم  یپولدارم و م مرد هی



هر کس  ایبا بابک  یقول بد دیتو هم با یات کنم؛ ول غهیص رانیا
 .یکن کات یا گهید

 آروم و پر از احساس لب زد:
 ...دمیرو کشنقشه  نیواست ا دمتی_از همون لحظه اول که د

 ی! بیدلتو بهش خوش کن یتون ینداره...نم یچیبابک ه نی_ بب
 نداره! ویچکی...من بهش خونه دادم، هسرپناهه
 یادیز زیچ شیبود! درباره بابک و وضع زندگ دیبرام جد حرفاش

بابک  یاز دروغا یلیاصالن برام خ یحرفها یدونستم؛ ول ینم رو
 .کرد و افشا

 ؟؟یستیبابک ن یتو عمو یعنی_ 
_ من صاب کار بابکم...براش کار جور کردم، بهش خونه دادم، 

 درش آوردم. یچارگیب از
 کرد: یتلخ خنده

که در  یهمه خوب نیعروسک خوشگلو بابت ا نی_ االنم حقمه که ا
 کردم، ازش بدزدم. بابک حق

 نگاهش کردم: کیزدم و از فاصله نزد یلبخند ناخودآگاه
بره که از  یخرده زمان م هی یکنم؛ ول ی_ من معاملتو قبول م

 که... ییهویشه  ی...نمبشم بابک جدا
 زد: یچشماش برق مردمک

که درکنار من و با بودن من لمسش  هییزهایو لذت چ جانیه پول،
 سال هیبا  یدیم حیبره که منو ترج یم ییایو تو رو به دن یکنیم

 تو دمیمثل بابک...من بهت قول م ییبودن در کنار کسا



 تو رو به همه خواسته هات برسونم. جانیلذت و ه اوج
 بردم که یم یکردم داشتم پ یاش م سهیبا، بابک مقا شتریهرچه ب
و لذت و پول! و من  جانیبه نقل از خودش، پر بود از ه اصالن
که اصال در وجود بابک  یزیو قدرتش بودم، چ جانیه نیا عاشق

 نبود! ایر یپاک و ب
بردم که من مال بابک نبودم،  یم یکردم، پ یفکر م شتریب هرچه
 دوره هینبودم که بابک عاشقم بشه و بعد از  یساده ا دختر من
 بودم که قاپ یبخواد باهام ازدواج کنه! من زن یپول یو ب یسخت

 اونروز گذشت. دمیدزد یاصالن و امثال اونا رو م و شهرام
ش دوبار باها یکیکه از اصالن داشتم،  یبعد از اون با شماره ا و

 به خارج از دیگفت با نکهیاما مالقاتش نکردم تا ا گرفتم؛ تماس
 هیکشور بره و 

مدت با، بابک در  نیتو ا .رو اونجا باشه و برگرده یچندماه
 و گاها یارتباط بودم و تلفن

اواخر هم که بابک، رسما ازم  نی. امیدید یم گرویهمد
 کرد یخواستگار

 برد. یبیشوک عج یبا اون حرفش، منو تو و
کرد،  یخودش فکر م شیگفتم؟... واقعا بابک پ یم یبهش چ دیبا

 یمن م
 هیکردم،  یباشم؟! نه...هرچه که فکر م یبراش زن زندگ تونم

 طرف



ه دل بابک پاک و ساده رو ب یخودیتونستم ب یو نم دیلنگ یم هیقض
 خودم
 انتیبودم خوش کنم. من به بابک خ یمار خوش خط و خال که

 کردم و
 ه!باش داریتونست پا یازدواج نم نیخودمو کنترل کنم پس ا نتونستم
م که به یغیدر یب یرفتار بابک و محبتها دنیکه نبود، با د اصالن

 یم
در حقش  انتویخ نیکردم که چرا ا یخودمو سرزنش م شتریب کرد

 کردم،
 یدادم و بعدش هم معامله شو قبول م یبه اصالن پا م دینبا من

 کردم.
 یمکاسه اش نبوده باشه! ن مین ریز یچه معلوم اصالن کاسه ا اصال
 یدی...هرچه که بود در من احساس گناه و عذاب وجدان شددونم
 رو به
 یعاشقانه بابک، حالمو خراب م یرفتارها دنیآورد و با د وجود
 کرد و
بود که بابک تا اونروز که سه ماه از رفتن من با  نجایا جالب

 اصالن،
 نزده بود. یگذشت راجع به اون روز صبح حرف یم

منو در  نکهیا یکرد و برا یمنو به کالس رقصش دعوت م بابک
 طول
 کرد یم یداد و سع یرقص م نیهمونجا بهم تمر نه،یبب شتریب هفته



بود که  نیگذشت و بهتر ا یاوقات منم م ینطوریکنه، ا سرگرمم
 ریز

 گرفته بودم. ادیمختلفم  یبابک، رقص ها نظر
 " بابک"

نجال رو از چنگم در  نکهیا کابوس! کابوسو روزم شده بود  شب
 ارنیب
تو کوچه  دمید یکنم! هر شب هر شب خواب م داشیپ گهینتونم د و

 پس
 کنم! ینم داشیگردم و پ یشهر دارم دنبال نجال م یها کوچه

از  یکی یخودم اصالن مادرشو به مهمون الیکه به خ یاونروز
 اقوامشون

 بود و قرار نبود به خونه برگردن، نجال رو دعوت کردم که برده
 ادیب

 م؛یباش گهیشب رو با آرامش در کنار همد هیاصالن و حداقل  خونه
 اما

اصالن  نکهیمتوجه اومدن اصالن و مادرش شدم و بدتر ا صبح
 هی دیفهم
که بهم  و متشنج شد؛ بعدشم یرو به خونه اش آوردم و عصبان زن
 گفت

خارج  دیرسونه و من اونروز از خونه نبا ینجال رو م خودش
 بشم، چون



رفتن از  رونیو به خاطر ب ستیمادرش خوب ن یتنفس اوضاع
 خونه و
 .ختهیاش بهم ر یآلوده، دستگاه تنفس یهوا استشمام

 بد که نه، بلکه گند بود. عشقمو به زور از چنگم درآورده حالم
 بودن و

 یرتیغ یو ب یعار یبه ب دیکه نه، با یالیخ یو به بخودم دیبا من
 یم

 یبه مغزم فشار م یباد نکنه. هجوم افکار منف رتمیتا رگ غ زدم
 آورد و

و  هیدونستم اصالن آدم ناجور یاومد، م یاز دستم بر نم یکار
 ممکنه به

س بعد از اون روز از تر یهم داده باشه؛ ول یزیچ یشنهادیپ نجال
 نکهیا

از نجال بپرسم و به  یزیجرات نکردم چ یدرست باشه، حت حدسم
 جاش،
ور ام اصالن گور به گ ینظر داشتم. وقت ریرفتار و حرفاشو ز مدام
 شده

کردم  یم یسع شتریراحت شد و ب المیخ یکم کا،یآمر برگشت
 حواسم به

 مواظبش باشم. شتریخودم که ب شیپ ارمشیباشه و ب نجال
درست و قشنگ  یزندگ هیساختن  یکردم و برا یخواستگار ازش
 الزم



رو بهش بگم. اونروز که  تهایو واقع زهایچ یلیدونستم که خ یم
 اومده
با خودم کلنجار رفتم که بتونم بدون لکنت  یکالس رقص؛ کل بود

 باهاش
چه  نکهیو روراست حرف بزنم و از گذشته ام بگم، از ا صادقانه
 خونواده

 ینسبت چیهستم و اصالن ه رزنیپ هیپرستار  نکهیداشتم...از ا یا
 باهام
 !نداره

 رقصم که تموم شد، با شتاب به سمتش رفتم. آموزش
موهاشو پشت گوشش  یبود، با طناز یو خواستن بایز شهیهم مثل
 زد،

زد و با لبخند، دستاشو محکم بهم  یبرق زونشیآو یها گوشواره
 و دیکوب
 تشکر کرد. بامیز یاجرا یمن برا از

خواست  یبه رنگ عسلش بودم و دلم م یجفت چشما یتماشا محو
 فقط
ا ام و با جون و دل بخرم؛ هاشیفقط به من لبخند بزنه و منم دلبر و
 شتریب
 یزاشت لحظات ب یکرد و نم یم تمیهمه افکارم بود که اذ از

 یدردسر



 گمبه نجال ب مویزندگ قیخواستم حقا یداشته باشم. من اونروز م رو
 و

 گفته. یاونو اونروز کجا برده و بهش چ بپرسم اصالن ازش
 یکردم بر افکارم مسلط باشم و تو یصاف کردم و سع صدامو
 حرفام
 نزنم. تُپُق

 _ نجال...
باز کرد و ساعت روز رو  شوینگاهم کنه، قفل گوش نکهیا بدون
 چک
 :کرد

 _ جونم...
 کلمه ساده، حرارت بدنم و باال برد، قلبم هیبا گفتن اون  یحت

 گرومپ
 لهُ  نقدریدونم چرا ا یبود از جا کنده بشه. نم کیکنان نزد ومپگر

 بودم!
سکوتم غرق او و دوست داشتنش شده بود،  یتو یلحظات نکهیا از

 نجال
 کرد و سرش و باال به سمت من گرفت و نگاهم کرد: یتعجب
 ؟یزن ینم یشده؟... چرا حرف یزی_ چ
 یو زل زده به کاسه ها رونیفوت کردم ب کبارهینفسهامو  همه
 که یعسل
 :دمیکردند، لب برچ یبراق و شفاف نگاهم م جلوم



ب ازدواجم ازت سوال کنم...جوا شنهادیخوام راجع به پ ی_ نجال م
 مثبتتو

 خوام بشنوم. یم
 گونه اش رو دیمروار یاز دندانها یدیسف فیکرد و رد یبلند خنده

 رونیب
 :انداخت

 نه؟یوت واسه اشدن و سک دیسرخ و سف نهمهی_ ا
 که با لکنت حرف نزنم. یکردم آروم و مسلط باشم، طور یسع
 ومنو به عنوان مرد  نکهیخوام راجع به خودم ازت بپرسم..ا ی_ م

 شوهر
 انه؟ی یکن یانتخاب م تیزندگ
 یکرد، نم لیو براقش و به سمت من متما دیگرانه گردن سف عشوه
 دونست

 کنه! یدر وجودم به پا م داره ییاون حرکات لوندانه چه غوغا با
 ...یدونم؛ ول ینم یچیهنوز ه تشی_ واقع

 گفتم: عیسر خت،یر یگفتنش، دلم هر یاون ول دنیشن از
 ؟یچ ی_ ول

 ازم گرفت و به جلو، زل زد: نگاهشو
کنم  یمن فک م یدون یازدواجو ندارم، م ی_ من هنوز آمادگ

 یبرا
 ینم یعنیتونم،  یساخته نشدم...نم یزندگ یتایو مسئول ازدواج

 شه!



 دیپدبدنم نا یرو بستم، نفس کم داشتم، داغ رتمیباز از ح مهین دهان
 شد و

 شد! ختهیروم ر خیآب  یسطل کبارهی
 کرد: یشتابزده دنباله حرفشو گرفت و من من نجال

ترسم نتونم  یترسم...م یم ی_ من تو رو دوست دارم بابک...ول
 زن
 باشم برات! یآل دهیا

 نگاهش نکردم، اون گهیرانم گذاشتم و د یکرده امو رو خی یدستا
 لحظه،
؛ ده یم یتو دلشه و چرا به درخواستم جواب منف یمهم نبود چ برام
 فقط
 تازه کردم. یکرد. نفس یاز احساسات خودم آرومم م گفتن

 تو چقدر آدم وجود داره، قلب من فقط سیبرام مهم ن ایدن نی_ تو ا
 رو
 خواد....نجال... یم
لب باز  دیپا و اون پا کرد و با ترد نیکردم، مستاصل ا اهشنگ

 کرد:
تو رو ندارم  اقتی! باورکن من لیخوب یلی_ بابک...تو...تو خ

 عشقم!
دم تا آخر عمرم کنارت باشم و وفادارت  ی_ بهت قول م
 بمونم...اصلنم



 م،یشروع کن یچطور مونویزندگ میرو نخور که بخوا یچیه غصه
 من
 همه جاشو کردم. فکر

نجال بود که ساکت و مغموم  نیزدم و ا یداشتم حرف م زیر کی
 به

 گوش جان سپرده بود. حرفام
چن ماهه عذابم  نیا یام هست که بدجور گهیحرف د هی_ نجال 
 یداده...م
 .یراستشو بهم بگ خوام
کردم،  لیجمله امو تکم یباق یاش رنگ عوض کرد و وقت چهره

 شتریب
 عوض کرد. رنگ

 گفت؟ یخواست؟؟ بهت چ ی_ اونروز اصالن ازت چ
به من بود، آب دهانمو قورت  رهینزد و بدون پلک زدن، خ یحرف
 دادم:

رفتم و  یوونگیدو ماه تا مرز د نی_ نجال باورکن تو ا
 یعوض بی همه چیزنتونستم ازت بپرسم اون  وقت چیبرگشتم...ه
 تو... جواب داده و یشنهادیبهت چه پ

 و متشنج کامل خودشو ازم جدا کرد: یتو حرفم و عصب دیپر
بگم رفتم با عموت  ؟یبشنو یاالن ازم چ یخوا ی_ بس کن...م

 رو هم
 ؟؟یفرض کرد یدختر دوزار هیحد منو  نیتا ا یعنی ختم؟یر



 خت،یبه هم ر ینجوریبلغور کردم که ا یدونم چ یشدم؛ نم هول
 من من
 لب باز کردم: کنان

 یاشتباه نم چوقتیفک نکن...من در مورد تو ه_نه...نه اشتباه 
 کنم؛ من

 ترسم. یاصالن م از
 :دیشده غر یبه کمرش گرفت و رو به من، عاص دستاشو

ر بابک... من ه یحرفا رو بزن نیانتظارو نداشتم که ا نی_ ازت ا
 چه که
 ...ستمیخائن ن باشم

 خت؛یبود و کال به هم ر یحرفام عصب دنیدرست که از شن نیا
 یول
ر بود برام که بتونم از ش یمسکن قو قیاون حرفها مثل تزر دنیشن

 افکار
 کنم. داینجات پ یمنف

نجال چقدر  یدیاشتباه بود...د یهمه چ یدی"آخ آخ احمق جون د
 بهت

 درباره اش بد فک کن." نیبرو بش ی...حاال هوفاداره
که در برابر  ینجال و در آخر سکوت یحرفها دنیبا شن اونروز
 جواب

موقت به سراغم اومد و تونستم شب  یام کرد، آرامش یخواستگار
 رو با



 میمبگم؛ اما تص مویراحت بخوابم. نتونستم به نجال راز زندگ یالیخ
 گرفتم
 نیزودتر از شر اصالن و مادرش،خودمو خالص کنم و ا هرچه
 هیقض
ز ا فرار یکرد. برا یم دایبا رفتن از خونه مامان صنم خاتمه پ فقط
 خونه
 دونستم صنم و اصالن به یم دم،یکش یم ینقشه ا دیصنم با مانما
 چیه

 که به یو تنها نقشه ا ستنیبه رفتن من از اون خونه ن یراض وجه
 ذهنم
 شهیهم یروز برا هی ران،یاصالن برگرده ا یبود وقت نیا دیرس یم
 از

 شتریب یاز خودم به جا بزارم؛ اما وقت ادداشتی هیبرم و فقط  اونجا
 فکر
! با صفر شدن هیکار مساو نیکه ا دمیرس یم جهینت نیکردم به ا یم

 من
 یرفتم و بازم به بن بست بر م یکارم صد قدم عقب م نیا با

 خوردم!
 درست نبود که بعد از چندسال نیکردم، ا یتر که فکر م عاقالنه
خونه رو جا  رزن؛یپ هی یگذاشتن از خودم برا هیو ما یپرستار
 بزارم و

 با نجال یچطور رم؟یخونه بگ یچطور ییپول و پَله ا چیه ی! ببرم



 درست نبود! نیکنم؟؟ نه...ا ازدواج
 هنکیگرفتم فعال بمونم؛ تاا جهیهم انداختم و نت یفکرامو رو همه
 بازم

 برگشت. اصالن
 رفتم. یداغونم، داغونتر شد و داشتم به قهقرا م هیروح
 ؟یه باشه چنجال بهم دروغ گفته باشه؟ اگه اصالن گولش زد اگه

 اصالن
 ییبتونه دل دخترا دمیاس، پولداره...با افهیو خوش ق پیت خوش

 مثل نجال
 ببره. رو
 ییجا هیکردم  یشده بود، احساس م نیبرام سخت و سنگ یچ همه
 نیب

از همون  یکی نکهیزنم؛ تاا یدارم دست و پا م نیو زم فضا
 روزها
 وداومد.  دنمیبه د ینداشتم، مرد چشم آب یحال روبه راه کهیدرحال

که  دمیزدن. اول ترس یخان صدا م سیداشت که اونو دن گاردیباد
 از

بود ناو ...اما نه!! نگاه هاش کنجکسهیباشن، بعدم گفتم حتما پل اماکن
 و

 هامباشه. به اتاق کارم اومد و حق به جانب با سیاومد پل ینم بهش
 یمرد چشم آب یحرفها دنیداغونم با شن هیکرد. روح صحبت
 داغون و



 ول،پ اردیلیم کیداد نجال رو با  شنهادیبه من پ سیشد. دن داغونتر
 بهش

 !بفروشم
 یم یبود! آخه چرا؟ اون نجال رو واسه چ زیانگ رتیح نیا

 خواست؟
 نتایبود تا از اصالن و خ یبکنم و جوابم منف نکارویتونستم ا ینم

 نجال
 من حرف زد! به
داشتن به  دامیبزنم! شک و ترد یبکنم، حرف ینتونستم کار گهید

 تیواقع
 وشدن...حالم از بس گرفته شد که اونشب و خونه نرفتم  یم لیتبد
 تا

 قدم زدم و فکر کردم! ابونهایخ یتو صبح
 دمیترد دم،یکه د یصحنه ا دنیبعد که به خونه برگشتم با د روز
 یبرا

زنگ  شد و همونجا به شماره اش لیتبد نیقیبه  سیبا دن یهمکار
 زدم
 کنم. یحاضرم باهاش همکار که

 رونیکردم تا نجال و اصالن که از خونه ب میسرکوچه قا خودمو
 اومده
که  یزنگ زدم و زمان سیبشن و برن. به دن نیسوار ماش بودن،
 اونا با



به  یها یدادم و ها هیپشتم تک واریاز اونجا رفتن، به د نیماش
 حال َگندم

 زدم. زار
 یم یتموم بدنم داشت سرسره باز یسرد عرق رو زیر یها دونه
 کرد
 یکه م یتنها کار طیبرد؛ اما در اون شرا یمنو به حالت اغما م و

 تونستم
 سیبا دن یببخشه، همکار امیدلمو الت یزخم ها یبدم تا کم انجام
 بود.
 میرفتم. تصم میبرج عظ کیبه مالقاتش در  س،یخواسته دن طبق

 خودمو
نها ، تنجال و ازدواج باهاش برام مهم نبود ندهیآ گهیبودم و د گرفته
 یقربان
 چهیاز اون باز شتریب دیبه نظرم فقط خودم بودم، پس نبا یباز اون
 یم

 !شدم
زد، پرقدرت و محکم بود و با صالبت از  یحرف م یوقت سیدن

 یمن م
حرف تموم وقت، به  یکنم. ب یعمل دهیرو که کش ینقشه ا خواست
 حرفاش
 کردم: گوش



! یسانسور کن ششیداغونتو پ افهیق نیا یخوبه که بتون یلیخ_ 
 کن یسع
تا  یآدم نباش نیو ا یریکردن نقشه از خودت فاصله بگ یعمل تا

 بهت
 نکنه. شک

به وجودم  یدیاونقدر پر رمز و دلهره آور بود که ترد صحبتهاش
 کشوند،
 لب زدم: مردد

خوام  ینم ونیم نیدم...ا یم لتونی_من...من فقط نجال رو تحو
 یکس
 !نهیبب یبیآس

 کرد: یصدادار خنده
 شه! ینم شیزیچ ی_ نترس! کس

ه از تعجب باز موند یبار پلک زدم و لبها نینگرانمو چند یچشمها
 امو
 هم زدم: به
 ...ا؟ی هیبحث عشق ن؟یخوا یم یبپرسم... نجال رو واسه چ شهی_م

 و مصمم و پرزخم دیحرفمو کامل کنم! به سمتم چرخ نزاشت
 دهانش و

 کرد: باز
ز ا شتریبده...ب انجامرو که بهت گفتم  یو کار نیی_سرتو بنداز پا

 حد



 یفضول گهیبار د هی هیکاف ،ینیب یبد م یکن آزار و اذیت خودت
 گهی...دیکن

 !ستیدر کار ن یگذشت
ترسم،  یکنم، اونقدر که ازش م یفضول دینبا گهید گهیم راست
 جرات

 ه؟یکنم بپرسم پس نقشه اش چ ینم
قرار گرفت و خونسردانه  زشینگاهش کردم، پشت م یچشم ریز

 بدون
 تعلل به حرف اومد: یو ب عیبندازه، سر یمنو نگاه نکهیا

 یابر نیایباهم به عمارت من ب یخوایکه تو از نجال م نهی_ نقشه ا
 جشن
 .نیجشن دعوت هست نیبه ا یگی... چون بهش منیهالوو

راجع  یزی!؟ من اصال چهیچ گهید نیشدم. جشن هالوو سردرگم
 بهش
 دونم! ینم

 یبه رو هیا چهیما، در یعمارت برا نی_ بهش بگو رفتن به ا
 یخوشبخت

 .میباهم ازدواج کن عیسر یلیخ میتون یم و
 تو حرفش: دمیپر شتابزده

 ندارم! نیراجع به جشن هالوو ی_من اطالعات
 :دیموقرانه نگاهم کرد و لب برچ کامال



کرده و  ینمادش کدو تنبله... داخلشو خالکه  هیحیجشن مس هی_ 
 شمع

 کنن. یم روشن
پرنفوذ و روشنش و به من دوخت و  یجاش بلند شد و چشمها از

 ادامه
 :داد

 میر یجشن و ماهم م نیتو ا انیثروتمند قراره ب ی_ بگو آدمها
 !میآدم گنده ها رو بزن نیاز هم یکی بی...چون قراره جاونجا
تونم حرفهاشو درک کنم، من به نجال بگم  یشم، نم یم جیگ دارم
 میدار
 ؟یدزد میر یم

 کهنیا ینداره، فقط برا تیو واقع کهیف هیقض هی نی_ نگران نباش ا
 نجال
 .مینیچ یرو م سهیدس نیکنم و نگهش دارم ا ریعمارت اس یتو رو

 فهمه من بهش دروغ گفتم! ینجال که م ؟ی_ پس آخرش چ
 کرد: یا انهیموذ خنده

وقت  چیدم که ه ینشون م یرو جور هیفهمه، قض ینم_ نه...
 راجع به

 بد فکر نکنه. تو
پشت کردم. خب بفهمه! مگه اون من براش مهم بودم که بهم  بهش
 انتیخ



ازش  ینطوریا خوادیاونقدر که دلم م ستی! نه...برام مهم نکرد
 انتقام دل
 .رمیمو بگ شکسته
**** 

و همراه نجال به  اصالنو آوردم نیکردم و ماش تیخر اونروز
 عمارت

تار بارم که شده مثل آدم پولدارا رف هی ی. خواستم برامیرفت سیدن
 کنم و
و  . نجال خودشو خوشگل و آراسته کرده بودارمیاونها رو درب یادا
 یتو
 رهدا یدونه چه اتفاقات یخوردم که نم یداشتم به حالش تاسف م دلم

 کشه! یم انتظارشو
بود که من و  یپولدار و مرفه تیجمع زبانیم یباشکوه عمارت
 نجال هم

خواست  یکرد و م یم چمی. نجال مدام سوال پمیبود نشونیب در
 لیدل

پر از جواهرات رو  یکدو یبه اون عمارت و دزد اومدنمون
 بدونه.
 بود و من داشتم اونها رو به دهیکش سیهمه نقشه ها رو دن گرچه
 یخوب
به تموم بدنم رخنه کرده بود و  یبیکردم؛ اما ترس عج یم اجرا
 حالمو



شد و  یکرد. رفته رفته سالن پر م یلحظه به لحظه بدتر م داشت
 مهمون

که با کدو  یشمیقرمز ابر یها یزیبلند با روم یزهایپشت م ها
 یتنبل ها
 ی دهیند یگرفتند. چشم ها یشده بود، قرار م نییشده، تز یچراغان

 من؛
و پولدار با کت و شلوار ات یردها. مدیدرخش یسرتاسر سالن م اما
 ده،یکش
لباسشون  یدهایو زن ها با سنگ و مروار دندیکش یبرگ م گاریس
 که
 یرو به رخ هم م نشونیجواهرات سنگ د،یدرخش ینور م یتو
 و دندیکش
 یو بلند بلند م دندیکوب یهاشون رو به هم م کیپ تینها در
 .دندیخند

 امونیدو متر بود؛ اما دن ای کی دیمن با اون آدمها شا فاصله
 خروار
 لنکه در سا یتیداد و رو به جمع هیدور بود. نجال به من تک خروار
 ابروانش و درهم گره کرد: بودند،

 بابک؟ میبزن غیت دیرو با نای_ کدوم از ا
 یم یدونم، داشتم دنبال ک یشده، خودم هم نم زیر یچشم ها با

 گشتم:
 گم... ی_ به وقتش بهت م



 هیبهم زل زد، از طرز نگاهش  ک،ینزد یلیو خ دیچرخ سمتم به
 یجور
 بزاق دهانمو فرو فرستادم. شدم،
 گوشه لبش باال رفت: نجال

 نقدریتو ا یمال تیکردم وضع یخودم فکر م شی_ بابک من پ
 خوب
 دیحتما ما با یعنی...یکن نیخرج و مخارج منم تام یکه بتون هست

 بیج
 م؟یدارو بزن هیما یخانوم و آقا نیا

 :دمیبه اطرافم انداختم و از سر ترس، لب برچ ینگاه
 .نییپا اری! صداتو بسی_ ه
 خب... یلی_ خ
 گهیدونم لحن صدام باال بود و آزرده خاطرش کردم؛ اما د یم

 یواقعا نم
 و بههفته قبل تموم مدارکش هیکنم.  یاز اون نقش باز شتریب تونستم
 بهانه
 دادم، اونشبم سیم و به دنشدن کار و بار عقدمون ازش گرفت جور
 قرار
 شیعمارت پ یو تو فتهیب رینجال گ یساختگ یدزد هی یط شد
 سیدن

 .بمونه



 خواد! یم یو واقعا نجال رو واسه چ هیک سیدونستم دن ینم هنوزم
 در

با نگاه خاصش من و نجال  دمش،یاز دور د یلحظه ا یمهمون جمع
 رو
 زد. نگاهش به نجال دید م،یبود ستادهیبار ا یچوب زیکنار م که

 نیتحس
تونستم تنفر رو در چهره اش  یو خاص بود و نم زیبرانگ

 ....بانمیبب
کرده؛  انتیو ناراحت بودم که بهم خ یکه از نجال عصب یوجود

 یول
غ کنن. با درو تیو عوامل کنارش اونو اذ سیدوست نداشتم دن بازم
 هام

 گاردهاش،یو باد سیکردم تا از سمت دن یسرشو گرم م داشتم
 یاشاره ا

 کنم: افتیدر
 ..گفتم تا حاال. یبهت م دیهست که با ینگفته ا یحرفا هی_ نجال 

گذاشت و به من گوش  زیم یاش رو، رو یدنینوش وانیل نجال
 سپرد:

حرفا رو نزدم..؛  یلیام، خ یمال تی_ راجع به خونواده و وضع
 یول

 گم. یرو برات م یهمه چ هیقض نیبعد از تموم شدن ا امشب
 :دیخند



 ؟یگ یم ازشویتا پ ری_ از س
 یمن، داشت مزه م یعوض کردن حال و هوا یدونستم برا یم
 .ختیر

 زپره ا میامشب ببر میخوا یکه ما م یکدو تنبل نیگم، ا ی_ آره م
 ...جواهرات

 :کتریصداش و آروم تر کرد و سرشو به من نزد لحن
 رونایان...ا یابداراس...اصال همه آدم حس هیمال ما یمهمون نی_ ا
 از
 بابک؟ یکرد دایپ کجا
 و با لکنت لب زدم: دمیو دلهره، به زور نفس کش جانیزور ه از

 .میپولدارم اومد یاز شاگردا یکی_ خ...خب به واس..سطه 
 و دینوش وانیداخل ل یدنیو سرخوش، دست برد و از نوش الیخ یب

 چهیکه باز وونهیبه من د هاتیگرفت. ه انشیرو به اطراف نگاهش
 دختر شدم!  نیناز ا و کرشمه
کردم و با  افتیدر یاشاره ا سیدن گاردیاز سمت باد باالخره
بود، از نجال خواستم همراه من به  دهیکه به هزار رس یقلب ضربان
. طبق نقشه میاجرا کن عتریرو هرچه سر اتیعمل تا ادیب یگوشه ا

مهمونها  یزهایاز همون م یکی یرو شده یجاساز یکدو س،یدن
 یدونستم، قدم بعد یخود  منم نم یم؛حتیکردیم داشیپ دیبود و ما با

 یدستور بودم. نجال چشمها افتیدر چکار کنم و منتظر دیرو با
 یدوخت. به آرام زهایسر م و و جستجوگرش و به اطراف رانیح



و دونه به دونه  فتهیب راه حرکت کردم و از نجال خواستم کنار من
 .میبرس نظر مورد ینارنج یرو نگاه کنه تا به کدو کدوها
 کرد: کیو به شونه ام نزد سرش

جواهرات  یهمه کدو، کدو نیا نیما از ب شهی_ بابک آخه چطور م
 و
 م؟یکن دایپ

 افتیکنم، چون منتظر در یدونستم دارم چکار م یهم نم خودم
 اشاره از

 یو اشاره ا میدیرس زهایم یبودم. به انتها سیدن گاردیباد سمت
 دم،یند

همه برق  کدفعهیزدم که  یم دیو مبهوت داشتم اطرافم رو د مات
 یها

. تا دیچیگوشم پ یزنها تو یو هورا غیج یقطع شد و صدا سالن
 خواستم

الجثه، از  میعظ رینشون بدم، اردش یعکس العمل ایبزنم  یحرف
 کنارم رد

 و در گوشم نجوا کرد: شد
 طبقه باالست. زیم یمورد نظر رو یطبقه باال، کدو نیای_ب
! بودن یو حرفه ا زیآدماش که چقدر تند و ت نیو ا سیبه دن نیآفر
 المیخ
 راحت شد. یکم

 به دست نجال وارد کردم و در گوشش زمزمه کردم: یکوچک فشار



 طبقه باال، احتماال اونجا باشه. میبر ای_ ب
 .میخب بر یلی_ خ
بودند و تو  ینور شروع شد و همه مشغول رقص و شاد رقص
 اون

 تمارو به طبقه دوم ع میباال رفت عیمن و نجال از پله ها سر فاصله
رفت و آمد نداشت، نجال با ترس  یاما خلوت بود و کس م؛یدیرس

 لب هاشو
 هم زد: به

به نظرم همون طبقه  ؟ییهست نه کدو یکه نه کس نجای_ بابک ا
 نییپا

 .باشه
 :دیاراده لب هام جنب یبگم، ب یچ دیدونستم با ینم خودمم
 م،یگرد یرو هم خوب م نجایا م،یکن دایحتما کدو رو پ دی_ ما با

 دیشا
 باشه. یکنار گوشه
 !؟ننییآخه مهمونها که همه پا ی_ ول

 تکون دادم: یمکث سر با
جواهرات  یگفت کدو یمال صاحب خونه باشه...!دوستم م دی_ شا
 رو
 دی...پس ما باهیبده که کجاست و مال ک صیتونه تشخ ینم یکس

 خودمون
 .میکن داشیو پ میبگرد



 دستمو فشرد و لبخند زد: مهربانانه
 اگه نبود داخل اتاقا. میسالن و بگرد می_ باشه بر
 _ اوهوم.

اطرافو  لم،یو با روشن کردن نور چراغ موبا میکارو کرد نیهم
 م،یگشت
و کنسولها داشتم  زیم یر روو من جلوت ستادیا یگوشه ا نجال

 یدستمو م
خورد، توجه ام جلب شد و کاغذ رو  یکه انگشتام به کاغذ دمیکش
 نگاه

 با خط درشت نوشته شده بود: کردم،
سالنه، نجال رو  یدر انتها یزیم یشده رو یجاساز ی"کدو

 بفرست اونجا
 خودت همونجا بمون." و
 عیشد، سر یم کینجال داشت بهم نزد یبار متنو خوندم و وقت دو

 کاغذو
 د،یحفظ کنم. نجال به من که رس مویکردم و خواستم خونسرد مچاله

 هم کرد: یهاشو تو سگرمه
 یچکار م نجایسر نرسه و بگه ا یکی م؟ی_ بابک کجا رو بگرد

 م؟یکن
 دمکر یم میقلبم تند و نامنظم شده بود، داشتم نفسهامو تنظ ضربان

 و به



 یانتها زیباشم، سرم رو به سمت م زدم که آروم یم بینه خودم
 سالن

 اونجا گرفتم. لویحتما جواهرات اونجا بود، نور موبا چرخوندم،
 نجال

 گونه، لب زد: اعتراض
 م؟یاالن کجا رو بگرد دیبا یگ یچرا نم ؟یکن یم کاریچ ی_ دار
شد، با دلهره نگاهش  یم شتریوجودم، لحظه به لحظه داشت ب ترس
 کردم

 که بود ینگاه نینگاه آخر نیا دیسمتش گرفتم. شابه  لوینور موبا و
 از
 :میکرد یم افتیدر گهیهمد

ر زودت ینجوریا دی...شانجایسمت برو، منم از ا نی_ تو...تو از ا
 کارو
 .جا نیهم یگرد یبرم میداد انجام تی...اگه کارو با موفقمیبد انجام
کرد، مهربان و  یفرق م شهیکرد، رنگ نگاهش با هم نگاهم

 معصوم
 ینثارش کردم و دستشو محکم فشردم و تو ی! ناخودآگاه لبخندبود
 دلم

 کردم! یخداحافظ ازش
 نش،" اکتفا کرد و ازم جدا شد، بعد از رفتیبه گفتن "باشه ا نجال

 همونجا



و  سیاگه دن انه؟یدونم کارم درست بود  یشدم، نم خیم سرجام
 آدمهاش

 یکنن؟؟ وا اش چهیاگه باز ؟یرو به کار خالف بکشونن چ نجال
 یخدا
 یبخشم که باعث و بان یخودمو نم چوقتیکه من ه ینجوریا من

 یبدبخت
 شدم! نجال
 ان،یذهنمو احاطه کرده بودند و در اون م شانیمخرب و پر افکار
 یصدا
 !دمینجال رو از دور شن غیج

از پشت اومد  یکس یخوردم و چند قدم جلو رفتم؛ اما صدا یتکان
 که از
 منصرفم کرد: رفتن

 و تکون نخور! سای_ همونجا سرجات وا
ترس رو تو وجودم لمس کردم. از ترسم پاهام  یواقع یمعنا به

 داشت
 شد. یم یخال

 صدا! ی_ برگرد...ب
روبروش گرفتم. خود   لمویسمتش برگشتم، نور چراغ موبا به
 بود! سیدن
 پرنفوذ و چهره مغرور. یهمون چشمها با



 مفتیزانوهامو شل کرد، خواستم بکه روبروم گرفته بود،  یا اسلحه
 کیو 
 زد: یخودمو کنترل کردم. زهرخند آن

حرکت، راه  یصدا و ب ی...حاال بیداد انجامکارتو خوب  نی_ آفر
 .فتیب
 موراهنیبره؛ تن عرق کرده ام تموم پ یدونستم داره منو کجا م ینم
 سیخ

قع رفتم. همون مو یبه اتاق سینزدم و همراه دن یحرف حای. ترجکرد
 بود
همزمان صاف رفت  س،یدن نیزنگ خورد و نگاه خشمگ میگوش که
 تو

 !یگوش
 سیافتادن چهره نجال و شماره تماسش، دستام شل شد... دن با

 آرام یبالحن
 :دیچرخاند و لب برچ یتفاوت نگاهشو به سمت یب و

 _ جوابشو بده...کوتاه و مختصر!
محزون  ییس کردم و با صدالم یقفل گوش یلرزانمو رو انگشتان

 :دمینال
 _ نجال...

 افتادم! ری_ بابک...بابک من گ
راه گلومو سد کرده بود.  بیعج یبگم، بغض یچ دیدونستم با ینم

 من با



 همراه با ندامت به یو نگران شیاز تشو یچکار کردم؟ آماج نجال
 وجودم
نجال قطع شد. همون  یبزنم صدا یآورد. تا خواستم حرف هجوم
 موقع

نور در  یو برقرا ییخونه روشن شد، با اصابت روشنا یچراغها
 فضا،

چه  گهید نیمن ا یخدا یچشمهام گرفتم. وا یالفور، دستمو رو یف
 حس
بد شد، با  یبود که داشتم، تموم بدنم دستخوش لرزش یحال گند و

 تنفر به
 پروا داد زدم: یو ب عینگاه کردم و سر سیدن

 دختر؟؟ نیبدست آوردن ا یپول برا نهمهیا ن؟ی_با نجال چکار دار
 آخه
 بدست آوردنش خرج یپولو برا نیمهمه که ا یلیحتما نجال خ چرا؟
 !؟نیکرد
کرد، لحن کالمش رو مخوفانه و  زیشد و چشمهاشو ر کمینزد
 واشتری

 :کرد
 ..!ی! صداتو خفه کن الدنگ عوضشششی_ ه
 یاش رو دهیکت اتوکش نیفاصله گرفت و دستاشو از ب یمن کم از

 کمرش
 و ادامه داد: گرفت



 ارمیواسطه تو ب یتونستم نجال رو خودم ب یمن نم ی_ فک کرد
کارو  نیدست و پام که نتونم ا یب نقدریا التی...به خنجا؟یا

 بکنم؟...نه بچه
تونستم خودم نجال  یراحت تر از آب خوردن م یلی...!من خجون
 رو به
 یزندگ تیکارو نکردم؛ چون... از وضع نیا یبکشونم ول عمارتم

 تو
دونستم نجال تو رو هم گرفتار خودش کرده  یبودم، چون م باخبر
 و دلم
 در حقت کنم. یلطف ینجوریسوخت...خواستم ا برات
به من لطف  دیمرد ترسناک و سرد، چرا با نیبود ا بیعج برام

 کنه! سرم
 تر نگاه کردم: قیچشماش دق یباال گرفتم و تو رو
 انجامو من االن کارمو  نیمن چک نوشت یبه هر حال شما برا_ 

 دادم و
 ست؟ین نطوریا ن،یبد لمیچک رو تحو دیبا

 :دییسا نیزم یزد، کف کفش براقشو رو یکج لبخند
 _ بزار لطفم تا آخرش بمونه در حقت...خرابش نکن.

وارد اتاق شد و  سیدن گاردیو سردرگم شدم. همون لحظه باد گنگ
 گفت
 شده. انجام قایدق سیدستور جناب دن که



ان به تکان دادن سر اکتفا کرد و بعد رو به من با نرمش، زب سیدن
 یرو
 :دیکش نشییپا لب

 .شهیروشن م تتیبرو تا وضع ری_همراه اردش
 بهم فرصت بده، هر یلحظه ا نکهیبه سمتم اومد و بدون ا ریاردش
 دو

 و از پشت گرفت و به جلو ُهلم داد: دستم
 !فتیراه ب عی_ سر
همون تقال  یعنیرو نداشتم؛  یدست و پا کردن نیکوچکتر اجازه
 کردن
که خود و  یو اون ابهت سیهم ازم گرفتن، اسلحه دست دن رو
 گاردشیباد

 بست! ییهر تقال یدست و پامو برا داشتن،
و تونم نجال ر یبازهم م یعنیدر انتظارمه!  یدونم چه سرنوشت ینم
 نم؟یبب

بره؟ دارم خفه  یمنو داره کجا م ریاردش شه؟یم یخودم چ عاقبت
 یم

 !ستین یحس چیه شم،
 " نجال"
 به زمان حال بازگشت
خواست، تمام شب را با فکر به  یرا م میجانم خاطرات قد بازهم
 گذشته



ه بدانم ک یخواستم از بابک یکردم.م یسپر میمرور اتفاقات زندگ و
 حدس

از من نداشت؛ اما نقش  یاش دست کم یزدم او هم اوضاع مال یم
 یباز

کردم که آن روزها هرچه زودتر  یرا بهتر بلد بود. دعا م کردن
 بگذرد

قاتل روح و روانم شده  سیبه آرامش بعد از طوفان برسم. دن و
 بود،
 کرد. یخودش م ریمرا درگ شتریبه لحظه ب لحظه
**** 
خود  یگرم جا یهوا کهیاز ماه آخر بهار، زمان یروز تازه ا صبح
 را
نه چندان سرحال از  یداده بود، با حال ،یبهار مینس یخنکا به

 خواب
آفتاب  یخوش پنجره اتاقم را به رو یروز دی. به امبرخاستم
 یصبحگاه

 یرفتم، دلم م رونیو از اتاقم ب دمیکردم. لباس آراسته پوش باز
 خواست
 و،یمتریو د سیدن یبعد از گذشت دوهفته از مشاجره لفظ آنروز
 انمبتو
ر م دفکر نکنم. قصد داشت سیو باوقار باشم و به ازدواج با دن آرام
 آن



 یحوصلگ یکنم که ب میتنظ یبزنم و اوقاتم را جور یگشت یحوال
 میبه رو
از آرامش!  ریحس و حال در من بود به غ نیهمه ا اورد،ین هجوم
 دیو شا
ام  یتمام روز و همه زندگ یختگیحس، باعث به هم ر کی نیهم
 شده
آمد و مرا از  یبه سراغم م یابد یخواست آرامش ی. دلم مبود

 مخاطرات
نگرفته  ادیداد؛ اما افسوس که من بلد نبودم و  ینجات م یزندگ
 بودم،
هم موجب شد  نیحس خوب آرامش را به جانم بدهم و هم بتوانم
 آنروز

 زمیربکال به هم  نا،یو مل ویمتریبسته د یچمدان ها یناگهان دنید با
 و

ام به هم  یریگ میسرو ته شوند، قدرت تصم یمغشوش و ب افکارم
 زدیبر
داشت از  ویمتری. درمیبگ میبعد، تصم هیثان یبرا ینتوانم حت و

 رفتن به
خودش، داشت مرا  الیکرد و به خ یصحبت م یطوالن یکم یسفر
 با

کرد.  یو دلخوش م بیخاص ترغ یتیدر کنار شورا به امن بودن
 از هر



 ینامعلوم ندهیخواست دل مرا به آن آ یگفت، م یکه سخن م یدر
 خوش
 ونانیدر کشور  یکه خودش در عمارت و در آتن و حت کند

 حضور
 !ندارد

 یبد شیدل ببندم و دلهره و تشو یواه یدهایتوانستم به آن ام ینم
 به

ر به ظاه طینداشتم جز قبول آن شرا یآمده بود؛ اما چاره ا سراغم
 سخت،

ال روبپام آنقدر به آن  یالبته به نظرم خودم داشتم با افکار منف که
 یم

 شد! لیتبد تیکه در آخر هم به واقع دادم
بار سفر را بسته و عمارت را  نایو مل ویمتریعرض دو روز د در

 ترک
 محکم یگاه هیشدن پشتم از تک یحس خال و،یمتری. با نبود دکردند

 را
حفاظت از خودم  یبرا ییتوانا چیکرده و من ه زشیکوه ر داشتم،

 در
 آن بحران نداشتم. برابر
 دانم اگر اوهم در آنجا حضور نداشت یهمدمم شورا بود، نم تنها
 با دیبا



کردم! شورا به ظاهر دختر سرد و  یچکار م ییحجم از تنها آن
 یخشک
 ینآنقدر تلخ بود که هزار چاش لیداد و اوا یکه چندان پا نم بود
 نیریش
 کرد. ینم نشیریش هم
شورا از  م،یزد یحرف م شتریو ب میبه باغ عمارت رفت باهم

 خودش و
 یزد و من رو یحرف م میاش در آن عمارت برا یکودک گذراندن

 تاب
ل هداشتم آرام آرام خودم را به سمت جلو  کهینشسته و درحال یفلز
 یم

 کردم. یگوش م شیبه حرفها دادم
 هیپرنسس باشم... هیآرزو داشتم  شهیمن هم یدون ی_ م

 یملکه...ول
 !نبودم
دانستم  یاو زل زدم، در چهره اش غم جا خوش کرده بود و نم به
 لیدل

 از شورا و یزی. من تا به آن روز چستیچ یبغض و ناراحت آنهمه
 دانستم، از او و گذشته اش در آن عمارت! یاش نم یزندگ

 که به سراغم آمده بود، لب زدم: شتریهر چه ب یکنجکاو با
 پدر و مادرت پس کجان؟ ؟؟یبزرگ شد نجای_ تو ا



بود که دارد، حس  دایرا به هم مالش داد، به وضوح پ انگشتانش
 آرامش

 کند. یم قیبه خودش تزر را
ط شاهزاده بودم نه پرنسس...من فق هینه  یبودم...ول نجای_ من ا
 دختر
 خونه بودم! نیو کلفت ا تیرع
 میبود، نگاهش کردم و بهت زده لبها رتیکه مات از ح یچهره ا با
 را
 هم گشودم: از

 شه! ی_ باورم نم
 که در آن لحظه، نثارم کرد، پر بود از حسادت و غم! ینگاه

روزهام  نیبدست آوردن ا یباورت نشه...چون من برا دمی_ آره با
 جون
 .کندم
 را که در یاش را مجذوبم کرد و نتوانست حرص و ولع رهیخ نگاه

 بود، در لفافه پنهان کند. دایکامال هو سخنانش
هدفمو انتخاب  یمواجه شدم...ول میتضاد تو زندگ ی_ من با کل

 کردم و
که  یهمه معامالت بزرگ یشدم؛ شدم دست راست پدرت تو موفقم
 انجام

 کنه...اونو به من یپروژه رو مطالعه نم هیخودش  یداد، گاه یم
 ده یم



 دم.ب هایبخونمش و جوابشو به مشتر تا
کردم به  یآمده در ذهنم مواجه شدم؛ اما سع شیسوال پ یکل با

 خودم
 باشم و دانه به دانه بپرسم. مسلط
 پدر و مادرت االن کجان؟ ی_ نگفت

 ؟یکه تو مشاورش هست هی...کار پدرم چ
 زد: یسواالت، کجخند دنیام در پرس یشتابزدگ دنید از

 ؟یپرس یسوال م نقدری_ چرا ا
 یا مرسواالتم  عیسر نقدریا دیافتاد، نبا ادمیو تازه  دمیرا گز لبم
 !دمیپرس
 نانیام فرو بردم و شورا با اطم قهیزده سرم را به داخل  شرم

 ،یشتریب
 گشود: لب

 سوال نپرس! ادیفضول باشه! ز نقدریا دی_ دختر نبا
 حرفش: یتو دمیحق به جانب پر افهیق با

ه اطرافم چ نمیبب خوامیبدونم...م زهارویچ نیحق منه ا نیا ی_ ول
 خبره!
 و جواب داد: دی، کش یاز سر راحت ینفس

 ارک ییتوانا گهیرفتن؛ چون د نجای_ پدر و مادر من چند ساله از ا
 کردنو

به  گهیام اونقدر خوب شده بود که د یمال تیمنم وضع نداشتن،
 رتمیغ



 انجیخاندان باشه و مادرم ا نیکارگر ا رمیداد، پدر پ ینم اجازه
 بشور و
 کنه! بساب
خاندان  نیا یبرا یباشه که تو خودت هنوز دار ادتی نویا ی_ ول
 کار
 ست؟یدرست ن ،یشد یواسه خودت کس نهایو به واسطه هم یکن

 یتر شد و وقت کیقدم به من نزد کیو  دیدرهم کش یا چهره
 درفاصله

 به چشمانم نگاه کرد، خشمناک شد: قتریدق ک،ینزد
 ...دمیزحمت کش گاهمیجا نیبه ا دنیرس ی_من برا
و تا  دمیخودم را عقب کش یکه کم دمیاز رنگ نگاهش ترس اونقدر
 خواستم

 یحیدور نگاهش را انداخت و لبخند مل ییبزنم، شورا به جا یحرف
 زد:
 خان هم برگشتن. سی_ دن
ا باز بوته ها و درختان سرسبز باغ،  رونینگاهش را گرفتم و ب رد

 نگاهم
 شد: لیمضحک تبد یلبخند شورا به خنده اگشتم.  سیدن دنبال

 ؟ی_خاطرخواهش
 احساس بودم. یسرد و ب یرا معطوفش کردم؛ ول نگاهم
 گم... یم سوی_دن



 شتریخواست ب یتعلل ، خودم را جم و جور کردم، دلم نم یکم با
 از آن
 بدهم: یسوت

کرده،  تمیتا االن حما یکه از زمان بچگ ی_ دوست داشتن از کس
 برام

 کن! رشیتفس ی...حاال تو هر جور دوست دارقشنگه
اراده به جلو برداشتم و از شورا فاصله گرفتم و  یقدم ب چند

 خواستم از
 بروم که شورا هم دوان دوان خودش را به من رساند و رونیب باغ
 فقط
 :دمیشن یرا از پشت سرم داشتم م شیصدا
 یشخص میپا به حر یتون ینم یعنی...ستین یمرد راحت سی_ دن
 اش
 نجال... یبزار
در چشمانش شدم و او  رهیو به سمتش برگشتم، خ ستادمیا میسرجا
 ینفس
 کرد: تازه

کس  چیمثل ه سیگم...دن یم نویشناسمش که ا ی_ باورکن م
 فقط ست،ین

 و احساسات مزخرف و خشک! نیقوان یسر هیخودشه با   خود
 زدم: یلبخند رانه،یمچ گ یلحن با

 دلت پره ازش نه؟! نقدریکه ا _ البد به توهم پا نداده



 !چیه گریجمع کرد و د یلب و دهانش را کم فقط
ه ب ندیتا رس گریادامه دادم، د رمیرا نداد و من بازهم به مس جوابم
 جاده

 یبود برا یخالص ری. جمله آخرم تمینزد یشده، حرف سنگفرش
 انیپا

 با شورا. میبه صحبت ها دادن
 سیشدن دن بیخودم را به جاده رساندم و خواستم تا غ عیسر آنقدر
 به او
 رفت. ادمیکه کال شورا را  برسم
راه رفتن  عیو سر دنیدو یزدم، در کل برا ینفس نفس م داشتم

 نفس کم
هش شده و داشت را ادهیپ لشیتنها بود و از اتومب سیآوردم. دن یم

 را به
 کرد. یخودش کج م یخانه مخف سمت

 کهنیو بدون ا ستادیا شیکه در جا دیرا شن مینفسها یگمانم صدا به
 به

 من برگردد، لب باز کرد: سمت
 ؟یگرد یدنبالم م ی_دار
که درونم را  یکاذب جانیو به آتش ه رونیرا فوت کردم ب نفسم

 شعله ور
 سیدن نیبزنم و ا ی. نتوانستم حرفدمیپاش یبود، آب خاموش کرده

 بود که



و  اش را تا آرنج تا کرده یآب نیج راهنیپ نیسمتم برگشت، آست به
 نکیع

را  میاش را از چشمانش برداشت و موشکافانه سر تا پا یآفتاب
 یوارس
 :کرد

دست  یلیکه جواب رد به ازدواجت دادم خ ی_ چت شده؟ ...از وقت
 و
 ؟یکن میراض یخوا ی! نکنه میشد رتریپاگ

شده  دنشیدانستم چه مرگم است! چرا تشنه د یهم درست نم خودم
 بودم؟
 شتریکرد، ب یم غیخودش را ازم در شتریگفت هر چه ب یم راست

 دلم
وقفه،  یاما ب م؛یبگو یزیکرد. دهان باز کردم چ یرا م شیهوا

 یزهرخند
 :زد

 .ی_ اتفاقا باهات کار داشتم، خوب شد که خودت اومد
 :دیاراده زبان در دهانم چرخ یبود؟! ب یکارش چ یعنی

 رفتن سفر؟ نایملو  ویمترید ی_ خبر دار
گره خورده از اخمش  یشانیشده با پوزخند و پ نیچهره عج بازهم
 را به
 گرفت: سمتم



ر ب ام گهیاحتماال تا چند ماه د نکهیرسه...و ا ی_ آره خبرا زود م
 ینم

 !گردن
 !!نههههه

 :دمیوقفه نال یو ب عیسر
 آخه چرا؟ شه؟ی_ مگه م

 یبه عمارت انداخت و لب و دهانش را کم یبعد نگاه د،یخند فقط
 جمع
 :کرد

 ..یسفر رفتن...سفر زن و شوهر گهی_ خب د
 اش اوج گرفت و در ادامه مضحکانه گفت: خنده
تو بشه...حال  بیام نص یزن و شوهر یسفرها نیاز ا شاهللی_ ا
 ها! دهیم
 یانداخت. کامال داشت مسخره ام م نیخنده اش در فضا طن پق

 یکرد؛ ول
اصال چرا حالم از طرز حرف  د،یرنج یدانم چرا دلم نم ینم

 زدنش بد
م لفظ قلم باها نیبا ا یخیخشک و  سیدن نکهیاز ا شتریشد؟ ب ینم

 حرف
 شوم. ریدلگ نکهیآمدم تا ا یزد، سر ذوق م یم
رفت که گفت  یاکتفا کردم و حواسم سمت حرف یلبخند کوتاه به

 کارم



 .داشته
 .یکارم داشت ی_ گفت
در  رهیپلک بزند، خ یحت نکهیکرد، بدون ا ینگاهم م قیدق چقدر

 چشمانم،
 :دیبود، لب برچ یاز هرگونه احساس یخال یعیکه کامال طب یبالحن

 .ای_ آره...کارت دارم با من ب
کارش چه  یبرد؛ ول یاش م یمرا با خودش به خانه مخف داشت
 بود،
ق ه شوشورا افتادم که او را در باغ تنها گذاشتم و ب ادیلحظه  همان

 دارید
 س،یراه رفتن کنار دن نیدر ح یفراموشش کردم! لحظه ا س،یدن

 پشت
ن از آ ی! نه...اثرانهیهست  ییشورا نمیرا نظاره گر شدم، بب سرم
 دختر
 یم یدنبال کس دینگاهم کند، پرس نکهیبدون ا سینبود. دن باالبلند
 گردم؟

بود که پشت سرش داشت! از  یمحافظت یجفت چشمها هم از نیا
 تراوش
 سیدن ی" اکتفا کردم و خوبیچیخنده ام گرفت و به گفتن "ه فکرم،

 هم
که در عمارتش  یو اند کسالیکرد. در آن  ینم لهیبود که پ نیا

 بودم و



 شیپ یلیبرد، خ یمختلف م یها و جشن ها یبا خود به مهمان مرا
 آمده
م اما به گمان م؛یرفت یکه در کنارش، شانه به شانه هم راه م بود
 چیه

 وود بود! تنم داغ کرده ب امدهیبه وجود ن میحس و حال برا نیا وقت
 یبو

کالج و  یکفشها ریج ریج یو تلخش با صدا زیدل انگ عطر
 ینفسها

 اراده یبود و لحظه به لحظه مرا ُسست تر و ب ختهیدر آم بلندش،
 ترم
 کرد. یم

هل و  نقدریچرا ا ؟یستیشده نجال؟ دختر چهارده ساله که ن چت
 دستپاچه

 حالت خوبه؟؟ ؟؟ییا
 _ نجالاااا

م ستدان یخوردم! سرم را باال گرفتم. نم یاسم خودم، تکان دنیشن با
 قایدق

 غهیت یدرشت عرق رو یبدهم. دانه ها صیو مکان را تشخ زمان
 ستون
 یم میبود، داشت صدا سیخورد. نگاهم به دن یداشت ُسر م فقراتم
 کرد؛
 !دمیشن یمن نم یول



 یگفتمت که از دخترها ؟یکن یم ریس یدار ی_ تو چه عالم
 یهپروت
 آد! ینم خوشم

 لب زدم: یرارادیغ
 اد؟؟ی_ حاال من منتظرم تو خوشت ب

 دیفقط نگاهم کرد و در را با کل رهیخ رهیو خ میدیساختمان رس به
 باز

 یسع یکرد؛ ول خیبود و ته دلم  خانهیتوب شتریرنگ نگاهش ب کرد،
 کردم
 جلوتر از من داخل ساختمان سیخودم و رفتارم مسلط باشم. دن به

 شد و
 رد:کترش گونه، لب باز  یبا لحن ندازد،یب یبه من نگاه نکهیا بدون
 .امیتا من م نی_ بش

که به آن  یگذاشت. سالن میرفت و تنها یخودش به داخل اتاق و
 وارد شدم،

 و یاز پنجاه متر نبود، که با قراردادن دو دست مبل راحت شتریب
 یسلطنت

 یپرده پنجره ها رهیت یداده شده بود؛ اما رنگ ارغوان نتیز
 بزرگ
 یمیعظ یرویمبلمان و فرش و پارکت، ن رهیبه همراه رنگ ت آنجا
 از

 و هریدانم آنهمه رنگ ت یکرد. نم یرا به انسان وارد م یمنف امواج



خانه  یجا ینشستم و به جا یتک صندل یرو ه؟یچ یبرا یاهیس
 یا

له آن پاشانده بودند. در آن فاص یکه انگار خاک مرده رو ستمینگر
 که

د آم رونیاز اتاق ب سیزدم، دن یبا نگاهم اطرافم را چرخ م داشتم
 و

 تازه کرد: یآنکه نگاهم کند به سمتم آمد، نفس یب بازهم
 اهات حرف بزنم.ب یخوام راجع به موضوع مهم ی_ امروز م

به من رو آورده!؟ حتما نظرش راجع  یمن!!!نکنه خوشبخت یخدا
 به

 کرده... رییبا من تغ ازدواج
خواند،  ینزده بودم؛ اما انگار داشت فکرم را م یحرف هنوز
 لبخند دهمیشا
 مقدمه ادامه داد: یلبم خبر از ّسر درونم داده باشد. ب یرو
 آگاهت کنم. نجایبه ا یاز اومدن کس خوام یخام نکن! م الی_ خ
بار روزه سکوت گرفته  نیانگار ا یشدم...؛ ول یم جیگ داشتم

 بودم! نه
 یبه آرام سیباعث شد دن نمیکردم و هم یلینه تعج دم،یپرس یسوال
 به

 ادامه دهد: سخنانش
 یو وقت یامروز خودتو آراسته و مرتب کن خوامی_ازت م
 مهمونمون



 ...یکن ییرایپذ و ازش یایحتما ب اومد
 انگار بسته بود، فقط توانستم لب بزنم: میگلو راه

 ه؟ی_ اون ک
اش را به چشمانم گرفت و به  نانهیزبیسمتم برگشت و نگاه ت به
 جیتدر
 یحت یلحظات یو بعد دهانم و همانجا مکث کرد، برا ینیب یرو

 پلک هم
 !نزد

 .دمیکش دور گردن نمناکم یشدم، گرمم شده بود، دست یخفه م داشتم
 زد و نگاهش را به من و حرکت دستم گرفت: یلبخند

 .ینوع هوا عادت کن نیکم کم به ا دی...باهی_ امروز هوا شرج
 نگاه سرزنشگرم د؟یپر یشاخه به اون شاخه م نیاز ا نقدریا چرا
 را به
 ،روزمندانهیبرخاست و پ شیبا همان لبخند، از جا سیگرفتم، دن او

 سرخش را از هم باز کرد: یو لب ها دیرا به هم مال دستانش
 .ادی_ امروز قراره واست خواستگار ب

 ادا کرد: یشتریب دیدومش را با تاک جمله
 دوس پسرات! شیپ یرفت یم یی_ به خودت برس، مثل همه وقتا

 رو کرد! رویاش را آنقدر چندش آور گفت، که حالم را کال ز جمله
 من
مرا  سیشد! آخه چرا؟ چرا دن یکردم و چ یفکر م یخودم چ شیپ

 پس



االن که  یبودم؟؟ ول زشتدختر  هیزند!؟ چون به اعتقادش من  یم
 پاک
ته وق یلینداشتم! من االن خ ارتباط یک چیبعد از بابک با ه پاکم،
 پاک
 !پاکم
بازهم ، مغرورانه و پرصالبت خطاب به دل شکسته ام  سیدن

 گفت:
امروز  نیخواد هم یو حتما دلش م سمجه یلیخواستگارت خ نی_ ا
 ادیب
 رو بزاره. یزود قرار و مدار عروس میلیخ و

 دنیشن ایبود و حوصله گفتن  ختهیگرفت! تمام حالم به هم ر حرصم
 هر
 را نداشتم، دوست داشتم فقط غر بزنم! یحرف
 و غر زدم: رونیحرص نفسم را فوت کردم ب با

 مثبته! یلی_حاال نه که من جوابم خ
اش، همچنان معطوف چهره زرد و  روزمندانهیو پ رهیخ نگاه

 شده رنگیب
 بود. من
 :دیخند فقط

م تازه ش ،یکن یم دایسنگ صبور پ هیگاه... هیتک هی_ چرا نباشه؟ 
 از
 .یکن یم داینجات پ یکه دار یاجبار ییتنها نیا



من حالم بده...  ؟یکن یشلوغش م یخودیمفت نزززن! چرا ب زر
 دارم
 سوزم! یم یو کم محل ییاعتنا یهمه ب نیا از
 یتو ینگران نیبرخاستم و قاطعانه و بدون کوچکتر میجا از

 صورتش
 زدم: داد

 نجای... بگو اصال استمیمناسب ازدواج ن سی_ لطفا بهش بگو من ک
 !ادشین
تحمل آن  گرینگفت. د چیو ه ستیصورت منزجر و بدحالم نگر به

 فضا
 بلند یزدم و با گام ها رونیرا نداشتم، از شدت خشم ب تیموقع و
 ریمس

ن . آنقدر حالم بد بود که در آمودمیجاده سنگفرش شده را پ دراز
 لحظه

 یکرد! داخل اتاقم رفتم و تو یحالم را خوب نم ،یحس مثبت چیه
 تختم
 سرم گرفتم و فشارش دادم، یزدم و بدون وقفه متکا را رو رجهیش
 دیبا
 دایدر ذهنم، نجات پ سیپژواک شده دن یاز شر صدا یجور کی
 یم

 بیکشور غر هی یتو نجایآخه ا ه؟یک یعنی! خواستگار سمج؟! کردم
 یک



 باشه؟ دهیباشه و پسند دهیتونه من رو د یم
ول دانم چقدر ط ی. نمدیایهم گذاشتم تا آرامش به جانم ب یرو پلک
 دیکش
لب  ریبه خواب رفتم، آنقدر کلمه آرامش آرامش آرامش را ز که

 زمزمه
 یماثربخش شد و توانستم ک میبرا یقو یمانند مسکن قایکه دق کردم

 بخوابم.
**** 

 .ی_ نجال پاشو مهمون دار
 وراکجاهستم! فقط ش قایدانستم دق یگشودم، نم یرا به آرام چشمانم

 را
 کند. یم دارمیکه دارد از خواب ب دمید یسرم م یباال

مهمونش با  سی... دننییپا ای_ پاشو لباساتو عوض کن و ب
 منتظرتن!

 !من یخدا ی! وااادیایخواستگار ب میافتاد قرار بوده برا ادمی تازه
 ینشستم و با پشت دست، رو میدر جا عیبرق گرفته ها سر مثل
 دهانم
 زدم: یا ضربه
 نشوند!! یکه حرفشو به کرس نیا یوا ی_ ا

اتاق رفت  یمکث کرد و سپس به سمت در خروج شیدرجا شورا
 ریو ز
 گفت: لب



 مهمونش. شیپ یدستور داده مرتب و خوشگل بر سیدن _
کردم و  یسر شورا خال یرو کباره،یو خشمم را به  تیعصبان تمام
 داد
 :زدم

 خوادیم نمیرم بب یم ینجوری_ غلط کرده... ُگه خورده...اصن هم
 چه
 !یبکنه مردک عوض یغلط
تکان خودم را به شورا رساندم،  کیتخت بلند شدم و با  یرو از
 وانهید

 و آن یشده آن مهمان یخواست به هر بهانه ا یبودم و دلم م شده
 .زمیرا به هم بر یخواستگار

 افکند و لب باز کرد: یمرا نظر یبا خونسرد شورا
 نهیبب بیکه آس یکس نیکارت اول نیبا ا ؟یکن یچکار م ی_ دار
 رو که زدم، خوب به ذهنت یی...پس آروم باش و حرفهایخودت
که برات  یشوم یو نقشه ها سی...راه فرار از دست دنبسپار
 نیا دهیکش
 !ستین

از  ییایرفت و مرا با دن رونیحرفش را که زد، از اتاق ب شورا
 یآشفتگ

که  یرنگ یبود لباس بلند زرشک یحال بد جا گذاشت! به هر حال و
 از



و  دمیشده بود، پوش یداشت و تماما سنگ دوز یچاک بلند پشت
 یکم

 یصدا اشک م یکردم، تمام لحظات داشتم ب شیرا آرا صورتم
 و ختمیر
 یمن به کجا ختم م بیو غر بیسرنوشت عج نیزدم. ا ینم دم

 شد؟ از
ودم خ مقابلم یقد نهیو از آ دمیبه لباسم کش یرفتم و دست رونیب اتاق
 را

 انداختم. آنقدر حالم بد بود که دوست داشتم به همه فحش ینگاه
 بدهم،
 تاب دار روشن هم حالم یخودم با آن موها یبایره زچه دنید یحت
 را

 کرد. ینم خوب
ت که به من پش یو مرد سیآمدم و به دن نییاز پله ها پا یآرام به

 کرده
 زیچ چینشسته بود، نگاه کردم. ه ییمبل دونفره به تنها یرو و

 مشخص
 وشد داشته با ارتباطبا من  یمرد فقط چند بار نیقرار نبود ا نبود،
 بعد
ر شود! او قرا دیناپد میگورش را گم کند و در زندگ ه،یمثل بق هم
 بود



دردناک و  میجمله برا نیو دائم من شود! تکرار ا یقانون همسر
 اسفناک
 ینفر هم کس کیشدم، آن  ینفر متعهد م کیفقط به  دیمن با بود،

 بود که
 .توانستم بهش داشته باشم یم یحس چیبودم و نه ه دهیاو را د نه
برخاست و خنده کنان  شیاز جا سیدن دم،یآخر پله که رس به

 دستانش را
 :دیبه هم کوب محکم
 از عروس خانم... نمی_ ا
 از رفتم که با آمدنم او هم یو مرد سینگاه کنجکاوم به سمت دن با
 یرو
 حرکت شد! یگرد و ب دنشیبلند شد، مردمک چشمانم با د مبل
الغر و  یوتاه و چهره اک یچهل ساله با قد و قامت بایتقر یمرد
 که فینح

چهره اش را  یرنگ یاز ب یزیو کم پشتش، چ اهیس محاسن
 نپوشانده بود!

 !دم؟یاونو ند کبارهمی یچرا تاحاال تو عمرم حت ه؟یک نیا
سمج بود  یخرمگس زیزویمثل و قایدر آن لحظات دق سیدن یصدا
 م،یبرا

 :رمیمشت گچ بگ کیداشتم دهانش را  دوست
 مونه. یعروسمون مثل ماه مگفتم  یدی_ د



 یپهنا یحرکت بود و در آن لحظه، لبخند یساکت و ب مرد
 صورتش را

 نگفت. یزیو بازهم چ گرفت
 ریرا ز میخاص، سرتاپا یکنار من قرار گرفت و با نگاه سیدن

 نظر
فکر آوردن  گریدهانش بکوبم تا د یخواست تو ی. دلم مگرفت

 خواستگار
 را از هم شیلبها واشی یکرد و با لحن ینباشد. خنده مضحک میبرا
 باز
 :کرد
 تا با کارلوس آشنات کنم... ای_ ب

 دستم گذاشت!!  یرا جلو آورد و رو دستش
 کارلوس کیمرا نزد

 و لبخندزنان دیکش رونیانگشتانم ب انیو دست نرمش را از م برد
 چشمانش

 کرد: زیر را
 کارلوسه خواستگار شما... نی_ نجال جانم ا

 و دمییهم سا یرا رو میاس!! از شدت خشم دندانها وانهیمرد د نیا
 :دمیغر

 رو تمومش کن! ایمسخره باز نی_لطفا ا
 لبخندش را کج کرد: تم،یتوجه به من و عصبان یب

 !میشو باهم بر ادهی...پواشتری...واشی...ییی_ هو



ه و متشنج بودم ک یگرفتم. آنقدر عصب نیینزدم و سرم را پا یحرف
 یچیه
 کرد. ینم ممآرا
با کارلوس  دی...تو باتهیواقع نیو ع ستین یمسخره باز نای_ ا

 ازدواج
 .یندار نیجز ا یچاره ا یعنی ؛یکن

بغ کرده  یو با صدا دیگونه ام غلط یدر گوشه چشمم رو یاشک
 :دمینال

 ازدواج؟؟ نی_ چرااا؟ چرا مجبورم به ا
به کارلوس انداخت و خشمش را در لفافه پنهان  ینگاه یرچشمیز

 کرد:
 نداره...پس مجبوره به ییجا یخاندان سلطنت یتو زشتدختر  هی_ 

 !یاجبار انتخاب
 بزنم، اما نگذاشت: یباز کردم حرف دهان

پرونده  نکهیگم؛ قبل از ا یم یچ نی...گوش کن ببادی_ صدات درن
 قبول کن...مطمئنا به ات یپسرو به شوهر نینکردم، ا رو فتویکث

 نفعته.
پلک هم  یحرکت حت یباد کرد! چشمانم ب میگلو هیاز ثان یکثر در

و لحن محکم و  سیدن یصدا ستاد،یزمان از حرکت ا انگار نزد،
 :دیچیپ گوشم ب ّ ُرنده اش در

 ...نهیا کردم که در حقت یلطف نیشتری.!.بنهیا کارات ی_ سزا



 نم،را کامل کند، مجبورم کرد به او نگاه ک جمله اش نکهیاز ا قبل
 داد زد:
 ...گاهی_ منو ن

 و مات بودم. رهینزدم و هنوز خ پلک
 ...گای_ گفتمت منو ن

در  ستنیدو انگشت چانه ام را بلند کرد و مرا محکوم به نگر با
افتادم، آب  یکرد، از شدت ترس داشتم پس م غضبناکش چشمان

 .بود دهانم مثل زهر
ه ک یمرد نیو ا ستیانتخاب بد ن هیکه انتخابم  نهیلطفم ا نیشتری_ ب
نرفته و  یهر کس شی..! پاکه، پستین زشتمثل تو  ینیب یم نجایا

نکرده...زبون و گوشش از همه حرفا  یدروغ عاشقانه ینجواها
 !!الله پره، چون کر و

***** 
 یمن ادمینور بود،  یو ب کیچشمانم را باز کردم، همه جا تار یوقت
 آمد
و بدانم  اورمیکردم به مغزم فشار ب یهستم؟ پلک زدم و سع کجا
 چرا
داشت  میو خلوت هستم! گلو کیتار یدر اتاق کنفره،ی یتخت یرو
 آتش
بود! به گمانم سرم  یا دهیچه حس شور نیمن ا یگرفت؛ خدا یم

 داغ



از عرق بود. به ظاهر همه جا  سیبغل گوشم خ یو موها بود
 سکوت و

 توانست لحظات یگذشته بود؛ اما هرگز نم مهیبود، شب از ن آرام
 یآرام
 وبود. پلک زدم  شانیام داغان و پر یباشد. قطعا حال درون بوده

 لحظات
 یناگهان میحرفها و تصم دنیکه از شن شیپ یساعت دم؛یرا د قبل
 سیدن
دانستم  یحالم بد شد و از حال رفتم. صورتم داغ شد، نم م،یبرا

 گرمم
لحظه هم از مقابل چشمانم کنار  کی! چهره خواستگارم انهی است
 ینم

خواست آن کار را بکند؟!  یبا من م سیمن چرا دن یخدا رفت،
 گمانم

خواهد حس وجدانم را آنقدر قلقک دهد تا به عذاب وجدان  یم
 نیبرسد. ا
مختلف با  یها دنیو خواب یکه همه عمرم به دربه در درست
 یمردها
نکردم، آن چند مورد  یتن فروش چوقتیه یگذراندم؛ ول بهیغر

 ارتباط
 یکه در کارنامه گذشته ام داشتم، همه و همه به خاطر دوست ییا

 بود...که



 یب ایکنم نسبت به آن قضا یفکرش را م شتریاالن هرچه ب البته
 تر لیم
دل ببندم و  یو مضحک شده که به هر کس یمعن یب میشوم. برا یم

 طرح
 ونان،یو بعد آمدن به  سیام در عمارت دن یی. تنهازمیبر یدوست
 همه
از راه هوس  یو دوست یکیحس نزد گریبرگشت. د میها برا ورق
 را به

 یبه مهمان سیکه همراه دن کسالیآن  یکس نداشتم، الاقل تو چیه
 یها

حوصله حرف زدن را هم با  ینبودم و حت نطوریرفتم، ا یم مختلف
 کس
 یم سیچرا دن ر،ییهمه تغ نینداشتم. با وجود ا رهیو غ بهیغر

 خواست با
 یرا بکند، چرا هر لحظه چوب گذشته ام را محکم تو نکاریا من
 سرم
 دیبوده ام! با زشتکند که چقدر  یادآوریخواست  یو م دیکوب یم

 خودم،
گذاشتم تا  یدست م یدست رو دیکردم، نبا یم دایپ یچاره ا راه
 همه
 به من بخندد. مارشیشود و ذهن ب سیبه نفع دن زیچ



 ونریبرخاستم و از اتاق ب میقاطعانه از جا دم،یترشح افکار جد با
 رفتم؛
 یاز خواستگار سمج! تمام یدر سالن بود، نه خبر ینه کس اما

 چراغ ها
دو قدم جلو  یدانستم ساعت چند است، به آرام یبود و نم خاموش
 رفتم؛
 یت و بسس ُمیپاها دم،یرا از پشت سرم شن شیکه صدا نیهم اما

 اراده
 !شد
 کردم؟ دارتی_ ب
 به سمتش برگشتم. دیخشکم زد و با ترد میجا در
چشمانش قالب کرده  یو دستانش را رو دهیکاناپه دراز کش یرو

 بود و
مرد،  نیزد؛ جل الخالق ا ینگاهم کند، داشت حرف م نکهیا بدون
 حس
دانست از اتاق  یمرا نگاه کند، م نکهیدارد! بدون ا یقو یلیخ
 آمده رونیب
. جواب که ندادم، به سمتم برگشت و آرنجش را ستونش کرد و ام
 یرو
 :دیلب برچ م،یشده به سرتاپا رهیلم زد و خ آن

...با نظم نمیچ یاشتباه نم چوقتی_ مطمئن باش من مهره ها رو ه
 و دقت



 و وراجع به ت هیقض نیداشته باش ا نیقیکنم...االنم  یرو م نکاریا
 .درسته قایدق کارلوس

ه بکردم، تا کار را  یآنقدر دست دست م دیزدم، نبا یم یحرف دیبا
 نفع

 تمام کند! خودش
 را با حرص فرو دادم و گفتم: نفسم

 یبا خودت فک کرد ؟یراجع به خودت فک کن ی_ تا حاال نشست
 چه
 گرانید دنیو زجر کش ری...نه واقعا چرا از تحق؟یهست ییوالیه
 نقدریا

 و اون باال یکن یم ییخدا یکه دار ییخدا...مگه تو ؟یبر یم لذت
 سلطه
 یرو نم نکارایا شی!! وهللا خدا هم به اون بزرگیرو همه چ یگرفت
 کنه...

 یبلند شد، تو شیشد و از جا لیتبد بیعج یبه قهقه ا پوزخندش
 یکیتار
قدم عقب  کی! ختیر یترسناک بود! دلم  هر د،یخند یم یوقت

 رفتم؛ اما
زد.  یبرق م یکیتار یآمد، چشمان براق و شفافش تو به سمتم او

 نفسم
و  یکم آوردم. جفت چشمان وحش ژنیادامه اکس یشد و برا تنگ
 یعاص



 یلیخ یگرفت و با لحن میبه چشمان ترسو کیاش را از نزد شده
 واش،ی

 الله گوشم زمزمه کرد: کنار
 !نایو مل ویمتری...تو...من...دمیوونی_ چون همه ما ح

باعث ترسم شده بود. آب  نمیبود و هم یترسناک و جد اش چهره
 دهانم
 :دمیلب نال ریقورت دادم و ز را

خودم  یوقته به جلد انسان یلی! من خستمین وونی_ من ح
 برگشتم...خواهش

 بفهم! نویکنم ا یم
بهت ثابت  یخوا ی...تو حتما میهست یزبون نفهم وونی_ عجب ح

 بشه
 برات ؟یکن یمثل آدم زندگ ینخواست چوقتیکه ه ؟یچکارا کرد که
 !یخودت نخواست یفراهم شد؛ ول طیشرا
و نگاهم را ازش گرفتم، آرام  اوردمیسر در ن ادیز شیحرفها از

 پلک زدم
 :دمیعاجزانه نال و

 به کار من نداشته باش... یکنم کار ی_ ازت خواهش م
 سر داد و دورم زد: یبلند خنده

 رو ازش استفاده نکرد! یل بازشه مهره او ی_ عجباااا...مگه م
 یبالکم کن و کار شهیهم یکنم برا ی_ بالکم کن! ازت خواهش م

 به



 نداشته باش. کارم
 یو دستش را باال آورد، م دیلبش ماس یاش رو حانهیوق پوزخند
 خواست
 !دیکند؟! چشمان ترس چکار
 هدرا بستم تا شا دمید چهیهم گذاشتم و در یرا رو میپلک ها محکم

 پرت کرد و گردنم کج یچانه ام را به سمت کدفعهینباشم؛  حرکتش
 صورتم داد زد: یتو ظیکرد و با غ میرها شد.

د واخ یکه دلم م زاریشم...اونقدر ب یم زاریوقتا از خودم ب ی_ گاه
 ببرم. نیتو، خودمو از ب یجا به
 یسرکنده، رو یمثل مرغ قایدق ،یرفت و با سردرگم یگوشه ا به

برخاست. آرامش نداشت! وجودش پر از  عینشست و سر مبل دسته
 اضطراب

و براقش  اهیبه سر و صورت و محاسن س یوحشت بود. دست و
 و دیکش
 داد زد: بایتقر
 عذاب بکشم. ستیحقم ن نیاز ا شتریطاقت ندارم...ب گهی_ د
زد؟ به  یحرف م یداشت از چ سیدن ؟یچه عذاب ؟یدرد چه

 سمتش
 و دهان باز کردم: دمیچرخ
مطمئنم منو  نویا یول ؛یزن یحرف م یدونم از چه عذاب ی_ نم
 مسبب



 یتقاص پس بدم و محکومم م دیدونم چرا با ی...نمستمیعذاب ن اون
 یکن
 !یاجبار یزندگ هی به

 درنگ در جوابم گفت؛ یو ب دیدرخش یکیشفافش، در تار چشمان
 هیکردن  یبهت بد یبساز و وقت وارید گرانید یاز خوب شهی_ هم
 آجر
 !یخراب کن وارویکه تموم د هیانصاف یاونو بردار، ب از
افسوس  یرا بزند؛ ول شیحرفها حیخواست، راحت و صر یم دلم
 که
 از دهان ینبود و همان لحظه جمله آخرش را هم مانند بمب نطوریا

 خارج
 را در تن و جان من، برپا کرد! یمیو با گفتنش انفجار عظ کرد

عا آمارشو دارم و قط ست؛یاز پرونده تو ن_ پرونده پدرت، روشنتر 
ز بده...فقط ا انجامآد که واسه دردونه اش  یازش برنم یکار چیه

 !یخوشبخت یبرات فرستاده با آرزو بوسه هیراه دور 
 شتریگرفت و ب یام نم هیراحت گر یلیکنم، خ هیخواستم گر ینم

 اوقات
ه بو آه و ناله، نگاهم  ستنیگر یکردم و آن لحظه به جا یم غمباد
 گوشه

 .دمکر ایممکن آماده و ُمه طیشرا نیبدتر یافتاد و خودم را برا یا
* 



 یبرا طینبود، که در آن شرا ریآنقدر سخت و دلگ یوقت زندگ چیه
 من
مثل برق و باد ،  زیرا داشت! همه چ یاهیو س یرگیحجم از ت آن
 عیسر
من، کارلوس همان  ریاتفاق افتاد و در مقابل چشمان متح یآن و

 یمرد
 شوندیقرار بود، شوهرم بشود، به عمارت آمد و همانجا هم، پ که

 دم،ید یمخالفت نم یبرا یگرید لیمن خواندند. دل یرا برا
 میادهایفر
 پدرم نبود، اگرهم بود، د،یشن ینم یآب بود و کس ریصدا و ز یب
 ینم

ود و هفت خط تر از آن حرفها ب سیکند، دن یکار میبرا توانست
 حساب
به تن کرده و  یجا را کرده بود.کارلوس کت و شلوار مشک همه
 بیعج
لب نداشت و به  یهم رو کمرنگلبخند  کی یبود که حت نیا

 نظرم، مرد
 را به تن کردم، یدیسف ریلباس بلند حر زیبود. من ن یو جد خشک
 بازهم

 بودم. تنها شاهد دهیآن لباس ساده را پوش سیانتخاب خود دن به
 عقدمان



قبل شده بود و  یبود. شورا کم حرف تر از روزها سیو دن شورا
 فقط
 او هم از دیکرد. شا یم انشیرا خرج اطراف نشیسنگ ینگاه ها بار

 امواج
خواست در آن  یمتالطم درونم خبر داشت و نم یایدر یطوفان
 طیشرا
زد و ساکت بود،  ینم یزخمم بپاشد. به هر حال حرف یرو نمک
 اگرهم

رگبار  ریاو را ز میها ییکه با تندخو یگفت، تنها کس یم یزیچ
 یم

دلم  دیو شا دیرس یخودش بود. تمام زورم فقط به شورا م گرفتم،
 یم

 .رمیبگ میاو را هدف بمباران ناسزاها خواست
 دنیمن و کارلوس. د یدفترش را پر کرد از امضا ،یروحان پدر

 آن مرد
 یاه لمیو خاطره، ف ادی ترشیبلند، ب یدر جلد آن لباس ها دیسپ مو

 یخارج
ثبت  یام را برا یشناسنامه اصل سیکرد. دن یم یتداع میبرا را

 ازدواجم،
بودم و آن  یحیزن مس کی ط،یکرده بود و من در آن شرا رو

 مسئله را



ن و مذهب و فرقه در آ نینداشتم! د یکردم. مخالفت یقبول م دیبا
 طیشرا
زن  کیبه عنوان  ران،یدر ا یداشت!؟ مگر وقت میبرا یفرق چه

 مسلمان
 وشریرا توانستم اجرا کنم تا االن پ نیآن د نیو آئ نیقوان بودم،
 باشم و
 یلحظات ینکردم و برا یمخالفت چیبجنگم!... نه! ه شیبرا بخواهم
 به اسم
در لب زمزمه کردم. پ ریشده و آن را ز رهیام خ یونانیشده  نوشته

 مو
 ایو آ رمیپذ یرا م حیمس نیو د دیجد طیاز من سوال کرد شرا دیسپ
 لیم

را متوجه  شیام را دارم؟ حرفها یپدر انیو اد نیبه د بازگشت
 نشدم و
 سیلبان سرخ دن یآن را ترجمه کرد، نگاهم رو میبرا سیدن تماما،
 ثابت
 تیرا به قطع میها یو دودل دیکردم و تمام ترد یبود، مکث مانده
 لیتبد

مشغول صحبت با  سیرا قبول کردم. دن زیو آنوقت، همه چ کردم
 پدر

 یدلخوش چیافتاد. ه یکرده من به گوشه ا خیشد و نگاه  یروحان
 یبرا



نداشتم. کارلوس ساکت بود و البته که کر و  دمیجد یزندگ شروع
 یالل

از حنجره اش،  یداشت و فقط گاها اصوات نامفهوم یمادرزاد
 خارج

 یری؛ اما او که تقصبه شدت از او متنفر بودم لیشد. اوا یم
 نداشت، او

 ،یشده بود و آنروز عروس یوارد آن باز سیدست اربابش دن به
 دلم
حرف زدن نداشت و در  ییسوخت از بس که توانا یم شیبرا

 تالش بود
کرد،  یکه از دهان خارج م یرا با همان اصوات ناموزون ما

 یراض
بغلش گرفت و از عمارت  ریدفترش را ز یدارد. پدر روحان نگه
 رونیب

 او سیشورا هم بود، که دن س،ی. فقط من ماندم و کارلوس و دنرفت
 را
 کرد و گفت: یراه هم

 .ادیفعال به عمارت ب ستی_ الزم ن
 شورا بلند شد: اعتراض

 تونم به خواست یو نم نجامیا ویمتریمن به دستور جناب د ی_ ول
 شما،
 رو تنها بزارم. بانو



نگاه خشن و شمامت بارش را نثار شورا کرد و پر از حس  سیدن
 تنفر،
 زد: لب

 حرفو، دو بار تکرار کنم! هی نکهیاز ا رهیگ ی_ ُعقم م
 حیکه در آن جا حکمفرما بود، ترج رینفس گ یشورا در سکوت و
 داد
 دهیرس یبه من انداخت. به نقطه ا ینزند و گوشه چشم یحرف گرید

 بودم،
 وبود چشمانم دنبال آن ها ن گرینهاده و د رپایزرا  میخواسته ها که

 خودم
سپرده بودم. آب دهانم را به  بیو غر بیعج یبه دست سرنوشت را

 یسخت
 یم ست،یدادم و با نگاهم به شورا فهماندم که بودنش الزم ن قورت
 جا را ترک کند. آن تواند
 یدنینوش یوانیاش، ل یبغل دست زیدر همان لحظه، از م سیدن
 یبرا

ما را نگاه کند، آرام تر از لحظات  نکهیو بدون ا ختیر خودش
 قبل؛ اما

 گفت: ت،یّ همان جد با
ر به بودن شما د یازیشوهر داره، همدم داره...پس ن گهی_ نجال د
 کنارش

 .ستین



 ظمتند و نامن تمشیآنقدر که ر دم،یشن یطپش قلبم را داشتم م یصدا
 شده
 .بود
سرخ رنگ را  یدنیاز نوش یسرش را بلند کرد و جرعه ا سیدن

 .دینوش
 نزد. یحرف گریو د ستیمن نگر به

 یمحترمانه، خداحافظ یقدم جلو آمد و با لحن کیهمان لحظه  شورا
 اش
 یقیقکرد؛ اما قبل از آن که بخواهد آنجا را ترک کند، به طرز د را

 را در مشتم یو کارلوس متوجه نشوند، تکه کاغذ سیکه دن یطور
ب لو گوشم را به  چسباندم مشتم به دسته گل ام کاغذ را در.گذاشت

 :گفت واشیکردم که با لحن آرام و  کیشورا نزد
بهم  یداشت یبود و مشکل ریکارت گ ی_ شماره خودمه، هر زمان

 .شتیپ امیحتما م کن، تلفن
 نییکه ُولومش را پا ییبه خودم فشار دادم و با صدا یرا کم او

 در جوابش گفتم: بودم، آورده
 !تیوضع نی_ حتما...فقط پدرمو باخبر کن از ا

بود؛ به نظرم باهوش تر از آن  مانیبه هردو سیدن رهیخ نگاه
 یمن و شورا نشده باشد؛ ول یپچ پچ ها متوجه حرفها بود که

از خودش نشان نداد و بعد از  یالعمل عکس نیهرچه که بود کمتر
 آمد. کارلوس رفتن شورا، به سمت من و



 میشد و در فاصله ن کیخواست چکار کند! به من نزد یم اخدای
م را محک شانه امکه قرار گرفت، دستانش را جلو آورد و  ام یسانت

 یم شتریفشار درد ب ستم،یبه آن ها نگر یفشار داد! تند و گرفت
 کمتر. و شد و تحملم کم

 شتریب یگمان به مجسمه ا یبود وب ستادهیکه در کنارم ا کارلوس
 هیشب

 خارج کرد. شیاز ته گلو ییصدا نبود،
شد، از شدت درد، در  یم شتریو ب شتریو فشار انگشتانش ب درد
 خودم
 نکردم. یشدم؛ اما اعتراض جمع
فشار دستش را  یاست، وقت ادیآنقدر ز شیدانستم زور بازو ینم
 یرو

 محابا، دسته گل از دستم افتاد و نگاه یکرد؛ ب شتریب مبازوان
 میدستش را از دور بازو کیبه آن ختم شد،  سیدن کنجکاو
 و دیکنارکش
 نیسطح زم یمچاله شده کنار دسته گل را بالفاصله از رو کاغذ

 برداشت.
 یشکاافتاد که هدفش از فشار دادن بازوانم چه بود،  میدوهزار تازه
 که
شمار آن لحظات بود،  یب یها یاز حس درد و فشار و دلتنگ یناش
 در



. نگاه تلخش را به چشمانم گرفت و انگشتانش را دیجوش چشمانم
 آرام
از فشار، گرفت و آرام و موقرانه  یناش یمحل درد و کبود یجا

 گفت:
 کارو بکنم؛ از نیباهات ا ی_ ببخش که دردت اومد.. مجبورم کرد

 نیا
 نیبه دنبالش داره، از ا یخیو پچ پچ کردن توب یبعد فضول به

 حرکت و
 بدترررر.ات صدبار  یو کبود درد

و قطرات اشک از چشمانم بارش گرفت. نگاهم را  دیترک بغضم
 هنوز از
 سوداگرش نگرفته بودم. چشمان

 کرد، کاغذ مچاله یگونه ام، خنده ا یشده رو یاشک جار دنید با
 شده
دستش را باز کرد و ضمن نگاه کردن به شماره نوشته شده  در
 آن یرو
 یند. نفس بلدینخند گریو د اش، تلخ شد. به چشمانم نظر افکند خنده
 هیشب
 :دیآه کش به
بهت نخ  ینجوریفک کرده که داره ا یخودش چ شیدختره پ نی_ا
 یم



مثل  یهایگور یبه َگر اجتیکه احت یکس و کار ی...مگه تو بده؟
 اون
 !فتهیب

به  دم،یترک یرا حبس کردم، داشتم از فشار درد و بغض م نفسم
 هق هق
 کردن! سکسکه هیشب یزیچ افتادم؛
سمت راستم که سمت  یبازو یرا رو یلحظه انگشتان دست همان

 کارلوس
احساس کردم. نگاهم را به آن سمت گرفتم. همان مرد الغر  بود،
 اندام
و  یکبود یبود که مهربانانه داشت انگشتان دستش را رو شویر

 یقرمز
که از دهان خارج  ی. با اصوات و امواج ناموزوندیکش یم پوستم

 یم
در همان  سیرا بفهماند؛ اما دن ییخواست به من حرفها یم کرد؛
 حال
 رانه،یو غافلگ ییهوی یشده و خشمناک جلو آمد و با حرکت یعاص

 نباریا
گرفت. به  شیکردن ها هیرا هدف ناسزاها و تنب چارهیمرد ب آن

 سمتش
 را گرفت: شیبرده و خرخره گلو حمله
 توله سگ! ینشده ُدم درآورد یچیهنوز ه هی_ چ



 یادیبود ترس ز دایدرآمده بود، پ هیبه حالت عجز و گر کارلوس
 از

 به دل دارد. اربابش
 پر از انزجار ادامه داد: یمغرورانه و با لحن سیدن

تمومه؟...نه  یهمه چ گهید یدو تا امضا کرد ی_ فک کرد
 ...نهیعوض

 !سیخبرا ن نیا از
هوار کارلوس بلند شد،  یصدا یشکمش زد و وقت ریز یلگد
 یوزخندپ

من و او قرار  نیدر فاصله ب ن،یزم یو ضمن رها کردنش رو زد
 گرفت

 و بلند انگشتش َکند. زیپوست لبش را با ناخن ت و
حرکت  نیاو را وادار به ا دنیو درد کش تیدانستم اوج عصبان یم
 یم

 یتوانستم روز یکاش م یداشت. ا یفی. دستانش لرزش خفکند
 ساکن
را  یواقع سیتوانستم دن یکاش م یمتروکه اش شوم...ا قلب

 بشناسم.
 د،شو یباشد! نه باورم نم یواقع سی...دنوالیه نیشود ا ینم باورم
 یکس
 ظبمفرستاده و از دور موا یتیبسته حما شهیمن هم یبرا انهیمخف که

 بوده،



سال در عمارتش ساکن  کیرا داشته باشد!  یطانیش یخو نیا
 بودم؛ اما

 معقوالنه! ریغ ینگاه کج و رفتار کیاز  غیدر
 همتوج رید یلیبودم که خ دهیافکارم غوطه ور بودم، آنقدر خز یتو

ات مو در چشمانم  ردیگ یشدم که دارد چانه ام را باال م انگشتانش
 !شودیم

تر دور  رهیت یبودند، هاله ا رینظ یچشمان شفافش، ب مردمک
 مردمک

 یبود، دلم م دهیکش رونیب یرا گرفته بود و رنگش را از سرد یآب
دانستم  یباشم. هنوز نم رهیخ یآب یایساعت ها به آن در خواست

 یم
 گفت: شیپ قیآرام تر از دقا یلحن چکار کند؛ با خواهد
 ،یو هست یبود یمقاوم تو دختر ،یکن هیگر ستیقرار ن  گهی_ د

 بمون! مقاوم جسور و شهیجسور بودنتو دوست دارم؛ پس هم
 هنکیاما از ا ختن؛یر ینداشتم برا یام بند آمده بود و اشک هیگر

کرد خوشحال و سرحالتر از لحظات  یم دمیو تمج فیتعر داشت
 :دمیصاف کردم و لب برچ را میقبل، صدا

کشه؛  یشکنه، درد م یترسم، م یاز شکستن دلم نم چوقتی_ه
 شه. یتر از قبل م محکم یول

که لحظه به لحظه، قرمزتر  یو با چشمان دیلبش ماس یرو یلبخند
 کنار گوشم زمزمه کرد: شد،یم

 بششششه... کتینزد وونهید نیا ی_ نزار



 ادهیز یدانستم در خوردن الکل کم یرا آرام بال زد، م شیها پلک
 یرو

گرفت  جگاهشیبود. دستش را به گ ختهیبهم ر ینطوریکه ا کرده،
 یو باد
 بود، رها کرد و ادامه داد: که در غبغبه اش را

 یاز دور که م ،یکوچولو بود یرنگ چشماتم...وقت وونهی_ د
 یدرشت عسل یکه مشخصه چهره ات بود، چشما یزیچ دمتید

 !پرنسسس ات بود
 پیعالم هپروت بود و ر یبود! تو یدانم آن حرفها کدامش جد ینم
 نیخر ادلم را خوش کنم که چه؟ که مثال دوستم دارد؟ آ ی. الکزدیم

 چه
کند  یم یا بهیغر میتقد یاست که معشوق خودش را دودست یعاشق

 و
وش حرفها دلم را خ نیبه ا دیبه روز حالش را بدتر؟! آره نبا روز
 کنم.
 دو انگشت چانه ام را بلند کرد و در چشمانم غرق... با

 بایبزنم؛ اما لحظات مات شدن در نگاه هم، آنقدر ز یحرف خواستم
 بود
آن حس و حال خوب را به هم بزنم. کاسه چشمانش،  امدیدلم ن که
 به
را از هم  شیلب ها واش،یبود، با همان لحن  هیاز خون شب یایدر
 :کرد باز



دوست  شتریحسم، ب نیتو ا یحال بمونم...وقت نی_دوست دارم تو ا
 !یتو پا نداد یشم که عاشقت شدم ول یم ییروزها مث دارم،
عاشق من شده!؟ من که سال گذشته  یروز هیگفت  یم سی! دنمن
 د وتن میشدم؛ اما لحظات برا یم جی. داشتم گدمشیبار د نیاول یبرا
باشد!  الیتمام آن لحظات خواب و خ نکه،یدلهره ا گذشت،یم عیسر

دهان باز کردم و  یبا سردرگم ش،یبایچهره ز در غرق شده
 بالفاصله گفتم:

از  میشب عروس دیبا قای... دق؟یکن یرو با من م نکارای_ چرا ا
تنفر  یحت یگفت یمگه تو نم ؟یداشتن و عشقت برام بگ و دوست

 حسه که هی
کار درسته؟ کدوم  ی! ..پس کجایکرد غیحسم ازم در اون

 ؟؟یچراهارو بد نیو جواب ا یبد حیبرام توض شهیاشتباس؟؟ م
از حس خوب بود، لب  پر که یچشمانم و با لحن یزل زد تو 
 کرد: را از هم باز شیها

نکنم  فیک یهمه خوشگل نیا دنیتونم از د ی_ آخه مگه من م
 !برم قربونت
 ادامه داد: واشتر،یآرام و  یا لحن.باز تعجب باز ماند دهانم

 ؟یفهم ی...مهیمردک، صور نی_ ازدواجت با ا
. شده بودم یبد یلیخ چهیمن باز دم،یفهم ینم یچ چیه تشی! واقعنه

جا دلم را همان قای! دقاورد؟یب رونمینبود از قعر چاه ب یکس چرا
 گذاشتم...



عرق را با نوک  زیر ینگفت و دانه ها یزیچ گرید سیدن
اش پاک کرد. در آن لحظه به کارلوس  یشانیپ یرو انگشتش، از
 افکند، یمظلوم نگاه

 رهیخ سیحرکت، به حرکات دن یو ساکت و ب ستادهیا یگوشه ا که
 .بود گشته
گرفته و مرا با  شانه امش را به دست کیکرد و  یمضحک خنده

 برد و گفت: کارلوس شیاحترام پ
 ؟یکز کرد ینجوریمن... چرا ا ینوا ی_ باغبون ب

 یافکند، حرکت سینگاه پر از استرس و ترسش را به دن کارلوس
 نکرد و

در آن لحظه، دست مرا محکم در دست گرفت، لبخند  سیدن
 درنگ، لبانش را از ییلبانش دور شد و با لحظه ا از زیتمسخرآم

 هم باز کرد:
و  دیکن یرو که قراره توش زندگ یتا خونه ا دیای_ همراه من ب

 بدم. نشون بهتون
کرد،  یرا داشت بهم منتقل م یگرم بود و حس خوب و ناب دستش

کنم، آنقدر که حرکات و  ینیب شیلحظه بعدش را پ توانستم ینم
 بود! ینیب شیپ رقابلیغ رفتارش

همراهش به  دیو اشاره به کارلوس فهماند که با مایحرکت ا با
 .میعمارت برو ساختمان از رونیب

 نوا دنبال یب یدستم را در دست داشت و مرا مثل دختربچه ا هنوز
 حرف دنبالش راه افتادم و کارلوس هم کنار ما ی.بدیکش یم خودش



و سپس  سیبلند دن یداشت تا به قدم ها یگام بر م عیسر دونفر،
 من،
ه ک یاز سکنه ا یمتروکه و خال بایبه ساختمان تقر دنی. با رسبرسد

 سیدن
بردم  یگذراند، پ یاش، م یروانیش یوقتش را در اتاق رو شتریب

 که آن
 بمداده. قل بیدر آنجا ترت یمن و کارلوس و زندگ یرا برا ساختمان
کردم؟  یچطور تحمل م دیرا با یکیو تار یاهی! آن همه سگرفت

 آن
 یارمحدود و گذشته ام بود! افک یمن و باورها هیشب قایدق ساختمان

 زنگ
 قرار داده یام را دستخوش حال و احواالت ناموزون یکه زندگ زده
 بود.
خودش  یام، جا یتوجه قرار گرفتن در جمع و حس اغواگر مورد
 را به
 کیمورد توجه  گریداده بود. د ینیقرار گرفتن و ُعزلت نش انزوا
 مرد
ه گذاشت ینداشت! دلم را تنها در گرو مرد یتیاهم چیه میبرا بودن
 بودم
به من نداشت و اگرهم داشت، خصمانه و  یتوجه ا نیکوچکتر که
 زهیست



 گذاشته بودم یسیبود! من در آن روزها دلم را در گرو دن انهیجو
 که ُمهر
 یزرق و برق ها گریرا ثبت کرد. د یگریبا مرد د ازدواجم
 گذشته و

را به خاطر خودش  سیقشنگ نبود. دن میراب ینوع از زندگ آن
 دوست
 سی. دندیکش یم شتریمخوف دلش مرا به سمتش ب یرازها داشتم،

 آن
، آماده نکرده بود چیمن و کارلوس، ه یرا برا کیسرد و تار خانه
 یحت
 دستم را رها یلیم ینشده بود! با ب انجامساده هم  یریگردگ کی

 کرد و
 :گفت
ا ب دیتون یکه م ادهیشماست، اونقدر اتاقاش ز دیخونه جد نجای_ ا
 الیخ

، ... در ضمن منم اتاق باالنیاستراحت آماده کن یاونو برا راحت
 ریز
د رفت و آما نجایوقت ممکنه در ا یهستم و البته وقت و ب یروانیش

 کنم.
 ادامه صحبتش را گرفت: پوزخندزنان

 رفتن یبرا نجای_ حواستون به خودتون و رفتاراتون باشه...چون ا
 به



 در رو داره و عبورمون مشترکه! هی نیهم یروانیش یرو اتاق
ادامه صحبتش  حایترج یدانم قصدش از آن کارها چه بود؛ ول ینم
 را

 و فقط گفتم: نگرفتم
 رم بخوابم. ی_ من خسته ام م

 وقفه گفت: یزد بهم و ب زل
 _ ّچته عروس خانم؟

 کیاز آن  یرداشتب چیتوانستم ه یبود که نم یآنقدر جد لحنش
 جمله
 باشم. به چهره اش ماتم برد و ادامه داد: داشته

که تاحاال  هیمرد نیآزارتر ی... کارلوس بیکن ی_ کم کم عادت م
 .دمید

 شد و با لحن آرامتر ادامه داد: کترینزد بهم
 بلند یبا صدا یتون یرو برات انتخاب کردم، م ی_ خوب کس

 شنوه! ینم یچیچون اصال ه ؛ی..حرف بزنیبکش غی...جیدادبزن
 راهم ،یتفاوت یکردم، با ب یپاها را داشتم تحمل م نیرمق تر یب

 را به
 از اتاق ها کج کردو با تمسخر گفتم: یکی سمت

 !یبه فکرم بود نقدریا نکهی_ ممنون از ا
 در سمت چپ نیحال ممکن، به سمت اول نیو با بدتر دمینشن یزیچ

شد.در را  یخانه، مشرف م یرفتم که به اتاق خواب ها ییراهرو
 باز



ا آنقدر برق آس میو خودم را به داخل هل دادم. هجوم اشکها کردم
 بود که

 لقمط یکیمقابله با آن نداشتم. داخل اتاق، تار یبرا ییتوانا چیه
 بود!
 یخاطر تو نیکجاست، به هم ییروشنا یچراغها دیدانستم کل ینم
 بلند زار زدم و یولو شدم و با صدا نیزم یرو و همانجا یکیتار
 ریز
 زجه زدم: لب

داره به  یچ ینیو بب یقضاوت کن یی...کجا؟ییپس کجا ای_ خدا
م راب ستمیاون آدم گذشته ن گهیتحمل ندارم، من د گهی...!!دآدیسرم م

رو نف هی! من فقط و فقط االن یچه مرد کناررم  یم دارم مهم نباشه
برادره و منو انتخاب  یکن دست از لجباز یکار ایخدا خوام، یم

 .دارم کنه...من دوسش
م، نگاهم را به سمت باال گرفت نییلحظه تقه در آمد و از پا همان
براق و نوک درازش جلوتر از خودش داخل آمد. چراغ  یها کفش

 روشن شد
آن را با هر دو دست گرفتم.  یبا اصابت نور به چشمانم، جلو و

 یباال
 یمبه تنش زار  یو فقط نگاهم کرد. کت و شلوار داماد ستادیا سرم
 زد،
 که نگاهم کرد به یکه الغر بود و لباسش، گشاد بود. قدر آنقدر
 یسمت



در دست برگشت، خودکار و  یبار با کاغذ نیو برگشت، ا رفت
 یکاغذ
 میرابکرده و  دایکه گوشه اتاق بود، پ یکتابخانه مندرس یالبه ال از
 یزیچ

ستش بلد نبودم! به کاغذ د یونانیلم گرفت؛ اما من که و مقاب نوشت
 ماتم
 :دمیصاف نشده و رگ به رگ، نال یو با صدا برد

 بلدم حرف بزنم و بخونم. ی_ من فقط فارس
ا ب دیشنود و با یرا نم میافتاد، صدا ادمینگاهم کرد، آن لحظه  فقط
 و مایا

 بفهمانمش! اشاره
 رد دادم.. من باختم، من گهیکارم! من د یمن، من کجا یخدا یوا
 کم

 ...آوردم
 ن،ادزنایرا باال بردم و فر میکه در توانم بود ولوم صدا ییجا تا

 دستانم
 در هوا تکان دادم و گفتم: را

 .ررررونیگمشو ب نمت،یخوام بب ی...نمرونیبرو ب نجای_ از ا
 بود. ستادهیحرکت ا یکارلوس همانطور زاغ شده در چشمانم، ب اما
 از
 اهشیو به چشمان س دمیبه لباسم کش یبلند شدم و دست میجا
 دلم ستم،ینگر



 یام را حفظ کنم؛ اما نم یخواست آرام باشم و بتوانم خونسرد یم
 شد،
 توانستم. ینم
 صورتش داد زدم: یو تو دمیام محکم کوب نهیتخت س به

 نباش.من  بودم...!! پس فکر زشتزن  هی_ من 
 چیحرکاتم، به من زل زده بود و ه دنیمات و مبهوت از د کارلوس
 عکس
 داد. ینشان نم یالعمل
 :دمیو پرخاشگرانه غر یعصب
چون منو به زور بهت  یگفته؟ فک کرد یاربابت بهت چ هی_چ

 یداده، م
عمرا اگه بزارم دستت  ؟یدلت خواست باهام بکن یهر غلط یتون
 بهم

 .بخوره
کنم، کلمات را پشت سرهم  یبلغور م یبدانم دارم چ نکهیا بدون

 داشتم با
 یکردم. تمام تنم لرزش نامحسوس یو حرص تمام ادا م تیعصبان

 دایپ
دادم و از  یجانم، قدرت یب یبود، به پاها یبود. هر طور کرده
 میجا

و مات من  رهیقرار داشت؛ هم چنان خ می. کارلوس روبروبرخاستم
 بود.



که از  یعطش شناختم؛ رنگ نگاه و یخوب مردها را م یلیخ
 چشمانش

 ام بود. نهیسر و س خیآشنا بود. نگاهش م یلیخ میبرا د،یبار یم
 نخواستم

 تا کند و به سرعت به سمت در رفتم؛ اما دایحال و هوا ادامه پ آن
 خواستم

وار  وانهیدر را باز کنم، از پشت لباسم را چنگ زد. د قفل
 در رهیدستگ
 و داد زدم: دمیکش را

 ...وونهی_ ولم کن د
 د،که در باز ش نیاما هم دم؛یپر رونیدر را باز کردم و ب شتابزده
 بود!! یمن چه لحظه ناب یخدا ی. وادمید سیدن کناردر  را خودم
 :دمیکه داشتم، نال یبغض را بستم و با همان میچشمها جفت

بشه...بخدا  کمینزار نزد ،یکه دوست دار ی_ ترو جون هرکس
 باهاش فک کنم! ارتباط هیثان هیبه  یحت تونم ینم

شد.  رهیدستانش، به سمت باال گرفت و در چشمانم خ نیرا ب سرم
 یحرف
ل کند و الاقل مثل ساعات قب تمی! دوست داشتم همان لحظه حمانزد
 که با
آمده بود و  رونیخشک و مستبد ب سیو حرکاتش، از جلد دن حرفها
 تمیحما



ا ببزند که ازدواجم  شیبه حرفها دییکرد، آن لحظه هم ُمهر تا یم
 کارلوس
مطلق  یرا راحت کند؛ اما در سکوت المیخ یاست و کم یصور
 فقط

 کرد. نگاهم
 قورت دادم: یدهانم را به سخت آب

چرا همش  ؟یزن یچرا منو پس م ؟یکارو کرد نی_ چرا با من ا
 یم

 یسی... به خدا...به قرآن...به ع؟یکن لیگذشته امو بهم تحم یخوا
 حیمس
 یقبول دار ویآخه المصب تو ک ستم؛یکه من اون آدم گذشته ن قسم
 که

 ؟یقسم ببندم تا باورم کن بهش
 یاش م نهیمدت، به طور ناخودآگاه داشتم، با مشت به س تمام
 و دمیکوب
صدا فقط داشت به  یآرام بود، که ب سیدن نیزدم و ا یم زجه

 میحرفها
 داد. یم گوش
مع لب و دهانش را ج یبه سمت باال گرفتم، وقت نییرا از پا نگاهم

 یم
 رهیخ بایز یشد. به آن تابلو یاش محشر م افهیبه نظرم ق کرد،
 شدم.



 را صاف کرد و مرا از خودش جدا کرد: شیصدا
 !رهیو داد! آرومت بگ غی...همش جی_ چرا مث دختربچه ها شد

 صورتم را پاک کردم: یرو یپشت دست، اشک ها با
اون، مهر  یبه جا ،یمردک درآورد نیکه منو به عقد ا ی_ از وقت

 تو،
 سیجا گذاشتم... دن شتیتاحاال دلمو پ شبیقلبم نشسته، از د تو

 جاااانم!
 تر کرد: لب

 .یباش نجایخواد امشب ا ی_ نم
 :دمیو با ترس نال دمیمرتعشم را قوت بخش یصدا

 برم؟ دی_ کجا با
 یه مد و به حرکات ما نگابو ستادهیاتاق ا یکارلوس که در انتها به

 کرد،
دست، مرا کنار زد و داخل اتاق شد. به سمت  کیکرد. با  نگاه

 کارلوس
 یزیبود، قدم برداشت. کارلوس شتابزده چ دهیدر خودش لول که
 یرو

دست به  سیگرفت؛ اما دن سیدن یجلو دستش نوشت و روبرو کاغذ
 کمر
 بانزباال برد و به  یرا کم شیتُن صدا شه،یو مقتدرتر از هم گرفته

 وقفه به سمت من آمد: یگفت و آنگاه ب یزیچ یونانی
 ...ای_ همراه من ب



 یحرف دنبالش رفتم، گام ها یاز من از اتاق خارج شد. ب جلوتر
 یبلند

 لهرفتم، از پ یراه م عیبه او، تند و سر دنیرس یبرا دیو با داشت
 یها

به اتاق خودش  ساختمان که باال رفت، شصتم خبردار شد که داخل
 یم

 برد؟ یمرا با خودش چرا به آنجا م یول رود؛
 یکرد و در را که باز کرد، کنار یمکث م،یدیدر اتاق که رس به

 رفت و
 من نگاه کرد، آرام تر از لحظات قبل بود: به

 _ برو داخل...
بود، سردرگم و مبهوت بودم! نگاهش کردم، چرا  یبیعج حس
 رنگ

 !شهیاست؟ مثل هم خیسرد و  نگاهش
 و بازهم به حرف آمد: دیرا باال کش دماغش

 استراحت کن. نجای_ امشب رو تو اتاق من باش و ا
 حرف! یکردم، ب نگاهش

َهپَرو  نقدریشده که ا یچ ؟یکن ینگام م یدار ای_ چرا مث زامب
 ؟یشد
 ی. تا آمدم حرفدمیبه بازوان کبودم کش یخودم آمدم و دست به

 :دیرا با زبان تر کرد و خند نشییلب پا بزنم،
 کردم و خودم خبر ندارم! کارتیچ نی_ اوخ...بب



 به بازوانم انداختم و دلسردتر از قبل، لب زدم: یچشم گوشه
 _ به خشونت و سرد بودنت عادت کردم...

 :ادمداش بودم و ادامه  یقدم میدر فاصله ن قایقدم جلو رفتم، دق کی
 .یمون یم خیکوه  هیمثل  نکهی_ به ا
لبانم که داشت با حرف  یلحظه هم از رو کیرا  شیرایگ چشمان
 زدن
 خورد، برنداشت. یهم م به

 یآدما نیکترینزد یخواستم، حت ینم یزور ویچیه ی_از بچگ
تونست هرجا که دلش خواست خودشو پاک  یم ی...هرکسمویزندگ
 کنه
خواهش نکردم واسه  چوقتیکردم. ه ینم میاعتراض م؛یزندگ از
 نکهیا

کردم خودم به دستش  یم ینگه دارم. سع ویکس ای یزیبه چ برسم
 .ارمیب
 شد، یاگرم نم ،ینه با کمک کس یبا خواهش، نه با التماس، حت نه
 یب
 میدندگ هی ایاز سر غرور  نایکدوم از ا چیه یشدم؛ ول یم الشیخ

 نبود!
 گهید انیکه با خواهش و التماس بدست ب ییزایکه چ نجاسیا مشکل
 .ستنین یداشتن دوست

 یهم م دیگفت؟ شا یدانم چرا آن حرفها را داشت به من م ینم
 خواست



است! چرا  خیچرا سرد و  نکهیرو کند، ا میاش را برا یواقع جلد
 به من
 سیدانم! سکوت کردم و دن یدهد! ...نم یخوش نشان نم یرو

 نفسش را
 کرد: آزاد

 _ برو داخل...
 حرف اضافه، وارد اتاقش شدم. پشت سرم وارد شد: یب

جا  نیهم یواسه فک کردن... از بچگ هیخوب یجا یلیخ نجای_ ا
 بودم،

 بودم. رانیکه ا ییاز وقتا ریغ به
 یداشت برا یلیصورتم ثابت نگه داشت، حتما دل یرا رو نگاهش
 کارش!

د که گوشه اتاق بود، نشستم. جلو آم یراحت یتفاوت گوشه صندل یب
 و

 بود به دمید هیکه در زاو شی. نگاهم را از پاهاستادیا میروبرو
 سمت باال

 بدنش بود، مثل تیبود؛ کامال ف دهیکه پوش ی. کت و شلوارگرفتم
 کارلوس

 نبود، به تنش زار بزند! که
زدم. او هم نگاهش را به سمت من  یترشح افکارم، پوزخند از

 گرفته
 به گوشه لبش راند: یپوزخندم، لبخند دنیبا د بود،



منو  یادا یخوا ینکنه م ؟یهست یچه فاز یشه بگ ی_االن م
 ؟یاریدرب
 و ادامه صحبتش را گرفت: دیخند

 ؟یبش یخیسرد و  یخوا ی_ نکنه م
! دیخند یلحظات م شتریباشد! ب سیخود دن نیشد، ا ینم باورم
 داشت

 یاستفاده م تیاز آن موقع دیداد و آرام بود. با ینشان م انعطاف
 کردم.
 کردم: یا خنده

 فقط مختص توئه...من... تیخصوص نی_ نه ا
 شیکه در درون برا یتوانستم از خودم و عشق یبند آمد، نم نفسم

 شیپ
 .میبود، بگو آمده
 :دمیلب چ یو به سخت دمیرا باال کش نفسم

که بهت دارم... در عجب  یحس نی_ من در عجبم...در عجب ا
 نکهیا

 باعث شده ی...چیشد خی نقدریچرا ا نمیبشناسم و بب تویواقع خود
 نقدریا

 .یبش مغرور
 زنم غرور دارم؟ ی_ به نظرت چون دارم پَست م

کرد و ادامه  ختمیر یجمله اش، کال ب کیشدم، با همان  یعصب
 صحبتش



 گرفت: را
 ادتی تویبچگ یشه! چرا روزا یفقط به من مربوط نم هیقض نی_ ا

 رفته!
 به سرم اومد؟ یچ یبگ یخوا ینم

 یرا نم شیحرفها یگشاد شدند. معن رت،یچشمانم از ح مردمک
 دانستم!
 ادمیام  یاز بچگ یزی...من چیشه واضح تر حرف بزن ی_ م

 !ستین
 زد: پوزخند

 یشبا ق،یآالچ ریتابستونا ز ؟ی_ واقعا؟...! خونه مادربزرگتو چ
 جمعه

 هندوونه؟ یخوردن قاچ ها و
 دیم و تمام فکرم را جمع کردم، باهم گذاشت یرا رو میها پلک

 خاطرات
جمعه خانه  یآوردم؛ شب ها یم ادیسالها را به  آن

 دانم یمادربزرگ...م
 یکه داشتم، آرامش خانه مادربزرگ بود، مادربزرگ یآرامش تنها
 که
من در آن چند  یرا برا ینبود؛ اما حس خوب زندگ یواقع چوقتیه

 سال
 ارمغان آورد. به

 .دیکش رونیمرا از اعماق افکار و خاطرات گذشته، ب سیدن یصدا



..حاال اونو ولش ست؟ین ادتیعمو فرزامو  ومد؟ین ادتی شد؟ی_ چ
 کن،

مرکزو درخت  ری...زادیب ادتی دی! خاطرات اونجا رو که بایچ َُ
 السیگ
 مهتاب! یشبها و
م، زد، آنقدر که به مغزم فشار آورده بود یحرف م یدانم از چ ینم

 انگار
 شد. یم یاز هم متالش داشت

که لحنش نه  ییرا با هر دو دست قاب گرفت و با صدا صورتم
 بود یجد
 و نه مغرورانه و نه لجباز، لب گشود: نیخشمگ نه

تو  یگم که کنارت بودم؛ ول یبرات م یی_ من دارم از تموم روزا
 منو
 ...یدید ینم

 مرتعش شد: شیبه دستانش وارد کرد، صدا یفشار
دله  یسراغ اون اشکان پاپت یو رفت یپات له کرد ری_ غرورمو ز

 !بی همه چیز دزد
من انگار مغزم را شستشو  یزد! خدا یحرف م یدانم از چ ینم

 !اند داده
 ریو ز تیاز قرار گرفتن در آن موقع یکه ناش یو ترس یدیناام با

 دستان
 بودند، گفتم: تنومندش



 ؟یکن ینم یچرا خودتو بهم معرف ؟یهست ی_ تو ک
صورتم  یکج کرد، انگشتانش را رو یلبش را با لبخند تلخ گوشه
 :دیکش

 شکوندن....از جمله خود تو! ایلی_ من همونم که دلمو خ
 .دمیدهانم که مثل زهرمار بود را بلع آب

... ه!کنم ن یرو باهات م نکارای_ فک نکن به انتقام گذشته ام دارم ا
 به فکرت بودم و... شهیهم من
 چشمانم غرق شد. در

بازم تنهات  ،یکه َپ َسم زد ییوقتا ی_ و هستم... حت
 نه؟؟ جالبه نزاشتم...االنم کنارتم،

 :دیخند
که  ینیب یم.یتو اتاق من یول ته؛ی...شب اول عروسی_ شوهر کرد
 باز کنارتم.
 درسته؟؟ یتو خود، خودت نبود ؛یمن نقاب زد یبرا شهی_ تو هم
 نجال...دوست داشتم  یلییی_ من خ
شد!  یمن باورم نم یاز اشک پوشاند!! خدا یرا پرده ا چشمانش

 ،یباران یمغرور و مستبد من با چشمان سیبود! دن رممکنیغ نیا
 زد. یداشتنش به من حرف م دوست داشت از

بزنم نه  یتوانستم حرف یام حبس کردم، نه م نهیرا در س نفسم
 بدهم. انجام یواکنش

 ارم...ازت ند یا نهیک چی_ من ه



 یبه سمت در رفت و خواست آنجا را ترک کند، با ناباور عیسر
ماند! کاش حال دل آشوب زده ام  یم شتریشدم، کاش ب رهیخ بهش
 گذاشت! ینم میتنها و دیفهم یرا م
 :ستیمکث کرد و به من نگر شیدر جا یا لحظه

بهت  یحس چی_ دوست داشتن من مال گذشته هاست؛ االن ه
 ندارم...نه

 خام نکن. الیدارم نه متنفرم! پس خ دوست
 از نکهیمگر نه ا زد؟یخواست مرا به هم بر یبا آن حرفها، م چرا

 گذشته
گفته بود، که حالم را بهتر؛ اما مضطرب تر  میبرا ،ییرازها و

 کرده
 !!بود
 ترکم کند، نکهیصورتم را پوشاندم و قبل از ا یهر دو دست رو با
 داد
 :زدم

و چرا من ؟یکن یم تمیاذ نقدریپس چرا ا ست،ی_ اگه کارت انتقام ن
 به

 ؟؟یشوهر داد زور
 که خونسردانه جوابم داد: دمیرا شن شیصدا فقط

همونقدر  دم؛یکه خر یمون یم یگاریپاکت س نی_درست مثل اول
 ب،یعج

 دلهره آور، همونقدر دلچسب، همونقدر اشتباه...خوب همونقدر



 ...شب خوش!یبخواب
 در را محکم بست.رفت و  رونیاز اتاق ب و
 نبه آ یماندم که تنها چراغ کوچک یرفت و من تنها، در اتاق سیدن

د اخوبپرده ها را  م،یباز بود و نس یداده بود. پنجره مثلث ییروشنا
 نیا

ه ک دمیداد. جلوتر که رفتم، هاله نور ماه را د یو آنور تکان م ور
 درختان
 کانکه با وزش باد، ت شانیداده و شاخک ها ییآنجا را روشنا انبوه

 یم
کردم و آنگاه به سمت  یکرد. مکث یم انینما شتریرا ب خوردند
 کیتخت 
آن نشستم و  یپنجره بود. رو کیرفتم که همانجا نزد یچوب نفره
 میپاها
، داشتم، مغزم خسته بود اجیدراز کردم. چقدر به استراحت احت را

 جانم
متکا  یبود! سرم را رو ریبود! اصال روح و روانم درگ خسته

 گذاشتم و
مغزم باال و  یکردم. صداها تو میرا معطوف سقف روبرو نگاهم

 نییپا
زد؟ از گذشته من و دوست  یحرف م یاز چ سیشدند، دن یم

 داشتنش!



قصه را  نیا یمن کجا یبه گذشته ها فلش بکخورد. خدا ذهنم
 فراموش

 حانهیبا ر رشتیمرکز بودم، از همه بچه ها، ب یبودم؟ وقت کرده
 دوست
وقتها حقش  شتریبود و چون ب یریو گوشه گ یدختر منزو بودم،
 خورده

 ادمهیکنن،  تشیگذاشتم بچه ها اذ یشدم و نم کیشد، بهش نزد یم
 با
 مینشست یو همانجا ساعتها م میرفت یم السیدرخت گ ریز حانهیر

 وحرف
! یالیخ یو دوست داشتن ها میگفت یم ی. از عشق و عاشقمیزد یم
 سیدن
درخت  ریز حانهیمن فقط با ر یاشاره کرد؛ ول السیدرخت گ به
 السیگ
از مرکز رفت  حانهیکردم. بعدها هم که ر یرفتم و دردودل م یم
 و

 و دمتنها ش یلیقبول کردند، خ یاو را به فرزند خواندگ ییا خانواده
 گرفتم از مرکز فرار کنم. چشمانم را محکم میشد که تصم نطوریا

 بستم
 کنم و بتوانم بخوابم. یخال یکردم ذهنم را از هرچ یسع و

****** 



و همه  یکودک امیشدنم در ا دهی. دزددمید کابوسشب را  تمام
 زیاتفاقات ر

نشستم،  میمحکم در جا دم،یاز خواب پر ی! وقتمیدرشت زندگ و
 تمام تنم

را پشت گوشم زدم،  سمیلول خورده و خ یعرق بود، موها سیخ
 زبانم
 یبدهم، صدا یزه دهانم َگس بود. تا خواستم خودم را تکانو م تلخ
 سیدن

 کرد. یافکار ذهنم را خال تمام
نکرده...همون ورجه  اتیبا بچگ یفرق چی_ خواب رفتنت ه

 وورجه کردنا
 میفاکتورم بهش اضافه کن نیا ،یتو خواب حرف زدنارو دار و

 االن
 کردنم بهش اضافه شده. یدلبر
پنجره اتاق نشسته بود و تمام وقت  یراکش روبرو یصندل یرو

 نگاهش
احتماال  نکهیداد. از ا یبود و داشت خودش را تکان م رونیب به

 تمام شب
 متشنج یدانستم؛ کم یرا م هیقض نیدر اتاق بوده و من االن ا را

 شدم. تا
 بزنم، به حرف آمد: یحرف خواستم
 پرنسس! یکردنو خوب بلد شد ی_ دلبر



 شینگاهم کرد و از جا قیکج کرد. دق گردنش را به سمتم و
 برخاست،

 نرا داشت؟! چشما یدانم قصد چه کار یبه سمتم آمد! نم دیترد یب
 را به او دوختم و آب دهانم را به زور فرو دادم. میترسو
 ه،فروخورد یبا خشم نباریشد و ا لیبه سمتم متما ستاد،یا میروبرو

 بایتقر
 زد: داد
 ریخوام اس یاتاقم م یخونه ام و توچرا االن تو رو تو  نکهی_ ا

 یکنم...کم
 نجکرنج،  نیکنه! ا ینم دایدرد، دوا پ نیکنه؛ اما ا یخوب م حالمو

 نهیس
 .امه

پر از درد، بهم زل زده  یقلبش گرفت و با چشمان یرا رو دستش
 بود.
 یبار اضافه م هیدوشمه مثل  یکه رو یرنج نیا یدون ی_ م
؛ از دور دست و پام بردارم رویزنج نیآد ا یدلم نم ی...گاهمونه
 رنج
 یمبه دنبالش  گهیرنج د رن،یدرد رو از من بگ هی...اگه ارهیم رنج

 آد...با
دونم  یشم! م یرها نم چوقتیدرد تازه من ه هیکردن  اضافه

 ینجوریا
 شم. ینم درمان



که مفهموم و درکش،  ییو مبهوت نگاهش کردم و به حرفها مات
 یکم
 بود، گوش فرا دادم. نیسنگ میبرا
تونم درک  ینم چوقتیشم...ه یدونم فقط با لذته که درمون م ی_م
 کنم
 یم یرسه و احساس آزادگ یم یبه آرامش درون یآدم چطور هی

 کنه!
کهنه رو از دور خودم پاره کنم  ریزنج نیتونم ا یدونم م ینم
 !انه؟ی
 آورد دستانش را به سمتم دم،یترس ینوع نگاهش کم کم داشتم م از

 و آرام
 را گرفت. بازوانم
 یبرا یتوان چیوارد کرد. ه میبه بازو ینگاهم کرد و فشار مغموم
 مقابله

 یدستش را به سمت موها یشد و وقت رهیدر چشمانم خ نداشتم،
 شانیپر
 یو لبها دیکش شانیرو یدور گردنم، آورد؛ با لذت دست سیخ و

 دهیماس
 لبخندش را از هم باز کرد: به

 یالک یناز کردنا متیکردنات؟ ق یدلبر متیچنده؟ ق متشی_ ق
 خوشت؟



و محکم آنرا  دیچیسرم را دور دستش پ یلحظه تمام مو کیدر  و
 د،یکش

کرد. چشمانم از آن حرکت  لیمتما یکه گردنم را به سمت یطور
 نابه جا،

بود  کیبود که نزد ادیگشاد شد. فشار دستش آنقدر ز رتیح از
 مغزم را
  ّ و دیکش رونیزبان ب ش،یدندانها یکند. با خشم از البه ال یمتالش
 :دیغر

نفر...فقط  هیواسه  یکن یچند سالتو جمع م نیا یای_ همه دلبر
 هیواسه 

 .نفرررر
سرم گرفتم و با  یمو شهیر یشد، دستم را رو یداشت کم م تحملم
 تمام
 :دمیکه داشتم، نال یتوان

 ...ولم کن!وونهی_ ولم کن... د
زد،  مهیخ میشد و خودش به سمت من و رو دهیبه عقب کش گردنم
 در

اش را به من دوخت. بازهم  دهیشد و چشمان دردکش رهیام خ چهره
 خیم

، گفت یدانم قصدش از رنج دادنم چه بود! او که م یشد، نم میلبها
 از من



 لشنامتعاد یرفتارها نیا لیدارد! پس دل یا نهیمتنفر است نه ک نه
 یچ

 بود؟؟
 :دیدر گلو مرده نال یبغض با

 یکنم فقط با لذت اندوه همون درد م یرو که دارم تحمل م ی_ درد
 تونم
 بدم...من پر از دردم... درد! نیتسک

 یم شتریب م،یگلو یرو گرش،یو فشار انگشتان دست د ادیز قدرتش
 شد.

من! پلک بستم و خودم را  یخواست خفه ام کند! خدا یم انگار
 هر یبرا
 مردن! ایآماده کردم! خفه شدن...دست و پازدن  یکار
 قلبم دنیبهتر از دردکش یلیخ دیکرد، مردن شا یم یچه فرق میبرا

 در آن
 بود. یاز زندگ یحوال

را  میبغض گلو یعکس العمل چیبدون ه شه،یتفاوت تر از هم یب
 رها
پرتاب  یآن به سمت کیو  دیداغ از گوشه چشمانم چک ی. اشککردم
 شدم.

 از هم گشودم تا متوجه شوم، عیسر ،یکنترل چیرا بدون ه چشمانم
 دارد
 !؟دیآ یسرم م ییبال چه



از تخت پرتم کرده بود. کمرم به چارچوب  یبه گوشه ا سیدن
 یچوب

 یو عاص نیخشمگ سیاصابت کرده و پر از درد شدم. دن تخت،
 دستانش

 فرو کرد و داد زد: شیموها یتو را
ودت ختحملت کنم... بلند شو برو تو اتاق تونم  ینم نیاز ا شتری_ ب
 و

 .یاومدن ندار رونیحق ب فعال
 :دیکش ادیو مبهوت بهش زل زدم، داغان و ناالن فر مات

 کرده؟ دایگوشاتم مشکل پ ستم؟؟ی_ مگه با تو ن
زده و  رتینشده اش، ح ینیب شیطرز حرف زدن و برخورد پ از

 نیغمگ
 نداشتم. طیرادر آن ش رفتنشیجز پذ یچاره ا یول بودم؛
 شتریب ی! وقتشیکه سر راهم قرار داد هیچ بیموجود عج نیا ایخدا
 و

دوست داشتنم هست؟؟  قیپست، ال وانیح نیکنم ا یفکر م خوبتر
 نینه! ا

 است! یروان ضیمر کی
 یبرا یتوان نیروان شد و کوچکتر م،یگونه ها یاشک رو هجوم
 مقابله

برخاستم، قلبم ترک خورده بود،  میاز جا عیآن نداشتم. سر با
 غرورم له



 ستمکه اوج گرفته بود خوا یها هیشدم. با گر ریبود و باز تحق شده
 از

 یو با لحن ستادهیبروم که دست به کمر پشت سرم ا رونیب اتاق
 و یجد

 گفت: خشک،
 بهتررر. یلیبهتر از لذت بردنه...خ دنی_ درد کش

 رمیآمدم. گوشه لباس بلند  حر رونیاز اتاق ب عیمکث کوتاه، سر با
 را با

 یم ریشدم. قلبم ت ریسراز نییگرفتم و از پله ها به سمت پا انگشتانم
بود که به سراغم آمده بود! حس  یا دهیچیچه درد پ نیا د،یکش

 و یبدبخت
رفتم که شب  یبه جانم افتاده بود. به سرعت به سمت اتاق حقارت

 قبل
و خلوت بود، در را پشت سرم  یرا انتخاب کردم. اتاق خال آنجا
 دیکل

 منظم الیام خ دهیبر دهیبر یبردم. نفسها رجهیتخت ش یو رو کردم
 شدن
 نهرا روا میاشکها لیدر گلو مانده، س ینداشت. هراسان و با غم را

 کردم.
م شد؟ سابقه آن حج ریو تحق دیشد درد کش یاز آن هم مگر م شتریب
 از



 نیام نداشتم. به نظرم حقم بود، ا یرا در کارنامه زندگ یبدبخت
 طور درد

 از همه به خودم ظلم کرده بودم. شتری. من ببکشم
 کردم. نه یتک و تنها سپر یمتر ستیآنروز را در آن اتاق ب تمام
 ییغذا
 گفتگو! یبرا یخوردن داشتم و نه همدم یبرا
ده او را کجا فرستا سیدانم دن ینبود، نم یاز کارلوس هم خبر یحت

 بود!
کاش  یخواست. ا یبودم و فقط دلم آرامش م شهیتر از هم خسته

 یم
 شود تا شاهد درد ینم شیدایکجاست! چرا پ ویمتریپدرم د دانستم
 دنیکش

ام  یدر زندگ سیدن یدانستم نقش واقع یکاش م یباشد! ا دخترش
 چطور
ر دوستم داشته و حتما د ی! تازه دل خوش کرده بودم که زماناست؟
 کنج
ر طور که من فک نیداشته باشم؛ اما انگار ا ییانم جاتو یم قلبش

 یم
 تر از آن بود. دهیچیتر و پ بینبود. قصه عج کردم

******** 
 چیامکانات بود. ه یب بایکه در آن ساکن بودم ساده و تقر یاتاق

 یپنجره ا



بود. ساعت  یبه سلول انفراد هیشب قاینداشت و دق رونیبه ب رو
 نه وارید

داد که همزمان در اتاق باز شد و کارلوس در  یرا نشان م شب
 چارچوب

 تخت نشستم. کارلوس یرو م،یدر جا خیقرار گرفت. با ترس س آن
 خیکرد. س یمرا نگاه م رهیخ رهیساده به تن داشت و خ ییلباسها
 میدر جا
 یقدانم چه اتفا ینم نم،یو منتظر بودم، عکس العملش را بب نشستم
 در راه
! در را پشت سرش بست و قفل را چرخاند تا بسته شود، است
 دلم یهر
 تخت بلند شدم و خواستم یزد. از رو ی! جلو آمد و کج خندختیر

! چیدر واقع خونسرد که نبودم، ه یام را حفظ کنم؛ ول یخونسرد
 تازه
م ا یزندگ ارتباط نیاول ادیکردم.  یرا هم گم م میدست و پا داشتم
 افتادم،

. آن مانیهردو یبود برا جیو مه ییایهم با اشکان! چقدر رو آن
 سالها

و  رایخواست، جذاب و گ یبود که دلم م یهمان مرد اشکان،
 .یخواستن
ر ازدواج!! اشکان انتخاب صد نیآن ازدواج و ا نیفرق بود ب چقدر
 در



 کارلوس... یبدست آوردنش تالش کردم؛ ول یخودم بود، برا صد
ا قرار گرفت و با چشمان تشنه اش، از نوک انگشتان پا ت میروبرو
 فرق
نگاهش کنم،  قتریزد. من هم خواستم دق دیرا با حرص، د سرم
 تیواقع

 مادادم؛ ا یپاسخ م ازشیبه ن دیبود که او شوهرم بود و من با نیا
 سیدن
و اکه در دلم به  یرا که باو داشتم! تعهد و عهد یشد؟ عشق یم چه
 بستم
خودش ازم خواست  سیدن ؟یدوستش داشته باشم چ شهیهم که
 کینزد

 من! همه معادالت ذهنم از هم یدانم خدا ینشوم... نم کارلوس
 شوم! یخواهم...دارم غرق م ی...کمک مدهیپاش

 یم. ندیکش رونیم حلقه کرد و مرا از افکارم بشانه ارا دور  دستش
 دانم

سخت بود!  تجسم کنم. واقعا یحرف و ساکت را حت یب ارتباط
 سرش را

گرفت  یخودش جشن م شیپ دیشد. با رهیآورد و در چشمانم خ جلو
 که
 دیمثل من ازدواج کرده. چقدر هم با ییبایشاهزاده جوان و ز با

 خوشحال



بود و به نظرم تنها عضو  ریس یبود. مردمک چشمانش قهوه ا یم
 از چشمها به دماغ اش همان جفت چشمها بودند.نگاهم چهره یبایز

 پهن شده؛
 شکلش ُسر خورد.  یصورت مثلث یرو یاستخوان اما
که داشتم،  یبا همه دلتنگ د،یخواست بگو یحرفها را م یلیخ دلم

 زدم. یکمرنگ لبخند
خوام منم  ینم ؛یشد چهی...توهم بازیندار یدونم تو گناه ی_ م
 یمکاش حرفامو  یکنم...ا ریکنم و تو رو تحق یباز اونو نقش
 یکه االن چه حال مضخرف یمنو بفهم یتونست یم کاش یا ،یدیشن

 ندارم! یبه زندگ یدلخوش چیدارم...من ه
 رفت. لیتحل میآخرم را به زور ادا کردم و صدا جمله
را با گوش  میکه حرفها یفرق کرد، مثل کس یچشمانش کم رنگ
 .بود که درکم کرد یهم حسش آنقدر قو دیشا ده،یشن جان
 .دمیخشکم کش یلبها یرو زبان

 که یهست یینوا یکنم، تو کارگر ساده و ب تتیخواد اذ ی_ دلم نم
 ونوا  یاونقدر ب دمیانتخاب کرده، شا یباز نیا یرو برا تو سیدن

که باشه  یدونم هرچ ی...به هر حال مدهیرو برگز تو یساده هست
 ...ی... ولیشم؛ ول یم محسوب من االن زنت

محو شد، بغضم در گلو دفن شده  میادامه دهم و صدا نتوانستم
 بود...حال

 تار بود!  دم،ید یخراب بود! جلو دلم



رفت،  یدانستم. کنار یخواست، حال دل او راهم م یدلم م یلیخ
کند. به او و رفتارش  شیرا از پا شینشست و کفشها یصندل یرو

 زل زدم.
ه بود ک بیعج میبرا کنند، واقعا یم ییدانستم کلمات چه جادو ینم

 دست
 برداشتم و ییمتکا. دیتخت دراز کش یسرم برداشت و آرام رو از
تکه فرش پهن شده وسط اتاق، دراز  یرو ن،یسطح زم یرو
 را بستم؛ اما خوابم نبرد.... میچشمها و دمیکش

**** 
زق  م،یپا یدادم، استخوانها یجانم را تکان یکرخت شده و ب بدن
 زد، یم

سفت و سختم بود. فرش  یو جا دنیخواب نیزم یواثرات ر گمانم
 رمیز
ز ا ینشان چیو ه دهیخواب شیبدتر بود، تمام پرزها دهییسا یموکت از

 فرش
 .مدیکش شانمینمناک و پر یبه موها ینشستم و دست می. در جانداشتم

 به
 که خوابم برده بود یدانم ک یانداختم. نم یکارلوس نگاه یخال یجا
 از

 به یشدم و دست یبلند م میاز جا دیخبردار نشده بودم. با رفتنش
 سرو



وقفه به عمارت  ی. بدمیکش یخودم و آن خانه رنگ مرده م گوش
 پدر
ه بو  را در چمدانم چپاندم میو حمام کردم. بعدهم تمام لباسها رفتم

 ساختمان
از دو خدمه زن و  ریدر عمارت نبود، به غ یبرگشتم. کس سیدن

 مرد و
دادند.  یم سیدر آنجا حضور داشتند و سرو شهیکه هم سرآشپز

 از یحت
کارلوس  س،ینبود. در حال بازگشت به ساختمان دن یهم خبر سیدن
 را

 ی. مکثدمیباغچه ها د یدرختان انبوه باغ، درحال چمن زن پشت
 کردم و

سوخت و دوست نداشتم  یم شیدلم برا شتریشدم، ب رهیاو خ به
 تشیاذ
 بود. یم. مرد خوب و آراکنم
** 
ا دادم، اول از همه به داخل اتاق ه یم یخانه را سروسامان دیبا

 سرک
ز رو به باغ پشت داشت و ا یاز آنها را که پنجره ا یکیو  دمیکش
 همه
خودم و کارلوس انتخاب  یبود، را برا رتریبزرگتر و نورگ لحاظ
 کردم.



ا و جارو کرده و به سراغ پرده ها و پنجره ه یریجا را گردک همه
 رفتم،
 و دمیغبار گرفته کش یها شهیش یرو یها را باز کرده و دست پرده
 یوقت
کارلوس برگشت با کمک او همه مبل ها را جابه جا کرده و  هم

 نیبهتر
 را هم که یدادم و تخت دونفره ا بیآنجا ترت یرا برا ونیدکوراس

 در
 وسو کارل میافتاده بود، به اتاقمان آورد یاز اتاقها گوشه ا یکی

 همه
 را به هم وصل کرد. قطعاتش

و متوجه اطرافم  دهیتخت دراز کش یکه خسته بودم، رو آنقدر
 نبودم. پلک

را باز  میچشمها یکوتاه رفتم. وقت یهم گذاشتم و به خواب یرو
 کردم،

و  ستادهیکه مقابلم ا دمیمرتب و براق د یرا در لباسها کارلوس
 دارد با
ا برخاستم و ب عیسر میکند. از جا یاش، نگاهم م یمتوال یلبخندها
 پشت
بزاق دهانم را که گوشه لبم جمع شده بود، پاک کردم.  دست،
 ریتصو



بود که  ییغذا زیم دنیآور بود، د یشاد اریبس میکه برا یگرید
 قایدق

 شد یدو روز م بایذوقزده کرد. تقر یشده و مرا کل دهیچ میروبرو
 که
تخت بلند شدم و به  ینخورده بودم. شتابزده از رو ییغذا چیه

 زیسمت م
 یکیاز غذا هجوم بردم. کارلوس مرتب و منظم جلوتر از من،  پر
 از

 می. خودش هم روبرونمیآن بنش یتا من رو دیها را جلو کش یصندل
 نشست

دانم  یمهربانش، مرا دعوت کرد به غذا خوردن. م یبا نگاه ها و
 آن
 یمکردن و آوردنش به آنجا را ن ایکار خودش بود؛ اما مه دارکاتت

 اوقات یو فقط گاه میباهم حرف بزن میتوانست ی. ما که نمدانستم
 کارلوس
زد؛  یکرد و با من حرف م یاز دهانش خارجم یصدادار اصوات

 یول
توانستم درک کنم. با حرص و ولع به  یکه منظورش را نم غایدر
 جان
غذا خوردم. تمام وقت  یمرغ سرخ شده افتادم و حساب یها تکه

 کارلوس



کرد، مهر و  یکه نثارم م ینظر داشت و با لبخند ریز مرا
 یعطوفت
کرد. بعد از صرف  یقلبم وارد م چهیکم و گذرا هم به در هرچند
 غذا از

 یپر از دوغ را به سمت دهانم م وانیل کهیبرخاستم و درحال میجا
 بردم،

 یزیکردن سفره شام تشکر کردم؛ اما چ ایخاطر مهکارلوس به  از
 از

به  یدرک نکرد تا دستانم را به حالت تشکر و شکرگذار میحرفها
 هم

کرد و بازهم به زبان ناتوان خودش  یآنوقت خنده ا چسباندم،
 گفت یزیچ
 گفت: یمن متوجه نشدم؛ اما به گمانم م که

 غم نره... ره،یاون غذا م کهییاونجا زم،ی_ نوش جونت باشه عز
شدم. شب از  جانزدهیکردم و از تصورات و فکر خودم ه یا خنده

 مهین
ر د! به سمت انهیبه خانه برگشته بود  سیدانم دن یبود و نم گذشته

 مهین
 بود، نه سر یاما نه کس دم؛یکش یسرک رونیاتاق رفتم و به ب باز

 ییوصدا
  رفتههم به عمارت باال دیکجا رفته بود؟ شا سیدن یعنیآمد.  یم

 باشد...



ه کارلوس در کنارم نگا یجابه جا شدم و به رختخواب خال میجا در
شد که من اصال متوجه  یاز خواب بلند م یدانم ک ینمکردم،

 شدم. یرفتنش نم
 و چشمانم را بستم. دمیدراز کش میدر جا بازهم

****** 
 چیه سیبود، هم چنان از دن یام در آن روزها سرد و پوشال یزندگ
 یخبر
و دوهفته اول به همان منوال گذشت. کارلوس در طول روز  نبود
 به

آورد و من  یغذا م مانیاز خدمه ها برا یکیرفت و  یم سرکارش
 هم

 یهمدم م کی. واقعا دلم یشده بود گشت و گذار در آن حوال کارم
ه ک یشورا افتادم و شماره ا ادیرا بشنود.  میکه صدا یکس خواست،

 روز
 میحفظ کردن عدد و ارقام برا شهینوشت. هم میام برا یعروس

 راحت بود
کردم  یسع یلحظه ا یکاغذ را ازم گرفت، برا سیدن یآنشب وقت و

 تمام
هم گذاشتم و همه  یپلک رو یرا به ذهن بسپارم، لحظه ا اعداد
 حواسم

 یکه اعداد جلو چشمانم ظاهر شدند، خنده ا یجمع کردم. زمان را
 از سر



دوان به سمت عمارت پدر رفتم. مثل  کردم و دوان یخوشحال
 شهیهم

تلفن هم  یاز اتاق ها که گوش یکیو سوت و کور بود. به  خلوت
 داشت
را به دست گرفتم. بازهم  ی. در را پشت سرم بستم و گوشرفتم

 فکرم را
 دم.تلفن ثبت کر یگوش یکرده و همه ارقام را دانه به دانه رو جمع
 در
جواب نداد؛  یشورا را بشنوم. کس یکردم، صدا یخداخدا م دل
 یول
 از ده بار شماره را گرفتم تا شیساعت ب کینشدم در آن  دیناام

 باالخره
 سردادم. یو شعف خنده بلند یتلفن شد. با خوشحال یپاسخگو یکس

 خنده من، ذوقزده گفت: دنیبا شن شورا
 نجال؟ ی_ واو...خودت

 داشتم. جانیبزنم، آنقدر که ه یحرف نتوانستم
 _ اوهوم...

 ؟یکرد دای_ شماره مو از کجا پ
 ذهنم. یآشغاال ی_ البه ال

 .دیخند
 به هوشت... نی_ آفر



به  د،یزل زدم، شورا سکوتم را که د ینزدم و به گوشه ا یحرف
 حرف
 :آمد

کنه، خودت  یچطوره؟ اون مردک مستبد چکار م تی_ خب وضع
 و

 ...یچ شوهرت
 ردمبه خودم فشار آو نقدرینداشتم؟؟ پس چرا ا نداشتم! واقعا یحرف
 تا

حرف  یخواست با کس یدلم م نقدریچرا ا د؟یایب ادمیاش  شماره
 بزنم؟
 مفرط دچار شده بودم! یمن هم به کرو الل انگار

 افتاده؟ ی_ نجال...اتفاق
 تازه کردم: یرا جمع و جور کردم و نفس فکرم

شنوا باشه و  خواست که گوشاش یرو م ی_ نه...فقط دلم کس
 حرفامو
تونه حرف بزنه  یکه نه م یکردن با کس یزندگ یدون ی...مبشنوه

 نه
 سخته! یلیبشنوه خ یزیچ
 گفت: ظیغ با

 نیا ی! تا کیقبول کرد وی...تو خودت همه چیدرد بکش دمی_ با
 یآقا



آقا  نیا ؟یبره؟ آخرش که چ شیخواد با غرورش پ یم مستبد
 نیدودمان ا
 شیپکنه تا اهداف خودشو  یده...اون همه کار م یبه باد م خاندانو
 ببره.
 گرفتم: میها قهیدستم را به شق د،یکش یداشت سوت م مغزم
 ینگرفتم...نم می! واقعا من به اراده خودم تصمستین نطوری_ ا

 دونم داره
طرف  هیاز  ،یازدواج زور نیطرف ا هیاز  اد،یسرم م ییبال چه
 دلمو

 جا گذاشتم... ششیپ
 اخم آلود و بد عنق گفت: یدرنگ کرد و بعد با لحن یا لحظه

چرا؟ چون خودت  یدون یحقته...م ادیکه به سرت ب ی_ هرچ
 باعث
 یتچرا وق ؟ی...!چرا باهاش مقابله نکردیاتفاقات نیاومدن ا بوجود
 گفت،

 ؟یراحت قبول کرد یازدواج کن دیبا
 ...منفتمیحرفاست که من بخوام باهاش در ب نیتر از ا ی_ اون قو

 اونقدر
ت نه مخالف فتم،یتونم باهاش نه در ب یمهرش تو دلم نشسته، نم که
 کنم.

 زد: یصدادار پوزخند
 یبه زور شوهرت بده و بش نکهیا متیبه ق ؟یمتی_ ههه...به چه ق



 نه عشقه نه دوست داشتن! نینه...ا ش؟یشب باز مهیخ عروسک
تا  تخیر یداشت اعصابم را بهم م شتریزدن با شورا، ب حرف

 نکه،یا
 دهد! آرامشم
 گفتم: یدر همگره خورد و با دلخور ابروانم
 ؟یندار یمزاحمت شدم، کار نکهی_مثل ا
 را بلند کرد: شیصدا بایشده، تقر یعصب
ه ب گهیره، د یاحمق که فقط داره راهو م وونهید هی...یا وونهی_د

 اطراف
 چه خبره! نهیکنه بب یتوجه نم جاده

 و متشنج داد زدم: یمن بودم که عصب نباریا
 شتریب دمیشم باهات حرف بزنم، نفهم یکردم آروم م ی_ فک م

 حالمو
 !یکن یم بد

 و گفت: دیکش یطوالن یکوتاه، نفس یکرد و بعد از مکث سکوت
 االن خونه اس؟ سی_ دن
 درنگ جواب دادم: با

 .دمشیتا حاال ند میاز بعد از عروس یعنی ستش،ین هی_ نه...مدت
 .نمتیب یم امیخب م یلی_ خ

 بشه. یعصب ی_ نکنه برگرده، بفهمه اومد
 :دیخند تلخ

 آد. یجانت نم سیسر دن یی_ نترس، بال



کردم.  یشورا فکر م یبه حرفها یرا که قطع کردم ساعت یگوش
 ینم

 از حرفهاش درست بود؟ کیکدام  شییخدا دانم
مشرف  یو من همچنان چشمم به در و پله ها امدین سیهم دن آنشب

 به
 بود. اتاقش

کردن احساسات  هیتخل یفقط برا یزدم، ول یکارلوس حرف م با
 خودم

رفت و  یگشت، حمام م یبه خانه برم یکردم. وقت یکار را م نیا
 خودش

 یم زیچ میکاغذ برا یکرد. رو یو قهوه دم م یساز چا یچا با
 نوشت

 یدلم نم ینوشت! ول یم یدانم چ ینم د،یخند یخودش م و
 یخواست تو

داد. خوش  یم انجامرا،  شیکارها صدایبزنم. آرام بود و ب ذوقش
 به

 یکه مثل من ذهنش آنقدر پرآشوب نبود، خوش بحالش که م حالش
 آنقدر آرام باشد! توانست،
 هودهیو ب یمعن یآنقدر ب میبرا گریبا کارلوس د ارتباط یبرقرار
 بود که
وس خواست تمام شود و آن هم بگذرد. نه تنها کارل یدلم م فقط

 یبلکه وقت



در برابرش  یمعن یکردم، واژه ب یرا م یگریهر مرد د فکر
 میبرا

سپارده بودم و آرامش  سیبود. آنقدر که دل در گرو دن مضحک
 ام یذهن
با فکر کردن به او و عشق قشنگش که در درونم جوانه زده  تنها
 بود،
شک،  یب میبرا یگریفکر کردن به هر مرد د گریشد، د یم داریپا

 حال
کردم، نه بابک، نه  یکه فکر م شتریممکن بود. ب زیزدن چ بهم

 اشکان
 یکه پا به درون قلبم گذاشته بودند، نم یاز مردان کی چینه ه و

 توانستند،
 آمد، دنمیاز آن روزها شورا به د یکیباشند.  سیعشق دن یپا  رد

 از او
 ماساز پدرم دارد به من بدهد تا با او ت یاگر شماره تلفن خواستم

 رم؛یبگ
 یبرا ویمتریندارد و د نایاز او و مل یگفت خبر یشورا م اما

 تجارت به
کشور سفر کرده. شورا آنروز را همانجا در عمارت بود و  چند

 قبل از
منتظر و  شهیکارلوس برگردد، آنجا را ترک کرد. مثل هم نکهیا

 چشمم



گ پنجره نشسته بودم. آهن ین کارلوس، پاآمد الیدر بود، به خ به
 یب

 را میداشتم آرام باشم. آرام پلک ها یرا روشن کرده و سع یکالم
 بستم
. دمیشیاند یو عشق قشنگش م سیخود، داشتم به دن الیدر خ و

 یصدا
کارلوس است، پلک  نکهیا الیهال که آمد به خ یدر ورود رهیج
 باز

در  یو دلچسب بود که زندگ نیریآنقدر ش سیدن الی. خنکردم
 را تیواقع
 کرده بود. کمرنگ میبرا
را از هم باز کنم و با  میآهنگ، باعث شد چشمها یشدن صدا قطع
 دنید

 یگرم صورتم را از هم باز کند... لحظات یاش، لبخند چهره
 نگاهمان

 اصال دیحرکت آب دهانم را قورت دادم. شا یهم ثابت ماند، ب یرو
باشد که به خانه برگشته! سرو لباسش  سیدنکردم  یرا نم فکرش
 مرتب

 میوزن داشت که آنقدر برا دارشی. انگار دشهیبراق بود، مثل هم و
 نیسنگ
 دمبه خو یرا منقبض کرده بود. نتوانستم تکان میو کل عضله ها بود

 بدهم.



 لب باز کرد: ن،یآرام و دلنش ییشد و با صدا کمینزد
 _ سالمت کو؟

 یانعطاف نشان داده و آرام بود، خوشحال شدم و با شاد نکهیا از
 میاز جا
 گفتم: عیشدم و سر بلند

 .یخوشحالم برگشت یلی_ سالم...خ
لنگ از ابروانش را  کیاز جانبم نبود،  یحرف نیمنتظر چن دیشا

 گفت: یتفاوت یبا ب و باال برد
 _ چته اوهام برت داشته؟؟

 خوشرنگش، گفتم:در چشمان  رهیو خ دمیدهانم را بلع آب
 یوقته منتظرت هستم، از همون روز یلی...من خستی_ نه اوهام ن

 .یرفت که
 زد. یبه خودش گرفت و لبخند کش دار یا روزمندانهیپ چهره
 جذاب بود.  میبرا ما،یآن لبخند و آن س دنید چقدر

 لب، گفت: یو با همان لبخند رو دیرا به هم مال دستانش
 با آقا دوماد؟ یخوش ؟یطوره خوبچ تتی_خب عروس خانم...وضع

 اعصاب یکرد، دوست نداشتم از آن حرفها یمغزم قاط یها میس
و با  دیکند. همه احساسات قشنگم پر بمیبزند و تخر خوردکن
 کردم: نگاهش حرص
حرف  گهید یزایکنارت هستم از چ یخواهش کنم وقت شهی_ م
 ؟ینزن



که از عشق تو  یزیده...از چ یکه عذابم م یزیاز چ مخصوصا
 دورم

 کنه. یم
باعث  میحرفها دنیشن دیتر شد. شا قیشده در صورتم دق مات
 رتشیح

از دوست  قیبود، آنقدر دق امدهین شیبود، تا به آن لحظه پ شده
 داشتن و
م آن ه دنشید نباریشده بودم و ا میتسل گریحرف بزنم؛ اما د عشقش
 آنقدر
خواست  یو دلم م ختیحالم را دو چندان به هم ر ،یو آن یا لحظه

 تا
 .میاز دوست داشتنش بگو صبح
ت آن حرفها لذ دنیتر از قبل نگاهم کرد، انگار از شن قیو دق سخت

 یم
 میرا در آن لحظات برا ییغرور و خودستا تی. چهره اش نهابرد

 داشت.
 صورتم را یای. تمام زواکتریشد، بازهم نزد کتریقدم بهم نزد کی
 با

خورد و  یگرمش به الله گوشم م یکرد. نفسها یبررس نگاهش
 حس
 زمزمه کرد: رلبیداد. ز یبهم م یخوب

 یمن نشو...من اگه تو رو م کینزد ادیکنم، ز یم هی_ بهت توص



 یهمون لحظه که پدرت دستور ازدواجمونو دادن، قبول م خواستم،
 کردم.

 :دمیگونه نالاش زل زدم و التماس  ییایچشمان در به
 ینکن...خواهش م تمی! اذسمیکنم عاشقت شدم دن ی_ من احساس م

 کنم.
 .دیفروخورده گوشه لبش را گز یرا گرفت و با خشم نگاهش

من اونقدر  ،یکن رمینکن خودتو درگ ی..سعیگ ی_ چرا چرت م
 مشغله
پس عاقل باش و  ستم؛ین ایعشق و عاشق نیکه به فکر ا دارم
 بکن. تویزندگ

 و گفتم: دمیکوب نیزم یرا محکم رو میپا کی لجوجانه
عشقو دوست دارم، روز به روز داره تو وجودم  نی_ نه!! من ا

 و یقو
و  بیاحساسات عج نیباره که ا نیاول یبرا نیشه. ا یم تریقو
 بیغر
 سراغم. انیم

 زد. یکش دار پوزخند
همه  نی! خبر نداشتم که ایزن ی_ عجبااا...مث روانشناسا حرف م

 عاشق
 و برمو پر کردن. دور
خواست  یهم م دیبود؟! شا یازمن ک ریدانم منظورش به غ ینم

 حس



کردم دنبال  یکند. به هر حال سع کیو حسادتم را تحر رتیغ
 حرفش را

 رمینگ
خوبه...اون که، همه تعهداتو برات  زشیچ هیعشق  یدون ی_ م
 آسون

به اون  یش یبا تموم وجود متعهد م یش یعاشق م یکنه. وقت یم
 عشقت.

 کردم خودم را کنترل کنم؛  یسع یلیخ
 گفتم: اقیبااشت

 شقع نیتو قلبم بمونه... اگرچه ا شهیخواد عشق اربابم هم ی_دلم م
 کی

 خوام. یعشقو م نیدوسش دارم...ا یباشه؛ ول طرفه
 نیبازوانش را گرفت و مطم یدستان قفل شده رو یرا رو دستانش

 تر
 لبخند زد و گفت: شهیهم از

 ؟ی_ تو...تو که به شوهرت تعهد نداد
 از دیدانستم! سرم را باال گرفته وبا ترد ینم قایرا دق منطورش

 نییپا
 کردم: نگاهش

 ؟ی_ چه تعهد
تمام  هیاز ثان یباشد...در کسر ارتباطمنظورش  دی! شادمیترس

 یافکار منف



 کمیگذاشتم کارلوس نزد ینم چوقتیه کاشیمغزم هجوم آورد، ا به
 شود.

 کردم. یمقاومت م کاشیا
 :دیکش رونیاش، مرا از عمق افکارم ب یجمله ناگهان با

 خواد، اون ی...گفتم که عشق تعهد ماریبه خودت فشار ن نقدری_ ا
 تعهدو
 انه؟ی یبه من دار نسبت
 یبه درونم رخنه کرد، درست م یژگرف یگرم شد، شاد دلم
 !دم؟یشن

رل کنم؛ اما خودم را کنت هیگر یداشتم داد بزنم، از خوشحال دوست
 کردم.

 :دیپرس مصرانه
 بامن؟ ی! هستیجواب منو نداد شد؟ی_ چ
 لب گفتم: ریشده، ز خیتوب یاحساسات با

 _ من همه جوره هستم.
ز داد و مردمک چشمانش را با یاو بازوانم را فشار محسوس نباریا

 کرد:
 هیعل یزیبا من رو هم بر یخوا یم شه؟یم یشوهرت چ فی_ تکل
 گارکر

 نوام؟؟ یو ب چارهیب
 یشناختم. واقعا هدف و قصدش چ یرا نم تشیو بم شخص ریز

 بود؟



 کند؟ رمیخواست تحق یم بازهم
 فکر، لب باز کردم: یب

که  یزیفقط چ س،یبرام مهم ن یچیه گهی! دسی_ آره...برام مهم ن
 تو رو
 کنه قشنگه. کینزد بهم

 یکرد، تو کیزد و صورتش را کامل بهم نزد یمرموز لبخند
 چشمانم
 شد و آرام گفت: براق

 یها ارتباط یکه راحت با هر کس یکس ،یگ ی_ آره... درست م
 متعدد
 کنه! انتیتونه از شوهرش بگذره و بهش خ یراحتم م یلیخ داشته،

متشنج  س،یمکرر دن یحرف زدنم و طعنه ها دهیخاطر نسنج به
 شدم.
ا ام را منظم کردم. نگاهم را ازش گرفتم، ب دهیبر دهیبر ینفسها
 یدلخور
 که گفت: دمیرا شن شیکج کردم. صدا یگردن

 شرط داره. هی_ بودن بامن 
. دیکش رونیکرد و دستان مرا هم از دور بازوانش ب میرها

 ناخودآگاه
رفت و  ی. مغرورانه و لجباز، به سمتدیبه سمتش پرکش نگاهم
 نکهیبدون ا
 کند، گفت: نگاهم



_ درسته خودم با خواست دلم شوهرت دادم و چون کارلوس 
 مشکل
 یمنکردن  انتیبر خ لیدل نایا یداره، دلخواهت نبوده؛ ول ییناشنوا
 شه.
بود، حوصله حرف زدن نداشت، سکوت  دهیانقدر که رنج دلم

 کردم،
و  میبود. من و کارلوس رسما زن و شوهر بود سیحق با دن دهمیشا
 نکهیا

 ارتباط ینکردم درست؛ ول یبه خواست خودم باهاش عروس من
 !یچ

 به خواست خودم بود. اونکه
 به حرف آمد: یجد ییمهربان تر از لحظات قبل با صدا سیدن
و اونوقت  یبه من که ارباب شوهرت هستم متعهد بش یخوا ی_م
 به

 ؟؟یکن انتیخ شوهرت
 و رونیوقفه، تمام نفسم را فوت کردم ب یرا باال گرفتم و ب سرم
 یشاک
 داد زدم: بایتقر شده،

 ،یکن یم یزن باز هیزن...با قلب  هیبا  ی_ حواست باشه که دار
 پس
سال و  هی نیکه تو ا یدون ینکن! خودتم خوب م کمیکوچ نقدریا

 بعدش



 بال نیو ا ینکرد یتو توجه یول ختم؛یمدت دلمو به پات ر نیا تو
 رو
که بهم عذاب  یزن یمسخره رو م یحرفا نیاالنم ا ،یآورد سرم

 وجدان
! نقشه هات حرف یی...واقعا تو حرفه ات اوسانی...آفریکن وارد
 نداره؛

 یگ یتو که م ،یچزون یوسط من بدبختو چرا م نیدونم ا ینم یول
 ازم
 .یندار نهیک
 چشمانم غرق شد و با صالبت گفت: یتو

 .ستیرمم انتقام گرفتن از تو نندارم و کا نهی_ نه...ندارم! ازت ک
 خورده و ناالن، زجه زدم: زخم

 ؟یکن یکارو م نی_ پس چرا باهام ا
ش مشرف به اتاق یبه سمت پله ها کهیتعلّل نگاهم کرد و درحال با
 یم

 :دینال شانیو پر یعصب د،یکش شیموها یال یدست رفت،
 .ینیبب بیآس نیاز ا شتریخواد ب ی_ چون دلم نم

 زدم: داد
 نمبه سرم اومده؟ اال یچ یدون یتو م نم؟یبب بیآس شتریب نیا _ از
 نیکه ا
 رو ازم گرفته. یزده و قدرت همه چ شهیتو وجودم ر یلعنت حس



 وو بهم زل زد، به چشمان ُملتمس  ستادیپله ها به سمت من ا یرو
 نگرانم.

 جلو سرم را به بغل گوشم زدم یدست، موها کیرفتم، با  کترینزد
 گفتم: عامرانه و

 یایخوام دن یو م مونمیکه کردم پش یی_ من از گذشته ام و کارها
 دمویجد

... من به ینکن غیخوام خودتو ازم در یفقط...فقط م بسازم،
 چیکارلوس ه

 انتیبر خ یلیندارم که بخوام بهش متعهد باشم؛ پس دل یا عالقه
 کردن

 !گهیمرد د چینه کارلوس، نه ه ییانتخاب من تو نم،یب ینم
 یدستش را رو کهیزد و درحال یبود؛ کجخند زیچشمانش ت برق
 نرده
نگاهم کند،  نکهیاز پله ها باال رفت. بدون ا دیکش یم یچوب

 هوشمندانه
 :گفت

 .شمیپ یایب یتون یکرد م تتیاذ یی_ اگه تنها
 ششیاز من خواست پ سیدن انه؟؟یبودم  دهیدانم درست شن ینم

 بروم. از
معرکه بود!  نیزدم. ا یدور خودم چرخ یذوق و خوشحال سر
 عیسر



 هیخنک سر شب را به داخل ر یاز ساختمان آمدم و هوا رونیب
 میها

 شیدایدانم چطور پ ینبود، نم یکرد. از کارلوس خبر استشمام
 نبود.

 ششیآوردم و با فندکم آت رونیشلوارم ب بیاز ج یگاریس
 به یزدم.نگاه

شب،  یاهیآسمان نبود و س یپر از ستاره انداختم، ماه تو آسمان
 شتریب
ذهنم را  سیچتر پهن کرده بود. فکر دن نیبر دل زم شهیهم از

 یبدجور
داشتم آرامش  یزده و سع گاریمحکم به س یداد. پک ها یم قلقک
 یواقع
 یشدن به او م کیداشتم با نزد نانیبه خودم برگردانم. اطم را

 توانم، به
 کنم و تا ابد صاحب قلبش شوم. شیجادو یخوب
 و نیبهتر دیتمام شد، آمدم داخل و به اتاقم رفتم، با گارمیس یوقت

 خاص
که مجذوبش کند. به صورتم  یزیچ دم،یپوش یرا م میلباسها نیتر
 کرم

کردم. لباس  شیصورتم را آرا یو با ظرافت خاص دمیمال خوشبو
 راحت



را دور شانه ام رها کردم و با  میتمام موها دم،یپوش یلیشک و
 دنیپوش

اال با از پله ه دیآمدم. با ترد رونیبنددارم از اتاق ب دیسف یصندلها
 رفتم،
 هجوم افکار مزاحم دست بردار نبودند! بازهم
داشتم  ارتباطبفهمه باهاش  سیاگه دن ؟یکارلوس برگرده چ اگه
 ؟یچ
 ه و بس!خودم یافکار واه دهییزا نایچقدر خنگولم من! ا اَه
 یزدم؛ اما کس یدر چوب یرو یزیو ضربه ر دمیدر اتاق رس به

 در را
 تقه بلندتر. نبارینکرد، بازهم تقه زدم، ا باز

 شد. انینما میرو یجذابش جلو یمایدر باز شد و قامت و س ناگهان
 نگاه
. من هم دیلبش ماس یرو یبهم انداخت و لبخند یزیبرانگ نیتحس
 یلبخند
 بزند. یزدم و منتظر شدم او حرف پهن
 از هم باز کرد: یرا به طرز خوشگل شیلبها

 ...ی_خوش اومد
دلم  یرفت و مرا به داخل دعوت کرد. تو یسر راهم کنار واز
 یآشوب
را  ام کرده خیدلشوره داشتم؟ دستان  نقدریدانم چرا ا یپا بود، نم به
 به



ه کرد و در ادام یقدم جلو رفتم. خنده پررنگ تر کیو  دمیمال هم
 خوش
 اش گفت: ییآمدگو
 ممنونم. یبهم اعتماد کرد نکهی_ از ا

 باال یابروانش را کم د،ینگاهش کردم، چهره متعجبم را که د عیسر
 برد
 حق به جانب گفت: و

 یدون یدوست دارم، م یلیعاشق رو خ یمن...آدما یدون ی_ م
 چرا؟
 یبنده...رها م یم یبنده، رو همه چ یچشماشونو م یعاشق چون
 شن و

 نیجهان بسته. من ا یکه چشماشونو رو یرن دنبال اون کس یم
 یوابستگ

 دوست دارم. رو
کردم به  یسع یحرفهاش، گنگ بودم؛ ول دنیاز شن شهیهم مثل
 یرو

نازک  یگذرا به اتاقش انداختم و پشت چشم ی. نگاهاورمین خودم
 کردم:
شناسمش...انگار  یده، انگار که م یبهم م یاتاق حس خوب نی_ ا
 بازم

 مثل پناهگاه. یزیچ هی دم،یرو د نجایا



و فورا به سمت  دینگاهش را دزد د،یچشمهاش درخش یتو یبرق
 یصندل
فروخورده، خودش را  یآن نشست. بعد با خشم یرفت و رو اش
 یرو

 به جلو هل داد. یصندل
 .یبود دهیترس یلی...خنجایبار آوردمت ا هیسالت بود  هی ی_ وقت
و پرخطر بود. با  قیعم دم،یکرد، از رنگ نگاهش ترس نگاهم
 یدرنگ
 ادامه داد: کوتاه

تخت  نیهم یرو نجایا یول ؛یکرده بود سی_ از ترس خودتو خ
 آروم
 هی یات که تا صبح حت یمثل همون شب عروس ،یدیخواب یگرفت
 بارم

 .ینشد داریب
 دانستم ته قلبش چه خبر است! یکاش م یا
 خودم جرات دادم، آب دهانم را قورت داده و گفتم: به

 ام، از موش و گربه یلعنت یزندگ نی_ برام بگو...از خودم از ا
 یهایباز

کالف سردرگم و  نیشم از ا یم وونهیبامن!... دارم د خودت
 هر ده،یچیپ

 گره کور داره! گهیجا د هی نمیب یکشم، م یم نخشو



گرفته، به  یکم ییصدا سکوت کرد و بعد با یجوابم لحظات در
 حرف
 :آمد

 احساس ناب عادت کردم... نیتو و ا یای_ من به دن
 شیبودم. چشمها ستادهیکج کرد و نگاهم کرد، پشت سرش ا یگردن
 پر از
 شده اند. یباران شیشد، چشمها یبود. نمناک بود. باورم نم غم
زد و به  یآمد، پوزخند یقدم جلو رفتم، به زور نفسم باال م کی

 چشمانم
 زد: زل

 یبود یکه به تنم افتاد...تو به فکر کس ی_ بعد از اون همه زخم
 که بهش

 .یداد دل
 یدسته صندل یمقابلش زانو زده و دستم را رو قایرفتم و دق جلو
 اش

 خودش بود. یهمانجا که دستان پر مو گرفتم؛
 یهست که منو م سیبه اسم دن یدونستم کس یم دی_ از کجا با

 خواد؟
و  بیهمه تعق نیچرا ا ؟یبگ ویبهم همه چ یومدیهمون موقع ن چرا
 ز؟یگر
خودش را جمع کرد و باز در  یحرکتم انگار شوکه شد، کم از

 نگاهم



 کاملش گفت: تیبود، ابروانش را باال برد و با همان جد غرق
 بگم. یکوچولو بود یلیخ یخوام از وقت ی_ امشب فقط م

 لب باز کردم: شتریهر چه ب یاقیاشت با
 دوست دارم بشنوم. یلی_ خ

 د،یاش را پلک زد و نگاهش را ازم دزد شهیزالل مثل ش چشمان
 شیصدا
که مضطرب و  یشد، مثل کس ختهیلرزان و خودش بهم ر یکم

 نگران
 و گفت: نیزم یشروع کرد به ضرب زدن رو شیبا پا است،
ه ببودم. همه اش  داریمن تموم وقتشو ب ،یاومد ایرو که بدن ی_شب

 نیا
 نیا ریباتو ازدواج کنم...ذهنم درگ یروز هی دیکردم، که با یم فکر
 بود،

شه، فقط به خاطر سنن  یما به دست خودمون نوشته نم سرنوشت
 و

ت با تو ازدواج کنم اگر چه شونزده سالم از دیخاندان با نیقوان
 بزرگترم!

 تو حرفش: دمیپر عیو سر تند
 ؟؟یمن، به فکر ازدواج باهام بود یروز زندگ نی_ از همون اول

 صورتم کرد: خیکج کرد و نگاه نافذش را م یگردن
 یداد که مجبورم با دختر ی_ عاشقت که نشدم!...فکرش عذابم م

 ازدواج



...چرا؟ چون ازدواج کترهیکه شونزده، هفده سال ازم کوچ کنم
 دخترعمو،
 خاندانه. نیمقدسه و جزء سنت ها و قوان پسرعموها

 لب گفتم: ریام فرو کردم و غمزده، ز نهیس یرا تو سرم
 بود؟ یوسط گناه من چ نی_خب ا
 زد: یصدا دار پوزخند
من بودم که کم کم بهت توجو داشتم.  نیچون ا ،ینداشت ی_ گناه

 سالت هیحواسم بهت بود،  شهیکردم و هم یم یباهات باز
 .یوابسته شده بود یکه بهم کل بود

کامل  تیّ شد و با جد رهیرا به سمتم گرفت و در چشمانم خ نگاهش
 :داد ادامه

به  نهیعمارت و مرگ پدرم، ازت ک یسوز شیآت انی_ بعد از جر
 دل

 یب یلیچون اونشب پدرم حالش اصال خوب نبود و بعدشم خ داشتم؛
 گناه
خاطر نجات تو و مادرت، جون خودشو فدا کرد...اونقدر که  به

 ازت بدم
 کنم. تتیبهت صدمه بزنم و اذ ییجورا هیدوست داشتم اومد،  یم

که  یتو بود ونیم نیپدر و مادرت که اوج گرفت، ا یدعواها
 یداشت

 یدونست یو نم یبود دهیترس یلیشب خ هی. یدید یضربه م شتریب
 دیبا



 .یپناه ببر یک به
 دارد. آرام یتازه کرد، حس کردم بغض یزد تو چشمهام و نفس زل

 و گفت: دمینرم دستش کش یموها یرا رو انگشتانم
جا رو تخت  نیآوردمت تو اتاقم و هم ،یبود دهی_ محکم بهم چسب

 تا صبح
 یبهم گفت که تو دختر ب ی...اونشب حسیدیو خواب یگرفت آروم
 یپناه
حواسم بهت باشه...دوست داشتنت تو قلبم  شهیهم دیو با یهست

 پررنگ
 رانیهمه حواسم به ا ران،یمادرت با خودش تورو برد ا یو وقت شد
 و

 یم ختم،یهمه جوره به هم ر یومدین یوقت یتو بود؛ ول برگشت
 خواستم
شده ازت محافظت کنم؛ چون قطعا تو رو واسه خودم  یهرطور

 کنار
اطالع خونواده  یو ب یواشکی یلیخ نکهیبودم. بعد از ا گذاشته
 اومدم
ه برو کنم و بدونم تو رو  تونستم دست مادرتو ران،یا یتو دنبالت

 چه
ر سپرده! اون چندسال شدم نگهبان اون خونه و چون پد یا خونواده
 خونه



 ،یآموزش خدمات پرواز و خلبان یمدت رفتم برا هیبود،  خلبان
 بعدهم

شدم. از چند ماه  دتیوارد اون خونه جد دمیکه چ یبرنامه ا یط
 قبل با
 سن و سالمو باال بردم و میگر یو با کم ختمیر یطرح دوست پدرت
 خودمو
 دمیهمه ام ،یکرد یکردم و تو عمو فرزام صدام م یمعرف فرزام

 نیا
 اما افسوس که اصال ؛یمنو بشناس م،ینیبب گرویهمد یکه وقت بود،
 یچیه
 !یبود زانیازم گر نکهینبود و بدتر ا ادتی

وقت حدس  چیه دیجلب کرده بودم و شا یپدرتو تا حدود اعتماد
 زد، ینم
روز از خودم و  هیخونه اش.  امیبه بهانه دختر کوچولوش ب من

 خودت
که بهت دارم حرف زدم و گفتم که چقدر دوستت دارم؛  یعشق و
 تو یول
 یبرا یاقدام نیکه کوچکتر دم،یفهم یوقت نوینبود و ا ادتی یچیه

 فرار
خودمو  دیگرفت چرا با یحرصم م ی. گاهیکرد یاونجا نم ار

 هیاالف 



 یتبهم نداره؛ اما باز وق یتوجه و عالقه ا چیبکنم که ه دختربچه
 یم ادمی

عزممو  ،یبش یوسط تو قربان نیو چرا ا یداشت یچه سرنوشت اومد
 جزم
 .رونیب ارمتیکردم، از اونجا و اون خونه ب یم
خونه و برات  هیو آوردمت تو  دمیکردم و تو رو دزد نکارمیا

 پرستار
 یرخوردم و پرستار آدم ناجورخب بازم به مشکل ب ی؛ ول گرفتم
 از آب
ت و بازم از اون خونه منتقل ینیبب یبیآس چیو نخواستم ه دراومد
 کردم
 سرپرست. یب یبچه ها ینگهدار مرکز

 خونواده ام؟ شیپ ونان؟ی ی_ چرا همونموقع منو برنگردوند
 نگاهم کرد: ییبایدور باال زد و به طرز ز کیرا  راهنشیپ نیآست

 !یش یخسته م نینش ینجوری_ پاشو...ا
 که زد؛ یبودم و بدون توجه به حرف نشیتا زدن آست یتماشا محو

 لب زدم: لبخندزنان
 یزن یتا آرنج تا م تویمردونه لعنت رهنیاون پ نیآست ی_ وقت

 یانتظار دار
 برات!؟ رمینم

 یصندل یبه خودش داد و رو یاش رنگ عوض کرد، تکان چهره
 جابه



 کرد. یساختگ یشد و تک سرفه ا جا
نفر جمع شده  کیچطور در  ییبایهمه ز نیدانم ا یمن نم یخدا
 بود،
 کشیو ناب بود.بلند شدم و کامل نزد بایهم ز دنشینفس کش یحت

 شدم.
را دوست داشتم.  ویافترش یگرم شده بود، چقدر آن بو میها نفس
 شیرو
 صورت مبهم و مات شده اش! یزدم و عطشناک زل زدم تو مهیخ

 :دمینال رلبیز آرام
 برام نه گذشته مهمه گهی_ اونقدر دوست دارم و عاشقت شدم که د

 نه
 وقتات. یتند و خشن گاه یرفتارا
و  دیعقب کش یدستش بهم بخورد، خودش را کم یحت نکهیا بدون
 گفت:

 خواستم یکار م نیخونواده ات چون با ا شیپ اوردمتی_ اونموقع ن
 پدرتو

 شیپ ارمتیراحت ب الیکنم و بعد باخ رترشیعذاب بدم، پ شتریب
 خودم

 کوچولو.... پرنسس
 فشینرم و لط شیرا جلو آورده و دور گردنش حلقه کردم، ر دستم
 که به



کرد،  خیکردم. ته دلم  دایپ یخورد، حال خوش و سرکش میبازو
 انگار
 دم.کر یم میرا تقس میمرد عاشقانه ها کیبارم بود داشتم با  نیاول

 کردم: هم گذاشتم و نجوا یرو آرامپلک
که  یومدیو ن ینداد ریبهم گ شتریدونم چرا اونموقع ها ب ی_نم
 ینجوریا

عوضش االن اونقدر عاشقتم که حاضرم واست  یول ؛یکن عاشقم
 یهرکار
 .بکنم
جمع کردم و نشستم،  شیپاها یباز کردم و کامل خودم را رو پلک
 حالش

توانست بکند، او را  ینم یحرکت نیکوچکتر دم،یفهم یخوب م را
 به
م  چرخاند یصخر خود درآورده بودم. صورتش را به سمت ُُّ
 گفت: و

 مصرفش نگذشته باشه، وگرنه جنس فاسد خیکه تار تهیفیبا ک یجنس
 که
 خوره! یبه درد نم گهید

خودم را کنترل کردم، نخواستم طعنه اش  یخشک شد؛ ول دستانم
 آن دستم را محکم کی .رمیبگ یرا جد
 و با خشونت کامل گفت: گرفت

 ام نشو لطفا!! یشخص می_وارد حر



 کرد: یدندان قروچه ا ت،یداد و از شدت عصبان چیپ یرا کم دستم
 اومدم سمتت، یم یقیکه به هر طر ی_ گذشته ها گذشته...اون وقت

 یم
 .یشد یعاشقم م دیمرکز با اومدم

خوردم. مات و  نیزم یهلم داد و با پشت محکم رو یسمت به
 از رانیح

 شینکردم. از جا یحرکت نیاش، شوکه بودم و کوچکتر یآن حرکت
 بلند
 شلوارش فرو برد: بیدستانش را در ج یو کالفه و عصب شد

سراغ اشکان،  یو رفت ومدیاومد که ن ی_اون زمان بابد خوشت م
 بعدشم

غرق  شتریتو برف و روز به روز ب یمثل کبک سرتو کرد که
 ؛یشد

هم برام م گهید تشی...واقعینگاه بنداز هیدور و برتو  نکهیا بدون
 !ینبود

 نگاهم زل زد: یسمتم و تو برگشت
 گهیشدنت د دهیاونقدر که به کثافت کش ،ی_ اصال برام مهم نبود

 آزارم
 سرهپو بعدشم اون  یداشت ارتباطبا شهرام  نکهیداد، بلکه از ا ینم

 کرد! یام م جانزدهی...هبابک
آمد و رفت. با لرزش  یته اتاق را با کالفگ بار سر تا نیچند

 یمشهود



 غمبارش بود، ادامه داد: یدر صدا که
 بهت نشون ندادم، از بس گهیدوازده سالت شد، خودمو د ی_تا وقت

 کار
 رباناحترام و بله بله ق یاومدم مرکز، کل یدادم و م یم انجام ریخ

 برام
حرفم حرف بزنه، اونقدر  یتونست رو ینم یکردن. کس یم فیرد
 ونیم

ه و کله گنده هاش، واسه خودم جاپا باز کرده بودم ک رانیا سران
 اگه

مه تونستم دودمان ه یاشاره م هیکردن، با  یرفتار نم لمیم مطابق
 شونو

 ه واگه بخوام عادالن یباد بدم...حواسم همه جوره بهت بود؛ ول به
.. نبودم!. رانیسالو ا نهمهیگفته باشم، فقط به خاطر تو ا روراست
 تجارتم

 نیو هم یرونق گرفته بود و کارم اونجا بود، تو هم بود رانیا یتو
 سفت و محکم کرد. جاپامو
کز کرده و نشستم، به  یجمع کردم و گوشه ا نیزم یرا رو خودم
 چه

 گذشته ام، بوده؟ مهم االن بود که یتو یخورد بدانم چ یم دردم
 حنام

 نداشت! یرنگ سیدن شیپ



ا فشارد، آنقدر که آب دهانم ر یم یرا به سخت میگلو ینیسنگ بغض
 ینم

 دیبرخاستم و به سمت در رفتم، شا میقورت بدهم. از جا توانستم
 اگر
داشتم،  یطرفه ام برم کیاز سماجت دوست داشتن و عالقه  دست
 بهتر
 شدم! ینم رمیآنهمه تحق بود؛

 :دمیرا شن شیدر را بکشم که صدا رهیحرف خواستم دستگ یب
 میتو حر نجایا یایو ب نییپا یانداز یسرتو نم قهی_من بعد هر د

 یشخص
 .ام

از  یاش شدم که خال یجمله بعد دنیخشکم زد، منتظر شن میسرجا
 تیّ جد

 بود: کامل
 تو!! ی_چقدر بد
 کرد!؟ رییتغ کدفعهی شیبه سمتش برگشتم، چرا لحن صدا ناخودآگاه

د، کم مات چشمانم ش یلیشد و در فاصله خ کمیقدم جلو آمد، نزد دو
 یداغ
گوشه لبش را  یتلخ یصورتم نشست؛ با لبخند یرو ش،یها نفس
 کج
 :کرد



 خوادیدلم م یکنه! گاه یآرومم م یلیکردنت خ ری...تحقیدون ی_ م
 با
م شم دوست دار یاونقدر دلتنگت م میدو دستم خفه ات کنم، گاه نیا

 فقط
 و نگات کنم. نمیبش
 کن! آرزو هی_

 ه؟یچ منظورش
 :دمیرا باال بردم و نال میلنگ از ابرو کیشده،  مات
 ؟ی_ چ
 :دیخند
 آرزو کن... هیگم  ی_ م

چشمم  ریرا که ز یمژه ا یرا جلو آورد و با ظرافت خاص دستش
 افتاده
 برداشت و نشانم داد: بود،

 گم آرزو کن. یم نی_ نگا...واسه ا
و  باهام مهربان شود سیدندلم آرزو کردم،  یرا بستم و تو چشمانم
 دست
 بردارد، بعدهم عاشقانه بامن ازدواج کند. شیکارها نیا از

 به من زل زده. ک،یدر همان فاصله نزد دمیزدم و د پلک
 چه بوده؟ میازم سوال کرد که آرزو ش،یحرکت قشنگ چشمها با
 لب زدم: ینازک لحنبا 

 شه گفت. یبه نظرم...نم هیشخص زیچ هی_ آرزو 



کرد، به  یداشت نگاهم م یحرکت چیه یشده و مبهوت، ب رهیخ
 کنم.  یتوانستم دلبر خوب نظرم

 برداشت، با ناخن یکتابخانه اش فندک یرو از رفت و یبه گوشه ا
 یدانستم م یپوست لبش شد. نم َکندن دو انگشتش، مشغول زیت

 یرو یسراغم آمد. کم به مضمن یخواهد چکار کند! اما ترس
 کرد. دایپ گاریس یرو کرد و بعد پاکت رویرا ز کتابخانه اش

کردم دور از همه  یبکشه! فکر م گاریشه س یمن باورم نم یخدا
 هاس! یدیو پل ها یزشت
که  ییرا مقابلم گرفت و با صدا گاریجلو و فندک و پاکت س آمد

 گرفته و
 بود، به حرف آمد: مغموم
 بکش. گارتویجا و س نیهم نی...بشای_ ب
 ه؟یکارا چ نیمنظورش از ا ه؟یچطور آدم نیمن موندم ا اااایخدا
زده و خشک نگاهش کردم. ترسان و لرزان خواستم سوال  رتیح
 کنم

ه گرفت میزدم، نشد! دستانش را جلو بیاما هر چه به خودم نه چرا؛
 بود
 چشمانش پر از خون بود. و

 :دیتر از لحظات قبل، لب برچ آرام
 .ریخب، بگ ایبکنه؟... یآرومت نم گاری_ مگه س

 خیو فندک را گرفتم. هنوز نگاهش م گاریس دیبردم و با ترد دست
 میلبها



 :بود
 هد کبو نیبه خاطر ا نمیکنم، ا یکارا نم نیاز ا شهیباشه هم ادتی_ 

 گفت، ته دلتم خوندم. ویمژه بهم همه چ نی. ایکرد مهمونم
 یبه لب زد و چهره اش را لوس و مامان یا روزمندانهیپ لبخند

 کرد، تا
 بَب َرد. شتریرا ب دلم

 گارتویو س نیجا بش نیهم ای! بستمیمهربون ن نقدریا شهی_ هم
 بکش.

 یهم ته دلم داشت قُرص م دم،یترس یکردم! هم م یمخالفت م دینبا
 شد
 زنم. یدارم ُمخش را م نکه،یا به

ه ب یکنم، ضربه ا یبخواهم حرکت نکهیرا جلو آوردم، قبل از ا دستم
 پاکت
م . آن را با دو انگشت به لب گرفتدیکش رونیب گارینخ س کیو  زد

 و او
 روشن کرد و بهم فهماند، سرم را جلو ببرم. میرا برا فندک
 گاریبه س یدست روشنکرده و وقت کیخم کردم و فندک را با  سر

 .به آن زد و سرم را باال گرفتم یآن را آتش زد. پک محکم گرفت،
. دییپا یمرا م رهیخ رهیدو اخگر سوزان بودند که خ شیچشمها

نگاهش کردم.  دیسرم را، پشت گوشم زدم و و با ترد یجلو یمو
 زد و گفت: یکش دار لبخند مرموزانه

 کبود شد؟؟ ی_ لبات چرا زود



 یخنده بلند دم،یلب و دهانم کش یالفور انگشت رو یدستم، ف کی با
 کرد:

 دخترعمو...! ی_ عجب سوسول هست
ه دو انگشتم بود و آنقدر ک نیب گاریس امد،یاز حرفش خوشم ن چیه

و  دیاو و حرفش شد، خاکستر آن به انگشتم رس پرت حواسم
 سوخت!

پرت شد، هنوز روشن  یبه سمت گاریتکان دادم و س یرا تند دستم
 شیتمام پا یبا خونسرد سیسوخت! دن یفرش م یرو داشت بود و
اش، آن را له  یبراق مجلس یو با کف کفش ها گذاشت آن یرا رو

 کرد. انگشتانم
 زد. یم یبود و پوستش به سرخ سوخته
 سرزنشگر شد: لحنش

 !یام که هست ی_ دست و پاچلفت
 بانبود، آن را به سمتم لبم بردم و خواستم ز ادیانگشتانم ز سوزش

 عیبدهم؛ اما جلو آمد و سر نیدردش را تسک یبکشم و کم آن یرو
 :دیلبش ماس یو ضمن نگاه کردن به آن، لبخند رو گرفت رادستم 

 که سوخت! حواست کجاس دختر؟ نی_آخ آخ...ا
 کنم!  ینیب شیبعدش را پ هیثان یتوانستم حت ینم
 لبخند زنان گفت: 

 و سربه هوا! یهمونقدر خواستن ،یاتی_ االنم مثل بچگ
 نیگرفتم. ا ریو سربه ز اوردمیبود که تاب ن نیآنقدر سنگ نگاهش

 گرید



بودم،  دهیرا ند رشینوع نگاه کردن بود؟! خاص و ناب که نظ چه
 داشت

ع ام را مقط دهیبر دهیبر یکرد. نفس ها یم یانگشتان دستم باز با
 :دمیلب نال ریز و کردم

تو  ی_ بهت گفته بودم دوست ندارم هر لحظه، گذشتمو بکوبون
 ؟یدیچرا همش آزارم م پس مغزم؛
 کرد.  یبلند کردم، داشت با لذت نگاهم م سر

 شتریکردنتو دوس دارم پرنسس زشتو...اخم کردناتو ب تی_ اذ
 یلیخ ویکن تیشکا یخوا یو م یزن یبهم زل م یوقت دارم، دوس

 .دارم دوس شتریب
 کرد و گفت: واشیرا  شیلحن صدا 

دارم؛  یادیز ضی_ قبول دارم که تعادل ندارم، احساست ضدو نق
 به نفعته! شتریب یلیازم خ یدور پس

 ؟یهست ی_از کارگرم کارلوس برام بگو...ازش راض
گشت  یحرف حرف خودش بود و بازهم به خانه اول برم نکهیا از

کرد، حالم بدجور گرفت!  یم تمیو گفتارش آنقدر اذ حرکات و با
 چرخاندم. با هر دو دست، گردن یکردم و گردن درهم را میاخم ها

خواست ملزمم کند نگاهش  یخودش گرفت. م مقابل کج شده ام را
 .برگرداندم یکنم؛ اما من رو

 ...به شدت ازیخواد نگام کن یزنم، دلم م یحرف م ی_ وقت
 !!زارمیکردن، ب یمحل یو ب روبرگرداندن



 یمثل گنجشک م نهیس یکامل گفت. قلبم تو تیاش را با قاطع جمله
 از نگاه و نوع حرف زدنش. دمیبس ترس اززد،

 ...!تو چشمام نگاه کن و حرف بزن.؟ی_ جوابمو نداد
 :دمیکش یرا بلند کردم، دستانش شل شدند و من آه سرم

 هم من، هم تو! یدون یباشه؟...م یچه جور زندگ دی_ به نظرت با
 دونم چرا باهام ی. نمهیازدواج مسخره و صور نیا میدون یم خوب

 اون کارگر بدبخت گناه داره، دونم یم نویا یول ؛یکرد نکارویا
 نکن! تشیتوشده...اذ و دست من چارهیب
 و بالفاصله گفت: دیقهقهه خند به
 یک یزنه! نه واقعا فک کرد یاز گناه واسم حرف م یک نی_بب
 ؟؟یزن یو دم از گناه م یکن ینطق م یدار که یهست
شد،  یم شیر شیر شیاز تشرها یخورده بودم و دلم بدجور زخم
 آزاد کردم: را نفسم

قبول کردم؛  ،یرو که برام درست کرد یلیتحم یزندگ نی_ من ا
 شهیفقط ر ینجوریبه خدا انتقام گرفتن ا ست،یراهش ن نیا یول

 گهاهم من!  ینیبب بیهم تو آس نیاز ا شتری...نزار بسوزونهیآدمو م
بوده و من به درخواستت جواب مثبت ندادمو  یزیچ تو گذشته

 فراموش کن.
 صورتم داد زد: یکنم و با خشم تو لیحرفم را تکم یباق نگذاشت
 نهی...گفتم من ازت ک؟یکن یواسه خودت بلغور م یچ ی_ دار
زن  نکهیبه نفعت بوده تا ا شتریازدواج ب نیا یفهم یم بعدا ندارم و
کردم نظرتو به خودم جلب کنم؛ اما  یسع شیپ ساال ...منیمن بش



 یخودم بود که وقت ریتقص دمی...شایدید ینم تو اون زمان منو
 .ینوجوون بود یهوا سربه دختر هیکه  دنتیاومدم د
 !ادینم ادمی یزیمن چ یول ؛یزن یحرف م یدونم از ک ی_ نم

 دست به کمر به ،یو رفت سمت پنجره مثلث دیرا از من قاپ نگاهش
 و آرامتر از لحظات قبل، لب زد: ستادیا سمت آن

 فرستادم، یواست گل م دنت،یاومدم د یتو مرکز م شهی_ هم
 کیگرفتم بهت نزد میروز تصم هی نکهی! تا ای...کتاب...همه چپول
 یمرکز باشم. همه عوامل و پرسنل اونجا م یتو شتریو ب بشم تر

د دا شنهادیاونجا بهم پ ریمد ینجال هستم، حت تگریحما من دونستن
نه من  گهیکنم و تو رو از اونجا ببرم تا د یخواستگار که ازت

 بشم نه تو..! تیاذ
م از کارکنان اونجا باشم، ه یکیخوام به عنوان  یمدت م هی گفتم

 خدمت
جز قبول همه  یبشم. قبول کردن، چاره ا کیهم به نجال نزد کنم
 طمیشرا

 یمرکز رو من پرداخت م یها نهیهز شتریچون نصف ب نداشتن،
 کردم.

ه و ادام دیکش یسمتم برگشت و چشم تو چشمم شد، نفس راحت به
 داد:
با دوستت  السیدرخت گ رینور ماه، ز ریز یشب مهتاب هی_ 

 مشغول
 .شتیاومدم پ ،یبود صحبت



 یرا که م یزد، تمام فکرم را جمع کردم تا آنشب یجرقه ا مغزم
 گفت،

 خاطر آورم. به
 نداد...نه حرفام نه حرکات و رفتارم! یا جهینت چی_ اونشب ه

 :دمیحسرت لب برچ با
 ؟ینیپورحس ی_ تو...تو آقا

 وعجز  تیاشاره ام را به سمتش گرفتم و جمله ام را در نها انگشت
 ناتمام ادا کردم. مهین ،یناباور
 رد.ک نییحرفم باال و پا دییزد و سرش را به نشانه تا یکمرنگ لبخند
 .هیچه شوخ نیشه! آخه ا یمن!! باورم نم یخدا
هم  دیو شا زیانگ جانیه یبوجود آمد، غلغله و شور یدلم تنش در

 مخرب!
 هکه کارمان ب حانهیبود؟ من و ر ینیپورحس یهمان آقا سیدن یعنی

 !!ستین سیدن هیبود! اصال اون آدم شب ینیگرفتن پورحس مسخره
 یبا صدا سیزدم که دن یافکار مشوشم داشتم دست و پا م یتو
 یکم

 :دیکش رونیاما مقتدرش مرا ب لرزان؛
تضاد  ینیب یکه االن م یسیدن نی...ایدید ی_ تو اصال منو نم

 سیدن
 که برام یو پشت سرش اتفاقات میبود! دوران بچگ شیسال پ پونزده
 افتاد،



 یوقتا تو کاراش لنگ م یلیپسر کم حرف ساخته بود که خ هی ازم
 موند
 همبود که تو ب نیا دمیصلح کنه، ام رونشیب یایتونست با دن ینم و

 توجه
توجه  چیفراموش کنم؛ اما ه اون چند سالو کابوسو همه  یکن

 ،ینکرد
بهونه دست به  هیو هر روز به  ینقاط ضعفم گذاشت یرو دست
 یسرم م
 ویو داغ بد یاز مرکز فرار کرد یناگهان یلیبعدشم که خ ،یکرد

 رو دلم
 !یگذاشت
 کانکردم که با اش داتیپ یدو ماه دنبالت گشتم، تا آخرش وقت حدود
 رو
خود  نکهی...از ایازدواج کن یخواست یو م یبود ختهیر هم

 بهت مویواقع
ان مطمئن بودم، با وجود اشک بایواهمه داشتم، تقر یبدم، کل نشون
 َپ َسم

کنم،  فایتونستم با ینم گهیرو هم که د گهینقش کس د ؛یزن یم
 اونقدر

 یتوان نقش باز گهیزخم خورده بودم که د ،ینینقش پورحس از
 کردنو
 .نداشتم



 خکوبمیم میدر جا دمکهیشن یم ییحرفها زده بود، داشتم خشکم
 کرده بود.

 م،یدیخند یو کرکر م میآورد یرا در م ینیپورحس یادا حانهیر با
 نیا
 از پرسنل مرکز جا داده ینیکه خودش را پورحس سیبا آن دن سیدن

 بود،
 ها فاصله داشت. فرسنگ

 و با شتاب بالفاصله گفتم: جانزدهیه
 چشمارو نداشت! نیا ینیپورحس ؟؟یکرده بود یتم دستکار افهی_ ق
 پس
 خور بود که! یپسر الغر و َ توسر هیاون  ؟یچ کلتیه

 کالمش کرد: یچاشن یزهرخند
 سیاون همه تضاد باعث شد، دن یخور بود؛ ول ی_ آره توسر

 امروز
 یبشه...من خورد شدم، شکست خوردم، بارها و بارها؛ ول ساخته
 از جا
دوست  یلیگرفتم...تو روهم خ دیجد یبه زندگ میشدم و تصم بلند

 داشتم؛
نخواستمت!  گهیبا ازدواجت همه معادالت ذهنم پاک شد، د یول
 گهید

 خواستم به خاطرت ینم گهید چم،یو به پات بپ امینداشتم ب دوست
 دست



 بزنم! یهر کار به
 یشده بودند، نجواها داشتند جلوتر از خودم م ادیذهنم ز سوالت
 گفتند و
 گفتم: عیکرد. نگاهش کردم و سر یداشت قفل م مغزم

شه! اون  ی..باورم نم؟یتو بود ینیباور کنم پورحس ی_چطور
 یوقت

تونست تو  ینم د،یکش یزد اونقدر که خجالت م یحرف م باهام
 چشمام
 کنه! نگاه
 به سمت ییقدم جلو آمد، جا کیو  دیلبش ماس یرو یفیظر لبخند

در  یقطور آنجا پاکت یکتابها فیرد انیحرف از م یب کتابخانه،
 آورد.

 سمتم آمد و ضمن درآوردن چند قطعه عکس از داخل پاکت، با به
 گفت: یخونسرد

 .ینیاالن و اونموقع رو بب سیتفاوت دن یتون ی_ م
داخل عکس  ینکیپسرک ع یرا به دستم داد، محو تماشا عکس
 شدم، با
به  کیتنگ نزد یبود، چشمها ینیساده! آره خود پورحس یلباسها

 هم
من و  یدست گرم هیاش که آنروزها ما یته استکان نکیع ریز
 حانهیر

 !بود



 بلند گفتم: مهین یو صدا اقیاشت با
 خودشه! ی_ وا
 سیچشمانش زل زدم. واقعا خود  دن یرا باال گرفتم و تو سرم
 بود؟!
 کرد: یا خنده

 هیتو چشمام گذاشتم با  یتفاوت، لنز مشک نی_ خودم بودم با ا
 ته نکیع

 !یاستکان
جذبه  نیچرا با ا شم؟یپ یومدین افهیق نی_ خب چرا؟؟ چرا با هم

 ؟یومدین
 .دیخند

 شدم؟؟ یاومدم پسند م یم ینجوری_ اگه ا
که  ،یجا زده بود ی_ خب آره...تو خودتو نقش پسر دستپاچه ا

 چیه
 دوسش نداشت. یدختر
 :دیکش یآه

سر _ من اونموقع رنگ چشمامو فقط عوض کردم؛ وگرنه اون پ
 دستپاچه

صالبت و  نیام بود. من همه ا یخود واقع یگیرو که م یا
 اقتدارمو بعد

 اون روزا بدست آوردم. تو رو گم کردم، اونم بعد از اونهمه از
 و ریتحق



 یکیکردم که دستت تو دست  داتیپ یشدن، بعدم وقت یگرم دست
 گهید

 و وکه ت ارمیبه دست ب یروز قدرت هی دی...با خودم عهد کردم بابود
 همه

االن  شد، نمیو هم ارمیسلطه ام در ب ریجا، ز هیپدرتو بتونم  خاندان
 بعد
دارم که  ی...هوشهیدارم که مثال نزدن یاونهمه سال من قدرت از

 هر لحظه
دارم که جمع  یثروت ره،یبگ دیجد ماتیتونه تصم یکنه، م اراده
 هینشدن
 البته... و

 نگاهش برق از سرم پراند. یزیکرد و ت نگاهم
و  ازت تشکر کنم بابت به تمسخر گرفتنم تو اونروزا دی_ البته با

 یب
 مقتدر امروزو ساخت. سیدن ایکردنم، چرا که همه اون سخت تیاهم
 یمنبزنم، واقعا دهانم قفل کرده بود، باورم  یدانستم چه حرف ینم
 شد
 به خاطر من آنهمه تالش کرده باشد! سیدن
را دراز کرد، هنوزهم آنقدر خونسرد  شینشست و پاهاتخت  یرو
 یو ب

 کرد. یام م یبود که داشت کم کم عصب احساس



اما  دم؛ی_ من خواستم موفق بشم و شدم...به همه خواسته هام رس
 ؟یتو چ

سرش گذاشته بود، نگاهش را  ریرا در هم قالب کرده و ز دستانش
 به
 و کدورت بود، ادامه داد: نهیاز ک یکه ناش یگرفت و با خشم من

...از دور مراقبت یخودتو غرق کرد شتری_ تو روز به روز ب
 بودم،
 ؛یاز اون داخل کثافت بش شتریو نزارم ب امیخواستم ب یم یگاه
 بازم یول
 .ادیبالها سرت ب نیدونستم که ا یحق خودت م نویا

 یماز ابهامات از جلو چشمانم کنار رفته بود و من حاال  یا پرده
 توانستم،

 .شمیندیمرموزش، ب یو رفتارها سیبه دن یگرید جور
 یاطالعات نیخواستم اتاقش را ترک کنم، از من خواست با ا یوقت

 که از
 یو سرم تو چمیبه پروبالش نپ گریاش به دست آورده ام، د گذشته
 الک
، شدم ریسراز نییصدا به سمت پا یباشد. از پله ها آرام و ب خودم
 هنوز
 ،دمیبود. در باز اتاقم را که د سیگذشته و دن عیوقا ریدرگ ذهنم

 حدس زدم



کردم خودم را جمع و جور کنم،  یکارلوس برگشته باشد؛ سع که
 گرچه

او  یتوانست حت ینم سینبود و حکم دن یشوهر چیمثل ه کارلوس
 را

ر کند؛ اما د شیجبهه گرفتن در مقابل رفتارها ایبه اعتراص  ملزم
 عمق

 در یمن داشت، ترس یشوهرم که رو تیمالک میبه خاطر م وجودم
 زد. یموج م ناخودآگاهم

و  دهیکه دراز کش دمیتخت د یاتاق که شدم، او را رو داخل
 دستانش را

هم در کنارش بود و مثل  یچشمانش گذاشته. کاغذ و خودکار یرو
 شهیهم
 چیکرده بود که من در خواندنش ه ییآن را پُر از نوشته ها یرو

 تبحر
 اشتم!ند یخاص
 لبه یرو یبه کاغذ انداختم و سپس گوشه ا ینگاه میرفتم و ن جلو
 تخت
ق تکان داد، به نظرم حس کرده بود به اتا یرا کم شی. پاهانشستم
 آمده
ن در آن ساختما سیخواست به من بفهماند! اما با وجود دن یم ام،
 گرید
 آن مرد شوم که اسمش شوهرم بود! کینزد یتوانستم، حت ینم



ا ب یبه آه! بعد به حرف آمدم و خواستم قدر هیشب دم،یکش یبلند نفس
 او
 کنم. یحرف بزنم و بار دلم را خال د،یشن یرا نم میحرفها که

 یو گذشته ام مطمئن نبودم، م سیدن هی_ تا امشب که سر قض
 تونستم به

 االن... یسمتت؛ ول امیب یدلسوز ایترحم  یلیدل هر
اش را که  دهیو اندام الغر و دراز کش دمیسمتش کامل چرخ به
 یرو

 انگار پرس شده بود، نگاه کردم و با مکث ادامه دادم: تخت،
 امیانگار دن گهید دم،یبه خودم فهم سیکه از عشق دن ی_ از وقت
 عوض
عشق  نیباشم ا دواریتونم ام یرنگ باخته، من م ی...همه چشده
 یمیقد

 اال مراقبم بوده!س نی! اونمنو دوست داشته و همه ابرگرده
چشمانش،  یاز رو شیبه خودش داد و ضمن برداشتن دستها یتکان
 آنها
 نگاهم کرد. رهیخ رهیمن گشود و خ یبه رو را
 ترلهم به او زل زدم، نفسم را آزاد کردم تا حس عزتنفسم را کن من

 باشم. کرده
نکن  یپس سع ؛یدون یخوب م نویخودتم ا ،یستی_ تو لنگه من ن

 بهم
 !ستینبوده و االنم ن یازدواج از اولشم واقع نی...ایبش وابسته



مبهم نظاره گرم شد، انگار  یتخت نشست و با غم یرو شیجا در
 متن

نوشت و مقابلم  یزیکاغذ چ یرا درک کرده بود! رو میحرفها
 گرفت.

 تکان دادم و گفتم: یو عاجزانه، سر یسردرگم با
 تونم بخونمش! ی_ متاسفم...نم

 رهنشیبلند شد، پ شیگذاشت و از جا زیم یرا روکاغذ یدینوم با
 را

که گوشه اتاق بود. خواست از اتاق خارج  شیبعد کفشها د،یپوش
 شود، با
 بلند گفتم: مهین ییصدا

 شده؟ یچ ؟یر ی_ کجا م
 من با دیداشت! از کجا فهم یمرد چه حس قو نیا ستاد،یا شیجا در
 او

 یبا ناباور د،یبه سمتم چرخ یزدم؟ به سمتش رفتم و وقت حرف
 گفتم:

بهتره، من و تو احتماال  ینجوریا یخوام...ول ی_ من معذرت م
 هر لحظه

 باهم یارتباط گهیپس د م؛یاز هم جدابش دیخواست اربابمون با به
 نداشته
 بهتره. میباش
 کرد و از اتاق خارج شد. نییسرش را باال و پا آرام



هم دست بردار نبود. کارلوس مرا  یحس عذاب وجدان لعنت نیا
 تنها

ه برنگشت؛ ته دلم دوست داشتم ک گریکه رفت د یو آن رفتن گذاشته
 دست
 اطربه او فهماندم که به خ میمستق نکهیاز ا یسرم برداشته؛ ول از

 وجود
 داشته باشم، یارتباط چیتوانم با او ه یو دوستداشتنش، نم سیدن

 حس
هم  یوجدان داشتم. تمام شب را اصال نتوانستم پلک رو عذاب

 بگذارم و
ز که ا یمضمن چهی.دل پدمیچیکه داشتم، به خودم پ یبد چهیدل پ از

 یکودک
اب دانستم از خو یکرد. نم ینم میمواقع ترس، با من بود و رها در
 داریب

 ...میگنگ و نامعلوم بود برا زیشود! همه چ یچه م شوم،
تخت نشستم و به شب قبل و تمام  یباز رو مهین یچشمان با

 سیدن یحرفها
به در  یزدم که تلنگر یزل زده و پلک نم میکردم. به جلو فکر

 زده شد
 را صاف کردم: میافکارم را در هم شکست، صدا و

 تو... ای_ ب



 قامت شورا در چهارچوب در، نفسم بند آمد، دنیباز شد. با د در
 وقت نیا

 .دیایدر خانه چطور جرات کرده بود به آنجا ب سیبا وجود دن روز
 دم:را از هم باز کر میدلهره لبها یجابه جا شدم و با کم میجا در
 ؟یکن یچکار م نجای_ ا
 ینشان م الیخ یرا پشت سرش بست و سالم کرد. آسوده و ب در
 داد،

 م ومزاحم دور گوشم را باال زد یبلند شدم، موها میاز جا شتابزده
 گفتم:
 نجا؟؟یا یچطور اومد_ تو 
 گوشه لبش نشست و جواب داد: یلبخند
 منو برگردوند. سی_ دن
لو جگشاد نظاره گرش شدم. چند قدم  یباز و مردمکان مهین یدهان با
 آمد
ا نجکه آ یگذرا به اتاق یو با نگاه ستادیکنار من، در لبه تخت ا و

 بودم؛
 باز کرد: لب
شن که آدم فک  یممکن م یجور هی رممکنایاز غ یلیخ ییوقتا هی_
 ینم
با خودم  شتیازم خواست برگردم پ یوقت سیاز کجا بوده...دن کنه
 گفتم



 یکه داره به خاطر تنها نبودنت منو برم یاز قفالرو شکست یکی
 گردونه.

نداشت از جا بلند شوم؛ از بس که در شوک آن  یحس میپاها
 لحظات بودم.

 ا آزاد کردم:و نفس حبس شده ام ر دمیبه صورتم کش یدست
 !یبرنگرده که تو برگشت گهیکارلوس د دمی_ شا

 .ستمیو جذابش نگر بایاما ز ش؛یآرا یبه چهره ساده و ب و
 نم،هاتو پر ک ییتونم تنها یو م نجامیفعال من که ا انهی_ برگرده 

 الاقل تا
 گرده. یکه پدرت برم یوقت

 خوبه. یلیخ نی_ آره...ا
ق طب بلند شدم. آنروز شورا کنارم بود و میتازه، از جا یدیبا ام و

 عادت
. ناهار و شام میو گشت زد میمان به باغ عمارت رفت یشگیهم

 و میخورد
ام ُگل  یشورا به اتاقش رفت و مرا تنها گذاشت. َشم فضول بعد

 کرده بود
 مطمئن بودم از بایمطمئن شوم. تقر سیدوست داشتم از بودن دن و

 عمارت
از اتاقش  یدانم حت ینرفته؛ چون کامال حواسم بود و م رونیب
 رونیب



 با سقف کوتاه و خفه یدانم در آن اتاق دوازده متر ی. نمامدین
 یچکار م

 آمد! ینم رونیکه آنهمه ساعت را ب کرد
ا بجلو سرم را  یبودم و داشتم موها ستادهیا نهیهال کنار شوم یتو
 دو

ه ک دمید یچوب یپله ها یز رورا ا شیزدم که پاها یکنار م انگشتم
 دارد
بود از حرکت  کیقلبم نزد یلحظه ا ی. برادیآ یم نییسمت پا به
 .ستدیبا

آرام  یتا بتوانم کم دمیکش میگلو یرو یکم داشتم، دست نفس
 نیشوم...ا
کردم،  یاحساس م دنشیها با د یرا تازگ بیو غر بیعج حاالت
 انگار
 .را نداشتم یکارا چیه ییشد که توانا یبدنم فلج م یسلولها تمام
کاسته شود؛  بمیزدم تا از شدت استرس و حال عج یزور یلبخند
 چیاما ه
 نگاهش خسته و چشمانش پف آلود ستاد،یا مینداشت. روبرو یریتاث

 بود.
حبس شده ام را رها کردم و بدون مقدمه نگاهش را به سمتم  نفس

 گرفت
 گفت: و

 شت؟ی_ شورا اومد پ



و  ستادهیا شیشده بودم که خواستگارش جلو یشدم! مثل دختر هل
 قصد

 را دارد! انتخابش
 کردم. یپته ا تته

 _ آ...آره اومد.
 که اومد؟ ی_ مرس

 عادتش بود، مرا به خاطر تشکر نکردنم نیحرفش جا خوردم، ا از
 لب گفتم: ریگرفتم و ز نییکند. سرم را پا سرزنش

 شدم، از بس یم یداشتم روان گهیبرگرده... د ی_ ممنون که گذاشت
 که
 همدم بودم. یو ب تنها

را نظاره گر شد، پرغرور  رونیرا چرخاند و از پنجره ب چشمانش
 و با

 یبرآمدگ یرو ییمشتش را گره کرده و پشتش، جا صالبت،
 باسنش
 .گرفت

 چرا برنگشته خونه؟ کهی_ اون مردت
پروا و  یکرد؛ همانقدر ب یخالص م یریرا مثل ت شیحرفها همه
 یب

 !وقفه
 ؟یگ ی_ کارلوس رو م



اشتباه کرده  دمیپر از حرف و سکوتش را به من دوخت، فهم نگاه
 ام،

 و به جبران حرفم دمیچرا اسمش را آوردم. گوشه لبم را گز اصال
 آمدم
 گفتم: و

 !ادین گهی_ خداکنه برنگرده...اصال د
به سمت در  کهیبه من انداخت و درحال یا هانهیاندرسف نگاه

 یخروج
 رفت، خونسردانه گفت: یم ساختمان

 ه!زده که رفت یگند َهی_ خودشو گم و گور کرده کجا رفته؟...حتما 
شماردم و بالفاصله پشت سرش به راه افتادم و  متیرا غن فرصت
 گفتم:

منو  یوقت هیتو که  ؟یکرد تیچرا اونو وارد باز ه؟ی_ کارلوس ک
 یم

 ؟ینسبت بهم ندار یرتیغ چیپس چرا ه ،یخواست
 .دیسمتم برگشت و چنان با خشم نگاهم کرد که َ َز هره ام ترک به
 :دیکش رونیزبان ب شیدندان ها یالبه ال از

به خودم مربوطه...حرف اضافه ممنوعه و الزم نکرده  ی_ همه چ
 نقدریا
 !هیقصدم از کارام چ یاریمغزت فشار ب به
 برگشت و ادامه داد: قدم جلو رفت و بازهم به سمتم کی

 کنه تا یام م جانزدهیه شتریب گهید یت با مرداارتباط_ در ضمن 



م بش یرتیبهت ندارم تا غ یتیتعهد و حس مالک چی...! من هرتمندیغ
 برات.
 الفور گفتم: یگرفت و ف شیرا پ راهش
 کینزارم کارلوس بهم نزد ،یبهم گفت یشب عروس ادمهی ی_ول
 بشه.
 کرد: یرنگ عوض کرد و من من اش چهره

 و دوست داشتن؟ رتیغ یپا یبزار دیزدم...با یحرف هی_ حاال من 
 استنباط کردم. نجوری_ خب آره...من ا

 تکان داد: یبه عالمت نف یسر
 !نیداشته باشه که نخواستم بهت منتقل کنه هم یضیمر دی_ نه! شا

رج خانمان سوزش را گفت و به سرعت از در ساختمان خا جمله
 شد.
 سرم خراب شد. یرو ایدن

ا ردوال شدم، دستم  ن،یزم یرو یتوان چیه یشد و ب یخال میزانوها
 به

م. زل زد میزده ام را به جلو خیام گرفتم و نگاه  یمبل کنار دسته
 اگر

 ختم،یر یسرم م یتو یچه خاک دی صحت داشت با ّسیدن حرف
 گند َنیا
شده اصل  یهر طور دیکردم؟! با یجم و جور م دیچطور با را
 را هیقض



 دیگفتم با کارلوس همخواب شده ام؛ شا یم دیگفتم، با یم سیدن به
 سیدن

هم  دیکرد...شا یم ینشده کار ریو تا د دیشیاند یم میبرا یفکر
 اگر به

 دیگفتم شا یشد! آره اگر به شورا م یگفتم، وضع بدتر م یم سیدن
 بهتر
تواند کمک حالم باشد.  یزن است و م کیهرچه باشد شورا  بود،
 عزمم

شورا به عمارت باال  شیجزم کردم و همان موقع از شب، پ را
 رفتم،

 وچهره متعجب  د،یبود. تا مرا د یاتاقش در حال مطالعه کتاب یتو
 را به سمتم دوخت. رانشیح

 :دمیدر هم کش یاخم
 _ بدبخت شدم شورا...بدبخت!

زده  رتیتخت نشست و مات شده نگاهم کرد و ح یرو ش،یجا در
 کلمات

 :ختیر رونیب شیلبها انیم از
 افتاده؟ ی_ اتفاق
گه به من  یداره که م دزی...حتما اضهیگه کارلوس مر یم سی_ دن
 منتقل
 !شده

 ...قصه نباف!نمی_ درست حرف بزن بب



 :دمیترس نال با
.اونم نه داشتم. ارتباط_ کاش قصه بود... َم...من با کارلوس 

 حاال کبار،ی
 زم؟یتو سرم بر یخاک چه

 برخاست و موشکافانه نگاهم کرد: شیاز جا کامل
 گفته؟ یبهت چ قای_ دق
 :دمیکرده ام را به هم مال خی دستان

 یماریب دیکه شا ینش کیخاطر گفتم به کارلوس نزد نی_ گفت به ا
 داشته
 !ستینبوده و ن زایچ نیو ا رتی...وگرنه بحث غباشه
 شد. رهیشد و در چشمانم خ کیمن نزد به

 اگه یکم عاقل باش، حت هی ز،یخودتو بهم نر ی...الکدی_ گفته شا
 کی

داره، اونو  یماریزد، کارلوس مشکل و ب یحدس م سیدن درصدم
 وارد

 کرد. ینم یباز نیا
 :دمیصورت داغ و ملتهبم کش یکرده ام را رو خی انگشتان

 باشه...خداکنه. ینجوری_ خداکنه ا
کجا  تهگذاش مینیبب دی...باستشیشدن و ن دی_ فعال که آقا کارلوس ناپد

 رفته؟
 به شورا زل زدم: یشتریدقت ب با

 ؟یدون یم یزی_ تو از گذشته کارلوس چ



 :دمیپرس یشتریفقط نگاهم کرد. با سماجت ب یمکث طوالن با
 سیدن ه؟یبگو...کارلوس ک یدون یم یزیکنم اگه چ ی_ خواهش م

عاشقم  یزمان هیگه  یاون که م ه؟یچ نکارایاز ا قصدش
 یبوده...حت
 بشه. کینقش دو سه نفر جا زده و اومده به من نزد خودشو

 ی...ولهیچ نکارایقصدش از ا سیدونم دن ی_ آروم باش...من نم
 حدس

 زنم بحث انتقام باشه. یم
 به دل نداره. یا نهی_ نه...خودش گفت اصال ازم ک

 را معطوفم کرد. نگاهش
 شیجا پ نیهم یقول بد دیگم که با یرو بهت م یزیچ هی_ اما 
 خودمون

 .باشه
 لب زدم: جانزدهیه

 دم. ی_ قول م
 نیمه اد،یب ادمیبودم و  نجایکه منم ا ی...از وقتی_ کارلوس از بچگ

 جا
 یکرد، کتکش م یم تشیاذ سیام دن شهیعمارت بود...هم نیا یتو
 زد،

انداخت دور گردنش و دنبال  یداد و مثل سگ قالده م یم فحشش
 خودش

 بردش. یور و انور م نیا



 من آخه چرا؟ یخدا ی_ واااا
 دم،یکه من شن نطوری!! استیبهت بگم کارلوس کروالل ن نمی_ ا

 لکنت
 نتونسته حرف بزنه. گهیداشته که بعدها د زبون

بازم را به سمت  مهیدهان ن رتزدهیگشاد شدند و ح میها مردمک
 شورا
 :گرفتم
 شنوه؟ یم ینعی_ 

 کرد. نییحرفم باال و پا دییرا به عالمت تا سرش
 _ اوهوم.

توانست  یکوچک آن اتاق نم یفضا گریسرکش شدم، د یاسب مثل
 مرا
 :دمیشده نال یاغیو  ختیر یخود نگه دارد، ب در

زدم، اونم جوابمو  یباهاش حرف م یم...من از هر در ی_ ول
 یرو

 نوشت... یم کاغذ
 کرد: یزیتمسخرآم خنده
 نوشت؟ یم ی_ چ
 دونم. یدونم... نم ی_ نم
 .دیچهره شورا تاب یکرده ام رو خی نگاه
و مصمم. بلوزش را با دستش  عیبرخاست، سر شیاز جا شورا
 صاف



مرا نگاه  نکهیبدون ا د،یپوش یرا م شیکفشها کهیو در حال کرد
 کند، لب

 کرد: باز
 دایپ یسرنخ دیکارلوس رو بهم نشون بده...شا ینوشته ها می_ بر

 .میکن
 را بکنم؟ نکاریمدت ا نیا یبود، تو دهیبه ذهن خودم نرس چرا

د . ساکت بومیرفت ن،ییبه همراه شورا به سمت ساختمان پا شتابزده
 و

 نداخل ساختما یهمه جا را در برگرفته بود. تمام چراغ ها یکیتار
بود. شورا جلوتر از من وارد سالن شد و با نگاهش  خاموش

 اطراف را
 آمد. یبه نظرم مشکوک م شیدانم چرا رفتارها ی. نمدییپا
 نگفتم. چیه

 ؟ی_ نوشته هاشو برداشت
م بود و همه جور سواالت دره ریندادم، آنقدر که مغزم درگ یجواب
 و

 اشغالش کرده بود. برهم،
نگاه سرزنشگرش را به من گرفت و بازهم سوالش را تکرار  شورا
 کرد.

 آت و نیحرف به سمت اتاقم رفتم، چراغ را روشنکرده و از ب یب
کارلوس را جستجو  یکمد گوشه اتاق، نوشته ها یرو یآشغالها
 کردم.



 گرفتم. شیکردم، خودش بود؛ روبرو دایکاغذ پ چند
 ت وبه آن انداخ ینگاه د،یجلوتر آمد و کاغذ را از دستم قاپ شورا

 لبش نشست. یرو یپوزخند
 را از هم باز کردم: میلبها جانزدهیه

 نوشته؟ ی_ چ
 .دیخند زیکرد و نگاهم کرد، تمسخرآم سربلند

 _نوشته عاشقتمممم...دوستت دارم
ز ا یخوردم! آه یبه حال خودم تاسف م ای دمیخند یم دیدانم با ینم
 سر

 یرو یبلند تک تک نوشته ها یو شورا با صدا دمیکش حسرت
 کاغذ را
 نیو دوست داشتن بود. تا آخرابراز عالقه  شترشانی. بخواند
 نوشته.
صبرانه و  یخواند، ب یمتن را م یلب داشت با کنجکاو ریز شورا
 کم

را سفت گرفتم و تکانش دادم تا حواسش به من  شیبازو طاقت،
 باشد.
 نوشته؟ ی_ چ
 بایشد، تقر رهیکاغذ برداشت و به من خ ینگاهش را از رو شورا
 داد
 صورتش: یتو زدم

 ؟؟یگ ینم یزی_ چرا چ



 خشک، به حرف آمد: یرا صاف کرد و با لحن شیصدا
 که کهیشم و اونروز وقت یم داریب یخواب نکبت نیاز ا یروز هی_ 

 جنازه
راحت  الیکنم و بعدش با خ کهیت کهیخودم ت یرو با دستا سیدن

 باهات
 عشقم... کهیکنم....اون روز نزد یزندگ
حرف چه  نیدادم. منظور کارلوس از ا هیپشت سرم تک وارید به

 بود؛
گشاد شدند و  میآمد؟ مردمک ها یبدش م سیاز دن نقدریا واقعا

 نگاهم به
ف افتاده بود، شورا به سمتم آمد و کاغذ را در دستش صا یا گوشه
 کرد
 تر از لحظات قبل گفت: یجد و

 داره...وگرنه اون ینقشه ا هی...حتما ستیعلت ن یزدنش ب بی_ غ
 یب

 خورد. یآب نم سیدن اجازه
ترس به جانم رخنه کرده بود، شتابزده لب  دم،یلبم را گز گوشه
 زدم:
 مواظب خودش باشه. دیبگم...اون با سیبه دن دی_ با

 کرد. یصدادار پوزخند
 حرفاس! نیباهوشتر از ا سیهمش زر مفته...دن نای_ ا
 داد زدم: تیخونسرد بودن شورا کالفه شدم، با عصبان از



 تیدرصدشم واقع هی یزر مفته؟ اگه حت یگ یکرده...م دشیتهد_ 
 باشه
 ؟یچ

 نداره. یبه من و تو ربط هیقض نیخب...شلوغش نکن، ا یلی_ خ
 .دیخند

 سیواسه نجات جان دن ی_ کارلوس شوهر توئه...اونوقت دار
 یتالش م

 ؟یکن
 و نفسم را آزاد کردم. دمیصورتم کش یرو یدست

 شم. یوابسته اش م شتریروز ب ...روز بهسمی_ من عاشق دن
را صاف کردم  میشد، صدا دهیشورا زل زدم، نگاهمان درهم تن به

 و ادامه
 :دادم

 دم تا مال من بشه. ی_ اونقدر رو خواسته ام سماجت به خرج م
 :دمیام کوب نهیتخت س یرو

کردنش  دیتونم شاهد تهد یقلبم...پس نم یتو نجاسیجاش ا سی_ دن
 به

 تفاوت! یباشم و ب مرگ
ب و با تعلّل جوا دیکش یبود، آه میخاصش، زل زده به چشمها نگاه
 داد:

 .ینر راههی...حواستو جمع کن به بیر یاشتباه م ی_ راهتو دار



واسه از دست دادن ندارم که نگرانش باشم...تموم  یزی_ من چ
 عمرمو

 یها م یکردم، مهمون یبطالت گذروندم تا حاال...خوش گذرون به
 رفتم
 ساال، نیهمه ا یشدم؛ ول یخواست دوست م یکه دلم م یهر کس با
کردم،  دایرو کم داشتم و اونم عشق بود...من االن عشقو پ یزیچ
 ینم

 از دستش بدم. خوام
 کرد: یزیتمسخرآم خنده

تو رو نابود  سی!...دنستیعشق ن نیا یعشقه...ول یکن ی_ فکر م
 کرده،
 نیکه تو رو به بدتر یباش یمرد نیعاشق همچ یتون یم چطور
 شکل
 شوهر داده؟؟ ممکن

 ؛ینابودکردنتو بد اریاخت یکه دوسش دار یبه کس یعنی_عشق 
 یول

 کنه! ینم نکارویکه ا یکن اعتماد
 سیبه آنجا ختم شد. قامت دن مانیتقه در که آمد نگاه هردو یصدا
 در

 حبس شد. نهیدر که افتاد نفسم در س چارچوب
قدم جلو آمد، آنقدر که سکوت در آنجا حکمفرما بود،  کی سیدن

 یصدا



 ستادیا شیو بس! در جا دمیشن یکالجش را فقط م یکفشها ریرجیج
 و با

ترسناکش اول به من، بعد، شورا نگاه کرد. شورا هم  یچشمها
 درست
لبش  یدارد، زبان رو یدانستم چه قصد یبود، نم دهیمن ترس مثل
 دیکش
 حرکت اغواگرانه نیکرد؛ ا سشیخ د،یایرف ببه ح نکهیقبل از ا و

 را از
 عشق من! یا ادگرفتهی کجا

ه زد و کنار الله گوشم ب یخواند، لبخند یذهنم را م یصدا انگار
 یآرام
 :دیبرچ لب

زنه، همه گذشته ها  یدلبرت که برق م یچشما نیاوقات ا ی_ گاه
 رو
 بره. یره و از ذوق دلمو م یم ادمی
 من! یکف کردم خدا جمله قشنگش از

 ینبود؛ ول ینیب شیصورتم را گرفت، بازهم قابل پ یپهنا یلبخند
 هرچه

خواست  یرا دوست داشتم و دلم نم کشیلحظات رمانت نیبود ا که
 چیبه ه
از دهانم خارج کنم،  یاز دستش بدهم. تا خواستم کلمه ا وجه

 نگاهش را



 گفت: تیّ سمت شورا گرفت و با جد به
 اومده؟ شیپ ی_ اتفاق
 میدستش، در پشتش قا یکاغذها را تو یبه طرز نامشهود شورا

 کرده و
را صاف کرد و  شیکرد خونسردانه عمل کند. صدا یم یسع

 کلمات را
 کرد: یلبانش جار یرو یو شمرده ا قیطرز دق به

حوصله اش سر رفته بود،  یینجال تنها ست،ین ی_اتفاق خاص
 اومدم که
 باشم. کنارش

حواسش را  نکهیا یکرد، برا یداشت شورا را نگاه م موشکافانه
 پرت
 بالفاصله به حرف آمدم: کنم،

 ره. یکسل کننده اس، حوصله آدم سر م نجایا ی_ آره...واقعا شبا
 متماما پر از احساسش را به س ق؛یو بازهم نگاه دق دیسمتم چرخ به

! هیبرداشت خودم بود که رنگ نگاهش احساس نیا دهمی. شاگرفت
 سیدن
جمله عاشقانه در گوشم زمزمه  کیکه  نیچه به احساس...هم را

 کرده
 بودنش که نبود! یبر احساس لیدل بود
ا ر شی. فقط صدادمیگرفتم و نگاهم را از نگاهش دزد نییرا پا سرم
 :دمیشن



 ایب_ شورا تو برو به عمارت باال و اتاق خودت بمون...نجال توهم 
 باال

 دارم. کارت
الفور سرم را باال گرفتم و در  یاش، ف یجمله دستور دنیشن با

 چشمان
اما نگاهش نکردم، دلم  دم؛یشورا را شن یغرق شدم. صدا زاللش

 ینم
را از  ییایدر یآن چشمها دنیپلک بزنم و فرصت د یحت خواست
 دست
 .بدهم

 .ریرم...پس شب بخ ی_ باشه من م
به سمتم رفت، به محض رفتنش شورا  رونیاز اتاق ب عیسر سیدن

 هجوم
 .آورد

که  یدون ی..میگ یبهش نم یزیکارلوس چ ی_ نجال از حرفا
 چقدر
 کنه. یناکار م مونویکیوسط  نیا ه،یقاط
 نیا رانیح نقدریداشت که ا یمشکل سیخورم، شورا با دن یم قسم

 بود! موضوع
 پروا جواب دادم: یو ب تند

 نفهمه؟ یزیچ سیدن یم ّصر ُنقدری_ حاال تو چرا ا
 ساده نباش لطفا. نقدریا _ خره



 ؟یا دهیچیپ نقدری_ تو چرا ا
 به آه. هیشب د،یکش یبلند نفس

 گهیاومد من د شیپ یمشکل یخواد بگو...ول ی_ باشه هرچه دلت م
 .ستمین
برگشت و  یرا گفت و از اتاق خارج شد. بعد از مکث کوتاه نیا

 یکاغذها
 تفاوت لب باز کرد: یرا به سمتم پرت کرد و ب دستش

 عاشقانه ات...جمعشون کن. ینامه ها نمیا ایب_ 
فکرم  شتریزده از حرکتش، به او و رفتنش زل زدم؛ اما ب رتیح

 نزد
 چکارم دارد! نکهیبود و ا سیدن
کاغذها رد شدم و قبل از خارج شدن از  یخاطر از رو نیهم به

 اتاق
چند بار  میو از ادکلن خوشبو دمیلبم کش یقرمزم را رو کیمات
 یرو

 .دمیعطر پاش خودم
 عیرا دو دوتا کردم و سر یروانیش یتا اتاقک رو یچوب یها پله

 خودم
ط فر رساندم. تا قبل از وارد شدن به اتاق، از سیبه در اتاق دن را
 جانمیه
به در زدم  یچه احضارم کرده. تلنگر ینکردم که برا یفکر چیه
 و



انه مرد یصدا یشد و وقت نمیکردم مرا به اتق دعوت کند، هم صبر
 و

 یرا فشار دادم و داخل شدم. رو گرهیآرام دست دم،یرا شن بَمش
 یصندل
 ینشسته بود و با وارد شدن من، نگاهش صاف رفت تو اش

 صورتم و
 لبهام مکث کرد. یرو
 جلو... ای_ ب
صورت و  خینگاهش م ستادم،یسمتش قدم برداشتم و صاف ا به
 میلبها
 با همان لحن کش دارش لب باز کرد: بود،
ون بود با اون دختره دستت یاون کاغذپاره ها چ نمیخب...بگو بب_ 
 بود؟
 یعاد میکه مهم بودنش را برا د،یخونسردانه سوالش را پرس آنقدر
 جلوه
 بزنم یبگم؟ از متن نوشته کارلوس حرف یچ دیکردم، با ی. مکثداد
 !انه؟ی

خواست باهام حرف بزنه رو  یمدت کارلوس که م نی_ خ...خب ا
 کاغذ

 نوشت،من... یم ییزایچ هی
. نینگاهم کرد، ترسناک شد و خشمگ نانهیزبیبرخاست و ت شیجا از
 کی



 جلو آمد، از ترس عقب گرد رفتم و با تته پته ادامه دادم: قدم
 آوردم. یازش سر در نم یزی_ م..من...چ

 :دیفکش منقبض شد و غر تیعصبان از
بازم بهت گوشزد کرده  نویا اریمن اسم اون کثافتو ن شی_ پ

 بودم...نکرده
 بوم؟؟
گر گرفت، که اللم کرد. آب  ُکهویبود و  ادیز تشیعصبان آنقدر

 دهانم را
 .دمییو با چشمان نگران او را پا دمیبلع یسخت به

 :دیخند زیشسخرآمیدندانها
 ده؟ی_ اون بُزمچه نقشه قتل منو کش

 کردم. نییسخنش، باال و پا دییرا به نشانه تا سرم
 کرد. ییبه تمسخر خنده ا بازهم

 ؟ی_ و...حاال تو نگران من
 یزیاز هر چ قتیبود، گفتن حق دهیو اضطراب امانم را بر ترس

 مهم تر
 :دمینال رلبی. آرام زبود

 تونم به نبودنت فک کنم. ی_ من عاشقت شدم...نم
 یکج شد و انگشتانش را آرام رو یکمرنگلبش با لبخند  گوشه
 بازوانم

 و همانطور زل زده بهم، لب باز کرد: دیکش
 حرف رو چندبار بشنوم. هیحرفت...دوست ندارم  هیتکرار یلی_ خ



 و ناله وار گفتم: مصرانه
خواد بهم توجه  یمن به بودنت عادت کردم، دلم م ی_ ول

 توقع نی...ایکن
 ه؟یادیز

 یم یرا به سمتم گرفت، لب و دهانش را لول کرد، انگار چشمانش
در  ،یرا در دهانش مزمزه کند که با توقف کوتاه حرفش خواست
 جوابم
 :گفت
 ؟یعشق دار نیواسه ا یمنطق لی_دل
 .یو منطق لیدل چیه ی توم ب َازمندینداره، من فقط ن یخاص لی_ دل
دستان  انیدر م میعمق چشمانم گم شد و ضمن فشردن بازوها در
 یقو

 گفت: اش،
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 هیبدم که  ینطوریا تتویحسن ن نیتونم جواب ا یخب م یلی_ خ
 مدت
 یده کرکه بهم شده آگا یدی...تو منو از تهدمیداشته باش ارتباط باهم
 و من
 ...یخوایکه تو م یهمون دم،یمحبتتو م نیا جواب
 :دمیپرس شتابزده
 ؟ی_ چ

جوابش  دنیبودم، منتظر شن جانزدهیبود؟ آنقدر که ه یچ منظورش
 نشدم

 بالفاصله گفتم: و
 ؟ید یکنارم؟ جواب عشقمو م یمون ی_ م
آن مرا به سمت خودش  کیو خالصانه!  فیکرد، ظر یا خنده
 و دیکش

 یداغش را رو یکرد، نفسها کیرا به صورتم که نزد صورتش
 آن
 .دیپاش

 خواد؟؟ یهات نم ارتباط هی_مگه دلت 
 خواستم چکار کنم؟ من یفکرم منجمد شد! م دم،یدهانم را بلع آب
 سیدن
خواستم  یخواستم، من روح و روانش را م یبا تمام وجودش م را
 به

 نه فقط صرفا جسمش را! اورم،یخودم در ب ریتسخ



 لب زدم: آرام
 خوام. یبخشتو نم هی_تمام تو سهم منه!... من 

کرد،  یاراده ام م یگوشم آورد، بازهم داشت ب کیرا نزد لبش
 بازهم
 یشدن به کس کیشدم. آخر من توان نزد یسست و کرخت م داشتم
 که

 یبودن، وخامت بد کینزد نینداشتم.ادوستش داشتم را  عاشقانه
 میبرا

 .داشت
 دلم را برد: نجواکنان

 _ بودن در کنار من تاوان داره.
 دم! یدم...تاوانشو م یباشه م ی_ هرچ

 زد: ینگاهم کرد و چشمانش برق روزمندانهیپ
 گم. ی_ قدم به قدم م

 یم شل کرد، کنارشانه اکرد و دستانش را از دور  میآن رها کی
 رفت،
ش کنارم گرفتم و مات حرکات واریحفظ تعادلم، دستم را به د یبرا

 بودم،
بدون  ستاد،یقرا گرفت و دست به کمرش ا یپنجره مثلث یروبرو

 نکهیا
 کند. نگاهم



 یکه باهات م ی...طبق قرارینیسانتور رهیجز یدارم تو الیو هی_ 
 زارم

 اونجا. یآ یم
 گفتم: کنجکاوانه

 _ چرا اونجا؟ آخه چرا؟
 :دیلبش ماس یرو یبرگشت،مرموزانه لبخند سمتم به

خوام به  یم ینجوری...خب من ا؟یبمون شمیپ یخوا ی_ مگه نم
 میحر

 کنم. یام دعوتت م یشخص
 یم جیدانم، داشتم گ یبود؟! نم نیدلش هم واقعا هم تیدانم ن ینم

 شدم.
 عتیمن و همه عناصر طب نیب یاضطراب انیشدم، انگار جر ساکت
 داشت
 شد. یم شتریو ب شتریشد که لحظه به لحظه اضطرابم ب یم برقرار
 خواسته ات نبود؟ نی...مگه ا؟یچرا ساکت شد ؟یشدی_ چ
 چیلحظه افکارم منجمد شده بود، ه کیرا بلند کردم، در  سرم
 یجواب

 سلطاما خودم را کنترل کردم آرام و م د؛یلب و دهانم لرز نداشتم،
 باشم.

 یاجبار یزندگ هی...تو منو وسط یروشن کن فمویتکل دی_ اول با
 قرار
 .یداد



 و دیکش شیدندانها ریکرد، آن را به ز سیرا با زبان خ نشییپا لب
 با

 جواب داد: یکوتاه مکث
 که اون یمونه واسه وقت یم یقطع می....تصمنهی_ فعال وضع هم

ه سنگم که باش ریکنم، ز یم داشیبشه...که البته پ داشیپ کهیمردت
 ارمشیم
 .رونیب
 لب زدم: جانزدهیه
 شم؟ یاونوقت ازش جدا م یعنی_ 

 چشمانم رفت. یرا به گوشه لبش راند و نگاهش صاف تو لبخندش
 بشه. یکه چ رمیگ یم می_ اونجاشو من تصم

ن با لح سینزدم که دن یحرف گریگرفتم؛ د نییسرم را پا یدینوم با
 آرام
 بازهم به حرف آمد: یتر

 ندارم. تیکار یبر یتون ی_ م
 توانستم فکرش ینگاهش کردم؛ نم کینزد هیلند کردم، از زاوب سر
 را

 نگفتم. چیه گریپس د بخوانم،
 در را فشردم و خواستم خارج شوم، که مهربانانه گفت: رهیدستگ
 وقف تو کردم تاحاال. مویباشه من تموم زندگ ادتی_ 
ا بم، به پشت سرم که او بود، نگاه کن نکهی. بدون استادمیا میجا در
 لحن



 جواب دادم: یو خشک سرد
 کنم؟ کاریچ قایدق دی_ االن با

 .یهمه درد رو احساس کن نیتا ا یمن باش یجا دی_ با
 .دمیسمتش چرخ به

بفهم درد با درد دوا  نویا یول ست؛یکس ن چیه یکس جا چی_ ه
 ینم
از گذشته هست تمومش کن، از نو شروع کن؛  ی...اگه حرفشه

 چرا همه
 !؟یکن یمسئله م ویچ

 پررنگ و صدادار شد. پوزخندش
 و درشته. زیر یبگم که پر از غده ها یشد از دل ی_ کاش م
 و تنفر از کجا شروع شده؟ یخودخور نهمهیا یگ ی_ چرا نم

 که گفتم، اونجا همه ییالیهمون و میر یگم...فردا باهم م ی_ م
 رو یچ

 گم. یم بهت
و  یرا گرفت، با خوشحال سراسر وجودم یرینظ یو شعف ب یشاد
 دهان

 یاو با صد دمیدستانم را محکم به هم کوب جان،یباز از فرط ه مهین
 دهان
 کردم: باز
 ممنونم...ممنونم. ی_وا
*** 



منحصر به فرد و  یزندگ کیشدم،  داریصبح که از خواب ب از
 بیعج
بودم،  شیزندگ یرازها دنیو شن سیشد. به فکر دن دیمن تول در

 قطعا
 زیگفتن داشت. حمام کردم و خودم را کال تم یبرا یدنیشن یحرفها

 و
به  یدگینرفتم و مشغول رس رونیکردم. تا ظهر از اتاقم ب پاک

 خودم و
م اننگر ایآمد. گو دارمینرم و خوش حالتم بودم که شورا به د یموها
 شده
را از من  سیشب قبل و رفتن به اتاق دن انیخواست جر یو م بود

 سوال
م کرد یم شیداشتم خودم را آرا کهینشسته و درحال نهیآ ی. جلوکند
 شیبرا
حرف زدم. برخالف تصورم شورا از  سیدن یالیرفتن به و از
 دنیشن
 مخالفت کرد. شترینکرد و ب یاستقبال چیحرفها ه آن
 ای مهم نبود، شورا میکس برا چیبرخاستم. نظر ه میتفاوت از جا یب

 هر
شد. به  ینم سیکرد، مانع رفتنم با دن یکه مخالفت م یگرید کس
 نیهم



 حرف از اتاق خارج شدم، خودم را آراسته و خوشبو کرده یب لیدل
 بودم
ما رفتن کنم؛ ا یبرا یبروم و اعالم آمادگ سیخواستم نزد دن یم و

 شورا
 دنبالم کرد و گفت: مهیسراس
 ؟یکن یمعلوم هست چکار م چی_ ه

نان کمه به او از پله ها باال رفتم، دنبالم آمد و بازهم زمز توجو یب
 لب
 :زد

 شه. یازت دلخور م یبشه، حتما کل نکاراتی_ پدرت اگه متوجه ا
 جواب دادم: لیم یب

 سال ستیکه اسمش پدرمه ندارم، ب ینسبت به کس ی_ حس خاص
 یلیزده...پس دل بشیکردم، دوماهه غ داشیاالنم که پ نداشتمش،

 نمیب ینم
 از خواسته خودم بگذرم! یا گهیهرکس د ایخاطر اون  به

 نشد، بدون توجه به شورا یخبر سیبه در زدم؛ اما از دن یتلنگر
 رهیدستگ
. دمیکش یکردم، در که باز شد، به داخل آن سرک نییرا باال و پا در

 شورا
هل داد و خودش جلوتر از من داخل اتاق شد و  یبه سمت مرا
 انهیموذ
 زد: یکج لبخند



 ؟یکن دایپ یچ ریاتاق خفه و دلگ نیاز تو ا یخوا ی_ حاال م
 کرد، شوکه شدم. یداشت به کار نکرده متهمم م نکهیا از

 نکن! شییرو معما هیاومدم، لطفا قض نجایا سی_ من دنبال دن
 :دیخند

 _ باشه منم گوشام دراز.
 _ قصه نباف لطفا!

 تویواقع یخوا ینم ؟یوارد شد گهیدر د هیچرا امروز از  هی_ چ
 قبول
 ؟یکن

 دونم. یکه م هیهمون تی_ نه...چون واقع
 اطرافت چه خبره. یدون یو نم یبرف کرد ری! سرتو زی_ احمق
را نداشتم،  شیرهایتحق دنیآمد، تحمل شن یداشت به جوش م خشمم
 باخشم
 :دمیغر

 پوچه؟؟ سیعشق دن یبه من بفهمون ی_ تو چته؟ چرا اصرار دار
 شیدر جا خیدمش گذاشتم که س یشد، انگار پا رو نیهم خشمگ او
 ستادیا
 داد زد: و

 .یر یجا نم چی_ تو امروز ه
 یک یپریدختر اک نیرا نداشتم، مگر ا شیتحمل زورگفتن ها گرید

 بود



 به ساز او دیکرد و بعدش هم با یم نیو توه ریمرا آنهمه تحق که
 یم

 !!دمیرقص
صورتش، داد  یام حبس کردم و با تمام قوا تو نهیس یرا تو نفسم
 زدم:

 ...رمیقرار م نی_ من حتما سر ا
خشمش را فرو داد؛ چشمان زاغ و پرفروغش، ترسناک تر  شورا
 از
 یدندانها یشده بودند، به سمت من هجوم آورد و از البه ال شهیهم
 دهییسا
 :دیاش، غر شده

و ت خوادیتله اس!...! اون م هیهمه اش  نایا یبفهم یخوای_ چرا نم
 رو
 بندازه. ریگ
اثربخش  میشورا برا یخواستم فکرم را منحرف کنم و حرفها ینم

 باشد،
 شتریخواست ب یکرد. دلم نم یخوب م سیدل من را، فقط دن حال
 از آن

گونه اش، گوش کنم. به سمت در هجوم  حتینص یها هیتوص به
 بردم و

رک را ت سیاتاق دن دیبا عتریسرهر چه  دم،یدسته در را کش د،یق یب
 یم



حتما  د،ید یو مرا با شورا، آنجا م دیرس یاگر از راه م کردم،
 خمیتوب
 راپاگرد، شو یبردارم؛ تو یبخواهم قدم نکهیکرد، اما قبل از ا یم
 از

 سیدن شیاز رفتن پ گرید کباریبه بلوزم چنگ زد و خواست  پشت
 و

 کند: منصرفم میکه با هم گذاشته بود یقرار
بدونه چه  یزیچ هیقض نیاگه کارلوس از ا یدون ی_ م

 ی..هرچشه؟؟یم
 اون شوهرته، اسمش تو شناسنامه ته! به عواقب کارت فک باشه
 ...هاااان؟!!؟؟یکرد
خواست  یآورد و م یم شمیرا پ یاسم آن مردک عوض نکهیا از
 نگونهیا

 از فعل یبه سراغم آمد، آماج یندیکند؛ حال بد و ناخوشا منصرفم
 و

 یب یوجودم را در برگرفت و خشم یسراپا ضیضد و نق انفعاالت
 حدو

ه دو دستم را ب صال،یشد. از فرط خشم و است دهیبه درونم تن حصر
 تخت
 و ُهلش دادم: دمیاش کوب نهیس

 _ خفه شو...



و  چیپ چیپ یپله ها یشورا و َغلت خوردنش رو غیج یصدا
 در ،یچوب
 یو قلب رانیح یخشکم زد و با چشمان میشد. در جا ختهیآم هم

 پرخطر،
 !یعکس العمل و حرکت چیصحنه خلق شده زل زدم، بدون ه به

 افتاد. یجانش، جلو در ورود یو بدن ب دیپله رس یبه انتها شورا
 تمام

ر کا ام، از کار افتاد. قلب پر دردم، قادر به ادامه یقلب مکنونات
 نبود و
در  به وجود آمده بود که ناگهان،حادثه  زیشلوغم در حال آنال ذهن
 باز
 یخدا یدر چارچوب در قرار گرفت؛ وااا س،یو قامت بلند دن شد

 من! با
 کردم؟! یم دیکه زده بودم چکار با یهمه گند نیا
افتاده  شیپا یحرکت شورا که جلو یبه جسم ب رانیمات و ح سیدن

 بود،
 نگاه کرد؛ بعد سرش را سمت من باال گرفت. بروبر
 چه خبره؟ نجایافتاده؟ ا یاتفاق_ چه 
رمق شده بود. چشمان  یو ب نیسنگ د،یچرخ یدر دهانم نم زبان
 میترسو
خشم و  یکه از تارها یبا لحن نبارینداشتند. ا ستنینگر توان

 تیعصبان



 را باال برد: شیشده بود، دهان باز کرد و صدا پررنگ
 چه خبره؟؟ نجای_ گفتم ا

شوک بودم، لب  یشدم، هنوز تو ریسراز نییپله ها به سمت پا از
 و دهانم

گرفت. به  دنیو قطرات اشک مثل فواره از چشمانم بار دیلرز
 که سیدن
 :دمیکنان نال هیرا باال بردم و گر میصدا دم،یرس

 ی...شورا خودش بود که عصبادیب شیاتفاق پ نیخواستم ا ی_من نم
 ام

 گم. ی...به جون خودت راستشو مکرد
 انداخت و بعد خم شد و به حالت نشسته دوبهم  ینگاه یرچشمیز

 رهیخ یگردن شورا گرفت و نگاهش در گوشه ا یرا رو انگشتش
 ماند.
 دهیدلهره و اضطراب امان دلم را بر ختم،یر یداشتم اشک م هنوز
 بود.
 در وچکار کنم؟قلبم به تالطم آمد  دیسرش آمده باشد، با ییبال اگر
 میجا
 و زجه کردم: دمیرا به هم مال شدم. دستانم ینم بند

 بشه. ینطوریخواستم ا ینشده باشه...من نم شیزیشورا چ ای_ خدا
خونسرد و  شهیکامل برخاست، خوش بحالش هم شیاز جا سیدن

 مسلط
 .بلرزد و خودش را زود ببازد شی. مثل من که نبود، دست و پابود



 شد.چشمانش رهیسمت من آمد، با مکث در چشمان اشکبارم خ به
 انگار

 و برنده! زیداشت، ت زهین
 ...که...حاال اومده.ادیب یخواستم خون از دماغ کس ی_نم

چرخاند و با آن  یماهرانه در دهانش م یبیرا به طرز عج کلمات
 لحن،

 یکرد. به شورا و جسم ب یم زیام را لبر یو دل نگران اضطراب
 جانش
 :دمیپر از درد نال یافکندم و با قلب ینظر نیزم یرو
 چکار کنم؟ دیحاال با _

 بود، شده و تمام صورتم را دربرگرفته یام قاط ینیاشک و آب ب
 از شدت ترس و دلهره چشمانم را به هم فشردم و نجوا کردم:

 بمونه...تنهام نزار. ینجوریوضع ا نی_ کمکم کن! نزار ا
کرد.  یگوش م میچشمانم و ساکت به من و حرفها یزده بود تو زل

 اش به حرف آمد: یو جد آرام با لحن
 ،یدیترس یم یلیخ یزیچ هیاز  یوقت شهیهم ی_ بچه که بود

 یم هی. اونقدر گریکن هینفر و گر هی کنار یبپر یداشت دوست
 برد. یم خوابت که یکرد
 بود، لب باز کرد: لبش که گوشه ییبایبا لبخند ز 

ه  بودم...که عاجزان یلحظه ا نینچنیساال دنبال خلق ا نی_ همه ا
 .یو ازم کمک بخوا یباشکنارم 
 :میآمد که در جوابش بگو یباال نم میکردم، صدا سکسکه



 برام." استیدن یجا نی" آغوشت امن تر
 خودش به سمت شورا رفت، بازهم خم شد و شورا را به سمت

 برگرداند، صورتش که واضح شد، به جز چند قطره خون که از
اش  یشد. با مکث، گوش ینم دهید یخاص زیآمده بود، چ دماغش
گرفت، بعدهم شروع کرد به  یدرآورد و شماره ا بشیج را از

 شدم. یمتوجه نم یزیکه من چ ،یونانی زبان حرف زدن به
برخاست و مصمم تر از لحظات  شیرا که قطع کرد، از جا تلفن

 کرد: باز قبل لب
 کنم. ی...خودم درستش ماین رونی_ برو تو اتاقت و ب

 م:بود خفه ام کند به حرف آمد کیکه نزد یو دل شوره ا ینگران با
 منو نبره! سیپل ش؟یبر ی_ مرده؟؟ االن کجا م

 را چک کرد. لشیموبا یتوجه به سوال من بازهم گوش یب
 نداشته باش. یکارا، کار هیبه بق گهید ،یازم کمک خواست ی_ وقت

 در چشمان نگاه کرد. یشتریتحکم ب با
 کنم! ی_ درستش م

******* 
باشد و از دوست داشتن  میدر زندگ یدوست داشتم کس یبچگ از
 یها

ز و ا ندازدیحرف بزند؛ مدام در گوشم پچ پچ عاشقانه راه ب مکررم
 چشم
بودم  صیحر نقدریدانم چرا ا یبه رنگ عسلم حرف بزند. نم یها
 میو م



 یآنهمه ب لیدل دیهم با دیکنم! شا ییرا دوست داشتم گدا محبت
 را یهرم

 .بدانم
در  ن،یسهمگ یرا درست مثل گردباد میکه تمام زندگ یمرد یصدا
 خود

 د.تلخ، از هم پاره کر یرا با لبخند نمیریبود، افکار ش چاندهیپ
باهات جنگ  لیدل یکه تورو دوست داره ممکنه هر روز ب ی_کس

 و
 یاون آدم برا یداشته باشه؛ اما هر موقع تو ناراحت باش دعوا
 تموم
 جنگه. یم ایبا کل دن تیناراحت کردن

شلوارش فرو برده و همان  بیسمتش برگشتم؛ دستانش را در ج به
 لبخند
 اش را بر لب داشت. یشگیو دردناک هم تلخ

 ؟یداری_ چرا هنوز ب
بود؟  دهیمن جنگ یتازه داشت! او برا ییرنگ و بو ش،یحرفها
 چقدر
دلم  یقند تو یواشکیکرد و  یم فیکلمات را کنار هم رد قشنگ
 یآب م
 .کرد

 به آن چنگ انداخت؛ نباریفشارد، ا یرا م میکه گلو ینیسنگ بغض



 یتمام تالششان را م ییحرکت بودند، گو یثابت و ب میها مردمک
 کردند،
 بودنشان را حفظ کنند. خونسرد
 بکش و... گارتوی_ برو س

شد، قاب چشمان روشن و نافذش، خالص تر از  کیمن نزد به
 شهیهم
 باشد. شهیخواست روراست تر از هم یانگار م د،بو

 بخواب... ریراحت بگ الی_ باخ
 که یراحت بخوابم؟! دغدغه و فکر اتفاق الیتوانستم باخ یم چطور
ا رتوانست آرامش  یقبل، همانجا؛ در آن خانه افتاد؛ مگر م یساعت
 به

 و جانم برگرداند؟! روح
با نگاه  یشد؛ گاه رهیخ میو در چشمان ترسو دیسمتم چرخ به
 ش،یها
 ینم شیکرد، صدا یم قیو ترسناک را به من تزر دهیشور یغم
 د،یلرز
 بود. یمردگان، پر از حس شوربخت یمثل سمفون یول

رو  ینیسنگ یلیخ یکارا کردم...بها یلی_ من به خاطر تو خ
 پرداخت
 میاق... و االنم وایبرات که گفتم؛ اردکان، اشکان، بابک، ش کردم؛
 کردن

 !رهیکه ممکنه گردنتو بگ یقتل



شد؛ غمباد کرد و  نیجمله آخرش، گرفته و سنگ دنیاز شن میگلو
 یآماج
و دردناک تمام وجودم را دربرگرفت. ترس و  یافکار منف از

 هم شیتشو
 به آن اضافه شد و تمام جانم را به لرزه درآورد. آب دهانم را بر

 یسخت
 سیدن یکردم؛ صدا یم دایحرف زدن پ یبرا یراه دیدادم، با فرو

 بازهم
 .دیمغزم خط کش یرو
 یعشق و دلدادگ ی... من بوشهیتو با شورا به من ختم م ارتباط_ 
 رو
شناسم، عشق که حسادت به دنبالش باشه، معلومه  یخوب م یلیخ

 که به
 !شهیختم م نجایا

، زد؛ آنقدر که قلب دردمندم را به لرزه درآورد یکش دار پوزخند
 دیبا

گفتم تا از بار استرس و فشارم  یم یزیچ دیزدم، با یم یحرف
 کم یقدر

ت خورد و قطرا یلرزانم به هم م یلبها د،یلرز یتمام جانم م شود،
 زیر

ام  دهیبه هم چسب یخورد، به زحمت لب ها یبدنم ُسر م یرو عرق
 را



 :دمینال ده،یبر دهیهم باز کردم و بر از
 ش؟؟یکجا برد ؟یکرد کاری_ تو با شورا چ

. دیدور، به دور خودش چرخ میسرداد و ن یبیمضحک و عج خنده
 نفسش

ا فوت کرد و بدون توجه به سوال پر از استرس من؛ ب رونیبه ب را
 یالیخ

 تر از قبل، گفت: آسوده
 نیا شش؟؟آخهیپ یبر یخوا یوقته منتظرته، نم یلی_ شوهرت خ

 چه
 ؟یکه تو دار هیهمسردار رسم
 نهرا نشا میها قهیبا لگد، محکم شق یانگار کس د،یکش یم ریت مغزم
 گرفته
آن ضربان  شهیهم یخواست برا ی! جلو چشمانم تار شد و دلم مبود
 یها

از  ریقآنهمه تح دنیاز آن شاهد شن شیتا ب فتدیقلبم، از کار ب نامنظم
 جانب
 نباشم که تمام روح و روانم را به تاراج برده! یمرد
 دهان باز کردم: رانیو ح انگریعص
 کارلوس برگشته؟؟_ 

 هنکیا یبود، برا ینشانه خوب نیَکند. ا زشیلبش را با ناخن ت پوست
 یپ
 در وجودش به پا شده. یبد یحال درونش ببرم و بدانم غوغا به



ت فاصله اش، ما میرفتم و در ن کشیمن نگاه نکرد؛ اما من نزد به
 چهره
 شدم: اش

هستم  ...بگو من کدوم مهرهسمیکنم حرف بزن دن ی_ خواهش م
 االن
 قرار گرفتم؟ تیباز یکجا قایدق

 نگاهم کرد: د،یرا با دندان گز لبش
 !یختیرو بهم ر یفعال همه چ ،یکه زد یگند نی_ با ا
 تر کردم. لب

 کرد. میبشه...شورا با حرفاش عصب ینجوریخواستم ا ی_ من نم
 نگاهم کرد. قایعم

 گفت؟ ی_ بهت چ
 یام را برا یشد، کنجکاو یشورا در ذهنم که تکرار م یصدا
 نانیاطم
 کرد. یم زیزنده بودنش، لبر از

 انه؟ی_ بهم بگو زنده اس 
 یشانیپ یجلو یموها فش،یرا باال آورد و با انگشتان ظر دستانش
 ام را
 پشت گوشم زد. آرام،
 خودمون بمونه. نیموضوع ب نی!! بزار اسی_ ه
 آخه... ی_ ول

 ام قرار داد. ینیب یلواشاره اش را به نشانه سکوت، ج انگشت



 _ ساااکت!
 الل شدم.  یواقع ینزدم و به معنا یحرف گرید

 بشه...نه؟ کیبهت نزد کهیاون مردت ی_ بهت گفته بودم نزار
و براقش را نگاه  زیچشمان ت کینزد یلیخ هیزدم و از زاو پلک
 کردم.

را سفت و محکم  میبازوها یا انهیبود، به طرز وحش ترسناک
 گرفت و

 صورتم داد زد: یتو
 انه؟؟؟ی_ گفته بودم 

 یو نم دیلرز یلب و دهانم داشت م دم،یترسم آب دهانم را بلع از
 توانستم
 بودم، او که تا بشیدر شوک رفتار عج اورم،یبه زبان ب یا کلمه
 نیهم
 شد؟ یبود. چرا باز وحش یعال یخوب بود، همه چ شیلحظه پ چند

 را باالتر برد: شیصدا وولوم
ام  دهیگند یمو یکنه؟ چرا نگفت یبهت دست دراز یگذاشت_ چرا 

 یادیز
 شه؟...هان؟ چرا؟ یآشغال م یتو

را  میگشاد شده بودند، از بس بازوها شیزاغ و مردمکها چشمانش
 داشت

 کیکرد.  ریداد که اشک از چشمانم سراز یحرص فشار م با
 دستش را



 کرد و محکم دهانم را گرفت و فشارش داد. بلند
 یخودم که پاکت کنم...که دست کس شیساله تو رو آوردم پ_ دو 
 بهت

 اما .نشه ارتیصاحب اخت ی...که هر آدمنخوره
 .االن
توانستم  یتخت. اصال نم یکرد و هلم داد رو میرها کبارهی به

 لحظه
و دست به  دیلبش کش یزبان رو ظیکنم، با غ ینیب شیرا پ بعدش
 کمر،
 عرق گرفته بود. نفس نفس زیر یصورتش را دانه ها ستادیا میجلو
 زنان
 گفت: دهیبر دهیتکان داد و بر یسر

بهم ثابت  نوی...تو اگهید ی_ کرم از خود درخته، نه از درختا
 !یکرد
 دنیشکست؛ با شن کبارهیانداخت، به  یرا چنگ م میکه گلو یبغض
 آن

 را ستونم میتر از هر زمان بود. آرنج ها یشکست. دلم زخم حرفها
 کرده

 یسیکردم و مقابلم دن هیتخت قرار دادم و خودم به آن تک یرو و
 بود که
 از خشم بود. آنقدر که دلم یآتشفشنان



 یهمه چ میبرا گریکردن را نداشتم. د یبود طاقت نقش باز شکسته
 تمام
 ونانیخودش نگه داشت و بعد به  شیمرا آنهمه پ سیبود، دن شده
 آورد
ازدواج  نینکند؛ اما ا یبهم دست دراز یبه قول خودش کس که

 یاجبار
بود؟ خدا مرا مرگ بدهد که گذاشتم آنقدر راحت کارلوس  چه
 کمینزد
 ! خدا مرا مرگ بدهد...شود

 .دیلغز میگونه ها یرو میاشکها صدایب
نشست، اول نگاهم  شیزانوها یتخت خم شد، رو یسمتم رو به

 کرد؛
و نگاهش را  دیبه صورت و محاسنش کش یدست یبا کالفگ بعد
 .دیقاپ

 آرام تر از لحظات قبل شده بود: لحنش
 .نمتیبب یشکل نیخواد ا ینکن... دلم نم هی_ گر
 نگاهم کرد و داد زد: یام اوج گرفت. تند هیگر

 نکن! هی_ گفتم گر
در پشت  ییایکه در رمیآن همه آب شور را بگ یتوانستم جلو ینم

 پلک
 را خفه کردم. میدرست کرده بودند. صدا میها



زد.  مهیخ میحالت ممکن رو نیکتریشد و در نزد زیخ میسمتم ن به
 در

 یتا آنجا که م دم،یعقب کش یغرق شده بود. خودم را کم چشمانم
 توانستم،

ام برخورد.  ینیب ی غهیبه ت شیچه بود؟! نفسها تشیّ دانم ن ینم
 لحنش
 و خواستن! ازیگرفت. پر از حس ن یمتفاوت رنگ
...لعنت نمیب یم یقاط ویمن همه چ ست،یخودش ن یسرجا یچی_ه
 به
 ...لعنت به من.من

چشمانش  یتخت ولو کرد و دستانش را رو یرا کنارم رو خودش
شد، انگار از پوسته خشن و لجبازش  یپوشاند، باورم نم و گرفت

ه ب یاشک و آه لبخند انیحتما کارم درست بوده! م پس درآمده بود،
. االن وقتش دمیتخت کنارش دراز کش یروکامل  و گوشه لبم راندم
 جمله نیدر ذهنم مدام ا یشوم. کس کینزد او به دیاست نجال...با
 کرد.  یرا تکرار م

 ...یکن هیگر یحق ندار گهی_ د
 گفت: یدیتاک

 _ خب؟
 لب زمزمه کردم. ریدهام را قورت دادم و ز آب

 _ اوهوم.
 آرام لب زد:



اتاق  یبهتره بر ،یبمون نجایخوام ا ینم نیاز ا شتری_ ب
 تو راهه. یدیجد خودت...خبرات

 :دمیو پرس دمیدماغم را باال کش 
 ؟ی_ چه خبر

 زل زد. رونیپنجره قرار گرفت و به ب یجلو
 بلند شدم. میو ترسناک از جا دهیهراس

 سرش اومده باشه من چکار کنم؟ یی_ اگه شورا بال
 چیه یخوش حالتش فرو کرد و ب یموها یدستانش را تو جفت
 باز کرد: لب ،یواکنش

 .یفهم ی...فعال سوال نکن خودت کم کم منیی_ برو پا
 :دمینال یو با لحن پرخاشگر دانهینوم

ازدواج  نیرم...من دوسش ندارم، من ا یکارلوس نم شی_ من پ
 خوام! ینم ویاجبار
کرد و به سمتم که برگشت، با تعلّل  یمضحک و صدادار خنده

 کرد و با ادا گفت: جمع لبانش را
بشه؟...تو  کیزود بهت نزد نقدریا یکه گذاشت شیخواست ی_ نم

کارلوس  ستی! برات مهم نید یبه طرفت بشکن م راحت یلیخ
 دست وپا!  یبابک ب ایشهرام زن دار  ای کروالل باشه

کرد، دلم  یراحت و عجوالنه داشت قضاوتم م نقدریا نکهیا از
االن هم  سینشان ندادم. اگر قرار بود دن یواکنش چیه یول گرفت؛
 ی! آه سوزناکندیکه کرد، بگذار بب یفاتیبا آن توص ندیبب نطوریمرا ا



را باال برد  شیصدا بایرفتم. از پشت سرم تقر در و به سمت دمیکش
 شوم، گفت: خارج و قبل از آنکه از اتاق

تونم خودمو  یکه نم ادیوقتا از خودم بدم م یبعض یدون ی_ م
 مارمیدل ب یول ؛یستی...تو لقمه من نارمیجلوت کم م و هار کنمم

 !رونیپرتت کنم ب پایت هیبا  زاره یوقتا نم یگاه
. به سمتش برگشتم و دمیشن یم دیجد یخشکم زد. حرفها میجا در

 هم کردم و داد زدم: یتو را میاخمها
دست از سرم بردار،  یازم خسته ا نقدری_باشه قبول...اگه ا

 به کارم نداشته باش! یکار خواهشا
 دمآم رونیاز اتاقش ب عیدادم. سر ینشان م الشیخ یخودم را ب دیبا
 و

شدم. به سمت  ریسراز نییرا به سمت پا یزنان پلکان چوب نفس
 اتاقم
 ریرگو شتابزده در را باز کردم و وارد شدم. آنقدر که فکرم د رفتم
 رفتار

بود، متوجه کارلوس نشدم. از فرط خشم و  سیاخالق گند دن و
 یناراحت
 :دمیتخت پرت کردم و نال یرا رو خودم

 ...لعنت!!یزندگ نی_ لعنت به ا
بلکه چند  کباریتشک فنردار ضربه زدم، نه  یمشتم محکم رو با

 بار. با
 :دمیکردم و نال هیبلند گر یصدا



 خوااام! یخوام....نم ینم ویزندگ نی_من ا
 ام قرار گرفت و برق از سرم پراند. شانه یرو یدست
 چهره درب و داغان دنیچشمان اشکبار به سمتش برگشتم و با د با
 و

من چه بر سرش آمده  یخشک شد. خدا میکارلوس، اشکها دهیخراش
 بود؟!
 ناله کردم: ختش؛یریبه سمتش برگشتم و زل زده به صورت ب کامال

 ؟؟یسرت اومده؟ تو کجا بود یی_ چه بال
 رنجور و سرگردان، چشمانش را یا افهیداد و با ق یرا تکان سرش
 لحظه

 هم نهاد. یرو یا
 نگاهش کردم. قتریو نگران، دق مهیسراس

 یداد بمیچرا فر ؟یشنو یم ویکه همه چ ی_ چرا ازم پنهون کرد
 هان؟
 یبه سمت وسیزد و چشمانش را از هم باز کرد، دستپاچه و ما پلک
 رفت

 از دهانش خارج کرد. یاصوات نامفهوم و
 د،یخواهد به من چه بگو یدانستم م یسردرگم شدم، بازهمنم بازهم
 مینوشته شده اش را برا یهم وجود نداشت که حرفها ییشورا
 ترجمه

 .کند
 و متشنج داد زدم: دمیپر میبرق گرفته ها از جا مثل



اصال چرا وارد  ؟یهست یتو ک ؟یکن یم ینقش باز ی_ چرا دار
 یزندگ
 ؟یشد من
را محکم گرفتم و  راهنشیوار، پ وانهیسمتش هجوم بردم و د به

 چند بار
 داد. تکانش

ام  ینیبا آب ب میچرا؟؟ آب شور اشکها ؟یشد کی_ چرا بهم نزد
 یقاط
 زیچ چیه قیبود و تمام صورتم را در برگرفته بود. در آن دقا شده
 حالم
کردم؛ به  یفکر م میها یکرد، داشتم به عمق بدبخت یخوب نم را
 نکهیا
خواهد! من فقط مورد سوءاستفاده  یخودم نم یکس مرا برا چیه

 هستم و
 !بس

بود؛ اما صورتش داغان و ناالن  ستادهیا شیخشک در جا کارلوس
 بود.
دستم را گرفت و مرا به سمت در  وسانهینگاهم کرد، بعد ما یکم

 برد.
 توانستم یدستم را محکم در دستش گرفته بود که نم آنقدر

 نیکوچکتر



زور  فش،یبدهم. برخالف جثه الغر و ظاهرا ضع انجام یحرکت
 یبازو
 داشت و توان مقابله با او را نداشتم. یادیز

م کشاند. از بس محک یسالن به سمت یبرد و تو رونیاز اتاق ب مرا
 دستم
 شکست. اعتراض گونه داد زدم: یگرفته بود، مچ دستم داشت م را

 شکنه! ی_ ولم کن...دستم داره م
 و ستادیبار مرا برد و همانجا ا زیکنار م یتوجه به من به سمت یب

 چشمانش
 نآاز  میگرفت. اشکها سیمتصل به اتاق دن چیدر پ چیبه پلکان پ را

کارلوس قطع شده بود و فقط منتظر  رمنتظرهیو غ یناگهان حرکت
 دنید

 یورا ر سیدن یپاها یتازه بودم. رد نگاهش را گرفتم و وقت یاتفاق
 پلکان

 یام حبس شد. م نهیس یآمد، نفس تو یم نییکه به سمت پا دمید
 خواست

چشمان نگران و وحشت زده ام را به کارلوس  فتد؟یب یاتفاق چه
 گرفتم.
خودش  یجلو میرا در هم قالب کرده و به حالت تعظ دستانش

 گرفته بود،
 گرفت. کامال نیبه ما، سرش را محکم به زم سیشدن دن کینزد با



دارد؛ اما من سرم باال گرفتم  یادیوحشت ز سیبود، از دن مشخص
 و

اه مغرور گرفتم که داشت من و کارلوس را با نگ سیرا به دن نگاهم
 یها

 !دییپا یم کاوشگرش
مزاحم لحظات قبل  یدو دستم را گرد صورتم گرفتم و اشکها هر

 را پاک
جلب شده  یزینگاهم کرد، انگار توجه اش به چ یتند سی. دنکردم
 باشد.

 را درهم گره کرد و اخم آلود دب باز کرد: ابروانش
کار  یچ یروان نیا ؟؟یکن هیگر یحق ندار گهی_ مگه نگفتم د

 کرده که
 در آورده؟؟ اشکتو

 یداد م یکنم، وقت میگشتم خودم را قا یم یترسم دنبال سوراخ از
 د،یکش

 شد! آب دهانم را به یترسناک م یواقع یشد؛ به معنا یم ترسناک
 یسخت

 شد و کیبه کارلوس نزد سیبزنم دن یدادم تا خواستم حرف قورت
 صورتش داد زد: یتو ،یفاصله ا میدر ن پوزخندزنان،

 ؟؟یکرد دمیواسم! تهد یدی_ نقشه قتل کش
 :دیشد و به تمسخر خند یبه پوق لیتبد پوزخندش



 ایدن قضاروشن ش یفقط برا اوردم،یسرت ن یی_ اگه تا حاال بال
 بود و
 !بس
 سمت من نگاهش را گرفت و ادامه داد: به

 خوره! یجرز م ی_ وگرنه الشه دردنخور تو فقط به درد ال
و رعب آور  نیزدم، فضا آنقدر سنگ یپلک هم نم یترسم حت از

 بود که
 یواقع یبه معنا سیرا تکان بدهم. دن میجرات نداشتم انگشتها یحت

 شده بود. ترسناک
 ینگاهم را از او گرفتم و فقط صدا عیگرفتم و سر نییرا پا سرم
 یکم

 :دمیاما مستبدش را شن مرتعش؛
 حیاز کارامو برات توض یبعض لیخوام دل ی_ نجال...امروز م

و تا آخر  یقضاوتم کن یگم و اما تو! حق ندار ی...برات مبدم
 حرفام

 .یبزن کیج
که داشتم،  یرا برمال کند، با تمام کنجکاو یخواست چه راز یم

 نفس
 شده ام را آزاد کرده و نگاهش کردم. حبس
 شنوم... ی_ م

کارلوس که قرار گرفت  یروبرو قایقدم برداشت و دق کی
 زد یپوزخند



 :دیطعنه دار لب برچ و
 فهمه؟ یم سیدن ی_ با خود خرت نگفت

به هم  یدندانها یرا چنگ زد و از البه ال شیبرد و گلو دست
 فشرده
 ادامه داد: اش،
تو دور زدنا حساب نیکنم و واسه ا یم داتیپ ،یاگه فرار کن ی_ حت

 یم
 !!رسم؟
 ریکارلوس از وحشت زاغ شد، از ترسم سرم را به ز چشمان
 گرفتم تا
 :دمیرا بازهم شن سیدن یآن صحنه ها نباشم. صدا دنید شاهد
 ه؟یک بی همه چیز نیا یدون ی_ م
 یخواست برمال شود!! کارلوس ک یم یمن چه راز یخدا یوااا
 بود؟
 :دیچیبازهم در مغزم پ سیدن یصدا

 ندارم. ییراز ابا نیبرمال کردن ا ی_حاال که پدرت برگشته برا
 برگشته؟؟ پدرم
بازم گرفتم و آب  مهیدهان ن یو ترس، دست جلو رتیشدت ح از

 دهانم
کارلوس را بازهم چنگ زد و  یگلو سیقورت دادم. دن یبه سخت را
 با
 گفت: ظیغ



 بی همه چیز هیثابت کرد که  نکارشیبا ا یمردک عوض نی_ ا
 !هیواقع
 یو لگدها یمتوال یها یلیمهمان س نباریرا رها کرد و ا شیگلو

 خانمان
 :دیکرد و با حرص و ولع نال سوزش

 هنشه...!گفته بودم بهت دست بزن کتی_ بهش اخطار داده بودم نزد
 کنم. یخرد م انگشتاشو
که به  سیدر خودش جمع شده بود و با هر ضربه دن کارلوس
 پهلوها و
آورد. دلم  یسوزه وار از خودش در م ییزد، صدا یم شکمش

 شیبرا
خواستم جلو  یدوست نداشتم آنهمه شکنجه اش کند، م سوخت،
 بروم و

را نداشتم. من  نکاریکتک زدنها را متوقف کنم؛ اما جرات ا آن
 اسم یحت

 نکهیشد! چه برسد به ا یم وانهید سی، دنآوردم یرا هم م کارلوس
 بخواهم

از  دیسوخت و شا یم شیکنم...گرچه من فقط دلم برا یگر یانجیم
 یرو
را بکنم...نه به آن  نکاریخواستم ا یانسان دوستانه ام م حس

 شوهردادنش



خواست  یآقا باد کرده بود و م رتیکه رگ غ شینکارهایا نه
 تقاص
 .ردیبگ شدنش به من را، ازش کینزد
کارلوس قرار داد،  دهیگردن دراز کش یرا رو شیپا کی سیدن

 شیکفشها
زد و حالش  ینفس نفس م ستاد،یفشار داد و دست به کمر ا را

 اصال
 حال نگاه پر از خشم و دردش را به من گرفت. نینبود. با ا خوش

 ...یتو گذاشت یبشه؛ ول کی_به توم گفتم نزار بهت نزد
 را باال برد: شیرد و ناالن وولوم صدارا گرفت و پر د نگاهش

 کردم آدم یکردم، فکر م یباز م ژهی_ داشتم روت حساب و
 !یهنوز دنبال لذت دمی...نفهمیشد
و  ییرها یخواست برا یم یگرفت و راه یداشت آتش م میگلو

 نجات،
 خفه شده دهان باز کردم: یو با بغض دمیآن کش یرا رو دستم

 نیمن که کف دستمو بو نکرده بودم، ا ،ی_ تو منو شوهر داد
 مسخره

 مشت نقشه و تقاص گرفتنه...من...من فقط حوصله کل کل هی ایباز
 کردنو
 کمیکردنو...بار اول که نزد یحوصله موش و گربه باز نداشتم،

 شد،



ه ک نیخورم؛ اما بار بعد با خودم گفتم ا یقسم م نویسمتش، ا نرفتم
 شوهرته
 !ستین یرارراه ف شش،یپ یبر یمجبور

به سمت من  یا انهیکارلوس را رها کرد و به طرز وحش سیدن
 هجوم
 و داد زد: آورد

 شم. یم وونهی...بسه...دارم دگهی_ بسه د
 چشم بست. یگرفت و لحظه ا شیرا با جفت دستها شیها قهیشق

کنم و  زمیپنوتیتوانستم روان خسته اش را ه یشدم. کاش م خاموش
 از

 یچشمانش را باز کرد و با لحن سیدنسر در آوردم.  یچ همه
 و وسیما

 زمزمه کرد: رلبیزا، ز ماتم
ه روهم ک زهایچ یلی! خدمیبشنوم شن دیرو که نبا زهایچ یلی_ من خ

 دینبا
 شدم! یبچه بودم، متوجه همه چ ی...وقتدمیبا جفت چشمام د نمیبب

از اتاق افتاده و در خودش جمع شده بود، به  یگوشه ا کارلوس
 گمانم
 ییگرفتم و با صدا سی. نگاهم را به سمت دندیکش یم یادیز درد
 خفه
 لب باز کردم: شده

 داره؟ ی_ کارلوس با من نسبت



نشست و نفس نفس زنان به من  یتک صندل یرو یگوشه ا سیدن
 رهیخ

ن گرفتم، طاقت آ رینگاهش ّ برنده و نافذ بود. سرم را به ز شد،
 ینگاه ها
 گرفتم و منتطر ماندم یرا به باز میرا نداشتم، انگشتها نیسنگ
 یحرف
 .بزند

را منظم کرد و کلمات را  شیسکوتش را شکست، نفس ها باالخره
 از

 .ختیر رونیب دهانش
با پدرم اکثر اوقات دعوا و  اشیپدرت زمان جوون ادمهی_ 

 خصومت
چرا پدر  ه،یبودنش چ یشاک لیدونستم دل یاونموقع ها نم داشت،

 چارهیب
. کنه! من بچه بودم و پدرت جوون بود و مجرد یم تیاذ نقدریا مو

 خوش
کاراش،  نیبساط بود و به خاطر هم یپا شهیکرد و هم یم یگذرون
 پدرم
 نقدریخواست تنها برادرش ا یداد، دلش نم یبهش تذکر م شهیهم
 اشیع
 انخاند نیا یقانون نانوشته تو هیبگم  نمیخوش گذرون باشه... ا و



 داشته باشن. ارتباط یبوده و هست که حق ندارن با هرکس یموروث
 دیبا

 یزنم به مردش که اگه اتفاق نطوریبه زنش متعهد باشه و هم مرد
 شیپ
 هگید یمثل کاخ ها نجایبود. ا نیاومد، حسابشون با کرام الکاتب یم

 نبود
 یسالها چه سالها نیا یحرمسرا وجود داشته باشه، چه تو که

 قبلتر...
راز سر به  دنیدهانم را قورت دادم، مثل زهر بود. منتظر شن آب
 مهر
 .دیشک یم ریت ق،یدانه به دانه حقا دنیبودم. قلبم داشت از شن سیدن

ا بهمشون گذاشت! اون...اون  یقانونا بود و پدرت پا رو نی_همه ا
 هی

 یم انویجر نیداشت و فقط من ا ارتباطکه مستخدم عمارت بود  زن
 مرتکب شده که اگه یتهایکرده...جنا یادیز یخطاها. اون دونستم
 توهم
 کنه. یحالتو از من بدتر م ،یبدون
 از لحظات قبل لب باز کردم: قرارتریچشمانش زل زدم و ب به

 ؟یگ ی_ چرا اصل قصه رو نم
 نهیو س ستادیا میروبرو یبه سمتم آمد، در فاصله کم پوزخندزنان

 را شیا



 را کرد، انگار چشمانش داشت نکاریا بتیداد، مغرور و با ه جلو
 با آدم
شد و  یجذابتر م شتریکرد، ب یکه سکوت م شتریزد، ب یم حرف
 رنگ

ترس داشتم، از  شیحرفها دنیکرد. از شن ینوع نگاهش فرق م و
 نکهیا
کرد  یساخته ذهنم را آوار کند.مکث یوارهایو همه د دیبگو یزیچ
 و

که در لحن  یرا با نگاهم گره داد و با لرزش محسوس نگاهش
 بود، انشیب

 زد: لب
جوون که الل  ر_ تو اونروزا متوجه شدم پدرت با اون دخت

 مادرزاد
 یدونست نم یکرد و چون م یداره...ازش سواستفاده م ارتباط بود
 تونه
برد و  یاسبها م لهیخودش دفاع کنه اونو هر شب به طو از

 همونجا...
 داد زدم: زیت و تند

 ؟یرو ثابت کن یحرفا چ نیبا ا یخوا ی_ بس کن!! م
و  هیاما جرات گر د؛یجوش یاز اشک و آه م یدر سراب نگاهم
 را یزار

 !نداشتم



 یسرش را باال گرفت و مقتدرانه نگاهم کرد، نگاهش عار سیدن
 از

م، محکم تر و ّ برنده در جواب یو ترس بود. با لحن ینگران هرنوع
 گفت:
و  نهیساال با ک نیرو تنم گذاشته...همه ا یآره پدرت زخم بد_ 

 بغض
 مهتاوان ه دیکردم. اون به همه بد کرد...که البته االن با یزندگ

 کاراشو
 بدونن دیشهر زده بشه و همه با یاش تو ییطبل رسوا دیبده با پس
 کارایچ
 نیسوءاستفاده کرد و فقط من ا چارهیکرده...اون از اون زن ب که
 وراز
و از  ستادمیا یرفتم و پشت اسطبل م یم یدونستم و حت یم

 سوراخ اونجا
و به طرز  هیسمیساد هی. اون دمید یم کیاز نزد ویچ در،همه
 انهیوحش

 کرد! یم تیاون دختر رو اذ یا
شرمانه حرف زدنش،گرچه  یخواست بپرم وسط آن ب یم دلم

 شناخت
 بولنداشتم؛ اما حاال که به عنوان پدر او را ق ویمتریاز د یادیز

 کرده
 خواست آن حرفها را پشت سرش بشنوم. یدلم نم بودم



 و یاشیتونه، ع یو نفرتت از پدرم نم نهیک نهمهیا لی_ قاعدتا دل
 خوش
 .یدار لیهر کارت دل یباشه! تو برا هاشیگذرون

 ینقش هیهستن،  میزندگ یکه تو یی_ آره... تموم مهره ها
 یدارن...حت
 .کارلوس

و آدم نیچرا ا نکهی_ خب بگو... از نفرتت به کارلوسم بگو...از ا
 یبرا

 ؟یبا من انتخاب کرد ازدواج
 چشمهام غرق شد. یتو

مدت که گذشت اون دختر شکمش باال  هی...هیقربان هی_ کارلوس 
 اومد و

 یم یقرار گرفت که پدر اون بچه ک ییعمارت مورد بازجو یتو
 تونه
 و دیترس چارهیاون زن ب یباشرف بود...از آبرو یلی! پدرم خباشه؟

 هی
بهش داد و گفت عمارتو ترک کنه، نخواست آبروشو  یپول
 ...فقطزهیبر
 داشته! ارتباط یدونستم اون زن با ک یم من

گشاد شد و رنگ عوض کرد، با  رتیچشمانم از ح مردمک
 در ییصدا
 :دمیخفه شده، نال گلو



 !!سیدن یکرد رکای_ تو با من چ
 یکرده بود! نم دایپ یمغزم انگار اتصال یها میتارها و س تمام

 توانستم
 کارلوس!! ایبودم  یاز آن فکر کنم! من قربان شتریب

 نویا یبود و کس ویمتری_ آره اون زن حامله بود و مسئولش فقط د
 ینم

 گرفتن اون زن و بچه اشو سنگبارون میتصم ایبعض ی! حتدونست
 هی یعمارت و خاندان سلطنت یقانون تو نیگفتم که ا...بهت کنن

 قانون
ر ختد یاومد...!امل یم شیکم پ یلیخ یاتفاقات نجوریبود و ا نانوشته

 چارهیب
 بار هیاز عمارت رفت فقط  نکهیبود و بعد از ا ییدست و پا یب و
 دمشید

رو گرفته بود و به عمارت  یبود که دست پسربچه ا یزمان اونم
 برگشت.

 یدستش بود و با صداها یحال مشاجره با پدرت بود. کاغذ در
 یناموزون

 یداشت اون پسربچه الغرمردن یکرد، سع یاز دهانش خارج م که
 رو
 یبعد از دوسال برگشته بود و ادعا م یکنه. امل لیپدرت تحم به

 کرد،



که پدرت نطفه اشو داخل شکمش  هیپسربچه، همون بچه ا اون
 کاشت.
 یتوان نیکوچکتر دم،یصورتم کش یام را روکرده  خی انگشتان

 یبرا
جان شد. الل شده  یکرخت و ب مینداشتم، پاها میدر جا ستادنیا

 بودم؛
. آنطرفتر کارلوس دمیشن یرا م یانباریتلخ و ز قیحقا داشتم

 در چارهیب
توجه به او،  یب سیکرد. دن یم یناله ا یجمع شده و گاه خودش
 سگرمه

 را در هم کرد و ادامه داد: شیها
گفت؛ من همون موقع بچه اتو سقط  یو م دیکش ی_ پدرت داد م

 کردم و
کوچه پشت عمارت،  نیهم یتو ویمتری... دستیبچه مال من ن نیا

 مدام
خواست اونجارو ترک کنه، از  یو از اون زن م دیکش یم داد

 آبروش
دست بردار  یبشه. امل چارهیبفهمه و ب یکس نکهیاز ا د،یترس یم

 نبود و
ول پشده بود، نه با  ویمتریدماغ د یاومد عمارت و مو گهید چندبار
 دست



 شانیتلخ. پدرت کالفه و پر ایشد، نه با حرف خوش  یسر م به
 حال شده

مد همونموقع که شکمت باال او دیگفت؛ با یحرفاش به امل یتو بود،
 یم

نبود،  شیدو سال پ یدست و پا یاون زن ب یاما امل کشتمت؛
 برگشته

و واقعا اعصاب و  رهیکه حق خودشو و پسرشو از پدرت بگ بود
 روانشو

 گرفته بود. یباز به
 :مدیلآمد، به زور نفس گرفتم و نا یم رونیانگار از ته چاه ب میصدا

 و پدرمه؟؟؟ ی_ کارلوس پسر امل
 :دیگوشه لبش را با دندان گز ظیانداخت و با غ یکارلوس نگاه به

گفت، من تا  یم یخواست قبول کنه و همه اش به امل ی_ پدرت نم
 مرز
ه تونم راحت با دستام خفه ات کنم، اون بچ یتو رو زدم و م کشتن
 رو
قبول  یامل ی...ولستیپسر بچه من ن نیبردم، ا نیخودم از ب هم
 کرد ینم
 روز که بازم پشت عمارت در حال هیبفهمه  یکس نکهیقبل از ا و

کرده بودم و با جفت چشمام  میبودن، پشت در خودمو قا جروبحث
 دمید



پارک شده اش،  نیرو برد داخل ماش یشد و امل یعصب ویمترید که
 یتو
 رو فشار چارهیاون زن ب یشدن و با دستاش گلو ریباهم درگ نیماش
 یم

 ونشی. اونقدر فشار داد تا از دست و پا کردن افتاد، بعدهم ماشداد
 روشن
 ویمترینشستم تا د یو رفت...تا شب پشت همون در پشت کرد

ما ا...اون پسربچه ام مثل من نشسته بود تا مادرش برگرده، برگرده
 هوا
نتونستم  یخواستم برگردم عمارت؛ ول ومد،ین یشد و کس کیتار
 اون

ش نوا رو تنها بزارم، برگشتم و دستشو گرفتم و آوردم یب پسربچه
 داخل

شد،  یچ دمینفهم گهیو د دمیرو روز بعد د ویمتری...دعمارت
 همونقدر

...مطمئن ییبود نه جنگ و دعوا یاز امل یدونم که نه خبر یم
 بودم،
 یکرده...تنها اون پسربچه بود که با چشما ستیرو سربه ن یامل

 نگرانش
بزنه. چون  یتونست حرف یکرد و نم یمادرشو نگاه م قاتل

 همونموقع



رش آزا دیاون مهره جد لهیبودم که به وس دهینقشه کش ویمترید یبرا
 بدم،
 یپسربچه رو در عمارت نگه دار نیپدرم خواستم قبول کنه ا از

 کنم تا
کرد و چون بهش گفته بودم؛  یبشه. پدرم اول قبول نم میهمباز
 رو یکس

گفت  یکرده، اونو به داخل آوردم؛ م ییعمارت گدا یو جلو نداره
 چون
شه.  یان برامون َشر درست م یپدر و مادرش ک میدون ینم

 باالخره
گذاشت کارلوس کنارم بمونه و به عنوان  یکردم و وقت شیراض
 خدمه

س هم متوجه وجود کارلو ویمتریخودم ازش استفاده کنم، د یبرا یا
 شد.
به  دیکرد نبا یمدام گوشزد م د،یترس یاز عواقب کار م چون

 نجوریا
 نکارویاما من ا م؛یکن رونشیو بهتره از عمارت ب میبها بد آدما

 نکردم و
 روز مبادا نگه داشتم. یرو برا کارلوس

 شیکتف و شانه ها یرا رو شیکارلوس رفت و بازهم پا کینزد
 قرار



 یبه سمت خودش برگرداند، پوزخند لهیوس نیو او را به ا داد
 یچاشن
 کرد: شیحرفها

 یام! هر عقده ا ی_ از اون روز به بعد کارلوس شده بود همباز
 داشتم
ازدواج کرد و بعد تو هم به  ویمتریکردم...د یم یسرش خال رو
 ایدن

 .یاومد
 و با حسرت ادامه داد: دیسمت من چرخ به
و  موضوع کارلوس گهیتو و اتفاقات بعد افتاد و د ریدرگ ویمتری_د
 یامل
س اومدم، کارلو رانیبه ا یو خاطرش پاک کرد، منم وقت ادیاز  رو
 رو
مهره  یروز هیخواست  یعمارت مشغول به کار کردم، دلم م در
 یاصل
 و به قتل فتهیبه غلط کردن ب ویمتریکنم که د یبشه و کار میباز

 مادرش
 کنه. اعتراف
از گوشه چشمش  یچشمانش را به هم زد و قطره اشک کارلوس

 فرو
دارد راجع به او و گذشته اش با من  سیدانست دن ی. خوب مدیچک

 حرف



 انشیبه خاطر آوردن گذشته اش، رنجور و گر دیو شا زند یم
 کرده بود.

 چطور ممکن بود من با د،یکش یم ریآن داستان، ت دنیاز شن قلبم
 برادر

 یمن! عقل از سرم داشت م یخدا یخودم ازدواج کنم!! وااا یتن
 .دیپر
. توان حرف زدن هم نداشتم و دیچرخ یخانه به درو سرم م تمام
 زبانم
ه پشتم گرفت واری. دستم را به ددیچرخ یشده و در دهانم نم نیسنگ
 و به
اش  دهیدرهم کش افهیبه سمت من آمد و با ق سیکردم. دن هیتک آن

 نگاهم
 و ادامه داد: کرد

برد؛  ادشیاونو کال از  ویمتری_کارلوس بزرگ و بزرگتر شد و د
 یول

 تیمسائل و هو یرو کردن بعض یبرا هیخوب یلیموقع خ االن
 کارلوس.

بود،  یشدم، به هر زور نیسر خوردم و نقش بر زم ُوارید یرو
 زبان
 دهان چرخاندم: در

 ؟؟یتو منو به برادر خودم شوهر داد ی_ ول
 رفت: لیکم کم تحل میصدا



 س؟؟یچطور ممکنه دن نی_ ا
ه کرد و بعد خم شد و کنارم به حالت نشست یمکث ستاد،یسرم ا یرو

 قرار
 گفت: افتهیانعطاف  یظات قبل شد و با لحن. مهربانتر از لحگرفت
 دیتموم شده و با یباز گهیرو رو کنم، د ویمترید هیخوام قض ی_ م

 تقاص
 گناهاشو پس بده. همه
م بدنم نشسته بود؛ با حال نامساعد یرو یکم داشتم، عرق سرد نفس
 لب
 :زدم

 مههچرا قُبح  فته؟یاتفاق ب نیا یچرا گذاشت ه؟ی_ گناه نکرده من چ
 ویچ

 ؟یشکوند
 یسرم را به باز یتاب دار جلو یموها شیبا انگشتها پوزخندزنان

 گرفت.
 خطاهاتو هیپس بق ؟یزن یاز گناه حرف م ی_ هه...گناه؟؟ تو دار

تو  ؟ینکرد ییخطا چیه التیبه خ ؟یکن یم یالپوشون یچطور
 همه لذتا

از گناه حرف  یدینوا که رس یب نیو به ا یو کوالتو کرد فیک و
 یم
 ... نه، نه جونم.؟یزن



و پر از حس نفرت ادامه  دیکش یا انهیسرم را به طرز وحش یمو
 داد:

کنار من موندن  یگفته بودمت که برا ،یتاوان بد دی_ تو هم با
 تاوان
 .داره
بلندش تمام وجودم را در هم شکست و پُرم کرد از حس عذاب  هه

 وجدان!
سرم را که  یرفت، مو جیکرد و سرم گ دایادامه پ شتریبدم ب حال
 دیکش

و همانقدر  یهمانقدر قاط د؛یکش یمغزم را م یها میاز س انگار
 وسیما

 .دمینشن یزیچ گریبستم و د پلک
*** 

اصابت  میاز نور به مردمک ها یرا که باز کردم، هاله ا چشمانم
 کرد،
چشمم گذاشتم تا از شدت نور کم شود.  یدستم را فورا رو پشت
 ییصدا
 را کنارم که آمد، حواسم را جمع کرد. گردن چرخاندم تا اطرافم در
 .نمیبب
به دستم وصل بود. بهتر که  ییو سرم غذا دهیدراز کش یتخت یرو
 نگاه



 یاز البه ال دیکه نور خورش دمیرا مقابلم د یپنجره بزرگ کردم،
 پرده
شود. سرم را چرخاندم و  یم دهیبه داخل اتاق تاب ریو حر نازک
 پدر را

 یاپهن یلبخند د،ی. چشمان باز شده ام را که ددمیاز ماه ها د بعد
 صورتش

 یفارس نیریدر برگرفت و ذوقزده دهان باز کرد و با لهجه ش را
 آمد: حرف اش به

 _ دختر قشنگم چقدر خوشحالم حالت خوبه.
ته را گف قتیحق سیافتادم. اگر دن سیدن یحرفها ادی به ناخودآگاه 

ود، نداشت. سردم ب ییتوانا چیکرده بود و ه خی میباشد!! دست و پا
 ریکه در ز یمثل کس
حس شده  یکرده؛ بدنم از سرما کرخت و ب ریبرف گ خروارها
 میبود. پتو

 ییو صدا دیهم لغز یاز شدت لرز، رو میچنگ زدم، دندانها را
 دیتول
 . پدر ناباورانه و نگرانتر از لحظات قبل نگاهم کرد:کرد
 شده نجال ؟ ی_ چ
 لرزانم را به زور با حرکت درآوردم: لبان

 _ سردمه...
 متبه س یشدم. پدر با نگران یاما گرم نم د؛یکش میرا محکم رو پتو
 در



بلند خدمه ها را صدا کرد.  یآن را باز کرد و با صدا رفت،
 چشمانم را

 خوابم برد. یک قایدانم دق ینم نباریهم گذاشتم و ا یرو بازهم
***** 
 یک قایدانم دق ینم دم،یسرم را د یزدم و چراغ روشن رو پلک

 بود، هوا
 میبود. آنقدر گرمم بود که تمام لباسها شهیاز هم کتریو تار تنگ
 سیخ

. نشستم میرا بالفاصله کنار زدم و در جا میبود از عرق. پتو شده
 تنها در
 ینم یشده بود، حت نیجانم، کوفته و سنگ یبودم. بدن ب اتاق

 میپااتوانستم 
ر تکان دهم. همان لحظه در اتاق باز شد و پدر وارد شد. به ه را
 ییتقال
به خودش  ینشستم. پدر به سمتم آمد و چهره شاداب میدر جا بود

 :گفت گرفت و
 _ حالت خوبه دخترم؟

تخت  یحرفش تکان دادم. پدر کنارم رو دییرا به عالمت تا سرم
را دورم حلقه کرد و  به من زل زد، بعدهم دستانش و نشست
 و گفت: دیکش یکرد، آه یم بغلم داشت کهیدرحال

 به سرت آورده؟ یچ ی_ اون عوض
 خورد. یمثل خوره داشت تارو پود ذهنم را م سیدن یحرفها تمام



 یاریبه دست ب تویتا هرچه زودتر بهبود یاستراحت کن دی_ تو با
 .زمیعز

 :دمیدر هم کش ییابرو یو با دلخور دمیبه کنار کش یرا کم خودم
 میشه! من خورد شدم، بدجور ی_ درد دل من با استراحت خوب نم

 خورد
 .شدم

 و نگران بهم زل زد: نیاز دورم شل شد، غمگ دستانش
 سرت اومده؟ ییکن چه بال فی_ برام تعر

 یرا باال بردم و لحظه ا میولوم صدا ُ،یبه جانب و شاک حق
 نگاهش
 :کردم

 !بد یلی...حالم بده...خدیکن فیتعر از گذشته نحستون دی_ شما با
غمزده،  یو با صدا دیگرم نشست. بغضم ترک یدر اشک چشمانم

 :دمینال
به  میزندگ نیمحاکمه شدم، حالم داره از خودم و ا ی_ من بدجور

 یهم م
 !خوره
 تخت بلند یاز اشک پوشاند و از رو یشفافش را پرده ا چشمان

 .دیرس یبه نظر م یو عصب جی. گدیرا به هم مال شد،دستانش
 مدونم تمو یکردنه...م یدنبال زخم زدن و تالف یدونم تا ک ی_ نم
و باهات  ادیوقف تو و دوست داشتن به تو کرده، گفتم ب شویزندگ

 یعروس



 ینم تیهدا یراه راست چیفراموش کنه؛ اما به ه ویو همه چ کنه
 شه! فقط
 به تموم معناست. یروان هیکردنه... یتالف کارش

 س؟یزد؟ از دن یحرف م یدانم از ک ینم
 گونه ام را با پشت دست پاک کردم و کنجکاوانه گفتم: یرو اشک
 ؟یزن یحرف م یاز ک ی_ دار

 ی. آهستادیپنجره ا یپشت به من و روبرو یاز تنش و عصب پر
 :دیکش

 یکه سالهاست رو سرم احساسش م هیوحشت ی هیهمون سا سی_ دن
 کنم،
 .رمیمش درگو وه کابوسکه با  هیهمون
 از بغض و غم ناله کردم: پر

 هیمنو مجبور کرد زن  سیکرد؟؟ دن کاریاون باهام چ یدون ی_ م
 کروالل

 .بشم
 و نگاه پر از غضبش را به من گرفت. دیبه سمتم چرخ یتند
 .ادتهیرو  ی...حتما امله؟یاون ک یدون ی_ م
گشاد شده از  یکم، مردمک ها یلیسمتم آمد و در فاصله خ به
 رتشیح
شد.  یم دهیبه وضوح شن شینفس ها یبه من دوخت. صدا را

 اشک از
 باد کرده از غمم را چنگ زدم. یشد و گلو یجار چشمانم



 _من زن کارلوس شدم و بعدش...
 بلند بود که پرده گوشم داشت ادشیصورتم، آنقدر فر یزد تو داد
 پاره
 شد! یم

 !!ی_ آخرش کار خودشو کرد!! مردک عوض
سرکنده دور اتاق  یمثل مرغ یبه کمر گرفت و با سردرگم دست

 را زد،
 م،گرفت یام را با دستمال ینیبود. آب ب میبد که نه، بلکه وخ حاش
 میصدا
 صاف کردم: را

 میکارلوس برادرمه و شما اونو از همه قا دمیفهم روزی_ من د
 .نیکرد
 برداشت: زیشد و به سمتم خ یعاص
 یحامله بود؛ ول ی! املستیکرده؟؟ اون پسر من ن غلطو نیا ی_ ک
 بچه
 ستیپسر، پسر من ن نیسقط کرد، بعدشم از عمارت رفت...ا اشو

 حاضرم
 بخورم. قسم
 :دمیتلخ، نال یجابه جا شدم و با غصه ا میجا در

دونه پدر... اون داره از تک تکمون تقاص  یم ویهمه چ سی_ دن
 یم
 .رهیگ



 :دیلبش را گز گوشه
که  ستین یگه؛ همه ماجرا اون یم دهیرو که د ییزای_ نه اون چ

 سیدن
 .دهیشن ای دهید
 کردم: هیقهقهه گر به

 کنه. یام م وونهی_ حالم بده...هجوم افکار بد داره د
**** 
را ترک کردم و از  یماریبعد سرحالتر از قبل رختخواب ب روز
 میجا

خواست هرچه  یرفع شده بود و دلم م دمی. تب و لرز شدبرخاستم
 زودتر

ز آن اوضاع نابسامان خاتمه دهم. در عمارت پدر بودم و خبر ا به
 سیدن
ر را که د یبود. اتاق ایبروب یکارلوس نداشتم. عمارت خلوت و ب و
 آن

 رویاز ساختمان آمدم. اواخر ماه شهر رونیترک کرده و به ب بودم،
 بود
ن و گل و درختا شهیدر فضا انتشار داشت، مثل هم یخنک یهوا و
 اهانیگ

و به  ستادمیا یدرخت ریعمارت سرسبز و با نشاط بودند. ز داخل
 آسمان



 یپراکنده در حال حرکت بودند. ماهها یچشم گرفتم. ابرها یآب
 یادیز
بابک را  یدلم هوا یگذشت، گاه یبر من م ران،یترک کردن ا از
 یم

جاده  یکرد. رو یگوش م میبود و به حرفها یکاشک کرد؛
 شده سنگفرش

 .مدید یحتما او را م دیرفتم. با سیرفتم، به سمت ساختمان دن راه
 عمارت

پرندگان  یمطلق، خواب رفته بود و به جز صدا یسکوت در
 اطراف،

 دم،یشد. به ساختمان که رس ینم دهیشن یدر آن حوال یاصوات چیه
 یهایدر را گرفتم و آرام وارد سالن شدم، همه جا پر از س رهیدستگ

 و
 کردم: شیجانم، صدا مهین یبود. با صدا سکوت
 ...سی_ دن
 ار. بدمییدرون سالن قدم برداشتم و با نگاهم تمام خانه را پا به
 گرید

 رونیدادم ب حیانگار در خانه نبود. ترج یکردم؛ اما کس شیصدا
 و میایب

بم و مردانه اش را  یکه خواستم آنجا را ترک کنم، صدا نیهم
 :دمیشن

 عنبر آورد. ید و بو_ به به...باد آم



 هنوز به سمتش برنگشته بودم. ستادم،یا میجا در
 ؟یبه خونه خودت برنگرد یاوردی_ طاقت ن

ان ندام چ یزد، حال جسمان یقلبم تند تند م دم،یرا به داخل کش نفسم
 مساعد
 .ستادمیاما بروز ندادم و ثابت قدم ا نبود؛

 ادامه داد: زشیلحن تمسخرآم با
 !زده بشه نه؟ شییبرگشته...وقتش شده طبل رسوا _ کفتار به لونه

کردنم  یقصدش عصب شتر،یدانستم ب یسمتش برگشتم، خوب م به
 است؛
 کرد: یو خنده ا دیابروانش را در هم کش د،یام را که د چهره

 ه؟ی؟خبری_ الغر کرد
 چیه زشیصورتم گرد کردم، از لحن تمسخرآم یرا رو دستانم
 خوشم

 .امدین
 یایپره از درد و نفرت...اونقدر که چشماتو رو دن _وجودت

 رونتیب
 .یبست
 نگاهم کرد. نانهیزبیپله قرار گرفت و ت نیآخر یرو
شدن و بدبخت  ریباالتر از تحق یلذت چیبه نظرم ه یدون ی_ م
 بودن،
 کنم. یاالن حس م نی. من دارم لذتشو از همستین دشمنت



بد خاتمه بدم، اوضاع  نیخوام هرچه زودتر به ا ی_ منم م
 دلم تشیواقع
 .ستین زیجا گهیموندن د نجای...ارانیخواد برگردم ا یم

و  دیصورتش را در برگرفت، چنان ابرو درهم کش یپهنا یاخم
 شیصدا
حرفم بهم  دنیکردم، از شن یحس م یباال برد، که به خوب را
 .ختیر

له کز ! فکرشو ایی... اونم تنهاستین ایآسون نیبه ا رانی_ رفتن به ا
 ات
 کن. رونیب

د اما ب ست؛یها ن یبه آن راحت رانیدانستم رفتن به ا یهم م خودم
 ینم
ن مکنم. آزار دادن که فقط کار او نبود،  دشیتهد یمن هم کم دمید

 چرا
 را نکنم. آنکار

منو  یحسابتو صاف کن، پا ،یدار ی_ با پدرم خصومت شخص
 چرا
 وسط؟ نیا یدیکش

 یندار یتی...دخترجون ثبات شخصیا هیطرف قض هی_ اتفاقا توم 
 که!

 االن؟ یشدیچ ،یزد یکردن حرف م یقبل از عشق و دلبر یروزا



ال کردم. حال دلم اص یبود که داشتم غمباد م ادیدرد دلم ز آنقدر
 خوش
 .دمیاز سر حسرت کش ی! آهنبود

و تباهام داره و  یکارلوس چه نسبت دم،ی_از اونشب تاحاال که فهم
 نیا
حالم ازت بهم  ،یمن شروع کرد هیبه نفع خودت و عل فویکث یازب
 یم

! تو فقط یتو وجودت ندار تیذره انسان هیتو  یدون یم خوره؛
 یدار

ا ب ،یهرچ ایتقاص بود  ایقصدت انتقام  ،یبر یم شیخودتو پ منافع
 من
 بد! میلی...خیتا کرد بد

 کرد. یرا گوش م میکرده بود و داشت حرفها سکوت
نه ام، چشمانش را به نشا دهیرفتم و با نگاه رنگ و رو پر کشینزد

 گرفتم
 زمزمه کردم: رلبیز و

 نیشدم، از تو... از خودم...از ا زاریب یاز همه چ تشی_ واقع
 ،یزندگ
 همه! از

که داشت به آن وانمود  یظاهر یرا جمع کرد و با خونسرد لبانش
 یم

 :دیلب برچ کرد،



 .زارمیب یاز همه چ وقته یلیخ زارم؛ی_ منم ب
اش  نهیدر س یپاک و معصوم بود، درد یبیبه طرز عج چشمانش
 احساس

 کردم. حرفش را ادامه داد: یم
 ؟ی_با پدرت حرف زد

 دییبود! فقط سرم را به عالمت تا دهیکش یدانم باز چه نقشه ا ینم
 سخنش

عد گرفت و نگاه از من گرفت، ب نییکردم. سرش را پا نییو پا باال
 با

دانم از  یرا ضرب گرفت، م نیاز زم یکفشش گوشه ا نوک
 و یکالفگ
ام را در لفافه  یکرد. حرص و کالفگ یرا م نکاریخشم ا شدت
 پنهان
 و گفتم: کردم

 !یکرد کاری_ بهش گفتم باهام چ
 زد: یزهرخند

بزنه پَس گردنم که  یکی ومدیبشه؟ چرا ن یشاک ومدی_ پس چرا ن
 دارم
 دم؟ یم لتیتحو دروغ
از  یا هیدفاع چیبود، پدر ه سیگرفتم. حق با دن ریرا به ز سرم

 خودش



شده ام؛ اما از کنار موضوع  یدانست من هم قربان ی. منداشت
 گذشت!

 پوزخندزنان ادامه داد: سیدن
 رو ویمتریو بم گذشته د ریتموم ز یهنوز ادامه داره، وقت ی_باز
 برمال
 یلیکارم دل هر یبرا یدون ی...مید یاونوقت بهم حق م کردم،
 داشتم.

 غمزده، نگاهم کرد و ادامه داد: یچهره ا با
 .ی دوسم داشته باش َیتون یم ،یستین زاریازم ب گهی_ اونوقت د

 فکر کردم. چشمانش را به شیدهانم را قورت دادم و به حرفها آب
 کرد و گفت: زیر یطرز قشنگ

 سخته بانو جان! زتیو گر یمشتم ی...تویازم بگذر یتون ی_ نم
عوض کنم؛  مویبسازم، همه چ امویخوام دن یم یلی_ من...من خ

 یول
 زنه. یساز مخالف م ایدن

ه امو با انگشتانش گرفت و سرم را به سمت باال که گرفت، ب چانه
 زد: زل چشمانم
 یخوا یده...م یم لیهمون انعکاس رفتار خودتو بهت تحو ای_ دن
 خوب
 .ینگرفت ادی یعنی ،یستیبلد ن یول ؛یباش



 یوقت دیکش ادیغم در نگاهش فر د،یاز گوشه چشمم چک یاشک قطره
شد. با دستش رد اشک را گرفت و  رهیباران زده ام خ چشمان به

 و آرام تر از لحظات قبل لب زد: کرد آنرا پاک
 کشم و اونروز که یم رونیدلمو ب یهمه دردا و چرکا یروز هی_ 

 کنم. یفکر م ممیو به عشق قد نمیش یخوب کردم؛ م خودمو
 ...یخوا یمنو نم گهی...نگو که دیدونم که تو عاشقم ی_ من م

 :دمیاز او گرفتم و با بغض نال نگاه
 ...ستمی_ ن
 زد: ادیفر

 نجال. ی...تو عاشق منی_ هست
 .شد یاز چشمانم جار اشک
 فراموش کنم! تو منو.... یرو که سرم آورد ییتونم بال ی_ نم
 کم آوردم و نتوانستم جمله ام را کامل کنم. نفس
 در چشم من لبخند زد! چشم
هم  خیدوباره کمر راست کرد، فاصله گرفت و نگاهمان م یوقت
 شد،

 را پررنگ کرد. لبخندش
 نجال! عاشق! ی_ عاشقم

 رفتم. یرا پس زدم و به سمت در خروج خودم
کنم...  یفرار م یکه واسم درست کرد یقفس نیاز ا یروز هی_ 
 فکر
 یکنه؛ ول یکنارت همه گذشتمو از خاطرم محو م یکردم زندگ یم



 یچیه تیفقط تو ذهنم قشنگ بود، تو عالم واقع یکه همه چ افسوس
 !ستیقشنگ ن میزندگ

ن سخنش باشم، از ساختما دنیو منتظر شن ستمیبا یآنکه لحظه ا یب
 رونیب

 اکخنم  یو بو دیبار ی. نم نم باران مدمیو تا عمارت پدر، دو آمدم
 همه
صورتم جمع شده بود و  یرا در برگرفته بود.قطرات اشک رو جا
 قلب
 دردم حالش اصال خوش نبود. پر
** 

درخواست را من  نیبا هم صحبت کنند و ا سیبود، پدر و دن قرار
 از پدر
 کرد. پدر هم یمسخره را تمام م یهرچه زودتر آن باز دی. باکردم
 مثل
 اروشدنیدانستم ترس از رو یم یبه خوب ،دیترس یم سیاز دن همه
 با

به  سیاش را دارد و همان شب که قرار بود دن یتلخ زندگ قیحقا
 عمارتش

م قد لباس آراسته به تن کرده بود، مدام در اتاقش کهیدرحال د،یایب
 زد، یم
د. آمدر نایهم بود. آنقدر آمد و رفت که اعتراص مل سیمادر دن نایمل
 نیا



 دانم! یبود؟؟ نم تیاثبات حقان یاضطراب برا همه
 وت در را بس سیاو شد. دن خیم نایو مل ویمتریکه آمد، نگاه د سیدن

 یجلو آمد. نگاهش پر از حس نفرت و خشم بود! سکوت مقتدرانه
 نفس
ج جرات به خر نایمل نکهیدر اتاق کار پدر حکمفرما بود، تا ا ریگ

 داد و
لب زمزمه  ریز یسمت پسرش رفت. دستانش را گرفت و حرف به

 کرد.
 کرد. یاز چندماه، پسرش را مالقات م بعد
 یچرخاند و با نگاه پر از خشم، دستانش را از البه ال یرو سیدن

 انگشتان
 گفت: ویمتریو خطاب به د دیکش رونیب نایمل

 ییخوام از گذشته ات کرما یدادگاه من و توئه، م نجای_ امروز ا
 رونیب

 عمرمو تباه کرد!چندسال  نیکه تموم ا بکشم
لرزان به حرف  ییاز ترس آب دهانش را قورت داد و با صدا پدر
 آمد:

، تو یبعد از گم شدن نجال و دور التیمنم تباه شد، به خ ی_ زندگ
 ما
 م؟یکرد یم یراحت زندگ الیباخ
 زد: یپوزخند طعنه دار سیدن

 روز با خودت صادق و روراست باش. هیکنم  ی_ ازت خواهش م



گرفت، رنگ نگاهش عاجزانه و خجالت  ریسرش را به ز پدر
 زیانگ
 .بود
 نفسش را تازه کرد و با غرور گفت: سیدن

 دخترت ازدواج کرد؟ ابت،یچرا در غ یندار یاعتراض چی_ ه
اش، پاک  یشانیپ یاز رو یعرق را با دستمال زیر یدانه ها پدر
 کرد.
 سیدن رهیسخت بود! چشمان زاغش، خ شیصحبت کردن برا چقدر
 بود
 زد و به سمتش رفت: یلبخند تلخ سیلب نزد. دن و

کارلوس نشان گرفتم،  یگم! من دخترتو برا ی_ باشه برات م
 کارلوسو

 ...یهمون پسر ادته؟؟ی که
 :دیکند و غر لیجمالتش را تکم سینگذاشت، دن پدر

 .یکرد ی...نجال گفته چه غلطهی_ کاف
 :دیبه تمسخر خند سیدن

 نزدم. ی_ من که هنوز حرف
 !یضیمر ،یهست یآدم روان هی_ تو 

 گم. یم توی_ نه عموجان! من دارم فقط واقع
 :دیکش ادیفر پدر

 پسر؟؟ هیچ تی_ واقع
 را باال برد: شیو ُولوم صدا ستادیمقابلش ا قایدق سیدن



 یتموم نشده...تو امل یچیتموم شد؟؟ نه! ه یهمه چ یکن ی_ فکر م
 رو

 بهت شک نکنه. یتا کس یکرد ستین سربه
 ینشست و خشک و ب یصندل یرو د،یپر نایاز رخسار مل رنگ

 رمق به
 خصمانه شوهر و پسرش، گوش داد. یگفتگو
 و چشمانش را به هم زد: دیکش شیموها یال یدست یبا کالفگ پدر

دم  یامروز سهم و ارثتو م نیهم ؟یخوا یم ی_ تو از جون من چ
 و از

 برو. نجایا
 زد: یشخندیبا تمسخر، ن سیدن

 یمن م یول ؛یخوا یدستت رو بشه؟ تو نم یخوا ینم هی_ چ
 خوام؛

 یندر گوشش پچ پچ ک نکهیزنم بدونه تو قبل ا نیا یوقتشه حت گهید
 !یزد یچه گند ،یعاشقش
 یشتریب دیگرفت و با تاک نایاشاره اش را عمدا به سمت مل انگشت
 حرفش

 تیباال گرفته بود و هر دو در اوج خشم و عصبان شانیزد. صدا را
ما ابه آرامش دعوتش کردم؛  ستادم،ی. جلو رفتم و کنار پدر ابودند
 خشم
 کنترل رفتارش را از او ربوده بود. ادیز
 گفت: ادیبا فر نباریبه حرف آمد و ا سیدن



خوام بهت ثابت کنم از همه  یدونم و امروز م یم وی_ من همه چ
 یچ

 پسر نامشروع هیندونه ازش  یتا کس یرو کشت یتو امل دارم، خبر
 .یدار
 .یمرتکب شد یبد تیجنا تو
 زد: ادیو فر دیداغ کرد، خشمش به اوج رس پدر

 پسر؟؟ ادیم رتیگ یچ فیاراج نی_ از گفتن ا
به برادر خودتم رحم  یتو حت ،یرو دلم گذاشت ی_ داغ بد

 انتی...خینکرد
 !یکرد
 یو لحن کالمش را عوض کرد و برا دیچرخ نایبه سمت مل سیدن
 نکهیا

 یونانیآگاه کند، جمله اش را به  شانیرا هم از بطن حرفها مادرش
 ادا
برخاست و  شیمثل برق گرفته ها از جا نای. همان لحظه ملکرد
 لب یتند
 ...سی: دنزد
جلوتر رفت  سیکردند. دن دایپ یبد یلفظ یریو مادرش درگ سیدن
 و

 داد و بلند بلند یدستانش را در هوا تاب مقرار گرفت،  مقابلش
 حرف



 شده بودم که رهیو سردرگم به دهانشان خ جیزد. همانجا من گ یم
 سیدن
 یپهنا یو با عوض کردن لحنش، لبخند دیسمت من چرخ به

 صورتش
 گفت: یگرفت و به زبان فارس را

 ویکنن! بچه بودم که همه چ یخوان منو سالخ یم نای...اینیب ی_ م
 .دمیفهم
مبهم بود. آه  یزند! همه چ یحرف م یدانستم راجع به چ ینم

 یسرد
 :دیکش

 یمتوجه پچ پچها یشروع شد که من اتفاق یاز اونشب ی_ همه چ
 مادرم

کردن. پدر  یرو سرم خال خیشدم! انگار سطل آب  ویمترید و
 ام!! چارهیب

 مردنش بود. گناهیدردم به خاطر ب همه
 زمزمه کرد: رلبیاد و زتکان د یسر ،یبا ناباور پدر

 یایدن ،یخشم و کدورت کرد ریاونقدر که ذهنتو درگ ،ینی_ تو بدب
 جلد، دل بکن نیاز ا ایب رونیهمون طور شکل گرفته...ب رونتمیب

 نیاز ا
 پر از درد و خشم! یزندگ
 را به هم زد و گفت: شیچشمها زیرآمیتحق سیدن

 .یکرد اهیس مویاز زخم...تو زندگ یوجود تنمو پر کرد یب ی_ تو



چهره اش را  یایطاقت فرسا که تمام زوا یبا درد سیدن
 دربرگرفته بود،

 شیحرفها یتوانستم از البه ال ی. مدیدستش را به هم مال انگشتان
 بفهمم

. زبانش تلخ و دهیرا به دوش کش یهمه سال چه درد و غصه ا نیا
 گزنده
 در که انزجار و تنفر یداشت. با حس یبد یلیخ نهیو از پدرم ک بود
 آن

از که مرا خطاب قرار داد، لب ب شتریبود، رو به من کرد و ب بارز
 کرد:

پدرت با مادرم در حال  دمیبار شن نیاول ی_ اونشب که برا
 ینجواها

 سرم خراب شد... یعمارت رو نیاس؛ تموم ا عاشقونه
فرو خورده دستانش  یساکت بودند، همان لحظه پدر با خشم همه

 را در
 بلند، به حرف آمد: مهین یداد و با صدا یچرخ هوا

 .یکن یبا خودت بد م ی_ چرت نگو پسر...تو دار
و خشمناک  یبه سمت پدر برداشت، آنچنان عصب یبلند زیخ سیدن
 بود
 زده بود. رونیگردنش همه باد کرده بودند و فکش ب یرگ ها که

شاخ  همه حرفام درسته، پس لطفا یدون یم تبی همه چیز_ خود  
 ینشو تا وقت



 تموم نشده!! حرفام
او  یحت م؛یدیترس یم سیدر الک خود آرام گرفت، همه از دن پدر
 که

 دستان سیدر حال حاضر بود. دن یو وارث خاندان سلطنت صاحب
خواست از شدت استرس و  یانگار م د،یرا به هم مال لرزانش
 ینگران
 کم کند. اش
کنه  انتیاون خ یبه برادر خودش و زندگ تونه یم یآدم وقت هی_ 
 که
 یایدن یرو از سر گذرونده باشه...تو، تو یو پست یمعرفت یب آخر
 فیکث

اومدن  رونیب یهم برا یتالش چیو ه یهات غرق بود یبوالهوس
 ینم

ز . دور ایو با مادرم در ارتباط بود یتو به منم رحم نکرد ،یکرد
 چشم
 زنش، ناموسش! شیپ یرفت یرفت، م یبه مسافرت م یوقت پدرم،
 :دیداد کش پدر

 یهر حرف ستیات نگه دار، الزم ن نهی...درداتو بزار تو سهی_ کاف
 رو
 آورد. رونیب نهیو همه دردارو از چاک س زد

 ودشساال عمرمو تباه خ نیخوام نجال بدونه همه ا یبگم...م دی_ با
 و



اصلمو و  شهیسوزوندن، ر مویخوام بدونه زندگ یکردم. م پدرش
 ریز

 !نیداغونمکرد هاتونیبردن. هردوتون با بوالهوس سوال
را راحت  دهیداغ د سیخواست دن یآرام گرفت، انگار م پدر

 بگذارد تا
 اش سرباز کند. یچرک یزخمها تمام
هم  یشروع کرد به کندن پوست لبش! دندان رو ز،یبا ناخن ت سیدن
 :دییسا

 ! بارها خودمویزن گرفت یو رفت یبود ارتباط یتو نای_تو با مل
 لعنت

بی  یهردوتون، تو یغذا یتو زمیروز سم نر هیکردم که چرا  یم
 وجود

سوخت که  یام م چارهیپدر ب ی. دلم برایکرد یرو ق یمردونگ
 یچیه

 هی اورد،یو صداشو درن ختیتو دل خودش ر دیاگرم فهم ای د،ینفهم
 روز
ه؟ فاصله آدم بودن تا آدم موندن چقدر یدون یتو م سیگفت: دن بهم
 گفتم
که  یجور هیکن،  یآدم باش و آدم زندگ شهیپدر! بهم گفت: هم نه
 اگه
 .یافسوسشو نخور ،یرو ترک کن ایدن نیا یلحظه خواست اون



هر روز هر  انتویتونستم درد خ یتحمل اون دردو نداشتم، نم من،
 روز
 نزنم. کیو ج نمیچشمام بب یجلو
 یبند نم شیکه در جا یو خشم شده بود، طور اهویپر از ه سیدن

 شد.
 بسته بود. نهیتنش پ یرو یبد زخم
و کالفه ام  یحق نداره زر مفت بزنه. االن همونقدر عصب ی_ کس

 که
عمارت کار من بود،  یسوز شیبودم...آت یسوز شیروز آت همون

 یم
حس عمارت ن نیبفرستم و از شر ا ایهمتونو به اون دن خواستم
 راحت
ه از دست دادم. پدرم ب مویافسوس که فقط تنها کس زندگ یول بشم؛
 خاطر
 نیزد! و توم راحت به همچ شیزن و پچه تو، خودشو به آت نجات
 یمرد
 !یکرد انتیخ

 س،یبزند؛ اما دن یگرفت و خواست حرف نییسرش را پا پدر
 یادیفر

 و گفت: دیصورتش کوب یتو محکم
به  یسوخت! باز یواسش درست کردکه تو  یشی_ پدرم تو آت

 نفعت شد



رو صاحب  نایراحت مل الیدفعه با خ نیا یورق برگشت، تونست و
 یبش
و اخالق و  یو دخترتو آواره...نحس یکن وونهیتو د چارهیزن ب و

 رفتار
 کرد مثل خودت! دایپ یدامن دخترتم گرفت و اونم سرنوشت گندت،
ب به قا یآمد، رو به پدر کردم و با نگران یبه زور باال م میصدا
 چهره
 زل زدم و گفتم: شانشیو پر ملتمس
 گه درسته؟! یراجع بهت م سیکه دن یی_حرفا

 نیتوانستم ا یگرفت، از نوع نگاه شرمزده اش م ریسر به ز پدر
 را به
 صحت دارد.  ّسیدرک کنم که نود درصد از سخنان دن یخوب
 هه سیدن

 بود. ستادهیکرد و دست به کمر مقابل همه ا یدار و بلند طعنه
 که بکوبونمش رو تخت دمید یروزو م نی_ سالها تحمل کردم و ا

 ی...من نه سوداارمیرو از سرش درب یو کاله پادشاه ییرسوا
 سلطنت

 یچیسر دارم نه بدست آوردن تخت و مال و منال! من به ه در
 چشم

 کنه. یشهر منو آروم م یفقط رسوا شدنت تو ندارم،
برخاست و به سمت پسرش رفت،  شیاز جا یاز شدت نگران نایمل
 در



 ییتلخ آشکار بود، او هم از رسوا یترس و دلشوره ا شیصدا
 خودش

 پسر افتاده بود! یو به دست و پا دیترس یم
از ترس به خودشان  چارهیبود! مرد و زن ب یدرد جانکاه عجب

 یم
که  یهمان پدر ای ویمتریداشتند. د یبخشودگ یو تقاضا دندیلول

 سالها
 یخبر بودم و بعداز آنهمه سال صاحبش شدم، جلو یب ازش

 چشمانم به
بودمش!  افتهین چوقتیه کاشینوا مبدل گشته بود. ا یب یکودک

 در کاشیا
 ماندم و آن لحظات را ینکبت بارم م یجلد خودم و آن زندگ همان
 ینم
باشکوه  یریکه تصو یهم گران! پدر یلیگران بود، خ می. برادمید
 و

درهم شکست. او پر از خفت و  کبارهیاز او داشتم؛ به  پرجالل،
 یبدبخت
 اورد و انیو قتل مادر کارلوس هم حرف به م تیاز جنا سی. دنبود

 آنقدر
 ویمتریو آزار قرار داد که د تیمورد اذ شیرا با حرفا چارهیب مرد
 به



ا ام افتاد و از او خواست پرونده آن قتل را باز نکند؛ شیو پا دست
 خشم
 گریکرد. د یها فروکش نم یداشت،به آن آسان سیکه دن ینفرت و

 طاقت
 عجز و البه را نداشتم و اتاق را به سرعت ترک کردم. با آنهمه
 خودم
 یکردم که حتما سرنوشت شوم من، کارما یفکر م نیبه ا داشتم
 پدر و
ر از آن راجع با پد سیکه دن یتیو جنا انتیمه خاوست! آنه یزندگ
 حرف
 سیفهمم چرا دن یکرد! االن م ریدخترش را هم درگ یزندگ زد؛

 نیهمه ا
 که پدر ی! درددینکش رونمیبه من کمک نکرد و از منجالب ب سالها
 یرو
 یها سرد نم یشد، به آن آسان یاش داغ کرده بود، سرد نم نهیس

 شد!
 یزیو چ دیصورتش کش یچروک شده اش را رو یدستان کم نایمل

 انیحرف زد؛ اما مل ادیگر گرفت و با فر ُسیکرد. بازهم دن زمزمه
 از

 برخاست. شیرا باال برد و نه از جا شینه صدا ترسش
 گریرا د سیتلخ، دن قیآن همه حقا یاز آن روز تلخ و بازگو بعد
 دم،یند



 دنیعلتش هم د دیاو در عمارت پدر نبود؛ شا چوقتیالبته ه که
 آنهمه خطا

، پدر و مادرش بود. بارها با خودم گفته بودم یانتهایخ دنیشن و
 چرا
 اقآن ات یتو دهیکند و چپ یعمارت باشکوه استفاده نم نیاز ا سیدن
 !؟یروانیرشیز

 د وخود و خاندانشان بودن یسرخورده و نگران از آبرو نایو مل پدر
 در
چند روز مدام در حال پردازش موضوع و حل و فصل آن  آن

 بودند، از
ازش داشتم. شورا هم  یو نه خبر دمید ینه کارلوس را م یطرف
 گریکه د
م اربه عواقب ک دیکرده بودم و با تیمثل پدر جنا قای! من هم دقچیه
 یم
ا رداده بودم  انجامهم که من  یو قتل تیجنا سیدن دی! شادمیشیاند

 گذاشته
ن ه مروز مبادا تا از آن راز پرده بردارد؛ وگرنه چرا ب یبرا باشد
 کمک
 جیدانم من هم داشتم گ ی! نمستیکه ن میعاشق چشم و ابرو کرد،

 یم
 یجورواجور کرده بودم. در روزها یالهایاز بس فکر و خ شدم،
 بعد از



حرف  یمهمان کی یکه از برگزار دمیپدر شن یصحبتها یال البه
 یم

م ه دیشا ؟یو مهمان تی! آن موقعهیچ انیجر قاینستم دقدا ینم زد،
 سیدن
 مانپدر را بکوبد! به ساخت ییداده بود، تا طبل رسوا بیرا ترت آن
 نییپا

 در ساختمان نبود و یاما کس نم؛یرا بب سیرفتم، بلکه دن عمارت
 سرگردان

هدف به عمارت پدر برگشتم. روز بعد پدر از من خواست  یب و
 خودم
 بود ازش سوال کنم، یشب آماده کنم، وقت مناسب یمهمان یبرا را

 یمهمان
 چه مناسبت؟ به

 و دلخور جواب داد: سرد
 یم خاندانو نیو چند ساله ا نیچند یآبرو سینکنم دن نکاروی_ اگه ا

 سی! دنستیراهش ن نیا یخطا کردم؛ ول یجوان امی...!من در ازهیر
 یم

پست  یسراغ تو! وقت ادیکارنامه منو رو کنه و بعدشم ب خواد
 بودنش

حرف  رانیا یهات تو ارتباطبرام ُمحرز شد که، از تو و  شتریب
 زد و از
 !کنه کسانیتونه انتشار بده و من و تو رو با خاک  یکه م ییعکسا



 پدر را یباز ماند، داشتم حرفها مهین رتیاز شدت خشم و ح دهانم
 در

 را سست کرده بود. میپاها میعظ یکردم!دلشوره ا یم یحالج ذهنم
 سیدن

 یکه فکر م شتریبه عنوان رحم و مروت نداشت! ب یحدومرز
 کردم، او

اش  یبود که فقط به دنبال منافع شخص یسنگدل و خودخواه آدم
 یم
شک آن  یگذاشت خودم باشم، ب ینم ی. اضطراب و نگراندییدو

 یمهمان
 شد! یبرمال م زیبود و همه چ خونیشب کی
 ینگران بودن ارزش یخودیکردم، ب یخودم را نگران م دینبا

 نداشت،
 یغم چیباداباد! اصال مراهم به زندان ببرند ه دیآ یم شیپ هرچه

 !ستین
ا ب. نبودم یداد. من هم از آن قاعده مستثن دیرا با ییهر خطا تاوان
 ان

ب ش یدلم را آرام کردم و به اتاقم رفتم تا خودم را برا یکم حرفها
 اماده
 یپرکالغ اهیرا س میو موها دمیپوش یبلند شب ی. لباس مشککنم

 رنگ زدم.



 یو از رژلب رنگ مات و سرد دمیکش اهیچشمانم را مداد س داخل
 . کردم استفاده

را به  زمیآو یلحظه آخر گوشواره ا و دستکش ها را دستم کردم
پاشنه دارم از اتاق  یکفشها دنیکرده و ضمن پوش زانیگوشم آو

 زدم. رونیب
. مودمیپ نهیگرفته و پله ها را با طمان یچوب ینرده ها یرا رو دستم
 رفت

 آن ییشده بود، خدمه ها درحال برپا شتریداخل عمارت ب یآمدها و
 جشن
 یبودم و فکر بد به سرم نم یم نیخوشب یکم دیهم با دی. شابودند
 زد تا

 ه وشروع شد یزییافتاد! از صبح بارش باران پا یم یعال اتفاقات
 لحظه

ن، مبود و همچون دل دردمند  اهیس اهیبود، آسمان س امدهیبند ن یا
 حال
سالن  یکرهایاز اسپ یزیآرام و غم انگ یقینداشت! موس یخوش
 روشن
و تلخ در  زیشورانگ یآمد حس ینرم و کمش، که م یو صدا بود

 وجودم
و بزرگ نشستم و  یکاناپه سلطنت یرو یکرد. گوشه ا یم قیتزر
 به



اطراف در ذهنم محو شد؛  یچشم دوختم. کم کم صداها اطرافم
 یسکوت
 میکس در سالن نماند. چشمها چیحکمفرما شد و انگار ه مطلق

 کامال باز
 سالن آمد و یاز در ورود ی. تقه ادمید یو خوب اطرافم را م بود
 یصدا
 :دیچیجوان در همه جا پ یدختر
 نه؟یمنو بب ادیب ستین یمن اومدم، کس یآها

داد، پرشور و پرجنب و  یحدودا پانزده ساله نشان م دخترک
 جوش بود.

 یگشت. نفر بعد رهینشست و در چشمانم خ میروبرو دیکه د مرا
 زن

بود با  یاهیو س نتیبود، بعدتر زن بدط ییبایز اریو بس جوان
 یچهره ا
 گرفته و اخمو. غبار
ن نبود؟ چرا فقط من و آن سه ز یخبر هیمن چرا از پدر و بق یخدا
 در

همه جا را دربرگرفته بود و  بیعج یسکوت م؟یحضور داشت سالن
 تنها
مغزم  یدخترک جوان که مدام در حال آواز خواندن بود؛ تو یصدا

 یم



د بو ییشده بودم. به هر تقال جیداد. گنگ و گ یو انعکاس م دیچیپ
 از
به حرف آمد و  نتیبرخاستم؛ اما قبل از رفتن زن بد ط میجا

 مغرورانه
 :گفت

 .میتو هست یما مهمونا ؟یر یم ی_ کجا دار
ام  یسمتش و نگاهش کردم، تا به حال آنها را در زندگ برگشتم

 دهیند
 خورم! یقسم م بودم،

 کرد: یجوان خنده پرشور دخترک
شبا  یهنوزم دوست دار ؟یکن یم یقل دوقل باز هی_ نجال هنوزم 

 یبر
 ؟یو هورا بکش غیبام و ج پشت
بود که از همه شور و نشاط من و دوران  یک نیمن ا یخدا

 مینوجوان
 طنتیبرخاست و با ش شیبزنم، از جا یداشت، تا خواستم حرف خبر
 پشت
 نازک کرد: یچشم
گم...عاااشق دور زدن پسرا و  یم ادشویز ؟یدار یچ دوست_

 تلکه
کردنشون کات و بعد  تلکه  ارتباطتو  یرفت یم ،یبود کردنشون

 یم



 درسته؟ ،یکرد
حرفها همه درست بود، من همه آن  نیبراندامم راست شد! ا مو

 کارها را
و  ها ارتباط داشتم یلیمرکز بودم با خ یتو یوقت یبودم، حت کرده
 بعدش

 دوستم بودن. یمتعدد یم با اشکان، پسرهاارتباطقبل از شروع  هم
 از

 اموراتم یجور دیم و بانداشت یگرفتم، توان مال یم یزیچ هرکدام
 یرا م

 .دمید یو آن راه را مناسب م گذراندم
 کرد و ادامه داد: یخنده ا دخترک

مترو  یرو تو یزن هی بیبار ج هی ادتهی ؟یکن یام م ی_ دله دزد
 ؟یزد

 ؟یکرد یم یقاپ فیک یو اکثر اوقات تفنن ادیشده بود اعت بعدش
سپرده  یرا به باد فراموش میکارها نیمن، چرا همه ا یخدا یوا

 بودم؟
 رفته بود، دخترک ادامه داد: ادمیسالها  نیا همه

تا عقدت  یاش کرد چارهی...بادتهیاونو که خوب  ؟ی_ اشکانو چ
 کرد؛
 برخاست و با شیاز جا نباریا بارویگرفت و زن ز ریرا به ز سرم
 یآرامش

 داشت، به حرف آمد: که



 ینخواست یول ؛یهمونموقع هم داشتنجال... یدار یپاک رتی_ تو س
 خوب
 به بد بودن. یکرد یو تظاهر م یباش
 نگاهش کردم. یسردرگم با

 د؟یشناس یم قیدق نقدریاز کجا منو ا ن؟یهست ی_ شما ک
موجود در آن  یپاشنه کفشش، تنها صدا یجلوتر آمد، صدا زن
 سالن

 بود. به چشمانم زل زد: بزرگ
درسته که ازم فرار  نم،یب یرو خوب م _ من سرشت پاک همه آدما

 یم
ا من، م شی...نجال برگرد، برگرد پیش یم ازمندمیبازم ن یول ؛یکن
 یم

 باهم. میباش یخوب یلیخ یدوستا میتون
 ها و سخنانش بود. ییبایآن زن و ز یبازم محو تماشا مهین دهان
 قبل از

ا ر شیو اخمو؛ سگرمه ها نتیبزنم، زن بد ط یبخواهم حرف نکهیا
 درهم
 و گفت: دیکش
جنگولک  نی! از استینبوده و ن ینطوریا چوقتیدختر ه نی_ ا
 امیباز

 .ادینم خوشش



را باال ببرم و حرف بزنم؛ اما هر  میخواست، صدا یدلم م یلیخ
 یزور

 یخواب بودم و نم یبود که تو یمثل وقت قایشد، دق یزدم نم یم
 توانستم

شده و  نیسخت و سنگ بدهم. جسمم انجام یحرف بزنم، نه کار نه
 دهانم
 ییتوان جابه جا یبه سرم آمده بود؟ حت ییمن چه بال ی! خداقفل
 میپاها
 نداشتم! انگار که مال من نبودند. را
 :دیبا خشونت تمام به سمتم آمد و به تمسخر خند زن

کردم، تو  یشناسم دختر...سالها باهات زندگ ی_ من تو رو خوب م
 پر
 ینم یرو هر زن هاتیو سرکش! اغواگر رینظ یب یلذتها ،یلذت از

 تونه
اغ و سر یمدته کوتاه اومد هیباشه، ازش استفاده کن... چرا  داشته

 سیدن
! یبراش برقص هیکاف هاته،یعشوه گر دنیاون منتظر د ؟یر ینم

 هوش
 .یرس یو بعدش به خواسته ات م یبر یسرش م از
مثل  یخواستم؛ نه مدت محدود یم شهیهم یرا برا سیمن دن یول
 ریسا

 ام بودند. یزندگ یکه تو یمردان



 .شد لیکه سرش به پشت متما دیخواند آنقدر خند یفکرم را م انگار
 چیکنن تا ه یم دیرن ازدواج سف ی...االن همه میا وونهی_ تو د
 یمرد ریخودتو اس یخوا ینداشته باشن، اونوقت تو م یتیمحدود

 یکن
! نه جونم تو یندار اخالق و رفتار درستش یبرا ینیتضم چیه که
 فقط

و ت ازی...نستیاز اونم ن شتریباهاش، ب یداغ هست ارتباط هی منتظر
 از
 هوسه. یرو
درست بود؟  ایفرو بردم و به آن حرفها فکر کردم، آ نهیدر س سر
 یعنی

ه هم تجربه کرد هیبق یداشتم، برا سیرا که به دن یو عالقه ا حس
 بودم؟؟

 او حس را به بابک هم نداشتم! نیا یجدا از همه بود؛ حت سی! دننه
 که

کرد!  یدوست داشتنم را م یبود شوهرم بشود و واقعا ادعا قرار
 نه..نه

 با همه فرق داشت. سیدن
به سمت من آمد، دستانش را دراز کرد و مهربانانه  بارویز زن

 نگاهم
 یبود، چه بو فی. دستم را در دست گرفت، چقدر نرم و لطکرد
 یخوب



 صورتش را گرفت: یپهنا یشدم. لبخند شیتماشاداد، محو  یم
با  یقبل از همه چ یول ؛یرو مال خودت کن سیدن یتون ی_ تو م
 خودت
فراموش کن و از  اهتویزنگاره بشور. گذشته س یکن، هرچ هیتسو
 نو

 کنه. رییبده تا جهانت تغ ریی. خودتو تغبساز
 آن کار کوچک ییخواستم من هم دستش را فشار دهم؛ اما توانا یم
 را

و گوش نوازش، در گوشم  بیخوش ترک یزن با صدا نداشتم،
 زمزمه
 :کرد

که  یتموم کارها یدلم...خودتو برا زی_ با خودت صلح کن عز
 ناخواسته

ن کبکن و خودتو رها و آزاد  نکارویببخش! ا یداد انجامخواسته  و
 تا
 که بهمغرور و لجبازه  سیدن نیبرات گلستان بشه، اونوقت ا ایدن

 پات
 .زهیر یکه به پات دل م سهیافته! دن یم

 را ببندم و میآنقدر آرامبخش بود که دوست داشتم چشمها شیحرفها
 فقط

و  نتیآرامش چندان با دوام نبود، زن بد ط نیدهم؛ اما ا گوش
 دختر



هجوم آوردند و خواستند به او حمله  بارویبه سمت زن ز نوجوان
 کنند.
 امبود و مد امدهیکه به من زد به مذاق آن دو خوش ن ییحرفها ایگو
 ادیفر
 زدند: یم

 دیبا آزاد بوده و شهیباشه...اون هم یزندگ بندیتونه پا ی_ نجال نم
 آزادانه
 اش نکن! وونهیحرفها د نیکنه، دست از سرش بردار و با ا یزندگ
 گفت: یو مهربانانه م یبا خونسرد مایزن خوش س اما

پاک  دیعشق با نیداره، اون عاشق شده و ا ی_ نجال سرشت پاک
 بمونه،
 و از نیکنه، گورتونو گم کن دایتا خودشو پ نیاز سرش بردار دست

 نجایا
 .نیبر

ون را زدند و زدند تا خ گریمن آنقدر همد یشدند، خدا ریدرگ باهم
 آلود
و  نتیشد!! زن بد ط یباورم نم دمید یرا که م ییزهای. چشدند

 نیخشمگ
را گاز گرفت...گوشت  مایکه داشت، زن خوش س یزیت یدندانها با
 یجا
دستانش را در  یبدنش کنده شد، دخترک نوجوان با خوشحال یجا

 به هم



بد  شت! حالم داردیآن زن بم دی! نه...نبادیپر یو به هوا م دیکوب یم
 یم

به پاها و تمام  میعظ ییرویرا دوست داشتم. ن شیمن حرفها شد،
 وجودم
و  نتیکرد و از جا برخاستم، تا توان داشتم زن بد ط تیسرا

 دخترک را
 بود که ادیجدا کردم. قدرتم آنقدر ز بایو از آن فرشته ز گرفتم
 شانیهردو

 دمید یم میهل دادم. فقط ان فرشته مهربان را روبرو یبه سمت را
 که

از ته دل  دم،یزد. من هم خند یو خون آلود به من لبخند م یزخم
 .دمیخند
را فشرد و  می. بازوهادیایسرش ب ییبودم، نگذاشتم بال شحالخو

 گفت:
 ینجال! معطل چ یهست نهایبهتر قیاز نو بساز، تو ال توی_ زندگ

 ؟یهست
 کن! کونیکن...کن ف کونیکن...کن ف کونیف کن

 و بایآن زن ز یکاناپه نشسته بودم. صدا یبسته بود و رو چشمانم
 مهربان

خودش را  یشد، که ناگهان آن صدا، جا یذهنم داشت پژواک م در
 به

 داد: ییآشنا یصدا



 ؟ینیب یخواب م ی_ نجال...نجال، دار
و  بایرا از هم گشودم. چهره ز میپلک زدم و چشمها محکم
 یخواستن

 .دمیبود. به خودم لرز میروبرو قایدق سیدن
 !نیچه طرز نشستنه، صاف بش نی_ ا
 کرده ام خیحالت نشسته کامال در خودم جمع شده بودم. دستان  به
 را
بودم. کراواتش را مرتب  سیهنوز محو دن دم،یصورتم کش یرو

 کرد و
 :ستادیا صاف

 .انی_ پاشو االن مهمونا م
رمق شده  یمن تمام بدنم خشک و ب یجابه جا شدم؛ خدا میجا در

 بود،
خشک بودم.  یه چوبتوانستم آن را تکان دهم، درست مثل تک ینم
 سیدن

 یکه با لحن دمینگاهش کنم، شن نکهیاش به من بود، بدون ا توجه
 ازمندین

 :گفت
 ! شب و روز جاشون عوض شده؟؟یریگ ینم لی_ چته؟ تحو

به جا  یحس بد میشناختم و برا یرا م گاهشیگاه و ب یها کهیت
 ینم



را جلب  شد که توجه اش یانداخت، دلم گرم م یکه م کهی. تگذاشت
 کرده
 بمبه گوشه ل یهم صحبتم باشد. لبخند لهیوس نیخواهد به ا یو م ام
 دمیکش
 نشستم: میصاف در جا و

 !دمید یم یبیعوض نشده، داشتم خواب عج یزی_ نه چ
 زد: یپوزخند

 وقت از روز؟ غروب شده... نی_ خواب و ا
 که گذاشت میاز آنجا رفت و تنها سیزدم! دن یم یحرف گرید دینبا
 به

 آن جا بود که آن حرفها زده شد! که نیهم قایشدم. دق رهیخ اطرافم
 زنها
بود. چهره زن جوان و  تیبه واقع هیشدند! چقدر شب ریدرگ باهم
 را بایز
 نایصورتم نشست. پدر و مل یرو یخاطر آوردم و ناگاه لبخند به

 دمیرا د
ته دست پدر را در دست گرف نایآمدند. مل یداشتند به آن سمت م که
 بود
ن داشت، بعد از آ یبود. عجب حال دهیپوش یا روزهیلباس بلند ف و

 روز
 دنیکردم چشم د یپرده از گذشته اشان برداشت، فکر نم سیدن که

 نه من



 یم پروا نشان یتوجه و ب یرا داشته باشند؛ اما کامال ب سینه دن و
 دادند!

ند بل می. از جاوندمیسالن باال بپمن خواستند به جمع مهمانها در  از
 شدم،
ه دادم و لباسم را به تنم صاف کردم. فاصل یخشکم را تکان یپاها

 از آنجا
 یرامآ زدم. به یبار را دور م زیم دیتا سالن باال، کم بود و با رفتن

که  دمیرا گرد شده و دور هم د یتیکردم و جلو رفتم جمع حرکت
 ستادهیا

ه من از هم فاصل دنیبه دست دارند. با د یدنیو هر کدام نوش اند
 گرفته و

 یدر کنار زن و مرد نایپدر و مل س،یخط قرار گرفتند. دن کی در
 بایتقر

 ساله، کارلوس و شورا... پنجاه
ا اقعنگاه کنم! و یشتریباز کردم، بلکه با دقت ب شتریرا ب میچشمها
 شورا
 !دم؟ید یبازهم داشتم خواب م ای بود
ان نش یعاد زیقدم برداشتم، نه! خواب نبود! همه چبه سمتشان  آرام
 یم

 یگوشه لبش بود، هنوز هم مو یرو ی. شورا لبخند طعنه دارداد
 سرش

 زابه تن داشت.  یپسرانه کوتاه کرده و کت و شلوار ساق کوتاه را



 به تنم رخنه کرد. نگاهم را چرخاندم یبیترس و دلهره عج دنشید
 و به
خواست  یچشم دوختم. رنگ نگاهم التماس گونه بود، دلم م سیدن

 یحرف
. اشدمحاکمه من ب یمهمان نی. قرار نبود ااورندین شیآن حادثه پ از
 سیدن
که در  نیریبه سا یقدم جلو آمد و با نگاه کی یکمرنگلبخند  با

 کنارش
 داشتند لب زد: حضور

 نجال. اجلویکنه، ب یم دایخاتمه پ یجا همه چ نی_ امشب هم
ر جلو و دستش را که به سمتم دراز کرد، در دست گرفتم. فشا رفتم
 یآرام
 معپرنسس باهام رفتار کرد. به ج کیمثل  قایآن وارد کرد و دق به
 کرد و بعد خطاب به من، به حرف آمد: یشدم. پدر مکث کترینزد

 نجایزن و مرد پدر و مادر شورا هستن و امشب ا نی_ نجال ا
 اومدن تا

 زایچ یلیدو نفر شاهد خ نیگذشته بگن، درواقع ا عیوقا یبعض از
 بودن.
 زن و مرد که در کنار شورا بودند، خانواده او هستند.! نیا پس

 زد: یلبخند تلخ شورا
 خانم؟ ی_ چطور



 انیبه م یاز آن روز حادثه حرف ایقلبم باال رفت، خدا ضربان
 !اوردین

 از او گرفتم؛ اما دست بردار نبود. نگاه
 نهیکه...ا یدینپرس یدوست احوال نیبار از ا هیمدت  نیا _ تو

 معرفت؟
 نایبود، به کمکم شتافت. بالفاصله م دهیانگار حالم را فهم سیدن

 حرف
 خشک گفت: یو لحن یو با خونسرد دیپر شورا
 بعد. یبرا نیرو بزار گهیاز همد تیو شکا ی_ گلک
 زمزمه کرد: آرامتر

 .ستیحرفا ن نی_ االن وقت ا
ه ب ریبود. نگاهم را از ز ستادهیا سیرا باال گرفتم، کنار دن سرم
 سمت
چهره اش مکث کردم.  یرو روزمندانهیو چهره اش گرفتم و پ باال

 شورا
 آرام گرفت و در الک خود فرو رفت. هم

ترسناک  یایخام بودم! عجب رو الیخ ایدر شوک آن خواب  هنوز
 و

 بود. یشوم
 :دیکنجکاوانه پرسکرد و  کیسرش را به من نزد سیدن

 ؟یکرد کاریچ خه؟ی نقدری_ چرا دستات ا
 تانگشان انیشده بود که دستانم را م دهیاز تنم، بر یتکه گوشت انگار



من  یحس و کرخت بودم. خدا یکردم. ب یاحساس نم گرمش
 عجب حال

نزده  یرفتم. حرف یم شیداشتم،داشتم تا مرز سقوط پ یمزخرف
 بودم،

 یبود، با کنجکاو دهیغرق در چهره ام، انگار حالم را فهم سیدن
 لب زد:
 ؟یمصرف کرد یزی_ چ
 ؟؟یاالتی... چه خهه
 .دیکش یپوف

 درست بشه. ی_ امشبو تحمل کن که همه چ
 مدینفهم یبودم که هنوز به درست خینگاهش را ازم گرفت، آنقدر  و

 دستم
شد.  یج م! انگار که روح از بدنم داشت خارانهیرها کرد  را

 پدر یصدا
 .دیمغزم سوت کش در

عمارت و از اتفاقات و  دیای_ من از شما امشب دعوت کردم ب
 سالها عیوقا
 یکه م ییبه حرفا دی...در واقع امشب، شما بادیصحبت کن شیپ
 مانیا دیزن

 .دیمن شهادت بد یو برا دیباش داشته
 ۱۷۴ پارت



 اننش یعاد زیقدم برداشتم، نه! خواب نبود! همه چ به سمتشان آرام
 یم

 یگوشه لبش بود، هنوز هم مو یرو ی. شورا لبخند طعنه دارداد
 سرش

 زابه تن داشت.  یپسرانه کوتاه کرده و کت و شلوار ساق کوتاه را
 به تنم رخنه کرد. نگاهم را چرخاندم یبیترس و دلهره عج دنشید

 و به
خواست  یچشم دوختم. رنگ نگاهم التماس گونه بود، دلم م سیدن

 یحرف
. اشدمحاکمه من ب یمهمان نی. قرار نبود ااورندین شیآن حادثه پ از
 سیدن
که در  نیریبه سا یقدم جلو آمد و با نگاه کی یکمرنگلبخند  با

 کنارش
 داشتند لب زد: حضور

 جال.ن اجلویکنه، ب یم دایخاتمه پ یجا همه چ نی_ امشب هم
ر جلو و دستش را که به سمتم دراز کرد، در دست گرفتم. فشا رفتم
 یآرام
 معپرنسس باهام رفتار کرد. به ج کیمثل  قایآن وارد کرد و دق به
 کرد و بعد خطاب به من، به حرف آمد: یشدم. پدر مکث کترینزد

 نجایزن و مرد پدر و مادر شورا هستن و امشب ا نی_ نجال ا
 اومدن تا



 زایچ یلیدو نفر شاهد خ نیگذشته بگن، درواقع ا عیوقا یبعض از
 بودن.
 زن و مرد که در کنار شورا بودند، خانواده او هستند.! نیا پس

 زد: یلبخند تلخ شورا
 خانم؟ ی_ چطور
 انیبه م یاز آن روز حادثه حرف ایقلبم باال رفت، خدا ضربان

 !اوردین
 از او گرفتم؛ اما دست بردار نبود. نگاه

 نهیکه...ا یدینپرس یدوست احوال نیبار از ا هیمدت  نیا_ تو 
 معرفت؟

 نایبود، به کمکم شتافت. بالفاصله م دهیانگار حالم را فهم سیدن
 حرف
 خشک گفت: یو لحن یو با خونسرد دیپر شورا
 بعد. یبرا نیرو بزار گهیاز همد تیو شکا ی_ گلک
 زمزمه کرد: آرامتر

 .ستیحرفا ن نی_ االن وقت ا
ه ب ریبود. نگاهم را از ز ستادهیا سیا باال گرفتم، کنار دنر سرم
 سمت
چهره اش مکث کردم.  یرو روزمندانهیو چهره اش گرفتم و پ باال

 شورا
 آرام گرفت و در الک خود فرو رفت. هم



ترسناک  یایخام بودم! عجب رو الیخ ایدر شوک آن خواب  هنوز
 و

 بود. یشوم
 :دیکرد و کنجکاوانه پرس کیسرش را به من نزد سیدن

 ؟یکرد کاریچ خه؟ی نقدری_ چرا دستات ا
 تانگشان انیشده بود که دستانم را م دهیاز تنم، بر یتکه گوشت انگار
من  یحس و کرخت بودم. خدا یکردم. ب یاحساس نم گرمش

 عجب حال
نزده  یرفتم. حرف یم شیداشتم،داشتم تا مرز سقوط پ یمزخرف
 بودم،

 یبود، با کنجکاو دهیغرق در چهره ام، انگار حالم را فهم سیدن
 لب زد:
 ؟یمصرف کرد یزی_ چ
 ؟؟یاالتی... چه خهه
 .دیکش یپوف

 درست بشه. ی_ امشبو تحمل کن که همه چ
 مدینفهم یبودم که هنوز به درست خینگاهش را ازم گرفت، آنقدر  و

 دستم
شد.  یج م! انگار که روح از بدنم داشت خارانهیرها کرد  را

 پدر یصدا
 .دیمغزم سوت کش در



عمارت و از اتفاقات و  دیای_ من از شما امشب دعوت کردم ب
 سالها عیوقا
 یکه م ییبه حرفا دی...در واقع امشب، شما بادیصحبت کن شیپ
 مانیا دیزن

 ۱۷۴. پارت دیمن شهادت بد یو برا دیباش داشته
 اننش یعاد زیقدم برداشتم، نه! خواب نبود! همه چ به سمتشان آرام
 یم

 یگوشه لبش بود، هنوز هم مو یرو ی. شورا لبخند طعنه دارداد
 سرش

 زابه تن داشت.  یپسرانه کوتاه کرده و کت و شلوار ساق کوتاه را
 به تنم رخنه کرد. نگاهم را چرخاندم یبیترس و دلهره عج دنشید

 و به
خواست  یچشم دوختم. رنگ نگاهم التماس گونه بود، دلم م سیدن

 یحرف
. اشدمحاکمه من ب یمهمان نی. قرار نبود ااورندین شیآن حادثه پ از
 سیدن
که در  نیریبه سا یقدم جلو آمد و با نگاه کی یکمرنگلبخند  با

 کنارش
 داشتند لب زد: حضور

 جال.ن اجلویکنه، ب یم دایخاتمه پ یجا همه چ نی_ امشب هم
ر جلو و دستش را که به سمتم دراز کرد، در دست گرفتم. فشا رفتم
 یآرام



 معپرنسس باهام رفتار کرد. به ج کیمثل  قایآن وارد کرد و دق به
 کرد و بعد خطاب به من، به حرف آمد: یشدم. پدر مکث کترینزد

 نجایزن و مرد پدر و مادر شورا هستن و امشب ا نی_ نجال ا
 اومدن تا

 زایچ یلیدو نفر شاهد خ نیگذشته بگن، درواقع ا عیوقا یبعض از
 بودن.
 زن و مرد که در کنار شورا بودند، خانواده او هستند.! نیا پس

 زد: یلبخند تلخ شورا
 خانم؟ ی_ چطور
 انیبه م یاز آن روز حادثه حرف ایقلبم باال رفت، خدا ضربان

 !اوردین
 از او گرفتم؛ اما دست بردار نبود. نگاه

 نهیکه...ا یدینپرس یدوست احوال نیبار از ا هیمدت  نیا_ تو 
 معرفت؟

 نایبود، به کمکم شتافت. بالفاصله م دهیانگار حالم را فهم سیدن
 حرف
 خشک گفت: یو لحن یو با خونسرد دیپر شورا
 بعد. یبرا نیرو بزار گهیاز همد تیو شکا ی_ گلک
 زمزمه کرد: آرامتر

 .ستیحرفا ن نی_ االن وقت ا
ه ب ریبود. نگاهم را از ز ستادهیا سیرا باال گرفتم، کنار دن سرم
 سمت



چهره اش مکث کردم.  یرو روزمندانهیو چهره اش گرفتم و پ باال
 شورا
 آرام گرفت و در الک خود فرو رفت. هم

ترسناک  یایخام بودم! عجب رو الیخ ایدر شوک آن خواب  هنوز
 و

 بود. یشوم
 :دیکرد و کنجکاوانه پرس کیسرش را به من نزد سیدن

 ؟یکرد کاریچ خه؟ی نقدری_ چرا دستات ا
 تانگشان انیشده بود که دستانم را م دهیاز تنم، بر یتکه گوشت انگار
من  یحس و کرخت بودم. خدا یکردم. ب یاحساس نم گرمش

 عجب حال
نزده  یرفتم. حرف یم شیداشتم،داشتم تا مرز سقوط پ یمزخرف
 بودم،

 یبود، با کنجکاو دهیغرق در چهره ام، انگار حالم را فهم سیدن
 لب زد:
 ؟یمصرف کرد یزی_ چ
 ؟؟یاالتی... چه خهه
 .دیکش یپوف

 درست بشه. ی_ امشبو تحمل کن که همه چ
 مدینفهم یبودم که هنوز به درست خینگاهش را ازم گرفت، آنقدر  و

 دستم



شد.  یخارج م! انگار که روح از بدنم داشت انهیرها کرد  را
 پدر یصدا
 .دیمغزم سوت کش در

عمارت و از اتفاقات و  دیای_ من از شما امشب دعوت کردم ب
 سالها عیوقا
 یکه م ییبه حرفا دی...در واقع امشب، شما بادیصحبت کن شیپ
 مانیا دیزن

 .دیمن شهادت بد یو برا دیباش داشته
وارد صحبت شود، به وسط سالن رفت.  یکس نکهیقبل از ا سیدن

 دستانش
 معطوف او بود. هیباال گرفت. نگاه من و بق را

ن نخواست ایلیافتاد که خ یعمارت اتفاقات بد نیتو ا شی_ سالها پ
 رو بشه.

رفت و دهان  سیبا نگاه غرق در ترس و دلهره به سمت دن ویمترید
 باز
 :کرد
پسر، پسر من  نیا یداشتم ول ارتباط یدرست...من با امل نی_ ا
 و ستین
 من هستن. یشاهدا نایا

 اشاره اش را به سمت پدر و مادر شورا گرفت. انگشت
 یبه تپل یداشت و کم یفر و مجعد کوتاه یقد کوتاه که موها زن
 یم



 هستادیکه کنارش ا یتکان داد و بعد مرد دییبه عالمت تا یسر زد،
 بود،
جلو سرش  یو دراز بود و موهاکالم را بدست گرفت. الغر  رشته

 ختهیر
 یجمالت را انتخاب م یاش خوب نبود و به سخت یلهجه فارس و

 کرد:
 میکرد یعمارت زندگ نیبگم، ما سالها تو ا دیبا زی_ قبل از هر چ

 ریو ز
و  ویمتریما جناب د ی. برامیخاندان بود نیا یآقازاده ها نظر

 برادرشون،
 شناختم. یبودن که م ییاربابها نیبهتر
 زد: یموج م شیترس در نگاه ها و صدا د،یحرفش پر انیم پدر

 هیبود و اومدم سراغت تا خانمت  یبگو که بارون ی_ ادموند از شب
 ماما
 معرف کنه. بهم
ن شده بود. لب و دها زینگاه ها و گوش ها به سمت ادموند، ت همه
 یگوشت
 را از هم باز کرد: اش

مثل امروز بارون قصد نداشت بند  قای_آهان...اون شب که دق
 ...ادیب
 زنش چشمگرفت و ادامه داد: به



بودن، باهم  نکارهیشناخت که ا یرو م یادیز یزنم، زنها می_ مر
 میرفت

که  یبه آدرس مشیاری. آقا گفته بودن با خودمون بشونیکی سراغ
 داده
 دختر- یزن حامله، همون امل میو اونجا ما متوجه شد می. رفتبود

 کروالل
 از خدمه هاس. یکیکه جزء - عمارته

اش،  یفارس نیریهمان لحظه به حرف آمد و او با لهجه ش میمر
 رشته
 را بدست گرفت: کالم
تا بچه اشو کوتاژ کرد. حالش  دیکش یسخت یلیخ چارهیب ی_ امل
 اصال
که  م،یترکش کن مینبود و ما بعد از تموم شدن کار، خواست خوش
 ارباب
کنم تا حالش بهتر  یپرستار یو چند روز از امل من بمونم گفتن
 بشه.
از  یادیکردم. خون ز یو الغر پرستار فیو از اون زن نح موندم
 دست
 رو یامل گهیکرد. بعد از اون واقعه د یبود و مدام ناله م داده
 دم،یند
 به عمارت برنگشت! یعنی
 مغرضانه سیچهره تک تک حضار نگاه کردم. دن به



تازه بود.  یحرفها دنیرا گره کرده و منتظر شن شیها مشت
 آنطرفتر

 برلیز نایبود و مل شینگاهشان پر از ترس و تشو ویمتریو د نایمل
 داشت
را متوجه  یکه کس یزد جور یم ویمتریرا تند تند به د شیحرفها
 خودش

زخم و  یکه هنوز جا یکرد. کارلوس هم با سروصورت ینم
 یدگیخراش
 و ستادهیوار ا چارهیرا در هم قفل کرده و ب شیآن بود، دستها یرو

 انگار
 لحظه منتظر ُمهر کردن نامه اعمال و رفتارش بود! هر
در حال گوش دادن به سخنان پدر و  یشتریشورا با دقت ب اما

 مادرش
ت چهره رنگ و رو رفته من بود، که خبر از احواال انیم نی. ابود
 مینامال
را گرفت  شیبه سمت کارلوس رفت، بازو ویمتریداد. د یم درونم
 و رو
 و محکم و مصمم تر از قبل لب باز کرد: سیبه دن کرد
 ر تومرد معتاد و دائم الخم هیاز  نویا ی...املستیپسر من ن نی_ ا

 کوچه
 از عمارت رفت، حامله شده نکهیآتن بعد از ا یکوچه کوچه ها پس
 بود.



 نیبکشه و از امنو وسط  یشده پا یخواست هر جور یم بعدش
 ونیم
 یخواست خودشو تو یم دمیشا ای ره،یدستش بگ یپول و په له ا هی

 ماندگار کنه. عمارت
ف تاس یو از رو دیآرام و قرار نداشت، دستانش را به هم مال سیدن
 و

 تکان داد: یسر خشم
 یدفه خودتو از دستش خالص کرد هیو  ی_ تو هم َشرشو کند

 آره؟؟
گفت: او خودش  یرفت و مدام م ینم یبار کشتن امل ریز ویمترید
 گرید
 عمارت برنگشته. به
 ریگیپ گریچرا د امدهیبه سرش ن ییکرد، که اگر بال لهیپ سیدن اما

 پسرش
 نشد؟
کرد و  سیبه حرف امد و رو به دن انیم نیشورا در ا پدر

 مهربانانه گفت:
 رو عرض کنم. یزیخوام چ ی...من اجازه مکی_ ارباب کوچ

 دوخته شد. د،یچشمها به دهان آن مرد شصت ساله مو سف همه
 نیخاندان و ا نیاز ا ینشان چیزبون ه یپسر ب نیا نکهی_ اول ا
 خانواده



 هنکیسروپا بوده. دوم ا یمرد  ب هیکه پدرش  میو ما مطمئن نداره
 بعد از

 یکس و کار به چه درد شما م یزن ب هیسال، سرنوشت  نهمهیا
 خوره.

 کنه. یرو دوا نم یدرد چیچه مرده باشه چه زنده، ه یامل
 یبود حرفها داینگاه پر از انزجارش را به مرد دوخت، پ سیدن

 مردک،
و با مکث دهان  دی. گوشه لبش را گزامدهیبه مزاجش خوش ن چیه

 باز
 :کرد

روشن بشه،  دیبا یکنم، همه چ یرو باز م ی_ من پرونده امل
 کارلوس

و از قاتل  سهیکاغذ بنو یتونه رو یما متونه حرف بزنه؛ ا ینم
 مادرش

رسه.  یعمارت م ینوبت به آتش سوز یکنه...بعد از امل تیشکا
 من
ساال خودمو به خاطر مرگ پدرم سرزنش کردم، عذاب  نیا همه

 وجدان
عمارت باشم، چون خاطرات تلخ  نیتونم تو ا یکرده و نم داغونم
 گذشته
 . ادیاش تو ذهنم م همه



 یشتریب دیانگشت اشاره اش را به سمت پدر گرفت و با تاک سیدن
 ادامه
 را گرفت: شیحرفها

ه ...ننیریبم یتو اون آتش سوز نایکردم تو و مل یزی_من برنامه ر
 پدرم!

 من دراومد! لیبرخالف م یافسوس که همه چ یول
 یداد م سیباهم شروع کردند به بحث کردن، دن نایو مل ویمترید

 و دیکش
 انیم نیدر حال پچ پچ کردن بودند. ا یشورا در گوشه ا خانواده
 من و

 دنیخود، منتظر د بانیکه دور از جمع سر در گر میبود کارلوس
 هر نوع

انداخت.  یبه من م ینگاه می! کارلوس گاها نمیبود یامدیپ
 خوشحال بودم

 یتینسب ارتباطحس بد و شوم دور شده بودم و کارلوس  نیا از
 باهام

و بازهم به  دمیکش یاشتباه کرده بود. نفس راحت سیو دن نداشت
 عالم خودم

 دیاخواستم ب یرا م سی. من اگر دندمیکه د ییای. به آن رودمیکش پر
 کردم. به یخودم رجوع م اتیبه درون شتریب دیکردم.با یم شیرها
 که مدام باهام بود. یسرکش یلذتها



و  سیدنگرفت و  یهم داشت باال م یلفظ یهایریمگو و درگ بگو
 ویمترید
صرف نظر کنند. به نظرم  دشانینداشتند، از عقا یکدام سع چیه
 سیدن

ا ر شیبه دل داشته باشد. او عمو نهیک ویمتریداشت آنهمه از د حق
 باعث

 یبد نهیدانست. ک یخانواده اش و مرگ پدرش م یفروپاش یبان و
 داشت؛

آن  بغض و غصه اش از پدر، درست و بجا بود. آنشب یول
 کی یمهمان
ود شورا هم سالم ب نکهیبود. از ا یپر از کشمکش و ناراحت یمهمان

 و
 سیدانم چرا دن ینم یبود، خوشحال بودم؛ ول امدهیسرش ن ییبال
 همه
 نگفت شورا زنده است، تا چوقتیکرد و ه یرا از من پنهان م زیچ
 المیخ
شد و خانواده شورا  یبه همان منوال سپر یراحت کند. مهمان را

 که فقط
 آنجا ست،ین ویمتریشهادت آن آمده بودند، که کارلوس پسر د یبرا
 را

 و یاش، سع یشورا و پدر ارمن لیاالص یرانیکردند. مادر ا ترک



خواستند، هر  یبود و م انشانیکردن اطراف یدر راض تالششان
 طور شده

 سیما دن صحت دارد؛ ا ّشانیرا قانع کنند که تمام حرفها سیدن
 و یعصب
حرف زد و او را دست به سر کرد.  یتنش بود، با کارلوس قدر پر
 بعد
رفتن کارلوس خودش هم آنجا را به عزم رفتن به اتاقش، ترک  از

 کرد.
 کنم که مرا از شیکنارش باشم و بروم و راض شتریداشتم ب دوست

ساختمان خارج  یکه خواست از در خروج نیجدا کند.هم کارلوس
 شوم،

 زد. برنگشتم و نگاهش نکردم، فقط گفتم" بله " میصدا ویمترید
 وقفه در جوابم گفت: یب

 .زهیر یزهر آخرشو م ی_اون دشمن منه، و مطمئنا به زود
کردم،  یم یرا با خودم قاط سیمسئله پدر و دن دیکردم، نبا مکث
 روابط
 نداشت. یو حالشان به من ربط گذشته

 !نینکرد ی_ شمام در حقش خوب کار
 چشم دوختم: دشیسمتش برگشتم و به چشمان ناام به

ه بخواد مجبورم کنه ب سیدن نکهیدختر! قبل از ا دهی_ مرگ من رس
 اقرار
 .ارمیخوام دخل خودمو ب یاون زن، خودم م کشتن



بغضش  نایگرفت، آنطرفتر مل ریرفت و سر به ز لیتحل شیصدا
 دهیترک
را که سر داد از آنجا دور شد. من هم بغض  هیهق هق گر و

 داشتم، من
گرفت. به  ریسرش را به ز ویمتریبودم. د شانیسردرگم و پر هم

 سمتش
 :دمینال یو با ناباور ستادمیا شیروبرو قایو دق رفتم

 شه. یدرست م ی_ غصه نخور همه چ
 را صاف کرد: شیصدا د،یاز چشمانش چک یاشک قطره

م خاندان رو ببره، خود نیخودم و ا یآبرو بخواد نکهی_ قبل از ا
 کار

 کنم. یسره م هی خودمو
 گفتم: شتابزده
که  تیشکا هیو  سیحرف دن هیبا  ن،ینفوذ دار یشما کل ی_ ول

 مربوط
 شه! یپرونده که باز نم نیا شهیچهل سال پ یس به

ع همه کارارو کرده، فردا طلو سی! دنستین ایراحت نی_ نه...به ا
 نزده،

 شه از مامور. یر مپ نجایا
 کردم و عاجزانه نگاهش کردم : لیرا به سمتش متما سرم

 ن؟یداره که شما اون زنو کشت تی_ واقع



رد دکرد. قلبم به  نییحرفم باال و پا دییسرش را به عالمت تا فقط
 آمد؛
از  سیخ ینزدم. پدر سرش را بلند کرد و با چشمان یحرف اما

 اشک، مرا
 یبه درونش چنگ انداخته بود، حالش ب یدیناام د،یآغوش کش در

 شک
ماند که در انتظار صدور حکمش  یم یکس نیحال دردمندتر به

 است.
 کردم که از پدرم و گناه یرفتم و التماسش م یم سیدن شیپ دیبا
 یها

قلب دردمندش که مثل گنجشک درون  یبرا دیاش بگذرد. با کرده
 نهیس

و اتاق  نییبه ساختمان پا دنیکردم. تا رس یم یزد، کار یم اش
 س،یدن
 داشتم. تمام یبلند، گام برم یبا قدم ها یگاه دم،یدو یم یگاه

 یچراغها
 یدر اتاق باال سیساختمان خاموش بود که داخل شدم. دن داخل

 یروانیش
 از به سمت اتاق خودم و کارلوس انداختم و شتابان ینگاه می. نبود
 یرو
 ودب ییو حرفها سیدن دنیاسم به دباال رفتم. تمام حو یچوب یها پله
 که



 به در زدم و یخواستم بزنم. پشت در که قرار گرفتم، ضربه ا یم
 با

 گفتم: رلبیز یآرام یصدا
 داخل؟ امیشه ب ی_ م
د ش باز یدر به طور ناگهان نباری! بازهم ضربه زدم، ادمینشن یجواب
 و
 بود تعادلم را از دست بدهم. خودم را نگه کینزد من

چشمان  یو نگاهم صاف رفت تو ستادمیا میپنجه پاها یو رو داشتم
 قرمز

کرد  یتعجب م دیشد. شا نییدر خون نشسته اش. نفسم باال و پا و
 آنوقت
 دارم که به اتاقش آمده ام. بالفاصله لب تر کردم: یچکار شب

 _ باهات حرف دارم.
نزد، داخل که رفتم در را پشت سرم بستم.  یرفت و حرف کنار

 چیبدون ه
ه . انگشتانم را بستادمیا یو من گوشه ا ستادیا یرفت سمت یتوجه
 یباز

ا نهآکردم تا از  یم نییو کلمات را در ذهنم داشتم باال و پا گرفتم
 جمله
 و شروع کنم به حرف زدن. اورمیدرب یخوب
 . بگذر وی...اومدم، اومدم ازت خواهش کنم از پدرم بگذرسی_ دن

 سخت بکن. انتقام نیا نیگزیرو جا بخشش



 شتریدانم با گفتن حرفم، ب یبه صورتم انداخت. م ینیسنگ نگاه
 آزارش
 شدم و گفتم: ییجابه جا مینزد. در جا ی. بازهم حرفدادم

گذره، االن فقط  ی_از اون ماجرا و مردن اون زن سالهاست که م
 حس
 !یکن یم داریرو ب ویمتریوجدان د عذاب
 یفروخورده، لبخند یگرفت و با خشم شیرا به جلو نگاهش
 یساختگ

 :زد
 یخانواده ام رو پدرت م ختنیفرو ر یکه باعث و بان یمن ی_برا
 دونم
مسئله رو حساسش  یخودیو ب نمیب ینم یحس عذاب وجدان چیه

 نکن!
هم مثل  سیتوانستم راحت از آن موضوع بگذرم. کاش دن یم کاش

 گرید
حضور داشت و مرا  میدر زندگ یکوتاه میام، تا یزندگ مردان
 آنقدر
 نبود! نطوریافسوس که ا یکرد؛ ول یخودو عشقش نم ریدرگ

 ...ارهیسر خودش ب یی_ نزار بال
 جواب داد: یتفاوت یب با

 درخواستو نکن. نیازم ا گهی! دستمی_ من مسئولش ن
 دادم. یرا تکان مختصر میسردادم و شانه ها یبلند آه



و بردن  ویمتریشت دادن دبدون با به ک نویا ی_ باشه قبول؛ ول
 آبروش،
 گرده. یگذشته ات برنم یشه و زندگ یزنده نم پدرت
 یتاهاش را بر من تاباند و بعد از وقفه کو هانهیعاقل اندرسف نگاه
 گفت:
 الیگرده. اونوقت با خ یآرامش برم یگرده؛ ول یبرنم می_زندگ
 راحت

 تونم بخوابم. یم
مرد آنقدر سفت و سخت  نیاز اشک نشست، چرا ا یدر قاب چشمانم
 بود!
ا ردلش  خیکردم،  یفکر م نیپر بود از حرف نگفته، داشتم به ا دلم
 یک
؟ دلبسته بودم نیهمه آدم به ا نیا انیتوانم بشکنم! چرا من م یم

 چرا
ام از سنگ بود! لحنم آر کهیت هیخشک بود، انگار که قلبش  نقدریا

 بود
 اش کردم. یچاشن یدلبر یکم و

 ییهایباهمه بداخالق ،یزن یکه م ییمن...من باهمه حرفا سی_ دن
 که
 ایگم که عشقت خرابم کرده، ب یدوستت دارم...االنم بازم م ،یدار
 و به



بگذر و فراموشش  یکه بهت دارم از همه چ یعشق نیهم خاطر
 کن.
 !ستیسخت ن بخدا
در نگاهم  زیت یا زهیو مضحکانه نگاهش را مثل ن دیطعنه خند به

 فرو
 :کرد

 قیکه ال یستین یچرا؟ چون تو اون آدم یدون ی_ چرا سخته...م
 دوست
 یکنم م یرجوع م اهتیبه پرونده س یچون وقت ؛یمن باش داشتن
 فهمم

 دورو برت بودن نه من! یگور یگر َیهمون آدما اقتتیل
از اشک نشست. چشمانش را  ینمناکم، بازهم در کاسه ا چشمان

 زیر
 و طلبکارانه گفت: کرد
 !؟یبود گندیرفته چه ُ ادتی... نکنه نمیواساااا بب_ 

گونه ام  یرو یحقارت، بازهم به جانم افتاد. قطره اشک احساس
 د،یلغز

 با پشت دست پاکش کردم. بالفاصله
را محکم و  میخودش کرد، مماس خود، هر دو بازو کینزد مرا
 سفت
 .گرفت

 ای...گفتم خوام یآشغاال رو نم یبهت گفتم پس مانده ها یروز هی_ 



 نگفتم؟؟؟
جان درست مثل  یکرده ام را به او دوختم، خشک و ب خی چشمان
 مرده

صورتم داد  یبود. بازهم تو یمتحرک، پر از حس شوربخت یا
 :دیکش
 نگفتم؟؟ ایگفتم  -

دم زهر بود، آرام آن زهر تلخ را فرو دا یدهنم مانند  جرعه ا آب
 و با
 سخنش توسط من، دییاز تاکردم.  دییدادن سر، کالمش را تا تکان
 یکم
 گرفت و اسب سرکش وجودش را رام کرد. آرام

 یسگ ولگرده که دنبال پس مانده هاس؛ م هیگم فقط  ی_ االنم م
 یدون
 منظورمو! که
 دمیکش نمیبغض کرده و آتش یگلو یرو یدماغم را گرفتم و دست آب
 و
 .دمینال

 .یبود میهمه اتفاقات گند  زندگ ی_ تو باعث و بان
 و ّ غرش کرد. دیکرد؛ از جا پر میرها ،یوحش یهمانند اسب درست

 مهمونی_ نکنه من اومدم و ازت خواش کردم هر شب هرشب از 
من  نکهیا ای... یهر کس و ناکس کنار یبر یگرد یکه برم

 نی...!نه دلبرم، نقل ا؟یبزن حرفجون  وایش مجبورت کردم که با



 ست،یتو ن ریبستن...تقص  ییایح یب با ! بند ناف تو روستیحرفا ن
 !اسیح یب نقدریا کتیژنت که ان گهید یمقصر کسا

 و آرامتر از لحظات قبل لب زد: دیچرخ یسمت به
 د.ایزنا بدم ماینجور _ از 

چشمان اشکبار و  یو نگاهش صاف رفت تو دیسمتم چرخ به
 .میترسو
 تنم باال رفته و داغ کرده بودم. یشدم، دما یخفه م داشتم

  گهیطالقتو درست کن... خوش ندارم د یزودتر کارا_ هرچه 
 .نمتیعنتر بب اونکنار 
خواست  یاش تمام شده بود م ی! بازدمیشن یم یمن داشتم چ یخدا
 از قفس آزاد کند. هم مرا
و با  دیرا قدرت بخش واششیلبم نشست. لحن  یرو یمحو لبخند

 دنید
 ادامه داد: سکوتم،

 شه. یاش خونده م غهیعمارت ص یتو نجایو هم هی_ طالق توافق
 در گلو مرده یو با بغض دیفرو چک میمژه ها انیاز م یاشک قطره
 یلبها
 ام را از هم باز کردم: دهیچسب بهم

دونم کنار  یم تشی. واقعدمیبه آخر خط رس گهیکنم د ی_ حس م
 گذاشتن

 کنار اومدن از اونم سخت تره. یگاه یسخته؛ ول یلیخ



 پرشورش چه یدانست با آن نگاه ها یو نم کرد، فقط نگاه... نگاه
 یآتش
 کند. یجانم شعله ور م در
 "سی" دن

تخت انداختم. سرم  یرا چنگ زدم و محکم خودم را رو میبازوها
 به

درمان سالهاست که با من بود و  یدرد ب نیزد، ا یزق م ُشدت
 یلحظه ا

گذاشت آرام باشم. بعد از رفتنش خودم را در زندان خودم  ینم
 حبس
 . درد...درد...و درد!دمیکش یدرد م دی. باکردم
که دوست داشتنش فراموشم شود. چشمانم را محکم به هم  آنقدر
 فشردم

 یمالتماسم  یپلک بستم. تنم خسته بود؛ اما روانم خسته تر. وقت و
 کرد،
 یآرامتر باشم؛ اما نبودم! دلم م یتوانستم کم یخواست م یم دلم

 خواست
 شته باشم؛ اما...توانستم دوستش دا یم

 یساعتها بعدش هم نم ختم،یر یآنقدر که به هم م دمشید یم یوقت
 توانستم
 ییالرا جم و جور کنم. بدنم داغ بود گرمم شده بود. به هر تق خودم
 از



 یتخت بلند شدم و پنجره اتاق را چهارطاق باز کردم. هوا یرو
 مطبوع

 گرما و آتش شعله ور شده یبه داخل اتاق هجوم آورد؛ ول یخنک و
 بدن
 دنشیزدم. چرا هر بار با د یکرد. نفس نفس م یخاموش نم مرا
 بال نیا

 خواستم متنفر باشم؟! یآمد! مگر نه آنکه م یسرم م بر
کرد و  یم تیکمربند شلوارم اذ دم،یتخت طاق باز دراز کش یرو
 ینم

ستون فقراتم سر  غهیت یهم رو یراحت باشم. عرق سرد گذاشت
 یم

 رهنمیپ دم،یکش رونیب میتخت شلوارم را از پا ی. همانجا روخورد
 را هم

 و دمیپرت کردم. باز دراز کش یحالت نشسته درآورده و گوشه ا به
 سرم
 فرو بردم. میدر متکا را
م حس و حال به نیو لمس کردنش، ا دنیبود که با د یبار چندم نیا

 دست
 داد... یم

****** 
 دکتر بروم. شیتوانم پ یبه دستم داد و گفت م یبرگه ا ،یمنش



 ورد ساحترام داخل اتاق دکتر رفتم. اتاق  یرا گرفتم و با ادا برگه
 کیتار
نشسته  زشیکم، پشت م شیو ته ر یجوگندم یدکتر با موها بود،
 بود.

 کیو  یدر گوشه اتاق بود و آنطرفتر دو مبل راحت یا کتابخانه
 در زیم

 یآن فضا دنیآمد، با د یکه آنجا م یضی. به نظرم هر مروسطش
 کیتار
 اهیشد! گرچه من از رنگ س یاش حاد م یحال بهم زن، افسردگ و
 و
 کرد. یآرامترم م کیتار یآمد و فضا یخوشم م شتریب یرگیت

رو کرد و بعد شروع کرد به  رویجلو دستش را ز یبرگه ها دکتر
 گفتن

 ام. یشخص رزومه
 رانیسال ا ستیآتن که به مدت ب ساله از۳۸پانا،   سی_ جناب دن

 یزندگ
 و... نیکرد
 گفتم: متیجوابش با مال در

 _ بله درسته.
ت اش ُسر داد و مرا با دق ینیرا به نوک ب نکشیبلند کرد و ع سر

 یوارس
 .کرد



 کنه؟ یم تتی_ نور اذ
 شدن. تیاذ ینداره برا ینور نجای_ ابدا...ا

 نجا؟یا یایباعث شده ب یاز خودت بگو، چ شتری_ پس االن ب
گفتم و شب  یام م یکردم؟ از دوران کودک یشروع م دیکجا با از

 یادرار
 که یمدام دختر یاز عاشق شدنم و پس زدنها ای گاهمیگاه و ب یها
 وانهید

 انتیفروختمش!... از خ یم گرانیخواستمش؛ اما به د یم وار
 مادرم به

 و عذاب وجدان از دست دادن پدرم! میعمو یتهایاز جنا ای پدر
 .رونیرا فوت کردم ب نفسم
 از کجا شروع کنم! دیدونم با ی_ نم
 اومدنتو بگو. زهیمن، انگ شیپ یایباعث شد ب ی_ چ

 یاهرها و آزاد گذاشتم. دانه  میران ها یکرده ام را رو خی دستان
 زیر

 کرد. یم دیبدنم را تشد یتمام بدنم نشسته بود و سرما یرو عرق
 :دمیلبم را با دندان گز گوشه

 کنم، مدام در یاز خودم دورش م ی_ دکتر عاشقش هستم؛ ول
زنم و باعث  یشه پَسش م یم کمینزد ی...اونقدر که وقتکشمکشم

 شدم
رفت تو  یم یبا کس یبشه. قبلترها وقت یمخرب یها ارتباط دچار
 ارتباط



روش  خیسطل آب  هیکه  یشدم؛ اما بعدش مثل کس یم جانزدهیه
 زن،یبر

خواستم هرطور شده از اون  یو م دمیپر یکه از خواب م انگار
 ارتباط

 .کردمیکارم م نی.... و همرونیب بکشونمش
ضرب  نیزم یرو میشد. پاها یدستخوش لرزش محسوس بدنم

 گرفته بود،
 کردم. یبود که داشتم با تمام قوا آنها را کنترل م یدرحال نیا

 را دور زد و به سمتم آمد. کنارم زشید شد، مبلن شیاز جا دکتر
 نشست

ز را از هم با شیکه پر از آرامش بود، لبها یو لحن یبا خونسرد و
 کرد:

 نیو چرا ا یچقدر دوسس دار نکهی_از عواطفت بهش بگو، از ا
 عواطفو
 ؟یدون ینم قشیخودتو ال ؟یکن یم سرکوب
 جواب دادم: شتابزده

 نکهیدونم، ا یاونو متعلق به خودم نم یخوامش؛ ول ی_عاشقانه م
 بخوام
 باشم. مالکش
 تونم بپرسم چرا؟ ی_ م
 :دمیپرسشگر دکتر چشم دوخته بودم، لب برچ یبه لبها دیترد با



...چون پدرش به میهم ساخته نشد یکنم ما برا ی_ چون احساس م
 پدرم
 هیکنه. چون اونم  انتیکرد و باعث شد مادرم به پدرم خ انتیخ

 احمق
 مثل پدرش! هوسرانه

گر فرو کردم،قفسه  میگرفتم، خشمم به جوش آمد! پنجه در موها ُُ
 ام نهیس
 کرد. یم نییتند باال و پا تند

 فعال خودتو م؛یزن یبعدا حرف م هیخب، راجع به اون قض یلی_ خ
 .یکن... تا رها و آزاد باش لکسیر
 یدادم و پلک بستم تا لحظات هینشسته بودم، تک شیکه رو یمبل به

 آرامش
 یمشآرام مرا به آرا شنیلکسیر کیتن و روانم برگردد. دکتر با  به
 یقرارم داد. وقت یداریخواب و ب نیب یدعوت کرد و لحظات بیعج

 مطب
رفت. پشت فرمان  یم یکیرا ترک کردم، هوا رو به تار دکتر
 نشستم
 تشلوغ آتن در آن وقت از روز به حرک یابانهایرا در خ لیواتومب

ه کرد شتریشهر را ب ییو مغازه ها روشنا لهای. چراغ اتومدرآوردم
 بود.
پلک بستم و سرم را  یچراغ قرمز که قرار گرفتم لحظه ا پشت
 یرو



قرار دادم. به صبح همانروز فکر کردم، رفتن به  میجلو فرمان
 اداره

 شیتقاص همه گناه ها ویترمید دی. بایو بازگو کردن قتل امل سیپل
 را پس

ه داراکردم. بعد از رفتن به  ی معطل م ّدیاز آن نبا شتریداد. ب یم
 س،یپل
 غهیفسخ ص یرا مقرر کردم برا یرفتم و وقت یپدر روحان شیپ

 ازدواج
 و نجال. کارلوس
 داشبورد، یام رو یبودم که صفحه گوش دهیبه ته افکارم نرس هنوز
به جلو و حرکت  یشد و زنگ آن به صدا در آمد. با نگاه روشن
 نیماش
به آن انداختم. شماره  ینگاه میرا بدست گرفتم. ن یگوش ها،

 عمارت بود!
ام ادامه  یداشبورد پرتش کردم و جواب نداده و به رانندگ یرو

 دادم.
 کراستیخواست  ینداشتم و دلم م یو اوضاع چندان مساعد حال

 به اتاقم
که  یفرع ابانیخ یمطلق دراز بکشم. تو یکیدر تارو  بروم

 باز دم،یچیپ
 شیزنگ خورد، انگار دست بردار نبود. انگشتم را رو یگوش
 و دمیکش



 شدم که پشت خط بود. یکس یحرف پاسخگو یب
 ...سی_ دن
را  نینجال بود؟! شتابزده ماش دم؟یشن یمن درست داشتم م یخدا

 گوشه
 متوقف کردم و دهان باز کردم: ابانیدر خ یا

 شده؟ ی_ چ
 :دیدورگه اش را صاف کرد و نال یصدا

 م؛یکن یو بهت تلفن م میگرد یدنبالت م می_ از صبح تا حاال دار
 اما
 !یستین

 به عمارت رفته بودند! یبازپرس یبرا سیاز اداره پل حتما
 بود؟ ی_ کارتون چ

 خودشو کشت. ویمتری...دسی_ دن
ز ا یام به جلو افتاد و گوش رهیبلند شد. نگاه خ اش هیهق هق گر و

 دستم
دادم و  هیام تک یپشت یرانم افتاد. سرم را به صندل یو رو رها
 پلک
 ناراحت! ایخوشحال بودم  دم،یفهم یحال خودم را نم قای. دقبستم
ه را به حرکت درآورد نیماش عیبه خودم آمدم و سر یاز لحظات بعد
 و

حمل جسد و  نیماش دم،یسر رس یرا به عمارت رساندم. وقت خودم
 اداره



از مردم دم در عمارت جمع شده بودن و  یتیجمع نیو هم چن سیپل
 دو

 یرا گوشه ا لمیداخل عمارت شود. اتومب یگذاشتند، کس ینم مامور
 پارک
 کردم ، به دم در دایخودم پ یبرا یمردم، راه یو البه ال کردم
 دم؛یرس
 ویرمتیام به مامور، داخل رفتم. چرا د ییادن کارت شناسانشان د با
 نکاریا
 دانم... یاعتراف نکرده بود! نم یکرده بود؟ مگر به همه چ را
 . بازهم ماموردمیرس یاز سواالت، به دم ساختمان وردو یحجم با
 ستادهیا

پوشانده شده  شیمحکم رو ییکه پتو یو همزمان دو نفر جسد بود
 بود را

آوردند و به دنبالشان چند مامور و  رونیب یبرانکارد یرو
 بازپرس و

 ی. کناررونیآمدند ب یخدمه عمارت همگ هیو نجال و بق نایمل سپس
 رفتم
را از ماموران پرونده، م یکیافکندم.  ینگاه ویمتریبه جنازه د و

 دیکه د
 که سمتم آمد و موشکافانه نگاهم کرد، کاله لبه دارش را از سر به

 گذاشت. شیرا در معرض نما شیمو یکله ب یبراق ،برداشت
 د؟یپانا باش سیجناب دن دی_ شما با



 تکان دادم: یسر
 _ بله.

 را چرخاند و گفت: کشیبار لینگاهش کردم. با دو انگشت، سب و
 خته؟یخودشو به دار آو ویمتریجناب د دی_ خبر داشت

 کرده! یفقط گفت پدرش خودکش نجال
 کوتاه جواب دادم: یرا جمع و جور کردم و با وقفه ا خودم
 ...من امروز رو اصال عمارت نبودم.ری_ خ
 د؟یایب سیهمراه ما به ادراه پل دیتون ی_ م
ف رطرمتعجبم را بهش دوختم، بالفاصله جوابم را داد تا ّظنم ب نگاه
 شود.
 جواب دادن چن سوال ! ی_ برا
در حال گرفتن نم  دیسف یبا دستمال نایرا بلند کردم، مل سرم

 شیچشمها
 یمکنجکاوش مرا  یو با نگاه ها ستادهیو نجال هم در کنارش ا بود
 .دییپا
ز ا ییرفتم. بعد از بازجو سیهمراه بازپرس پرونده به اداره پل به

 من و
سواالت راجع به عمارت و گذشته و حال از اتاق  یبعض دنیپرس

 رونیب
حرف  ویمتریدر اتاق کار د یکردن نامه ا دای. بازپرس از پآمدم
 زد.



 یرا رو زیبه عمارت همه چ سیقبل از رفتن پل ویمترید نکهیا
 یکاغذ
 و به قتلش اعتراف کرده، بعدهم خودش را همانجا در اتاق نوشته
 دار
 !زده

 :دمیماند و فقط پرس رهیخ یبه گوشه ا نگاهم
 را کجا کشته؟ یامل
 بهم انداخت: یزیو نگاه ت ستادیمقابلم ا یبا کنجکاو سیپل

 نیا ویمتریاگه د یدون یبرات مهمه؟...م نقدریا هیقض نی_ چرا ا
 نامه
 به قتل مشکوک بودم؟ هر چند ،یاز خودکش شتریننوشته بود، ب رو
 نیا

 .یصحنه ساز یباشه و همه چ یتونه جعل یم نامه
بازپرس و مشکوک بودنش به خودم، خنده ام  اتیافکار و حدس از

 گرفت.
 زدم. یپوزخند

 یم نکارویا شیرو بکشم، سالها پ ویمتریخواستم د ی_ من اگه م
 کردم،

 امروز قبل از اومدن مامورا و بازداشتش به حکم قتل! نه
 تمو با دس دمیفقط نگاهم کرد، طعنه دار خند انهینگفت و موذ یزیچ
 یرو
 اش چند ضربه زده و ادامه دادم: شانه



 جناب بازپرس. نیهوش و حواستونو جمع کن شتری_ بهتره ب
 رمق یبود و ب ریآمدم. مغزم درگ رونینزد و من از اداره ب یحرف
 تر
بهم وارد کرد. قبل  یهم شوک بد ویمتریهر روز بودم. مرگ د از
 از
 چارهیبال را سر خوش آورده بود. ب نیماموران، ا دنیرس
 ...هه!نایمل
گرفته و  یتاکس کیزدم. بعد  یتراوش افکار مسخره ام پوزخند از
 به

نبود و همه جا  یو همهمه سرشب خبر یبرگشتم. از شلوغ عمارت
 در

و سکوت قرار گرفته بود. به جاده دوطرفه سمت اتاق  آرامش
 خودم که

 یگ! بعد از درنانهیکردم، مردد بودم به عمارت بروم  یمکث دمیرس
 همان
 یمکث دمیعمارت که رس ییرا رفتم و به ساختمان جلو میمستق راه
 دمکر
 حضور یبعد داخل شدم. همه چراغ ها روشن بود؛ اما انگار کس و

از خدمه ها را در حال جمع کردن  یکی! جلوتر که رفتم، نداشت
 لیوسا
 و سالم کرد، ستادیصاف ا د،ی. تا مرا ددمید زهایم یرو ییرایپذ

 جلو



 یبود آنجا کس دایشدم. پ رهیخ وهیپر از آشغال م زیو به م رفتم
 بوده!
 کردم و آن زن جواب داد: سوال

از دوستان و  یجمع و،یمتری_ با پخش شدن خبر مرگ جناب د
 انیآشنا
 اومدن. تیعرض تسل یبرا
 :دمیرفتم و پرس یکنار
 کجان؟ هی_ بق
 سر بلند کند، جواب داد: نکهیا بدون
بانو به شدت سردرد داشتن و رفتن که استراحت  نای_ مل

 کنن...دختر
 اتاقشون رفتن.هم به  ویمترید جناب
 خواستم بدانم! بالفاصله از پله ها باال رفتم. یرا م نیهم
 اشتر یکردم و به سمت اتاقش رفتم. از البه ال میرا تنظ میها نفس
 یها
م. به خودم انداخت یراهرو، نگاه وارید یشده رو یکار نییتز نهیآ

 چهره
 را صاف کردم. پشت شمیو ر دمیکش میبه موها یخسته بود. دست ام
 در
 دیزدم و منتظر شدم که باز شود. با یقرار گرفتم، ضربه ا که

 یبهش م
 دیشود. با یاش است و از کارلوس جدا م یفردا روز آزاد گفتم



کردم. در باز شد و نگاهمان به هم گره خورد.  یم خوشحالش
 لباس
حالت دار  یبه تن داشت و موها شیران ها یتا رو یکوتاه خواب

 و
 اهرا با نگ شیرا پوشانده بود.سر تا پا شیهم دور شانه ها شیبایز

 تشنه
 کردم. رابیس ام

 وتم نگاه ها هنوزم ادامه داشت. مرا به ساحل کشاند! نگاه گرف موج
 گفتم: یتند

 _ به خاطر مرگ پدرت متاسفم!
 از اشک پوشاند. یرا پرده ا چشمانش

 یتمومش کن؛ ولو  ایالتماست کردم که ازش بگذر! گفتم ب شبی_ د
 .ینکرد

 یگونه ها یاشک از چشمان زالل به رنگ عسلش، رو قطرات
 صاف

 یبگذرم، کاش م یتوانستم، از همه چ ی. کاش مدیبراقش لغز و
 توانستم

 !ببخشمش
 پر از درد و لرزان بود: شیصدا

 حتما االن زنده بود. ،یگذشتیم شبی_ اگه د
 تفاوت نشان دادم: یرا قاطع و ب خودم



 یزندگ یتو باز یمهره سوخته بود، اون حت هی گهید ویمتری_ د
 خودش

 رفت. یم نیاز ب دیسوخته و به دردنخور بود و با هم
 د:زداد  بایتقر ،یلیم یبهم انداخت و باب یپر از خشم و تاسف نگاه

 !یزن یآدم حرف م هیراحت از مردن و جون  نقدری_ متاسفم که ا
 کرد، من آدم پست و یبازهم داشت فکر م د،یمرا د یآن رو بازهم
 خوک
 و یساخته بود! عصب نگونهیرا ا رونمیام! درون پرآشوبم، ب یصفت
 تندخو
 کردم. یخودم را کنترل م دیاما با شدم؛

 یم انجام شیخودش سالها پ دیرو کردم که با ی_ من همون کار
 داد.
کرده بود،  ستیرو کشته و جسدشو سربه ن گناهیزن ب هی ویمترید

 بعدشم
 نیکوچکتر یدونست کارلوس پسر همون زنه؛ ول یم کهیدرحال
 ینگاه
اون نداشت، من کارلوسو آوردم تو عمارت. من بهش کار نشون  به

 دادم،
 .سهیو بتونه حرفاشو رو کاغذ بنو رهیبگ ادیفرستادمش سواد  من
گونه اش را پاک کرد و  یجمع شده رو یپشت دست، اشکها با

 بالفاصله
 :گفت



 پس چرا اون به ،یداد انجامرو واسه کارلوس  نکارای_ اگه تو ا
 خونت
 یبهش گفت نکهیبود؟ چرا با ا دهیبود؟ چرا نقشه قتلتو کش تشنه
 کمینزد
 شد! یول نشه؛
، بود نیسنگ میآنقدر که برا شیبودم، حرفها رهیخ شیحرکت لبها به
 دلم
 دهانش بکوبم تا ساکت شود. یتو یخواست مشت یم

 شده نگاه گرفتم: یعاص
 وس،یمتریو د یبچه امل بی همه چیزکردم اون  ی_ چون فک م

 چون ازش
 کردم. چون یم یتموم عقده هامو روش خال شهیاومد و هم یم بدم

ساال فقط نگهش داشتم  نیو پرخطر بود...و همه ا یاضاف وجودش
 هیتا 

 .یوسط باز ارمشیب روز
 :دیبغض و ناله وسط حرفم پر با

 .یخوب استفاده کرد یلی! ازش خیکارم کرد نی_ هم
 کیسمتش برگشتم، هنوز وسط چهارچوب در باز شده بودم،  به

 قدم رفتم
م ردک سیرا با زبان خ نمییقرار گرفتم. لب پا شیروبرو قایو دق جلو
 و



شدم. چرا آن نگاه مال من نبود؟ چرا سهم من  شیباینگاه ز غرق
 نبود؟
 گرید یچرا کیباشم؟ و هزار و  توانستم دوستش داشته ینم چرا

 که در
 خسته و پردردم بود. ذهن

کرد من باعث شدم مادرشو از  یخودش فکر م شی_ کارلوس پ
 دست
و مادرشو کم به خاطر داشت و از من  شیاون خاطرات کودک بده،
 یم

 روز بهش گفتم مادرشو هیکنم؛ اما من  دایمادرشو براش پ خواست
 کشتن

ماجراس و کشتن مادرش  نیمن وسط ا یکرد پا یاون فکر م و
 کار
ه دون ینم ده،یخودش نقشه قتل منو کش شیکه احمقه پ نقدری...امنه
 من،
 هوا اونو زدم! رو

 سرش را با دست، پشت گوشش زد و خبر نداشت با یجلو یموها
وجودم گر  یکند. شعله ها یدر دلم به پا م یشیچه آت نکارشیا

 گرفت و
 وکه به ناگاه در جانم به پا کرده بود؛ به سمتش رفتم  یآتش با

 مماس با
 چنگ انداختم. حرارت از بدنم داشت شیچشم در چشم، به بازو او



درونم داشت  یزیو مات شده نگاهم کرد. چ دیشد. ترس یم زیسرر
 ادیفر
چرا حرف دلت را  س؟یدن یهست یگفت: معطل چ یو م دیکش یم

 بازگو
آنقدر  ؟یکرد غیسالها خودت را از او در نیچرا همه ا ؟یکن ینم

 دست
 تیتا گرگها بهش حمله کردند و اسکلتش را برا یکرد دست

 گذاشتن!!
 یبچه پاپت میتقد یو او را دودست یکرد یفکر یچرا... باز ب االن
 شیکرد
د و با یازش خوب استفاده کند و بعد تو از دور نظاره گرش باش تا
 به

 یو خواست یکرده ا تیپدرش را اذ ینطوریکه ا یبنداز غبغبه
 انتقام
 !!یریرا بگ شیکارها
و از  ی! تو عشقت را به همه فروختستیکه راهش ن نی...نه! اهه
 دور
 ...یداد یعشقت را به هر کس و ناکس ،یتماشا کرد فقط
مدت مثل خوره تمام مغزم را  نی. همه افکارم ادمیکش یبلند آه

 خورده
 .بودند

 _ نجال...



 .نگفتم چیه گریذهنم مشغول بود که کلمات را رها کردم و د آنقدر
 ام را به کار ی. تمام انرژدییپا یشده مرا م جیهم مات و گ او

 گرفتم و
 و گفتم: رونیرا فوت کردم ب نفسم

 .یش ی_ فردا از کارلوس جدا م
 ی. لبخنددیبه چهره اش دو یدیجان تازه گرفت، برق ام ییگو
 یپهنا

 در جوابم به حرف آمد:را گرفت و  صورتش
 خوبه. یلی_ خوبه...خ

 :ختمیر یکنم، بالفاصله زبان شیراض شتریب نکهیا یبرا
 اقتتوی. حس لیکن یبه بعد مثل ملکه ها زندگ نیکن از ا ی_سع
 اونقدر
 .قتهیال نیسراغت؛ چون هم ادیب نهیگز نیببر که بهتر باال

از آن  شتریکردم، ب شیمن بود. رها خیگرد شده اش م چشمان
 تحمل آن

 شکینزد یتن زنانه را نداشتم، آن مدت که هر بار به بهانه ا عطر
 یم

 یکرد، مخصوصا وقت یام م وانهید شیخوش موها یبو شدم،
 بود سیخ
 ریآورد که باهم در هتل ازم یرا به خاطرم م یخاطره روز و

 هیترک



بود و چشمانش  دهیتخت دراز کش یرو سیخ یبا موها ی. وقتمیبود
 را

 شده بود. یاز هر لحظه ناز و خواستن شتریبود و ب بسته
 یکردم، حت غیرا از خودم در ییبایچندسال آن همه ز نیهمه ا من
 االن
 توانم خودم را قانع کنم تا صاحبش شوم. ینم هم

 فاصله گرفتم: ازش
 شه. یتموم م ی_ فردا همه چ

 آمدم. از رونیاز اتاقش ب عیازش بشنومو سر ینماندم، حرف منتظر
 آن

وزنده  میشب و نس یآمدم و خودم را به خنکا رونینحس ب ساختمان
 اش

 ی. حس خوبدمیکش میا هیرا به داخل ر یزییخوش پا ی.هواسپردم
 به

ا نداده ام ر انجام یکردم تمام کارها یآمده بود، احساس م سراغم
 تمام
. نمک دایوقت آن شده باشد که عشقم را پ گریاالن د دیام و شا کرده
 ینم

گوشه لبم نشست. با  یرو یکمرنگنجال همان است؟ لبخند  دانم
 به الیخ

 نیکرد. من همه ا یم نییشدن و عشق نجال، قلبم باال و پا عاشق
 چندسال



 ویافسوس که همه چ یول ختم؛یبهش بود، به پاش دل ر حواسم
 یقاط
 گریهم قرار دادم...اما حاال که د ی. عشق و تنفر رو موازکردم
 همه

 میعاقالنه تر تصم دیهم مرده؛ با ویمتریها گفته شد و د ناگفته
 .رمیبگ

احساسات متناقضم آنقدر  رم؟؟یبگ میتوانم درست تصم یم اصال
 یم تمیاذ

 در حال انفجار بود! یکه مغزم گاه کرد
در آن دو  نکهیرفتم. از ا یدکتر م داریباز هم به د یبعد جلسه

 ساعت که
بودم.  یاو بودم، مغزم در آرامش کامل بود؛ خوشحال و راض شیپ

 دکتر
 دعوت کرد. یو آرامش درون شنیلکسیمرا به ر زیاز هرچ شتریب

***** 
باشکوه برگزار شد و همه دوستان و  ویمترید یخاکسپار مراسم
 سران
را که  شیدعاها یدر آن شرکت داشتند. پدر روحان دولت

 خواند،عفو و
دعا خواندند، جز  شیطلب کرد و همه برا ویرمتید یبرا آمرزش

 من.



 شیکارها جهیکردم که نت یفکر م نیآمده و به ا یگوشه ا به
 یآرامش ابد

شانه ام احساس کردم. به  یرا رو یرا گرفته. ناگهان دست اش
 سمتش
 یرو یبود. لبخند کوتاه ویمتری. همان بازپرس پرونده دبرگشتم
 لبانش
 چشمانش جابه جا کرد: یرا رو اش یآفتاب نکیو ع نشاند

 پانا. ی_ روز خوش آقا
 تکان دادم. یسر
 کرد: یا خنده

وست ... دنکهیا ای د،یاعتقادشو ندار ای... دیخون ی_ شماهم دعا نم
 دیندار
 !چارهیمرد ب نیا یبرا دیآمرزش کن طلب

 یبازپرس احمق به من مشکوک بود که آنقدر مو نیدانم ا یم
 یدماغم م

 خونسرد نشان دادم:. خودم را شد
 رو دارم. ویخونم، نه حوصله چونه زدن الک ی_من نه دعا م

 چونه زدن! دیگپ دوستانه اس، اسمشو نزار هی_ ...
 .دیچیخنده اش در فضا پ کیشل و
 یدود کرد، به من هم تعارف کرد، سرم را به عالمت منف یگاریس

 تکان



د. دودش ز گارشیبه س یقیراحت، پوک عم الیو آنوقت با خ دادم
 را در
 آورد، لب زد: نییرا که پا شیرها کرد و ولوم صدا هوا
جناب  نیمثل هم ییروءساها و کسا سیرئ نیهمه ا د،یدون ی_م
 و،یمترید

مثل  یباهوش یگذشتشون دارن که فقط آدما یتو ییها زهیر خرده
 من و
 .میکشفشون کن میتون یم شما
که در  یاهپوشیس یزل زده بودم، به نجال مینزدم و به جلو یحرف

 غم از
 کردم. یبود، نگاه م رهیخ یدادن پدرش به گوشه ا دست
نزدم، بازهم خودش، رشته کالم را بدست گرفت، رد  یحرف یوقت

 نگاهم
 که گرفت، ادامه داد: را

شون از  ینامه قبل از خودکش تیمتن وص یتو ویمتری_ جناب د
 دخترش

 صحبت کرده. ایآتنا
 تفاوت لب زدم: یخاراندم و ب زمیرا با ناخن ت گردنم
 فرزند رو دارن. هی نیچون فقط هم ه،یعی_ طب

 لب زد: یکنجکاو با
 د؟یکرد دایسال پ ستی_ و شما اونو بعد از ب



ا رکرده، نگاه خاصم  رورویام را ز یبود، تمام پرونده زندگ دایپ
 بر او
 سکوت کرد، با اقتدار دهان باز کردم: ی. لحظه اتاباندم
بدون،  نویا یول ؟یگرد یم یدنبال چه موضوع خاص دونم ی_ نم
 یعمو
 انجام شیکه سالها پ یفقط به خاطر عذاب وجدانش نسبت به قتل من
 داده
 خودشو کشت. بود،

 گفت: شتابزده
 درسته؟ سیاداره پل یو اومد یرازو برمال کرد نی_ و شما ا

 ونازک  یلهایسب ری. به لب و دهان کبودش زستمینگر قتریاو دق به
 کیبار

 لب! پشت
 برراز باخ نیسالها از ا نیکردم، چون فقط من همه ا نکاروی_ من ا
 بودم
 ادا کردم. نموید نکاریبا ا و

 ؟ی_ به ک
 ژرفم را بازهم سمتش گرفتم: نگاه

 _ به وجدان خودم که...سکوت نکنم.
 را باال برد: شیفاصله گرفتم و خواستم دور شوم که صدا یکم

 یتونه باشه، حت یم یادینگفته ز ینامه رازها تیوص ی_ تو
 ییزایچ



 !نیباش دمیو شا نیخبر بود یشما ازش ب که
از  زانیبازپرس ّ حراف چه م نیدانم ا ی. نمستادمیا میجا در

 شیحرفها
 بود؟! راست

 ام را باال برد. یچه که بود حس کنجکاو هر
بود و قرار  لشیامن تر، نزد وک ییجا ویمترید ینامه اصل تیوص
 نیبر ا
شود. حس  ییاز همان شبها در عمارت از آن رونما یکی بود

 خاص و
م ماترا  میباز شدن آن نامه نداشتم. آنروز تمام کارها یبرا یجنجال

 و
ر با خسرو که د یریتلفن کردم و تصو رانیدادم، به ا انجام کمال
 راس
 بود، صحبت کردم. میکارها امور

 افتاده؟ یچشماتون گود افتاده؟ اتفاق ری_ آقا جسارت نباشه، ز
 که کردم، به چهره خودم در آن زل زدم. کتریرا نزد یگوش

 !ستین یزیچ ه،ی_ مال خستگ
 کرد: یا خنده
 دلمون براتون تنگ شده! ن؟یسر بزن هی نیایب نیخوا ی_ نم
را  یکس یتنگ بود؛ ول نمینازن قیعمارتم و آن رف یدلم برا منم
 نجایا

 دادم. یم حیه به همه آنها ترجداشتم ک کنارم



 .امیحتما م اد،یب شی_ وقت مناسب پ
 پسره بابک... نی_ آقا ا
 زمیت یناخن ها کهیو درحال دمیکش رونیب زمیرا از کشو م سوهانم

 را
 لشی" تحوینگاه کنم. " ُخب نیبه دورب نکهیبدون ا دمیکش یم سوهان
 دادم.

 شهرو دنبال اون دختره گشته. نیاس، تموم ا لهی_ آقا بدجور پ
 هشیگرفتم. خسرو مثل هم نیرا به دورب زمیبلند کردم و نگاه ت سر
 از

نگاهم خوف برداشت.کله طاس و براقش در کادر بود و  نوع
 دماغش
 نگاه من، صحبتش را دنیداد، با د یاز حد معمول نشان م بزرگتر
 جمع
 جور کرد و ادامه داد: و

 یبجونم براتون بگه که جوونه و  یکنم؛ ول یچیتونم پَراشو ق ی_م
 دست

 پا، دلم سوخت گفتم به خودتون بگم. و
 کارم مشغول شدم. به

 خوره، یکن، مهره سوخته به درد نم شیچیدماغ شد، ق ی_ مو
 باشه! بمیرق نکهیا مخصوصا

 را لشیکرد و با انگشت سب یا انهیبلند کردم، خسرو خنده موذ سر
 تاب



 :داد
 .دییشما دستور بفرما یهرچ _ چشم قربان،

دوختم و همان لحظه  میرا که قطع کردم، نگاهم را به جلو تلفن
 متوجه
به سمت پنجره  مهیاز ساختمان شدم. سراس رونیدر ب ییصداها
 اتاق

عجوزه چرا  ختیر یدختر ب نی. نجال و شورا بودند! ادمیکش سرک
 دست
 کند و کسرهیگذاشتم نجال کارش را  ینبود؟ کاش همانروز م بردار

 !ردیبم
گرفتم.  رونیطرف پنجره را گشودم و نگاه کنجکاوم را به ب کی

 یصدا
 باال گرفته بود: نجال

 _ دستمو ول کن...
صورتش  ینجال را محکم گرفته بود و داشت تو فیدستان ظر مچ
 داد
 زد: یم

طر لو ندادم فقط به خا یزیچ هی_ خفه شو...اگه تاحاال از اون قض
 پدرت
ر تو گستاخت یول م؛یکه باهم خورده بود یخاطر نون و نمک. به بود
 از
 که بخوام ببخشمت! یهست ینیا



 زد: ادیفر نجال
 یگنده اش م ُنقدریکه! چرا موضوع رو ا ومدهیسرت ن یی_ تو بال

 ؟یکن
بگذارم و  شیداد، خودم پاپ یبه سرم زد، غرورم اجازه نم یفکر
 بروم

 ،یا آوردم و به پدر روحانام ر یخاطر گوش نیکنم؛ به هم مداخله
 زنگ
 ازدواج غهیفسخ ص یبرا شیکه چند روز پ یو از گرفتن وقت زدم

 سایکل کیآوردم. کش انیو نجال گرفته بودم، حرف به م کارلوس
 قول داد

را که قطع کردم، آن را  ی. گوشدیایبه عمارت ب گرید یساعت تا
 یرو
 ما؛ ادرآوردم که بپوشم یرهنیپ میگذاشتم و خودم از کمد لباسها زیم

به خودم  یبه در زده شد و حواسم را پرت کرد. نگاه یتلنگر
 انداختم،

به پا داشتم. تا خواستم  ییجفت دم پا کیشلوارک کوتاه و  فقط
 بپرسم

 نجال آمد: یصدا ه،یک
 داخل؟ امیب شهی_ م

 و گفتم: دمیکش رونیرا از داخل کمد ب راهنیپ مهیسراس
 .امی_ االن م



 شگفت زده نجال یمایرا بپوشم در باز شد وس راهنیتا آمدم پ یول
 افهیو ق ختیثابت ماند. گرچه دوست نداشتم با آن رن م یرو
ه و چهر امدهیوانمود کردم، به مزاجم اصال خوش ن یول ند؛یبب مرا
 :دمیکش درهم یا

 جا دعوتت نکردن، هیتا  ینگرفت ادی ؟؟یهول نقدری_ چه خبرته ا
 سرزده

 ؟ینر
 به خود یچهارچوب در قرار گرفت و چهره نادم و شرمزده ا یتو

 گفت: یرلبیو ز نیی. سرش را گرفت پاگرفت
 یبود، حواس نداشتم! معذرت م ریکه ذهنم درگ نقدری_ ببخش...ا

 خوام.
د باز خودم را جم وجور کردم، هرچه باش یام گرفته بود، ول خنده
 سیدن
 شد. یباز نم یخودیب ششین دیارباب مغرور بود و با کی

 ازش گرفتم و غرولندکنان لب زدم: نگاه
 نداره... تی_ آدم تو اتاق خودشم امن

 تخت انداختم. یرا رو راهنیپشت به نجال پ و
 منتظر باش تا لباسامو بپوشم. رونی_ لطفا ب

 به سمتش برگشتم. دم،یازش نشن ییصدا
برگشتم، به  ام قرار گرفته و تا به سمتش یقدم کیفاصله  در

 چشمانم



 یدر نگاهش موج م طنتیحبس شد. برق ش دنشیزد. نفسم با د زل
 زد.
 بهم بودند؛ حالم شیکه در زندگ یبا مردان ارتباط جادیا یادآوری با
 .ختیر

کرد،  یخاص دلبرانه اش مرا وادار م یاغواگر و نگاه ها چشمان
 به

 سهیقد ! اوستیاو پاک ن نکهیقبلش فکر کنم، به ا یها ارتباط
 .ستین

 به ذهنم، آنقدر یطانیپلک بستم. هجوم افکار مخرب و ش یا لحظه
 ادیز

 شد. ادیام هم ز یکه دستخوش استرسم کرد. فشارروان بود
 :دیمطمئن و دلبرانه لب برچ یآمد و با لحن جلوتر
 اتفاق نیخودم و کارلوسم. اگه ا ییمنتظر خط جدا صبرانهی_ من ب
 هرچه
 اونوقت... فته،یب زودتر
 ست،یبدانم منظورش چ نکهیدر نگاهش گره خورد. بدون ا نگاهم

 به
 آمدم: حرف
 شه. یتموم م یهمه چ گهیساعت د هی_ تا 
 .دیدر نگاهش جوش دیو ام یخوشحال برق
و  دمیکش یپوف یدانم شورا چه به سرش آمده بود؟ با کالفگ ینم

 گفتم:



 رون؟یب یر ی_ م
لبش نشست و عقب گرد به سمت در رفت. نگاه ازم  یرو یلبخند
 ینم

 یتخت انداختم. خدا ی. در را که بست، خودم را محکم روگرفت
 من
م کرد؟!چرا تاب و توان یرا آنقدر سست م میآن نگاه ها پاها چرا
 آنقدر
 شده بود؟! کم

 کردم: زیرا ت میرا از پشت در بلند کرد، گوش ها شیصدا
امضاش  یهستم. وقت مینتظر برگه آزادمنتظرم...م رونی_ من ب
 کردم،
 نیا یخورم و همه حسابا یدر تکون نم نیاز پشت ا اونوقت
 چندسالو
 کنم. یم هیتسو باهات

 یم کاشیکنم، بعد با او. ا هیتوانستم، اول با خودم تسو یم کاشیا
 توانستم

 دهم. رییرا تغ میایدن
 رونیو از اتاق ب دمیبه خودم عطر پاش دم،یرا که پوش میها لباس
ز را بغل کرده بود. ا شیپارکت نشسته و زانوها یرو همانجارفتم.

 حالت نشسته متعجب شدم! آن در دنشید
 تم:کردم، نگاهش کردم و گف یلباسم را تا م نیداشتم آست کهیدرحال

 ؟ی_ چرا اونجا نشست



 بلند شد: شیو از جا دیذوقزده خند د،یمرا د تا
 خورم. یتکون نم نجای_ گفتم که از ا

 م:فترفتم و گ نییکردم، جلوتر از پله ها پا یحفظ م دیرا با تمیّ جد
 .ادیم یبرم دنبال کارلوس تا پدر روحان دی_ با
 آمد و بالفاصله گفت: دنبالم

 ؟یسیلحظه وا هیشه  یم یبر نکهی_ قبل از ا
و به سمتش که برگشتم، رخ در رخ هم  ستادمیپله ا نیآخر یرو

 قرار
 .قدم شده بود کینزد بایپله باالتر بود و قدش تقر ی. رومیگرفت
 د؟یکش یبود که مرا به دنبال خودش م یزیآن چشمها چه چ در

 انگار
 ربا داشت! آهن

 را در دهان مزمزه کرد و مردد لب به سخن باز کرد: شیحرفها
 ؟؟یداشت یارتباط_ تو با شورا 

 اهش کردم:پسرنما و من؟؟ پرنفوذتر نگ ختیریآن دختر ب ؟؟یچ
 _ چطورمگه؟

 از غم و اشک، چشمانش را گرفت: یا هاله
 دمیبوده باشن، شا تیتو زندگ ایلیدونم ممکنه خ ی_ من...من م

 باشن
 ...یول

 !ستیمن نبوده و ن یتو زندگ ی_ کس



ه ب یلیجمله ام خ نیاش را به سمتم گرفت. انگار ا روزمندانهیپ نگاه
 دلش

 لبخندزنان گفت:و  دیکش یبود که نفس بلند نشسته
 شنوم. یم نوی_ خوشحالم که ا

ا مسئله خوشحالش کند که من االن و قبلتر ب نیتوانست ا یم چطور
 یکس
 یاهیداشت به س یخودش پرونده ا کهینبوده ام؛ درحال ارتباط یتو

 شب
 !دراز
 نکهیو بدون ا ستادمیرفتم، ا یو پرتنش، به سمت در خروج یعصب

 و نگاهش کنم، داد زدم: برگردم
 یگذشته نحس ؟؟یاز خود مچکر باش نقدریا یتون ی_ چطور م

 پشت
نبوده  ارتباط یتو یکه من با کس یو اونوقت خوشحال یدار سرت

 و
 .ستمین

 بوجود آمد: شیدر صدا یلرزش
خواستم از بابت شورا مطمئن بشم...اون منو با حرفاش  ی_ م
 تیاذ یلیخ

 !کرد
 بافته؟ یزد! آن دختر چه قصه ا یدانستم از چه حرف م ینم



 نزده بودم یهنوز حرف دم،یکش میبه موها یسمتش برگشتم و دست به
 که
 سمتم آمد و غمزده گفت: به

قط خوام ف یباهم...من م نیداشت یکوتاه عاشق میتا هیگه  ی_شورا م
 نویهم

 .بدونم
ال بگذار کنم، اص تشیاذ یخواستم کم ینداشت! ول قتیحق نیا

 شود! دهیگز
 زدم و گفتم: یزهرخند

 فکر کن. نطوری_ ا
گشت.  شهیپناه تر و معصومتر از هم یدر آن لحظه ب چشمانش
 نفسش

 باال آورد و لبانش را به حرکت درآورد: را
 .ادیب شیمونم تا کش یخب...منتظر م یلی_ خ

را گفت و به سرعت از آنجا رفت. هنوز چشمم به در محکم  نیا
 بسته
پشت سرم  واریزل زده بود. دلش را بدجور شکستم. به د شده،
 دادم هیتک
آمد، شورا دختر  یم ادمی یبه عواقب کارم فکر کردم. از وقت و

 کوچک
 قیاوقات رف یبودنش، گاه ریرغم گوشه گ یبود که عل ییپسرنما

 و



که  یوقت یشود، حت کمیقصد داشت نزد شهیام بود. هم یهمباز
 بزرگتر

و  برقرار کنم یخوب ارتباطوقت نتوانستم با او  چیاما من ه م؛یشد
 بتوانم

 .دمید یخودمنم قیاو را ال چوقتیچون ه دیداشته باشم. شا دوستش
 لحظه

آخرش چه  نکهینجال فکر کردم، به ا یپلک بستم و به حرفها یا
 یم

 شرونیمجبورم از دلم ب ایتوانم دوستش داشته باشم؟  یم ایآ شود؟
 کنم؟
 .دیکش رونیب شانمیبه در زده شد و مرا از افکار پر یکوتاه تلنگر

 چشمانم
م ه دیبه اطرافم انداختم. شا یباز کردم و با تعجب نگاه یزود را

 نجال
 در راگشودم؛ شورا بود! دیکه باز برگشته؟! با ترد است

 دیاب. دییپا ینگاهم را م میو مستق ستادهیا میروبرو قایدق کمرصاف،
 یراستم را باال بردم و با اخم یکردم. ابرو یرفتار م مقتدرانه

 فیظر
 ام، گفتم: یشانیپ در

 ؟یداشت ی_کار
 و جواب داد: دیخند تلخ

 س؟یجناب دن یکن ی_تعارف نم



 برم سراغ کارلوس. دی_ من عجله دارم، با
 کرد: یتمسخر خنده ا به

بکنن؟ حاال که پدرشم مرده، کس و  شونویزندگ یزار ی_ چرا نم
 یکار
 .ایکردن همه عقده ها و ناراحت یخال یفرصته برا نی...بهترنداره
 من یبود که داشت برا یپر از خشم و تنفر بهش انداختم. ک ینگاه

 برنامه
 کرد؟! یم یزیر

 را خاراندم و مماس با او قرار گرفتم: گردنم
 صیتونه خوب و بدشو تشخ یکله عقل توشه، م نیا ن،ی_ بب

 بده...لطفا
 نشه. داتیپ نورایا گهینشو ددماغم  یمو
بلند  یاز ساختمان آمدم، صدا رونیب عیکنارش رد شدم و سر از

 شده اش
 :دمیاز پشت سرم شن را

 نکردم. تی_ من فقط به خاطر تو ازش گذشتم و شکا
ار وبه پشت سرم نگاه کنم، کالفه  نکهیمتوقف شدم، بدون ا میجا در

 گفتم:
 بشه؟ یکه چ یکن تی_ شکا

 برگشتم و دست به کمر به چهره اش نگاه کردم: سمتش به
 .یدون ی_ اون اتفاق ناخواسته بوده، خودتم م

 پشت سرم قرار گرفت و گفت: قایشد، دق کترینزد شیصدا



 ؟یکردنم بعد از اون حادثه چ یمخف ی_ اوهوم ناخواسته بود؛ ول
 اونم

 بود؟ ناخواسته
  حراف فضول! ّدختر
 شدم. نیخشمگ
 ؟یهست یدنبال چ اد؟یب رتیگ یچ یخوا ی_ م

که انگار  یتمام صورتش را دربرگرفته بود، طور شخندشین
 چشمانش

 !دیخند یم انهیموذ هم
 _ من دنبال حق خودمم.

 و پرتنش داد زدم: یعصب
 ییجا هیمدت بردم  هیمسخره رو...من تو رو  یباز نی_ جم کن ا

 دور،
درت خونه پ یفرستادمت بر یخوب شد میمداوات کنم، وقت تا
 ن،یهم
 شلوغش نکن! نیاز ا شتریب
آنجا را  نکهیحرص نفسش را فوت کرد داخل چشمانم و قبل از ا با

 ترک
 به حرف آمد: کند،

 گردم! یبرم یرم ول ی_ باشه حق با توئه...م
جمع  یبرگها یرا رو شیقدم ها ی. چشمانم را بستم و صدارفت
 شده



شده  ختهیباد، در هم آم . خش خش برگها و سوزهدمیشن نیزم یرو
 بود.
به  فتسگرفتم و  میها قهیبه َد َوران افتاده بود. دستم را به شق سرم
 داخل

 اطراف هم برگشته بودند و شروع کردند به یدادم. کالغها فشارش
ر اب و پراکنده از یسربلند کردم و آسمان آب یکردن. لحظه ا قارقار

 را
ام که زنگ خورد، به خودم آمدم و محکم به آن  ی. گوشستمینگر
 چنگ
بود. به  ی. پدر روحاندمیکش رونشیو از داخل شلوارم ب زدم

 عمارت
به سمت باغ  مهیکرد. سراس یبود و آمدنش را خبر م دهیرس

 عمارت رفتم
ت هر جا را گشتم نبود. داخل ساختمان عمار ابم،یکارلوس را ب تا

 رفتم.
نشسته و به ظاهر منتظر من و کارلوس  یکنار پدر روحان نجال

 بودند.
 را گرفتم، لیرفتم و سالم کردم. بعد پشت به آنها شماره دن جلو
 که یمرد
و بار آخر هم ا نیبه عهده خودش بود و ا ونانیدر  میکارها امور

 کارلوس



 لوسکرد. جواب داد و به او گفتم کار دایشهر پ هیدر حاش میبرا را
 را
 .اوردیکند و به عمارت ب دایهرچه زودتر پ میبرا
نشسته  یتک صندل یرا که قطع کردم، رفتم سمت نجال که رو تلفن
 بود.
به من  یاش داشت، نگاه ینینوک ب یرو ینکیکه ع یروحان پدر

 انداخت
 در دفتر بزرگش نوشت. یزیچ و
 موشکافانه اول یکنار نجال نشستم. پدر روحان یصندل یهم رو من
 به
 را در سالن پخش کرد: رشیپ ینگاه کرد و صداو بعد نجال،  من

 .نیهنوز وقت دار د،ی_طلب مغفرت کن
 نیمثل من جمله سنگ قاینجال هم دق ه؟یدانم منظورش چ ینم
 رمرد،یپ
 کرده بود. جشیگ

 فقط گفتم: رمرد،یگرفتم و در جواب پ ریبه ز سر
 یا گهید زیعمره حس عذاب وجدان خرخره امو گرفته، چ هی_ 

 بهش
 لطفا! دینکن اضافه

 مشغول نوشتن شد و آرام نجوا کرد: رمردیپ
 .نطوریخواد، تو هم هم یدختر تو رو م نی_ ا



 که کرد، یکرد. من هم سربلند کردم و نگاهمان باهم تالق سربلند
 ادامه
 :داد

روز بلند  هی...یند انجامواسه دلت  ی_نزار وقتش بگذره و کار
 یش یم
مشت خاطره به  هیو  یموندرفته و تو  تیکه جوون ینیب یم و

 دردنخور!
 رمردیپ یاز حرفها یزیافتاد، نجال چ یسردم به گوشه ا نگاه
 د،ینفهم
 را بلد نبود. یونانیزبان  چون

را خواند و کار تمام شد.  ییجدا غهیص رمردیکه آمد، پ کارلوس
 انگار
چند ماه  نیدوشم برداشته بودم. تمام ا یرا از رو ینیسنگ بار

 عذاب
کردم و آرام و قرار نداشتم، مخصوصا  تیروانم را اذ دم،یکش
 که یزمان
 ارتباطشده و باهاش وارد  کیکارلوس به نجال نزد دمیفهم

 ایشده...دن
ه کتعلق ندارم؛از بس  نیکردم به زم یو تار شد؛ حس م رهیت میبرا
 حالم
ه ب یاما وقت فتد؛یاتفاق ب نیخواستم ا یو مزخرف بود. نم شانیپر

 اجبار



 واتفاق افتاده  نیرا ترک کردم، ا ونانیام،  یخاطر سفر کار به
 گرید

ا توانستم کارلوس را کتک بزنم ت ینداشتم. تنها م شیپس و پ راه
 بار
م شود. تا مرز کشتن، کتکش زدم؛ اما بار دل یقلبم ته یرو نیسنگ
 یخال
 تمتوانس یجا گذاشته بودم و نم ییاز وجودم را جا ی! من تکه انشد
 یب
 باشم. الیخ

*** 
مطبوع داخل اتاق را به  یکه تمام هوا یجور دم،یکش یقیعم نفس
 داخل

 .دمیکش میها هیر
و  یسرحال نقدریشده که ا ی_ خب از حال خوب امروزت بگو...چ

 نیا
 ؟یکن یخوبو به من منتقل م یانرژ
. کامال حرفش درست و به جا ستمیدکتر نگر یمایلبخند به س با

 بود. لبخند
 م:زد یحیمل

دارم،  یینجال و کارلوس از هم جدا شدن...حس رها روزی_ د
 نجال نکهیا

 خوبه منم خوشحالم. حالش



 گفتن راز دلت؟ یبرا یقدم شد شیخوبه...پ یلی_ خ
ن م. نجال به من بد کرد. ستمی_ نه...! من هنوز باخودم روراست ن

 تموم
 یها ارتباطرفت تو  یم یاون به راحت یوقفش کردم؛ ول مویزندگ

 مختلف.
 ؟یها نداشت ارتباط نیتو ا ینقش چی_ تو ه

 زل زدم: یگوشه ا به
 دختر خراب بشه، به هیگفتم، همون بهتر که  یخودم م شیپ ی_گاه
 من
رفت  یم جانمیه یشدم؛ حت یم الشیخیمدت ب هینداره،  یربط

 یباال...م
 !ستیزن خرابه و مال من ن هیبه خودم بقبوالنم که نجال  خواستم
 وانمود

 لویرفتم سراغ طرف و عزرائ ینبودم و م یول لکسم؛یکردم ر یم
 یم

شونو  ارتباطکردم که مجبور بشن  یم یجلو چشماش و کار آوردم
 کات
 نشه. یکس زونیفرستادم تا آو ی. بعدش براش پول مکنن

 .یرفت یم تتییرسم نیسراغش؟ با هم ینرفت گهی_ چرا د
 یمتعلق به خودم نم روح و جسمشو گهید تشی_ نرفتم، چون واقع

گوشت  هیبود و مثل  زشتچون تنش آلوده بود. چون  دونستم؛
 یقربون



 بود واسم! شده
 شیاریو ب یاون نقشه رو واسش بکش یگرفت میچرا تصم بعدش

 ونان؟ی
 لبه آن گرفتم: یدادم و دستانم را رو هیام تک یصندل به

 ونکاریاکه داشتم  ینقشه ا لی_ به خاطر رو کردن گذشته ها و تکم
 کردم

 کردم. یالبته...چون اونجا احساس خطر م و
 _ چرا؟

 یگذاشته بود" مو یکه باهاش قرار عروس ی_ بابک" همون پسر
 دماغ
 خواستم نجال وارد ینم گهیخواست و منم د یبود. نجال رو م شده
 هی

 بشه. دیجد یزندگ
ده که تو نجال رو هنوزم دوست  یم نی ا ُیحرفا بو نی_ ا
 س....پیدار
... ؟؟یچ یشد جانزدهیه یهاش با کس ارتباطاول  یگ یم نکهیا

 یبرا
 ؟؟یاحساسو داشت نیآخرم "بابک" هم سیک نیهم

 همراهم یاحساس تا زمان نیشدم! ا جیدونم دکتر...خودمم گ ی_ نم
 بود
دوست  یمدت با دختر هینشده بودم... من  ارتباطخودم وارد  که

 شدم و



کاروبار و  رینجال خبر نداشتم، درگکم از  یلیاون زمان خ یتو
 سفر و
 بازم سمت ا،یم بودم؛ بعد از کات کردن با پرندوستهمون  البته
 گهیدشده بود...  ارتباطبرگشتم، نجال اون زمان با بابک وارد  نجال
 فکر

 شده بودم. گهیآدمد هیکرد، انگار که  ینم جانزدمیهاش ه ارتباط
 شتریب

که  احمقانه اشو تموم کنم. برام سخته یها ارتباطداشتم اون  دوست
 بزارم
عروسک بزارمش  هیخواد مثل  یمالکش بشه. دلم م یا گهید کس
 پشت

 کس بهش دست بزنه. چیو فقط نگاهش کنم و نزارم ه نیتریو
باهاش  یخوا یچرا نم ه؟ینگاه کردن به نظرت کاف نی_ خب ا

 حرف
خوب  ارتباط هیو بعدش  دیباهم قدم بزن ؟یدردو دل کن ،یبزن

 ؟یتجربه کن
تکان  یو اندوه، سر یو با کالفگ دمیصورتم کش یرا رو دستم
 دادم:
 یشه که...معذرت م یخراب م یحالم اونقدر نمشیب یم ی_ وقت
 خوام
 .دکتر
 تبهودکتر کنجکاو و م دم،یبرخاستم و دستانم را به هم مال میجا از



نم. به هر دانستم چطور حرفم را ادا ک یبه من بود. نم نگاهش،
 ییتقال
 گفتم: عیسر

 شه. ی_ جسمم ارضا م
 ؟ی_ روحت چ

 یحرفها یکه راه را برا یزد، آنقدر یچقدر راحت حرف م دکتر
 گرید

 تر کرد. راحت
 یموضوع م نیا ری. روحم درگشهی_ روحم نه! فقط جسمم آزاد م

 شه که
 !ستیتن مال من ن نیدست خورده اس، ا نجال
 شلوارش فرو کرد و بیبرخاست، دستش را در ج شیاز جا دکتر

 رفت. زشیبه سمت م متفکرانه
و پاره  سیکاغذ بنو یکن...همه گذشته تو رو یذهنتو خال سی_ دن
 کن.
 بشور بزار بره... یتو گذشته دار یهرچ
همه  نیگفت، ذهنم را بشورم؟ نه..!!.ا یچه راحت داشت م دکتر

 اتفاقات
 .شبه بتوانم پاکش کنم کیشبه در ذهنم جمع نبسته بود که  کی بد

 نجا؟یا یارینجال رو ب یتون ی_ م
 وابمن افتاد، اخم آلود ج یشانیدر پ ینیحرفش را زد و چ دیترد با

 دادم:



 اد؟ی_ چرا ب
 اونم گوش کنم. یحرفا دی_ با

 _ من با خودم مشکل دارم، نجال که نداره...
 هم نشو. یرتیغ ز،یخب حاال به هم نر یلی_ خ
بردم.  بانیجمله آخرش را با خنده ادا کرد و من سر در گر دکتر
 واقعا

دانم، پاک  یکردم؟! خودم همنم یچکار م دیشد؟ با یچه م آخرش
 جیگ

 بودم. شده
در حضور من و نجال و  ویمترینامه د تیبعد وص یروزها در
 و نایمل

از ثروتش  یمیبخش عظ ویمتریباز و خوانده شد. د لش،یوک  خود
 را به
 الماعظم از آن  یقسمت زیو من ن نایفرزند و وارثش داده و مل تنها
 و

به عنوان خواهش از من  شتریو در آخر ب میرا برده بود امالک
 خواسته

 .یاش باشم در زندگ یبا نجال ازدواج کنم و تنها حام بود،
کرد  یم بمیترغ شتریآن خواهش را کرده بود؛ ب ویمترید نکهیا

 دست به
 بردارم. مخالفت



 یدانخودم را در اتاقم زن شتریبه پا بود، ب ییذهنم شور و غوغا در
 یم

 شتریب میبکشم و به خودم و همه کارها اضتیخواستم ر یو م کردم
 سیهم چند بار به اداره پل ویمتری.بازپرس پرونده قتل دشمیندیب

 احضارم
، کنم یشانه خال تیبار آن مسئول ریتوانستم، از ز یبود. نم کرده

 رفتم تا
 یخاص و حدس ها یمرموز با آن نگاه ها سیاز شر آن پل زودتر

 کنم. داینجات پ جورواجور
 نظر ریاش نشسته بود و کامال مرا ز یچوب زیبلندقامت پشت م مرد

؛ کرد یبه من کامال مضنون بود، حالم را متشنج م نکهی. از اداشت
 یول
 بود. میبودم و نگاهم به جلو لکسیر

 ،نیتبوده، شما هس یکه شاهد قتل امل ی_ جناب پانا..ظاهرا تنها کس
 یبرا
 .نجایا دیایب میازتون دعوت کرد نیهم

 را آزاد کردم: نفسم
 و نزاعشون بودم، شاهد قتل نبودم. یری_ من شاهد درگ

 نگاهم کرد: نانهیزبیر
 ...می_ ما محل قتل رو کشف کرد

 برخاست و به سمت من آمد: شیاز جا بازپرس



 شهر دفن شده که هیازخرابه ها در حاش یکی ی_ متاسفانه جسد تو
 بعد
 شده؛ اما یو مراکز تجار ابانیبه خ لیچندسال خرابه تبد نیا از

 خود
از محل قتل و دفن  ،ینامه آخرش قبل از خودکش یتو ویمترید

 جسد
 .نوشته
 کردم و با جسارت کامل گفتم: سربلند

 دهاعتراف کر ویمترید س،یاداره پل امیمن بخوام ب نکهی_ قبل از ا
 بود و
 شما. شیپ ومدیبه خاطر ترس از رسوا شدن خودش ن فقط

 ن؟یکرد نکاروی_ و شما چرا ا
 تازه بود! یچشمان مثل عقابش زل زدم. هر لحظه منتظر شکار به

 من تنها شاهد ماجرا بودم! نکهی_ به خاطر ا
 ؟یسال سکوت کرد نهمهی_ چرا ا
 نبودم. نجای_ چون ا

 ران؟یدر ا ویمتریکردن دختر د دای_ و دنبال پ
 به خودش مربوطه. یهرکس ی_ مسائل شخص

 مونه. یپرونده مختومه م نیخب، فعال ا یلی_ خ
 نوشته شده... یادیاون نامه اسرار ز یتو نی_ گفت
 شد، . نگاه خاصش، پرمعناتردیلبش را با دندان کند و جو پوست



 یم دیرا د رونیپنجره اتاق ب یپرده عمود یاز البه ال کهیدرحال
 زد،

 داد: جواب
 _درسته...
 ه؟از متن اون نامه اطالع داشته باشن ن دیبا ویمتری_ خانواده د

 سمتم برگشت، برق نگاهش ب ّ ُرنده بود. به
 یم ن،یهست یچون جزء خاندان سلطنت یکن ینکنه فک م نمی_بب
 یتون
جناب  ستین ینجوری..نوووچ ا؟یلت خواست بکند یکار هر
 !سیدن

کرد که  یفکر م یرا به جوش آورده بود، راجع به من چ خشمم
 ینطوریا

 زد! یباهام حرف م راحت
 :دمیانگشت اشاره ام را به سمتش نشانه گرفتم و غر عیو سر تند

 یدار یبا ک یدون یم چیه که،ی_ مواظب حرف زدنت باش مردت
 حرف

 ؟یزن یم
 حرفش کرد: یچاشن یپوزخند
 نداره...ظاهرا برگ برنده دست منه. یبرام فرق ادی_ ز
بود آن  دایپ یزد؟ گنگ شده بودم؛ ول یحرف م یدانم از چ ینم

 مامور
 .دیکش یترس شاخ شانه م یب نگونهیدستش پر است که ا جسور،



 رم. ی_ اگه پرونده مختومه اعالم شده که من م
 زد: یپوزخند م همچنان

 _ برو جناب پانا...
 انتفاوت نش یکرد. خواستم خودم را کامال ب یرا وارس میسرتا پا و

 دهم.
 بود ستادهیو مقتدرانه به سمت در رفتم. پشت سرم ا ستادمیا صاف
 و با

 کرد، که گفت: یبدرقه ام م نگاهش
 جناب پانا! نی_منتظر اتفاقات خوب باش

 یموضوع م نیاتاق را ترک کردم. پشت فرمان مدام به ا عیسر
 دم،یشیاند
 ویمتریمامور از چه خبردار است؟ د نیدر راه است، ا یاتفاق چه
 چه
 جواب و اما و اگر در یدر نامه اش نوشته؟ و هزار سوال ب یزیچ

 ذهنم
 را داخل بردم و گوشه لیاتومب دم،یداشت. به عمارت که رس وجود

 یا
دادم.  یهرچه زودتر به آن اوضاع سروسامان م دیکردم. با پارک
 فیتکل
 دیبا گذاشته بود. نایمل یآنجا را برا ویمتریعمارت روشن بود، د آن
 به



. گرچه به نظرم ستیدر آنجا ن گریمن و او د یگفتم جا یم نجال
 نایمل
نداشت که  یچندان حال مساعد ویمتریاز آن اتفاقات و مرگ د بعد

 با من
در کند. اسمش ما رونیو بخواهد ما را از ملکش ب فتدینجال در ب و

 بود؛
 دینکرده بودم، شا افتیتابه حال ازش در یحس مادرانه ا چیه یول
 هم
 رزایخاطر سرد مزاج بودن خودم بود، ازش متنفر که نه، بلکه ب به

 بودم!
 دهی. درختان خشکدمییو با نگاهم اطرافم را پا ستادمیا میجا در

 واطراف 
به  هیشک عمارت را شب یب ،یسرسام آور آن حوال یکالغ ها گذر
 شهر

آنجا  یشگیخفقان آور مهمان هم یسکوت ییکرده بود. گو مردگان
 شده
ه شهر در آن عمارت جمع شده بود! ب یو انگار که تمام برگها بود

 سمت
گام  ریز یزییپا یگام برداشتم. خش خش برگها یاصل ساختمان

 تنها میها
که کارلوس و نجال  یکردم. از روز یم افتیبود که در یمثبت حس
 از



 شهیهم یکف دست کارلوس گذاشتم و برا یجدا شده بودند، پول هم
 از

پول  یبا او نداشتم و آنقدر یکار گریکردم. د رونشیب عمارت
 گرفته بود

به  یحس بد چیه نیاش کند؛ بنابرا یزندگ حتاجیخرج خود و ما که
 آن

او هم  یماند که برا یم انیشورا در آن منداشتم. فقط  کارم
 ییفکرها
 یخودم و نجال را مشخص م گاهیجا دیبا زی. قبل از هر چداشتم
 کردم.
به در زدم و  یطبق معمول آنروزها در اتاقش بود، ضربه ا نجال

 منتظر
ز ا اترا باز کردم  راهنمیتا باز شود، در آن فاصله دکمه پ ستادمیا

 یگرما
 د؛یرس یبه ظاهر معمول به نظر م یکاسته شود. همه چ یکم تنم
 یحت
 یمنجال ُگر  دنیمن بود که هر بار با د نیهوا! تنها تن آتش یدما

 گرفت
 گرما. از

. بازهم با آن لباس دیدر باز شد و نگاهم در نگاهش خز ناگهان
 ریحر



 یکم شیدر جانم به پا کرد. موها یکه به تن داشت، آتش ینازک
 دهیژول
 یترش کرده بود. لبم را با انگشتم کم یو خواستن بایز یول شده؛
 لول
 ام را حفظ کنم. یکردم، خونسرد یو سع کردم

 _ سالم...
 هم دستپاچه بود! او

 ؟ی_ سالم خوب
تن قدر که راجع به رف نیهم رم،ینبود، آنقدر باهاش گرم بگ یازین
 از

 بود. یگفتم، کاف یم عمارت
نداشت و قاتل هم  یه شد؛ چون شاک_ پرونده قتل پدرت مختوم

 مرده،
 بستن. اونو
 :دیکش یراحت نفس

 _ خداروشکر...
ارث و  میموندن و تقس نجایخواستم راجع به ا یم ی_ آره...ول

 راثیم
 حرف بزنم. پدرت
 گفت: یواشیرفت و با لحن  یکنار
 شه حرف زد. ینم نجایداخل ا یایب یتون ی_ م



از گرما به صورتم  یشدم و در را پشت سرم بستم. موج داخل
 هجوم
 . جلوتر از من به سمت مبلمان داخل اتاق رفت و گفت:آورد
 .نیبش ای_ ب

ن ستخوا یدانم آنهمه تمنا برا یاما باز حالم خوش نبود! نم نشستم؛
 بود؟

 :دینشست و لب برچ میروبرو
 یدادن کارا انجامتا  یمتعلق به مادرته؛ ول نجایدونم ا ی_ من م

 یادار
 !میکه بمون میتون یم

م به من انداخت. تما یبال زد و نگاه ییبایرا به طرز ز شیپلکها
 آن

آن چشمها و آن نگاه ها حبس ابد کرده  دنیخودم را با د دوسال
 نیبودم! ا
 انه؟یها مال من بود  نگاه

 .رانیخوام برگردم ا ی_ من م
الفور بهش  ی. فمینگاهش کردم، حرفش تکان دهنده بود برا یتند
 :دمیتوپ

 بشه؟ یکه چ رانیا ی_ بر
 و متعجب از نوع رفتارم، نگاهم کرد. رهیخ

 و شلوغ پلوغ گفتم: ریدرگ یبزند که با ذهن یحرف خواست
 واسه خودت بساز! دیجد یزندگ هیو  نجایهم نی_بش



 کرد و گفت: یتلخ خنده
 گهیشناسم! پدرم که د ینم ویندارم، کس یسرگرم چیه نجای_من ا

 ست،ین
 که توزرد از آب در اومد...تو هم... شورا

 :دینگاهم کرد و غمزده نال یچشم ریز
 ندارم! یگاهیو من کنارت جا یخودت یای_ تو هم که تو دن

سال از عمرم را به  نهمهیا ی. اگر نداشتی! به خدا داریدار
 خاطرت

 خواستن و نخواستن نیگذراندم! من فقط ب ینم یا گهیکشور د یتو
 جیگ

 !شدم
 و سرد جواب دادم: دمیرا با دندان گز لبم

همه  دیبا یبر یخوا یکشه، اگه م یطول م رانی_ رفتن به ا
 کاراتو
 لیوک هیبعدش  ،یکه دار ییزایفروش مال و امالکو چ ،یبد انجام
 خوب
 یدگیرس یحسابدار برا هی ،یبه امور حقوق یدگیرس یبرا یریبگ
 به

شه  ی...نمیشروع کن دیجد یگذار هیسرما هیات و بعد  یمال امور
 که
 !یکن لیو م فیپول و ثروتو ح نیو ا ینیبش کاریب



 وجلو داد  یا بندهیرا به طرز دلفر شیها نهیو س دیکش یقیعم نفس
 لب
 :زد

 کنم، ممنون از نظراتت. یکارو م نی_ آره...ا
ا قتهخواهد؟ چرا مثل آن و یمرا م دیچیپ یبه پرو بالم نم گرید چرا
 نبود
ه ن بنکند االن پول دستش آمده و فکر رفت فتد؟یب میبه دست و پا که
 رانیا
 شده؟؟ ییبرگشتن کنار بابک هوا یدر سر دارد و برا را

 یو عاص زمیکه به مغزم هجوم آورد، باعث شد به هم بر یافکار
 شوم.

 :دمیغر تیعصبان با
 ات؟دوستبه الس زدن با  یشروع کن رانیا یبرگرد یخوا ی_ م
 یدلت برا دیشا ای ؟یتو سرته؟ دلتنگ کدومشون یالی..چه خهان؟

 همشون
 تنگه؟
 :دینال ختهیبهم ر یا افهیاش رنگ عوض کرد و با ق چهره

 _ نه بخدا... من.. من...
رفتارم داشته باشم،  یرو یاوج گرفت، نتوانستم کنترل خشمم

 تصور او
 یمو داغانم  یبوده، عصب ارتباط با آنها در که قبال یمردان کنار
 کرد!



 واریرا محکم گرفتم و به د شیسمتش هجوم بردم، هر دو بازو به
 پشت
گوشش  ریصورتش کردم و ز کیچسباندمش! سرم را نزد سرش
 گفتم:

 !یبود یدونم چ یندونه من که خوب م ی_هر ک
 ین که در یبود، به نفس نفس زدن افتاد. با چشمان دهیکه ترس آنقدر

 ین
 ام ماند: رهیخ دیجوش یم اشک

ه بخوام  ی! نمستیکدومشون ن چینداره! من دلم با ه تی_ نه...واقع
 خاطر
 گهیخواست چرا د یبابک...! بابک اگه منو م یبرگردم، حت اونا

 تو اون
ل تمادس هیاونم مثل  یدنبالم؟ چرا ولم کرد؟ حتما برا ومدیسال ن هی
 بار هی

 بودم. مصرف
 آنها شد. خیشدند، نگاهم م نییباال و پا شیها نهیزد، س یهق هق

 نیا یگردم. من نجال یبه جلد گذشته ام برنم گهی! من دسی_ نه دن
 روزا
 امیخوام درستش کنم تا دن یخوام بسازمش، م یدوست دارم. م رو

 .بشه درست



و محکم باشه،  یکه قو ییخوام...نجال ینجال رو م نی_منم ا
 چیه ینباشه برا یمنم مقاومت کنه. دم دست یبرا یحت اونقدر که

 کس!
 در نگاهم بود.  رهیچشمانش گرد شد. نگاهش خ مردمک

 به گوشه 
را  سشیبرداشت و صورت خ یدستمال زیم یرفت و از رو یا

که رفتم، به  کشی. پشت سرش، دو قدم برداشتم و نزدکرد پاک
خواستم باز کنترل از دست  یجلو نرفتم، نم گرید سمتم برگشت.

شده اش  نیزایو د زیکنم. با ناخن ت یدراز دهم و بخواهم دست
 لحظات قبل، به حرف آمد: از را خاراند و آرامتر شیبازو

 یمندونه تو بهتر  یهرک ،یباش نیبهم بدب نقدریدم ا ی_ بهت حق م
زدم  یاطرافم راحت بودم، همه زورمو م یچقدر با مردا من یدون

بهم بگه دلبر، بگه ماه، بگه  یباشم و کس توجه زتو مرک
 یگفتن؛ اما بعدش انگار افع یم بهم دیخوشگل..!. اوالش شا

 بودم...
 بهم انداخت. یمعصومانه ا نگاه

کردن. حرف زشت بهم  یشدن و خارم م یم زونی_ ازم گر
 !کردن یوصله م

محکم و  یکه از او زن ی! محبتسیدختر تشنه محبت بود دن نیا
 یخواستن
 .یو هست یبود شیدر جستجو اهاتیدر رو شهیکه هم ی! زنبسازد
 را صاف کردم: میصدا



حق وراثت و  یکارا رم،یگ یو حسابدار م لی_ خودم برات وک
 انتقالشو
 .یدلخواهت برس یبه زندگ یدم که هر چه زودتر بتون یم انجام
 نگاهم غرق بود. ینزد و تو یحرف
 گفت: مهیپشت کردم و خواستم اتاق را ترک کنم که سراس بهش

 ؟یمون یم نجایا ؟ی_ تو چ
 ند،دلم را آب و جارو کرد یینگرانم بود، دلگرم شدم. گو نکهیا از

 یلبخند
 آرام، گفتم: یو با حفظ ظاهر زدم

 _ هنوز درباره اش فکر نکردم.
! هانی میلنجار رفتم، بگوک با خودم یدر را که گرفتم، کل رهیدستگ
 نوک
ه ماند یکه به سمتش برگشتم، تمام حرفها یآمد و در لحظه ا زبانم
 در
 :ختمیر رونیرا ب میگلو

نداشتم. فقط،  ی_ منو به خاطر کارم ببخش! من...قصد دست دراز
 فقط
 لحظه حالمو گم کردم. هی

 بزند و اتاق را ترک کردم. یبرگشتم و نگذاشتم حرف یتند
 یوجودم را گرفته بود. دلم مسراسر  یریوصف ناپذ یشاد

 خواست از



 یاتازه به وجودم آمده بود، خد ییرویداد بزنم، انگار ن یخوشحال
 من

طاقت  میسکوت عمارت برا گری. دمیبود برا بایز زیهمه چ چقدر
 فرسا
شده بود،  دبخشیام شانیهم صدا یآن حوال یکالغ ها یحت نبود،

 درختان
اطراف  ینو داشتند...کوه ها یو بدون لباس چهره ا دهیخشک

 پرعظمت
ر دنو و تازه را  یدینشان از ام یدادند و همگ یباشکوه جلوه م و

 یزندگ
 با دیگذاشتم. با یحس خوب را به اشتراک م نیا دیداشتند. با ام

 دکترم
 گفتم. یم شیبرا میها تیزدم، از موفق یم حرف
با  یوقت قبل نییشدن از خواب، بدون تع داریبعد به محض ب روز
 دسته

 وال و شادمان بودم و از نج جانزدهیدکتر، رفتم. ه داریگل به د یا
 شب
شگرف  یو اتفاق دهیمرا از خود رهان نکهیگفتم، از ا شیبرا قبل
 رقم میبرا
قت حس و حالم را دگرگون کرد. دکتر تمام وقت با د نکهی. از ازده
 به



آمد، دستانم را در  به سمتم یخاص یگوش کرد و با شاد میحرفها
 دستش
 و محکم فشار داد: گرفت
که نمره  ایدن نیا یومدیپسر! تو ن یلذت ببر تیاز زندگ دی_ با
 ،یریبگ

 ،یکه عدالتو برقرار کن یومدی! تو نستیگرفتن کار تو ن انتقام
 یومدین

 یکه کس یبرس ییبه جا ای ینگه دار یرو خوشحال و راض یکس
 ،یشخودتو دوست داشته با دی. تو باستیخبرا ن نی...نه از ادهینرس
 دیبا

 .یجذب کن تیتا همونو تو زندگ یخودت باش عاشق
و  نجال بهم گفت گذشته اشو پاک کرده نکهیدونم دکتر...از ا ی_ م
 یم

ض کرد، اون احساسات بد و متناق رییتغ امیاز نو بسازه، دن خواد
 کمتر
م شد شقدمیپ رییتغ یگم حتما من برا ی...با خودم مانیسراغم م به
 که

 هم باهام راه اومد! نجال
دت بدم. تو از خو ریینجال رو تغ دیبا ی...تو نگفتنهیهم قای_ دق
 شروع
 نیکرد. ا رییهم تغ رونتیب یایدن ر،ییبه تغ ی. تو شروع کردیکرد
 قانون



 پسر... جهانه
ه مسئل نیتونم با ا یتونم فکر کنم...بهتر م یبهتر م یلی_االن خ
 امیکنار ب

! من ستیمختلف داشته و مال من ن یها ارتباطنجال قبال  که
 یاحساس م

 !هیافتنیو دست ن یکردم. همونقدر برام خواستن داشیتازه پ کنم
 که مرا هم به خنده یجور د،یخند شتریرا گسترش داد و ب لبخندش

 وا
 .میدیبه قهقهه خند یو لحظات داشت

 لذت مونیهر روز از زندگ دی_ با خودت تکرار کن، من و تو با
تو گذشته ات بوده رو فراموش کن، اون زخمها رو  ی...هرچمیببر

 خوب
 یزیچ گهی. دیکرد می...همه رو ترمیایتو از عهده اش برم کن،

 ستین
 یفکر کن که م یزیبکن. به چ تویو زندگ نیکنه، پس بش تتیاذ

 .شیخوا
بدست  یداره، معطل نکن و برا اقتتویکه ل هینجال همون اگه

 آوردنش همه
 یکن از باق یجلو راهتو بردار...محکم برو جلو و سع یمانعا
 تیزندگ
 .یببر لذت



 یباز هم نجواها یجزم کرد؛ ول شتریدکتر عزمم را ب یحرفها
 یذهن
 زن کیداشته، اون  ارتباط هایلیگذاشتند. نجال با خ ینم میتنها
 یعاد
و در کنارش  یرا دوست داشته باش یزن یخواه ی! چطور مستین

 لذت
که قبلترها سوژه مردان اطرافش بوده؟ اون فقط مال تو  یببر
 !!ستین

" خواست با تمام قدرت داد بزند یزدو م یآن حرفها را پس م قلبم
 دیبا
، کرده رییاو تغ ،ی...تو عاشق نجال هستیلذت ببر تیزندگ یباق از
 پس
 هم فراموش کن گذشته نحسش را " تو

م. کار انحصار وراثت گذراند انجامدکتر و  شیرا با رفتن پ آنروز
 ذهنم
و  یریخواست به گذشته سرک بکشد و آزارم دهد؛ درگ یم

 کشمکش
 یردآوایبود با  نیام بر ا یسع شتریذهن و قلبم! اما ب نیبود ب یتلخ
 حس
 که سرراهم است، حال دلم را خوب کنم. یحال خوب و
 که سر راهم بود، یحس و حال خوب یادآوریگذاشتم و با  ینم اما
 حال



 کردم. یرا خوب م دلم
بودم که تلفنم زنگ خورد. خسرو  یو درحال رانندگ نیماش یتو

 پشت
 کونیداشبورد وصل کردم و آ یرا به هولدر جلو یبود. گوش خط

 تماس
 .دیلبم ماس یرو یلبخند دم،یخسرو را که د ریلمس کردم. تصو را

 _ سالم آقا...چشممون روشن.
 ام را بروز دهم. یخواست، شاد یدلم م بودم و سرحال

 .نمیب یتو م ینیب یکم برو عقب، دارم فقط سوراخا هی_ خسرو 
تر شد و  یجد ن،یدور گرفتن از دورب یکرد و ضمن کم یا خنده
 گفت:

 د؟ی_ آقا سرحال
 نگاهش کنم، لبخندزنان گفتم: نکهیرا چرخاندم و بدون ا فرمان

 _ اوووه...چه جورم.
 ...آقا._ خداروشکر

که  یشناختم، از زمان یدارد. خسرو را خوب م یدانستم خبر یم
 به
 م،ردرا افتتاح ک میها یرفته بودم و کار و بارم گرفت و گالر رانیا

بود که در راس  یهم در کنارم بود. مرد درست و وفادار خسرو
 تمام

 .یو کار یچه ادار یبود، چه شخص میکارها
 بگو. دوی_ خسرو خبر جد



 .ستمینگر نیدورب به
 نیو او را به سمت دورب دهیرا کش یمرد قهیرفت و  یکنار خسرو
 آورد.
 ریمتوقف کردم و به تصو ابانیدر خ یگوشه ا مهیرا سراس لیاتومب

شهرام است.  دمیکه نگاه کردم، فهم قتریزل زدم. دق میروبرو
 خسرو کله

 :دیو با حرص بهش توپ دیکوب زیم یرا رو او
 !نی...بشبی وجودسرجات  نی_ بش
 :دمیلبم را گز گوشه
 ام؟ یتو ملک شخص یچرا آورد نویشده خسرو؟ ا ی_ چ

پلکه.  یم یدورو ور گالر هیمدت هیکرد.  یقُدقُد م یلی_ آقا خ
 خواستم

 و در حضور خودتون حسابشو برسم. نجایا ارمشیب
کرد، به موضوع پروبال  یاز حد معمول شلوغش م شتریب خسرو

 یم
 .ردیبگ یخواست هرطور شده از آب گل آلود ماه یو دلش م داد

 تکان دادم و گفتم: یسر شانیو پر کالفه
 ه؟یحرف حسابش چ نمیخب بزار بب یلی_ خ

 یگرفت. شهرام نگاه نیشهرام را گرفته و رو به دورب قهی خسرو
 به من
 .انداخت



خودشو  یزن باشه و نتونه مردونگ هی ردستیز یمرد وقت هی_ 
 ثابت
 یوئمثل توئه! ت ییمصداق آدما هیقض نینداره...ا شرفتیراه پ کنه،
 که

 زن پست. هیدست  تیزندگ افسار
 را که گوشه لبش بود، با پشت دست پاک کرد. یگرفت و خون نگاه

 و آنطرفتر گفت: دیوسط حرفم پر خسرو
 وده بدم به تله  دیکنم، با یسره م هیکارشو  د،ی_ آقا اگه دستور بد

 بگه
 زنه! یچوب م امونویزاغ س چرا
 یگذشته شکنجه ام م یادآوریحرص نفسم را فوت کردم، بازهم  با

 کرد.
 :دمیازش گرفتم و مغرضانه نال نگاه

 وجود! ی_ اونقدر بزنش تا حرف بزنه ب
ان  یادآوریبلند کرد. طاقت  شیگفت و او را از جا یچشم خسرو
 حجم
 یخاطرات را نداشتم. دکمه قطع اتصال را زدم و سرم را رو از

 فرمان
 .گذاشتم
***** 

 "سی" فلش بک به گذشته از زبان دن



بچه ها سپرده بودم، هر جور شده اون اشکان  هیخسرو و بق به
 نامردو

خواستم پوست از کله اش  ی. ممیجاده قد یتو خرابه ها ارنیب
 بکنم.
 یبهم ثابت کرده بود و جونشو واسم فدا م یلیخ شویوفدار خسرو
 کرد.

شکنجه اش  یاشکانو برام آورد و خودش جلوتر از من کل اونروز
 کرد؛
 ودمگرفت. اون نجال رو ازم گرفته بود، تا به خ یدلم آروم نم اما

 اومدم،
و ت گهیدختر د هیبا  دمیو بعدشم که فهم دهیقاب نجال رو دزد دمید

 ارتباط
 انتیمعرفت به نجال خ یو آب نمک خوابونده! بو نجال رو ت است
 کرده
اون خرابه ها به غلط  یداد. تو یلو نم هیاز قض یزیو چ بود

 کردن
کرد که ازش بگذرم، گفتم به  یبود و مثل سگ وق وق م افتاده
 یشرط

 گهیهفته د هی. امضاء کرد که تا یگذرم که نجال رو طالق بد یم
 نکارویا
 هیداد که وسط  ادیشد. داغ کردن انگشتاش بهش  نمیکنه و هم یم

 یزندگ



 .گهید یکیسراغ  نره
 رآروم گرفتم. دورادو یاشکان و طالقش از نجال، کم هیاز قض بعد

 گذاشتم یفرستادم پاتوقش و نم یبه نجال بود و خسرو رو م حواسم
 یکس

کار  کشیو تو بوت وایرفت خونه ش یبشه؛ اما از وقت کینزد بهش
 یم

چرا  نکهیمشکوک بودم، به ا وایبهم خورد. به ش یهمه چ کرد،
 نجال رو
خرده  هی وایخودش کرده؟ به خسرو سپردم، راجع به ش همخونه

 قیتحق
 بشناسم. تشویتا اصل شخص کنه

 یزن مطلقه اس که سالهاست تو هی وایبرام خبر آورد که ش خسرو
 کار

و شهرک غرب تهران داره. به خسر یتو کیبوت هیو  پوشاکه
 :دمیتوپ

 دونستم! یکه خودم م ناروی! ان؟ی_ هم
 گرفت: نییخجالت زده سر پا خسرو

 نیخالفش سنگ یلیخ نکهیتو کارنامه شه، مگه ا نی_ آقا بخدا هم
 باشه.

 یتو کارش هست که ُدم ال یسر و ّ سر هی که،یزن نی_ مطمئنم ا
 یتله نم

 !ده



رو مسئول فروش کرده بود و  نجال نکهیرفتم سراغش! از ا خودم
 هر
پوشاند،  یزننده بهش م یلباسا ایو مانتو  یجور روسر هی روز
 حس
 یها نجال! چند بار به بهانه یتله برا هیدامه،  نینداشتم. ا یخوش

 مختلف
 بار با نیاول یروز برا هی. دمیو از دور نجال رو د کیبوت رفتم

 شهرام
د زنن! از اونروز به بع یکه گرم گرفته و دارن باهم الس م دمید

 دمیفهم
 که اونقدر میمدت فشار روان هینجال باز شده!  یشهرام به زندگ یپا
 ادیز

 به کارش نداشته ینرم سراغ نجال و کار گهیگرفتم د میتصم بود،
ر خبر بودم و سرگرم کاروبا یکارم کردم. چند ماه ب نی...همباشم
 میگالر
 در تهران و اطرافش برپا طال و جواهرات ی. چند شعبه گالربودم
 کرده
 یکردم و گاه یسفر م ونانیبه  یو سخت مشغول بودم. گاه بودم
 به

از نجال دورادور خبر  بایو اون سال تقر انهیخاورم یکشورها
 داشتم.



 یاطرافش، منو ازش دور و دورتر م یداشتن با مردا ارتباط فکر
 کرد
از همون  یکی یو کاروبارشم شدم و تو وایش الیخیب کهییجا تا

 سفرها با
و ش تآشنا شدم که به همراه پدر ایبه اسم پرن لیاالص یرانیا یدختر
 کار

 کهییبود برام، تا جا یدوست و همدم خوب ایبود. پرن جواهرات
 یبرا
 یول م؛یشدم، باهم نامزد کرد ارتباطبار باهاش وارد  نیاول
 چوقتیه

 باهام بود و ونانیو  رانیا یسفرها یتو ای. پرنمینکرد ازدواج
 یتازمان

دورو برش  ینجال و حواش ریفکرم درگ م،یبود ارتباط یتو که
 اینبود. پرن

با من بهم زد و خواست که جدا بشه.  شویسال نامزد کیاز  بعد
 دختر
کرد.  یم بیوجهش منو به سمتش ترغ نیبود و هم ییو رها آزاد

 بعد از
 جالناز اون چند ماه گذشته به  شتریتوجه ام ب ا،یکردن با پرن کات
 جلب
 یمشکوک یو متوجه رفت و آمدا وایش کی. چندبار رفتم بوتشد

 باهاش



 .شدم
 نجال زاشتمیاز اون م شتریب دینبا گهیرفتم، د یخودم جلو م دیبا

 گرفتار
در حال صحبت  وا،یش کیبوت یبار بابک رو، تو نیاول ی. برابشه
 باهم
 .دمید

 یها ستمیکه از س یریسرد و دلپذ یکه رفتم، هوا کیبوت داخل
 یشیسرما
 یاون گرما یشد، به صورتم هجوم آورد و تو یپخش م سالن
 وسط

 سرکتم ُ  بیج یتو مویآفتاب نکیحالمو ّ مفرح کرد. ع یکل تابستون،
 دادم
. اون روز، وسط ظهر داغ تابستان، دمییبا نگاهم اطرافمو پا و
 کیبوت

 بیترت ست،یدونستم نجال اونجا ن یو ساکت بود و چون م خلوت
 رفتنمو
از اول  دنش،یجو یدهانش داشت و صدا یتو یآدامس وای. شدادم
 سالن
 یپشت گوشش انداخته و کم ینازک ریحر یشد. روسر یم دهیشن

 وسط
 یتوان. مادیتا به سمتم ب ستادمیپوشانده بود. رفتم جلو و وا موهاشو

 جلو



دست و پاهاش و  یبه تن داشت و با پوشش الک صورت ینیج باز
 اون
انداخت!  یدهه هشتاد م یدخترا ادی شتریدخترانه اش منو ب پیت

 دیتامنو د
 با نگاه خاصش، برانداز کرد. سرتاپامو

تا  دیخوا یم یچه نوع لباس زم،یعز یخوش اومد یلی_ خ
 کنم؟ ییراهنما
 ونده به سمتم اومد به عنوان فروش وایبود، چرا ش نیدر ا تعجبم

 از یکی
فروشش  زیهاشو نفرستاد، چون اکثراوقات خودش پشت م فروشنده

 یم
 . نگاه خاصمو بهش گرفتم و معنادار گفتم:نشست

 .یجانب لیخوام با وسا یزنونه م ریز ی_من... من لباسا
 اومد: کمیهاشو جلو داد و نزد نهیگرمتر شد و س لبخندش

 اون سمت. ببرمت ایبال ب طونی_ ش
ر انداخت، پ یکه بهم م یخاص یجلوتر از من راه افتاد، نگاه ها و
 از

 دیخر یکه برا یدونستم با همون درخواست الک یبود. م ازین حس
 لباس
 و لذتشو شعله ور کنم. جانیه شیزنونه کردم، تونستم آت یها

به سمتم برگشت و لب  اقیپرت از سالن منو برد و با اشت یقسمت
 زد:



 سبزه جذاب؟ ای ه؟یمورد نظرت بوره؟ سف سیخب...حاال بگو ک_ 
خودمو  دیاش با یبه اسرار درون افتنیراه  یکردم، برا مکث
 کترینزد
زن پر از خال و  هیبردم  یکردم. در همون شناخت اول پ یم

 کمبوده و
 سمتم. ادیدوتا بشکن م با

 سه!ر یشما نم یتره؛ و البته به جذاب رهی_ رنگ پوستش از تو ت
خودشو به سمت جلو  یکرد و کم یسر شوق و ذوق، خنده ا از

 لیمتما
موهاشو از  یا بندهیاز سرش افتاده و به طرز فر یروسر کرد،
 ریاون ز

 .دیکش رونیب
 یکس ؟یهست یخودت که حرف نداره، تو چه کار تی_ جذاب

 نجارویا
 کرده؟ یمعرف بهت

 من واسه کار اومدم سراغش. دیبود، فهم باهوش
 بودم و از اون فاصله به صورتش زل زدم، تمام کرم کینزد بهش

 چهره اش مشخص بود. یایو خطوط و زوا یشیآرا یپودرها
 اومدم. دی_ نه...من فقط واسه خر

 زدم و گفتم: یذهنشو منحرف کنم، لبخندمعنادار نکهیخاطر ا به
 خوام. ی_ کاستوم هم م

 گفت: عیرفت و سر ریز یپرا از لباسها نیتریبه سمت و جلوتر



 _ خب انتخاب کن.
 دونستم، کلماتم رو ینم یزیزنونه چ یلباساها دیاز خر تشیواقع
 یتو

 گفتم: تایکردم و نها نییباال و پا دهانم
 ؟یکن یقهوه، قبول م هی_ اگه دعوتت کنم به صرف 

 شد و به دقت نگاهم کرد و بعد لب باز کرد: ماتم
 !تیاز جذاب یارزه، پُر یم سکشی_ به ر

 را برانداز کرد و ادامه داد: میتا پا سر
 ؟یهست یتو چه کار ی_ نگفت
 و بازهم ذهنش را منحرف کردم: دمیخند
ام کرده  وونهیخوشگلت د یگم برات، فعال که اون چشما ی_ م
 !طونیش

 یها نهیکه کردم، ساعتها شارژش کرد. مغرورانه س ینیتحس
 برآمده اشو

 لب زد: حانهیداد و وق جلو
 .ستنیبلد ن زیسا ونیاز آقا یلیکمکت کنم، خ دتیتونم تو خر ی_م
 و ادامه داد: دیچیساکت پ یخنده اش در فضا کیشل

 سنجششون مشت دستاشونه! اسی_ مق
شدم و با گذاشتن  کیبهش نزد ،یالک دیبه بهانه اون خر اونروز

 کی
و  دیدونستم کارش خر یم گهیشناختمش. حاال د شتریب قرار،

 فروش پسر



به  شتریرقاص و مانکن به اون طرف مرزهاست. ب یدخترا و
 یکشورا
فرستاد. بابک هم جزء نقشه اش بود که اونو اصالن  یم یعرب
 بهش
ماجرا بود و با  گهیکه در قطب د یکرده بود. اصالن مرد یمعرف

 وایش
 یتموم شده بود و کل گهید وایراس امور بودند. کارم با ش در

 مدرک ازش
 و جگیبار که تو اوج لذت و خواستن بود و  هی ی، حتکرده بودم دایپ
حرفاش، اعتراف کرد که به نجال که  یبود، در البه ال هوشیب

 همخونه
ساعتها از  رانگرشیکرده!با گفتن اون جمله و ازار و اذیت اشه
 دمیناام یزندگ
 . کرد
 وایش شیکردن پ ینقش باز یبرا گهید نباریبعد ا یروزها یتو

 نرفتم.
 گاردم،یبشه و در حضور خسرو باد نیسوار ماش ادیخواستم ب ازش
 اصل

 شروع کردم. حرفمو
 نمتو یم نکاریتو ا یمن نه مثل تو آدم فروشم نه دست وایش نی_ بب
 داشته



 یباز نیخوام نجال رو از وسط ا ی...با زبون خوش ازت مباشم
 فتیکث
 !یعذابش ند نیاز ا شتریو ب رونیب یاریب

 رتیاز تعجب، گرد و مبهوت شد. از شدت ح چشماش مردمک
 نتونست
 بزنه و به سرفه زدن افتاد. حرف
 رهنمویپ قهیبود.  قیعم اریام داشتم که بس نهیس یتو یدرد منم

 گرفتم و
 با وحشت نگاهم کرد و مردد گفت: وایباز کردم. ش ییا دکمه

 نداره! وینجال که کس ؟یهست ی_ تو ک
 نکردم. نگاهش
 بده... انجامکه گفتم  وی_ کار
 ادامه دادم: ظیپر از خشم و نفرتمو به سمتش گرفتم و با غ نگاه

 یات م چارهیب یاز نجال داشته باش ی_ هرگونه سواستفاده ا
 کنم.اونوقت

 ده! یم ینشوندن چه معن اهیدم به خاک س یم نشونت
. من احمق یزدم دل نجال خانمو برد یاز روز اول حدس م دی_ با
 اونو
 یمبشه، ن شتریمانکن وسط مغازه ام گذاشتم تا جذب کارام ب هی مثل

 تراشم! یم بیواسه خودم رق ،ینجوریا دونستم
 در جوابش گفتم: پوزخندزنان

 نکن سهیتو! خودتو از دورم باهاش مقا یدار ی_ چه اعتماد بنفس



 ...!در ضمن من نجال رو از وسط مغازه تو انتخاب نکردم!یزولیپ
 داد زد، خشمش به جوش آمد: بایتقر

 یم نایزودتر از ا دیفرستادمش وسط جهنم. با یکه م نهی_ حقش ا
از  یزیاونور تا اونقدر ازش سواستفاده کنن که چ فرستادمش

 شییبایز
 .نمونه

 _ خفه!
از جاش تکون بخوره، خسرو که شش دانگ حواسش جمع  خواست

 بود؛
 اسلحه شو به سمتش نشونه گرفت: یخونسرد با

 !دمیامونتو بر ،ی_ تکون بخور
 و عاجزانه گفت: ستیاز حدقه درآمده منو نگر ی! با چشمهادیترس

اندازمش  یو خونه ام م کیامروز از بوت نی_ ولم کن، بخدا هم
 .رونیب

 صورتم پخش شد. یرو یبخش تیرضا لبخند
. دیکه بره. بعد اون نوبت به شهرام رس میولش کرد د،یتهد یکل با

 خسرو
 .نیماش یکشوندش تو یکرد و به بهونه ا بشیتعق ابونیخ هی یتو

 د،دلم گذاشته بو یرو که رو یبود، اما داغ دهیترس یهم کل شهرام
 در یمتروکه ا ینکردم. شهرامو بردم به خرابه ها میترم ینجوریا

کردم به  یبستش و کار یصندل هیشهر. اونجا خسرو به  اطراف
 غلط



 .داد یداغ کردن انگشتاش بهم لذت م زیاز هرچ شتری. بفتهیب کردن
 ادشیفر ینجال نشه. صدا کینزد گهیباهاش کردم که د نکارویا

 اونقدر
 هیببود پرده گوشم پاره بشه.اونروز شهرامو تن کیبود که نزد بلند
 یخوب
 با، بابک وارد هایبودم که نجال تازگ نیغافل از ا یول م؛یکرد

 شده. ارتباط
دوبار براش پول فرستادم؛  یکیعوض کرده و  دونستم خونَشو یم
 یول
 رقص دوست شده. حالم یکه با بابک، همون مرب دمیفهم ریکم د هی
 گهید

بود  یکیدختر که هر روز با  نیخورد. ا یازش بهم م داشت
 نیارزش ا

داشت؟ ساعتها با خودم کلنجار رفتم تا آخرش  ویفدارکار همه
 تونستم
رم کردم. به نظ یم یفکر اساس هی دیکنم. با هیبا خودم تسو حسابمو
 وقتش
 یاز اون م شتریب دیخانواده اش برگرده. نبا شیبود نجال پ دهیرس

 زاشتم
 دینقشه با نی. تو ارانیبردنش از ا یبرا دمیکش یبشه. نقشه ا غرق

 یم
 سراغ بابک. رفتم



راجع به  یحاتیخسرو سپرده بودم، درباره بابک مختصر توض به
 خودش

ش. رفتم سراغ یاطالعات قبل ی. با کلارهیب ریخونواده اش برام گ و
 یحت

ه اخبار رو َرصد کرده بود که بابک پرستار مادر اصالن نیا خسرو
 و با
 داره. ی سروسر ّرزنیپ
 بود تیموقع نیلبم نشست. بهتر یرو یاون اخبار، لبخند دنیشن از
 یبرا

 .ونانیو بردنش به  تیدادن نجال از اون وضع نجات
 دنش،یرو مشخص کردم، بابک رو نشانه گرفتم و رفتم د هدفم
 رباریز
زد،  یرفت و مدام از دوست داشتن و عشق به نجال حرف م ینم
 که
چک  ینجات نجال مبلغ یکرد؛ اما برا یحالمو بدتر م ینجوریا

 یبرا
شده  نییاز قبل تع یجشن ینوشتم و ازش خواستم نجال رو ط بابک

 و
ال نج ارت. باالخره بابک قبول کرد و تمام مدارکعم ارهیب تهیفُرمال
 رو
که آورد، منم ساعت شروع و آدرس محل جشن رو بهش  برام
 دادم.



 ریرفت. بابک همراه نجال اونشب گ یم شیخوب پ یچ همه
 افتادن. با

 روحمو عذاب داده بود؛ اما یلیاون سالها خ یکه نجال تو یوجود
 چهره

 دم.بو نتونستم آزارش  دیعقل از سرم پر دم،یاتاق که د یتو باشویز
 اونو
 تیتهران، منتقل کردم. اونجا امن یملک هام تو گهید یکی به
 یشتریب

 .میقصد داشتم همونجا بمون ونانیو تا رفتن به  داشت
 فتمبچه ها سپرده بودم که فعال بابک رو هم آزاد نکنن، قبلش ر به
 دنید
 نش ازش سوال کرد.فرستاد یو از قاچاق بابک و چگونگ وایش
ا رفت، ت یداد و از گفتن نقشه اش تفره م یتله نم یُدم ال کهیزن
 کهییجا
 ارهیرو ب وایخسرو خواستم شبانه وقت رفتن به خونه اش، ش از

 همون
 دهیاونم رس یبود. وقت داغ کردن انگشتا یکه بابک زندون عمارتم
 بود.
 کردم! یحساب م هیبا همه تسو دیبا

 ادیتمام تنش پرشد از ترس و رعشه! فر د،یانبر داغ رو که د گاز
 دیکش



شد، که  یخوب م یبه غلط کردن افتاد؛ اماحال دل من فقط زمان و
 تقاص
 !رمیرو که با نجال کرده بود، بگ یکار
سرو صورتش جمع شده بود،گاز انبر داغ رو  یعرق رو یها دانه
 یرو

 تا از حال رفت. دیکش غیگذاشتم. اونقدر ج دستش
سروصورتش،اونو به هوش  یآب رو یپارچ ختنیبا ر خسرو
 آورد.
! ازش خواستم نامه دیکش یو هوار نم غیج گهیشده بود و د ساکت
 یآزاد
 انجامبابک  یتونستم برا یکه م یرو امضا کنه، تنها کار بابک
 بدم

 بود. همون
رو  بابک یمهر و امضاء زد و نامه آزاد یمخالفت چیه یب وایش

 نوشت.
 "سیاز زبان دن ندهی" فلش بگ به آ

و  قراریزدم. ب یتخت غلط م یو قرار نداشتم و مدام تو آرام
 یعصب
نم من و کارمندا اهیچرا زاغ س ؟یشهرام چرا آمده بود گالر بودم،
 را

 زده؟ چوب



تخت نشستم  یمختلف، رو یو سوال و جوابها دیترشح افکار جد با
 و

 دنیام را بدست گرفتم. شماره خسرو را گرفتم، به محض د یگوش
افکارم با حرف  یشانیشروع کردم به حرف زدن. پر رش،یتصو
 زدن
 شد. یو هم کالم شدن با خسرو خوب م گاهیگاه و ب یها

 گفت: خسرو
 نیا وایش که؛یگه توسط همون زن ی_ آقا...موشه به حرف اومده، م

 موش
 راه انداخته. ارویگربه باز و

 ه؟ی_ حرف حسابش چ
 کنه! یخواد تالف ی_ دنبال شماس...البد م

 توانست بکند! ینم یغلط چیه وایبه فکر رفتم. ش یا لحظه
**** 
 یراو پردردسر بود. ب ادیدادم، ز یم انجامانروز  دیکه با یکارها
 کار

مختلف  یبه اداره ها ویمتریاموال د کیوراثت و تفک انحصار
 رفتم؛ اما
 فیتوق دنیکرد، شن ریکه تمام روح و روانم را درگ یموضوع
 اموال

 رحرکت شد. قبلنها از کا یبود!! مردمک چشمانم گرد و ب ویمترید



خبر  ییایماف یشبکه ها یو وارد شدن به بعض ویمترید تجارت
 داشتم؛

کرده و اکنون همه اموالش را  دایدانستم کارش درز پ ینم یول
 مصادره

از  یکی یرو یوجود نداشت! ساعت یروزنه ا چیکنند! ه یم
 یصندل
همان اداره نشسته و نگاهم به جلو خشک و ثابت ماند. با  یها

 لیکمک دن
 هب . رفتندمیرمقم را بدنبال خودم کش یب یبرخاستم و پاها میجا از

و نجال سخت و  نایمل یمسئله برا نیو بازگو کردن ا عمارت
 گرانبها بود

ه کهم انداختم  یرا رو میبه عمارت، تمام فکرها دنی. تا رسمیبرا
 چطور
ه و با چهر دیبه خانه رس میکه پا نیرا بازگو کنم؛ اما هم مسئله
 نگران

ه ک دمیکه در دستشان بود، روبرو شدم؛ فهم یو نجال و نامه ا نایمل
 آنها
 از ماجرا بو برده اند. هم

 ماند و گفت: رهیبه من خ نایباران زده مل چشمان
 نامه رو دو تا بازپرس نیمه اموالشو مصادره کردن. امروز ا_ ه

 آوردن



 که قائل شدن، بهمون یو احترام یگفتن به خاطر مقام خانوادگ و
 فرصت

 .میکن هیرو تخل نجایدن تا ا یم
 گرفتم و جواب دادم: رینگاهش کنم، سرم را به ز نکهیا بدون

شده...اگه خودش زنده بود، قطعا حکمش  فی_ همه اموالش توق
 اعدام
 !بود
باال  ییکه در چند و چون کار نبود، ازشدت تعجب ابرو نجال

 انداخت و
 :دیوار نال چارهیب

 کرده بود؟ کاری_ آخه چرا؟ مگه چ
 تفاوت در جواب نجال به حرف آمدم و گفتم: یو ب خونسرو

 یباندها شرکتها و یاختالس و وارد شدن به بعض ،یی_ پول شو
 ییایماف
 هم داره. ینتریو مجازات سنگ هینیسنگ جرم
 د:بلند شد و با دستانش صورتش را پوشاند و ناله کر نایهق مل هق

 نیسفر آخر خودشو بدبخت کرد! ازش التماس کردم ا نی_ تو ا
 کارو
 تو گوشش نرفت که نرفت! یکنار؛ ول بزاره
داشت، با  یبیشد، چشمان معصومش برق عج کیبه من نزد نجال
 ینگران
 زد: لب



 م؟یچکار کن دی_ حاال با
کردنشان، کار سخت و طاقت  دواریکردن دو زن و ام دلخوش
 ییفرسا
 یرداستفاده کنم. همانقدر که خونس یدانستم از چه الفاظ ی! نمبود

 ام را
 کار بود به نظرم. نیکردم، بهتر یم حفظ
 که گفته شده. یکار انجام...یچی_ ه
داد و چشمان منقلب شده و نگاه  هیتک واریبه د یگوشه ا نجال

 سردش را
 گرفت. شیروبرو به

 نیهمانموقع به صدا در آمد، شماره ناشناس بود! ح لمیموبا یگوش
 رونیب

 ساختمان تلفن را پاسخ دادم. یاز در خروج آمدن
توجه ام را آنقدر به خود جلب کرد  یمرد مرموز و ناشناس یصدا
 که

 .ستادمیا یحرکت چیه یب میدر جا همانجا
و  زدو بند داشته ییبا چه کسا ویمترید یخواد بدون ی_ اگه دلت م

 االن
 یکه برات م یآدرس نیبه هم ایب ،یریبگ یآب گل آلود ماه از

 فرستم.
آنقدر سردرگم شدم که بارش باران  د،یچرخ یدهانم نم یتو زبان
 را



 یمپارک شده ام رفتم. باران شالق وار  لی. به سمت اتومبدمینفهم
 دیبار
 باران دیبارش شد انینجال م یکرده بود، صدا سیتمام تنم را خ و
 به

 :دیرس گوشم
 ؟یر یکجا م ی_ دار

شده بود. سوار  سیسمتش برگشتم. تمام تنش از آب باران خ به
 نیماش
 و داد زدم: شدم

 گردم. یرم و برم یم ،یخور ی_ برو داخل سرما م
 ضرب گرفت. لیدستش محکم به پنجره اتومب با

 !سیجا نرو دن چیزنه تروخدا ه ی_ دلم شور م
 یشنیالتماسش، قلبم را لرزاند، همان لحظه فرد ناشناس، لوک رنگ
 را
روم ، بانداختم خارج از شهر بود! به دلم افتاد یفرستاد، نگاه میبرا
 و

 یتو دمیرپ عیکار را کردم سر نیام را با خودم ببرم. هم اسلحه
 اتاقم و
 کردم و میکتم قا ریکرده بودم ز میکمدم قا یرا که تو یا اسلحه
 آمدم

 رارشده و با اص نیکه سوار ماش دمیاما تا آمدم نجال را د رون؛یب
 یم



 .دیایهمراهم ب خواهد،
 دیلبم ماس یرو یگذرا بهش انداختم و لبخند یحرکت نگاه نیح

 وگفتم:
 رم خطرناک باشه! یکه م ییجا نیا دیشا ؟یای_ آخه چرا با من م

 :دیو لرز دیکش سشیخ یبه موها یدست
 یمن تنهات نم نبارویباهات باشم. ا یر یخوام هرجا م ی_ م
 زارم.
 ستمیکرد. س یکه گفت، تمام وجودم را پر از انرژ یا جمله
 یشیگرما
 رگلدا رهنیروشن کردم و نگاه ازش نگرفتم، تمام پ لویاتومب داخل
اش را  نهیس یها یبود و برآمدگ دهیرنگش به تنش چسب یصورت

 انینما
که نگاهم  نیاش حلقه کرد و هم نهیرا دور س شیبود.دستها کرده
 کرد،
 ازگپدال  یرا رو میزل زدم و پا میو به جلو دمینگاهم را دزد یتند

 .فشردم
 بود بهت زنگ زد؟ یک
 کشاند. رونمیکه عرقش بودم ب یاز حال خوش ش،یسوال نابه جا با

 حرف زد. ویمتری_ مشکوک بود، راجع به د
 گفت؟ ی_ خب..چ

 نگاه کردم. بهش
 !میفهم یم میر ی_ م



 که... ومدمیمن با لباس مناسب ن ی_ ول
 .شد لینگاهش کرد. او هم به سمتم متما قتریو دق برگشتم

را  نیصورتم نشست. ماش یرو یترواش افکارم لبخند محو از
به  ری. نگاهم را از زدمیسمتش چرخکردم و به  پارک یگوشه ا

 سمتش گرفتم.
 و گرم بود. چشمان زاللش را آرام پلک داد.   نیریتنش ش عطر

 ادامه داد: یبا ناراحت 
و _ دوست ندارم به گذشته ها فکر کنم، من االن با تموم وجودم ت

گم  یزنم و بهت م یاز ته ته قلبم تو رو صدا م خوام،یرو م
 مونم. یبهت وفادار م آخرش عاشقت هستم و تا

و پرتنش َ  ی! عصبختیگذشته دردناکش، حالم را بهم ر یادآوری
 و داد زدم: زدم پسش

 !رونی_ گمشو ب
هاج و واج به من و  رت،یگشاد شده از ح یبا مردمکها نجال

 بیو غر بی. توان مقابله با آن همه احساس عجگشت رهیحرکتم خ
 .ختیبهم ر یبدجور را نداشتم! حالم

 :دمینال ظیبا غ بازهم
 شو! ادهی_ پ
 زد، فقط به من ماتش برده یپلک هم نم یحت ،یحرکت چیه یب نجال
 :دمیتمام قوا غر با بود.

 !نمتیخوام بب ی...نمرونی_ گمشو ب
 شد! ادهیپ نیحرف از ماش یدر را گرفت و ب رهیدستگ



 چارهیبودم. ب یدادم، کالفه و عصب انجامکه  یهم، از حرکت خودم
 . چرادیلرز میدو دست، چشمانم را پوشاندم و شانه ها هر با وار
به  توانستم خودم را یکرد!؟ چرا نم یم تمیاذ آنقدر احساسات، نیا

 برگردانم؟؟ یزندگ
پنج  دی! شادیانجامدانم آن لحظات چقدر به طول  ینم قایدق
ه ک یشدم...به خودم و کار یوحش ی! مثل ببرشتریب هم دی..شاقهیدق

ق که شال یباران ریو ز ابانیرا در آن ب نجال . مندمیشیدکردم، ان
کردم. دهانم خشک بود و  رونیب ن،یماش از داخل د،یبار یوار م
از  مهیو بدنم نشسته بود! سراس صورتیعرق رو زیر یدانه ها

. سپردم میعظ یدست بارش باران به شدم و تن داغم را ادهیپ نیماش
 گرفتم، نگاه جستجوگرم را به اطرافم

بود  یتنها نور لمیو پرخطر بود. نور چراغ اتومب کیجا تار همه
 که در

 شیشد، مشاهده کرد. با تمام قوا داد زدم و صدا یم یحوال آن
 !نبود کردم؛ اما

 هوعتوانستم به خاطر آن کار احمقانه، خودم را ببخشم. حالت ت ینم
 به

 نیآمده و سرم از شدت درد، به دوران افتاده بود. به ماش سراغم
 هیتک
 لب زمزمه کردم: ریو صورتم را با دستانم پوشاندم و ز دادم

 دیالگد زدم...نب یکنم...من به همه چ ی_ من دارم با خودم چکار م
 وارید



 کردم. یشده رو خراب م ساخته
سمت  کرد. به داریذهنم را ب ،یخس خس کس یلحظه، صدا همان

 نیزم یکه دراز کش رو دمیو نجال را د دمیچرخ لیاتومب گرید
 ،مبارد. به سمتش هجوم برد یم شیبه شدت رو دارد افتاده و باران

 :دمیاز حس عذاب وجدان، نال پر
 سرت اومده؟ یی_ چه بال

نبود،  یخاص زی. چدمیبدنش را نگاه کردم و دست کش یجا همه
 بردم نیعقب ماش یاو را به صندل مهیرفته بود. سراس حال فقط از
ا ر میرو یآمد!! جلو یباران بند نم نی. چرا اخواباندمش آن یو رو

. در را بستم و دیبار یامان م یو ب دیکه شد بس از دم،ید ینم
 یخودم هم در صندل

 ش،یجا گرفتم. به سمت عقب برگشتم و نگران و پر از تشو جلو
 نیماش شیگرما ستمیکردم؟! س یچکار م دی. حاال باکردم نگاهش

 یگرما را باالتر بردم؛ اما انگار م یو دما کردم یرا دستکار
ن و فحش ناسزا بود به خودم. با گفتن آ حرف ... ذهنم پرازدیلرز

 جمله از اعماق وجودم ،
به مغزم زدم  یمحکم یلیگرفت س یاز ته ته قلبم نشات م که

 "خودم را
 بخشم! " ی...هرگز نمبخشم یکه کردم نم یخاطر کار به

 خوش رنگ و براق، ماند.  یلبها با،یآن صورت ز یرو نگاهم
 :دمیزمزمه وار نال

 شو. داری_ نجال ...نجال...ب



 صورتش ضرب گرفتم : یپشت دست رو با
 _ نجال چشماتو واکن.

 و ناله کرد: دیپلک بزند،صورتش را درهم کش نکهیا بدون
 _ سردمه!

 نجواکنان گفتم:و  دمیبدنش کش یرو یدست 
 من کمکم کن! ی_ خدا
 شبه تن ینگاه د،یرا باز کرد، مرا در آن حال که د شیچشمها نجال

ه کند. او را ب یبخواهد، فکر نکهیو متعجب شد، قبل از ا انداخت
 و گفتم: دمیکش خودم سمت

 بود، درش آوردم و خواستم گرمت کنم! سی_ لباست خ
 گوشم کرد و پچ پچ وار لب زد: کیدرنگ، لبش را نزد یب نجال

 ...یحت ،یزی...هر چیتو بخوا ی_هرچ
 ندارم... یمن حرف ،ی_ اگه تو بخوا

 یام م چارهیهم، ب شیحرفها یاو هم منتظر فرصت بود. حت انگار
 کرد.

 ...؟یشد وونهی_ هوففف د
 کردم. یام بر زبان جار یباطن لیرغم م یرا عل نیا

** 
 یاز آب را رو ی. انگار مخزندیبار یوار م لیهمچنان س باران

 شهیش
 کردند، همانقدر پرقدرت و با شتاب! یم یخال نیماش یها

 برد. یگرید یایکوتاه مرا به دن یچرت



آن مدت  یبود و تو برهیو یبه صدا درآمد، رو لمیموبا یگوش 
 یبود. دست بردم و آن را از رو خورده زنگ گریدوبار د

  .دمیداشبورد به سمت خودم کش
هست که اگه  ییهایقرار..افشاگر نیسر ا یای_ به نفع خودته ب

 هیشه و اون  یهمه روزنامه ها چاپ م یفردا تو نجایا یاین امشب
 یره...پس عجله کن برا یهم بر باد م یسلطنت خاندان یجو آبرو

 !سیدن اومدن جناب
 . نجال کنجکاوانه نگاهم کرد و گفت:دیدستم خشک یتو یگوش
 زم؟یعز شدی_ چ
 دادم. یگذاشتم و به خودم تکان یصندل یرا کنارم رو یگوش
 .میبر دی_  با

 _ کجا؟
 ؟یر یکجا م یبگ یخوا ی_نم
 دم:و آرام لب ز دمیکش شیرو یافتاده بود، دست لیاسلحه کف اتومب 

 ؟!هیحرف حسابش چ نمیبرم بب دیتلفن مشکوکه...با هیتلفن،  نی_ ا
 نیاسلحه، مچ دستم را محکم گرفت و هراسان گفت:ا دنیبا د نجال
 واسه

 نیامشب ا نیدرست هم دی!...بایترسون یمنو م یدار سی...دنه؟یچ
 فته؟یجورواجور ب اتفاق همه
 گفتم: نان،یپر از اطم یدستش گرفتم و با خاطر یرا رو دستم

 کنم. ی_ نگران نباش، درستش م



 کنم، میو با خودت تقسخوام عاشقانه هام یمن...من فقط م سی_ دن
 رو تجربه نکردم! یحال چیباالتر از با تو بودن، ه حاال تا
م ه گفتم؟ که من یم یچ قایدق دینزدم...با یاو زل زدم، اما حرف به

 درد جانکاه، خواب و خوراک را از نیواقعا بودم؟ ا هستم؟عاشقت
 .بود من ربوده
 از غم پوشاند: یرا هاله ا چشمانش
 !یکنارم باش شهیهم یتا برا یمواظب خودت باش یلیخ دی_ پس با
 یبد و عصب یبه جانم انداخت، الاقل فکرها یآرامش شیحرفها
 کننده ام

 امگراحت تر به سمت جلو  یالیاز ذهنم پاک کرد و توانستم با خ را
 .بردارم

 زمزمه کردم: رلبیز
 کنم. یکنم که در حال زندگ یم موی_تموم سع

جلو و پشت ُرل نشستم  یدر صندل یو وقت دمیرا به جلو کش خودم
 و مدیکش میبه موها یانداختم، دست یاول خودم را نگاه جلو نهیاز آ

 رنظری.با نگاه پر از ترس و دلهره، مرا زستمینگر بعد نجال را
 را نیگرفته بود. ماش

را تر  نمیی. لب پاستمیاو را نگر نه،یحرکت درآوردم و در آ به
 :گفتم کردم و
 ؟ینیجلو بش یایب یاخو ی_ نم

 گرفت و گفت: یولو کرد، نگاه شتریب یصندل یرا رو خودش
 راحت ترم. نجایخوام دراز بکشم، ا ی_ م



 گریدر وجودم به پا انداخت. د گرید یجمله اش، طوفان کی همان
بود،  دهیعقب دراز کش یهایصندل یاو آرام رو یو وقت نزدم یحرف

 یبه رانندگ
را در آن جاده خلوت و  یادامه دادم. ساعت یآن شب باران در
 در کیتار

زد و به نظرم خواب بود؛  ینم یکردم. نجال حرف یرانندگ سکوت
 سراسر دلهره و اضطراب، بودم.  من اما
متوقف کردم و خواستم به خودم مسلط باشم،  یا گوشه را نیماش

 تم:گف یواشیو  ستمیبود، نگر دهیو آرام خواب بسته نجال را که چشم
 گردم. یبمون تا من برم نجای_ نجال...تو هم

 ینشست، نگاه شیچشمانش را گشود و در جا د،یرا شن میصدا تا
 دیاز آن بارش شد یانداخت. باران بند آمده بود و خبر اطرافش به

 نبود! قبل ساعات
 مالش داد. یچشمانش را کم نجال

 .امی_ نه باهات م
 دهایرا به اسلحه کمرم گرفتم و مستحکم و ّ برنده ، درحال پ دستم

 برداشتم و گفتم: را شدن کتم
 شو. ادهیخب پ یلی_ خ

اش را پشت گوشش فرستاد. لباسش تنگ  دهیژول یشد و موها ادهیپ
ن کردم، انگار تازه متوجه آ شیبه سر تا پا یبود. نگاه کوتاه و

 شدم! یم سرو وضع
 م:کرد یاخم یتینارضا با



 دنه؟یچه طرز لباس پوش نی_ ا
 لب گفت: ریبه خودش انداخت و ز ینگاه

وقت شب با تو  نیمن که کف دستمو بو نکردم، ا ه،ی_ لباس خونگ
 !رونیب امیم

 را سمتش گرفتم و اخم آلود زمزمه کردم: کتم
 بپوش! نویا ای_ ب
 را نگرفت و نگاهم کرد: کت

 که اسلحه ات معلومه! ینجوریا ؟ی_ خودت چ
سرو وضع آشفته  دنیطاقت د یحق با نجال بود؛ ول دم،یکش یپوف

 اش را
 آمد!! یکرد و با من داخل نم یکاش قبول م نداشتم،
 یمیبه سردر خانه قد ینزده بودم که نجال نگاه یحرف هنوز

 :گفت انداخت و
 ترسناک و نجایا ،یزاشت یاومدنمون م انیرو در جر ی_ کاش کس

 !ارنیسرمون ن یی! بالبهیعج
 رونیشلوارم ب بیام را از داخل ج یگفت، گوش یربط نم یب

 و دمیکش
بهش  امکیپ کی قیفرستادم و از طر لیدن یآنجا را برا شنیلوک

 هستم. یتیدر چه موقع که فهماندم
به سرو صورتم  ینباشد و دست دایتا اسلحه ام پ دمیرا پوش کتم
به سمت  نداشت، به همراه نجال یا دهیدست کردن فا دست .دمیکش

 یدر چوب



فقط در  یدکمه زنگ فشردم، بعد از لحظات یدستم را رو م،یرفت
 باز شد

و  یمی. خودم جلوتر پا به داخل خانه قدامدیسراغمان ن یکس و
 یکلنگ

ل و بعد دست نجال را گرفته و او را هم پشت سرم به دنبا گذاشتم
 خودم
دور و برم را  ی. تمام حواسم جمع اطرافم بود و چهارچشمدمیکش
 یم
 داشت که سنگفرش شده و کهنه بود و یبزرگ اطی.آن خانه حدمییپا
 از
 طایوسط ح یبود. آنطرفتر ساختمان دهییرو اهیسنگفرش، گ یال البه
ل . چند پله داشت که به داخل خانه وصمیداشت. به سمتش رفت قرار

 یم
آنجا  سردر یهم که داشت، دوچراغ روشن رو ییتنها روشنا شد،
 بود.
 هب یزدم؛ اما هنوز کس یبه در چوب یو تلنگر میپله ها باال رفت از

 زمبود، در باز شد. کهنه و زوار دررفته بود و ال امدهین سراغمان
 به

ا بود، محکم دستم ر دهیباز شدن. نجال ترس یبازو نداشت برا زور
 فشرد

 آب دهانش را قورت داد: و



 یناکه! کار دست خودمون مترس یلیخ نجایا م،یکاش بر سی_ دن
 .مید

 ییروشنا یکم یلیشدم. نور خ کیجلو رفتم و وارد خانه تار مسلط
 تنها

بود در داخل خانه. دست نجال را محکمتر فشردم و  یروشن چراغ
 ریز
 :دمینال لب

 !میهست یزنم دعوت ک یحدس م بای_ تقر
 آمد، گفت: یبه دنبالم م کهیکنجکاوانه درحال نجال
 ؟یچرا نگفت ه؟ی_ ک
ه توجه مان را ب یمردانه ا یبزنم، صدا یلحظه تا آمدم حرف همان
 خود

 کرد. مشغول
 !دیخوش اومد یلی_ به به جناب پانا...خ

. همان بازپرس پرونده دمید یکنار آمد، درست م واریپشت د از
 بود!

 گفت: یو تصنع دیدرهم کش یآمد و چهره ا جلوتر
 !دیومدی...تنهام که ندیخوش اومد یلی_خ

از هر  ینگاهش عار میتوانم بگو یرا به نجال گرفت، نم نگاهش
 نوع
 جز صبر و سکوت نداشتم. یدر آن لحظه چاره ا یبود؛ ول یلذت



 یم دهیشن نیپارکت زم یرو شیکفش ها یشد، صدا کیما نزد به
 شد.
 یشگیبه تن داشت و با سر و وضع هم یو شلوار سورمه ا کت
 اش

 نگرفته بود. اخم آلود گفتم: یفاصله ا چندان
اصل حرفتو  ،یکن ییکه خوش آمدگو ینکشوند نجای_ منو تا ا

 یبزن.. چ
 ؟یخوا یم
 :دیتمسخر خند به

 بزرگوار! یعجله دار یلی_ خ
 وحشت زده، در گوشم پچ پچ وار گفت: نجال

 گه؟یم یفهمم چ ی_ من نم
 لب زدم: واشتری

 بماسه. نمیبه ا یزیوسط چ نیخواد ا ی_ نگران نباش، البد م
 شده داد زد: یعاص بازپرس

 خفه... ن؟یکن یپچ پچ م نیدار ی_ چ
 بلند کردم و قاطعانه نفسم را آزاد کردم و در جوابش گفتم: سر

 _ زودباش حرفتو بزن...من وقت اضافه ندارم!
 را تاب داد. کشیبار لیقدم جلو آمد، با دو انگشت سب دو

 شده! فیتوق یهمه اموال خاندان سلطنت دمی_ شن
 جواب دادم: یلیم یب با

 .یدی_ درست شن



 را پررنگتر کرد: پوزخندش
 چیافتاد، اون زمان که من ه یم شیوقت پ یلیخ دیاتفاق با نی_ ا
 یمدرک
 تون نداشتم! هیعل
 :دمیطعنه خند به

 ینم یمامور قانون کار جالب یباج، برا ای_ گرفتن حق و سکوت 
 تونه
 جناب بازپرس! باشه
 با طعنه جواب داد: اوهم
خاندان  یبرا یتونه کار جالب یزن جوان هم نم هیکردن  می_ قا
 یسلطت
 ...باشه
 آمد و پوزخندزنان دست به کمر رونیب یلحظه شورا از اتاق همان
 گرفت

م و نفرتش، را به سمت من و نجال گرفت. زبان نهینگاه پر از ک و
 بند آمد،
 کرد؟ یچکار م نجایا یبا آن بازپرس عوض شورا

 گفت: ظیلب و دهانش را جمع و جور کرد و با غ بازپرس
و  گاهیمخف شیو بعدش برد یتو خونه ات از پله پرت کرد نوی_ ا
 مشیقا

 مینکنه....ههه...نه! ما از تو زرنگتر دایدرز پ ییکه جا یکرد
 سیدن



 !خان
 یوحشت زده، دستش را رو یجلوتر آمد، نجال با چهره ا شورا
 دهانش
 :دیهوا مرا نگاه کرد و نال یو ب گرفت

 اره؟یسرمون ب ییخواد چه بال یم م؟یکن کاری_ حاال چ
 کنار گوشش زمزمه کردم: آرام

تونه  یهم نم یغلط چی...زنده اس، هی_ آروم باش، قتل که نکرد
 بکنه!
در فاصله کم و کمتر من و نجال قرار گرفت. گوشه لبش را  شورا
 دیگز
 دست به کمر، گفت: و

 !نیسنگ یلیخ نه،یسنگ نیکه باهام کرد یکار_ تاوان 
از بار  یکم نکهیا یاز ترسش، آرام و قرار نداشت. برا نجال
 که یترس
دستم گرفتم و فشارش  یدلش بود را کم کنم، دستش را تو یتو

 دادم،
 خاطر گفتم: نانیکرد و با اطم نگاهم

 کنم. ی...درستش مستین یزی_گفتم نگران نباش، چ
 را به نجال و بعد من نداد! یاکنشو چیفرصت ه شورا

 بچسب یخب دودست یکردم، گفت دایگمشده مو پ مهی_بهت گفتم، ن
به  هیشب اتتیکه روح یی...فقط تویی...گفتم، اون گمشده توبهش

 یمنه؛ ول



 !یمحبتم جواب نداد یبه پالسا چوقتیه ،یقبول کن ینخواست
 قتچویخورد.هانگشتانم، ُسر  انیانگشتان نجال از م د،یلرز دستانم

 نگاهش به من بود، فقط از یعشقش را باور کنم! از بچگ نخواستم
 دور

و من  میبزرگ شد یبهم بود. وقت شهیکرد و حواسش هم یم نگاهم
 به
 سپردم. یرا به باد فراموش شیرفتم، همه نگاه ها رانیا

ادامه  تیبا قاطع شهیتکلمش را حفظ کرده و مثل هم قدرت
 صحبتش را

 .گرفت
 یبا خودمگفتم درس م ارم،ینخواستم کم ب چوقتی_ من ه

 یخونم...کالسا
 زهایچ یلیبودن خ سیباالخره کنار دن ارم،یرم که کم ن یم مختلف

 رو
 بشم مثل خودش...! یآدم محکم و صبور هی دیطلبه...با یم

شد و ادامه  زانیمبهم پوشاند، لب و لوچه اش آو یرا غم چشمانش
 داد:
ن قلب م یبه صدا چوقتیه فته،یاتفاق ب نیا یتو...تو نخواست ی_ول
 گوش
 ...ینکرد
بود؟  یلیچه دل نیداد! ا یرا گرفتم، مغزم داشت ارور م نگاهم
 یمگر م



 خواست! یشود؟ نه...عشق طلب م یهوا عاشق کس یآدم ب شد
 دهجذاب تر ش افه،یق نیهم رفته بود، با ا ینجال هم تو یها سگرمه

 بود.
نگاهش همه حرفها و  یبه شورا و بعد به من انداخت. تو ینگاه
 یدلتنگ
جم حزدم تا توانسته باشم از  شیبه رو یلبخند کج دم؛یرا فهم شیها
 دل

کم کنم. شورا رد نگاه مرا گرفته بود، به سمت  شیها ینگران
 بازپرس

 شده و پر از حس نفرت، گفت: یو شاک رفت
 یبه کجا راه داشت زندون دونم یکه نم ی_ دوماه منو تو خونه ا

 کرده
فکر  ی...با خودت چنیسرم آورد یینفهمه چه بال یتا کس یبود
 ؟یکرد
 ییجا هی یواشکیهمون لحظه هم مرده بودم، حتما جنازه مو  اگه
 یم

 و خالص نه؟؟ نیانداخت
که فرهنگ و ادب  یبزنم؛ اما بازپرس وحش یباز کردم، حرف دهان
 به

 زد: داد بایزد، تقر یزار م تنش
 .ینگووو...عوض یچی! هسسسی_ ه
 نگاهم کرد و ادامه داد: نه،یشده با حسد و ک قیرق یخشم با



که  نیهست یمفت خور عوض ی_ از خونواده تون متنفرم...آدما
 سهم

 نیا التیبه خ ه؟ی!... چنیمثل مارو خورد ییها چارهیب بدبخت
 دختر،
سرباالشم بوده، برات کمه که تف  تیو رع ریفق هیدختر  چون
 ؟ینکرد
را محکم گرفت و از  رهنمیپ قهیآن،  کیسمتم هجوم آورد و  به
 نیب

 دهان باز کرد: ظیغل یشده اش، با نفرت دهییبه هم سا یدندانها
! همه ستیتوش ن یمرده ا ،یکن یم هیروش گر یکه دار ی_ قبر

 یچ
 شده است! دخل همتون اومده. تموم
 گرفتم و فشارش دادم. دست تنومدش یرا محکم رو دستم

 _ دستتو بردار...
 شد و داد زدم: زتریتند و ت خشمم

رو بدون فکر، خلق  ی...نه ما که هر ثروتیی_ مفت خور تو
 !مینکرد
 باعث عدم گرانوید شهیکه هم نیخور تو و امثال شما هست مفت

 !نینیب یم شرفتاتونیپ
ا گوشه و هوار نجال بلند شد؛ اما شور غیشدم و ج زیگالو باهاش

 یا
 زدم: ادیبود.وسط دعوا فر ستادهیا



 نیا یبه تو داره راسو، که خودتو انداخت یماجرا چه ربط نی_ ا
 وسط؟
 :دینال ظیپشت سرم چسباند و با غ واریبه د مرا

 انتقام سخت هستم... هی_ من سالهاس دنبال گرفتن 
 ُهلش یبردم و هرچه زور بازو داشتم به کار گرفتم و به سمت دست
 دادم.

 هم کم نبود! شیداشت و زور بازو یدرشت کلیه
 د:دا ام با تنفر ادامه یوحاال از فاصله چند قدم دیلبش را گز گوشه

 یخونواده لعنت شده بود؛ ول نیخدمه و آشپز ا یروز هی_پدر من 
 اونا
 شیعمارتو آت نکهیمحکومش کردن به قتل...به ا یبیطرز عج به

 زده...
 اش، بدبختر شدن! چارهیخونواده بکشته شد و  خودش

خ، ! کارگر داخل مطبفتدیبود از کار ب کیمن قلبم نزد یخدا یوااا
 پدر

هنگ کردم. بهت زده نگاهم در نگاهش  یبود؟؟ لحظه ا بازپرس
 گره
 هیتک واریمبهم پوشاند. به د یاز غم یشد. چهره اش را پرده ا زده
 داد
 لحنش آرامتر شد: و

 که به خاطر میبود یترم َوبال گردن مادر_ من و سه برادر کوچک
 داد! یم یشکم ماها تن به هر خفت رکردنیس



 اوج گرفت: شیصدا
نخواستم بدبخت بمونم، درس خوندم و تالش کردم  گهیمن د ی_ ول

 هی
 یکنم که مرغا یخونواده رو به باد بدم...کار نیدودمان ا یروز

 آسمون
 حالشون زار بزنن! به
 چارهیداشت؟؟ من قاتل آن مرد ب قتیحق نیخشک شده بود! ا میگلو

 بودم!
را مقصر دانستند، هرچند  چارهیکار من بود و آن ب یسوز آتش

 جانش
 یازیپول و پَله و امت چیبه خانواده اش ه یاز دست داد؛ ول را

 صورت
بود! چرا پشت سرهم عذاب  یو شاک ی! وجدانم عصبنگرفت
 میبرا یروح

 روز آرام نداشتم؟! کیآمد؟ چرا  یم شیپ
 :دیداد کش بازپرس

 نیزن، جاسوسم بوده و تو همه ا نیدونم، ا یم وی_ من االن همه چ
 سالها
 اون قصر، خبر آورده... یاز تو برام

اشاره اش را به سمت شورا گرفته بود. شورا با اقتدار  انگشت
 سربلند



داده بود،  انجامکه  ینگاهم کرد...به کار خیو نگاهش را م کرد
 مفتخر
 را باال برد: شیزد و صدا ی. کجخندبود

در پعمر  هیبودم.  یتالف هی_ آره منم زخم خورده بودم، منم دنبال 
 و

کار کردن و راز  یاون دم و دستگاه لعنت یمن تو چارهیب مادر
 دارشون
 شونپا انداختن پیذره احترام و ارزش...با ت هیاز  غیدر یول بودن؛

 رونیب
گرفتم زهرمو  میبراشون درنظر نگرفتن! ...تصم ییایمزا چیه و
 زمیبر
جمع  یمدرک کار ویمتریچندسال از د نیحساب، همه ا نیبه ا و

 کردم،
داد...همه رو  یم انجامکه  یرقانونیمعامالت مشکوک و غ سند
 جمع
گرفتم  میو مراقب دخترش باشم، تصم امیبهم گفت ب یو وقت کردم

 نیا
 کنم. نترشیریش انتقامو

 به من و نجال چشم گرفت: پوزخندزنان
 ینم د،یترس ی....مثل سگ مدیترس یم سیاز دن ویمتری_ د

 دونست،



براش  سیپرورش داده، از دن نشیرو که تو آست یمار
 خطرناکتره!... به

 یبیآس سی... نزارم دنیطیسپرد مواظب نجال باشم تو هر شرا من
 بهش

 .برسونه
 :دیخند حانهیشد و وق کینجال نزد به

 وخبر نیا ویمتریتونستم به د ینجال رو شوهر داد، م سیدن ی_ وقت
دلم  شینکردم، چون خوشحال بودم، چون آت نکارویا یول برسونم؛
 داشت

 شد! یم خاموش
صورتش  یو به تمسخر تو دیصورت نجال کش یرا رو انگشتش

 نگاه
 :کرد

خواست  یبه کله اش خورده بود، م انتی_ عروس خانم هوس خ
 بره با

 !...سیدن
 زد: یو دور خودش چرخ دیقهقهه خند به

 بشه... کیخواستم به عشقم نزد ی_ من نزاشتم، نم
 پر از درد بهم انداخت و ادامه داد: ینگاه
 رد بشه! کتیاز نزد یحت یخوام کس ی_ نم
کردم، شورا آن دختر مغرور لجباز عاشق من باشد، با  ینم فکر
 خودم



 زودگذر است!! یگفتم، عشق و هوس یم
 حرص ادامه داد: با

 یاس و م گهید یهم مثل مردا سیکرد، دن یفکر م الشی_ به خ
 تونه

 ...ی..ولرهیبدست بگ افسارشو
سمت نجال و بازوانش را سفت گرفت و فشارش داد، داد زد  رفت
 یتو

 بهت زده نجال: صورت
  َیبا عشوه هاکه  ستیمثل اون مردا ن سی...دنیکورخوند ی_ ول
 تیَخرک

هزار  یسمتت! تو اون خونه که منو برد و مداوام کرد روز ادیب
 بار

  ه؟قُد و لجباز نقدریکردم، که چرا ا یانتخابم لعنت م یبرا خودمو
 .دمیکه د هیتر از هر مرد یاومد! لعنت یراه نم یول

نجال را با انگشت  دیاوج گرفته بود و داشت پوست سف خشمش
 دست،
 کردم و شیانداخت! به سمتش رفتم و محکم از نجال جدا یم خراش

 :دمیغر
 !ییا وونهی_ تو د
کنار دهانش جمع شده بود و از خشم و حرص کبود شد!  کف

 چشمانش
 .دیکش یحرکت و داشت فقط داد م یو ب زاغ



که به تنش وارد  یو از شدت درد دیچسب وارینجال به د آنطرفتر
 شده
اش،  دهیچهره درهم کش دنیحالم از د. دیچیپ یبه خودش م بود،

 رنجور
. شورا را به سمت بازپرس پرت کردم و با همان خشم شد

 فروخورده
 :دمینال

از  چوقتیکنن...ه یمثل شما فقط سقوط م ییها چارهی_ بدبخت ب
 جاشون

که اجازه بلند شدنو  ییشن؛ چون فقط زخم دارن، زخما ینم بلند
 بهشون

 ده! ینم
 شد: یعاص نباریا بازپرس

ا ب نیآه ندار گهیشده و د فی_ فاتحتون خونده اس...همه اموال توق
 ناله
 !نیکن سودا

 زدم: یپوزخند
شکار به  نهیش ینم نیمنتظر ا چوقتیه یشکارچ هی_ ههه...
 شکارگاه

 کردم! دایخودم پ یراه برا هی شهی! ...من همادیب
 را با دست پاک کردم: شیگونه ا یسمت نجال و اشک رو رفتم
 شدم. تتیکه باعث اذ زمیمنو ببخش عز_ 



 لب زد: آرام
 بیکردن رق یحسود ی_ کنار تو بودن همه اتفاقاتش قشنگه؛ حت

 !میعشق
را پررنگ تر  تمیکه گفت،احساس قدرت و حس مالک یجمله ا با

 کرد.
مغز و تمام تنم  یتو فرسا طاقت یناهنجار و درد یاما صدا 
 م،یبود برا رمنتظرهیغ یزاغ شده نجال، سقوط چشمان !دیچیپ

 بالفاصله اسلحه
را چنگ زدم و به سمت شورا و بازپرس، برگشتم. اسلحه در  ام

 چیه یبه سمت من و نجال نشانه گرفته شده بود!! ب شورا دست
 کردم. کیرا شل ریمکث نکردم و ت یا لحظه ،یدیترد

تخت مجاورم  ی. رودمیرا که باز کردم، چهره نجال را د چشمانم
و  در پهلو یجابه جا کردم، درد میبود. خودم را در جا هدیکش دراز
به خودم  یو نگاه دمیدرهم کش ییآزارم داد. ابرو و دیچیکتفم پ

 انداختم. دست و
 یز مآن باند و آتل، پوست تنم گزگ ریشده بود و ز یچیباندپ میبازو
 کرد.

 اهمنگ مهیآنشب افتادم و سراس ادیخورده بودم. ناگهان  ریت مطمئنا
خت ت یرو صدایشدم. آرام و ب زیخ مین میگرفتم و در جا نجال را به

ال نج از سالمت دیشدم...با یبلند م دیبود. با دهیخواب و دهیدراز کش
 گشتم. یباخبر م



کرد.  کیشل مانیبود! او به سمت هر دو ختهیزهرش را ر شورا
 یانداختم. کس نییتخت پا یدادم و از رو یرمقم را تکان یب یپاها
 را میو مرتب نبود. پاها زیو نجال در آن اتاق تم من از ریبه غ

 یها ییداخل دم پا
 یجان یب یقدم ها خته،یبه گردن آو یتخت کردم و با دست نییپا

 برداشتم
 شیکه رو یدیخودم را به تخت نجال رساندم. شتابزده ملحفه سف و

 بود
 .دمیبدنش کش یرو یسالم بود. دست شیکنار زدم. دستها و پاها را

 باالتنه
د! اصابت کرده بو شیبه پهلو ریشده بود، پس ت یچیکامال باندپ اش
 یحال
اش  شهیکردم. به چهره معصومتر از هم دایو پر از درد پ بیغر
 نگاه
که  ینجال؟ چرا؟ آمد یآمد یآنشب با من م دی. چرا باکردم

 ؟یکه گرفتارم کن یدلبر؟آمد یعاشقترم کن
 زد و یوارد اتاق شد. لبخند یلحظه در باز شد و پرستار زن همان
 سالم
 نارکو چشمان نمناکم را به او دوختم. پرستار  ستادمیا ی. کنارکرد
 تخت
 موجودش، گفت: تیآمد و در حال چک کردن وضع نجال



 ایبه آتنا یاتی_ جناب پانا خوشبختانه خطر رفع شده...عالئم ح
 برگشته و

 شد. انجام تیعمل با موفق یبود؛ ول قیجراحتشون عمکه  درسته
بود  یبیداشت و آنهم مال بغض عج ییصاف نبود، رگه ها میصدا
 که
 را خفه کرده بود. میگلو
 به کجاش خورده؟ ری_ ت

 دهان نجال گذاشت و جواب داد: یدماسنج تب را تو پرستار
، حتهو جرا هیبخ یاش سالمه، فقط جا هی_به پهلو... خوشبختانه کل

 که
 شه. یبرطرف م اونم
 گفتم: یخاص یباال انداختم و با شاد یاز سر آسودگ ینفس

 _ خداروشکررر
شدم،  صیترخ مارستانیروز نجال هم به هوش آمد و من از ب همان

 لیدن
و حواسشان  مارستانیمحافظ، آمدند ب یاز بچه ها گرید یکی و

 کامال به
حادثه، خودش را به محل موردنظر  که آنشب لیو نجال بود.دن من

 رسانده
شب را بازداشت بود  کیکرده بود،  کیو به سمت بازپرس شل بود
 و به



 آمد. رونیکه از طرف من گذاشته شد، از زندان ب یا قهیوث لهیوس
 نجال
خواست  یاش خوب نبود، دلم نم یداشت و حال جسمان درد
 مارستانیب
. دستور پزشک بود که در خانه استراحت کنم نیترک کنم؛ اما ا را

 لباس
کرد  یداشت کمکم م لیآوردم، دن رونیرا از تن ب مارستانیب یها

 و نجال
د. و خسته نگاهش را به من دوخته بو دیناام یوقت با چهره ا تمام
 یم

موجود است. شلوارم را که  تیدلتنگ رفتنم و وضع دانستم
 به دم،یپوش

هم که گذاشت،  ی. چشمانش را روستادمیرفتم و کنار تخت ا سمتش
 قطره

 .دیغلط شیگونه ها یآن مژگان بلند رو یاشک از البه ال یا
شد! دستم را  شیر شیاش، دل من هم ر یبغض و ناراحت دنید با

 باال
پر از  یو با حس دمیصورتش کش یو انگشتم را آرام رو آوردم
 آرامش
 :گفتم
 یکی نیکنم، ا یم سیرم خونه و همه کارا رو راست و ر ی_ م

 دوروزه



 هم حالتو بهتر کن خب؟! تو
 جواب داد: نیتنگ و غمگ یرا باال داد و با دل نفسش
کس  یترسم بازم سرگردان و ب ی! میو برنگرد یترسم بر ی_م
 بشم!

 زارم! یتنهات نم چوقتی...من هزمی_نترس عز
 لیدم و بازهم غرق نگاهش شدم. دن. بلند شدیلبش ماس یرو یلبخند
 جلو
 را برداشت و گفت: میها لهیو ساک وس آمد

 .نیایمونم تا ب یمنتظر م رونی_ آقا ب
او رفت، نجال را  ی" باشه" تکان دادم و وقت یبه معنا یسر
 :ستمینگر

 یداص دنی!... با شنمیموند یکنم زنده م ینبود، فکر نم لی_ اگه دن
 کیشل

 خونه اومده بود. داخل
 گونه اش را پاک کرد: یانگشت، اشک رو با

 به سرشون اومده؟ ی_ شورا و اون بازپرس کثافت چ
 :دمیکش یراحت نفس

رسه، با  یکه سر م لیشده. دن یبازپرس زخم ی_ شورا سالمه؛ ول
بازپرس  یکنه که دست از پا خطا نکنن؛ ول یم دشونیتهد اسلحه

 لیبه سمت دن
 کیده و اونم به بازپرس شل یم یجاخال لیکنه، که دن یم کیشل
 کنه یم



 کنه. یو آمبوالنسو خبردار م سیکنه. بعدهم پل یم شیزخم و
ه گذاشتم و به خان شیآسوده تر تنها یالیآرام گرفت و با خ نجال

 برگشتم.
داد. حال بهم زن شده بود و دلم  یشهر مرگان را م یبو عمارت،

 یم
ر بود که همه آن مدت د نایهرچه زودتر ترکش کنم. تنها مل خواست

 آن
و سکوتش را بغل کرده بود.  ییسوت و کور بود و تنها عمارت

 دیبا
قبل از مصادره کردن آن عمارت و  دیبا دم،یشیاند یم یفکر

 دستگاه
 .میکرد یآنجا را ترک م ،یسلطنت
 شد، از یم دهیشن یبود که در آن حوال ییتقه در، تنها صدا یصدا
 چیه

 بینبود. دست آزادم را در ج یاز خدمه ها و آشپزها، هم خبر کدام
 یفرو بردم و نگاه کنجکاوم را به اطرافم گرفتم و چرخ شلوارم
 زدم.

 شیاهشد. گام  ریسراز نییاز پلکان طبقه باال به پا نایمل همانموقع
 لرزان
م! تحمل بود. سالم نکرد رقابلیو غ نیسنگ میو بار نگاهش برا بود
 همه



که در حق پدرم  یانتیسالمش نکرده بودم! خ چوقتیسالها، ه آن
 کرده
از  شهیهم یبهم وارد کرد، که برا یمهلک یآنچنان ضربه ا بود،
 یزندگ
 افتیرا از او در یاحساس مادر چوقتیحذفش کرده بودم. ه ام

 نکردم.
 نداشتم. دوستش

شده ام را نگاه کرد و  یچیپسمتم آمد، دست  تا بازو باند به
 خونسردانه

 زد: لب
 ؟یمدتو کجا بود نیسرت اومده؟ ا یی_ چه بال

 ؟یاحوالپرس یبرا ستی_ هه...زود ن
 را به هم مشت کرد و لب تر کرد: دستانش

 رو فقط سه سال درک کردم! ی_ حس مادر و فرزند
 از اشک پوشاند: یرا غبار چشمانش
 یو باهم کل مینیمادر و پسر بش هیخواست مثل  یدلم م شهی_ هم

 دردودل
 ...میکن

 :دیاش لرز چانه
 ....خیتکه  هیتو قلبت شده  ی_ ول
دهم؛ پس  نشیسوخت، نه دوست داشتم تسک یدلم به حالش م نه

 قلب به



 ینم چوقتیکرد!؟ نه...ه یدرمان م یخودم را چه کس دردآمده
 توانستم
 را ببخشم. شیخطا
 :دمیماساژ دادم و غر یرا کم میآمد، گلو یباال نم نفسم

سختر و  نیاز ا زیچ چیبچه ه هی ینکن...!برا یی_ مظلوم نما
 دردآورتر

 .کنه یو نتونه کار نهیبه پدرش بب انتیکه مادرشو در حال خ ستین
 لب نزدم! گریدر گلو خفه شد و ماند، د میصدا
 من نگاه گرفتم. یشد؛ ول رهیکه شد، در چشمانم خ کمینزد

 :دینال عاجزانه
 یمقدس قسم م می!... به مرستین یکن یکه تو فکر م ینطوری_ ا

 خورم
 من... که
 !!ادیداشتم، ز درد
 :دمیکش ادیفر

 لطفا! اااریهارو درن سهیقد ی_ ادا
و  دیاز گوشه چشمانش فروچک یرا جمع کرد، قطره اشک شیها لب
 آرام
 :دیبرچ لب

 چه نه!... یگم، چه باور کن ی_برات م
 :دیباال کش ینفس

 خاص ی_ با پدرت که ازدواج کردم، بعد از چندماه متوجه نگاه ها



 یم شیپ شتریداشت ب یندادم! ول تیبه خودم شدم...اهم ویمترید
 یروز بهم گفت که عاشق من بوده و منو م هی نکهی...تاارفت

 خواسته؛
 که سیکوچکتر بوده، اجازه ازدواج نداشته...تم سیچون از تم یول
 ادیم

 مونیروز عروس یو حت زهیر یبهم م ویمتریمن، د یخواستگار
 ره یم

د، به من ابراز عالقه کر نکهیگرده. تا ا یمدت برنم هیو تا  سفر
 بهش
و  مرد بود هیاون  یازمون سر بزنه...ول ییخطا میتون یما نم گفتم
 ینم

 یو باهم حرف م شمیاومد پ ی. مرهیخودشو بگ الیجلو ام تونست
 م،یزد
 یپا ینطوریپدرت ا چوقتیبه حرفاش وابسته شده بودم...ه منم

 حرفام
 سفر بود. یکار داشت و تو شهیبود، هم ننشسته
 زدم: یپوزخند

که بهش  یحقو به خودت داد نینشست ا یحرفات نم ی_ چون پا
 انتیخ
 !یدار یلی..عجب تحل؟یکن
 و عامرانه گفت: عیسر



ن مدت عذاب کشتن او هی ویمترینبود! د نطوری_ نه...به خدا که ا
من  یکرده بود و حت فیتعر انویمن، همه جر یبرا داشت، زن رو

واج دادم که ازدواج کنه...بهش گفتم اگه تو ازد شنهادیپ خودم بهش
که  ویمتریشد! د نطورمیشه. هم یعشق کشته م و عالقه نیا ،یکن

آتش  نکهیتا ا میزد یباهم حرف هم نم یحت مدت هیازدواج کرد، 
 اومد. شیعمارت پ یسوز
 نبود! ییعادالنه و به جا یها لیتحل

 گوشه لبم را کج کردم: تمسخرکنان
 ینم دمیرو که د یانتیره! من خ یخزعبالت تو کله من نم نی_ ا
 کنم! فراموش تونم
 سترد. د،یسف یگونه اش را با دستمال یرو اشک

 
شدم، باورکن پدرتو دوست  ی_ من ناخواسته وارد اون دلدادگ

 یکه دارم بهش بد م دمیکش یدردو به جون م نیا شهیهم تم وداش
 کنم.
 سپر کردم: شیو متشنج، دستم را جلو یعصب

 شتری! تمومش کن لطفا...مرور خاطرات تلخ گذشته بگهی_ بسه د
 عذابم

 ده. یم
 قیبرد و نگاهش را گرفت، چند بار نفس عم بانیگر یتو سر
 و دمیکش
 کردم آرامتر باشم؛ اما نبودم. یسع



 ...یجمع کن لتویوسا دهیوقتش رس گهی_ د
 کردم، بهش پشت کرده بودم: یسمت پلکان رفتم و مکث به

 .یکن یاونجا زندگ یبر رم،یگ یخونه م هی_ برات 
ش اقرا که به ات میبه سمت اتاق نجال رفتم. پا عیرا گفتم و سر نیا

 گذاشتم،
آمد!  یرا بستم و بغض فروخورده ام را شکستم. نفسم باال نم در
 حال
سر  ُنیزم یکردم و پشت در، رو هیگر یها یداشتم. ها یگند

 خوردم!
دم ام را به باد داد. از من آ یتلخ، کل زندگ عیخاطرات و وقا آن

 سنگدل
 یهاساخت که بذر نفرت و انتقام را در دلش پاشاند! اشک یا نهیک و

 یجار
اغ آنقدر ببارند، که د میکردم. دوست داشتم چشمها یا پاک نمر ام
 یرو
. دمنکرده بو هیگر نگونهیشد که ا یدهد. سالها م نیتسک یرا کم دلم
 مثل

 از سیو براقم خ اهیس شیزدم. تمام ر یپناه زار م یب یا پسربچه
 اشک
 بود. شده

****** 



ه گذاشتم و ب میها نیاز ماش یکی ینجال و خودم را تو لیوسا تمام
 همرا
 یحرف گریهم د نایدر مرکز شهر آتن بردم. با مل یبه خانه ا لیدن

 نزدم
را به  لشیجور کند و او و وسا یخانه ا شیسپردم برا لیبه دن و

 آنجا
گذشت و  یم مارستانیکند. سه روز از مرخص شدنم از ب منتقل
 آنقدر
 نجال داریبه د یلحظه ا یبود که نتوانستم حت ختهیسرم ر یرو کار

 بروم.
 یقبه اتاقش، بازپرس در اتا دهیرفتم. نرس مارستانیبه ب همانروز

 یبستر
 را به زشی. اوهم متوجه من شد و نگاه تستادمیدر ا یروبرو بود،
 سمتم
م ستتوان یبودند و نم ستادهیگرفت. دو مآمور کنار در اتاق ا نشانه
 وارد
ا م رفتم و راه رفتنام را گر رهینگاه خ ،یبشوم، پس از لحظات اتاق

 سرعت
ه شد و به اتاق نجال رفتم. نجال تک و تنها بود و نگاه مات دمیبخش
 اش
 :دیلبش ماس یرو یلبخند دیپنجره اتاق قفل شده بود، مرا که د به

 سراغم! یاینم گهیشدم.! گفتم د یم دی_ کم کم داشتم ناام



 . گرفته بودم، به دستش دادم شیرا که برا یتختش رفتم و گل کنار
 کف دستم؟ یحقمو بزار یخوا ی_دلبر...دستات حق منه، نم

 را در هم کرد و با بغض زمزمه کرد: شیها اخم
 .نجایبگم...امروز اومده بودن ا یچ سایدونستم به پل ی_ نم
کردم و  یماهرانه بحث را عوض کرد، خنده ا نقدریا نکهیا از

 نگاهم را
 کردم: معطوفش

 قمو بزار کف دستم، تا حرفامو بزنم._ ح
کنارش  یصندل ی. رودیصورتم پاش یرو یبلند کرد و لبخند سر

 فیخودم را به لبه تخت چسباندم. دست بردم و دستان لط و نشستم
 را دشیو سف
 خیدر دست گرفتم. هنوز لبخند به لب داشت و نگاهش م محکم
 نگاهم
 کن! نیتمر س،یکن دن نیکرد... تمر ی. ذهنم نجوا مبود
دوسش  یتون یتو م سی" دندیچیپ یآن م یدکتر در پستوها یصدا
 "نیببند...االنو بب هیاهیس یچشماتو رو گذشته و هرچ ،یباش داشته
 :دیچشمانش جوش ین یدر ن اشک

 شتریب دنتیبه د اجمیاحت نمت،یب یم شتری_به قول شاملو: هرچه ب
 .شهیم

م! تشنه آن محبت بود دیکه گفت، حالم را دگرگون کرد. شا یا جمله
 دیشا



 کیتوانستم، مثل  یتلخ گذشته ام تمام شده بودند و من م یروزها
 انسان
دستانش را  یکنم! با شاد یعاشق باشم و عشق نواز یمعمول
 و گفتم: دادم یفشار

 .میکار دار ی_ زودتر خوب شو... کل
بود، به  شیکه در صدا یفیچشمانم محو شد و با لرزش خف در

 حرف آمد:
 سوال داشتم ازت. هی_ 

 شدم. کنجکاو
 _ بپرس.

 ی...من از چشمات م؟یکن یچرا انکارش م ی_ اگه َ دوسم دار
 خونم
 یآدم آخه تا چه حد م هی! چرا آخه؟ یزن یحسو پس م نیا مدام
 تونه

 خودخواه باشه؟ نقدریا
 هق اش بلند شد: هق

گفتم  مونم،یمن که گفتم مثل سگ پش ؟ید یآزارم م نقدری_ چرا ا
 ؟یاز نو بسازم، چرا اعتماد ندار خوامیم

 یچه بود؟ برا یهمه استرس برا نیا د،یلرز یداشت م دستانم
 به نکهیا
 زا خودم هم میبگو ختم؟یدل ر شیسالها به پا نیمن همه ا م؛یبگو او

 کشم؟ یرنج م افکارم



 :فتمماالمال از رنج و عذاب، گ یرا به حرکت درآوردم و با قلب لبم
 هیبود...من  شیداد، مال چندسال پ یم جانیگم بهم ه یم نکهی_ ا
تو  ایبودم، بعدش با اومدن پرن ینطوریا یصورت مقطع به مدت
 گرفتن ازت حالمو خوب کردم. فاصله و میزندگ

 :دیبغض نال با
عالقمند  یپسر اکه به دختر هیحل شده؟  هیقض نی_ به نظرت ا

 باشه،
 نکهیداره...نه ا رتیکه دوسش داشته باشه، روش غ نیاز ا شتریب

 ارتباط
 اش کنه! جانزدهیه گران،یبا د اش

 شد. شتریب شیرا کامال با دست پوشاند و شدت اشکها صورتش
 خوره! ی_ حالم از فکر کردن بهش، بهم م

 یتوان یم ؟یکوله بارت دار یتو یچ نی! ببسیبده دن جواب
 را تشیواقع
حس  ؟یداشته ا ازیچقدر به او حس ن ییبگو یتوان یم ؟ییبگو
 یازین

 به آن اختالل شود؟ لیکه تبد سخت
 حرف بزنم، که آرامشم را تا آخر حفظ کنم، آرام یکردم طور یسع
 لب

 آنکه نگاهش کنم: یب زدم،
 یاومدم دنبالت؛ ول ران،یا یدوست داشتم، رفت ی_ من از بچگ

 پسم یوقت



 کم سر لج افتادم. از عشق و عالقه هیسراغ اشکان،  یو رفت یزد
 ام

 کم نشد، فقط نوع دوست داشتنمو عوض کردم...  بهت
 آرام لب زدم:

 ...امیکردم تا بتونم با عشقت کنار ب نیبا خودم تمر یلی_ خ
 چشمانم غرق شد، هنوز پر بود از حس درد و غم: در

 یفتکه کنج قلبم جا گر یهست ی_ حواست به دلم باشه...تو تنها مرد
 و
 .یرفتن ندار رونیب الیخ

  صحت داشت؟؟ ّشیحرفها یعنیدر دلم به پا شد!!  یبیغر زمزمه
** 
 شرفتیدکتر روانشناس رفتم. از پ شیبعد بازهم پ یروزها در
زد و خوشحال بود که آن حجم از فعل و  یم حرف ام یذهن

 کردم. یفراموش م داشتم انفعالت گذشته را
 یم ییبازجو یبرا دیاحضارم کرده بود و با سیبعد، اداره پل روز
 رفتم.
 مارستانیبرد و بازپرس هم از ب یدر زندان به سر م شورا
بازداشت شده بود. به خاطر سوءقصد به جان و  و شده صیترخ

 میقا نیمال و همچن
هم همان  لیشد. دن یبه زندان راه و،یمترید تینامه وص کردن

 روز اول



 دیاو را آزاد کردم و با قهیشده بود، که با گذاشتن وث شتبازدا
 یمبلغ
 مارستانیکردم. نجال که از ب یمنظور پرداخت م نیبه هم مهیجر

 مرخص
توانست خوب  یاو را به خانه ام بردم. هنوز درد داشت و نم شد
 .ندیبنش
ا و رذهنم کنترل داشته باشم و ا یبود، بتوانم رو نیام ا یسع تمام
 هم

 نگه دارم. یو راض خوشحال
****** 
 " نجال"
لحظات عمرم  ن،یدر آن روزها آرامبخش تر س،یدر کنار دن بودن
 بود.
خودش برد.  یشدم، مرا به منزل شخص صیکه ترخ مارستانیب از
 ییجا

 یداشت. ب ییبایسبز که چشم انداز ز یو بزرگ. فضا باصفا
 تینها

 دایپ لیبه سمت من تما سیبودم که ورق برگشته و دن خوشحال
 کرده بود.

دانم آن شب که قرار بود به سر قرار برود و من ناخواسته  یم
 باهاش



ار برقر ارتباطشده قرار گرفت و با من  انجاماو هم در عمل  رفتم،
 کرد.

 یخودم را بر حذر م دیدانم با یدانم من هم خبط کردم؛ م یم
 دیداشتم. نبا

 و فسن یهوا مینبود! قرار نبود تسل نیباختم.قرار دلم ا یرا م خودم
گرفته بود، پاک باشم و پاک  میدلم شوم! تصم ینجواها یقربان
 یزندگ
ر شدم و همان شب کا رشینفسم پاسخ ندهم؛ اما درگ یو به هوا کنم

 دست
 دیاگذاشتم تکرار شود...ب یم دینبا گریحساب د نیدادم، با ا خودم

 را نیا
 کردم! یخودم ثابت م به
تراس بزرگ ساختمان  یتمام امکانات را فراهم کرده و رو سیدن
 که

 یویکیبارب یشده بودند، رو دهیو خوشبو چ یرنگ یگلها دورتادور
 که آنجا بود بساط کباب را به راه انداخت. یبزرگ
خدا را شاکر بودم، که  شتریکردم، ب یلحظه که نگاهش م هر

 باالخره آن
 یمن آمده بود، گرچه گاه انعطاف نشان داده و به سمت خ،ی کوه

 نگاهش
کرد؛ اما  یم قیاز سرما را به من تزر یشد و موج یم سرد

 ارتعاش



گاه  چیکرده بودم، ه افتیرا که در آن مدت از او در یمحبت
 بودم! نکرده افتیدر

 یچوب یها یصندل یرو ،یزییسرد پا یدر آن هوا کنارهم
 ی.جامینشست
 میار جدتوانستم راحت  یکرده بود و م دایپ امیالت بایتقر میپهلو زخم
 جابه
هم باند دستش را باز کرده بود و فقط چسب  سیشوم. دن جا

 زده بود. هیبخ یجا یرو یکوچک
 کم؟ینزد یایشه فعال ن ی_ م

کرد و زمزمه  ینییگشاد شد، باال و پا رتیچشمانش، از ح مردمک
 کرد:

 شده؟ یزی_ چرا چ
 _ نه...نه...فقط...فقط.

 کردم؟ تتی...اذ؟ی_ فقط چ
 یجا نیو آرامبخش تر نیمن امن تر ی_ نه...در کنار تو بودن برا

 شد و دستانم را محکم در دست گرفت و لیبه جلو ما ی.کمجهانه
 لب زد: کنجکاوانه

 ؟یزن ی_ پس چرا پسم م
انداخت. نگاهش کردم، محو  یرا داشت چنگ م میگلو یبغض
 دم؛یخند
و هق  دیزد. بغضم ترک یموج م یدر عمق چشمانم نگران دیشا اما
 :زدم هق



ن مخوام مثل گذشته هام باشم.  یمن نم گهید ی....ولینی_ تو بهتر
 یآرامش م س،یبه گناه آلوده بشم...روحم خسته اس دن خوامینم

 خواد!
بود، که  یحرف لیو تحل هیدرحال تجز دینگاهم کرد، شا متفکرانه

 زدم.
 گذشته اتو یحالم که زندگ...خوشیدیباور رس نی_خوشحالم که به ا

 اجیاحت نی...منم به ایچارچوب واسه خودت گذاشت هیو  یکرد رها
 خواد ی...نجال! دلم میدون یبه عشقت فکر کنم. م شتریب دارم که

 و واسه خودم نگهت دارم. یباش شمیپ شهیهم یبرا
 ،یواسه خودت داشته باش یاصول و چارچوب هیاگه  یزندگ ی_تو
! نه تو نه من....!من و تو با هم یش یدچار خسران نم چوقتیه
 ببره. میگذشته ها رو بشور دیباهم با م،یبکن نکارویا دیبا

 من... سی_ دن
 .دمیکش یکرده بود، به زور نفس ریگ میگلو یانگار تو میحرفها تمام
 کردم! یدست دست م دیزدم.نبا یم را میهمه حرفها دیبا
 را از هم باز کردم: میلبها ،یگرفتن نفس با

خوام  ینم ی_ من گذشته امو رها کردم، االنم عاشق تو هستم؛ ول
 رفتم. یم مایبرم که قد یراه همون از

نگاهم کرد، انگار  یخاص ینشست و با شاد شیلبها یرو لبخند
 ابراز
 به دلش نشسته بود! یلیام خ عالقه

 آروم شتریبرام بگو...بگو که منم ب ؟یبر یخوا یم ی_ از چه راه



 .رمیبگ
 میگلو یکردم و حرف آخرم را تو یحبس شده ام را خال نفس

 کردم: یبه زبان جار بعد انداختم و
باهام  یخوا یعمر منو م هی یخوام زنت بشم...اگه برا ی_ م

 وگرنه راهمون از هم جداست! کن؛ ازدواج
دانم حرفم  یخشکش زد، هنوز به من ماتش برده بود، نم یا لحظه

 نشان نداد! یعکس العمل خاص ،یهرچ ایننشست  دلش به
 :گرفتم و ادامه دادم نییکه گفتم، سرم را پا یجبران جمله ا به

 تیخواد موقت تو زندگ ی...دلم نمیگیکه م هی_ همون چارچوب
 .فقط مال خودت باشم شهیهم یخواد برا یم دلمباشم،

 یبرخاست، حرکاتش مرا م شینگاهم کرد و از جا مقتدرانه
 خواهد؟ نکند یازدواج مرا نم یبرا د،یبگو ییهوی ترساند، نکند

 آنقدر خوش کرده ام!! را دلم یخودیب د،یبگو
 و به من پشت کرد: یسمت رفت

 نباریندارم، من ا یخوبه...من حرف ینجوری_ اگه حال دلت ا
ان زم یمواظبتم... خودم همه جوره باهاتم...ول کینزد از کنارتم و

 خوام! یم
 از چشمانم بارش گرفت. نباریشوق، ا اشک

 بلندم، گفتم: مهین یبا صدا 
 شکررررت. ای_ خدا

د، مرا آنقدر گرم نگه داشته بو سیتن دن یگرما هوا سرد بود؛ اما
 بودم! نیزر لحاف یکه انگار البال



 زد: یبه آسمان انداخت و لبخند کج ینگاه
 باشم. شتیپ شتریب دی_ من اگه بخوام باهات بمونم، با

 خودش. نیبا قوان ی_باشه، منم دوست دارم؛ ول
 خودش گرفت: یرا روبرو صورتم

 ه؟ی_ قانونش چ
 .شهیتا هم میهم باش یبرا نکهیا م،یعقد کن نکهی_ ا
 ساعت قبل نبود! سیکرد، انگار آن دن ییبایز خنده

 کنم. داریب شارویبرم همه کش دی_ االن که همه خوابن!با
 اش اوج گرفت: خنده

دا گن پچه پررو برو فر یفهمن...م ی_ اونوقت اونا حال منو که نم
 !ایب

 گرفتم: یگرفتم و انگشتانم را به باز ریرا به ز سرم
 بگم؟ یزیچ هی_ من 
 شنوم... ی_ م

 .میکن ی...اونجا زندگرانیا میخوام بر ی_ من م
 .نهیشه! هضمش سنگ یسرعت که نم نیبه ا نی_ بب
 ترساند! حالم گرفته شد، بُغ کردم: یم شیدهایمرا با ترد داشت

خوام  یکنم. نم یم یجدا زندگ رمی_ خب..خب منم تا اونموقع م
 کنه! دایادامه پ ینجوریا وضع نیا

 میموها یرو یام را نشان دادم. دست یرا گرفتم و ناراحت نگاهم
 از قبل گفت: مهربانتر و دیکش



 ازدواج، باهم یخوامت...فقط گفتم زوده برا ی_ من که نگفتم نم
 .میکن دایپ گرویکه همد یتا زمان فعال میهست
 بغض کرده گفتم: 

دست  گهیچرا د یخوام...اگه منو دوست دار ینم نویمن ا ی_ ول
 بگووو. یخوا یاگرم نم ؟یکن یم دست
 فرو برد: شیوار پنجه در موها کالفه

 وقفت کردم. مویخوام...اونقدر که تموم زندگ ی_ تو رو م
 کنم دل دل کردن بخواد! یفکر نم گهی_ پس د

 آه بود. هیآنقدر که شب د،یکش یقیعم نفس
 ...ی_ هر جور که تو بگ

 یگرم پهنا یکرد. لبخند ریسراسر وجودم را درگ ،یاز شاد یموج
 یرا گرفت و با ذوق فراوان، جرات به خرج دادم و باق صورتم
 هم زدم: را میحرفها

ج مهر ازدوا مونیرانیشناسنامه ا دیبا ران،یا میبر می_ اگه بخوا
 .میکه عقد کن دیبا و بخوره
 افتاد. یاش به گوشه ا رهیخ نگاه
 من مسلمان بشم و عقدت کنم؟ یگ یم یعنی_ 

 نیست.گگگکه سخت  نی_ خب آره...ا
****** 

 _ نجال...نجال...نجال
. بودم دهیدراز کش یتخت یرا آرام باز کردم. من کجام؟ رو چشمانم
 کرد! دارمیزن از خواب ب کی یصدا



 _ نجال...نجال
از نور جلو  ینشستم. هاله ا میرا کامال گشودم. در جا چشمانم
خوشحال شدم.  دنشیبود. از د بارویشد، همان زن ز ظاهر چشمانم

 کردم: یا ذوقزده خنده
 !نمتیب ینم گهیخوشحالم...فکر کردم د دنتی_ از د

 نبود! مبهم نگاهم کرد: شاد
 نجال... یشکست_ تو قولتو 

 زن سرزنشگرانه نگاهم کرد و گفت:
 !یبه گناه آلوده نش گهید یخوا یم ی_تو گفت

 من کنان گفتم: من
 یم گرویما همد م،یفردا عقد کن میخوا یما م ی_ و....و ..ول

، رسونه یکه مارو بهم م یوندیپ یعنیتعهد،  یعنی اصل نیا م،یخوا
 فرعه. نظرم به زایچ هیبق
 :دیدر هم کش یقدم دور شد، اخم کی

بمونم، به حرفام گوش بده...اصل اون  شتیپ یخوا ی_ اگه م
 که هیقتیحق

ه آسمونهاست، آگاهان ی...به منبع وصل بشو. منبع تو، تویدنبالش
 جلو
 .برو
بزنم، از جلو چشمانم  یشدم، تا خواستم حرف رهیخ یگوشه ا به

 محو شد.



 خی میبود!! دست و پا زیت انگعجب شگف ایعالم رو نیمن! ا یخدا
 کرد!
 ریز برخاستم و میبود. از جا دهیانداختم. آرام خواب سیبه دن ینگاه
 دوش
ر نبود! خودم را آنقد یام تمام شدن یذهن یرفتم. کشمکش ها حمام
 شستم

 هنجرپدم زده بود و از  دهیآمدم، سپ رونیپاک شوم. از حمام که ب تا
زد  یغلت سیشده بود. دن داریپد دیخورش یبایاتاق، طلوع ز بزرگ
 و پتو
. منم کمربند حوله را دور کمرم گره زدم و دیچیبه خودش پ را
 نهیآ یجلو
به  یبه من انداخت و لبخند یگوشه چشم سیتخت رفتم، دن کنار
 گوشه
 راند. لبش

 دلبر! یزی_ سحرخ
نشستم و از  یصندل یاست! رو ییدانست، درونم چه غوغا ینم

 کرم نرم
 :دمیدستم مال یرو کننده

 .میکار دار ی_ پاشو کل
نشست و چشمان پف آلود و  شینگاهش کردم، در جا نهیآ از

 خوشگلش
 به من گرفت: را



 ؟ی_ خوب
جواب  یشد. تند ینگاهش هم دگرگون م یزیگرفتم، حالم با ت نگاه
 دادم:

 _ آره خوبم.
ش نگاه ها و جسم ینیبلند شد. سنگ شیبه خودش داد و از جا یتکان
 را

 نگاه نکردم. یسرم در فاصله کم احساس کردم؛ ول پشت
 منو... نی_ بب
 که پشت سرم است و با لذت دارد دمید نهیباال گرفتم و در آ سر

 نگاهم
گرفت و کم کم حوله را از تنم  میبازو یکند. دستانش را رو یم
 نییپا
 .دیکش
شانه  یاراده شدم! انگشتانش رو یمن بازهم سست و ب یخدا یوااا
 میها
 میاز جا یرفت، که تند یم میها نهیسمت س نترییو داشت پا دیلغز
 بلند
 و حوله را محکم گرفتم. شدم
هم رفت. حوله را  یتو شیمتعجب از رفتار من، سگرمه ها سیدن

 به تنم
 نگاهش کنم، گفتم: نکهیکردم و بدون ا مرتب
 جانم...منو ببخش! سی_دن



ز ا عیبدهم. تند و سر حیکارم را توض لیاز آن دل شتریب نتوانستم
 اتاق

 سیدن دم،یرا که پوش میکردم، لباسها هیگر یها یرفتم و ها رونیب
 هم با
ر و مقتدرانه رفتا نیآمد. سنگ رونیاز اتاق ب رون،یلباس ب پوشش

 یم
وت تفا یشده بود. سرد و ب لیتبد خی یانگار بازهم به توده ا کرد،
 به

وارد شوم تا  یچکار کنم، از چه دردانستم  ی. نمدیرس یم نظر
 مرا

 کیاما در  م؛یبزن یو چرخ میبرو رونی! ازش خواستم باهم بببخشد
 کلمه
 یبکشم، با آن اخم شیکار دارد. جرآت نداشتم، بحث عقد را پ گفت
 که
 لیرا نداشتم. دن یهم گره زده بود، جرات گفتن حرف اضاف یتو او
 با

حرف خانه را  یب یآمد و بعد از لحظات دنبالش یشخص نیماش
 ترک
و حرص  دمیکوب یمشت م واری. حالم داغان شد! به در و دکرد
 یم یخال

بود،  یختیر یب یچه زندگ نیبود؟ ا یچه اوضاع گند نی. اکردم
 من



 !؟داشتم
را  یکار چیه ییگرفت و توانا دنیمثل فواره از چشمانم بار اشک

 نداشتم.
من احترام قائل  یارزش ها یرا کرد؟ چرا برا نکاریا سیدن چرا

 ست؟ین
 یافتاده و حت ینشستم و ساعتها نگاهم به گوشه ا یکاناپه ا یرو
 پلک
از سمت در ساختمان آمد و حواسم را پرت  ییزدم تا صدا ینم هم

 کرد!
 میاول وارد شد. چکار داشت؟؟ از جا لیسمت آنجا برگشتم. دن به
 دمیپر
به دست داشت، سالم کرد و گل  یگل بزرگ . دستهستادمیا خیس و
 را

و  سیآمد و بعدش دن ییگذاشت و رفت، بعد از او صدا یا گوشه
 مرد

 گفتن وارد خانه شدند. اهللای اهللایبا  یآخوند
 جان،ی! از فرط هدمیدر پوست خودم نگنج یمن! از خوشحال یخدا

 دستانم
، اش یخواستن یسر بلند کرد و با نگاه ها سی. دندمیبه هم کوب را
 مرا

 اهللای یخودش کرد. نگاهمان درهم گره خورده بود، که صدا مهمان
 گفتن



 ار میسرتا پا سی. دندیچیمرد که به نظرم عاقد بود، در گوشم پ آن
 را عوض کنم. میو بعد با اشاره، بهم فهماند که لباس ها ستینگر
 عیسر
ا تازه کردم. بعد ب یو نفس ستادمیداخل اتاق رفتم. پشت در ا به

 یخوشحال
 آنجا بود.  میرفتم که تمام لباسها یسمت کمد به

 !شد وارد اتاق سیناگهان در باز شد و دن
 

 لحظات آخرم تموم شه... نیا می_ عاقد آوردم، پاشو بر
 یمباور  دی. بامیدر نگاه هم غرق شد یرا باال گرفتم. لحظه ا سرم
 یارباب خشنم م یشگیو هم یزن قانون گرید یلحظات تا کردم
 شوم؟!

هم ازبقلبم را  دیبودم و با دهیمعرکه بود...من به خواسته ام رس نیا
 کردم.  یتازه، آب و جارو م مهمان یبرا

ذهنم پاک  یگذشته اتو تو ،یخوام کمکم کن ی_ نجال ازت م
 .شهیهم یکنم...برا

 چه دیگرفتم، با ریو ندامت چهره ام را دربرگرفت و سر به ز شرم
 یم

داد. انگار حال بدم را  یداشتم که آزارم م یگذشته نحس گفتم؟
 د،یفهم
 عوض شود و گفت: میکرد تا حال و هوا یا خنده

 لباستو ببندم. پی_ پشت کن تا ز



 میو من از جا دیرا باال کش پیز پشت کردم و آرام یبا شاد
و آماده رفتن شدم.  دمیپوش ام را یده سانت یبرخاستم. کفش ها

 اش را به من گرفت و دارانهینگاه خر سیدن
را به سمتم آورد و درست مثل شاهزاده، دستم را در دستش  دستش
 گرفت

در  یزیدر حال نوشتن چ یبرد. مرد روحان رونیاز اتاق ب و
 دفترش بود

گرفت. جلو که  ریبالفاصله سر به ز د،ید یمرا لحظه ا یوقت و
 رفتم،
زد و  یحرف م یفارس آن مرد به زبان نکهیکردم. از ا سالم

 بود، یرانیا
 داشتم. یخوب و پرشور احساس

 نوشت و گفت: یزیدفترش چ در
 ...یسر کن یروسر هی_ خواهرم بهتره 

با آن  ی. تا حدودستیانداختم، او هم مرا نگر سیبه دن ینگاه
 آشنا نیقوان
 اد.را بهم انتقال د یحس خوب و مثبت شتریو گفتن آن جمله، ب بودم
 با

ل گشتم، اما فقط شا یکامل به اتاقم برگشتم و دنبال روسر تیرضا
 نازک

 میموها یکردم و نزد آنها برگشتم. شال را رو دایپ یریحر و
 انداختم و



 از مرا نگاه کرد و پر زیافکندم. او ن ینظر سیلذت به چهره دن با
 حس
 هم سوار کرد یکردنم رو دییو شعف، انگشتش را به نشانه، تا لذت
 و

 باال انداخت: ییابرو
 .ی_ حرف ندار

 یو برا مینیخواست کنارش بنش سیاز من و دن یروحان مرد
 مسلمان
 .مییو بگو میتکرار کن د،یگو یهرچه را که او م شدن،
عمر  کیدادم که مادرم مسلمان بوده و خودم هم  حیتوض شیبرا
 رانیدر ا
داد، که اگر با  حیکرده ام و مسلمان بوده ام؛ اما توض یزندگ
 تیضار

ط و فق ستین یمانع چیام و قبولش دارم ه دهیاسالم را برگز خودم،
 سیدن
م اما خودم استقبال کردم و خواست د؛یرا بگو نیتواند، شهادت یم

 همرا
 یم یگرید یایآن لحظات را تجربه کنم.انگار پا به دن سیدن

 گذاردم.
 .دمیام را تا به آن روز جلو چشمانم، د یبستم و تمام زندگ پلک

 ساختن



و لذت بخش را به خودم تعهد دادم.  نیریآرام و ش یزندگ کی
 از یلبخند
 زده و تمام آن الفاظ را تکرار کردم: تیرضا سر

 )اشهد ان ال اله اله هللا و اشهد ّ ان محمد  رسول هللا(
ز ارا لبخند زدم.  دمیرا آزاد کرده و پا نهادن به عرصه جد نفسم
 یزمان
شناختم؛  یو مسلمان م یرانیخودم را اچشم باز کرده بودم،  که
 در یول
 شدم. یگرید یایعوض شد و من وارد دن یگذشته همه چ کسالی

 حیتوض مانیبرا یکم طشیآخوند درباره مسلمان شدن و شرا مرد
 داد و
 مرا نگاه کرد: ییا لحظه
شما دوبار  ،یکرد فیو تعر یکه شما داشت یطیشرا نی_ با ا
 مسلمان

 نیاز د دوارمیکامال آگاهانه...ام نباریناخواسته و ا کباری ،یشد
 اسالم و
 .نیریبگ ادیرو  یدیجد یزهایقرآن چ سخنان

 :دیپر یحرف مرد روحان انیکرد و به م یخنده ا سیدن
 د؟یکن یعقد رو هم جار غهیشه ص یم یمنتظر ی_ آقا
 خنده اش را در لفافه پنهان کرد: مرد

 یکارها یهم ثبت کردم تا بعدا برا _ بله، من مسلمان شدن شمارو
 ،یادار



 .دیمشکل بر نخور به
نگاهش را بر من تاباند.  یتشکر کرد و بعد گرما رلبیز سیدن

 یلبخند
 یصبرانه منتظر جار یلبانش شکفت و ب یرو تیسر رضا از

 شدن
تعهد  مانیخواند و از هردو یکه آن مرد روحان میشد یعرب کلمات
 گرفت،

 دستانم را در دستش، سی. دنمیهم باش اوریهمسر و  شهیتا هم که
 محکم
 و مهربانانه گفت: فشرد

 ومن! منو به خاطر گذشته ام ببخش  زیچ نیتر نینازن ی_ نجال، ا
 یبرا
کردم، معذرت  رشیکه خواسته و ناخواسته، تو رو درگ ییتهایاذ
 یم

و ت ادیبه  نکهیکشم مگر ا ینم یلحظه به بعد، نفس نی... از اخوام
 باشه؛
ه ب نیتپه...من از ا یچه م یباشه برا ادشی نکهیتبه مگر ا ینم قلبم
 بعد
عمرمو در کنارت  یروزها نیدوارتریو ام نیشادتر ن،یتر آرام
 یم

 برات باشم. یبتونم مرد کامل دوارمی... امگذرونم



درآورد و  بشیاز ج یبه دستانم وارد کرد و انگشتر یآرام فشار
 .داد یجا فمیانگشتان ظر انیوقفه، م یب آن را

 با تمام وجودم لب باز کردم:
 _ دوستت دارم...

به  ،یاز سر شادمان یبود، با خنده ا ستادهیا یکه گوشه ا لیدن
 زیسمت م

به  زیم یشده رو دهیچ ینیریکه وسط سالن بود شتافت. از ش یگرد
 عاقد
در دهان  ینیریهر کدام ش س،یبعد به ما تعارف کرد. من و دن و
 گریکدی

 .میو عاشقانه در نگاه هم زل زد میگذاشت
**** 
و جذاب بود. پشت  بایز س،یمشترک با دن یروز زندگ نیاول آغاز
 چهره

و خواستن بود که مرا  تیپر از جذاب یاش، مرد یخیو  مغرور
 لحظه به
کرد. لحظه به لحظه عمق دوست  یخودش م ریدرگ شتریب لحظه
 داشتنم
بستم. بعد از رفتن عاقد،  یبه او دل م شتریشد و ب یتر م ژرف

 سیدن
رستوران شهر برد  نیبه بهتر ییایدر ییبه صرف خوردن غذا مرا
 و



ن گشت و گذارما ادی. میو در شهر گشت میکرد حیهم تا شب تفر بعد
 در
که به  یافتادم و گرسنه ماندنم در آن روز و حالت تهوع ریازم

 سراغم
آن  یادآوریکردم و با  یاشدم. خنده  تیبابتش اذ یو کل آمد

 خاطره،
دستم را محکم در دست  سیخنده مان در فضا آزاد شد. دن کیشل

 گرفته
برد.  یم یو مراکز تجار یدنید یو مرا دنبال خودش به جاها بود
 در
 و به دمیخر یمختلف یخودم لباسها یهم کردم و برا دیخر یکل آخر
 خانه

 .میبرگشت
زنگ خورد،  سیدن لیبود که موبا دهیبه سالن نرس مانیپا هنوز
 ینگاه
 آن انداخت و بعد جواب داد: به

 _ خسرو...حرف بزن.
 :دیچیاش" در تمام سالن پ یرانیا گاردیخسرو" باد یصدا

 .ری_ سالم آقا...وقتتون بخ
 اش ینشست. به گوش یکاناپه ا یدست مرا رها کرد و رو سیدن

 بود. نیبود و نگاهش کامال به دورب یریتماس تصو ست،ینگر
 زد: یخسرو بود که حرف م بازهم



 .ستیدست بردار ن کهیزن نیا یشد؛ ول انجام_ آقا امرتون 
رنگ عوض کرد، همان لحظه به من نگاه کرد و  سیدن چهره

 اشاره کرد
برخاست و  شی. خودش هم از جادیآ یبه اتاقمان بروم تا او م که
 یرو

فرستاد! چه  اهینخود س یدانستم، مرا پ یرفت. خوب م تراس
 حرف
بود که درباره اش  یک کهیکرد؟ زن یم میبود که از من قا یمهم

 حرف
 و کردم و به توالت رفتم ضیرا تعو میشدم، لباسها جیزدند؟؟ گ یم

 یبا خسرو در حال صحبت بود. رو سیهمچنان دن یول برگشتم؛
 تخت
 عطوف شد.سرم م یو نگاهم به سقف باال دمیکش دراز
 مهه...اگر یمنف یدر دلم به پا شد...ذهنم پر شد از نجواها یشیتشو

 نهایا
 مرا به خاطر منفعت خود گرفته باشد سیدام باشد چه؟ اگر دن کی
 ؟یچ

او از من تنفر نداشت؟ چطور تنفرش به دوست داشتن مبّدل  مگر
 شد؟....

ازم دانم...آنقدر سوال در سر داشتم که قدرت پلک زدن را  ینم
 گرفته



 از گوشه چشمانم، گوشه ،یام به سقف بود و اشک رهی. نگاه خبود
 یکنار
 !دیچک
 حرف سمت کمد یوارد اتاق شد. ب سیدر آمد و همان لحظه دن تقه

رفت، حوله اش را برداشت و خواست به حمام برود.  شیلباسها
 طاقتم
 میا. در جدیایب رونیشده بود، نتوانستم صبر کنم تا از حمام ب طاق

 نشستم
 غمزده، گفتم: یکنجکاوانه و البته بالحن و

 شده؟ یچ یبگ یخوا ی_ نم
د درآورد و اخم آلو شیرا از پا شینگاهم کند، کفشها نکهیا بدون
 جواب

 :داد
 مربوط به کار و بارم بود. ست،ین یزی_ چ

 کیرا گفت و به داخل حمام رفت. آنقدر سرد و کوبنده آن  نیا
 ...به من نداد! یسوال و جواب چیاجازه ه گریکه د گفت، جمله را

 
 
 
 

و دردمندم  چارهیدل ب نیبه سر ا یچ یخوا یم یشه بگ ی_ م
 ؟یاریب



 گرفت. یکردم، ضربان قلبم داشت باال م یا خنده
 عاشقتم ارباب خشن من! یلی_ خ

 گفت: یدورگه ا یبا صدا
 _ نه به اندازه من...ورورجادو خااانم.

 نطوریکردم؛ لذت داشتنو ا یسال فقط از دور نگات م نهمهی_ ا
 یفقط و فقط مال خودم نکهیبودم...اما االن از ا نکرده احساس
 .شمیم وونهیدارم د
گم...امشب  یم کیبهت تبر دمونویجد یشب شروع زندگ نی_اول
 کنم. یم نکاروی...منم ایتکه از قلبتو بهم بد هیخوام  یم ازت

ب باال انداختم و کنجکاوانه ل ییابرو دم،ینفهم قیرا دق منظورش
 زدم:
 ؟یچ یعنی یکه گفت ینی_ ا
 ام را گرفت: ینیکرد و نوک ب یا خنده
گذشته ات  یزندگ یو نزار یمال خودم باش شهیهم یبرا یعنی_ 
 اگه
، ...نجال کمکم کن ذهنم پاک بشهادیلحظه هم به خاطرم ب هی شده،
 فراموش کنم. ویبتونم همه چ کن کمکم
 یکاش آن گذشته نحس را م یبازهم ذهنم آشفته شد، ا د،یلرز تنم

 !بشورم توانستم
 یشب گهیآدم د هی یتون ینجال...تو با تعهد به من م یتون ی_ تو م

 برگردن. تیگذشته به زندگ یآدما ینزار و



اشکان...شهرام...بابک!  د،یکوب یم نهیس یداشت محکم تو قلبم
 ارتباط

 سی. دندمیکش یشانیبه پ یآوردم و اخم متعددم را به خاطر یها
 کرد. کمینزد را صورتش
 گااای_ منو ن

 یم یرا نداشتم، حکم بزرگ ییایبه آن چشمان در ستنینگر توان
 کرد،

 لرزاند، آنقدر که ترسناک و دلهره آور بود. یتنم را م نگاهش
چانه ام گرفت و محکمکه آن را گرفت، مجبورم  یرا رو دستش

 کرد، به
 مکث کرد. یلحظه ا م،ینگاه کنم، چشم در چشم که شد چشمانش

 ...پس کمکمیستیاون آدم گذشته ات ن گهی_ من قبول کردم که تو د
 کن،
اتفاق  نیلحظه به اون روزها برگردم؛ چون اگه ا هی یحت نزار

 گهید فتهیب
 .ن..تونم به حال برگردم...نجال... دل م یبخشم، نه م یتو رو م نه
 سرم را در دست گرفت و پر درد ادامه داد: یمو

 نزار بشکنه. فه،یبنده! شکننده و ظر یی_ دل من به مو
را رها  زیسخت بود، در چاله گذشته ماندن! من همه چ چقدررر
 هدهعتوانستم از  یسپرده بودم؛ اما واقعا م یباد فراموش به کرده و

 توانستم! یحکما م م؟یایبرب نیآن بار سنگ



ط رقم بزن ارباب جااانم که دل من فق مویشب زندگ نیتر ییای_ رو
 خودت بنده. دل به
 

*** 
روز  نیاز آن تلفن مشکوک از جانب خسرو و شروع اول بعد
 یزندگ

 !رینه فکرمان را درگ م،یاز گذشته کرد ینه بحث گرید مشترکمان،
تمام وقت کنار من بود و هر  سیرفت، دن یم شیخوب پ زیچ همه
 لحظه

خواست زمان را  یدلم م ی. گاهمیبرد یلذت م گریکدیوجود  از
 نگه
به  یروز زیتمام نشود... اما همه چ ییایتا آن لحظات رو دارم
 انجامسر

 سیکه دن دیمن هم همان روز به آخر رس هیرسد و قض یم خودش
 آشفته

زد، نه  یبود، نه حرف ریخانه برگشت. ذهنش آنقدر که درگ به
 ییغذا

 ی. حالش را نمدیاز من به اتاق رفت و خواب. بعدهم جلوتر خورد
 .دمیفهم
بد  الیخ کیکردم، هزارو  یم یکار دیبرپا شد، با یدلم آشوب در
 به



ام ربط داشته باشد که  یهجوم آورد. نکند به گذشته نکبت مغزم
 آنقدر بهم

 یسرکنده طول و عرض آشپزخانه را م یبود؟! مثل مرغ ختهیر
 رفتم و

گرفتم و به همان منظور به  وهیآب م انویآمدم، آخرش دو ل یم
 اتاق رفتم.

و صورتش را با  دهیدراز کش وار،یتخت، به سمت د یرو سیدن
 دست

کنار تخت  زیم یدستم را رو ینیبود.جلوتر رفتم و س پوشانده
 گذاشتم.
 تم:را دراز کردم و مهربانانه گف میکنارش نشستم و پاها زین خودم
 ..؟یبزن یحرف یخوا یجانم نم سی_ دن
به سمتم برگشت، آنقدر که چهره اش خشن بود،  عیو سر تند
 دم،یترس
و آب دهانم را قورت دادم. با ترس  دهیخودم را عقب کش یکم
 :دمینال

 گرفتم. وهی_ برات آب م
نزد.  یحرف یکنارم، نشست؛ ول شیبه خودش داد و در جا یتکان
 نیهم
 بود. رینظ یانعطاف نشان داده بود، ب که
 لبش، گرفتم: کیرا بدست گرفتم و نزد وهیآب م وانیل

 ..زمیعز ای_ ب



بلند کرد و نگاهم کرد. نگاهش پر بود از حس عشق و محبت،  سر
 یم

 را درک کنم. نیا یبه خوب توانستم
. دیرا گرفت و همانطور که به من زل زده بود، سر کش وانیل

 طاقت آن
 ه لب زدم:نداشتم، پلک زدم و دلبران گریرا د بیعج یها نگاه

کنم  یاز تنت به در م یکه بجون دار ی_ من کنارتم و هر خستگ
 عشقم.
 یاش را م وهینگاهش ّ برنده بود، داشت آبم زیبلند کردم، ت سر

 خورد و
 کرد. هول شدم و نگاه گرفتم. یبه من نگاه م همزمان

 مقدمه، بالفاصله گفت: یلب زد و ب خونسردانه
 ...رانیبرم ا دی_ من با

 !!ختیدر عمق وجودم، شکست و فرو ر یزیدلم پاره شد، چ بند
 :دمینال رلبیباز زل زدم و ز مهیدهان ن با

 ؟ی_ پس من چ
اش گذاشت و متفکرانه جواب  یکنار زیم یرا رو وهیآبم وانیل

 داد:
 گردم. یتا برم یمون ی_ تو م
 داد زدم: بایتقر ،یتهاجم
 ؟؟یگ یم یمعلوم هست چ چیرو بمونم! ؟ ه یچ ی_ چ



و کالفه وار  دیبلند خوشگلش، کش شیبه سرو صورت و ر یدست
 یپوف
 :دیکش
 نمونم. شتریدوهفته ب یکی دیبره...شا یزمان نم ادی_ ز

 از اشک نشست. ناباورانه لب زدم: یدر هاله ا چشمانم
م ...بخدا که دل؟یتک و تنها جا بزار نجایمنو ا یتون ی_ چطور م

 ذره شده. هی رانیا واسه
 .مات من شده بود سیشد و دن زانیو لوچه ام آو لب

 گفت: شه،یمهربانتر از هم
 ...رانیا میگرد ی_ ما باهم حتما برم

 زجه زدم: طلبکارانه
 ؟؟ی_ آخه ک

 _ هر وقت، وقتش بشه.
 :دمیاش کوب نهیبه س یمشت
 !ش!خودخواه نبا نقدریباشم که...ا نجایتو ا یتونم ب یمن نم ی_ ول
صورتم  یاجزا یاش رو ییایرفت و چشمان درام را باال گ چانه
 چشمان سرخم ثابت شد: یسپس رو و دیچرخ

، برگردم یبدم...وقت انجام دیدارم که با رانیا یکه تو یی_ کارا
 نبارویا
 میر ی...هان؟! مرانیا مینرفت دمیاصال شا م،یر یراحت م الیخ با

 .یکه تو بگ ییهرجا کا،یامر ای...اروپا
 غرولندلو، غرغر کردم: یدختربچه ها مثل



 دوس دارم. رانویخوام!! من فقط ا ی_ نم
 و دیگونه ام کش یصورتم گذاشت و شصتش را رو یرا رو دستش
 :دیخند

 اخماتو واکن... نیحاال ا ،یتو بگ ی_ باشه هرچ
و  یاما در عمق چشمانش نگران د؛یخند یکردم، محو م نگاهش
 یدلسوز
شد  ینش باشم، چطور مرفت الیخ یتوانستم ب یزد. نم یم موج
 سیدن

و هق هق  دیبازگشتش بود؟ بغضم باز ترک یبرا ینیچه تضم برود،
 زدم:

 مشیپ شهیخوام هم یکردم، م داتیمن تازه پ ،یزارم بر ی_ نه...نم
 کس... چیندارم، ه وی...آخه من کسیباش

 .میرفت ی،وگرنه باهم م ستی_ باور کن وقت رفتن تو ن
 

 ستمد سیشدم. دن یلباسم مشغول باز یگرفتم و با لبه  نییرا پا سرم
 را

 :دیچانه ام را باال کش گرشیبا دست د گرفت،
 یو محکم یخوام دختر قو ی...ازت مرانمی_ من فردا عازم ا

 و یباش
 به ویگردم...همه چ یتا برم ینیخونه بش نیزن وفادار، تو ا هی مثل
 لیدن

 .رونیب یخودتم بر ستیبهش بگو، الزم ن یداشت یهر کار سپردم،



با سر  د؛یشد، چون آنرا د ریگونه ام باز، سراز یگرم رو اشک
 را پس زد و محکم گفت: اشکم انگشت
 !گهینکن د هی_ گر
 را پشت گوشم انداختم و غرولندکنان، لب زدم: میمو

ع جم لمویطول بکشه، باروبند ومدنتیاز دوهفته ن شتری_بخدا اگه ب
 دنبالت... امیو م کنمیم

تا  یمواظب قلب خوشگلت باش یچارچشم دی_ دلبر کوچولو...با
 .گردمیبرم

***** 
 یترا آماده کرد، تا وق شیچمدان لباسها یاز وقت س،یرفتن دن روز
 زیکریبه دنبالش آمد، تا او را به فرودگاه برساند؛  نیماش با لیدن
 کردم. هیگر
. ختمیر یاشک م ها، لحظات رفتن هم مثل دختربچه نیآخر تا
 شد و ینم یبود و عصب شهیآرام تر از هم سیدن
 دانست یداد. انگار م ینم ریاز حدم، گ شیب یها هیگر یبرا گرید
 برپاست. ییچه غوغا دلم در
 "سی" دن
 سخت و قابل میو بدتر از آن، تنها گذاشتن نجال؛ برا ونانی ترک
 مهین یکارها رانیجز آن نداشتم. در ا یچاره ا یول نبود؛ تحمل
 بود که یتمام
سر  خسرو، طاقتم را به گاهیگاه و ب یدادم. تلفنها یم انجام دیبا

 آورده



 .بود
ا رنجال و جدا نشدنش  انیچهره گر ما،یآن ساعات را در هواپ تمام
 از

آوردم. انگار که من هم پدرش هستم، هم  یبه خاطر م خودم
 شوهر!
ه پدر و مادر، بزرگ شد یب بود، که نجال نیهم هیبه آن قض نگاهم

 و
 از من کجایاکنون همه آن محبتها را  ده؛یمحبت را اصال نچش طعم
 طلب

مسئله  نینشست. ا میلبها یرو تیاز سر رضا یکرد. لبخند یم
 نگرانم

آمد و از سروکولم باال رفتنش را  یکرد. به مزاجم خوش م ینم
 دوست
 هیمهمتر، گر. از همه دمیخر یرا به جان م شیو غرغرها داشتم
 ها و

کرد از حس لذت! سالها آن عشق  یتندش، پُرم م یها پرخاش
 را یپنهان
که مثل بتن  یا نهیخودم ممنوعه کرده بودم، به خاطر ک یبرا

 وجودم را
م. شکستن بود؛ از او گذشتم و خودم را عذاب داد رقابلیو غ گرفته

 نهیک



ز ازهر و بعد داشتم، وجودم را پر کرده بود از  ویمتریکه به د یا
 ازدواج
 گریبا اشکان، آن زهر، تمام درونم را دربرگرفت و د نجال

 نتوانستم به
 میخواستم برا یکشتم و م یفکر کنم. داشتم احساساتم را م عشقش

 مهم
دارد؛ اما عمق  ارتباطدوست است و چرا  یکه نجال با ک نباشد

 نیماجرا ا
ر فقط خودم را آزا نم،یدروغ یها یالیخ یمن با ب تشیواقع نبود،

 یم
 یتوانستم ب یبردم. من نم یلذت م نکاری...و ناخواسته از ادادم
 الیخ

 ود بو ییگذرا و لحظه ا م،یو آزار دادنش برا تیباشم. لذت اذ نجال
 بعد
 یو نشخوارها هایافتادم و با خودخور یآن به غلط کردن م از
 ام، یذهن

 کیه دچار تدادم...همانقدر سخت ک یم یرا عذاب سخت خودم
 یعصب
ه َکندم! همانقدر سخت ک یرا با ناخن م میبودم و پوست لبها شده

 چشمانم
 یافتاد و همانقدر سخت که دست خودم را برا یپت پت کردن م به
 نیاول



 به خاطرش داغ کردم. بار
 اتاطرکرد. داشتم خ داریتنم را ب یتمام سلولها دم،یکه کش یبلند آه

 گذشته لهیدر پ گرید دیکردم. نبا یرا در ذهنم مرور م انگرمیعص
 یم

شکنجه  یکردم. همه آن روزها یام را خراب م یو زندگ ماندم
 آور تمام

 شم.را در کنار نجال داشته با یزندگ نیتوانستم بهتر یو من م شده
 گرچه

 یم آمد و آزارم یباز به سراغم م ی، گاها آن افکار منفارتباط نیح
 داد
و  یهم بوده...عصب یگریدستان کسان د یتن جا نیا یرو که

 پرتنش
 قلب یکرد و برا یفروکش م جانمیشدم و وسط اوج و لذت، ه یم

ه گفتم ک یم راهیخوردم! آنقدر به خودم بد و ب یافسوس م دردمندم
 نجال
 جز سکوت نداشت؛ یشد...چاره ا یمتوجه آن رفتار و حاالتم م هم
 اما
 کنم. یخودم را درمان م عتریسر او قول دادم که هرچه به

گرفتن  ینشست؛ برا نیکه در فرودگاه مهرآباد، به زم مایهواپ
 م،یچمدانها
 و با چشمان کنجکاوم، اطراف را چرخ ستادمیحمل بار ا لیر کنار
 زدم.



زه که با گرفتن اجا دمیرا از دور د میگاردهایباد ریو اردش خسرو
 از

عبور کرده و با  یا شهیفرودگاه، از در ش یتیامن یمامورها
 من آمدند. سمت به یشادمان
 خوشحالم. دنتونیچقدر از د نیدون ی...نمنیخوش اومد یلی_ آقا خ
 لبم کشاندم: یرو یرا مالش دادم و لبخند شیبازو

 .نطوری_ منم هم
 به آنها را حمل کرد و هر دونفر شانه ریگرفتن چمدان ها، اردش با

 شانه
 ریسرد و دلپذ یسالن به راه افتادند. هوا یها یبه سمت خروج من
 اول
 باال آوردم. یو نفس دمیکش میها هیماه را به داخل ر ید

 ،ینوک مداد یسانتافا یرا زد و چراغ ها لیاتومب موتیر خسرو
 از
 میپارک شده، روشن شد. به آن سمت که رفت یها نیماش یال البه
 در

ست و خسرو پشت فرمان نش ریگرفتم و اردش یعقب جا یصندل
 هم کنار
 .دستش

 بم و مردانه اش، گفت: یگشت و با صدا لیسمت من متما به
 گم. یم تیمرگ عموتون رو هم تسل ی_ آقا چه خبرا؟ راست



درنگ سرم را به سمت پنجره کنارم گرفتم و خونسرد و خشک  با
 جواب
 :دادم

 _ ممنون.
آن حرفش به  د،یفهم یشناخت و به درست یخوب مرا م خسرو
 مذاقم
به  یخاطر صحبت را عوض کرد و با نگاه نیبه هم امده؛ین خوش
 جلو
 :دیبرچ لب
د ُدم درآورده...بعد از آزاد کردن شهرام اوم وایش کهیزن نی_ ا

 سراغمون
 !خارهیگرفت...به گمونم تنش م یاحوال شمارو م و

مورد،  یتز دادن و بحث کردن ب یدادم سکوت کنم، برا حیترج
 زمان

خواست.  یکوتاه م یهم بود؛ در آن حال دلم فقط استراحت یشتریب
 سرم
 یدادم و چشمانم را بستم که زنگ گوش هیپشتم تک یبه صندل را

 لمیموبا
 !ه امافتاد، به نجال تلفن نکرد ادمیبه صدا درآمد و تازه  بمیج در

 یندرآوردم. چهره دوستداشت میپالتو بیرا از داخل ج یگوش شتابان
 اش



 یم نیبا خودم تمر دیلبانم نشست. با یمحو رو یلبخند ،دمیکه د را
 کردم

ش به دل شیکه آرزو ییکردم. همان ها یاز الفاظ جذاب استفاده م و
 مانده
 خطابش کند" دلبر". یکس بود،

 آوردم: نییرا پا میتماس را لمس کردم و ولوم صدا کونیآ
 من! ی_ سالم دلبر کوچولو

 مبهم در آن نهفته بود: یو شکننده بود؛ غم فیضع شیصدا
 _ سالم جااانا...

 :دمیکش میبه موها ی! کالفه دستهیگر ریزد ز و
 ؟ی_ ا...باز که شروع کرد

 :دیرگه دار و پر از بغض نال یصدا با
 سال بهم گذشته. هیَق د   ی! ولیروز نشده که رفت هی_ هنوز 
 یمتوجه صحبتها ریگرفتم. خسرو و اردش میرا به جلو نگاهم

 یواشکی
داشت سرگرم  نیماش ستمیشده بودند و خسرو خودش را با س من
 یم

 .کرد
ولوم  آوردم و لب باز کردم: نییرا تا حد ممکن پا میصدا ُُ
 یم ،یکن یحالمو داغون م ینجورینگو فدات بشم...ا ینجوری_ ا

 ...سوزم
 داد حرف بزند. یامانش نم هیگر



 :دمیغصه نال با
 _ نجال....

. به دیچیپ لیاتومب یدر فضا یآهنگ ترک یو صدا دمینشن یجواب
 یصندل

 دادم و با غصه بازهم، زمزمه کردم: هیتک ام
 نکن یقراریباهات هستم...ب شهی_ نجال...من تا ابد و تا هم

 یکارام م انجاممنم از  ینجورینکن فدات شم! ا یقراری...بعشقم
 !که یانداز
 صاف کرد و ناله کرد: یرا کم شیصدا

 .یمونم تا زود برگرد یمنتظرت م_ باشه...پس 
 در یزدم و نه پلک باز کردم. گوش یبه عمارتم، نه حرف دنیرس تا

 کشاند. یو فکر نجال داشت به جنونم م بود دستم
****** 
را به  میکارها انجامگرفته، تمام شب را استراحت کردم و  دوش

 روز بعد
خسرو  یباشم و وقت شهیکردم سرحالتر از هم یکرد. سع موکول
 یدفتر
 یقطار م میرا برا دیو فروش اجناس جد دیثبت قراداد و خر از

 کرد،
 بلکنم. تا ق یدگیکردم متمرکز باشم و بتوانم به همه آنها رس یسع
 از



 یشتریب نانیکارها، اطم انجامسر زده و از  یبه چند گالر ظهر
 دایپ

بروم.  وایش دنیگرفتم به د می. بعد از صرف ناهار هم تصمکردم
 دیبا

انداختمش!  یرفتم و از قُدقُد کردن م یزودتر به سراغش م هرچه
 وایش
خوش پوش و عطر  شهیآوردم. مثل هم ریگ کش،یدر همان بوت را

 زده و
شد  یبود و نم سیف یب یکرده بود. کال ب شیهمه مهمتر آرا از

 حدس زد
 رنگ کرده و شال ییرا طال شیرا رد کرده! موها یچهل سالگ که
 .به تن داشت یجلوباز یسرش انداخته بود. مانتو یرو ،یتور

 _ به به...چشممون باالخره به جمالتون روشن شد آقاااا
که شد، در  کمینزدم.نزد یو قاطعانه نگاهش کردم و حرف محکم
 فاصله

 رونیداغش را ب یام سرش را باال گرفت و نفس ها یقدم مین
 فرستاد:

 !نمتیبب گهیکردم د ی_ فک نم
 قرار داد، میپالتو یرا رو کشیرا جلو آورد و انگشتان بار دستش
 آن را
 ادامه داد: زیتنفرانگ یو بعد با لحن تکاند
 نه؟! میحساب کوچولو باهم دار هیتسو هی_ 



 را بزند، سکوت که شیکند و حرفها هیکامال خودش را تخل گذاشتم
 کرد
 زدم: یطعنه پوزخند با

 نمونده... یحساب هی_تسو
 یبردم و همان دستش را که داغ کرده بودم بدست گرفتم، جا دست

و به تمسخر، لب و  دمیکش شیپشت آن بود. انگشتم را رو یسوختگ
 لوچه

 را جمع کردم: ام
 پشت دستت گذاشتم! ی...چه داغی_ آخ
 :ادمکامل ادامه د تیتنفر گرفت و با جد یباال گرفتم و لحنم بو سر

رو که رو دستت و دلت  یداغ نیا ،یکه زنده هست ی_ تا لحظه ا
 گذاشتم،
 چون نجال رو ،یفراتر گذاشت متیبمونه...چون پاتو از گل خاطرت
 طعمه
 .یو ازش سواستفاده کرد یکرد

و خون به  دیکش رونیانگشتانم ب انیدستش را از م خشمناک
 صورتش

 :دیو غر دییهم سا یدندان رو د،یدو
که به خودت اجازه  یبی وجود یاون دخترعوض کارهی_تو چ

 با من یداد
 ؟یبکن نکارویا



 شیپ یکرد، که لحظه ا یبر زبان جار دی" َم نَش" را آنقدر با تاک
 خودم
 !ستین یآدم معمول کیزن،  نیکردم، ا دیترد
 و او بازهم به دمیکش یقیکردم به خودم مسلط باشم. نفس عم یسع

 حرف
 و با حرص لب زد: آمد

قبول  ویزندگ نی...خودش اادیسرش ب یی_ اون حق خودشه هر بال
 کرده
 .بود

 شیمانتو قهیکامل، دست بردم،  تیبه جوش آمد و با عصبان خشمم
 را

 انزب م،یدندانها یبعد، از البه ال دمش،یو به سمت خودم کش گرفتم
 رونیب

 داد زدم: بایو تقر دمیکش
 ؟یدیدهنتو آب بکش فهم ،یاریاسمشو ب یخوا یم ی_ وقت
اش  قهیحرکتش ، مات من و حرکتم شد. بازهم  یزاغ و ب چشمان

 را
 ز،یکردم و تنفرآم کیگرفتم و دهانم را به گوشش نزد محکمتر

 گفتم:
...ازدواج کرده و ستین یزن معمول هی گهی_ اون دختر، االن د

 شوهرش



که  یهر بدخواه یبشکن، پَرا هیتونه با  یداره و م یبلند دست
 داره رو

...پس سرت به کار خودت گرم باشه و ادیکنه و صداشم درن یچیق
 اسم
 از خاطرت پاک کن!! شهیهم یرو برا نجال

 تعادلش را حفظ کرد یپرت شد؛ ول یاش را رها کردم، به سمت قهی
 و

 پشتش گرفت. واریبه د یدست
شده رو  یمتاسفم که رفته اون دختر دسمال یاون کس ی_ برا

 گرفته...
 کرد: زانیبه تاسف تکان داد و لبش را به تمسخر آو یسر
 گشت! یبرنم یمشتر یب یهر مهمون ی_ تو
 یرگ عصبم، م یبود که رو یزیمثل ناخن ت قایدق ش،یحرفها

 !دیکش
 بازهم به مغزم هجوم آوردند.. ،یبد و منف ینجواها

خبر  گرشید یها ارتباطحرفش درست باشد؟ اگر من از  اگر
 نداشته
زود اعتماد کردم؟ چرا به خودم فرصت  نقدریچه؟ چرا ا باشم
 ندادم؟

 ادیداشت فر یگرید زیذهنم بود! اما قلبم چ یحرفها، نجواها نیا
 زد: یم



شروع کرده...نجال آن دختر سابق گذشته  دیجد یزندگ کی" نجال 
 ست،ین
 االن فقط تو را دارد...نفسش به نفس تو بند است" او

 حال، لب باز کردم: شانیدم و پرفرو کر میدر موها پنجه
 ست،یهم در گذشته مرتکب شده باشه، مهم ن یی_ نجال هر خطا

 مهم االن
 اآلنشه. یزندگ و

 را به تنش صاف کرد: شیزد و مانتو یپوزخند
 یوجود نداره برا ینیتضم چیقاطعانه حرف نزن! ه یلی_ خ
 نیهمچ
 نکنه! انتیخ یزندگ یکه تو ،یزن

جمله آخرش قلبم را به آتش  یسوهان روحم شد؛ ول شیحرفها
 . مندیکش
 درصد هم به کیتوانستم،  یآن کلمه به شدت انزجار داشتم، نم از

 خودم
 حرفها را بقبوالنم! آن

 ابود، کامال خودم ر نیو تالشم بر ا یفاصله گرفتم، سع یکم ازش
 رفتارم مسلط باشم. ینشان دهم و رو خونسرد
 یهباز شد، نگا گرشید یگفتن حرفها یراه برا ،دیرا که د میآشفتگ

 به
شد و  یپخش م کرهایداشت از اسپ یمیانداخت، آهنگ مال اطرافش

 رفت



 لهیکه به م دیکش یرهنیپ یرو یدر آن قسمت بود. دست یآمد کم و
 یفلز

 به لب زد: یلبخند روزمندانهیبود، بعد پ زانیآو کنارش،
 یندخاصه. اون با لو یلیییخداماد!... نجال  ی_ ازش غافل نشو آقا

 برده و ینجوریام هم گهید یایلیدل خ یدلتو برده؛ ول هاشیگر
 کرده! گرفتارشون

جمع کنم،  عتریکردم آن بحث اعصاب خردکن را هرچه سر یسع
 انگشت
 کردم: دشیباال گرفتم و تهد دیام را به تهد اشاره
 چه خواسته ،یمن و نجال سرک بکش یبه زندگ گهیبار د هی نمی_ نب
 و
شه و  یکاسه صبرم تموم م نباریناخواسته...! مطمئن باش ا چه
 گهید

 دم! یبه خرج نم لطافت
 جلو داد و با اقتدار لب زد: نهیمطمئن بود، س یلیخ انگار

به کار من و امثال من نداشته باش...من  ی_ زنتو جم کن و کار
 هر
اره؟ خب ...دوست دنمیش ینم یتعهد کس یهم که بزنم، پا یگند

 داشته
 یاشکال چیکرده؟ ه ریگ ششی...دلت پمیستین لیما که بخ باشه؛

 ینداره؛ ول



 نیداره...بب یانقضا خیتار هینجال  یبرا یهرکس زم،یبدون عز نویا
 خیتار

 تو رو چند زده! مصرف
 زدم رونیب ک،یحال از بوت شانیو داغان بودم، پر یکه عصب آنقدر

 و
 که شدم داد زدم: لیاتومب سوار

 _ حرکت کن!!
دانست  یپدال گاز فشرد. خسرو م یرا رو شیحرف پا یب ریاردش
 بهم
 یزد، نه سوال یخاطر نه حرف نیهستم، به هم یو عاص ختهیر

 .دیپرس
م مدا وایش یرا سفت و محکم گرفتم و پلک بستم. حرفها میها قهیشق
 یتو

ا خواست ب یبودم، دلم نم ختهیشد. آنقدر که بهم ر یپژواک م مغزم
 نجال

 عذاب آور بازهم به سراغم آمده بودند! یشوم. فکرها همکالم
****** 
 " بابک"

به  دنیرس یکاغذ انداختم. برا یبه آدرس نوشته شده رو ینگاه
 نجال،

 رهراه، باالخ یراه نمانده بود. بعد از چند روز مشقت و سخت یلیخ
 به



 وبه معده ام فشار آورده و دل  ی. گرسنگدمیو شهر آتن رس ونانی
 روده

 واطراف انداختم  یبه مغازه ها ی. نگاهدیچیپ یداشت به هم م ام
 وارد

دانستم، دارم چه به خورد معده  یشدم. درست نم یچیساندو کی
 چارهیب
 یبود. نگاه طیشکمم در آن شرا رکردنیدهم. قصدم فقط س یم ام
 به

گرفتم  میداد. تصم یمام انداختم، سه ظهر را نشان  یمچ ساعت
 یبرا

 ردایقبل از د دیراه در تنم بود و با یبروم. خستگ ییبه جا اقامت،
 با

 نییدر پا یشدم. مسافرخانه ا یگرفتم و سرحال م یدوش م نجال،
 شهر،
و  دمکر یم دیپول داشته ام را با تیریاقامتم انتخاب کردم. مد یبرا
 همه

 ودمزدم که با همان مقدار پول، نجال را هم با خ یم دیرا با زورم
 به
کس  چیکه دست ه ییهم به جا دیدانم! شا یبرگردانم، نم رانیا

 بهمان
 ضیاز افکار درهم، دوش گرفتم و لباس تعو ی! با حجمنرسد

 کردم. بعد



به  رونیکرده و ساعت از نه شب که گذشت، لباس ب یاستراحت هم
 تن

. رفتم که از نجال داشتم یهمان آدرس به ،یو سوار بر تاکس کردم
 دل
دانستم چه  یدلم نبود، بعد از آنهمه وقت و آن سه سال؛ نم یتو

 یبرخورد
 ش،یاصال نجال مرا نخواهد و مثل چندسال پ دهمیباشم...شا داشته
 دلش با

دانم! به هر حال من عزمم را جزم کرده بودم و  ینباشد! نم من
 یبرا
 یمایبه س ل،یشمردم. از پنجره اتومب یلحظه ها را م دارش،ید

 شهر
روشن مغازه ها و عبور عابران  یافکندم، به چراغها ینظر

 ...ادهیپ
کردم،  یفکرش را نم چوقتیبود! ه یبیچه سرنوشت عج واقعا
 کینجال 
محو  ی! لبخندیمرفه و سلطنت یباشد با خانواده ا یونانی دختر
 لبم یرو

پارک  یرا گوشه ا لیبه مقصد، راننده اتومب دنیو با رس نشست
 کرد و

اش را حساب کردم و  هیزد که متوجه نشدم. کرا یحرف یونانی به
 ادهیپ



 بود که یگرفتم. همان ساختمان می. نگاهم را به ساختمان جلوشدم
 عکسش

 .نجاستیبودم و گفته بودند، محل سکونت نجال در ا دهید را
 ندبود! نک دهیامانم را بر یو دودل دیرفتم. ترد یسمت در ورود به

 نجال
 با برده باشد و محلم نزارد! ادیپس بزند! نکند اصال مرا از  مرا

 زنگ در فشردم. یتکان دادم و انگشتم را رو یسر ،یسردرگم
 یاما در باز نشد. بازهم انگشتم را رو دم؛یخودم را عقب کش یکم

 زنگ
افکندم. باز زنگ را  یساختمان نظر یروم یو به نما فشردم

 زدم...انگار
 در، یآهن یها لهیم یدر خانه نبود. جلو رفتم و از البه ال یکس

 داخل
 یخاص زیو چ اهیرا نگاه کردم. پر بود از درخت و گل و گ خانه

 دایپ
 یمنشستم و تا نجال را ن ی. اگر شده تا صبح همانجا دم در منبود
 دم،ید
 رفتم! ینم

 نگاه نیوصل شد، به لنز دورب فنیآ نباریزنگ را فشردم. ا بازهم
 کردم

 لب زدم: جان،یماالمال از ه یبا قلب و
 _ نجال در رو باز کن...منم بابک!



سبز  یوارد فضا یوصف نشدن یحرف در باز شد و من با شاد یب
 داخل
 شدم. خانه
. شدم کیبه اطرافم به داخل خانه نزد ستنیآرام و نگر یقدم ها با

 سوز
 کیپوستم نشست، کتم را به خودم فشرده و راه بار یرو سرما

 سنگفرش
 بود که یگرفتم. همان ساختمان می. نگاهم را به ساختمان جلوشدم

 عکسش
 .نجاستیبودم و گفته بودند، محل سکونت نجال در ا دهید را
 ندبود! نک دهیامانم را بر یو دودل دیرفتم. ترد یسمت در ورود به

 نجال
 با برده باشد و محلم نزارد! ادیال مرا از پس بزند! نکند اص مرا

 زنگ در فشردم. یتکان دادم و انگشتم را رو یسر ،یسردرگم
 یاما در باز نشد. بازهم انگشتم را رو دم؛یخودم را عقب کش یکم

 زنگ
افکندم. باز زنگ را  یساختمان نظر یروم یو به نما فشردم

 زدم...انگار
 در، یآهن یها لهیم یدر خانه نبود. جلو رفتم و از البه ال یکس

 داخل
 یخاص زیو چ اهیرا نگاه کردم. پر بود از درخت و گل و گ خانه

 دایپ



 یمنشستم و تا نجال را ن ی. اگر شده تا صبح همانجا دم در منبود
 دم،ید
 رفتم! ینم

 هنگا نیوصل شد، به لنز دورب فنیآ نباریزنگ را فشردم. ا بازهم
 کردم

 لب زدم: جان،یماالمال از ه یبا قلب و
 _ نجال در رو باز کن...منم بابک!

سبز  یوارد فضا یوصف نشدن یحرف در باز شد و من با شاد یب
 داخل
 شدم. خانه
. شدم کیبه اطرافم به داخل خانه نزد ستنیآرام و نگر یقدم ها با

 سوز
 کینشست، کتم را به خودم فشرده و راه بار پوستم یرو سرما

 سنگفرش
 یدرخت بود و گلها ک،یرا گرفتم و رفتم. اطراف آن جاده بار شده
 یرنگ
ه همان جاد یدر آن وقت از سال هم سرحال و زنده بودند. انتها که
 هم
 یداخل شدن، وصل م یختم شد که به چند پله برا یساختمان به

 شد.
پرده  یافکندم. پنجره ها ینظر یونریب یکردم و به نما یمکث
 و دهیکش



. همان لحظه در باز شد و ستمیروشن سردر آن را نگر یچراغها
 یدختر
 شیشانه ها یرو یدر چارچوب آن مشاهده کردم که شنل بافت را

 انداخته
 زده اش را به من گرفته! خینگاه  و
وک کردم، بازهم ن یپله اول باال رفتم و از سر شوق خنده بلند از

 زبانم
 لب زدم: یکرد؛ به سخت ریگ

 !نمتیبی...میی_ نج...نج..نجالاا....خو..خو...خوشحاااالم....م
 !ینه حرف خاص ،ینکرد! نه لبخند یحرکت چیه
 دوم را هم باال رفتم. پله

 _ نج..نجالااا
. نمیتوانستم، به وضوح در چهره اش بب یرا م رتیو ح یناباور
 یحرف
 :دیانگار که از ته چاه در آمد، به گوشم رس شیاو صد نزدم

 ؟؟؟یکن یچکار م نجای_ تو ا
 کردم: یسر شوق و شعف، خنده بلند از

االن واقعا  یول دم؛یکش یسخت یلیدنبالت گشتم...خ یلی_ خ
 خوشحالم از

 کردم. داتیپ نکهیا
 جستجوگر به اطرافش انداخت و بالفاصله گفت: ینگاه

 برو... نجای_ از ا



که شدم،  کشیباال رفتم و بدون توجه به حرفش، نزد یگرید پله
 گفتم:
تا  یدون یم دم؟یکش ییایچه سخت داکردنتیپ یبرا یدون ی_ م

 اومدن به
 گذاشتم؟؟ هیاز جونم ما نجا،یا

 یکم نم شیها ییبایاز ز یزیاش مشوش و نگران بود؛ اما چ چهره
 کرد!
گونه اش،  قیعق یبراقش، سفت و سرخ گونه بود و لبها یها گونه
 یتو

 .دیدرخش یم صورتش
، ختمرا به او دو ازمیفاصله اش قرار گرفتم و نگاه پر از ن مین در

 اجازه
 زدن بهش ندادم و لب باز کردم: حرف
 بی همه چیز سیسرت آوردن! اصال اون دن ییدونم چه بال ی_ نم
 یعوض

به چنگ آوردنت اون همه بال سر من و  یداشت که برا کارتیچ
 هیبق

 .آورد
 دانم چرا آنقدر هراسان بود! باالخره لب باز کرد و گفت: ینم

 منو به اونا برگردوند. سیخونواده ام اومدم، دن شی_ من پ
زد، حالم  یحرف م لکس،یآنقدر ر ،یراجع به آن عوض نکهیا از
 را



 یمغزم انگار اتصال یها میکرد. همانقدر خراب که تمام س خراب
 کردند.

 م:صورتش داد زد یتو
 کنه؟ هااان! یم نتینکنه تمک ؟ید یم سی_ نکنه بهش سرو

کردم،  یکه تصورش را م یو آرامتر از آن دیدرهم کش یا چهره
 جواب

 :داد
 ینم مویزندگ یتو یشرویاجازه پ یبه هرکس و ناکس گهی_ د

 دم...حق
 !یصداتو برام باال ببر یندار
سرش آمده بود!  یینه؟ چه بال ایخود نجالست  نیداشتم ا شک

 خودم هم
خاطر سرم را به نشانه  نیتند رفتم؛ به هم یلیدانم، خ یم

 یشرمسار
 :دمینال رلبیگرفتم و ز نییپا

 نبود! نی_ ببخش...قصدم توه
 او حق به جانب لب باز کرد: نباریا

 یم یا گهید یکردن تو مملکت شما معن نیدونم توه ی_ نم
 نجایده؟..از ا

 ...هرچه زودتر.برو
 نیا د،ینپرس ینامرد!؟ حت نقدریشکست! بدجورهم شکست! ا دلم

 چندسال



 بوده ام و چه به سرم آمده! کجا
 بغض کردم: ن،یو غمگ سرخورده
 شنوم؟ ینجال؟ دارم درست م ی_ خودت
 :دیتر از لحظات قبل، غر محکم

 از شتریدم ب یخونه تنهام و اجازه نم نیمن تو ا ،یدی_ درست شن
 نیا
 .یباش نجایا

ام را به خاطرش به خطر  یشد! زندگ یداشت تکه تکه م قلبم
 انداخته
 ام! یکارو زندگ یگفت، بروم پ یآنوقت او چه راحت م بودم،

 :دمیماالمال از درد و غصه نال یقلب با
 گم؛ از ته دل یم مون،ییچندسال آشنا نی_ نجال هنوزم بعد از ا

 خوشحالم
 جمله؟ نیهتر از اب میاونشب باهات آشنا شدم...!مگه دار که

اه تاب دار و بلندش را از باال نگ یگرفت، مژه ها ریرا به ز سرش
 کردم.
استفاده  تیتنگ شد! االن که سکوت کرده بود، از آن موقع نفسم

 کردم،
 و گفتم: دمیرا به هم مال دستانم
 داخل؟ ادیب یکن یمهمون ناخونده رو دعوت نم نیسرده...ا یلی_ خ
بلند کرد. چشمانش، آن دو کوه عسلش را به من دوخت و با  سر

 یوقفه ا



 دهان باز کرد: کوتاه
 .یایشه داخل ب یداره...نم نیدورب نجای_ ا

ه کجاست، خان قایدانستم آنجا دق یرا به اطرافم گرفتم، نم نگاهم
 یپدر
 ! نگاه پرسشگرم را به او دوختم:انه؟یاست  اش
 کجاس نجال؟ نجای_ ا

 آزاد کرد:را  نفسش
 _ خونه من!

 بدنم را باال یو پرتنش بود و دما رانگریجمله کوتاهش، و همان
 برد!

 !؟ی_ نجال تو...ازدواج که نکرد
ش اه ازهم باز شد یگفتم و تمام حواسم به لبها دیام را با ترد جمله
 بود و
 دارد! یآن بودم که چه جواب مات
 به حرف آمد و جانم را به لبم رساند: یخونسرد با

ز دنبالم و ا یایمن، اونموقع قشنگ بود که ب یبابک...برا نی_ بب
 اون

 زاتموم شده و آرامش بعد  یکه همه چ ینه االن ،ینجاتم بد عمارت
 بدست آوردم. طوفانمو
 نهمهیدنبالت؟ که ا ومدمیبدم چرا ن حیبرات توض یخوا ی_ خب نم

 وقت
 بودم؟ کجا



 گفت: ه،یاز ثان یشد و به چشمانم زل زد، بعد از کسر ساکت
کنار ساختمان پارلمان باش.  ی_ فردا راس ساعت سه، دم باغ مل

 یم
 .نمتیب
 :دمیلب برچ جانزدهیخواست در را ببندد، ه تا

 ؟ید ی_ نجال چرا پا نم
 جواب داد: تیّ بست و با همان جد مهیرا تا ن در

 که گفتم. یینجایهم ایفردا ب ومده،ین یبرو تا کس نجای_ از ا
 و اتیدر قلبم به پا شد! تمام حدس یانفجار یرا که بست، صدا در

 گمانم
و به  دمیبادکرده ام کش یگلو یرو یاز آب درآمدند. دست غلط

 ییدردها
بودم!؟  یآن کره خاک یام داشتم، فکر کردم. من کجا نهیدر س که
 به دینبا
 رفتم! یم فنا
** 
که  یتازه ا ی! مدام چهره نجال و حرفهادمیرا تا صبح نخواب شب
 از او
ه بداشت و دست و دلم  یفیلرز خف میکردم. پاها یرا مجسم م دمیشن
 ییجا
. کرده بود ریتمام وجودم را درگ یدیشد. ترس و دلهره شد ینم بند
 با



اگر مرا  ؟یکردم" اگر ازدواج کرده باشه چ یمدام تکرار م خودم
 گرید

 ؟"رفته را اشتباه رفته باشم چه یراهها نیچه؟ اگر همه ا اهدنخو
ط بود، تا ساعت دو، در اتاقم ماندم و فق یدانم! به هر زور ینم

 طول و
 ی. فشار استرسم آنقدر باال بود که نممودمیاتاق کوچک را پ عرض
 کنم. ضیرا تعو میلباسها یحت توانستم،

گرفته و به مرکز شهر  یتاکس کیزدم و  رونیمسافرخانه ب از
 رفتم.
 یلندشدم، نجال را از دور کنار همان ساختمان ب ادهیکه پ نیماش از
 که

 به تن داشت و از شال و یرنگ یخردل یمشاهده کردم. پالتو گفت،
 کاله
 یچهره اش را از آن فاصله نم ق،یاستفاده کرده بود و دق هم

 توانستم
قط د؛ البته نه کامل، فچون شال را دور صورتش پوشانده بو نم،یبب
 کی

 لبم، سالم کردم. یرو ی.. جلو که رفتم، با تبسمدور
در  یکس دییپا یداشت م ییاطرافش بود، گو رینگاهش درگ هنوز
 بیتعق
 یاز کم محل تینباشد! رد  نگاهش را گرفتم و به شکا زشیگر و
 ش،یها



 کردم: یا طعنه
 .یریگ یم لمونیتحو نقدری_ سختت نشه ا

غ با جواب سالمم را نداده، جلوتر از من به سمت د،یتازه فهم انگار
 ،یمل

 افتاد: براه
 .ای_ سالم...دنبال من ب

ر، در اطرافم چرخاندم. شه یرفتم و من هم ناخودآگاه، چشم دنبالش
 شلوغ

 ییدر رفت و آمد بود. نجال جلوتر از من وارد پارک شد. جا و
 و یدنید
از  یشده که به صورت تونل جاده سنگفرش ی. من هم روبایز

 درختان
 بود، پشت سرش براه افتادم. بایو ز دهیتن درهم
 کنه؟ یم بتیتعق ی_کس
 به سمتم برگردد: نکهیا بدون

 رفتار کنم. ینطوریدم ا یم حی_ نه، ترج
کرد! خبر نداشت که  یرفتار م نگونهیراحت داشت با من ا چقدر
 آن

 بلندش رساندم و یم هاام؟! خودم را به قد دهیرا چه کش چندسال
 بازهم

 پروا شدم: یب



از مابهترون برات چکارا کردن، که ما  ،یبد حیشه توض ی_ م
 رو تف
 ؟ینکرد سرباالم
شد، آنوقت راهش  قیکرد و با خشم در چهره ام دق یتوقف شیدرجا
 را

 مهین یچوب یرفت که درها یحرف به سمت کافه ا یو ب گرفت
 یباز

 شد، پشت سرش رفتم. مثل غالم حلقه به. جلوتر از من داخل داشت
 گوش
 نیدر باالتر یگرد زیدادم. به سمت م یم انجامکرد،  یم یکار هر

 نقطه
 یچوب و معمار یساخته شده از بنا ،یپنجاه متر بایسالن تقر آن
 با،یز

نشست و من هم متعاقبش نشستم. نگاهمان درهم  یصندل ی.رورفت
 گره

 نیاول یانداخت که برا یم یشب ادی. آن چشمها مرا داشت خورد
 بار
 توانستم باهاش راحت باشم. یبود، نم نی! آنقدر که سرسنگدمشید

 چرا
ود برنگشت؟ مگر قرار نب رانیبه ا گریاصال چرا د ر؟ییهمه تغ نیا

 باهم
 م؟یکن ازدواج



 :دیکش نشییلب پا یداد و زبان رو هیاش تک یصندل به
 نکهی...ایبد حیوضکاراتو ت لی_ خب...من نشستم و منتظرم دل

 ییهوی
 ؟یسراغمو نگرفت گهیبه سرت اومد؟ چرا د یچ

 سیبه دن نیهرچند دروغ یمتیکه خبر نداشت من او را به ق نجال
 فروختم!

و  یصحنه ساز ن،یخبر نداشت، رفتن به جشن هالوو یحت او
 نیدروغ
 !بود
به هم زدم و  یبد به سراغم آمد، چشم یتجمع افکارم، استرس از

 بدون
 نگاهش کنم، لب باز کردم: نکهیا

 دوست داشتم، تو شهیخوام بگم،من هم یم زی_ نجال قبل از همه چ
 تنها
 میتا بخوام تصم یخودش کرد ریکه فکرمو درگ یبود یدختر
 رمیبگ

 کنم. عقدت
و انگشتانش را به  دیاش را به سمت خودش کش یدنینوش لیوان
 دورش
 کرد. حلقه

 :ادامه دادم میحرفها یراحتر، به باقرا از من گرفت و من  نگاهش
 سراغت... امینتونستم ب گهیافتادم و د ریجشن گ ی_منم اونشب تو



اراده شده بودند.  یسست و ب میشدت ترس و دلهره، دست و پا از
 آنقدر
 هم باز، یو لکنت زبان لعنت دهیترس داشتم، آب در دهانم خشک که
 به

 آمده بود. سراغم
 سراغت. ومدمین گهیاجبار د_ م...من...من...به 

 :دیحرفم پر یمقدمه و خونسرد، تو یب
 سراغم؟ یاین گهیمجبورت کرد که د سی_ دن
 من! یخدا

سراغم...منو  یاین گهیو د ی_اون بهت باج داد که منو ترک کن
 چند بهش
 ؟یفروخت

 رفتم... وا
 هیراحت ترکم کردن...با  یلیاطرافم بودن خ یکه تو یی_مردا
 بشکن،

 تو! ینخواستن بهم فکر بکنن، حت گهید
 باال بردم: یرا کم میدهانم را قورت دادم، پرتنش شدم و صدا آب

 یخواستم و م یمن چقدر خاطرتو م ،یدون ی_خودتم خوب م
 خوام.
 جابه جا شد: یکم یصندل یرو

 نداره به نظرم! یدرست هی_ فروختن عشق، توج



 ش،یمایکرد، دلخور بودن به وضوح در لحن صدا و س ینم نگاهم
 دایهو
 :بود
و  یدو سال بردگ نیگم، از ا یخب...من از خودم برات م یلی_ خ
 خفت
و قضاوتم  نیقضاوتش با خودت، اونوقت بش گهیکردن...د یزندگ
 کن!

 شفاف تر از معمول شد و نگاهش را بر من تاباند. چشمانش
 ینیریرم و فراموشت کنم نجال.. شازت بگذ چوقتی_ من نتونستم ه

چندسال که  نیوجودم هنوز هست و تو ا یگرممون تو ارتباط
 نداشتمت،

 کردم. یزندگ التیبا خ شهیهم
حالش مثل من  دیگرفت، او هم غمزده شد، شا ریرا به ز سرش
 دیبود! شا

 نزد و من بازهم سخنگو شدم: یخاطراتمان افتاده بود. حرف ادی
 اومد سراغم و ازم خواست ازت بگذرم. سی_ دن
گشاد شده، ماتم برد، شجاعت به  یبلند کرده و با مردمکها سر

 خرج دادم
 حرفم را زدم: یباق و

 تو یچه خاک دیبا ایکردم، زجه زدم...گفتم خداا هی_ با خودم گر
 سرم



نم؟ کنامرد، واسه نامزدم گذاشته قبول  هیرو که  یشرط دیبا زم؟یبر
 شکر
من بدبخت رو  ی قهیانصافت خداااشکر به کاروبارت که  به

 و یدیچسب
 سختم فکر کردم، به سگدو ی...!به زندگیکن یرقمه هم ول نم چیه

که  یولبا مبلغ پ نکهیشده ام، به ا یبه خانواده متالش م،یالک یزدنها
 بهم
که  بدم...بعدشم آبها میبه زندگ یسروگوش هیتونم  یکرد م شنهادیپ
 از
 .رمتیو بگ شتیپ امیفتاد باز با ابیآس
 نیکرد، ا یگوش م میصدا داشت به حرفها یوقت ب تمام

 شیرفتارها
 مانآرام و باوقار، ه ینجال نیشد ا یداشت، باورم نم یتازگ میبرا
طاقت و کم صبر بود، که  یشناختمش! که ب یباشد که م یینجال
 آنقدر

 که مقابلم نشسته بود، پر ییلوندانه و خاص بود...نجال حرکاتش
 بود از
 و شرم و وقار! یزنانگ حس

 کوتاه ادامه دادم: یرا جمع و جور کردم و با مکث جمالتم
و گفت تو رو به عمارتش بکشونم...ما  دیبرام نقشه کش سی_ دن
 شبونه
 .یافتاد ریو تو گ یبه اون مهمون میرفت



سکوت کرده ....اما همچنان دیکش یقیکرد و نفس عم یسرفه ا تک
 بود.

ن و دو نفر نره قول هم منو با خودشون بردن، م یافتاد ری_ تو گ
 هی

شدم. اسلحه داشتن  ریدونستم کجاست اس یکه اصال نم ییجا مدت
 و راه
 . بهش گفتمدنمیبعد  دو روز اومد د ینبود! اون نامرد عوض یفرا
 چرا
 دادم؟ من که انجام یکردن؟ من که کارمو به خوب یزندون منو
 یهرچ
 گفت کارش باهام هنوز تموم نشده... یدادم؛ ول انجام گفت
 یگرفتم، مرور خاطرات مرگبار گذشته ام، آتش ریبه ز سرمو
 به میعظ
 عرق شده بودم. دستانم سیکرد و خ خی میانداخت! دست و پا جانم
 را به
 رگید نجایکردم، ا یم دایرا پ میشجاعت گفتن رازها دیبا دم،یمال هم
 آخر
 بود! خط

 _من بهت دروغ گفتم که صنم مادربزرگمه...! من پرستار صنم
 ...اصالنم پسر صنم.بودم

ها باال آمد. تن یگشاد شدند. نفسش انگار به سخت رتیاز ح چشمانش
 چاره



 نگاهش بود. دنیدزد ام
 صنم رو به عهده گرفتم، بعدشم اصالن یبودم که پرستار کاری_ ب
 گفت
 یتون یکنه و م یباالشهر غوغا متو  ،یرقص بش یمرب یتون یم

 پول
 یشدم؛ ول یمرب نی...تمام تالشمو کردم و بهتریاریب ریگ یخوب
 کارم
 رزنیکرده بود. پ یبود. صنم منو وارد ورطه هولناک ریگ هنوز

 چارهیب
 .دید یم مشیمثل عشق قد منو
، دهانش را گرفت و ناباورانه یبا دست، جلو دم،یکه رس نجایا به

 کلمات
 فرستاد: رونیلبش را ب پشت

 شنوم؟ یم ی_ دارم چ
ماجرا را  قتیخواست حق یدور افتاده بودم و فقط دلم م یرو
 نیا م،یبگو
اثر  چینگفتنش خودم را زجر دادم و ه ایسال به خاطر گفتن  همه
 یمثبت

 !نداشت
 ینکته مبهم تو یخوام...من فقط خواستم هرچ ی_ معذرت م

 گذشته ام
 !نیبرات بگم، هم دارم



 اصالن عموت نبود! نکهی_ من از دروغات خبر داشتم...از ا
 !دیپر میدانست؟ رنگ از رو یکجا م از

 ؟یدونست ی_ تو م
 .دیاش را نوش یدنیاز نوش یا جرعه

خواست از زبون  ی_ آره اصالن گفت که بهت کار داده...دلم م
 خودت
 !یکارو نکرد نیا چوقتیکه ه بشنوم،
 پته گفتن افتادم. به تته بازهم

 ی...ب..بگم، ولخواستمی...م ی_ خ...خ...خب...م..من...من م
 وقتش

 .ومدی...ن...نشیپ گهید
 بود، گرمانینگاهم کند، از پنجره کافه که در سمت د نکهیا بدون
 نگاه

 :دیکش رونیب
 یچو بگم  رمیاتو بگ قهی ومدمی_ همون موقع هم برام مهم نبود و ن

 .ی...چرا دروغ گفتشد
گرفتم و شروع  زیم ینگاهم را به دو انگشتم رو یشرمسار با

 کردم به
 کردن با آنها. یباز
کردم و  یم یسخت داشتم زندگ طیشرا نیخوام بگم، من تو ا ی_ م
 یوقت



بهم داد، خب اولش سخت بود قبول کنم؛ اما  شنهادویاون پ سیدن
 بعدش
 شم. یاز َشر صنم و اصالنم راحت م ینجوریا گفتم
 داد: هیاش تک یزد و به صندل یتمسخر لبخند به

 ؟یکن دایاز شر صنم نجات پ یتونست ؟یدی_ خب...به پولت رس
بودم.کاش همه  دهیاز سر حسرت و ندامت! کاش رس دم،یکش یآه
 زیچ

 کردم! یبود که فکرش را م یافتنیراحت و دست  آنقدر
 عدششدم، ب یاتاق زندون هیاز تو جدا شدم، منم تو  نکهی_ بعد از ا

 هم به
 دونم کجا بود. چشمامو که وا یمنتقلم کردن که نم یا گهید یجا

 کردن،
 اومد سراغم... سیسوله بودم،که دن هیسالن مثل  هی تو
 ستمبه گز گز کردن افتاد!! نگاه پر از استرسم را به پشت د میگلو

 انداختم
 .دمیپوستم افتاده بود، دست کش یکه رو یاهیزخم س یبجا و

 ...!پشت دستمم داغ کرد.چیول رو که بهم نداد ه_ پ
 ییو نا دهیکش ادیکه ساعتها فر یرفت، مثل کس لیکم کم تحل میصدا
 یبرا

 زدن ندارد! حرف
انداخت و بعد  یشد، نگاه دهیجستجوگرش، به سمت دستم کش نگاه
 لب و



 اش را جمع و جور کرد و حق به جانب لب زد: لوچه
 داشته. یلی_خب...خب واسه کارش حتما دل

هم به درون متالطم و پرآشوبم، اضافه شد! خاطرات  یدردمند
 تلخم در

 پژواک!! م،همیو زجه ها ادهایفر یشد و صدا یداشت زنده م ذهنم
 _ جووون مااادرت نکن! جووون ماادرت ازم بگذر...

دستم  یمحابا، انبر را رو یجمله را گفتم، ب نیکه ا نیهم اما
 گذاشت و

 !دیچیسرسام آور من، در فضا پ یناله ها آنوقت
 ترس، رنج و درد به وجودم هجوم آورده بود و تمام تنم به فشار
 رعشه
م کبود. دستم را محکم گرفتم و پلک بستم تا از فشار درد  افتاده

 شود؛ اما
 .ختیدر درونم شکست و فرو ر یزی! چنشد
ام از اون مبلغ پول، بر شتریو ب دهیبه من گفت، جونمو خر سی_ دن
 کار
 گرفته بود. مویو نامه آزاد وایداده...رفته بود سراغ ش انجام

 لیچشمانش زاغ و درشت شد. دل وا،یاسم ش دنیاز شن نباریا
 شیکنجکاو

 بود!! وایدانستم. به خاطر ش یم را
ه بهت کار داد کش،یبوت یو تو یبود وایدونم تو ام، طعمه ش ی_ م
 بود.



 و بودن که پسر میت هی وایکارم با من کرده بودن. اصالن و ش نیهم
 یکردن و به بهونه کار م یجوون و مانکنو جمع م یدخترا

 فرستادن
 یلیو استا ییبای...بخاطر زجیخل هیحاش یکشورها شتریآب، ب اونور

 که
من  به من کار داد و بی وجودانتخابمون کرده بودن. اصالن  میداشت

 شیپ
کردم، خبر  دایاسم و رسم واسه خودم پ یردم، کلک یفک م خودم

 نداشتم،
 .دنیبرام د ییخوابا چه

که منم  هیکیهمون بوت یدونست یم ؟یآشنا شد وایبا ش ی_ چطور
 توش
 کنم؟ یم کار

 یبار اصالن آدرسشو داد بهم و گفت، م هیدونستم.  ی_ نه...نم
 تونم برم
 همه مارک و برند هستن. گفتم آقا کنم، چون اجناسش دیخر اونجا
 نیما ا

ش خود پدرسوخته ا د،یواسه خر ییجاها نیهمچ میبر میندار پوالرو
 گفت،
بار اون  نیاول یکن...رفتم و برا دیبه حساب خودم خر برو

 فروشگاه
 .دمید کیاز نزد بزرگو



 دانم چرا شاد نبود! ینگاه کردم. نم نشیچهره غمگ به
درد و زخم، نجات  یو اصالن، با کل وایمنو از دست ش سی_ دن

 داد. دو
م دون یکه نم یجاده فرع هیشب تو  هیبودم و  یو زندان ریاس هفته
 کجا
که رهگذر بود،  ییمرد روستا هی لهیمنو ول کردن. به وس بود،
 نجات

کردم و تونستم به شهر برگردم. دستم به خاطر زخم و  دایپ
 یسوختگ
ا باصالنم  نیم برم. االن که ماشهم نداشت ییکرده بود و جا عفونت
 خودم
برگردم خونه  دمیترس یبرده بودم، م سیبه عمارت دن اونشب
 مامان
 هی یواشکیهم باهام نبود. رفتم و  یا لهیپول و وس چی. هصنم

 یسروگوش
دادم؛ اما چون اصالن خونه بود، نتونستم برم داخل. بازم  آب

 برگشتم
 برگزار شد. یکه مهمون ییو همونجا سیعمارت دن سمت

نبود، برم  ییراه در رو چیداشت و ه یادیز یمحافظا عمارت
 داخل.
جا پارک  هیبزرگ،  اطیاز اون ح یاصالن هنوز گوشه ا نیماش
 شده



 وا؛یش کیکردم، نشد برم داخل و برگشتم سمت بوت ی. هر فکربود
 اما
 به نجال ربط داشته باشه، ولو یمحلم کرد و گفت، هرکس یب اونم
 ربط هی

به کارش نداره. ازش جا و مکان خواستم، گفتم  یهم، کار کیکوچ
 کال
 ینم گهیگرفته و د مویبرگه آزاد سیام؛ اما گفت، دن ختهیر بهم

 خواد
بده...سرخورده و دست از پا درازتر برگشتم  انجامواسم  یکار

 سمت
همه  سیپول و زخم خورده بودم. دن یهدف و ب یاصالن. ب خونه

 مویچ
 م گرفت! آه نداشتم با ناله سودا کنم!از کبارهی به

 دستم بود. رد نگاهش را که یرو یسوختگ یجا خیهنوز م نگاهش
 :دمیبسته کش نهیزخم پ یرو یدست گرفتم،

 و لیخودمو به وسا ن،یپاورچ نی_ شبونه رفتم داخل خونه و پاورچ
 اتاقم

از خرت و پرتام بودم که  یمشغول جمع کردن بعض رسوندم،
 چراغ اتاق

! شدم ی. نفس نداشتم، داشتم خفه مدمیشد و اصالنو مقابلم د روشن
 نه راه



 ی! اصالن در رو بست و اومد سراغم، نمشیداشتم، نه راه پ پس
 خواست
از اومدنم باخبر بشه. گلومو گرفت و محکم فشارش داد،  مادرش
 اونقدر

 که دیبود خفه شم! بهم توپ کیبه دست و پا زدن افتادم و نزد که
 جاکش
 رزنیبودم که پ دهیاگه زود سر نرس ؟یرفت یکجا گذاشت یعوض

 یم
....کش مفت  ،یام که بلد شد یدزد ؟یکجا برد نموی...ماشمرد

 خور!
شد. بعدش هم بهم  یزد و فحش و ناسزا بارم کرد که خال اونقدر
 گفت تا
 به اسم یگفتم که تو عمارت مرد ره،یگ یازم م نشویآخر ماش قرون

 خواد!! یاز من م نویگفت اون ماش یول سه؛یدن
 ینداشتم. اصالن ب یراه فرار چیبودم. ه دهیرس یبن بست بد به

 رحم و
 یدونستم، کشتنم براش مثل آب خوردن م یمروت بود و م یب

 مونه.
مهلت خواستم و بازم به اون عمارت نحس برگشتم. خواستم  ازش

 هرطور
و  ردگایبود، از بس باد یتیانگار مامور امن نم؛امایرو بب سیدن شده

 محافظ



بودم... دم اون عمارت نحس  دهیواقعا بر گهیراننده داشت. د و
 نشستم تا
خان رو مالقات کردم. التماس  سیدن یاز محافظا یکی آخرش
 کردم،
 به ادی...اما اون مرد، زنیپس بد نویگفتم ماش نم،یرو بب سیدن بزاره

ه ببعد از سه چهار ساعت، باالخره  نکهینداد؛ تا ا تیاهم حرفهام
 عمارت
رو  سیکامل که شدم تونستم برم داخل و دن یدادن. بازرس راهم

 مالقات
ازش التماس کردم، کمکم کنه و از اون مخمصه نجاتم بده.  کنم،
 سیدن

دستور داد  گاردشیفقط سکوت کرده بود...بعدش، به باد اولش
 ئچیسو
 ،دادم یپس م نوی. خوشحال شدم. اگه ماشارنیاصالنو برام ب نیماش

که بهم داد گفت  چویسوئ سیداشت! دن یدست از سرم برم اصالن
 که
 زخممو نهینشه؛ چون اگه منو بازم بب دامیاونطرفا پ گهیو د برم

 یتازه م
 !کنه
دستم اشاره کرد، که هنوز چرک و عفونتش خوب  یزخم رو به

 نشده
 .بود



برخالف تصورم بهم گفت، بازم  اصالنو که آوردم براش، نیماش
 دیبا

 سرنوشت تلخم، یپس بدم، شکسته و رنجور شدم. داشتم برا حساب
 خوردم، که گفت: یم افسوس

 و همه یداد انجاممادرم  یکه در پرستار ی)به خاطر سهل انگار
 یزن آورد ،یهماهنگ یو ب یخونه زد نیکه به ا ییخسارتا

 دی...بانجایا
 .(یپس بد حساب
 که ییوایو ش سیپس دادم! خوبشم پس دادم...دور از چشم دن حسابم
 منو
 یاون کفتار عوض ز،یهمه چ یاصالن ب نباریکرده بودن، ا آزاد

 برام قبر
ت ؟ گفبرم و کار کنم. گفتم کجا کار کنم دیمدت با هی. بهم گفت َکند
 یوقت
 فهمم. خواستم از خونه اش فرار کنم، اما نذاشت و یشدم م یراه

 تا روز
 ام کرد. یزندون مقرر،
آن خاطرات نحس،  یادآوریبه مور مور کردن افتاده بود،  سرم

 قلبم را
 کرد! یپاره م کهیت

 گرفتم. ریبه ز سر



 ،یتو با کش ایهام دوباره از سر گرفته شد! من از راه در ی_ بدبخت
 قاچاق
ده مثل من گرفتار ش ایلی. اونجا فقط من نبودم، خیو رفتم دب شدم

 بودن،
 هم با خواست خودشون اومده بودن. ایبعض
به صورت داشت و تنها  ینشسته بود، نقاب زیکه پشت م یزن

 یچشما
سرمه گذاشته بود.  دیو درشتش رو در معرض د دهیکش ُُ

 مشخصات
کرد. به من که  یم ادداشتیشد رو  یکه نوبتش م یهرکس
 ید،چشمهایرس
نگاهم کرد و  رهیخ رهیشده و درشتش رو باال گرفت. خ شیآرا
 :دیپرس

 بگو. مشخصاتتو
 هستم. یجواب دادم:بابک زرد یگرفتم و زود نگاه

 ؟ی_ از تهران اومد
 _ بله...

 ؟ییکه االن کجا یدون ی_ م
 هستم. ی_ بله دب

 بوده؟ ی_ چند سالته؟ شغلت چ
 یسواالتش را خواسته و ناخواسته جواب دادم. منو برا همه
 شدن نگیمدل



دلهره  یز عاقبت شومم خبر داشتم، ولکردن. گرچه ا انتخاب
 یبیعج

و  یدب یوجودم رو احاطه کرده بود. دوسال موندن تو سراسر
 بعدهم

 چیکردم، ه یاحساس م یسخت و طاقت فرسا بود...گاه امارات،
 راه
ه آشنا شدم ک ی! اما با پسرجواناستیندارم و اونجا آخر دن یفرار
 تیریمد

 بود، بچه خوزستان یرانیو سازمان رو برعهده داشت. ا یویت فشن
 و

منش و بامرام...از سرگذشتم که براش گفتم، حاضر شد  یلوط پسر
 کمکم
دونست اصالن منو به اونا  یباال خبر داشت و م ی. از دستاکنه

 فروخته.
و  دیکه برنامه سفرمو چ ی.روزرانیکرد که بتونم برگردم ا کمکم
 بهم
. از دمیتا صبح نخواب ران،یتونم برگردم ا یمداد که  نانیاطم

 یخوشحال
 ییایاز راه در ،یشدم...بعد از دوسال سخت یبند نم ییشوق جا و

 برگشتم
 نیهمسراغت... امیو ب نمیبود که تو رو بب نی. تموم فکرم به ارانیا

 کارم



کردم و بعدش مرگ  یتو رو آرزو م دنیاول از همه د کردم،
 اصالن
 یگاردایباد یول نم،یخودم. تو رو که نتونستم بب یبا دستا اونم
 رو سیدن
کنم.  دایازت پ یبودم که نشان زشونیو گر بیو در تعق دمید یم

 سراغ
ا ه هیاز همسا یکیو از  دمید ینم یاصالنم رفتم. رفت و آمد خونه
 که

 گرفتم، گفتن صنم ُمرده و اصالن هم به خارج از کشور سراغشونو
 یکشورا نیدونستم اونکرگدن، تو هم یکرده...من که م مهاجرت
نکردم. از جستجو کردن تو هم  داشیپ یچرخه...ول یم اطراف
 دست

 .ونانی یرفت دمیتا شن دمی. اونقدر رفتم و پرسبرنداشتم
 ؟یدیشن ی_ از ک

 تونه کمکم یو م ستیخبر ن ی..مطمئن بودم بوای_ رفتم سراغ ش
 یرفت سیخبر داشت که تو به همراه دن وایشد، ش نطورمی...همکنه
 ونانی
 .یکرد دایخونواده اتو پ و

 گرفت: ریرا به ز سرش
 ؟یخوا یم نقدریواقعا منو ا ؟یهست ی_دنبال چ

 ییاشبها با چند ت نکهیکه درونم بود، خبر نداشت! از ا ییغوغا از
 عکس



 نکهیکردم! از ا یام ازش داشتم، خودم را خواب م یدر گوش که
 لذت
 ستموجودم بود و آن دوسال را نتوان یهنوز هم تو نمانیریش باطارت

 تن بدهم. یارتباط چیو ناخواسته به ه خواسته
م تو آسمونا ه یخوام که اگه بر ی_آره...نجال من اونقدر تو رو م

 دنبالت
 .امیم

 را به هم گره کرد و مضطرب نشان داد: انگشتانش
 ده. یم کار دستت سی! دنستین حیموندنت صح نجای_ ا
 شدم. داد زدم: یم وانهیاسمش هم از زبان نجال، د دنیشن از

 آب از سرم گذشته...مگه نه؟! گهیتونه بکنه! د ینم یغلط چی_ ه
 :دیکش یپوف کالفه

 یلیبرگرد...اون خ یکه اومد یکنم، از همون راه ی_ خواهش م
 یعصب

 .یو منو مالقات کرد نجایا یبدونه اومد هیخشنه. کاف و
 یرو ی. مشت محکمختیبهم ر ستممیبدنم باال رفت! کل س یدما
 زیم

 :دمیکوب
اعصابتر از اونم...منم دارم واسش! اون اصال چکاره  ی_ منم ب
 توئه که
 ت؟چرا تو عمارتش تو رو نگه داش نجا؟یراه افتاده اومده ا باهات



 یداشتم. حت دیدلم غمباد کرده بود، ترد یکه رو یگفتن حرف از
 گفتنش

 داد. یرم مآزا هم
 تو... ؟یخواسته؟ حاال چ شی_ نکنه تو رو واسه استفاده ابزار

 شده داد زد: یرا قطع کرد و عاص حرفم
 گهینه من د هیاونطور مرد سی...تمومش کن!! نه دنگهی_ بسه د
 اون آدم
 .زمیو زبون بر امیالس ب یکه بخوام واسه هر ننه قمر سابقم
داد؟ چرا  یکرد؟ چرا وا نم یبود که از من پنهانش م یزیچ چه

 بامن تا
از تصور  یخواست از شرم خالص شود؟ حت یکرد؟ چرا م ینم

 کردنش
 کرد." نکند با یذهنم صدا م یوحشت داشتم! مدام آن جمله تو هم
 سیدن

 کرده باشد؟!" ازدواج
داشتم، فکر  یزدم و سع یآمد، با لگد به آن م یذهنم که م یتو

 منحرف
 .نکنم

 ام را خوردم. یدنیاز نوش یرا حفظ کردم و جرعه ا آرامشم
 یعشق یول م؛یکرد رییتغ یچندسال کل نی_ باشه...قبول که ما تو ا

 که به
 هنوز سرجاشه. میداشت هم



 :دیحرفم پر انیم یتند
خودت  شیعاشقت نبودم بابک! پ چوقتینبوده! من ه ی_ عشق

 نطوریا
 یداشتن و وابستگدوست  هیمن عاشق تو نبودم... یول ؛یکرد فکر

 !نیبود، هم یمعمول
 !! له شدم...خشکمختیسرم فرو ر یتمام آسمان خراشها، رو انگار
 زد
 ماندم: رهیبه دهانش خ و

م دون یو م یبود یاقتیکنم، چون تو پسر بال تتیخوام اذ ی_ من نم
 تو
 وانیکل جر اد،ی یدلم نم گهیکه د یدیکش یمدت هم اونقدر سخت نیا

 برات
 چیو به ه یرو ترک کن نجایخوام ا یبدم. فقط ازت م حیتوض

 عنوان، به
 !ستیوجه ممکن ن چی...چون به هیو کنارم موندن فکر نکن من
 در وسط است. یگریکس د یشدم،که پا یداشتم، مطمئن م گرید

 ه؟یاون ک یگ ی_ چرا نم
 ؟ی_ ک
 یبه خاطرش، کامل تو چشما یستیکه دلتو برده و حاضر ن ی_ اون
 من
 !یکن گاهین
 نگاهش را غالف نکرد! گرینگاهم کرد، د قایعم نباریا



 یپتونم باشم...پس برو  ینم ستم،یتو ن یتو زندگ گهی_ بابک من د
 کارت.

بندازمش.  کهیبود، دوست داشتم تشرش بزنم، ت دهیآنقدر رنج دلم
 دیشا
 گرفت و ناخدا، سکان یدلم، آرام م یایدر یها یناآرام نطور،یا

 یکشت
 گرفت. یرا بدست م اش

دوست داشتن داره؟ کجاش جذابه؟  یعوض بی همه چیز_ آخه اون 
 از یچشما
 اش؟ یخینگاه سرد و  ایدرآمده و خشنش؟  حدقه
 خشمش را در لفافه پنهان کرد: یول د،ییهم سا یرو دندان

 قضاوت نکن! نطوریا یدون یکه نم یزی_ راجع به چ
 یراب کجایآنهمه اتفاق،  دیبود، چرا با دهیقلبم به هزار رس شمارش

 من
 افتاد! یم
 بلند شدم و خشونت بار گفتم: میجا از

اشراف  هیدرباره  دیندون نبا یچیمن ه ،یگ ی_ آره تو درست م
 زاده

 .نیزاده و ثروتمند لینظر بدم...هرچه باشه، شما اص ینجوریا
 اش نکن! دهیچی_ بابک لطفا بحثو پ

 .یت دار_ باشه...هرجور که دوس



گرفتم، درست مثل  میفکر، حرکت کردم و تصم یزود و ب یلیخ
 !شهیهم

دوست  یگفتن، برا ی...راست مدنتی_ من اشتباه کردم اومدم د
 داشتن
 .یانقضا دار خیتار هی یکس هر

 و پرتنش شد: یعصب
 !نمتیخوام بب ینم گهی_ د
م ا نهیس یآمدم. قلب پرتالطمم، با شدت تو رونیگرد از کافه ب عقب

 یم
 دیبار یم یبرف، به آرام زیر ینداشتم. دانه ها ی! حال درستدیکوب
 و
 یدر آن حوال ،یمکتین یکرده بود. رو دپوشیرا سف نیزم یرو

 نشستم
 ، بهام گرفتم و از شدت برودت هوا نهیکرده ام را به س خیدستان  و

 خودم
م. و رنجور بود مانینجال و صحبت با او پش دنی. چقدر از ددمیچیپ
 کاشیا

سکه  نطور،یماند و ا یدر دلم م شهیهم یدوست داشتنش برا طعم
 کی

 رییتوانست تغ یآدم مگر چقدر م کیمن،  یکرد!! خدا ینم پولم
 کند. آن



نگاهم  یهم به درست کباری ی! حتینجال! با آنهمه اغواگر هم
 نکرد!! تمام

 یم زیرا در ذهنم، آنال مدت، چهره و رفتار و حرکاتش آن
 کردم.اشک

 رهیخ میو نگاه حسرت بارم، به جلو دیگونه ام چک یرو یگرم
 ماند، به
 یم یاز آن حوال یکه هر کدام به بهانه ا یو آمد رهگذران رفت

 گذشتند،
 در حال جروبحث! یگریو تودار؛ د نیغمگ یکیشادوخندان،  یکی

 یمن برا شد و یساعت و زمان در آن لحظات متوقف م کاش
 شهیهم
ام  یتوانستم به زندگ یکاش م یشدم. ا یخشک م مکتیآن ن یرو
 انیپا

د ب یلینجال بود، که آن هم تمام شد. خ دنیام د ی...همه دلخوشدهم
 هم
 شد. تمام

 " نجال"
دربست، خودم را به خانه رساندم. حال چندان  نیماش کی با

 یمساعد
مه توانستم باور کنم، بابک به خاطر من آنه ی. هنوز هم نمنداشتم
 راه را



 یمدام ترس داشتم و استرس سراپا ،یآمده! از طرف ونانی به
 وجودم را
 رونیب ینفهمد. برا یزیاز آن مالقات چ سیبود، که دن دربرگرفته

 رفتن
نبود  یدر آن حوال یدانم کس یخانه، به شدت مواظب بودم و م از
 که
داد و هرچه زودتر آنجا را  یم تیکاش بابک رضا ی. اندیبب مرا
 ترک

 اگر از سیکرد. دن یکاش آن ماجرا را همانجا تمام م یکرد. ا یم
 هیقض
 ودآن ماجرا ب ریبرد، ول کن ماجرا نبود. آنقدر فکرم درگ یم ییبو
 که

 بابک به سرش نمیبب دم،ییپا یرا م رونیاز پشت پنجره ها ب مدام
 نزده به

ن لفت سیانقدر ذهنم مشغول بود که آن دو روز را به دنهم دیایب آنجا
 نکرده
گرفته  میکه قبل از رفتنش برا یگوش یشماره اش رو یو وقت بودم
 بود،
 کردم. یرا در ذهنم حالج هیآن قض افتاد،
به  ینگاه نه؛یآ یبود. قبل از جواب دادن، جلو یریتصو تماس
 چهره



 یو رو رفته ام انداختم. مضطرب و نگران بودم و با دستپاگ رنگ
 خودم
 تماس را لمس کردم. کونیانداخته و آ یمبل تک نفره ا یرو را

زدم.  یلبخند لرزان دم،یام د یصفحه گوش یرا که رو سیدن چهره
 او هم

 نگاهم کرد. شتریکرد. ب یتبسم د،یمرا د تا
 _ سالمت کو ورورجادو خانم!

بود. هر چه  نیسنگ بیدهانم عج یقفل کرده بود، تو زبانم انگار
 کردم

 ا باالر میو اشاره، پلکها مایرا از هم باز کنم. با ا میلبها نتوانستم
 بردم و

 کردم. یا ناله
 :دیچیخنده اش در فضا پ کیام گرفته، شل یکرد شوخ یم فکر
 بخرم همشو؟ کجای یخوا یناز؟؟ م نهمهی_ ا

 . کاش ناز بود،دمیبادکرده ام کش یگلو یرو ی. دستدیخند بازهم
 کاش

 نبود. یخودم بود! ول خواسته
 ۲۳۹ پارت

 ...نمتی_ نجال بب
 کینزد نیشد. چشمانش را به لنز دورب ریاش خشک و متغ چهره
 کرد:

 شده نجال؟ ی..چ؟یا دهیژول نقدری_ چرا ا



 کردم . شیبود، نفسم را برگرداندم، رها یهر زور به
 _ سالاام.

 کردم، از یاحساس م دم،یترس یکرده بود، آنقدر م خی میو پا دست
 آن

 فهمد. یرا م ممیپرد و اوضاع وخ یم رونیخط، ب سمت
 .دمیبه سروصورتم کش یدست
 .ستین یزی_ چ

 کرد. زیچشمانش را ر کنجکاوانه،
 ؟یا ختهیبهم ر نقدری_ پس چرا ا

منحرف  یگرید یدست بردار شود و ذهنش را به جا نکه،یا یبرا
 کنم،

 دستانم گرفتم. نیرا ب صورتم
 اشتها شدم. یکنه، ب یکم ناخوش احوالم...سرم درد م هی_ 

 لش؟؟ی_ خب دل
کش  یناز کردم و لحنم را کم ،یا بندهیرا به طرز دلفر چشمانم
 دار.
 کمه؟ نیاز عشقم...ا یدور لشی_ دل

خوب  یلیحس و حالش را، خ ییو پررنگ شد، گو قیعم لبخندش
 با

د دا هینشسته بود تک شیکه رو یدادم. به مبل رییجمله تغ کی همان
 و
 شد و پچ پچ وار گفت: واشتریهم  شینگاهم کرد، صدا قتریدق



 فتهه هی...من که نرفتم، برنگردم. حاال تا نکاروی_ نکن با خودت ا
 گهید

 گردم. یکنم و برم یم سیراست و ر کاروبارمو
 یعوض شد! چه دروغ بزرگ تمشیقلبم تندتر زد، ر ضربان

 لشیتحو
م نبود! خود سیاز دن یدور ،یختگیآن همه بهم ر یاصل لی...دلدادم
 خوب

بود که از آن مالقات  یبابک و استرس دنید لشیدانستم، دل یم
 بمینص
 یبر من که اصال آدم نم ی. پس چرا بازهم دروغ گفتم؟ واشد

 !یشوم...وا
رو  یخوام خبر خوش یباز کن...م خب حاال سگرمه هاتو یلی_ خ
 بهت
 .بدم
خبر خوش هم، شادابش  دنیو پردرد بود که شن یآنقدر زخم تنم
 ینم

 .کرد
 .دیخند
 یبگ و هرجا که تو ارمیتو روهم با خودم م رانیا امیکه ب نباری_ ا
 یزندگ

 .میکن یم



به  طیدر آن لحظات و آن شرا یول م؛یمسرت بخش بود برا خبرش
 وجود
ت. را به وجودم انداخ ینه آنکه خوشحالم نکرد، بلکه استرس آمده،
 هجوم
 شد. ریمتناقض، به مغزم، سراز افکار
، ام ازدواج کرده سیبا دن دیفهم یکرد. اگر م یم میدایحتما پ بابک
 دست
 چکار کنم؟! دیمن با یآمد...خدا ینبود و حتما سراغم م بردار
 رونینجره اتاق به بقطع کردم، بازهم از پ سیرا که با دن تلفن

 سرک
نبود و حتما  رونیدر آن وقت شب ب ی. از سوز سرما کسدمیکش

 بابک
م خود الیفکر، خ نیبرد. با ا یبه سر م ییجا یدر مسافرخانه ا هم
 را
بلکه خواب به چشمم  دم،یتختم درازکش یآرام کردم و رو یکم
 اما د؛یایب

 یو خروج یورود یبرخاستم و رفتم همه درها میاز جا باز
 ساختمان را

ر د را دیکردم، به اتاق برگشتم و کل دایکه پ نانیکردم. اطم کنترل
 قفل در
تخت برگشتم؛ انگار خواب  یاتاق، چند بار چرخاندم و رو یچوب

 راهش



 رختخوابم غلط زدم و فکر یچشمانم کج کرده بود. تو ریاز مس را
ام را  ندهی....غلط خوردم و آدمیکش قیو نفس عم دمی...غلطکردم
 تجسم
مرد زخم خورده  سیخوشبخت بودم؟ دن سی. من در کنار دنکردم

 یا
 امآر یتوانست به زندگ یم ایبالها را سرش آوردم. آ نی...من ابود

 ...ند؟یو مرا زن پاک خودش بب برگردد
 دیدانم؟... اگر پاک بودم چرا اصال به مالقات بابک رفتم؟با ینم
 نکاریا
 یمن که جرات نداشتم حت ؟یاگر بفهمد، چ سیکردم. دن ینم را

 یحرف
 و خشن است. یرتیدانستم غ یآن مالقات بزنم! آنقدر که م از

***** 
 "سی" دن
م هم افتاده بود و با آمدن خسرو به اتاقم ه یرو نمیسنگ یپلکها

 باز الیخ
 نداشت! شدن

 نیا ی_ آقا با جناب اردکان قرار مالقات گذاشتم. جسارت نشه؛ ول
 د؟یدستشو رو کن دیخوا یم یعنی...ه؟یصور مالقات،
 بردم. یخودم به سر م اهپوشیس یایپلک بسته بودم و در دن هنوز

 کنم. یرو م وی_ براش دارم...به وقت خودش همه چ



امروز راس  ی. قرار مالقات برادیدون ی_ بله...هرجو صالح م
 ساعت
 دکان.ار یدفتر کارشون در عمارت شخص یبعدظهره...تو چهار
 اردکان رفتم. دنیبه د ریساعت چهار به همراه خسرو و اردش راس

داشت، که اتفاقا دفتر کارش هم  یعیوس اریدرندشت و بس عمارت
 در

ساختمان،  یدر طبقه باال یاش بود. اتاق یملک شخص همان
 مشرف به

ا به آن داشت و ب یکه عالقه وافر وه،یو پر از درخت م عیوس باغ
 آن
 داد. دستمال یم انجامدرختان را  یاریآب یگاه ،یمشغله کار همه

 گردن
به گردن بسته و کنار پنجره دست به  ینارنج غیرنگ ج یشمیابر
 کمر

 یو خنده ا دیبود، که من وارد اتاقش شدم. به سمتم چرخ ستادهیا
 یچاشن
 خوش مشربش کرد: چهره

 پارسال دوست و امسال آشنا... س،ی_ به به جناب دن
به آن وارد  یرا به سمتم دراز کرد. گرفتمش و فشار آرام دستش
 کردم.

 جناب اردکان. ری_ روز بخ
 کرد: تیبه سمت مبلمان هدا مرا



 .یخوش اومد یلی_ خ
پشت  رینشستم. بنا به درخواست خودم، خسرو و اردش یمبل یرو
 در
 .میبودند و فقط من و اردکان در آن اتاق حضور داشت اتاق

 گم. یم تیرو هم تسل ویمترید_ مرگ جناب 
 یپاسخم شد. گرچه حت دنیبلند کرد و نگاهم کرد، منتظر شن سر
 گفتن
کردم  یکرد؛ اما سع یام م یهم عاص و،یمتریبابت مرگ د تیتسل

 آرامشم
 حفظ کنم. را

 _ممنون.
 و کارو بار... ونانی_ خب...چه خبر از 

 زد: یشخندین
مورد توپ و  ؟یکار نکرد رو پروژه اش ؟ی_ نجالاا خانم چ

 هیخواستن
 !قیرف

 اریدرونم بس یخشم در آن لحظات، در برابر تنش ها واژه
 مضحک بود.
 یآمد، حواله م یاز دهانش در م یفیهر اراج یعوض بی همه چیز

 کرد.
 وم.آنقدر زود از کوره در بر دیکردم، نبا یکنترل م دیرا با خودم



...لطفا بحث رو عوض نجایاومدم ا یا گهید یحرفا ی_ امروز برا
 .دینکن
اتاق را عوض کند. همان  یکرد و خواست فضا یماهرانه ا خنده
 لحظه
و نسکافه داغ گذاشت.  ینیریش ز،یم یوارد اتاق شد و رو یزن

 اردکان،
 یاز وجود او، زبان رو ییابا چیه یبه زن کرد و ب یا رهیخ نگاه
 یلبها

 .دیکش چربش
مستخدم خونه ام. هر  نیهم یهستن، حت یبی_ زنها موجودات عج

 کدوم
 دارن. یطعم هی

 داد و اتاق را ترک کرد. انجامکارش را  یواکنش چیه یب مستخدم
 اردکان

 شد و ادامه داد: لیسمت من ما به
متمرکز هستم. پروژه  جدید یدخترا یرو شتریمن ب یدون ی_م
 یها

 ینفر نیراحته که تو اول التیهستن. الاقل خ یو دلبر یخواستن
 یهست
 ...که
 را نداشتم. فیآنهمه اراج دیتحمل شن گرید

 .میصحبت کن یا گهیراجع به مسئله د د،ی_ اگه اجازه بد



 :دیخند انهیموذ
 یدست شماست، من م یچیو ق شینداره...ر یاشکال چی_ ه

 خواستم
 رو باز کنم. موضوع
 رانم مشت کرد. یرا رو انگشتان
راجع به معامله سال گذشتمون  ینگفته ا یدونم...حرفا ی_بله م
 هست
 خواستم روشن بشه. که
 به مسئله، فکر کرد. نانهیزبیت

چرا  نکهیمن به کجا وصلم آره؟ بعدشم ا یبفهم یخوا ی_ م
 معاملتو قبول

 ؟یچ یو برا کردم
باهوش بود.  اریو بس نیزبیکرد، ر یم یخوب فکرخوان یلیخ

 نگاهش
زد که مرد  یمگندمگون چربش، به شدت زار  لیسب کردم،

 یبوالهوس
که راز جوان نگه داشتنش همان دل و روانش است. دست  است
 برد و

لبش را درآورد و  نهیتامیرنگش، و ییمویساده ل راهنیپ بیج از
 یرو
 .دیکش لبش

 تکرار کنم. نکارویچندبار ا یروز دیخشک شده با یلی_ لبهام خ



 کرد. نگاهش کردم. یبحث را عوض م داشت
 که سالهاست نقاب به چهره داره، یمرد یبردن به راز زندگ ی_ پ
 کار
 .هیشاق

 .دیعوض کرد. بدجور نگاهم کرد و ترس رنگ
دم. از  یم انجام یبه هدفم، هرکار دنیرس یکه من برا یدون ی_م
 چیه
 دارم. یشم و تمام موانعو از سر راهم برم یرد نم یا نهیگز
 .دیکش شیبه موها یدست

رو کردن پرونده  م،یشناس یم گروی_ من و شما سالهاست که همد
 یزندگ

 به نظرم! ستین یکار درست گه،یکدی
اون مرد رو، لجن  یزندگ یول ست؛ی_ بله...درست ن

 نطوریبرداشته...ا
 ست؟ین

که به دستانش وارد شد،  یو دستپاچه شد، با لرزش محسوس هول
 فنجان
 بزند. یالیخ یرا به برا بدست گرفت و خواست خودش  نسکافه

 ؟یدون یم ی_ از من چ
ه ب و دمیبر لب کش یا روزمندانهیبه نفع من بود. لبخند پ یباز فعال
 مبلم
 دادم. هیتک



ساخته، عقده  والیه هیو از ما  میکه دار ی_پشت وجود  سرکش
 هست ییها
 یشخص یتو زندگ دنیگرده. سرک کش یبه گذشته هامون برم که
 شما
 بیترغ نکاریکه به ا یکرد ینداشت؛ اما خودت کار یمن ربط به

 بشم.
صورتش برجسته شد و  یاش رنگ عوض کرد، رگ ها چهره
 یدانه ها

 آن نشست. یعرق، رو زیر
 لیو تحو ونانیدادم، اومدن به  انجاممن  یگفت ی_ تو که هر چ

 دادن
 نه کمتر. شتر،یبه خونواده اش، نه ب دخترعموت
 یزیچ چیه م،یزندگ یتو یدون یپرداخت کردم...م _ من بهاشو

 یرو ب
که سهول الوصول بود  یبدست آوردن دختر ینخواستم...حت بها

 برام!
 خودمو وقفش کردم. بهاشو کامل پرداخت کردم. یسالها زندگ من

 .دمیفهم یاش را م یختگیبهم ر یو متشنج شد، براحت یعصب
 شه؟ یم دتیعا یحرفا چ نی_ از ا
 را با همان دست و لب لرزان روشن کرد. پشیو پ دیلرز دستش

تله  یُدم ال دهیاالن وقتش رس ،یرو گرفت زهایچ یلی_ از من خ
 .یبد



 اش را در فضا منتشر کرد: یشاک یبرخاست و صدا شیجا از
 یزیچ ،یاخالق ای ی_ رو کردن چند تا پرونده به ظاهر فساد مال

 رو از
، دارم یاعتبار انهیو خاورم رانیا یکنه. من تو یمن کم نم وجنات

 که
 تیخودتو اذ یخودیشه؛ پس ب یهم لکه دار نم هایافشاگر نیا با

 نکن.
 برخاستم. قاطعانه لب باز کردم. میجا از

 ؟یپرونده ات من باشم چ ی_ اگه شاک
 .دیبه اوج رس تشینگاهم کرد. عصبان عایو نگران، سر کهی

 دم. یپس م م،یرو که سال گذشته باهم معامله کرد ی_ ملک
 !...ستیفقط اون ملک ن ،یتموم حسابتو صاف کن دی_ با

 بگوووو یدون یاز من م ی_ هرچ
 به لب کشاندم. یکردم، پوزخند یم تشیاذ یکم دیبا

 جناب معتضد! نیگوشت تلخ نباش نقدری...اگهی_ نشد د
فکرش را  چوقتیحرکت شد، ه یزاغ و ب رتیاز فرط ح چشمانش

 ینم
 ششیا پساله یاطالعاتم باال باشد که پرده از نام خانوادگآنقدر  کرد،

 االرا مرتکب شده بود و ح یادیز یتهایکه با آن جنا ی. نامبردارم
 با نام
 جلوه داده بود. یاردکان، خودش را انسان موجه و موءقر دیجد
 کرد. یپته ا تته



 ؟یدون یم ی_ تو...تو....تو چ
 زدم. یچرخ دورش
 ه مهرجو...صبا اشرف زاده....پروانگدلی_ آذر ب
. آب در دهانش دیایبود از حدقه درب کیچشمانش نزد مردمک
 .دیخشک

 ماند. رهیحرکت، به من خ یب
 ادامه دادم. میبه حرفها نهیمن با طمان و
 یتو و امثال تو، درست کرد...شما آدما یبرا دیرو با ییجا هی_
 ضیمر
 یم یخودتون، دست به هر کار الیکه به خاطر ام نیهست یروان
 د،یزن
 کشتن زن و بچه. یحت
 رفت: یآمد و م یاتاق م یسرکنده تو یشد، مثل مرغ وانهید

 ؟یر یم نجایو از ا یبند ی_ چقد بدم دهنتو م
 زدم. یتلخند
سرپرست که مادرش به خاطر دعوا با هووهاش  یب میتیبچه  هی_ 
 و

شمال تهران، از اطراف  یاش در دامنه کوهها یشوهر نظام مرگ
 تهران

رو شروع  یسخت یکنه...زندگ یخود شهر تهران مهاجرت م به
 کنه. یم



و  یره کلفت یزاره و خودش م یها م هیهمسا شیاونو پ مادرش
 رخت
 یگاه ی. رضا معتضد هم تا دوازده سالگیاشراف یخونه ها شستن

 شیپ
 یم یاشراف یبا مادرش به خونه ها یمونه و گاه یها م هیهمسا
 ره تا
از خونه  یکی یتو یاتفاق هیروز  هیحال مادرش باشه، که  کمک
 یها م
 کنه... یرضا رو متحول م یو زندگ افته
آزار و از همون خونه ها به رضا، پسر دوازده ساله  یکی یتو

 شه، یم اذیت
 یم یفهمه از آب گل آلود ماه یرو م هیکه قض مادرش

 ...هرچهرهیگ
باهوش  یبوده و به اندازه کاف یمرد نظام هیده سال زن  باشه

 هست!
سمت پنجره اتاق رفت و سرش را با دستان لرزانش، محکم  به

 فشرد.
گذشته  یباعث عذابش است؛ اما الزم بود گاه میدانستم حرفها یم

 اردکان
 فشانیکث الیامثال او را به خاطرشان آورد که دست از ام و

 بردارند. همه



من  یمه آلود، برا یو بدست آوردن همه آن رازها قاتیتحق نیا
 کار
 رهیکه زنج یو هرکس انیدوست و آشنا قینبود و از طر یراحت
 وار

ه کبه اردکان و خانواده اش بودند، آن اسرار را جمع کردم  متوسل
 به

 خودش، دستش را رو کنم. وقت
خانم...خوب حقتو از اون خونواده گرفت،  نی_ مادرت، نوش آفر

 یحساب
 ن؛یرو شروع کرد یراحت تر یزندگ هیشون کرد و بعدش  تلکه
 تو

اون چندسال، مادرت اونقدر  ی. تویسرباز یو رفت یشد بزرگتر
 پول و

راحت، از  یلیله جمع کرده بود که راحت بتونه خونه بخره. خ په
 خونواده

کرد، با  یتلکه شون م ینجوریکرد و ا یم دایآتو پ ،یاشرف یها
 نیا

 دوران یو وقت نیرو به چنگتون درآورد یادیز یملک ها حساب،
از مردان ثروتمند  یکیبا آذر، دختر  ،یرو تموم کرد یسرباز
 تهران
 .یکرد ازدواج

 و داد زد: دیسمتم چرخ به



 بشنوم. گهیخوام د ی...نمهی_ کاف
 کردم. یمضحک خنده

 خوام بگم! ی_ من م
 برو. نجایاز ا یدم؛ ول یبهت م یبخوا ی_ مگه نگفتم، هرچ

 پرونده ات منم! یشه، گفتمت که شاک ی_ نم
از احساس، نگاهش را به من گرفت.ساکت که شد،  یو خال سرد

 لب زدم:
 یسالها کنج خونه پدر ،یبود...به خاطر افسردگ ردختریپ هی_آذر 
 اش

 یدیتنور داغو چسب ،یدیرو که د یمال تیبود و تو هم موقع مونده
 و آذر
و  یبهانه و دروغ که عاشقش شد نیبه ا ،یردک یخواستگار رو
 یبرا

...در واقع تو عاشق مال و منال آذر و یکن یم یهر کار مداواش
 پدرش

. باهاش مهیآذر تنها وارث اون ثروت عظ یدونست ی. میشد
 ازدواج

. همه نیرو کند چارهیو با مادر هفت خطتت، قبر آذر ب یکرد
 ثروتشو

به  نیو گفت نیقرص به خورد آذر داد یو بعدش کل نیدیکش باال
 خاطر



کرده....بعد از آذر و بدست آوردن اون  یخودکش د،یشد یافسردگ
 همه

و  دیراحت تر برات صورت گرفت. خر یبعد یتهایجنا ثروت،
 فروش
 و فساد، برات آب تیجنا یوارد شدن به کانالها ،یونیو اف مواد

 خوردن
و به  یدیمهرجو رو دپروانه  یمهمون هی یبود. بعدش تو شده

 ظاهر
 یمدت کم یکرد و برا یم ی. پروانه در فرانسه زندگیشد عاشقش

 به
تت تا افسارشو بدس یدیو اونقدر دورش پلک یاومده بود. رفت رانیا

 یگرفت
. مادرت که مرد ؛ نیدختر شد هی. صاحب یباهاش ازدواج کرد و

 انقالبم
 و. همونجا با زدوبندا سیپار نیمدت با پروانه رفت هیو بعد  شد

 فساد
پروانه ازت جدا شد. دخترتو به زور  ،یکه به بار آورد یاخالق
 ازش
 و عراق شروع شده بود و رانی. اما جنگ ارانیا یو برگشت یگرفت
 یست. بازم خوب تونیافتاد ریمدت کوتاه، گ هی ی! براینداشت تیامن

شهر  یوناابیکه خ تیو تو اون موقع رونیب یاز مهلکه بکش خودتو
 پر



 با نکهیکنار. تا ا یکار خالف رو گذاشت یچندسال هی ،یجیاز بس بود
 دریح

ر . تو کار قاچاق آدم بود. بعدشم که کارتون گرفت، دختیشد آشنا
 و

. جنگ که تموم شد یعرب یکشورا نیفرستاد یجوون رو م یپسرا
 و

شوهر  در،یآروم گرفت، کارو بار شمام گرفت. ح رانیا اوضاع
 وا،یش

 یم یکالن یشده بود و باهم معامله ها اورتی ارویو  دوست
 اما ن؛یکرد
بود و تو به  دهیعقل از سرتون پر ،گیجیو  یشب مهمون هی تو

 زنش
ننگو  نیبود، نتونست ا یکه مرد متعصب دری. حیکرد آزار و اذیت
 تحمل کنه

 یعروس در،یزن ح وایبا اسلحه خودشو کشت. بعدشم تو با ش و
 و یکرد

 یاما دخترت بزرگ شده بود و نم ؛یخودت برد شیپ دخترتو
 تونست
 تا از رانیپدرشو تحمل کنه، به مادرش گفته بود برگرده ا یکارا
 چنگ
 ...پروانه که اومد، خودشو گرفتار تو کرد و توارهیدرش ب پدرش
 ینزاشت



 یهندوستان کرده بود و رفت ادی لتیروز خوش داشته باشن. ف هی
 سراغ

 هینبود که بخواد تو رو ببخشه، بعد از تو  یما اون زنا پروانه؛
 ازدواج
 تشیمجرد بود. تو اذ تیهم داشت و تو اون موقع گهید ناموفق
 و یکرد
بود،  یاونم چون زن مغرور اد،یبه اتاقت ب یزور ازش خواست به

 قبول
 ...دخترت که متوجهنیکرد دایپ یکیزیف یریو باهم درگ نکرد

نداشت،  یداخل عمارت شده بود و از توهم دل خوش یسروصداها
 اومد
 یباشه که بهش م ییکتکها دنیمادرش و نخواست شاهد د کمک
 .یزن

 خفه چارهیتا زن ب یکه باال گرفت، اونقدر گلوشو فشار داد دعوا
 شد.

از وحشت پا به فرار گذاشت؛ اما از  د،یرو فهم هیکه قض دخترت
 ترس

 یو خواست یچنگ زد رهنشویه از پشت پلو بد تتویبره و جنا نکهیا
 جلوشو

د سقوط کر نییکه اونم از پاگرد طبقه دوم خونه به سمت پا ،یریبگ
 و



رو که از  یافتاد. همه خدمه ها جمع شدن و خون نییسالن پا یتو
 جمجمه
کردن.  ینگاه م رتیگرفته بود، با بهت و ح انیجر چارهیب دختر
 دست

از عمارت و  یو بالفاصله، به همه دستور داد یپاتو گم نکرد و
 سالن
 نکنه... دایخبر درز پ نینشن تا ا خارج

 .ستمیمچاله شده اش نگر افهیزدم و به ق یزهرخند
عمارت  وا،ازی...جنازه پروانه رو به کمک شیزرنگ بود یلی_ خ
 خارج
....اما دخترت! خودت مامورا یدور گورشو کند ییجا هیو  یکرد
 رو

که از پله ها سقوط  یکرد یو صحنه ساز یکرد خبردار
 کرده....اونقدر

که مثل آب  یکله گنده رفت و آمد کرد یو با آدما یداد رشوه
 خوردن
به خودش جرات نداد که از  یمرگ دخترت بسته شد و کس پرونده
 نبود

رو نداشت که  یبپرسه...پروانه کس یمفقود شده سوال پروانه
 دنبالشو

 اطر به اون سرنوشت تلخ مبتال شد.خ نیو به هم رهیبگ
 کنه؟ یرو ازت دوا م یرازها چه درد نی_ گفتن ا



 االن از کارات دست نکهی! ایبود یچه آدم مضخرف یبفهم نکهی_ ا
 ؟یکش یعادت! چرا دست نم هی. کار خالف برات شده یبکش
 .دیکش رونیب شیدندانها نیشد و زبان از ب کمینزد

 بودم و چکارا کردم... ینداره من ک ی_ به تو ربط
 تازه کردم. ینفس ،یحفظ خونسرد با

 نیبرف و خبر ندار ریز نیسرتونو کرد وا،یمثل تو و ش یی_ آدما
 طبل
 زده بشه. خوایتون هرلحظه م ییرسوا
از اش را باال گرفت و قاطعانه لب ب ینیو ب دیکش شیبه موها یدست
 کرد.

 یما فقط کمکشون م م،یاونا هست شرفتیفقط به فکر پ وای_ من و ش
 میکن
کار  نیا یبرا یعذاب وجدان چیدرستو برن...درضمن من ه راه

 ندارم!
. بعدش نیو بلند شد نیقدرت گرفت گهیدر کنار همد وای_ تو و ش

 کامال
 به اسم یدختر فرار هیبه  یدیو چسب نیازهم جدا شد یتوافق

 بود و دختر! صبا یگرفته بود یلیلقمه چرب و چ نباری...اصباااا
 یکرد تشیاذ یعیبعد به طرز فج نابودش کردیفطرت  پست یتو
 امارات. شیفرستاد و

 .دیو قاطعانه داد کش خونسرد



خواستمش؛  یگفت عاشقمه...منم م یبود! م ی_ اون خودش راض
 به صالح نبود، بعدش که فرستادمش اونور، رانیتو ا موندنش یول
رم  ی.هر بارم که مداشت و تو کارش خبره شده بود.. یمشتر یکل

 زاره. ینگهم م یو راض ادیم اطراف، اون
کارو  نیبا نجالم هم یخواست یت!...مبی وجود_ تف تو ذات 

 آره؟؟ یبکن
 .دیدرهم کش ییاش رنگ عوض کرد، ابرو چهره

 _ نه بابا نجال کجا بود؟
شناختم، تو رو انتخاب  یکه م ییکسا نیچرا از ب یکرد الی_ خ
 کردم

 کردم! داینجال رو توسط تو پ یو بگ ونانی یایب
 یبر زبان جار یو برافروخته شد؛ اما فرصت ندادم حرف متعجب

 کند.
 یبرا یبه اندازه سر انگشت ینگوووو...هر کس یچی! هسی_ ه
 نجال
گذرم و مطمئن باش تقاص کارشو  یداشته باشه...ازش نم یتیاذ

 گرفتم
 !رمیگ یم و
 گفت: عیو سر تند

 از خودشم بپرس! یخوا ینداشتم، م شی_ من که کار
 نگاهش کردم. نانهیشدم و خشمگ کینزد بهش
 اونجارو بگو. ؟یداد چ شنهادیبهت پ وایش ی_ وقت



 .دیسرو صورتش کش یرو یدست ،یکالفگ با
 ...یکس و کار بود و خودش هم راض یدختر ب هی_ اون 

 ن؟یکن یکس باشه طعمه اش م یب ی_ خفه شو آشغال!!! هرک
 داشت. لیخودشم تما_ اون 

همراه من  هیبار، تو رو، ترک نیاول ی_ چرررت نگو، اون برا
 نی! ادید

 ؟یباف یم یدار هیچ قصه
را براشت، به آن ضربه  گارسیپاکت س ز،یم یبرد و از رو دست

 یا
 یبرم زیم یکه از رو یو همراه فندک دیبه لب کش یگاریو س زد

 داشت،
 .دیآتش کش به

 از لحظات قبل جواب داد: خونسردتر
 اونور ایخودم  یفروش داد...برا یبه من، برا شنهادشویپ وای_ ش
 آب.
 یو متشنج بودم که دلم م یبدنم باال رفت. آنچنان عصب یدما

 خواست
 بندازم. نیزم یجنازه اش را رو همانجا
باز، به پت  میدادند و چشمها یصورتم واکنش نشان م یها عصب

 پت
 زد. یزد و پوزخند گارشیبه س یشدم، پوک کشیدافتاد. نز کردن



به خاطر  یگفت یتو که م ؟ی_ تو چرا کاسه داغتر از آش شد
 لیدال

 !ونانیتونم دخترعمومو ببرم  ینم یخانوادگ یخصومت
دستم محکم گرفتم، از حرکتم  یرا بلند کردم و فکش را تو دستم
 شوکه
 و به سرفه کردن افتاد!! شد

 گفتم: ظیلب با غ ریدادم و ز فشارش
کرده و  یبه خودم مربوطه...و مطمئن باش تا تقاص کارا لشی_ دل
 نکرده

 .ستمینگرفتم، ول کنت ن اتو
 :دیرا در هم کش شیدستم گرفتم و سگرمه ها یرا رو دستش
 ومهر دوست داشتن  ُیکه دار یمرد عاشق هیتونم باور کنم  ی_ نم
 !یزن یم نهیبه س رتتویغ

 باشم. الشیخ ینکردم که ب ی...کم کارختمی_ دلمو به پاش ر
 انعطاف نشان داد: یچشمانش گرد و گشاد شد، کم مردمک

فروششو  شنهادیپ وایش یوقت یبه کارش نداشتم، حت ی_ من کار
 بهم
 صاحبش. یسراغش، بعدشم که تو شد ومدمی...نداد

 اطرافت و یمن گشتن تو گذشته ات و پرس و جو از آدما ی_ برا
عمارتت، مثل آب  یاز اونا و خدمه ها یلین به خداد یزیرمیز

 خوردن



تونم  یبشکن م هیراحته...با  یلیبه بعدشم خ نیمونه...از ا یم
 پرونده

 رو کنم. اهتویس یها
 گردنش در حال منفجر شدن بود، ناله کرد. رگ

 ؟یخوا یم ی_ گفتم که چ
 پس بده. ،یرو که به ناحق ازم گرفت یی_ملک ها

 جواب داد. مهیسراس
 دم. یم انجامحاال کاراشو  نی_ هم
 منقبض شده اش را رها کردم و سرش را به عقب پرت کردم. فک

 ...ی_ مفت خور عوض
از رها شدن در  الشیو حاال که خ دیصورتش کش یرو یدست

 چنگم،
 زد. یلبخند روزمندانهیشده بود، پ آسوده

از  یلیپر از ابهامه...خ یهر کس یخصوص یبدون، زندگ نوی_ا
 کله نیا

نقاب زدن و  هیمملکت هستن که پس چهره اشون،  نیا یها گنده
 چه

 !ستین شونیکه تو زندگ یاخالق یفسادا
 کردم. یبه تمسخر، اهن منم

 یخوا یکس به من و تو ربط نداره، م چیه هی_ هه...قض
 بار ،ینجوریا

 ؟یدوشتو سبک کن یرو



 داتیبر من پدور و  گهید ،یخان...ملکو که پس گرفت سی_ دن
 نشه،
 ییمثل تو که با گرفتن باج و حق و سکوت، به نان و نوا ییآدما
بازن و ثروت بادآوردشونو از دست  ی...زودم خودشونو مدنیرس
 یم
 .دن

تا  دمیکش قینفس عم ییچندتا یول د؛یبه اوج رس تمیعصبان فشار
 آرامش

 آن حال نامساعد کنم. نیگزیجا را
شماها بوده...مطمئن باش من با فکرم _ گرفتن حق و سکوت، کار 

 به
 رسکردم، َج نَمشو داشتم، مثل تو نبودم،  یو پولساز دمیرس ثروت

 کنم. رآبیبه خاطرش ز چندنفرو
قرار گرفت، با دستان لرزانش که نشانه استرس و  زشیم پشت

 حال بهم
 نکهیآن جابه جا کرد و بدون ا یرا رو ییاش بود؛ ورق ها ختهیر

 نگاهم
 .ختیر رونیکلمات را از دهانش ب کند،

کنم...در  یبدن و خبرت م انجامدم  یم شویادار ی_ همه کارا
 نیا یازا

 خوام. یازت سکوت م کارم
 کرد و در چشمانم زل زد: سربلند



 ه؟؟یپس چ ست،یاگه اسمش حق و سکوت ن نی_ ا
 .دمیخند تلخ

 یدونن که باهرکس یمثل تو، حق خودشون م یفیکث ی_ آدما
 باشن، دست

و  یاشیع یرو بخورن و بعدشم برن پ ایلیبزنن، حق خ یهرکار به
 خوش
 یزندگ یبفهمم تو نکهینره من فقط به خاطر ا ادتی! یگذرون
 عشقم،
 برگشتم. فتیبه گذشته کث نهمهیا ،ینداشت ییردپا
 برگه امضاء شده اش را نکهیسکوت کرد و بعد با گفتن ا یا لحظه
 یمبن
 دهد، اتاقش را ترک کردم. خسرو یبازگرداندن ملکم به من، م بر
 و

عمارت گام  یرونیب یبه سمت فضا عیهمراهم شدند و سر ریاردش
 یبرم
 .دمیرا از پنجره اتاقش شن شیکه صدا میداشت

 شد...من رو خرد کردن، تو خونه انتیخ میمن و کودک ی_ به زندگ
 اون

 یچه سخت د،ینفهم یو کس دمیها من بدجور عذاب کش یاشراف
 !دمیکش
 برگشتم، از پنجره اتاقش که به آن سمت از باغش شیسمت صدا به



بود. نگاهش که کردم، ادامه  دهیسرک کش رونیبود، به ب مشرف
 داد.
تو گذشته  دی! شاقیآدمارو قضاوت نکن رف یزندگ چوقتی_ ه
 اشون
 درست بشه. والیه هیباشه که باعث شده از اونا  یزخم
گرفتم. جمله آخرش  زیخ یو بعد به سمت در خروج کردم یمکث
 مدام
 شد. یگوشم اکو م یتو

خودش کرده بود.  ریذهنم را درگ شیوقت پ یلیاردکان از خ فکر
 یم

 او دیبود و شا فیو معامالت کث یآن باز یاز قطب ها یکی دانستم
 هم
خبر بودم.  یپهن کرده باشد که من از آن ب ینجال تور یبرا
 با مییآشنا
 کردم یفکر م لیشد. اوا یکم ختم م یها و معامالت یبه مهمان او
 فقط

و جواهرات است؛ اما  قهیو فروش و صادرات عط دیخر کارش
 بعدها
و از  دمیدختر و پسران جوان را هم در کارنامه اش د قاچاق
 که یروز
کردم و  دایبه سمتش گمان پ شتریبوده، ب وایهمسر ش دم،یفهم

 خواستم



د. از بابتش راحت شو المیکنم و خ دایرا پ فیکث یآن ماجرا سروته
 به
خواستم  یانتخاب کردم. م ونانیرفتن به  یخاطر او را برا نیهم

 عکس
 نبود که یآنطور هیکه البته قض نم،یبب دنشینجال را با د العمل

 فکرش را
 یسپردم چهارچشم لیگذاشتم و به دن شانیکردم. در هتل تنها یم

مرا باخبر کند.؛ اما خب  دید یمشکوک زیباشد و چ مواظبشان
 خداراشکر

به  شترینجال نداشت. در آن روزها هم ب یدر زندگ ینقش اردکان
 یزندگ

تراز اولش  یخبرها دنیو خسرو با چ دهیاش سرک کش یخصوص
 از

 یو کنار، حال دلم را خوب کرد که نجال با اردکان ارتباط گوشه
 نداشته.
 نکبت یخواستم به زندگ ینم گریشده بود و د با او هم تمام کارم
 بارش

 .شمیندیب
*** 
سرم را  ریز یسرسام آور بود. متکا لمیموبا یزنگ گوش یصدا
 یرو



عذاب آور،  یگرفتم و محکم فشارش دادم...اما آن صدا میها گوش
 قطع
ه کنارم آن را برداشتم، گوش زیم ینبود! دست بردم و از رو یشدن
 یچشم
 داشت که یبود. حتما کار مهم لیآن انداختم. اسم و شماره دن به

 پشت
 هاصلنجال افتاده باشد،!! در ف یبرا یزد. نکند اتفاق یزنگ م سرهم
 نکویآ عیبد به سراغم آمد. سر الیکوتاه، همه جور فکر و خ یزمان
 تماس

 شدم. لیدن یلمس کردم و پاسخگو را
 جناب پانا... ری_ وقت بخ

 ه؟شد یچ لی_ دن
هست  ی_ من همچنان دم در خونه شما هستم؛ اما مورد مشکوک

 خواستم
 گزارش بدم. عتر،یسر بهتون

را  می. آرنج هاستدیبود از کار با کیشدم. قلبم نزد زیخ مین میجا در
 ستون
 شدم. زیخ میانداخته و ن شیو تمام وزنم را رو کردم

 ؟ی_ چه مورد
بارم داخل  هیدر خونتون و  ادینفر هست که هر روز م هی_ 

 رفت....که
 .رونیو اومد ب دیطول نکش یلیخ



 .دمیترس نال با
 زن؟ ایمرد   ه؟ی_ ک
 مرد جوان. هی_ 

 یدانستم؛ ول ینم یخاص زیدو کلمه، نابودم کرد، هنوز چ همان
 حالم به
. آزاد کردم نهیبود، نفسم را در س ییدگرگون شد. به هر تقال شدت

 لیدن
 داد. ادامه
 ماکه با داخل خونه  داستیره دم در خونه، پ یو م ادیهر روز م_ 

 کنه. یم صحبت
 کرد و باعث شد، داد بزنم. ینم میرها یمنف افکار

 دایخوره! بگرد و اسم و نشونشو پ ی_ حدس و گمان به درد من نم
 خزه! یچرا اونجا م نی...ببکن

 فت:آرامتر از حد معمول شد و زمزمزمه کنان، در جوابم گ لحنش
 !یزرد شیاسمش بابکه، اسم خانوادگ ه،یرانی_ گشتم جناب پانا...ا

ند نداشتم! اگر با چ ییراه تقال چیام حبس ماند، ه نهیس یتو نفس
 سرفه،

 یفظخداحا ایدن نیلحظه با ا دهمانیکردم؛ با ینفسم را آزاد نم راه
 یم

 ...یاپی. چند سرفه پکردم
 شد! نیسنگ میها نفس

 اومد؟؟ شیپ ی_ جناب پانا مشکل



ه از دهانم خارج کنم. قلبم داشت مچال یاصوات چیتوانستم، ه ینم
 شد یم
 یبیکرد. حال عج یام فشار وارد م نهیبه س یبه طرز وحشتناک و

 بود،
ر از دستم ُس یو کدر شد؛ همان لحظه پلک بستم و گوش اهیس میایدن

 خورد.
***** 

ه به حالت لم داده شد یمبل راحت یرا باز کردم رو میچشمها یوقت
 بودم.

هولناک  یکه به صورتم زده شد، از آن حال و هوا یآب قطرات
 نجاتم
در گوشم  شی. صدادمیسرم د ی. پلک باز کردم و خسرو را باالداد
 اکو
 .شد

 _ آقا حالتون خوبه؟
بود، حال چرخاندن و حرکت در دهانم را  نیآنقدر سنگ زبانم

 نداشت؛
مرده  کی دمیرمق بودم. شا یبتکه چوب خشک و  کی انگار

 متحرک!
 را چرخاندم، هنوز در اتاقم بودم و فقط خسرو را در میمردمکها

 کنار
 .دمید یم خودم



 آد؟؟ یاز دست ما برم یکار ن؟یشنفت ی_ آقا خبر بد
 افتاد؟ مگر همه یم یجواب دادن را نداشتم. داشت چه اتفاق حال
 به زیچ

 مال خود  خود  من گرینجال دنکرده بود؟ مگر  دایخاتمه پ یخوب
 نبود!
دسته مبل را گرفت و به حالت نشسته، خم شد و خودش را  خسرو

 که
 کرد، لب زد. کمینزد
 شده؟ یچ نیکلمه بگ کی_ 
 را به حرکت درآوردم. میزورم را زدم و لبها تمام

 _ بابک کجاس؟
حرکت شد. انگار  یمات و ب ینزد و نگاهش به گوشه ا پلک

 داشت در
کرد. خشمم به جوش آمد، چرا با  یم یرا حالج یزیچ ذهنش،
 سهل
 یو محل زندگ ونانیمن به  ابیبابک در غ ه،یخسرو و بق یانگار

 ام
 !برود
 را بلند کردم. میصدا

 ن؟یکن یم یچه غلط نجای_ پس شما ا
 نگاه شرمسارش را از من گرفت. خسرو



از  یحواسم بهش بود و وقت ی_ آقا به جون تنها پسرم، چار چشم
 نجایا
 کردم، ُدمشو رو کولش گذاشت و رفت. رونشیب

 اوج گرفت. میصدا
 !ونانهیاالن  ی_ برا من داستان درست نکن خسرو...اون عوض

 شد. ریبلند شد و خجالتزده و متح شیخسرو زاغ شد، از جا چشمان
 بود. رانی_آقا بخدا تا قبل اومدن شما، ا

 .دمیپر میبرق گرفته ها از جا مثل
 خونه من!! یو تو ونانیاالنه که رفته _ مهم 
را به چهره نگران خسرو گرفتم. خودم هم داشتم از دل  نگاهم
 ینگران
 که کردم به رفتارم مسلط باشم. دستانم را یافتادم؛ اما سع یم پس

 لرزش
 .دمیداشت، به هم مال یمحسوس
 !بی همه چیز نیا هیدونم دنبال چ ی_ نم

 آرم. یدرم ته توشو ن،ی_ آقا نگران نباش
تعمق  یام را با ناخن، خاراندم و لحظه ا یشانیاز پ یا گوشه
 کردم.

 کنم. ینباشه که فکرشو م ی_ فقط خداکنه اون
زل زدم.  میو دست به کمر به جلو رونیرا فوت کردم ب قمیعم نفس
 موش



 هیکردند و ذهنم را ال یم یشرویمزاحم مغزم بازهم داشتند پ یها
 هیال
ه شده و با برنام یهماهنگ ؟یخوردند. " کار خود نجال باشد چ یم
 یزیر

ک باب دیبا رانیهمزمان با آمدن من به ا قایوگرنه چطور دق باشد؟
 هم به

 برود؟!" ونانی
عذاب آور بود و  میگمان فکرها یشد. ب یداشت منفجر م مغزم

 یم تمیاذ
 همدادم باز یاجازه م دیدادم،نبا یم یشرویاجازه به پ دی. نباکرد
 افکار

 شیپ یسالها سی. من آن دنندیایو نگران کننده، به سراغم ب یمیقد
 نبودم،
 من قبل نبود. به یسالها یآن نجال گریهمسر من بود، او هم د نجال
 تعهد
 کرده بود. یگذشته اش خداحافظ یو با زندگ داده
ام، نگاه جستجوگرم را به اطرافم دوختم. خسرو که  یگوش دنبال
 ه،متوج

 ام را مقابلم گرفت. یشد؛ بالفاصله گوش میجستجو
 ن؟یگرد یم نی_ دنبال ا

 قبل از اقدامم به هر نکهیآمد، از ا یهوش و ذکاوتش خوشم م از
 ،یکار



 شد و کمک حالم بود. یم متوجه
 را از دستش گرفتم. یزدم و گوش یکمرنگ لبخند
 .یبر یتون ی_ م
 با تعلل نگاهم کرد. یکم

 و ونانیرم  یدم، اگه شده م یم انجامالزم باشه  ی_ آقا هر کار
 بس در
 کنم. یناموستونو مواظبت م یو چهارچشم نمیش یم خونتون

 رتمندیدانستم وفادار و غ یم ست،یشعار ن شیدانستم حرفها یم
 است؛
را  میام، تمام حدومرزها یزندگ یخواست تو یدلم م شهیهم اما
 تیرعا
 دیشد. با یو مسائل مهم آن، به خودم مربوط م یشخص ی. زندگکنم
 از

 آمدم. یحل کردنش برم عهده
 لب زدم: ،یواشیلحن محکم؛ اما  با

 کنم. ی_ خودم درستش م
 یدستم، رو یرفت. گوش رونینزد و از اتاق ب یاضافه ا حرف

 اسم نجال
 مانتوانست به ه یرا نگاه کردم. م شیبایز ریمانده بود. تصو ثابت
 ینه را کس نیکند؟ نه!! ا انتیبه من خ ،یو به همان آسان یراحت

 در ذهنم
 .دیکش یم ادیفر داشت



 یکه در مغزم پژواک م یکه از آن" نه" منف یشتریقدرت ب با
 شد،گرفته

 ی. شماره تماس را گرفتم، منتظر ماندم جواب دهد؛ اما کسبودم
 پاسخگو

 .وقفه، شماره را گرفتم ی. چندبار پشت سرهم و بنبود
 _ بوق.......

 !چیه گرید و
. عجب مودمیو پر از استرس، طول و عرض اتاق را پ سرگردان

 حال
 فتمرفت. ُگر گر یبدنم، باال و باالتر م یبود، هر آن دما یمزخرف

 و
و  دیاسمش لغز یرا گرفتم. انگشت لرزانم رو لیشماره دن عیسر

 بعد از
 .دمیصورتم کش یتماس، آن را رو یبرقرار
 ارباب..._ سالم 

 داد زدم: بایتقر یحوصله و عاص یب
 ؟یی_ کجا
 سکوت کرد. ییبود، لحظه ا دهیرا انگار فهم حالم

 _ از در خونتون تکون نخوردم.
ه کردم؛ اما چار یبه خاطر گفتن آن جمله خودم را سرزنش م داشتم

 یا
 !نبود



 _ چه خبره؟ اون پسر هنوز اونجاس؟
 _ بله...
 کرد. سکوت
 شدم و داد زدم: نگران

 _ درست حرف بزن!
 !کساعتهی_ رفته داخل خونه، االن حدود 

 .دمیهوا داد کش یب
 ؟؟؟یاطالع نداد رتیغ یب یساعته تو خونه منه و تو هی_ اون 
ر درحال انفجار بود. قلبم د میو تمام رگها دهیبه صورتم دو خون
 نه،یس
 جز تحمل کردنش نداشتم. یکرد و چاره ا یم نییو پا باال
 پر از استرس، لب باز کرد. یبا لحن لیدن

 یتونستم ب یتماس برقرار نشد و نم گهی_ تلفن که قطع شد، د
 دستور
 بدم! انجام یکار
 گفتم: اریاخت یزل زدم. ب مینامعلوم در روبرو ینقطه ا به

 یدارم که اومدم...چه م ی_ برو زنگ خونه رو بزن، بگو کار
 هیدونم 

 رو بهونه کن. یزیچ
 گفت: دیکرد و با ترد مکث

 _ چشم ارباب.



پرت کردم و خودم با سرعت  زیم یرا، رو یقطع مکالمه، گوش با
 اد،یز

. . قلبم شکسته بود و حالم اصال خوش نبودمودمیاتاق را پ مسافت
 چطور

ممکن بود نجال به خواست خودش  یعنیتوانست خوش باشد!!  یم
 از آن
 کرده بود؟! نه! انتینجال به من خ یعنیشد؟ دعوت کرده با یعوض
 قابل
 نبود! درک
**** 

 " نجال"
 برو... نجایکنم از ا ی_ بابک...ازت التماس م

بزارمت و  بیکشور غر نیتونم تک و تنها تو ا ی_ چطور م
 .یخوا یمنو نم گهید برم؟...نکنه

 برخورد کردم. یواریشد و من عقب گرد به د کمینزد
 یم حیترج یول ،یچ ای هیدونم خودخواه ی...نمنجال ی_تو مال من

 دم
 !یو مال من نباش یزنده باش نکهیتا ا یریبم

 حرفها و حرکاتش، گشاد شد. رتیچشمانم از ح مردمک
 جانم را به حرکت درآوردم. یب یلبها

 بابک! یشد وونهی_ تو د
 _به من دست نزن!!!



 جلوتر آمد و مچ دستم را محکم گرفت و فشارش داد.
 سالها رو نیتموم ا یدون یم ؟یبا قلبم چکار کرد یدون یم چی_ ه
 انه؟؟یکردم  یزندگ من
 زدم: داد

 !یشکنه! ولم کن لعنت ی_ دستم داره م
 .دیکش یپر درد آه

 !یزونیبه سرت اومده...بگو چرا ازم گر ی_ برامبگو چ
 یشد، قلبم درد م یم شتریو ب شتریدرد جسم و روحم داشت ب فشار
 من عاشق اربابم شده ام، من همسر میتوانستم بگو یم چطور کرد،
 هستم!! وفادارش او و
ش اهاز آن، نگ شتریب دیزل زدم. نبا یو به گوشه ا دمیرا قاپ نگاهم

 ...کردمیم
 .ادیسرت ب ییخوام بال یبرو...نم نجایکنم از ا ی_خواهش م

ام را با دو انگشت گرفت و سرم را باال به سمت خودش  چانه
 کنم. نگاهش گرفت تا

 یچ یگ یبهم نم تویبشه؟ چرا واقع ی_ چرا برم؟ مگه قراره چ
 شده؟
 هااان؟؟ یازدواج کرد نکنه
 .دیاز اتمام جمله اش، تمسخرکنان خند بعد

 تونن یمثل تو نم یی...دخترایمطمئنم که ازدواج نکرد نوی_ نه ا
 یهست ییو رها ینفر متعهد باشن...تو خواستار آزاد هیبه  چوقتیه
 نه؟! مگه ال،نج



 نه به آن معتقد گریکرد، که د یم یا دهیمرا محکوم به عق داشت
 دوستش داشتم. نه بودم،
م اما زنگ خانه به صدا درآمد و قلب م؛یبگو یزیباز کردم چ دهان
 را با

 بلندم، شوکه شده گفتم: مهین یاز جا کند. با صدا خودش
 تونه باشه؟ یم ی_ ک
که به آن وارد  یعقب رفت و دستم را رها کرد. فشار یکم بابک
 کرده
م اپوست قرمز شده  یو طاقت فرسا بود. انگشتانم را رو ادیز بود،
 :نگاهم کرد و  گفت رچشمیچندبار، آن را ماساژ دادم. ز و دمیکش
 که دست ییبرمت جا یدم م ی...بهت قول مم
 بهمون نرسه. یشکیه

 به سمت مهیبه لرزه درآمد، سراس زنگ خانه زده شد و قلبم بازهم
 پنجره

دم مشرف بود. پرده را کنار ز ابانیدر سالن رفتم که به سمت خ یا
 و به

 .دمیسرک کش رونیب
 ینار. خودم را به کستدیبود از حرکت با کیقلبم نزد ل،یدن دنید با
 دمیکش
 :دمینال رلبیز و

 !لهیمن، دن یخدا ی_ وا
 .دیچیبابک در سالن پ یصدا



 .رهیشه، م یباشه خسته م ی_ در رو باز نکن، هرک
خواست، من بشنوم. به سمتش  یرا باال برده و م شیصدا ولوم

 برنگشتم،
 را او سیدن نکهیا ایآمده بود،  یکار یخشکم زد. حتما برا میجا در

 !فرستاده
 لب باز کردم: عیبه سرم زد، به سمت بابک برگشتم و سر یفکر
 .نجایکنم برو از ا یدرو باز کنم، خواهش م دی_ با
 موشکافانه نگاهم کرد، بعد دست به کمر گرفت. بابک
 شرط برم. هیتونم به  ی_م
 شدم. جانزدهیه

 ؟؟ی_ چ
 ؟یهست ی...چرا ازم فراریبد حیبرام توض نکاراتویا لیدل نکهی_ ا
 یگرفتم، بازهم زنگ به صدا درآمد و حجم دلواپس نییرا پا سرم
 ام،
 را به هم زدم. میچشمها ،یشد. با دلنگران شتریو ب شتریب

 .نهیبب نجایتو رو ا ی_ زودباش برو...نزار کس
 فکر کرد و آنوقت، لب زد: یکم

 پشت دره... یتونم برم، کس ی_ فعال درو باز کن، االن که نم
 از اتاقها را باز یکیدر  مهیفکر نکرده بودم! سراس نجاشیا به

 کردم و
 :گفتم

 اااین رونیکن و ب میودتو قا_ برو خ



ن داخل اتاق رفت. قلب م لکس،یر یلیجلو آمد و بعد خ نهیطمان با
 داشت

 بود! لکسیشد و او، آنقدر ر یجا کنده م از
 یرو یبه سرو لباسم، دست یباز کردم و با نگاه یرا زود در

 که یساحل
 یوررفتم.  رونیو ب دمیچیشنل بافتم را دور خودم پ دم،یبود کش تنم

 پاگرد
ا گام ب داشت لی. دندیایب رونیبود از دهانم ب کیقلبم نزد ستادم،یا که
 یها
 آمد. یکرد و به سمت من م یم یرا ط اطیمسافت ح بلند
 لهپ نیبه اول لیرا آزاد کردم، تا آرامش به جانم برگردد. دن نفسم
 یورود

ه ک یونانیو  یو با لهجه فارس ستادیا شیدر جا د،یکه رس ساختمان
 داشت،
 کرد و گفت: سالم

 کنم...خانم! یساختمون رو بررس ی_ اومدم لوله ها
 دم؟یشن یم یمن داشتم چ یخدا ؟؟یچ

 که از سمت ساختمون ما دارن، یبه خاطر نَم یبغل دست هی_ همسا
 لوله ها مربوط باشه. یکردن....احتماال به شکستگ تیشکا
 و دلشوره. االن ! قلبم پر شد از ترسدیچرخ یدر دهانم نم زبان

 دیبا
 کردم؟! یم چکار



سمت  نبار،ینگاهم کرد و ا رکانهیسکوت من، ز دنیبا د لیدن
 صحبتش را

 کرد. عوض
 ده؟یافتاده؟ چرا رنگتون پر ی_ خانوم اتفاق

 .دمیبه صورتم کش یدست
 .ستین یزی_ نه...نه! چ

 پله ها باال آمد. یاز رو لیدن
 علت از کجاست. نمیبکنم، ب یتموم ساختمون رو بررس دی_ با
خواست داخل خانه شود، هرآن ممکن بود، از ترس زهره ام  یم

 بترکد!
چه؟ او که هرلحظه با اربابش در  دید یبابک را در خانه م اگر

 تماس
 !بود
 شدم. واقعا واژه ترس در آن یجان م مهیمن! داشتم ن یخدا یواا

 لحظات
واژه  نیمن، مضحکتر یمقابل آن حس و احواالت درون ،

 بود...چطور
 فتد،یب یاتفاق نکهیوجه نبودم. قبل از ا چیتوانستم آرام باشم! به ه یم

 جانم را بلند کردم. یب یصدا
 !دیلحظه صبر کن هی_ 
 و هنوز داخل نرفته بود. ستادیا شیدر جا لیدن

 کردم خونسرد و آرام باشم. یم یرا به او رساندم و سع خودم



 ختهیتا خونه رو مرتب کنم، بهم ر دیباش نجایلحظه ممکنه ا هی_ 
 اس!
حرف،  یاش را معطوف من کرد و ب هانهیعاقل اندرسف نگاه
 یکنار

 و من جلوتر داخل شدم. ستادیا
که  دیپر کش یکردم، نگاهم به سمت اتاق یچکار م دی! بااااخدای

 بابک در
ه ب ی. نگاهستادمیا میشده بود. دستپاچه و نگران در جا میقا آنجا
 پشت
ت به آن سم عیاز ساختمان بود. سر رونیهنوز ب لیانداختم، دن سرم
 شتافتم

و  ستادهیپروا وسط اتاق ا یداخل اتاق شدم. بابک خونسرد و ب و
 داشت
 زد. یم دیکه گوشه اتاق بود، د یزخاطراتیم یرا که رو ییعکسها

 از استرس و شتاب، لب باز کردم. پر
 کن! میکمد خودتو قا نیا ی_ بابک برو تو

 تمام جواب داد: یبه سمتم برگردد با خونسرد نکهیا بدون
 کنم؟ می_مگه چکار کردم که خودمو قا

 .دمیصورتم کش یکرده ام را رو خی دستان
 کنه. یکنم! اون مرد اومده خونه رو بازرس ی_ ازت خواهش م

 .دیبه سمتم برگشت، با خشم غر یتند
 ه؟؟ی_ مرد ک



 .دمیلرز
 _ آشناس...

 زدن افتادم. پیزبانم بند آمد و به ر نوک
 کنه. ی....براش کار مسهیدن ی_ از...از آدما

م زد و به سمتم آمد. در چشمان یچشمانش برق س،یاسم دن دنیشن با
 زل
فرق  شیچندسال پ یدست و پا یبابک با آن بابک ب نی. چقدر ازد
 یم

 !کرد
 نگاهم کرد. موشکافانه

 ؟؟یدار سیدن نیبا ا یچه نسبت یشه بگ یآره؟؟ م سی_ دن
 باد کرده بود. می. گلودمیبلع یدهانم را به سخت آب

 _ پسرعمومه...
 !نی_ هم

برام پول  شهیحواسش بهم بوده و هم می_ خب...خب...اون از بچگ
 یم

 .فرستاده
 اوج گرفت! شیصدا
 !!نی_ هم

آن در  لیهر آن دن دمیترس یکردم، م یترس، به در اتاق نگاه با
 را باز
 .ندیو مرا کنار بابک بب کند



 را میندادم و حواسم به سمت در اتاق بود که بابک بازوها یجواب
 گرفت

 داد. یمحکم مرا تکان و
 باهات چکار کرده؟ سیدن یگ ی_ چرا نم

 رفح یکرد. ب یداد و با هر تکان، بند دلم را پاره م یتکان م مرا
 به
 کنترل شده بود. رقابلیو غ یشدم. بابک عصب رهیو حرکاتش خ او
مماس  قایبود. دق کمی. نزددمیباد کرده ام کش یگلو یرو یدست

 بامن!
 یاش را رو یدر پ یپ یکرد و نفس ها کمیرا نزد صورتش
 صورتم

 .دیپاش
 امنداره!... بگو که همه فکر تیتو زندگ ینقش چی_ بهم بگو اون ه

 !اشتباهه
 و را آرام بال زدم میدهم! چشمان ترسو لشیتوانستم دروغ تحو ینم

 یم دی. انگار داشت ناامستمیرنگ و جذابش را نگر یشیم چشمان
 شد،
 لب زد. واشیام را با دستان لغزان گرفت و  چانه

 .دوسال فقط به عشق تو زنده بودم.. نی_ نجال داغونم نکن..!. ا
هر کس  اینداشتم! بابک  یچاره ا یسوخت؛ ول یم شیبرا دلم
 ،یگرید
 " بود.سیآن فقط " دن یشگینداشتند. ساکن همدر قلبم  ییجا



 داریاتاق آمد و ذهن پرآشوبم را ب رونیاز ب لیدن یصدا
 کرد....داشت

 کرد. یم میصدا
 :دمینگاه کردم و عاجزانه نال ک،یترس، چهره بابک را از نزد با

 کمد! نیا یکنم، برو تو ی_ ازت خواهش م
مرا رها کرد و  یداشت؛ ول دیفقط نگاهم کرد. انگار ترد بابک
 کالفه
رفت که بزرگ و  یواریحرف به سمت کمد د یو ب دیکش یپوف

 جادار
 .بود
از رفتنش مطمئن شدم. به  یزدم و وقت یلبخند پهن ،یخوشحال از

 سمت
 با لیرا بکشم، در باز شد و دن رهیدستگ نکهیرفتم. قبل از ا در

 که یگوش
. نکرد نییام باال و پا نهیدست داشت وارد اتاق شد! نفس در س در
 لیدن

اش را کامال به تمام نقاط اتاق  یبه گوش داشت و گوش یهندزفر
 گرفت.
 گرفت! یم لمیداشت ف ایزد  یحرف م یزنده با کس ای مطمئنا

 شدم. رهیخشکم زد و ناباورانه به حرکاتش خ میجا در
 چه گفت. دمیزد، که نفهم یحرف لیدن



کرد! اما آن شخص  یت مصحب یدرست بود، داشت با کس حدسم
 که

 !سیدن بود؟؟
به سمت  لیشدم. دن یبند نم میپر آشوب شد. درجا شانم،یپر روح
 کمد
 که داشتم، داد زدم: ییرویو من، با از پس مانده ن رفت

 !ستیلوله آب اونجا ن ینشت ل؟یدن یگرد یم ی_ دنبال چ
 یدست و پا تو یب یبه سمت من برگشت. قلبم مثل گنجشک لیدن
 ام نهیس
 زد. کاش آن لحظات تمام شود! یم

 .دیلرز میصدا
 آشپزخونه باشه. ی_ احتماال تو

 نفس د،یآ یمطمئن شدم، دنبالم م یآمدم و وقت رونیدر اتاق ب از
 یراحت
 .میکش

 گفتم: دهیبر دهیاز او داخل آشپزخانه رفتم و بر زودتر
 کن. یرو بررس نجای_ ا
. کتش ُسر داد بیرا در ج یبهم انداخت و گوش یا نانهیزبیر نگاه
 انگار

 را قطع کرده بود. تماسش
 کوتاه، بدون یسمت لوله ها رفت و نگاهشان کرد، بعد با تامل به
 نکهیا



 کند، گفت: نگاهم
 که درستش کنه...فقط... ارمیاستاد ماهر م هیرم و  ی_ م
 نگاهم کرد. قتریدق

 به من. نیبد لتونویموبا ی_ ارباب گفتن گوش
 !دمیشن یم ینگاهش کردم. داشتم چ رهیخ رهیخ
 را بلند کردم: میلب صدا ریست،زیسکوت، به من نگر در

 در ارتباط باشم؟ سیبا دن ی_ پس من چطور
از ده بار زنگ زدن و شما جواب  شیگن امروز ب ی_ م
 ...دستورنینداد
 .رمیرو ازتون بگ یگوش دادن

که در  یباد کرده بود، انگار تمام خون میداغ شد، رگها صورتم
 میرگها

 انجام یتوانستم کار یصورتم منفجر شده اند. نم یتو د،یجوش یم
 دهم.

 یرا از رو یرا اطاعت کردم و گوش سیحرف دستور دن یب
 کنسول
رود، با  رونیاز در ب نکهیدادم. قبل از ا لیو به دن برداشتم
 لب ،یدلمردگ

 کردم: باز
منو تنها  ن،یاز ا شتری_ من دلم براش تنگ شده...بهش بگو ب

 نزاره.
 کرد و سپس آنجا را ترک کرد. یمکث



 یها یخفه کرده بودم...شکستم و ها م،یرا که در گلو یبغض
 .ستمیگر

 یدادند...همانجا رو یرا به من نم یحرکت چیمجال ه میاشکها
 ن،یزم
آن  دی. چرا باختمیاشک ر یسالن نشستم و مثل ابربهار یتو

 تیموقع
 دیاش؟ چرا نبا یزندگ یرفت پ یآمد، چرا بابک نم یم شیپ میبرا

 رنگ
 را کامل بچشم؟ یخوشبخت
بابک  یگرفته بود و وقت دنیمحابا از چشمانم بار یاشک ب قطرات

 از
ه کشد. بابک به سمتم آمد و مرا  شتریآمد، بارش آن ب رونیب اتاق

 در آن
 و غمزده شد. رانیح د،یو حال د وضع
 تو خونه ام؟من  دیشده نجال؟ فهم ی_ چ
 کرد.فقط سرم را یبزنم، بغضم داشت خفه ام م یتوانستم حرف ینم
 به

هردو طرف تکان دادم. بابک کنارم به حالت نشسته،  ،ینف حالت
 دوال
 .شد

 یازت چ نایگفت؟ اصال ا یبهت چ ؟یختیبهم ر نقدری_ پس چرا ا
 یم



 خوان؟
 ام اوج گرفت. هیگر

بلند  میآورد و خواست کمکم کند از جا دستش را به سمتم بابک
 شوم؛ اما

 برق گرفته ها، او را پس زدم و ناله کردم. مثل
 _ به من دست نزن!!

 نگاهم کرد. رهیخ رهیو دستش را پس گرفت. خ دیترس
 سرم یرا رو ایکه ازم دلخور بود، تمام دن سیدرد داشت. دن قلبم
 آوار
 .دمید یم شده

 _ چت شده نجال؟
 .دمیاز اشکم مال سیبه صورت خ یدست
 به سرم اومده؟ یچ یبدون یخوا ی_ م

 کردم. نگاهش
 ینجال نیبندوبار، ا یب یاز اون نجال یچ ،یبدون یخوا ی_ م
 متعهد
 ساخته؟ رو
 زد. یپلک هم نم یبه دهانم زل زده بود و حت رتزدهیح

 امویشدم که دن یمعجزه رو کرده...من عاشق مرد نی_ عشق ا
 رییتغ
 گره خورده. ششی. دلم پستمیاون آدم سابق ن گهی...من دداد

 از اشک پوشاند. یرا پرده ا دشیناام چشمان



 همه نیکه ا یخواست یدونم تو منو م یکنم...م تتیخوام اذ ی_ نم
 مدت،

 گهیمن متاسفم...متاسفم که قلبمو به کس د یول ؛ینکرد فراموشم
 هیهد یا

 ده.وجودم به وجودش بن گهی....االن دکردم
و با بغض فقط  دیاز اشک، از چشمانش فرو چک یبزرگ قطره
 نگاهم
 .کرد
 یدلم را ب یراهم انگار برداشته شده بود و داشتم تمام حرفها سد

 محابا
 گفتم. یم

تونم دوست  ینم گهیمن د یول ؛یهست ی_ بابک تو پسر مهربون
 داشته
 ریشدنم تو اون عمارت، مس ری...منو ببخش که بعد از اسباشم
 مویزندگ

 نتونستم، تو رو تو قلبم نگه دارم. گهیکردم و د عوض
 پاک کرد. ،یرا تند شیبرخاست و اشکها شیجا از
 .دمیبلند شدم و دستانم را به هم مال میهم از جا من

 نیو خودت باعث ا یفروخت سی_ بابک قبول کن که تو منو به دن
 اتفاق
 .یخودت به عمارتش برد ی...تو منو با دستایشد
 :دیخودش لرز به



 ینگاه خودم م چهیرو از در ای_ اوهوم...من احمق، دن
 دمی...نفهمدمید
 .ادیبال سرم م نیا
 شده، لحنش را عوض کرد. یسمتم برگشت و عاص به

ش تو رو با خود دمیشن ی! وقتدمیترس یم نیمدت از هم نی_ تموم ا
 برده

ش رتعما نشدم و اونقدر به دیناام یترس به جونم افتاد...ول ونان،ی
 رفتم
 آوردم. ریاشو گ یپرس و جو کردم، تا نشون و

 قوت گرفت. شیصدا
...بزار ایکنم با من ب ینجال خواهش م ستم،ین دی_ حاالم ناام

 امونویدن
 .میبزار کنار هم خوشبخت بمون م،یبساز یدونفر
 از آن ادامه شتریعذاب آور بود، دوست نداشتم ب میبرا شیحرفها
 دهد.
 !زدیداد، که درونم را برانگ یمرا به سمتش سوق نم یاحساس چیه
 .دمیپرسوز کش یآه

 بهت ندارم. یو رغبت لیم چیه گهی_ نه بابک...من د
 ینجوریرو ا یرک باشم و بخوام آب پاک نقدریخواست ا ینم دلم
 رو

 بگم. ویمجبور شدم که همه چ یول زم؛یبر دستات



 دنیمن، د یخدا ی. واستیگر یبابک درهم شکست، به تلخ چهره
 هیگر
 نبود. یسخت و باور کردن میمرد، برا کی

 افتاد. یبه گوشه ا نگاهش
 نچند سالو برام آسو نیا یهایو سخت های_ عشق به تو، همه دربدر

خواستن ازم سو  یم ایلیخ ،یعرب یکشورها ی...اونجا توکرد
 استفاده
به خاطر  یکردن؛ ول یم نکارمیاومد و ا یم شیپ یگاه کنن،

 عالقه و
 .ارمینخواستم کم ب چوقتیکه بهت داشتم، ه یعشق
که از چشمانش بارش گرفته  یرفت و باران لیکم کم تحل شیصدا
 بود،
خواستم خودم را  ی. تحمل دردش را نداشتم، مدیاوج خود رس به

 سرزنش
حق من بود که آزادانه انتخاب  نی! ایاما چرا؟ چه سرزنش کنم؛
 کنم.
 من نبود! درواقع من انتخاب او بودم. انتخاب بابک
 تازه کردم. ینفس
 ؟؟یبر نجایاز ا ومدهین لیخواهش کنم تا دن شهی_ م

 :زد نگاهم کند، لب نکهیو بدون ا دیرا با دو انگشت باال کش دماغش
 گردم.... یبرم یرم؛ ول ی_ باشه م

 در نگاهم فرو کرد. یسمتم برگشت و نگاهش را مثل خنجر به



 !شهیهم یهنوز قانعم نکرده که ترکت کنم، اونم برا _ حرفات
 حرف به رفتنش زل زدم!! یدهانم را قورت دادم و ب آب
 یلرزاند! بابک هنوز نم یآمدن و رفتن ها هر بار دلم را م نیا

 دانست
خوش بود که با هر بار  نیازدواج کرده ام، هنوز دلش به ا من
 دن،ید

 گری...افسوس که من دیکند، به سمتش برگردم؛ ول یراض مرا
 عشق چیه
 نداشتم. یگریمرد د چیبه بابک و ه یدوست داشتن و

و موج  شیرا با هر دو دست پوشاندم و به لحظات پ صورتم
 یاضطراب

. تمام تنم دستخوش دمیشیکرده بود، اند ریوجودم را درگ که
 یاسترس

ه کرد خیتکان بخورم و نگاه  میتوانستم از جا یشده بود. نم قیعم
 ام، به
 افتاده بود. میروبرو
 .اورمیرا ب گارمیبه خودم بدهم و پاکت س یتوانستم تکان یم کاش
 دیشا
 کرد. یاز دردها و اضطرابم را کم م یکم

****** 
 "سی" دن



 ی. عجب حال افتضاحدمیپشت سرم کوب واریرا محکم به د سرم
 داشتم.

 بودم، داشت فرو دهیساختنش، زحمت کش یرا که آنهمه برا ییایدن
 یم
رفتم،  ینبود!؟ چرا هرچه جلو م یدرست شدن یچی. چرا هختیر

 بازهم
را که  ییداشتم جواب فرکانس ها دیدانم! شا یزدم؟؟ نم یم درجا
 به

 بود. دهیامانم را بر یگرفتم. ترس و دودل یفرستادم، م یم جهان
 یم هیرا که دکتر توص ی. کاردمیکش یقیبستم و نفس عم پلک
 کرد،
توانستم  ینبود! نم یدهم...اما آن حال درست شدن انجام شهیهم
 یب گرید
 ی...چهره نجال تودیچیپ یمغزم م یتو لیدن یباشم. صدا الیخ

 ذهنم
 یم یمیچه تصم دیدانم کار درست کدام بود! با یشد. نم یم یتداع
 گرفتم
 بهتر شدن اوضاع! یبرا
 را جم و جور کرد. شانمیذهن پر یکه به در خورد، کم یا تقه

 _ آقا اجازه هست؟
 تمیوارد اتاقم شد. جوابش را ندادم، فقط با حرکت سر، رضا خسرو

 را



 ماندنش، اعالم کردم. یبرا
 کردم. یاوک طتونوی_ آقا بل
 م،یها قهیرا به مغزم وارد کرده بودم، از شق یبستم. فشار پلک
 خارج
 گرفتم و محکم به داخل فشارش دادم. شی. دستم را روکردم

 ینجوریاومدم...ا یخودمم باهاتون م ن،یداد ی_ اگه دستور م
 بهتر یلیخ
 شد نه؟ یم

را نداشت. دلم فقط  یتحمل اتفاقات بعد یپر دردم، آمادگ قلب
 یکیتار

 خواست! یم محض
هم اجازه ورود نده...همه پرده  یبه کس رون،ی_ خسرو...برو ب

 هارم
 !بکش
 چشم آقا..._ 

کردم و بغض فرو خورده ام را با  یپل یآهنگ یام را رو یگوش
 رفتن

و قطرات اشک از چشمانم  دیلرز میرها کردم. شانه ها خسرو،
 دنیبار

 .گرفت
 یهرجا همرام یمون یتو مثه نفس م ،یامیدن
 یو نر یبگم بمون یچ گهید ،یامیدن یمیتمومه زندگ یدون یم



 شد یو دوباره هرچ یموند دیشد، شا دیشا
و  یبگم نمون یچ گهیشد...د دیشه، شا یرو به راه نم یچیه نگو
 ینر

 باشه میتونه زندگ ینگاه تو م هیکن،  نگاهم
 شهیام باشه، بذار حس کنم هم یتونه دلخوش یکه بودنت م تو

 دارمت...
قدم دور شم،  کیخوام از تو  یمن نم یشه؛ ول یداره بد م گهید

 بخوام
 .یو نر یبگم بمون یچ گهیجور شم، د یستو با ک جز
 روزا نیحالمو تو ا یخوام بدون ینم شه،یدلم آت هیتو
 .یو نر یبگم بمون یچ گهیآدمه تنها، د هیدونه از  یم یچ یکس

 دوباره برگرده یکن، بذار زندگ نگاهم
 شهیکرده، بزار حس کنم هم یسختو ط هیعشقمون روزا نیبب

 دارمت....
شد و  یم کیدر مغزم شل یریمعلق بودم. ت ،یداریخواب و ب نیب
 کی

 یکردن، زمان م یدوباره بهتر زندگ ی. برادیکش یسوت م آن،
م آن چند روز را هضم کنم. رگ گردن عیتوانستم وقا ی...نمخواستم

 باد
رقاص  یدست و پا یتوانستم از آن پسر ب یرا نم نباریو ا کرده

 بگذرم!



 یمرا با تمام وجودم احساس  نیگرفتم. ا یبا کشتنش، آرام م تنها
 کردم.
به  نکهیاتفاق افتاد. قبل از ا یو ناگهان عیسر یلیخ ونان،یبه  رفتنم

 فرودگاه
 وایداشتم ش نیقیو پردرد بودم.  ی. عاصوایش دنیرفتم د بروم،

 پشت همه
توجه به من شروع کرد به  یب د،یماجراهاست. تا مرا د آن
 رورویز

 بود. شیجلو نیتریو یکه رو ییلباسها کردن
 قدم جلو رفتم. کی

ام  ینجال کجاست؟ زحمت آدرس و نشون ی_ تو به بابک رسوند
 که

 درسته؟ یدیکش خودت
 رفت. یتوجه به من، به سمت یب

گوشش  کیاز حد معمول، سرم را نزد کتریکردم و نزد دنبالش
 کردم و
 وار گفتم: زمزمه

 بشه؟ یدنبالش که چ ی_ جواب منو بده...بابکو فرستاد
آن به من زل زد. چشمان مداد  کیو  ستادیا شیحرکت در جا یب

 دهیکش
و سرخش را از هم باز  یرا پلک زد و خونسردانه، لبان گوشت اش
 کرد.



بهش  نقدرینجالس...حتما دوسش داره که ا ی_بابک عاشق واقع
 وفاداره.

 !زشت کهی_ خفه!! زر مفت نزن زن
 !سمینکن جلوت وا وادارم نیاز ا شتری_ چاک دهنتو ببند...ب

 ؟یبکن یچه غلط یخوا ی_ مثال م
 اش کرد. نهینگاه پر از ک یچاشن یپوزخند

ها در  ییاز اون باال یلی_ نزار دستمو رو کنم برات...من با خ
 ارتباطم

ش بدم...پس انجامرو که دلم بخواد  یتونم هر کار یسه سوته م و
 وادارم
 !نکن

ا بو مات شده، لب و لوچه ام را جمع کردم و  رهی. خدیخشک دستانم
 تحکم

 لب زدم: یشتریب
 سراغ نجال؟؟ ادیب یکرد ریخوام بدونم تو اون پسرو اج ی_ م
 چشمانم غرق شد و نفسش را باال آورد. در

 _ فک کن آره...
 .دمیکش یپوف

 _ چراا؟؟
 .دیچشمانم غرق شد و پر از حس نفرت نال در

 یب یرو که رو دست و دلم گذاشت ی_ چون ازت متنفرم...داغ
 جواب



 !یرو نشناخت وایمونه...هنوز ش ینم
 .دمیرا به داخل کش نمییلب پا ظیغ با

 حتما بهش بگو ،یگردم آتن...اگه باهاش در ارتباط ی_ دارم برم
جول و پالسشو  دم،یتا نرس ست،یدر انتظارش ن یخوب سرنوشت

 جمع
 که دستم بهش نرسه. ییجا هیبره  کنه
 کرد. یمضحک خنده

 _ حتما...
 یازش گرفتم و به سمت در خروج عیرا سر زمینفرت انگ نگاه

 رفتم، که
 بلند کرد، تا به من برسد. یرا کم شیصدا

 _ بابک اونقدر که عاشق نجالس...هنوز با نگاه کردن به عکسا و
 ییلمایف

 کنه. یم یاز رابطشون داره زندگ که
کردم،  یمکث میرا از شدت خشونت، مشت کردم. در جا میدستها

 خواستم
 به خاطر باال وایدانستم ش یبزنم؛ اما درستش سکوتم بود. م یحرف
 بردن
 کیحرف از بوت یزد....ب یمن، آن حرفها را م تیعصبان درجه

 رونیب
انداختم. خراب و داغان  لمیو خودم را داخل اتومب آمدم

 یبودم...چطور م



 یلگذشته منحوس را پاک کنم؟ سرم را چند بار به صند آن توانستم،
 یپشت

 برلیاما فقط ز د؛یحالم را پرس ی. خسرو با نگراندمیکوب لیاتومب
 گفتم:

 کن. حرکت
 از وبه پروازم نمانده بود، چمدانم را بسته بودم  شتریب یچندساعت
 همانجا

 یحتدادم. خسرو مدام ابراز نارا رییرا به سمت فرودگاه، تغ رمیمس
 و

آمد. با  یم ونانیکاش همراه من به  یکرد که ا یم ینگران
 یخونسرد

 داده انجامرا  میاو تشکر کرده و جدا شدم. خسرو تمام کارها از
 بود.

 یصندل یانداختم و در سالن انتظار رو یپروازم را نگاه کارت
 یها
شده کنار هم، نشستم. پلک بستم و چهره نجال را مجسم  فیرد

 کردم...چه
ن ما دانم نجال ب ینم قایدانم...هنوز دق ی! نمش؟یداشتم برا یمیتصم

 و
 ام چه کرده!! ختهیر شیکه به پا یعشق آنهمه
*** 



کر و سفر بودم، فقط پلک بستم و ف مایکه در هواپ یآن چندساعت در
 کردم.

 به دنم،یدر سالن انتظار فرودگاه، منتظرم بود و به محض د لیدن
 سمتم
ا ام ر یو ناراحت ی. حجم نگراندیو چمدانم را از دستم قاپ شتافت

 یم
 لیسوار اتومب ینگفت. وقت یخاص زیگرفت و چ ریسر به ز د،یفهم
 م،یشد
نگاهش  نکهیپدال گاز فشرد و حرکت کرد. بدون ا یرا رو شیپا

 کنم، با
 امل لب زدم:ک تیّ جد

 _ چه خبر...نجال چطوره؟
 صورتم حس کردم. ینگاهش را رو هیسا

 به خاطر شماست. شونی_ خوبه حالشون...فقط نگران
 نگاهش کردم. عیسر

 _ من چرا؟
 صورت پهنش را دربرگرفت. یلبخند

 .نیگن، بهتون بگم که دلتنگتونه و زود برگرد ی_ خب مدام م
 لب زدم: عیسر

 ام؟یکه من االن دارم م ی_ نگفت
 _ نه جناب! نگفتم.



 میدادم و نگاهم را به جلو هیام تک یآسوده تر به صندل یالیخ با
 گرفتم.

 به خانه، فقط فکر کردم.فکر و فکر و فکر... دنیرس تا
 گرفتم. دسته میبه ساختمان روبرو یشدم نگاه ادهیکه پ نیماش از
 را یگل
 ی. دلم نمدمییانداختم و بو یگرفته بودم، نگاه یکیدر آن نزد که

 خواست
به خاطر  شتر،یرا با نفرت و خشونت شروع کنم و ب دارمید نیاول
 آرام
لب مدام ذکر  ریداشتن خودم،آن دسته گل را گرفتم...و ز نگه

 آرامش
از من جلو رفت  عتریسر لیکردم. دن یآرامش را تکرار م آرامش
 و با
 لیگشود و بعد خودش سراغ پارک کردن اتومب میدر را به رو دیکل

 رفت.
 یشده، که پوشش فضا یسبک، معمار نیخانه، به ا یطراح چون

 بازش،
در آن محوطه نداشت و  نیپارک ماش یبرا ییبود، جا اهیو گ گل
 دیبا

 یهمان ساختمان، پارک م یاختصاص نگیها را در پارک لیاتومب
 میکرد
 کار را کرد. نیهم لیدن و



داخل خانه قدم برداشتم. چشمانم را به سمت چنار و کاج قد  به
 برافراشته

 شتریها ب ییبایز دنید یبه آرامش، رو دنیرس یبرا دی. باگرفتم
 متمرکز

سرما  شهیپوستم نشست. هم یرو ینیدلنش یشدم. سوز سرما یم
 را بر
 دوازده ماه سال، برف و سرما بود. کاشیدادم. ا یم حیترج گرما
به  یمکث کردم. نگاه میدر جا م،یساختمان که رس یدر ورود به

 سر در
 یبا نجال آرام م ییارویرو یانداختم. داشتم خودم را برا بزرگ
 کردم.

مد. آ رونیزدم. ناگهان در باز شد و نجال ب یبه آب م گداری ب ُدینبا
 هراسان

خشکش زد و  شیمن، در جا دنیداد. به محض د یکالفه نشان م و
 یدست
 یمن چرا چهره اش آنقدر زرد و ب ی. خدادیگردنش کش یور

 رنگ
 دانستم درست و ی. نممیمات و چشم در چشم هم بود یلحظات بود؟؟
 غلط

آن لحظات  انجامکردم!؟ سر یچکار م دیچطور بود! با رفتارم
 و نجال به سمت من آمد.  دیرس انیبه پا ریگ نفس سخت و
 را بلند کرد: شیصدا یبا شادمان



 جانم! سیدن یشه اومد ی_ باورم نم
 زدم. یپلک

 ؟ی_ خوب
 و آنور تکان داد. نوریا یسر ،یخوشحال تینها با

 .میعال نمیب ی_ االن که تو رو م
کردم و ذهنم را  یآرامش، آرامش... مدام تکرار م آرامش،

 !ندازمیجنجال راه ن ه،یتا روشن شدن قض دی. باکردمیمنحرف م
 داخل؟ می_ بر
مختصر به چهره اش،  یشیو تشو یجمله را که گفتم، نگران آن

 کرد. یمن آمد.من
 _ باااشه...

 لب زد: ،یخاص یبا خنده و شاد
 خبر!! یب نقدری...ایشه برگشت ی_ باورم نم

 با، بابک دیدر مغزم شکل گرفت." چرا منتظرم نبوده؟؟ شا یینجوا
 "داره؟ قرار

 را گارشیکنار تخت رفت و پاکت س زیسمت کشو م
پاک  یرو یداشت. ضربه ا یفیدستانش لرزش خف د،یکش رونیب

و با فندکش، روشن  دینخ از آن را به گوشه لبش کش کی زد و
 گار،یدود س انیم شیبایحرکتش بودم. چهره ز و کرد. مات او

 شده بود.  تر یو وصف نشدن باتریز
 _ نجال!! چته؟؟



را که در دهان داشت  یرا به سمت باال که گرفت، تمام دود سرش
 .کرد یخال
 ؟یدون یمگه نم مه،یشگیکار هم نی_ ا

 را به هم زدم. چشمانم
 ...خاموشش کن.یکن یم یرو ادهیز ی_ دار
 را به چشمانم گرفت و پلک نزد! من هم مات او بودم. پک نگاهش

 .زد  گاریبه س یگرید
 له کردم. ،یگاریجاس یرا تو گاریرا گرفتم و ته مانده س دستش
 چته؟؟ یبگ یخوا ی_ نم

داشت به حرف  یفیکه لرزش خف ییرا ازم گرفت و با صدا نگاهش
 آمد.

 !نیباال رفته، هم جانمیکم ه هیخوب خوبه...فقط  دنتی_ حالم با د
 بود و باهاش دهیتوانستم، حرفش را باور کنم. او بابک را د ینم

 بود! زده حرف
ه اشتدهنوز هم به بابک عالقه  بدنم به لرزه افتاد...اگر نجال تمام
 باشد
اجبار باشد چه؟؟ آه  یو از رو یحرکات مصنوع نیاگر ا چه؟
 .دمیکش یسرد

 ؟یگ ی_ چرا راستشو نم
 بگم؟ یچ دی_ خب...با
 .یستین یماهر ی_ دروغگو

 اش رنگ عوض کرد. چهره



 ه؟ی_ منظورت چ
 ؟یمالقات داشت یمدت که نبودم، با ک نی_ تو ا
 .دیرا قاپ نگاهش
 دستش چنگ زدم. ی_ رو

 _ حرف بزن نجال!
 و ترس است. جانیه جهیدانستم، نت یکرد و م یسرفه ا

 _ راستشو بهم بگو...
 از غم و اشک پوشاند. ینزد. چشمانش را هاله ا یحرف بازهم

 ؟؟یاریسرم م ییچه بال یدار یدون یم چی_ نجال ه
 ری. سرش را به زدیاز چشمان زاللش، فرو چک یاشک قطره

 کرد. چرا عمق یبند دلم را پاره م ت،یمعصوم آنهمه دنیگرفت. د
در کارش است؟ چرا هرطور  انتیکند، خ باور خواست یدلم نم
همه مردان  یکه چشمش را رو بقبوالنم خواستم به خودم یشده م

 !ندیبیاطرافش بسته و تنها مرا م
بود، ُولومش را باال  یرفت، اما هر طور یم لیداشت تحل میصدا
 بردم.

 _ نجال بهم بگو که هرچه فک کردم راجع بهت، همه اش اشتباه
 یرو نم یمرد چی...بگو که عشقت بهم پاکه. بگو به جز من هبوده

 .ینیب
دهانش گرفت. چشمان  یاش اوج گرفت و دستش را رو هیگر
 بود.  دهیاز اشک پوش ییبایقاب ز در شیا شهیش

 نشدم. یی_ باورکن من...من مرتکب خطا



 کردم. یبابک را کم م َشر دیزودتر با هرچه
** 
سخت هم نبود.  ادیکردنش ز دایکرد. پ دایآدرس بابک را پ لیدن
 یوقت

 یکرده و پ بینجال به خانه ام، آمده، او را تعق دنید یبرا بابک
 برده بود

 دایا پتوان مقابله از عشقم ر دیخوابد. با یدر کدام مسافرخانه م که
 یم

 من نبود. به محض اتیدرجا زدن، از خصوص. کم آوردن و کردم
من  دنیکشاند. بابک از د لمیاو را به داخل اتومب لیدن دنش،ید

 و دهیترس
به لب  یشخندیو ن دمیشده بود. به سمتش چرخ رانیح شیمردمکها

 .دمیکش
 !یزرد یکجا، شما کجا آقا نجای_ ا

 گرفت. یرا به باز انگشتانش
 س بدم؟!به شما حساب پ دیبا ی_ رو چه اصل

 ینگاه کردم. داشت خالف چهره اش عمل م ش،یچشمان ترسو در
 کرد.

 پروا و نترس است؛ اما نبود! یخواست وانمود کند، ب یم
 دادم. چیآن دستش را گرفتم و محکم پ کیبردم و  دست

برگرد  یکه اومد یی_ نزار سگ بودنمو نشونت بدم...از همون جا
 برو



 ...!بچه
 نشست، اما خودش را کنترل کرد. اش یشانیپ یرو یاخم
 !نمیب ینم دنیپس کش یبرا یلی_دل
پر از نفرت بهم  یداد! چشمانم را با حس یبودنش، عذابم م غد

 زدم.
 .رمیگ یم دهیحرفتو نشن نی_ ا
 صورتم داد زد. یهوا تو یب

 .یترک کن بتیبه نفع رق دانویبار نوبت توئه که م نی_ا
 زدم: یصدادار پوزخند

 .یدیکارت تا بد ند_ برو رد  
 .دیو با حرص نال دیکش رونیانگشتانم ب انیرا محکم از م دستش

 ؟یشوهرش ؟یریگ یم میتصم یکه به جاش دار یی_ چکاره نجال
 لیوک

 تو آخه؟؟ یشی...چ؟یاربابش ؟یهست مدافعش
 تفاوت باشم. یکردم خونسرد و ب یدر دهان چرخاندم و سع زبان
 .دیتمسخر خند به

 _ تو...نجال!!
را به  زشیاشاره اش را به سمتم گرفته و چهره تمسخرآم انگشت

 من
 بود. گرفته

 .دمیرا گز نمییلب پا ظیغ با



 یر یم کسری...نهیحسابت با کرام الکاتب ،ی_اگه گورتو گم نکن
 !ایاون دن

 کرد. یچشمانم غرق که شد، به طعنه اهن در
 دمومی. نستمی...نه! من مرد جا زدن ن؟یکن یم دمیتهد ی_ هه...دار

 نجایا
 تنها برگردم، من اومدم که نجال رو با خودم ببرم. تو اونو که
 ،یدیدزد
که همه اش  هیوضع راض نینجال خودش به ا یکن یم فک

 یم شیزندون
خواد. عشق  یم ی! عشق آزادستیکه اسمش عشق ن نینه! ا ؟یکن
 با

خوام نجال کنارم به  ی...!من مسیجناب دن ستیقشنگ ن یبندگ
 عشق
 !کتاتورید یخوام مال من بشه تا تو یبرسه، م شیواقع

. حس و حال ختمیبود، کال بهم ر یبیتلنگر عج میبرا شیحرفها
 یبیغر

به  که در بدنم بود، یمنفجر شده و تمام خون می. انگار رگهاداشتم
 صورتم
هم آورده بود. داغ کردم. چشمانم به پت پت کردن افتاد. باز هجوم

 با ناخن
 شروع به کندن پوست لبم کردم. زم،یت



 پر از شیخواد که بار عاطف یرو م یتی_نجالم مثل همه زنها، حما
 عشق
 یتو خونه ات زندون ،یبر ییجا یکه بخوا ستین ری. اون اسباشه
 اش
 ،یر یباشه و هرجا م یکه تو قفس زندون ستی. پرنده نیکن

 ،یبسپر
زارم  یکنم، نم یدون و آبش بدن! من نجال رو خوشبختش م برن

 آب تو
 یکتاب چیزنم که تو ه یرو براش رقم م یتکون بخوره...عشق دلش
 نوشته
 باشه! نشده

 یتازگ میحرفها برا نیا دنیحرکت و مات شده بود. شن یب چشمانم
 داشت!

 یتحبزرگ شده بودم،  نهیپر از درد بود! من سالها با رنج و ک دلم
 عشق
ه بزرگ شد یخفه کردم. با نفرترا در درونم هزاربار کشتم و  نجال
 بودم
توانستم آنقدر  یتمام وجودم را احاطه کرده بود. چطور م که

 لطافت به
 .مدیبه آه کش هیشب یدهم؟ نگاهم را گرفتم و پر درد نفس بلند خرج

خوشش  یمرد نیهمچ هیاز  چوقتیتونه ه ی_ نجال نم
 تو تی...جذابادیب



 .یکه دار هیپول و ثروت فقط
آرام بگذرم.  شینگاهش کردم، نتوانستم از کنار آن حرفها یتند

 میدندانها
 :دمیکش ادیو پر از درد، فر یهم فشردم و عصب یرو را

نجال  ستیقرار ن ،یگ یخزعبالتو م نیا ی_ خفه شووو...تو دار
 ینیا

 .یگ یکه تو م باشه
 و خونسردانه لب زد. دیرانش کش یرا رو شیدستها

واسه از دست دادن ندارم، تا آخرش به  یزی_ به هر حال من چ
 یپا

 مونم. یم نجال
صورتش، داد  یشده تو یرا چنگ زده و عاص راهنشیپ قهی

 .دمیکش
 بکوبونم تو کله ات؟ ای یدیفهم نوی_ من شوووهرشم...ا

 پلک هم نزد! یزاغ شده، به من بود. حت چشمانش
 بار دوم داد زدم: یبرا

 .رمیگ ی...نفستو مارنیدربدم پدرتو  یم ،ی_ اگه شرتو کم نکن
 حرکت شد. یو ب دیکش شیگلو یرو یکردم و دست شیرها

 " بابک"
 یشدم، به سمت ادهیکه پ بلشیبه صالح نبود. از اتوم گرید ماندن
 تیهدا



دانستم کجاست! پر از درد و عذاب بودم.  یکه خودم هم نم شدم
 کلمه

 سیرا باور کنم! دن نیتوانستم ا یشد. نم یسرم اکو م یتو شوهر
 چطور

 نجال یو درشت زندگ زیکار را کرده بود؟ او از تمام اخبار ر نیا
 باخبر
اگر با او ازدواج کرده باشد، حتما عاشقش است! عشق و  بود،

 اسارت؟!
 نایرا داشتم که بعد از پا ینظرم اصال قشنگ نبود... حال پسر به

 خدمت
 دهیکه قاب عشقش را دزد ندیب یبرگشته و م ارشیسمت  یسرباز
 اند!
ن . آخر نجال چرا با مختمیساعتها راه رفتم و اشک ر ابانیخ یتو
 نکاریا
و دکرد! او که به من قول ازدواج داده بود!! صورتم را با هر  را

 دست
و  رو انداختم. هوا سرد ادهیدر پ یمکتین یو خودم را رو پوشاندم
 خشک
 یرا پاک کردم. لبه هاو قطرات اشک  دمی. چشمانم را مالبود
 را میپالتو
همه اش خواب  نهایا کاشیهم آوردم و در خودممچاله شدم. ا یرو
 بود،



ام که  یحرفها دروغ است. گوش نیتوانستم باور کنم که ا یم کاش
 زنگ
شدم که پشت  یشماره ناشناس یلرزان جوابگو ییبا صدا خورد،

 خط
 .دیچیدر مغزم پ س،یدن ی. صدابود

 خودش بود!! بازهم
 اتدیدورو برا پ نیا گهید نمی_ جمله آخرمو خواستم کامل کنم...نب

 بشه و
 !دارم یطاقت هی. چون منم یاریچاکو درب نهیس یعاشقا یادا یبخوا

 ؟؟یدیدست رو دست بزارم، فهم نمیش ینم گهید اونوقت
 .فتدیمحکم گرفتم تا از لرزش ب یرا با دست دهانم
 .دیکش داد

 ادهیهوس پ نمیزدم...پس نب ریت هیبا  نمیتو در خونه ام بب هی_ سا
 تو یرو
 سمت به سرت بزنه. نیا

 آمد! یبزنم؛ اما نفسم باال نم یحرف خواستم
از سر گرفته شد و پردرد  م،یاشکها زشیکه قطع شد، ر شیصدا
 .دمینال

 دم نجال! یم ایدن نی_ تاوان عشقتو تو هم
دادم و پلک بستم.  هیپشت سرم، تک یچوب مکتیسرم را به ن و

 یخواب



م و بازه دیرا ربود... اما چندان طول نکش میو کوتاه چشمها بیعج
 به

 تهآهس یلیخ یبلند شدم و با قدم ها میبرگشتم، از جا یداریب عالم
 راهم
بود، کج  میکه محل استراحت آنروزها ییبه سمت مسافرخانه ا را

 کردم.
 هبه مساحت نه متر، قرار داشت، که پنجر ینفره در اتاق کی یتخت

سقف داشت و در آن وقت از سال، به خاطر  کینزد یکوچک
 یریجلوگ
 تختم یسرد به داخل، کامال آن را بسته بودند. رو یآمدن هوا از

 دراز
 اوردهیو در خودم مچاله شدم. پالتو و کفشم را هنوز درن دمیکش

 بودم.
ه آن کار ساده را هم نداشتم! عشق ب انجامطاقت و توان  تشیواقع
 نجال
 به آن همه ضربه زدن به خودم؟؟ دیارز یم
 یکردم، انتخاب اول و آخر نجال باشم، نم یخودم فکر م شیپ

 دانستم
 نروزهایزند...گرچه مردان مغرور و خشن ا یاز من جلو م سیدن
 شتریب

 دممن قطعا از آن دسته مردان نبو یتوجه دخترها هستند؛ ول مورد
 و



 یتو سینجال و دن یهوا بود. همه حرفها یعشقم، ساده و ب زبان
 مغزم

ذهنم  یشد، حرکات و رفتار نجال، در آن مدت تو یم پژواک
 یمجسم م

ل ا حتا، آن معما ر دم،یچ ی. داشتم تمام آن قطعات را کنار هم مشد
 کنم.
ما اکرده بود، به رفتن!  دمیتهد سیدانم کار درست چه بود؟ دن ینم
 یم

 بود، سیاگر خودش هم دلش با دن ینجال شوم؟ حت الیخ یب توانستم
 من
ه ب دیکنم. نجال سهم من بود، حق من بود. نبا شیتوانستم، رها ینم

 یراحت
 کردم. یم شیرها

 سوز سرما در ،یاما پس از لحظات دم؛یچیاز لرز به خودم پ آنشب
 تنم
 چهل یباال بدنم را به یداد که دما یداغ یخودش را به گرما یجا

 درجه
 یو نا دهیچسب ینداشتم. به تخت فلز ی. حال درست و درمانبرد

 بلند شدن
 ارکبی یکرد. برا یم بمیترغ یبه هر کار سینداشتم. تنفر از دن را

 یمانع ها دیام، با یشگیبه چنگ آوردن عشق هم یو برا برخاستن
 سر



 داشتم. یرا برم راهم
داد، همان  یوجودش آزارم مکه سد راهم بود و تمام  یکس تنها
 سیدن
 !بود
آن  یسراسر وجودم را دربرگرفت و خواستم خودم را برا یقدرت
 نبرد
او  گرادادم.  یترس و دلهره به دلم راه م دیبه تن آماده کنم. نبا تن

 قدرت
به  هیسا دیداشت، من هم جربزه و توانش را داشتم. با یکار هر
 هیسا

وجودم را احاطه کرد و هرچه  میعظ ییرویکردم. ن یم دنبالش
 عتر،یسر
 بروم. سیرا ترک کردم و خواستم سراغ دن یماریب بستر
را  شیدورادور حواسم به او و خانه اش بود. رفت و آمدها بازهم
 کنترل

 یم نیسوار ماش یکه با نجال بود و دو نفر یزمان یکردم. حت یم
 شدند

 زدند. یشهر گشت م یتو و
؛ و در مغزم ثبت کند ندیظات تلخ را ببخواستم چشمانم آن لح ینم

 اما همه
 یپهن رو یلبخند س،یداشت. نجال دست در دست دن تیواقع یچ



بود.  دایاز ظاهر و باطنش، هو تیبود و کامال رضا صورتش
 ییلحظه ا
گرفت و با خودم کلنجار رفتم که دست از سر آن عشق  حرصم
 لجباز
 ست،یخواهان تو ن نجال یزد، وقت یدلم داد م یتو یکی. بردارم

 نهمهیا
کار داشت  دیبدست آوردنش چرا؟ واقعا چرا؟! اما شا یبرا تالش

 به
 سیبود. دن ختهیام را برانگ نهیشد که خشم و ک یختم م ییجاها

 عشقم را
 را با او نداشتم. چرا نجال شیخنده ها دنیبود و توان د دهیدزد
 کبار،ی

ا فقط دنبال خوش چر د؟یشیندیمن ن چارهیهم به دل ب کباری فقط
 یگذران
 بود!! خودش

 را با هر دو دست گرفتم و ناله کردم: میها قهیشق
منو  گهیکه د ستیکنم، مهم ن یم یبدست آوردنت هر کار ی_ برا
 !ینخوا
دم  یجرئتو م نیبه خودم ا یکه به زور متوسل بشم؛ ول ستین مهم

 که به
 و انتقام نهیجدا کنم. االن حس ک بمیو تو رو از رق ارمیب چنگت

 دستانم را



 چنگ بزنم. یآزاد گذاشته که به هر کار بدجور
 " نجال"

 ویتونم کس ینم چوقتیاگه بخوامم ه یحت ،ی_اگه راستشو بخوا
 اندازه

 دوست داشته باشم! تو
 افتاد. یبه نقطه نامعلوم نگاهش
 کنم، بتونم آروم باشم و همه حرفاتو کامال باور کنم. یم ی_سع
به پا داشت.  یو فقط شلوارک کوتاه دهیتخت دراز کش یرو
 یگاریجاس
ه شب تا صبح دود کرد مهیکه ن ییگارهایبلند کردم و خاکستر س را

 بودم،
 کردم. یسطل آشغال گوشه اتاق خال یتو را

باره دارم  نیچندم یبرا نیا ،یکم کن دناتویکش گاریکن س ی_ سع
 بهت
 دم. یم تذکر
من که از  یبرا یبود؛ ول االمر عیو مط یاش، تماما دستور جمله
 پانزده
 یلیکه نه، بلکه خ یشدم، کم یآرام م گاریبا دود کردن س یسالگ
 سخت
 .دمیکش یترکش کنم. لبه تخت نشستم و صورتم را دست بود،

 نییکه قرار بود پا هیره، همون اشک یباال م گاریکه از س ی_ دود
 ؟یدونست یم نوی...افتهیب



نگاهم گره خورد. انگار داشت، چشمانم زل زد، نگاهش با  یتو
 تمام

که  یکرد. از سکوت یم یرا در ذهنش حالج میو حرفها کلمات
 کرده
فم داشت، دنبال حر یفیکه لرزش خف ییاستفاده کردم و با صدا بود،
 را

 .گرفتم
 نیازم ا ،یخانمان بودن تو زندگ یو ب یچندسال دربه در نی_ا

 آدمو
که هم و  یزن هی ،یزن عاد هیزمان ببره تا بشم  دی...شاساخته
 غمش،
به  دشیشوهرش باشه و ام یبرا ییغذا یکردن وعده ها درست
 بچه
! من سیاطرافم فاصله دارم دن یبا زنها یلیمن خ ؟یدون ی! مهاش
 دیشا
 دبل تخت ختم بشه رو نیاتاق و ا نیکه به ا ییفقط همونا یزنانگ از

چکار  ست،یشوهرم خونه ن ینگرفتم، وقت ادی چوقتی...من هباشم
 کنم که
نگرفتم،  ادیخونه پر کنم. من  یتلخ نشه و نبودشو تو اوقاتم

 لباساشو
 خواد، واسش چند قلو یو قربون صدقه اش برم و بگم دلم م بشورم
 بزام.



بود، انگشتانش را درهم قفل کرد و نگاهش را  خیسرد و  نگاهش
 گرفت.

 ویچ همه میتون یه ما باهم مگم ک ی_ منم به تو گفته بودم و بازم م
 از نو
 تونم. یشه و نم ینگو نم م،یبساز
توانستم به او  یخواست م یداد، دلم م یم دیام یبو شیحرفها
 م،یبگو
 یرا صدا نم نیعمق قلب پردردم، ا یحق با توست؛ اما وقت آره

 !!چه کرد،
 یمنطقم، زن مغرور و ب ی_ فک نکن چون خودم خشک و ب

 دارم! دوست زبون
 ی... ُغرغروئه، بجانیو ه تیخوام، پره از جذاب یکه من م ی_ زن
از خواب  ینصفه شب هوی زه،یر یخنده، عشوه داره، مزه م یم هوا
ن گن مرد؟ پاشوووو پاشووو م یگه به توئم م یکنه و م یم دارمیب

 ...نمیزودتر بچه مو بب هرچه خواد یدلم م
 ..به سمت خودش برگرداند  مرا

و ربتوپم، خسته ام، بزار فردا... داد بزنه و پاهاشو _ منم بهش 
 یم یرسه به نوح، تا ک یکه سنت داره م ؟یکه چ بکوبه نیزم
 .مینش بچه دار یخوا
. دیچیخنده اش در تمام اتاق پ کیآخرش را که گفت، شل جمله
تمام  یحس و حالم را عوض کرد. حس لذت بخش تمام ش،یحرفها

 کرد. ریتنم را درگ



 دوست دارم... شتریزنو ب نی_ من ا
 .یخوا یباشم که تو م یخوام همون ی_خب من م

 نرفت الیخوام بگم حاال که کامال بهت دل بستم، خ ی...میدون ی_م
رفتن  الیمونه باهات و خ یکه عاشقته م یباش. چون اون نداشته
 بره نه؟ یبخواد بره تو رو با خودش م اگرم نداره،

خواست  یچه بود! اما هرچه که بود، م قایدانم منظورش دق ینم
وم. را نداشتم بر ییکند. من که جا بیدر کنارش، ترغ ماندن مرا به
بابک!  یحت دم،ید یکس را نم چیقلبش که بودم، ه یشگیهم ساکن
کاش از من و  ی. ادمیترس یبدجور ازش م آنروزها که یبابک
کاش دست  یرفت. ا یکرد و م یم صرفنظر که بهم داشت یعشق

 داشت. یاز سرم برم
اگر دست به کار  نکهیافتادم و ا یکه به فکر بابک م یگاه

 میرا خراب کند، چکار کنم، دست و پا زیو همه چ بزند یخطرناک
 یلیبرخالف تصورم، خ سیشد. گرچه دن یم اراده یرا سست و ب

 آرامتر و مهربانتر
بود و  دهیرسکه دلش از وجود بابک ت یقبل شده بود و با وجود از

دانستم، وجودش پر شده از تضاد و کلنجار؛ اما با من  یم خوب
برگشت،  ونانیکه به  یو همان لحظه اول نداشت جنگ و دعوا

هم  نیدهد. هم یرا سروسامان م اوضاع عتر،یگفت که هر چه سر
سوخت و  یم شی. دلم برااوردیب سر بابک ییمرا ترساند که بال

اش تباه شود. کاش  یجوان و فتدیخواستم، به خاطر من به دام ب ینم



کرد. کاش  یم صرفنظر کرد و از من یرا باور م میبابک حرفها
 خواست! یشد که من دلم م یم یاوضاع آنطور

*** 
 . آنقدردمیند شیرا در جا سیشدم، دن داریصبح که از خواب ب اول
 دم،یچیر خودم پنرم و خوشخواب را دو یآمد، پتو یم خوابم که

را که داشتم، بغل کردم؛ اما  یرا بستم و آرامش چشمانم محکم
 کرد. خیآن مو برتنم س کیگوشم آمد،  خیب که از ییصدا
 ،یدوسش نداشته باش ادیگذره که ز یخوش م ییتا جا ارتباط_ تو 

 شه...نه؟! یعوض م یهمه چ یدوسش داشته باش که ادیز
که دراز  دمیتخت کنار خودم د یپلک زدم و بابک را رو محکم
 .دمیکش یبنفش غیبه من است. ج رهیخ و دهیکش

 حالت، نیهم یچهره اتو تو خواب و تو گهیبار د هی_ آرزو داشتم 
 .نمیبب

 یباال م یبردم. نفسم به سخت یبه سر م دنشیدر شوک د هنوز
 آمد، به

و دست و پا  ختهیر رونیبود، کلمات را از دهانم ب ییتقال هر
 شکسته ناله

 .کردم
 !!ی...کنیچکار م نجای_ تو...تو..ا

 را گسترش داد. لبخندش
 _ چون عاشقتم، چون عطر نفسات هنوز تو مشاممه.

 سیبرو...به خدا دن نجایکنم از ا ی_ بابک...ازت خواهش م



 بزرگت گوشته. کهی...تبرگرده
 اش بلند شد. خنده

 _ نترسون منو ُدردونه...
 ...یدرودنه بابک_ تو 

 دستانش گرفت و زل زده بهم. نیرا ب صورتم
 _ مگه نه؟!

 باختم... یخودم را م دیشدم؟ نه! نبا یم میتسل دیبا
 قشنگم... ینجال ،یکن یدر حق بابکت جفا م ی_ دار

 .دمینال انیو حرص وار و گر دمیاش کوب نهیس یمشت تو با
 ...ولم کن!ستمیتو ن ی_ من نجال
 .یبد حیتوض ویو بهم همه چ یسیاو دی_ نجال با

در  یچیشد! چرا ه یتار م دمیبه دوران افتاده بود، جلو د سرم
 من! ینبود خدا خودش یجا

 کجاس؟؟؟ سی_ دن
 " بابک"
نجال، همان  نیشد، ا یاش درب و داغان بود.باورم نم چهره
شد، باال و  یکه دود م یاست! مثل اسفند شیپ سال چند ینجال
 از ّ َشرم خالص شود. عتریهرچه سر خواست یو م دیپر یم نییپا

 ! ساکت شو لطفا!سسسی_ ه
 ام که شد، اشک در چشمانش حلقه بست. رهیو خ مات

به سرت  یچ یگ ی_ تو چت شده نجال؟ چرا راستشو بهم نم
 ...تو اومده؟؟



 مغزم را مثل خوره، خورده بود. یو دودل دیترد
 ؟یازدواج کرد سی_ تو با دن

گفتن آن جمله، نفسم را آزاد کردم. خواست بازوانش را از  با
 شزیو مانع گر دمیپوستش کش یاما ناخنم را رو اورد؛یب چنگالم در
 .کرد یشدم. ناله ا

 ولم کن... یییی_ آ
 نکردم. شیرها
 .دیکش نعره

 !!ووونهی_ ولم کن د
از  د،ید یم بیاش، داشت آس یصوت یگرفت. انگار تارها شیصدا
 نرویبود. دستم را که شل کردم، خودش را از بندم ب دهینال که بس
اش را آنطور،  هیکرد. تا به آن لحظه گر هیگر یها یها و دیکش
 آن را باال ره،یدر اتاق رفت و ضمن گرفتن دستگ سمت بودم. دهیند

 کرد. نییو پا
 !یزندگ نی_ لعنت به تو...لعنت به من....لعنت به ا

 در خودش جمع شد. نیزم یانجا روبلند زجه زد و هم یصدا با
نداشتم. مشتم را گره  میرا در آن حس و حال وخ دنشید طاقت

. نگاهم را ازش گرفته و دمیشدت خشم به دندان گز از کرده و
 تخت زدم.  لبه محکم به یلگد
تونه قد  من تو رو دوس داشته باشه نجال، من دو  ینم یشکی_ ه
 نیفرصتم...اگه ا هیخونه تکون نخوردم و منتظر  نیدر ا از روزه

 بهم بگو... ه؟یپس چ ست،ین اسمش عشق



 را بلند کرد، چشمانش دو اخگر سوزان بود. سرش
طلبه، تو خواب و  ی! عشق آرامش مستیعشق ن نی_نه...ا

 .یگرفت من خوراکو از
 .دیبلند شد و عاجزانه، نال شیجا از

رد گا گرد ت نه،یبب نجایو تورو ا ادیب سی_ بابک به خدا اگه االن دن
 بُره! یم سرتو

ا ب شد و نجال نییدر باال و پا رهیخواستم جوابش را بدهم، دستگ تا
 .دیسرش کوب یمحکم تو دست، هر دو

را به ما  یحرکت چیدر چارچوب در قرار گرفت و فرصت ه سیدن
 که از یو با چشمان ستادهیکنار تخت و نجال آنطرفتر ا من نداد!
در دهانم  یزل زد. بزاق سیحرکت بودند، به دن یب و شت، گشادوح

ه بتن  یجنگ ینداده باشم. گرچه خودم را برا قورتش نمانده بود که
 تن آماده کرده

و چهره ترسناکش، سراسر وجودم را پر از  سیاما وجود دن بودم؛
 وحشت

اش گذاشته بودم و حتما  ی. من پا به خانه او و اتاق خصوصکرد
هاج و واج تند تند نجال و مرا  سیبودم. دن یم خیتوب منتظر دیبا

 یآنقدر ناتوان شد که رو د،یلرز یم دی. نجال مثل بکرد ینگاه م
. دیکش یبود که فقط نفس م یمثل مرده ا درستافتاده و نیزم

مثل گچ! انگار  دیو رنگ چهره اش، سف شده چشمانش زاغ و مات
تعلل در  یجلو آمد و با کم سی. دنبود که خون در صورتش نمانده

سر نجال قرار گرفت.  یو رو آمد جلو گریقدم د کیاتاق را بست. 



 یدلم داشتم قسم م ی. تودیلرز نگاهش کرد و لبانش رینجال از ز
من  اورد،یسرش ب ییبال ایکند،  تیخوردم، اگر بخواهد نجال را اذ

را  شی. که پاافتم یکنم و به جانش م یدرنگ نم ییهم لحظه ا
داد  قرار گردنش ریگردن نجال برد و کفشش را درست ز کینزد

 شده با خشم، نیعج یو سرش را به عقب که هول داد، با نفرت
 :دیکش رونیزبان ب ش،یدندان ها یالبه ال از
 ن؟یکرد یم یچه غلط نیداشت نجایا یبگ یخوا ی_نم
 دیکردم، با یم یکار دی. بادیلرز یدر خودش مچاله شد و م نجال
 از

دادم. به سمتش هجوم بردم  یشاخ و دم نجاتش م یآن قول ب دست
 کند، داد زدم. یبخواهد، حرکت نکهیا از و قبل

 نداشته باش. شی_ نجال رو ول کن...کار
و هر لحظه منتظر  دیبار یمن نگاه افکند. از چشمانش خون م به
 نیا

 نجال یگلو خیرا از ب شیکه از وسط، دو شقه ام کند. پا بودم
 برداشت و

سمت من آمد. دستانش را به کمرش گرفت و پراز خشم و  به
 ینفرت، تُف

 کرد. نیزم یرو
 یو قبرتو بکن نجایا یایخودت ب یبا پا ی_ چطور جرات کرد

 هان؟؟



 ونداشتم  سیاز دن یانگار آب از سرم گذشته بود که ترس ،یقول به
 در
 یرا که رو یو داغ ندازمیب یدست دم،ید یسخت، بد نم طیشرا آن
 دلم

 اش بگذارم. یشانیپ یبود، رو گذاشته
ساده از کنار هر  سیکه دن ی_ چطور به خود  خرت نگفت

 ینم یموضوع
 گذره؟

 و ستادیفاصله ام ا میکه شد، در ن کمیتکان نخوردم و نزد میجا در
 کی

 و ناله کرد. دیلباسم را محکم چسب قهی آن
توش  ،یکن یم هیروش گر یکه دار یقبر نیا ،ی_ الشخور عوض

 چیه
 !ستین مرده
 داد. چیرا گرفت و انگشتانش را دورش پ گردنم

 ...نه؟!یکرد یچه غلط یبفهم دیبا رم،یگ ی_ ذره ذره جونتو م
 متمقاو دیکنم؛ اما با افتیدر یژنیتوانستم اکس ینداشتم و نم نفس
 یم

 یهاهستم. دندان یشد، که مرد قو یبه او و خودم ثابت م دی. باکردم
 .دیهم فشرد و بازهم غر یاش را رو یصدف

 .یبزار ابونیکه سر به ب یجور هیکنم،  ی_ بدبختت م
 خوام!" ینجال رو نم یب یای" دن



 .دیو ناالن داد کش یدر چهره ام نشست. عصب یمحو لبخند
 که قدرتشو از دست داده سیبکنم؟ نکنه دن نکارویتونم ا ینم هی_ چ
 به

 ؟یداد یشرویپ نهمهیاجازه ا خودت
 گرفت. یشد و تاب و توانم را داشت م شتریانگشتانش ب فشار
 بود، که به آن همه درد و فشار توجه نکنم. نیام ا یسع تنها
 نجال آنطرفتر بلند شد. یصدا

 تونه بکنه. ینم یغلط چیجانم، اون ه سی_ ولش کن دن
درد گرفت.  یمن قلبم بدجور یخدا یگفت؟ وااا یبه من م داشت

 سیدن
 رها کرد، میکه دستانش را از دور گلو نیپرتم کرد و هم یسمت به

 یموج
د و تن دنینفس کش یبه سمتم هجوم آورد. تقال کردم برا ژنیاکس از
 تند
 .دمیبلع یرا به درونم م هوا
 ظیخرخره گردنم که گرفت با غ یرا رو شیشد و پا کیمن نزد به

 گفت:
خفه ات  ای ید یم حیتوض ؟یکرد یم یچه غلط یداشت نجای_ ا
 کنم؟
 گردنم جر داد. یرا رو شیپا

 ایمنه،  یجا ایجهان  نیروشن کنم، ا فمونویتکل دیبا نکهی_ مثل ا
 تو!



 ریافتادم، از بس که کفشش را ز یبه تقال کردن م گریبار د داشتم
 گردنم
 داد. یفشار م داشت
شتافت  سیبرخاسته بود، در آن لحظه به سمت دن شیکه از جا نجال
 و
 یلباسش را محکم گرفت و چشم در چشمانش که گرفت، عاص قهی

 و دل
 لب زد: نگران،
 ...رهیجانم، ولش کن...نزار خونش گردنتو بگ سی_ دن

گردنم که شل شد،  یرو شیو پا دیبه سمت نجال پر کش حواسش
 خودم
زدم و در خودم مچاله  یاپی. چند سرفه پدمیکش یکنار عیسر را

 شدم.
 رونیو از خانه ب سیرا متحمل شدم تا د نبود دن یادیز خطرات
 رفتنش،

 اش بگذارم؛ اما هدف من بزرگتر از آن یبه آنجا و اتاق شخص پا
 بود و

 بشکنم. یدادم، به آسان یاجازه م دینبا
 "سی" دن
شدم. بازوان نجال را چنگ  یداشتم، انگار که کشف م یبیعج حال
 زدم
 :دمینال و



 ؟یثابت کن تویگناه یب یتون ی_ م
 نگاهم کرد. دردمند

نکردم که به خاطرش، مواخذه بشم و مطمئنم  یی_ آره...من خطا
 ارتعاش

 رسه. یاحساس به توهم م نیا
 شی. صبح که در رختخواب تنهاستمینگر نانهیزبیرا ر صورتش
 گذاشتم

 یکنم، فکرش را نم زشیصرف صبحانه، سورپرا یرفتم که برا و
 کردم،
 افتیتوانستم عشقش را در ینه مواجه شوم! مصح نیو با ا برگردم

 کنم.
متولد شود.  دیجد یسیکرده بود که هر روز، دن یبا من کار نجال

 از من
شد.  یساخته م یبهتر سیشده و هر بار دن ریتکث یادیز یها سیدن

 نجال
 یبود. آنقدر که توانسته بود، نقطه ضعف ها ریچشمگ راتشییتغ هم

 از خودش بسازد. تریو قو باتریز یرا بردارد و زن خودش
 سیدن س،یدن نی. ارمیبگ میاوصاف، بهتر بود عاقالنه تصم نیا با

و پر از عقده نبود که همان لحظه اول دستانش را به  نیخشمگ
 خون آلوده

 .کند
 شد؟ داشیاز کجا پ نی_ ا



 صورتش. یشده داد زدم تو یآرام باشم و عاص نتوانستم
 کنه؟ یاتاق خواب من چکار م یتو نجا،یا یشه بگ ی_ م

 :دیوار نال چارهیو ب دیگونه اش لغز یگرم رو یاشک د،یلرز لبانش
 خبرم. یخبرم...باورکن ب ی_ من ب

 گرفت. ینفس
 و تو رو صدا دمیداد کش نجاس؛یا دمی_ چشمامو که باز کردم، د

 .ینبود ی...ولزدم
آن کردم! چون صداقت در  یحرفش را باور م دیدانم چرا با ینم

 موج
 دیادانستم ب یافکندم، واقعا نم یدانم... به بابک نظر یزد؟ نم یم

 باهاش
ز او را ا دینگه داشتن نجال با یدماغم بود و برا یکرد! مو چکار
 صحنه

 کردم؛ اما چگونه و چطور؟! یحذف م روزگار
شدم،  رهیرا رها کرده و به سمتش رفتم. به چشمانش خ نجال

 دوکاسه
 کرد. یبود و پشت سرهم سرفه م خون
 کردم. سشیو خ دمیلبم کش یرا رو زبانم
 یشخص میپا گذاشتن به حر س،یتو قانون نانوشته دن یدون ی_ م
 اش و
 داره؟؟ یبه ناموسش چه جرم یدراز دست



آن انداخت. تک سرفه  یرا ستون قرار داد و وزنش را رو آرنجش
 یا

 و نگاه از من گرفت. کرد
 ودوال شدم  نیزم یاش، رو یقدم میو در ن ستادمیا شیروبرو قایدق
 پر
 نفرت، دهان باز کردم: از

 انه؟یمنه، درسته  هی_ گفته بودم که نجال همسر قانون
 و پر از حس ترس، نگاهم کرد. دیدهانش را بلع آب
 زدم: داد

 انه؟ی_ درسته 
 بلند کرد: یرا کم شیصدا
 ...من باور نکردم.یول ؛ی_ گفت

 :دمیکش یحرص پوف با
داره،  ینیبه ناموسم، جرم سنگ یقانون من دست دراز ی_ تو
 دوست
 کنم واست. حشیتشر دارم

 لب باز کردم: نهیرا به سمتم گرفت و من پر درد و ک نگاهش
 یرو روشن م یاونجا، همه چ میبرگشت ی...وقترانیا میر ی_ م
 کنم.
دانم چرا آن جمله را گفتم! چون دلم به حالش  یهم نم خودم

 یسوخت؟ نم



 یکه م یچون خواستم در مملکت خودش باشد و عذاب دی...شادانم
 خواهد
 تحملش راحت تر. بکشد،
را گرفت و مرا به سمت  میبازوا رتزده،یبه سمتم آمد و ح نجال

 خودش،
 .برگرداند

 تو سرته؟ یچ یشه بگ ی_ م
بخواهد با آن  یآمد، کس یخوشم نم چیبود و ه یدیاش تاک جمله
 لحن،
 لیام تبد یزندگ یکه داشت به مهره اصل یینجال یدهد. حت خطابم

 یم
 .گشت
 را گرفتم و در لفافه، گفتم: نگاهم

 فقط و فقط به خودم ربط داره. رم،یگ یکه م یماتی_ تصم
 کرد. لهیپ

 من نجالم، دلبرت.. ؟یگ ی_ چرا نم
 محکمتر گرفت، وادارم کرد، نگاهش لباسم را قهیو  دمیقاپ نگاه
 کنم.
 بهم بگو..دلم شور افتاده! سی_ دن

پرت کردم. هنوز  یام جدا کرده و محکم به سمت قهیرا از  دستش
 دلخور
 توانستم کامال ذهنم را آزاد کنم. یو نم بودم



 لباس تنت کن. هی...برو زود هی_ کاف
ن آبود و از پشت هم پاره شده بود و تمام  یکوتاه و تور راهنشیپ

 لحظات،
 کرد. یرا بهم منتقل م یبد حس

 رونیاز اتاق ب عیحرف سر یرا درهم کرد و ب شیها سگرمه
 رفت. من

 و بابک! ماندم
 سمتش رفته و با خشم لب زدم: به

 اس؟یآسون نیبه هم یبهت داده؟...فک کرد نجارویآدرس ا وای_ ش
 یایب
 و فرار؟؟ یبردار متویعشق قد و

ن بلند شد. همچنان نگاهش را از م شیبه خودش داد و از جا یتکان
 یم

 لب زمزمه کرد: ری. زگرفت
 .نجایتا اومدم ا دمیکش یادیز ینبود! من سخت امیآسون نی_به هم
 جلوتر. رفتم
 نیاز هم نکهیا یکیکه انتخابش با خودته.  یدو راه دار نی_ بب
 یراه
نام و  نیبه ا یاسم نجال و خانم شهیهم یو برا یبرگرد یاومد

 نشان رو
 یو منتظر اجرا یبا من بمون نکهیا ای. یکن یم تیذهنت دل از

 ینقشه ا



 یکه چرا نرفت یمرگ کن یهر لحظه آرزو دیدارم. اونوقت با که
 یپ

 !تیزندگ
 یخوب م یلیکرد. خ ینگاهم نم یشد. حت ختهیفعال و بهم ر ذهنش
ا کند. ب ینم شیرقمه رها چیبه من دارد که ه میعظ ینفرت دانستم،
 اقتدار،
 کتم به کمر، گرفتم. ریو دستانم را از ز ستادمیا شیجلو

 ؟ی_خب! نگفت
حواله صورتم کرد و  یآن، مشت محکم کیافکند و  یمن نگاه به
 شیپا
ام  ینیگرم از ب یبه فرار گذاشت. صورتم داغ کرد و خون را
 . تادیچک
بست.  میرفت و آن را به رو رونیاز در اتاق ب دم،یخودم جنب به
 عیسر
 :دمز ادیکردم و فر نییرا باال و پا رهیآن سمت، شتافتم و دستگ به

 درو ُکره بز!! نی_ باز کن ا
کردم،  یبود، هرچه نجال را هم صدا م دهیفا یب میها دنیکش داد

 جواب
شدم و مغزم  یم وانهیدر دلم برپا شد. د میعظ یداد. شورش ینم

 داشت
ل گرفتم و محکم به داخ میها قهیشق ی. دستانم را رودیکش یم ریت

 فشارش



 روایفرو بردم و سرم را چندبار به د می. محکم پنجه در موهادادم
 کوباندم

 .دمینعره کش و
 در دلم شعله ور شد، آتش خشم و نفرت، که حسادت هم به آن یآتش

 تمخیبود، که تماما به هم ر شد! درجه خشمم آنچنان باال یم اضافه
 و با
 دمیکش یبود، به جان در افتادم. داد م یشیآرا زیکه کنار م یصندل

 و
 یینا گریو نعره زدم که د دمی. آنقدر کوبدمیکوب یبه در م محکم
 نداشتم.
 بد به سراغم آمده بود. آن در یو سردرد دیچک یاز دماغم م خون

 یریبشکند. تنها تاث یبود که با ضربات آن صندل یاز آن محکمتر
 که

سر  ُیواریکردن عقده ها و خشم خودم بود. پشت د یخال داشت،
 خوردم

 یددرآوردم و با تمام در بمیام را از ج ینشستم. گوش نیزم یرو و
 که

. جوابگو نبود یو کس دیکش یرا گرفتم. بوق م لیشماره دن داشتم،
 سرم
 بلند یهوا، با صدا یام ضربه زدم و ب یپشت واریچندبار به د را
 هیگر

 زشدم، ا یحال م ی. داشتم بدمیدراز کش میو زجه زدم. در جا کردم



آن را به سمت مغزم  د،یکش یکه م یریدماغم ورم کرده و ت یطرف
 تیهدا
 نباریام را باز در دست گرفتم، ا یکرد. دست بردم و گوش یم

 شماره
 یدانآمد و مرا از آن اتاق زن یم دیبا یرا نگرفتم. آتش نشان لیدن

 نجات
 داد. یم

دردناک  تیآمد و من از آن موقع یگذشت تا آتش نشان یساعت
 داینجات پ
 وآمدم، تمام خانه را گشتم و طبق حدس  رونی. از اتاق که بکردم
 یگمان
کردم  یصبحانه ا زیبه م ینبود. نگاه یزدم، از نجال خبر یم که
 که
بودم. چه در سر داشتم و  دهیتراس، چ یاز ساختمان و رو رونیب
 یچ
 ی!! مطمئنا بابک او را با خودش برده بود. از حجم افکار منفشد

 که به
هجوم آورد، پلک بستم و خواستم، فکرم را منحرف کنم.  مغزم

 نجال که
 خواست و دوستم داشت... یخواست خودش نرفته بود! او مرا م با

خ سورا یمچاله کرده و تو یشدم و دستمال لمیمبسوار اتو بالفاصله
 ینیب



 یم که قلبم یافکندم. درد یبه خودم نظر ییجلو نهیگرفتم و از آ ام
 د،یکش

 یصورتم احساس م هیبود که در ناح یاز درد شتریبار ب هزاران
 هاخودم را به مسافرخانه و اقامتگاه بابک، در آن روز عی.سرکردم

 اما زنگ زدم، لینبود. بازهم به دن یاما از او خبر و نشان رساندم؛
شد باور  یمشکوک بود. نم میبرا هیداد. قض یجواب نم همچنان

 کنم،
 یوتتفاوت باشد!!  یب گاهم،یگاه و ب ینسبت به من و تلفن ها لیدن

 نیماش
که  یسیخواستم خودم را کنترل کنم، دن یپشت فرمان نشستم. م و

 آنروز
 .ندریگ یفکر کنم نجال را از من م دیشده بود، ترسو نبود، نبا متولد

ارم،  یبا خودم تکرار کردم" من نجال رو بازم بدست م رلبیز
 زامینم
 ."نهیبب بیآس
سفر  یداریبار تکرار کردم. پلک بستم و به عالم خواب و ب چند

 کردم.
 ران،یا میبرگرد یگفت:" گفت یکرد و م یم میدر خواب صدا نجال

 معطل
 ."ایبا من ب ؟یهست یچ
صورتم نشسته بود  یکه رو ی. شبنم عرقدمیپر میخواب لحظه ا از

 را با



گفت  یشد که م ینجال در ذهنم اکو م یستردم. صدا یدستمال
 برگردم

 .رانیا
 یبو هیقض نی. ادمیصورتم کش یرو یجابه جا شدم و دست میجا در
 یگند
! را با خودش برده بود داد و بابک نجال یجواب نم لیداد. دن یم

 نیماش
پدال گاز فشردم. هر چه  یرا رو میبا شتاب روشن کرده و پا را
 عتریسر
ز انبود. کم کم  شیدایرفتم، اما آنجا هم پ لیمکان و خانه دن به

 نبودنش،
 شدم. یمطمئن م داشتم
 دارهاز دوستانم در ا یکیبه  فتد،یب یاتفاق ناگوار نکه،یاز ا قبل
 سیپل

 ای ییرا گزارش دادم. گفتم اگر قرار است هوا انیزدم و جر زنگ
 ینیزم
زم کنترل کنند. مغ یشود، با آن نام و نشان انجام رانیبه ا یسفر
 به گرید
گذاشت  یام بود، نم ینیکه در سر و ب یداد و درد یقد نم ییجا
 آرام
 خانه شدم. ی. با همان حالم راهرمیبگ
*** 



 کرد. دست بردم و آن را به دارمیبام از خوابم  یزنگ گوش یصدا
 سمت
بود. حوصله حرف زدن، با  رانی. شماره خسرو در ادمیکش خودم
 خودم
حجم از  نیبود. چرا ا یهم نداشتم. عجب حس و حال مزخرف را
 درد
کنم؟  یراحت زندگ الیتوانستم با خ یشدن نداشت؟ چرا نم تمام

 دستم به
ش را گرفتم که کار یو شماره مرد دمیپر میبند نبود! از جا ییجا

 قاچاق
م ه ینجال و بابک را بهش دادم و پول هنگفت یبود. اسم و نشان آدم
 شیبرا
 .اوردیب میدارد، برا یگذاشتم که اگر از آن ها خبر زهیجا به
خبر بودم. مغزم داشت منجمد  یروز گذشت و من همچنان ب چند
 شد. یم

. دمیکش گاریپناه بردم و س نجال گاریبار، به پاکت س نیاول یبرا
 هر بار

 یگرفت. درد یاز چشمانم بارش م یکردم، قطره اشک یدود م که
 میعظ
د! ش یبند نم ییبردم؟ دستم به جا یپناه م یبه ک دیجانم بود. با در
 یرو



کردم. چه ساده و  یدود م گاریپشت س گاریو س دهیدراز کش تخت
 آسان،
ن هما د،یآ یم ادمیئه است؟ توط زی. چرا همه چدیاز دستم پر نجال
 یروز
خانه را به جا  ،یلعنت زیصبحانه و رزرو آن م دیخر یبرا که

 گذاشتم،
در دسترس نبود که هشدار مراقبت از خانه را به او  لیدن

 هم دیبدهم...شا
کامال  ران،یسرش آمده باشد؟! به خسرو سپردم که در ا ییبال

 حواسش
مرا در  د،ید یدر آن حوال یباشد و اگر رفت و آمد مشکوک جمع
 انیجر

دست گذاشتن کار بزدالن بود، نه من! از آن  ی.دست روبگذارد
 لحظه
 ییایو در ینیزم یعزمم را جزم کردم، خودم سراغ همه راهها که

 رفتم
 اققاچ گر،ید یو کشورها رانیافراد را به ا ان،یبا آن، قاچاقچ که
 یم

 از آن دو نفر ینشاننام و  ی. رشوه و وعده دادم، اگر کسکردند
 دارد، به

به  ینشده بودم که کس دینشان دهد. هنوز به طور قطع ناام من
 لمیموبا



 نیراه بود. به من گفت، دونفر به هم انیزد. از همان قاچاقچ زنگ
 نام و
 عتریفرستاده. آدرسش را گرفتم و هرچه سر هیرا به ترک نشان

 سراغش
. از آنها به من بدهد یخواست که خبر و رد یم ی. پول هنگفترفتم
 پول
 گردنش. یگذاشتم و اسلحه ام را رو بشیدر ج را

 کلمه از حرفات دروغ باشه! کیبه حالت اگه  ی_ وا
 .دیلرز شیبه جانش افتاد و شانه ها ترس

 گم... یراستشو دارم م دی_ باورکن
 ره؟یبگ لشونیقراره تحو هیترک یتو یخب کس یلی_ خ
 شناسم. یباشه من نم اگرم یدونم آقا...ول ی_ نم

 !ی_ خفه!! راستشو بگو...عوض
گردنش فشار دادم. از شدت ترس، اسم و شماره  یرا رو اسلحه
 تلفن

 کرد. ادداشتی میرا فورا برا طرف
 یخودم را برا عتریکرده و هرچه سر یاستانبول را اوک طیبل نیاول

 رفتن
 یمم و من آنجا بود ه،یآنها به ترک دنیکردم. شب قبل از رس آماده

 توانستم
 که وجودم را پر یدیبرسانم. ام یخودم را به آن قاچاقچ عتریسر
 کرده



 م،بتوان نکهیکند و هم ا یتوانست هم لبخند را بر لبانم جار بود،
 یکارها
 آمده!؟ لیدانستم چه بر سر دن یم کاشیدهم. ا انجامرا  پروازم

 مدهآبوجود بودم، فقط به اتفاقات  مایرا که سوار هواپ یساعات تمام
 آن

هرچند کوتاه را طلب  ی. پلک بستم و آرامشدمیشیاند یم مدت
 کردم. فقط

 بودم که بتوانم آن روزها را با آرامش یبه خودم مسلط م د،یبا
 پشت سر
خوب باشد!  شهیکه هم یخواست، حال ی. دلم حال خوب مبگذارم

 ادی
 دیشد." با در مغزم اکو شیافتادم که دکتر بهم گفتم. صدا یا جمله

 درونتو
 یکنه و آرام بشه." من برا رییهم تغ رونتیب یایکه دن یکن آرام

 بدست
کردم. پلک باز کردم و  یخودم را کشف م د،یآرامش با آوردن

 یایدن
 امیمشغول بود. خدمه هواپ یبه کار یرا نگاه کردم. هر کس رونمیب

 در
 نشسته یاز مهمانان بودند و در کنار من دختر جوان ییرایپذ حال

 بود که



 وجود یکس ایبود. آ یبیعج یایکرد. دن یرا مطالعه م یکتاب داشت
 داشت

 یو آرامش را داشته باشد؟ نم یکامال احساس خوشبخت که
 هم دیدانم...شا

کرد، " چرا که  یدرونم صدا م یزینفر من باشم. چ کیآن  دیبا
 دینه؛ شا

 ."یکامل برس یبه خوشبخت دیکه با یباش یهمون شخص تو
ه ب یانرژ یداشتم. کل یشدم، حس مثبت و خوب ادهیکه پ مایهواپ از

 وجودم
ه ب دی. من بانمیجهانم را بب ،یخاص دیتوانستم، با د یبود و م آمده
 دنبال

 کردم. نجال در چنگم بود و حتما یم شیدایگشتم و پ یم یخوشبخت
 که
 نبود. ینگران یجا
 را استراحت کردم. بنا به گفته آن شخص یرفتم و ساعت یهتل به

 رفتم که ممکن بود بابک و نجال یم یبه اسکله ا دیبا ،یقاچاقچ
 آنجا
 مییو شناسا صیکه تشخ دمیاسپرت پوش ی. دوش گرفتم و لباسباشند
 کمتر
آمدند  یها م یبه محل مورد نظر رفتم.کشت ی. سوار بر تاکسباشد

 و لنگر



 وه کرد زیکردند. چشمانم را ت یم دهایانداختند و مسافران را پ یم
 تک

از آن دو نبود.  یکردم؛ اما اثر یم یرا با وسواس بررس تکشان
 آنروز

از  دتریهدف و ناام یاسلکه بودم. ب یآخر شب را همانجا رو تا
 لحظات

 ولا دیساختن اتفاقات خوب، با یدانم برا یبه هتل برگشتم. م ش،یپ
 حالم
 کردم. یخوب و بهتر م را
ام را به سقف گرفتم. همه  رهیو نگاه خ دهیتخت دراز کش یرو

 حوادث
همه آن  یعنیکردم.  یمدت و آن روز را در ذهنم بررس آن

 اتفاقات،
 نیآمده بود؟ آنقدر موضوع را سبک و سنگ شیپ ،یو آن یناگهان
 کردم
شده و پس  نیسنگ میوادار شد. پلک ها دن،یمغزم به سوت کش که

 از چند
 را ربود. میچشمها قیعم یخواب روز،

******* 
 فرهنگ ش،یشناختم. سوراخ سنبه ها یم قیو استانبول را دق هیترک

سخت  می. همه و همه را بلد بودم و ماندن در آنجا برامردمانش
 نبود. به



ان که در آنجا داشتم، چند وچون کارم را سپردم. دستش ییآشنا چند
 بلند
 هبو  ه تلفن اکتفا نکردمکمکم کنند. ب یتوانستند، به خوب یو م بود
ول ق ودادم  یرفتم و با مالقات با آنها، از گمشده ام نشان دارشانید

 دادند
کنند. آرکان دوست  یم دایپ میرا برا شانیهردو ،یبزود که
 ام یمیصم
 یکرد و پست و مقام بلند یکمک م میمرا در کارها شهیکه هم بود
 هم

گفتم. از من  شیرا برا انیرفتم و تمام جر دارشی. به دداشت
 از یعکس
ام  یرا که در گوش یی. عکسهاییشناسا یخواست برا یم نجال
 بود،

 ندرداویبر سر نجال ن ییبود، گوشزد کنم بال نیدادم. تالشم ا نشانش
 و
 .ندینب یبیآس
 و دیکه داشتم کم کم، ناام یوقت ه،یاز سه روز ماندن در ترک بعد

 هراسان
کرده  دای. بابک و نجال را پدیرسخوش بدستم  یشدم، خبر یم

 بودند و
 باال رساند. یجانیخبر ّ مسرت بخش، ساعتها مرا به شور و ه نیا

 یدلم م



چگونه  انیاصل جر نمیهمان لحظه سراغشان بروم و بب خواست
 است؛
 خینشستم و نگاهم م میفکر کار کنم. در جا ینگذاشتند ب اما

 شد." میروبرو
 ."با نقشه و پله به پله برم جلو دیبه آب نزنم، با گداریب دیبا
 یخوب برا یسراسر وجودم را دربرگرفت و نقشه ا میعظ یدیام

 . گرچه ضربان قلبم به شمارشدمیام با نجال و بابک کش ییروبرو
کردم.  یتا لحظه مقرر صبر م دیافتاده بود؛ اما با معکوس

 که یشنهادیپ
داده شود.  بیترت یمسافران قاچاق، مهمان یبود که برا نیا شد،

 همه در
 پابر یشده بود. مهمان هیته شانیبردند که برا یبه سر م ییاتاقها
 شده و

 خواستم آنجا، دستم یهمه آنها درخواست شد که شرکت کنند. م از
 را رو
. آتش خشم و حسادت مثل مار، تمام تنم را چمبره زده کنم

 یبود.چطور م
هفته از من دور  کینجال به مدت  یباشم، وقت الیخ یب توانستم
 شده و

 شد که نجال به یباورم م دیدانم با یبود....نم مشیعشق قد شیپ
 زور



 وقت مقرر و دنیبا خواست خودش بوده؟ تا رس نیا ایشده؟  دهیدزد
 ییبرپا
که مرا در آن چند  یاز طرف آرکان و مقامات ،یصور یمهمان آن

 روز
دود کردم.  گاریپشت س گاریکرده بودند، در هتل ماندم و س یاری

 داشتم
 که گرفته بودم، یمیتصم نکهیکردم، به ا یعواقب کارم فکر م به

 درست
 .دمیکش شیرو یبه اسلحه ام کرده و دست یبه جا بود؟ نگاه و
 کیبودند، درست بود که من شل یکه افراد مختلف یآن مهمان در

 یتوانستم به هدفم برسم؟ م یدم چه؟ مکر ینم کی...اگر شلکنم؟
 توانستم
 !اورم؟یخودم ب شیپ ،یصدمه ا چیه یرا ب نجال

 " نجال"
 زدم: داد

 .اااایزن ی_ به من دست نم
 یدر چشمانم، نگاهش را پس نم رهیخ رهیعقب رفت و خ یکم

 گرفت.
ه پر از درد بود، آن مدت و در آن چند روز که کنار بابک ب قلبم

 یسر م
ار کردن بود. چند بار خواستم فر نیف نیو ف هیکارم فقط گر بردم،
 کنم؛



 گذاشت از کنارش جم بخورم. یآنچنان حواس جمع بود که نم اما
 لب زد: یو کالفه و عصب ستادهیا میروبرو

 النج نیتونم ا ی! نمیفرق کرد نقدری_ نجال تو چرا با گذشته ات ا
 رو

 کنم... تحمل
 و شتابزده، در نگاهش مات شدم. عیسر

مال هم  گهی_ خب بزار برم...من که بهت گفته بودم من و تو د
 .میستین

 تاسف تکان داد: یبه معنا یسر
 یاون آدم عوض شیات هم پ دهیخوام الشه گند ینم چوقتی_ نه...ه

 باشه.
شوهر منه...من دوسش دارم،  یگ یکه م یهمون آدم عوض ی_ ول
 چرا

 ره؟؟ ینمتو ُمخت  نیا
 دیآن را گشتم؛ اما کل یتخت و رو ریز گرید کباریکه رفت،  حمام
 نبود.
. در آن مدت دمیدراز کش نیزم یو درمانده، همانجا رو خسته

 کم یلیخ
از  .دیایبه سمتم ب یبخوابم و دست دم،یترس یبودم، مدام م دهیخواب
 بودم. از تصور شده و عشقم متعهد یمن به زندگ.دمیترس یم بابک
سر  یآه و سست شده میام، پاها دهیآن چند روز کش یها یسخت
 دادم. 



ه بشدم. نگاهم  دهیکش رونیتقه در حمام که آمد، از عالمم ب یصدا
 آنجا
شد. بابک، حوله اش را به تن کرده و با چشمان سرخش،  دهیکش

 شد. خودم را جمع کردم. دهیسمت من کش به نگاهش
 یبود که مرا دنبال م یچه گذشته شوم نیافتاد. ا به گزگز میگلو
 کرد!
 ی. بابک چندقدممیکرد یرا نگاه م گریهمد رهیخ رهیدو خ هر
 کمینزد
در آن وجود داشت، به حرف  گیجیکه هنوز، رگ  ییو با صدا شد
 آمد.

 .میخودمونو حاضر کن دی...باری_ پاشو برو دوش بگ
 یاما چون دلم م د؛یگو یرا م ،یدانستم، رفتن به مهمان یم

 خواست، ساز
 نازک کردم. یرا کوک کنم، پلک مخالف

 .امی یجا نم چی...اصال هامی ینم ی_ من مهمون
 _ ا...تلخ نشو لطفا...

و کرم نرم  یسمت ساکش رفت و ضمن باز کردن آن، اسپر به
 آورد. رونیبدیکننده ا

و  میخوام امشبو خوش باش ی...مرمیواست لباس بگ می_ پاشو بر
 برقصم. باهاتیکل
 لج کردم و جسورانه لب باز کردم: شتریب

 ...امی یجا نم چی_ من ه



 سر من قرار گرفت. یو رو دیرا به صورتش مال کرم
 _ نجال...

 گرفتم. نگاه
 !نی_ وا بده نجال...تروخدا منو بب

 نگاهش نکردم. مغرورانه،
 را محکم گرفت و تکانم داد. دستم

 !ی..لَنت...عشقمو باور کن.نی_ منو بب
 .دمیچیشدت درد و غصه به خودم پ از

 کنم بزار برم دنبال اون ی_ دست از سرم بردار بابک...خواهش م
 خوام. یکه خودم م یزندگ
. قطرات اشک از چشمانم بارش کردیداشت نگاهم م رهیخ رهیخ

 گرفت.
 .ندیکند و کنارم بنش میباعث شد، رها میاشکها دنید دیشا

 ؟یای یوجه راه نم چی_ تو چرا به ه
 داد زدم: بایبستم و هق هقم که بلند شد، تقر پلک
تو منو حبس  ست،یمن قشنگ ن یمدل دوست داشتن برا نی_ ا
 تو قلبم. یبه زور، مهرتو بکن یخوا یم و یکرد
 انصاف نباش! ی_ ب
 .یخوا یم ینجوری...تو استمی_ ن

 ویمدت که بگذره همه چ هی. میکنم، من و تو مال هم ی_ من فکر م
 .میبا هم باش میتون یو م یکن یم فراموش

 دستم، آب دماغم را گرفتم. با



 چهیاز در ارویدن ،یکن یکه تو فکر م ستین یاون ی_ همه چ
 گرانمید

 !ستیبد ن یکن نگاه
خشک و قاطع لب  یلیبلند شد و خ شیکرد، بعد از جا سکوت
 .دیبرچ

 .میندار یادیتا شب وقت ز رون،یب می_ پاشو لباس بپوش بر
 گفتم: لجوجانه

 خوام... ی_ من لباس نم
 شده داد زد: یسمتم برگشت و عاص به

االنم که لباس من تنته و از اونا  ؟یبپوش یچ یخوا ی_ پس م
 .یکن یم استفاده
 یخودت که اعتراض رم،یبگ لباس شخصیخوام برات  ی_ م
 .یندار
 خواست باب صحبت را باز کرده و فاز را عوض کند یم نکهیا از

 . نگاه ازش گرفتم. امدین خوشم
. بلند شدم و به سمت، حمام رفتم میاز جا ش،یبه حرفها تیاهم یب

 گفت: یکه داشت م دمیفقط شن را شیصدا
 یرم واست لباس م یخودم م یریگ یخب تا دوش م یلی_ خ

 .رمیگ
 را بلند کرد: شینزدم و وارد حمام که شدم، بازهم صدا یحرف

برم، حواست به همه  یبا خودم م دمیکنم و کل یم دی_ در رو کل
 .باشه یچ



*** 
نداشت. چند دست لباس  میبرا ییا دهیفا چیبا، بابک ه مخالفت
 راحت و

 یو خودم را برا دمیبلند گرفته بود. آن را پوش یلباس مجلس کی
 رفتن با

 یحاضر م دیخواست، با یآماده کردم. آنطور که بابک دلش م او
 شدم.
 هدیشسرم جمع کردم. لباسم بلند وپو یکرده و باال ونیرا شن میموها

 و
زدم  ینم یو کالفه بودم. حرف لیم یو جور بود. اما خودم ب جمع
 یو ب

شده و به مکان و محل  یشانه به شانه بابک سوار تاکس رغبت
 مورد
رد کو بابک تقاضا  میشد ادهیپ یرفتم. تا آن لحظه که از تاکس نظر
 که

 دهیرا که به تن داشت، ند یدر دستش بگذارم، او و لباس دست
 یعنیبودم، 
به تن  یتوجه نکرده بودم. او هم کت و شلوار مرتب و مجلس بهش

 داشت.
ا ربه من کرد و راهش  یا دارانهیرا گرفتم. نگاه خر شیبازو آرام

 شیپ



 که یهمان مهمان ایکرد. گو تیهدا یو مرا به سمت کاباره ا فتگر
 ازش
 شد. یزد، آنجا برپا م یم حرف
شدند. آرام لب گوشش  یدسته زن و مرد جوان وارد م دسته

 زمزمه
 :کردم
 دعوت کرده؟ یمهمون نیمارو به ا ی_ ک
 ازلب ب زد،یخاصش را بهم بر افهیو ق پینگاهم کند و ت نکهیا بدون
 کرد:
صد به سفر و مق کهیمسافران قاچاقه، تا زمان ژهیو ،یمهمون نی_ ا
 یبعد
 دادن که حالمون سر جاش بیرو برامون ترت یمهمون نیا ن،یبر
 !ست؟؟ین یعال نی...اادیب

 بدبخت باشه؟ یمسافرا نیتونه به فکر ا یم ی_ آخه ک
 .میش یعازم م یمهمون نی_ بعد از ا

 ران؟یا میر ی_ م
 _ نه...

 نگاهش کردم و یشاک م؟ی! قرار بود به کجا بروختیر ی هر  دلم
 نیح

 لب زدم: م،یرفت یکه م یراه ادامه
 گهیاگه قصدت رفتن به اروپا بود د ؟یمنو ببر یخوا ی_ کجا م

 چرا



 .یاز همونجا بر یتونست یم ؟یبرگشت راهو
نزد و  یحرف چیمکث کرد. غرق چشمانم شد، سپس ه یا لحظه
 دستش

 جلو آورد. محکم انگشتانم را فشرد و مرا با خود به سمت در را
 یورود

. زن و میدو مرد روبرو گشت ییکرد. با خوش آمدگو تیهدا سکوید
 مردان

مثل ما  یکه به نظرم، همگ یریکث تیآنجا بودند و جمع یادیز
 مسافر
و رقص بودند. من و بابک  یدنی. همه در حال خوردن نوشبودند
 هم
 ی. دلم پر از آشوب بود، فضامینشست یزیو پشت م میشد ییرایپذ
 کیتار
 فرستاد! ینم میبرا یپالس مثبت ،یهولناک آن مهمان و

 "سی" دن
قلبم در  دم،ید یاز دور نجال را در کنار آن مردک عوض یوقت
 ام نهیس

ور با و به رعشه افتاد! دیکرد. دست و بالم ترس نییباال و پا بدجور
 ینم
 من! یکرده باشد؟ خدا انتینجال به من خ کنم

رفتم که محل استراحت  یالفور به سمت اتاقک یکردم و ف پشت
 بود. در



گرفتم و محکم  میدستها انیمحکم پشت سرم بستم و سرم را م را
 قهیشق
نجال  افتنیو  دنید یداشتم. از طرف یرا فشردم. حال گند میها

 خوشحالم
بدجور  ،یکنار آن مردک عوض دن،یاو را د یکرد و از طرف یم
 ستمیس

صورتم جمع شده  یعرق رو یکرد. دانه ها فیبدنم را ضع یدفاع
 و

راه  چیام، داشت واکنش نشان داد. ه یحس یتمام اندام ها عصب
 یفرار
. تمرف یتا آخرش م دیدوئل را راه انداخته بودم و با نی. من انبود
 دستم
ه ک لمیموبا یبودم. گوشکه به کمرم بسته  دمیکش یاسلحه ا یرو را

 زنگ
 . دست بردمدیکش رونیمرا از عالم گرفتن آن انتقام سخت ب خورد،

 و
آرکان،  زم،یتماس، لمس کردم. دوست عز کونیآ یرا رو انگشتم

 بود
 ینم یرا داده بود. کس ایو برو و ب یهمه آن مهمان بیترت که

 توانست با
ه چدانم  یبود. هنوز نم َق َدر یاستمداری. آنقدر که سفتدیدرب او

 ینقشه ا



داده بود؛ اما به من قول داد که  بیترت یصور یآن مهمان یبرا
 دست
 یو سالم در دستم بگذارد. محافظان با لباسها حیرا صح نجال

 یشخص
ه رفتم و نفس تاز رونیسالن، پخش بودند. از اتاقک ب یجا یجا در
 یا

ام را خودم از بابک خائن  یخواست انتقام شخص ی. دلم مگرفتم
 رم،یبگ
به  یپ نکهیجزم کرده و قبل از ا شتریخاطر عزمم را ب نیهم به

 نقشه
رفتم و  رونیببرم، خودم دست به کار شدم.از اتاقک ب آرکان،

 خودم عیسر
 و ستادهیگرد تا گردش ا یادیز تیرساندم که جمع یبار زیبه م را
 در
 یمکث میشان بودند. در جا یدنینوش یها لیوانپر کردن  حال

از آن کرده  یها هیذهنم، شروع به خوردن ال یها کرم کردم.
 یزیچ چیبودند. ه
 ...معلومهیعوض بی همه چیزاون  کنار کرد." زنت االن ینم آرامم

و  ادیب گهید یکیکه  یسرش آورده و تو نشست ییبال چه سین
سر به تنش  دی.بایخونشو بمک خودت دیبا ره؟؟یانتقامتو بگ

 ..."دی...بادی...بادی....باینزار



و  نیزم انیم یزیکردم، چ یشد. احساس م یداشت منفجر م مغزم
 آسمان
 گرو ا اوردمیدانم!! بهانه ن یهستم. کدام کار درست بود؟ نم معلق
 لحظه

 ینم دیشد. شا یم جادیا یدر کارم خلل دیکردم، شا یتعلّل م یا
 توانستم
 .رمیرا درست و بجا بگ سختم انتقام
بزرگ  بایکه در آن سالن تقر یتیجمع ینکردم و از البه ال مکث

 هر کدام
 یکه پخش م یرقص نور و آهنگ ترک انیو در م ستادهیا ییجا در
 شد
 کیباز کردم و خودم را به بابک و نجال نزد ی. راهدندیلول یم ،

 کردم.
درونم را پر کرده و  ب،یعج یکردم. خشم ینگاه نم میروبرو به

 آرامش
وقفه،  یرا پس زده و ب میجلو تیاز من سلب کرده بود. جمع را

 دست
 ستادهیکه بابک و نجال ا ییجا م،یو اسلحله را به روبرو بردم

 بودند،
ال بودم که، توجه بابک و نج دهی. هنوز ضامن اسلحله را نکشگرفتم

 به



را مماس خود  جلب شد. بابک بازوان نجال را چنگ زده و او من
 قرار
 کننده ینداشتم، بلکه روان چیآن لحظه را ه دنیبود. چشم د داده
 بود،
تا  بک. بادمیو با تمام قوا داد زدم و ضامن را کش ختمی! بهم رمیبرا
 مرا

بالفاصله نجال را سپَر خود کرده و خودش را  د،یبدست د اسلحه
 پشت او

بودم که بهم وارد شد... نجال  یشوک مخف یکرد.هنوز تو میقا
 مقابل من

 عیسر اریکردم! همه اتفاقات بس کیقرار گرفت که شل یریت و
 ریالس

لب ق کردم، به کیرا که شل یریت ه،یافتاد. در کمتر از چندثان اتفاق
 عشقم

 یاز حدقه درآمده، مات من شد و رو یکرد. نجال با چشمان اصابت
 دست
 بودم که صدا و همهمه یافتاد. شوک آن اتفاق ناگوار و آن بابک
 انم،یاطراف
ا شده بود و ب میروبرو خیفقط نگاهم م دم،یشن ینم یزیشد. چ بلند

 یناباور
دوختم.  یو حسرتم را به نجال م رتیچشمان گشاد شده از ح داشتم
 یینجال



. بابک نعره ستینگر یدست بابک افتاده و هراسان مرا م یرو که
 :دیکش

 ؟؟یکرد کاری_ تو چ
نجال بلند کرد، آن لحظه که دستانش،  یپهلو یدستش را از رو و

 غرق
 انیهوا اسلحه از م یچشمانم تار شد و ب یخون بود! جلو در

 انگشتان
 نیافتاد. پلک بستم و نقش بر زم نیزم یشده ام، رها شد و رو شل
 شدم.
** 
را باز  میلک هاپ عیکه بهم وصل بود را چنگ زدم و سر یژنیاکس

 کردم.
نفره من در آنجا بود،  کیدر آن اتاق خلوت که فقط تخت  یکس

 حضور
، مدآ نمیدکتر بر بال یسرم آمده، وقت یی. خاطرم نبود، چه بالنداشت

 آن
 آمد. نجال!! ادمیشوم را  شب
 کردم: شیبلند صدا یصدا با

 _ نجالااااا
فشارم را  ،یداد با خونسرد یم انجامکه داشت کارش را  دکتر

 چک کرد
 لب باز کرد: و



 _ آروم...آروم...
 ریز یزد. سرم را چند بار به متکا یاش، داشت زار م یترک لهجه
 سرم،
ام  یزندگ یشد. تو یگرم از چشمانم جار یتکان دادم. اشک محکم
 فقط
 دنکرده بودم، مرگ پدرم بعد از آتش ز هیبلند گر یبار با صدا دو

 و آن لحظه! عمارت
 ایدن نیدانستم چه بر سرم آمده وقرار است در ا ینم قیدق هنوز
 باشم

 که یبه حال لحظه ا یندارم؛ اما وا ی! اگر نجال باشد، حرفانهی
 نجال در
م، کارخواستم. از تراوش اف یو تار را نم رهیت یاینباشد!! دن کنارم
 دلم
اشک و زجه من،  دنیدرد آمد و هق هقم بلند شد. دکتر با د به

 سگرمه
 لب زد: یهم رفت و به ترک یتو شیها

Bun kendine yapma 
 ...نکاروی...نکن با خودت ااوخ
مردم. کاش همان لحظه که اسلحه را به سمت نجال  یم کاش

 یگرفتم، م
 ...مردم
 زدم: داد



 خودم عشقمو کشتم...نجالااااا ی_ من با دستا
را  یدر آرام کردنم داشت و پرستار یمات و مبهوت، سع دکتر

 صدا زد.
دکتر دستان  د،ید یاو را نم یآمدن آن زن که چشمانم بدرست با

 فشرده
ر خواهند چکار کنند. قرا یدانستم م یام را به او سپرد. نم شده

 است چه
 ختنام شروع به نوا نهیدر س ینامنظم تمیبشنوم. قلبم با ر یخبرات
 کرده
 تم.تارم برگشو  رهیت یای. چشمانم خسته شد و پلک بستم و به دنبود

***** 
دانستم بر سر نجال  یتحت درمان بودم. نم ژهیروز در بخش و سه
 و

 که آمد، همه دنمیچه آمده! دوستم آرکان با محافظانش به د خودم
 را زیچ
 .بود ژهیتحت مراقبت و گرید یمارستانیشرح داد. نجال در ب میبرا

حالش  بگو نجال زیبه ر زیو ر قیکنم، دق ی_ آرکان خواهش م
 چطوره؟

 .افتیصورتش، گسترش  یرو یفشرد و لبخند یرا به آرام دستم
 من با می....قرار بود، تیبکن نکاروی_ قرار نبود، شما اونشب ا

 ...جلو نقشه برن
 ناله کردم. شتابزده



باز  یکس شیتونم پ یمه نم نهیس یرو که تو ی_ درد
 بود...!طاقتم طاق شد. یاون عوض کنار کنم...آرکان...نجال

اس،  ژهیو یبخش مراقبتها ی_ خداروشکر نجال زنده اس و تو
 یو گلوله رو از پهلوش خارج کردن؛ اما چون جا شده یجراح

 میو زخم قد هیبخ
 ریم تکرده که قبال ه کیشل ییبه همونجا ریو متاسفانه بازهم ت بوده

شته که دا یزیخونر ه،یکار سخت تر شده و از همون ناح خورده،
 بازهم
 گرده. یبره...نگران نباش، نجال برم یجراح غیت ریز قراره
 کهیت کهی. قلبم تدیگرم از گوشه چشمم چک یبستم و قطره اشک پلک
 شده
منگ و مات بودم. من با خودم چکار کردم! ...من که قصدم  و

 صدمه
 کنم. یرا زخم یخواستم آن عوض یبه نجال نبود، م زدن
غمزده تر از  د،یدستم را فشرد و بغض و اشکم را که د آرکان
 لحظات

 لب باز کرد: ش،یپ
ه بدکترها رو براش آوردم. نجال فقط االن  نی_ نگران نباش، بهتر

 خودت
 .ششیپ یو بر یتخت بلند ش نیا یداره که از رو اجیاحت
 یسرم نگاه یشده رو یخوردم و به س ُرم خال یتکان میجا در

 انداختم.



 :دیخاطر، لب برچ نانیبازهم با اطم آرکان
 یبا نقشه جلو بره...اما اآلن هم جا یهمه چ ی_ اونشب نزاشت

 ینگران
هاس،  رشدهیشدن و بابک هم جز دستگ ری. همه مسافرا دستگستین
 به

 بکشم. تنها شیبابک رو پ ینتونستم پا ،یکه کرد یراندازیت خاطر
 یکار
 نیکه ب میجلوه بد یرو طور هیقض سیپل شیبود که پ نیا میکرد که

 مسافرا
اصابت  ریشده و به نجال ت یراندازیبوجود اومده و ت یریدرگ

 شده...بچه
رج رو بالفاصله از سالن خا یتو رو که از حال رفته بود ممیت یها

 کردن
 سکویاز د ینه کس میکه خود ما خبردار کرد سیتا اومدن پل و

 خارج شد،
کنن. حاالم نجال به تو  ییتونستن شخص ضارب رو شناسا نه
 اجیاحت
 .مارستانیاون ب یبر عتریهرچه سر دیو به عنوان همسر با داره

 یرا چنگ زدم و به خودم تکان میگرفتم. ملحفه رو یتازه ا یروین
 دادم.

 رساندم. یخودم را به نجال م دیبا



 میو ت زاتیتجه نینجال رفتم. ارکان بهتر دنیکمک آرکان، به د با
 یپزشک

 یبچهره  دنیجمع کرده و رفاقت را در حقم تمام کرده بود. با د را
 روح

قرار داشت و تنها راه  یادیز یدستگاه ها ریسرد نجال که ز و
 یارتباط
 ام یپشت واریکوتاهش بود، سرم را به د ینفس ها ایدن نیبا ا اش
 تکان
زد!  یرا چنگ م میگلو خی. حس عذاب وجدان بختمیو اشک ر دادم
 من
هرچند کوچک، به دست نجال برود. من که  یخواستم خار ینم که
 ینم

. پشت در دمیاز حسرت کش ی! آهفتدیآن اتفاق ناگوار ب خواستم
 اتاقش،

 .دمیو نال ختمیصدا اشک ر یب
 ایدن نیتاوان عشقتو تو هم دیکردن، با یزندگ ی_ نجالااا برا

 بدم...زنده
 عشقم...زنده بمون که نفسم به نفست بنده! بمون
رفته! تنفسش کم و  قیعم یبود که به خواب یدرست مثل کس نجال
 ژنیاکس
 به بدنش وصل بود. یاریبس یدستگاه ها و



سر خوردم.  ُ،یصندل یپشت سرم گرفتم و رو واریرا به د سرم
 خاطرات

 یلبخند م یتا آن موقع، از خاطرم عبور کرد. گاه یاز بچگ نجال
 زدم و
 کرد. یم هیگر یگاه
 کردم: یلب ناله م ریز

 بانو... ختمی_ من به پات دلر
 نم. به گماختمیصدا اشک ر یب ،یقیدستانم گرفتم و دقا نیرا ب سرم
 تمام

 کردم. هیام را در آن چند روز تخل یآن چندسال زندگ یاشکها
ام  یادآوریرا که آرکان  ییهم به سراغم آمد. تمام حرفها سیپل

 کرده بود،
 اصرار داشت سیمده ام؛ اما پلاز مسافرت آ یو گفتم به تازگ زدم
 بفهمد
 یگفت، جا یمسافران قاچاق چکار کرده. آرکان م نینجال ب که

 ینگران
حال  یتا حدود یتواند حل کند و کم یرا م هیخودش قض ست،ین
 شانمیپر
 .دی تسال بخشش،بهبود بخش ّیبا حرفها را

زدم و اشک و آهم با هم  یشهر دور م یشده و تو نیماش سوار
 یقاط



کردم. آرکان  یبود. مدام خودم را به خاطر کارم سرزنش م شده
 یم

خواسته  یم کهیبوده، زمان شیسکوینقشه اش منفجر کردن د گفت،
 تمام

 یرا رو سکویخودش، من و نجال را از آنجا دور کند و د عوامل
 هوا

کرد و  یشک نم هیبه آن قض یکس ینطوریگفت، ا ی. مبفرستد
 عوامل

از شر  ینطوریکردند...ا یحادثه اعالم م یرا عامل اصل یفن
 بابک هم

 دانم! یمن کار راخراب کردم ..! نم یکردم؛ ول یم دایپ نجات
 نامعلومم فکر کرد. ندهیکردم و به آ یرا پل یآهنگ
 یهرجا همرام یمون یتو مثه نفس م ،یامیدن
 یو نر یبگم بمون یچ گهید یامیدن ینیتمومه زندگ یدون یم
 شد. دیبا یو دوباره هرچ یوندم دیشد. شا دیشا
و  یبگم بمون یچ گهیشد. د دیشه شا یرو به راه نم یچیه نگو
 !ینر

 باشه. میتونه زندگ ینگاه تو م هیکن  نگاهم
 دارمت شهیباشه، بزار حس کنم هم میتونه دلخوش یکه بودنتم تو

 دوباره با تو برگرده یکن بزار زندگ نگاهم
 شهیکرده، بزار حس کنم هم یسختو ط هیعشقمون روزا نیبب

 دارمت.



 قدم دور شم کیخوام از تو  یمن نم یشه، ول یداره بد م گهید
و  یبگم بمون یچ گهیجور شم، د یشه به جز تو با کس ینم بخوام

 ینر
 روزا نیحالمو تو ا یبدون خوامینم شهیدلم آت هیتو
 ...یو نر یبگم بمون یچ گهیآدم تنهاو، د هیدونه از  یم یچ یکس

 انیو م دیلغز یم میگونه ها یپشت سرهم رو انم،یپا یب یاشکها
 محاسن
ماندن در کنارم را  الیدانم نجال خ یگشت. نم یپنهان م بورم،
 داشت

 یفاقهربار که مرگ پدرم را با نجال و ات دیکش یم ری!! قلبم تانهی
 که
آوردم! من عاشق پدرم بودم؛  یبوجود آوردم، در نظر م شیبرا
 ینم یول

خواستم  ینم یمرگش را رقم بزنم...عاشق نجال بودم؛ ول خواستم
 نیا

 رقم بزنم. شیرا برا سرنوشت
ن دوست داشتم را با دستا شتریکه از جانم ب ییمن! چرا آنها چرا
 خودم

 آوردم؟!! یسختمان را بوجود م ییفرستادم و جدا یم ایآن دن به
بعدها آن لحظات تلخ  دیرفت. شا یجراح غیت ریز گریبار د نجال
 یزندگ



دردآور بود  میآنقدر برا هیعمق قض یکردم؛ ول یرا فراموش م ام
 که

کرده بود.  کمرنگ مینجال را برا تیبهبود وضع ن،یریش لحظات
 یوقت

با پزشک معالجش صحبت کرد و خبر مسرت بخش حال  آرکان
 خوب
 یب ینفسم بند آمد و لحظه ا یرا به من داد، از خوشحال نجال

 حرکت
شده  انجام تیاش با موفق یاش قطع شده و جراح یزی. خونرشدم
 بود.
آن مدت تمام حواسم بهش بود و به آرکان سپرده بودم که  در

 محافظانش
 مالیخو دم اتاق نجال قرار دهد تا در نبود خودم،  مارستانیدر ب را

 راحت
 ههم سیشائبه کمک حالم بود. اما پل ی. آرکان تمام آن مدت بباشد

را آزاد کرده و بابک را هم که جز آن دسته بود،  انیقاچاقچ
 .نطوریهم
است و قصد مهاجرت  ینرفته بود که اهل چه کشور رباریز یکس
 به

د. ودنخاطر هم، همه را َ ازدم، آزاد کرده ب نیرا دارد و به هم کجا
 به قول



به  یشدم که چه کس یموضوع م ریگیاز آن پ شتریب دینبا آرکان،
 نجال
چشم  یدهم، چون ممکن بود، دودش تو بیترت یکرده و تبان کیشل

 خودم
 گریخواستم بار د یو چون نم میرا دنبال نکرد هیرفت. قض یم هم

 نجال
همه  دیبابک، خودم سراغش رفتم. با ی. قبل از آزادندیبب ضربه

 را زیچ
 یدادم و آن دندان لَق را از دهانم دور م یخاتمه م شهیهم یبرا

 َکندم.
نه به چشم داشتم. دا یآفتاب نکیپشت فرمان نشسته و ع نمیماش یتو
 دانه

 یم یآمدند، بررس یم رونیرا که از آن در کوچک، ب یمسافران
 کردم

 یمشک یو شلوار پارچه ا دیساده سف راهنی. پدمیبه بابک رس تا
 یرنگ
 لیبود. آرام اتومب سکویشب حادثه و د یتن داشت. همان لباسها به

 را به
م رو دنبالش کردم. آهسته و آرا ادهیپ هیدرآوردم و در حاش حرکت

 راه
 یکیکوچه تنگ و بار یرفت و حواسش به اطرافش نبود. تو یم
 دیچیپ



ا شدم تا او ر ادهیپ عیپارک کردم و سر یرا گوشه ا نیرفت. ماش و
 گم

ز خودم را بهش رساندم. ا ریالس عیبود و من سر نیی. سرش پانکنم
 پشت
ادم کمرش قرار د یکتم بلند کرده بودم، رو ریکه از زرا  یا اسلحه

 و
 پچ کنان لب زدم. پچ

 _ تکون نخور.
 شد. خکوبیم شیجا در

 _ برگرد...
اش را بهم  رتزدهیمن چشمان ح دنیبه سمتم برگشت و با د آهسته
 دوخت.
 صورتش داد زدم. یحرف زدن را به او ندادم وتو فرصت

 ابونیو راس راس تو خ یزنده باش دیاسکول...تو با بی وجود_ 
 راه
سم اباشه؟؟... آخه تو  مارستانیو اونوقت نجال االن تو تخت ب یبر

 خودتو
خودش کنه  یکه عشقشو سپَر بال یعاشق؟؟؟....هه...عاشق یگذاشت
 که
 !؟نهینب بیآس
مبهوت به  یصورتش را گرفته بود و با چشمان یپهنا یزبر شیر
 من



 وده کمربند شلوارم، پنهان کر نیکتم، ب ریزده بود. اسلحه را ز زل
 قهی

 را چنگ زدم. اش
 ؟یفتیبامن درب ی_چطور به خودت جرات داد

 و هراسان بود. دهیچشمانش گشاد شد و پلک نزد. ترس مردمک
که چند بار از دست مرگ فرار  یخوش شانس باش دیبا یلی_ خ
 ...یکرد

او را به  راهنش،یپ قهیداد. با  یداشت بدجور عذابم م سکوتش
 وارید

سرش چسباندم. رگ گردنم از شدت خشم و درد باد کرده  پشت
 بود.

 .دمییرا بهم سا میدندانها
 ؟...بی وجود یزن ی_ چرا حرف نم

 گردنش فشار ی. انگشتانم را رودید یشده، م میخود را تسل انگار
 دادم.
! واست یدون ی... نه نمه؟یچ انتکاریآدم خ یسزا یدون ی_ م
 حیتوض

 دم. یم
ه بو دستانش را از پشت با آن بند  دمیکش رونیکتم ب بیاز ج یبند
 هم

کردم. داخل  تیهدا نمیو او را جلوتر از خودم به سمت ماش بستم
 نیماش



ر فرار از چنگالم نداشت د یبرا ییتقال چیو او را که ه کشاندمش
 یصندل
 میبستم. سکوتش برا یقرار دادم و دستانش را به صندل جلو

 مشکوک
 خواندم و تقال نکردنش.... یکه از چشمانش م ی. ترسبود
را  لیببردم که در آن مدت آنجا مستقر بودم. اتوم ییرا به خانه ا او

 گوشه
سبز ساختمان پارک کردم و بابک را  یاز محوطه باز فضا یا
 ادهیپ

 . جلوتر از خودم به داخل ساختمان کشاندمش.کردم
 دمیفهم یم دی. بادمیکش یف مزبانش حر ریهر طور شده، از ز دیبا
 چه
 آمده...نجال را با خود کجا برده بود... لیبر سر دن ییبال
ا و با تمام قو دمیکش یام، نعره ا یترشح افکار مزاحم و منف از

 وسط
 را بست. شیپرتش کردم.در خود مچاله شد و پلک ها سالن،
 گردنش فشار دادم. یرفتم و نوک کفشم را رو جلو

 ارم؟یبه حرفت ب ای یزن ی_ حرف م
ر هولش دادم. آنقد یاش را گرفتم و به سمت قهینزد.  یحرف بازهم
 درب

ه . بتوانستم، روح خسته ام را آرام نگه دارم یداغان بودم که نم و
 خود



 نزد. یو بازهم حرف دیلرز
سر  ییاش کردم و با خودم قسم خوردم اگر بال یزندان یاتاق یتو

 نجال
 آرامم یحس چیامانش ندهم. ه ید، لحظه ابرنگرد ایو به دن دیایب
 ینم

که در  یبود از عشق شانی. نه تنفر نه عشق! دردم از هر دوکرد
 ام نهیس

 فنتل مارستانیکه از بابک داشتم. از ب انیپا یب یو انزجار داشتم
 یم

 و لحظه به لحظه، گزارش حال و احوال نجال را بهم اطالع کردند
 یم

 یاش بهتر بود؛ اما درد روح یحال و اوضاع جسم . نجالدادند
 یاش، نم

 !دانم
 ! هنوز هم ازانهیکرده  انتیدانستم، به من و عشقم خ ینم هنوز
 تجمع

 شد. یام، قلبم مچاله م یطانیش یاز نجواها افکارم،
 .دمیرا گرفتم و غر راهنشیپ قهیشدم و بازهم  خم

هفته زن  هی...بگو تو اون رونیکشم ب ی_ زبونتو از حلقومت م
 منو کجا

 ؟یبرد



شاهد تکان خوردن پلک ها و واکنشش بودم. آب دهانش را  نباریا
 دیبلع
 :دیبه خود لرز و

 _ نجال عشق منه...نجال نفس منه...جونش به جونم بنده.
 ریمن از آن کلمات عاشقانه نفس گ شیکرد، پ یجرات م چطور
 استفاده
در تندخو شدم و بهش حمله کردم. آنق و یبه تمام معنا عصبان کند؟

 کتکش
ش، زبان افتاد. بعدهم با همان حال یحال و ب یدستم ب ریکه ز زدم

 دستانش
دم در همان سالن بستم. خسته و درب و داغان، خو یزیم هیبه پا را
 را
 .دمیوان پر از آب گرم، دراز کش یوقفه به حمام رساندم و تو یب
 یم

 یخواستم حال خوبم را جستجو کنم. م یبه آرامش برسم. م خواستم
را به همان  یکنم. پلک بستم و ساعت دواریرا ام میایدن خواستم
 منوال

 .گذراندم
آدم  کیمنتظره اش، مثل  رینزده بود.رفتار غ یحرف چیه بابک
 درست

 کال از آرکان سیآمدم. چند م رونینبود. از حمام که ب یحساب و
 داشتم.



به  یرفتم که سر نییاشتم به سالن پاکه به تن د یربدوشامبر با
 بابک
 .دیتلفنم شد و احوالم را پرس ی. ارکان پاسخگوبزنم
ه را نگاه کردم که در خود مچاله شده و چشمانش را بسته. ب بابک
 آرکان
ا رجمله  نیا یام آورده ام. وقت یکه بابک را به خانه مسکون گفتم
 دیشن
 کرد: یمکث
 ق؟یرف یباهاش چکار کن یخوا ی_م

 دونم...هنوز موندم. ی_ نم
کنم که  یبرات از صفحه روزگار پاکش م یبشکن جور هی_ با 
 خودتم
 شد. یچ یندون
 .دیاش را گفت و خودش خند جمله
خواستم  ینم یو متنفر بودم؛ ول زاری. ازش بستمیبابک نگر به

 دستم به
دانستم.  یرا نم لیدن فیهنوز تکل یآلوده شود، از طرف یخون
 بابک
 چه آمده. لینزده بود که بدانم بر سر دن یحرف
 لب جواب دادم: ریز

 .ادیبه حرف ب دیخوامش. با ی_ نه فعال م
 در جوابم لب زد: موشکافانه



 دیکرده باشه، نبا یاون هر غلط ؟یازش بشنو یچ یخوا ی_ م
 گهید
کن  ی...سعید یفقط خودتو عذاب م ینجوری...ایبش رشیگیپ

 فراموشش
 شده. یچ یکن

دانم چرا  یکرد. نم یبهم منتقل نم یآرکان، حس خوب یحرفها
 دست و

 ...دیلرز یم میپا
 :دمیلرزانم را از هم برچ یلبها

...من دهیزنمو دزد یشه فراموش کرد؟ اون عوض ی_ مگه م
 ، درش آوردم.کنارش ...من از
 .دیبه آه کش هیشب ینفس بلند آرکان

 و نابودش ستیتا من خودم ن ،یفراموشش کن یتون ی_ خب اگه نم
 ...هان؟!کنم
ه سخت بود. آنقدر ک میگرفتن برا میگرفت. تصم یطپش نامنظم قلبم

 دست
 گرفتن نداشتم. میتوان تصم د،یلرز یدلم م و

 فکر لب زدم. یو ب عیسر
 .ادیکار خودمه...منتظرم نجال به هوش ب گهید نی_ ا
بود که آن لحظه کامال حسش  شیدر لحن صدا یتیو مشکوک یدودل

 کردم.
 ؟یکن ی_ چکارش م



 یبه بابک درمانده نظر افکندم. دستم را آرام رو بازهم
 یربدوشامبر

 که تنم بود. لطافت پارچه را پوست دستم احساس کرد. طپش دمیکش
 قلبم
، به پا بود که من یآرام گرفت؛ اما هنوز در وجودم غلغله ا یکم

 توان
 با آن را نداشتم. مقابله

 هست بگو... ی_ آرکان اگه حرف
 را آزاد کرد و بدون وقفه گفت: نفسش

 یبکن، خون کس توی_ من کارتو راحت کردم...برو راحت زندگ
 هم

 نگرفته. گردنتو
زند! منگ شدم؛ اما خودم را  یحرف م یدانستم دارد از چ ینم

 لحظه
 :دمیجم و جور کردم و شتابزده پرس یا

 ؟یکرد کاری_ چ
ا دوستانم، جد یخصلتش، او را از باق نیو آرام بود و هم خونسرد

 یم
 .کرد

نداره...اون مشاعرشو از  یعقل درست و حساب گهی_ بابک د
 دست داده.



ن باز شد. آرکا مهیحرکت ماند. دهانم ن یاز شدت تعجب، ب چشمانم
 که

 صحبتش را جم و جور کرد. د،یو قفه مرا د سکوت
. یرو هم نکشت یکس ینجوریتو راحت کنم، ا_ من خواستم کار

 گهید
 هم برات نداره. یخطر
 در ذهنم برپا شد. آرکان ادامه اریبس یاز سوال و جوابها یحجم

 حرفش
 گرفت. را

 خودمو به تو شهیو من هم ی...تو جون خواهرمو نجات دادسی_ دن
 دونم. یم ونیمد

شد. خواهرش...خواهر کوچکش که ده سال  در ذهنم اکو شیصدا
 شیپ
 یدچار بود و با وساطت من و دوستان پزشک یناعالج یماریب به

 که در
اش را بدست  یداشتم، تحت درمان قرار گرفت و بهبود کایامر

 آورد. از
 امانج شیبود که برا یزمان تا بعد، آرکان به دنبال جبران کار آن
 داده
 .بودم

 من و یبدم...تو برا انجامکمکو در حقت  نی_ من خواستم بزرگتر
 اصال... ستیکه قابل جبران ن یداد انجام یام کار بزرگ خانواده



 یافتاد...ب یافتادم. نگاهم به گوشه ا یصندل یکردم و رو سکوت
 حرکت
 .دیچیپ یو فقط صداها در مغزم م شدم
 رفته ام را صاف کردم: لیتحل یصدا

 ؟یکارو کرد نی_ تو چطور ا
بود  یبیخرجش خوراندن چند تا قرص روانگردان و ترک_ 

دادم. اون االن  بشویمدت که گرفته بودنش، ترت نیا بهش...تو
 نداره. برات یخطر نیکوچکتر

 یخطر چیه یخوابه...ول یم شتریو منگه و ب جی_ فعال که گ
 نداره. از
چون ذهنش اونقدر کند  اره؛یتونه به خطر ب ینم یزیام چ گذشته
 شده که

 تونه پرداخته کنه. یموضوع رو م هی فقط
نسبت بهش،  میبرا یحس ترحم چیداشتم که ه نهیازش ک آنقدر
 بوجود

ج ارخاز دور  ،یکار برا نیو بهتر نیمناسبتر نیواقعا ا دی. شاامدین
 کردن
و مات  جیو گ دیخواب یم شتریگفت، ب یبود. آرکان راست م بابک
 بود.
 به کارش نداشتم. یسراغش نرفتم و کار گرید
اش را بدست آورد...اما تکان  یاریبعد، نجال هم هوش یروزها در

سخت بود و پزشک معالجش  شیو پا و حرکت آنها برا دست دادن



زخم و  ینوشت که بعد از بهبود شیرا برا یوتراپیزیف چند دوره،
 داد. یم انجام دیجراحتش با

 یرا از هم باز م که رفتم، انگار که بند بند وجودم دنشید به
 وام نشسته بود. در اتاق را بستم  یشانیپ یرو یسرد کردند. عرق

 یرا ازم گرفت. چهره اش غمزده بود. نم نگاهش جلوتر که رفتم،
 یچکار کنم! سبد گل دیچطور است؟ با رفتارم دانستم درست و غلط

که آنجا بود،  یزیم یسرش رو کنارگرفته بودم، شیرا که برا
 قرار دادم. 

نگاهش کنم، دست را  نکهیکنار تختش نشستم. بدون ا یصندل یرو
 را فشردم. فشیو انگشتان لط بردم جلو

 ؟ی_ خوب
 سر بلند کردم و چهره باران زده اش را ،یرا نداد و وقت جوابم

برخاستم و چشم در چشم، لب باز  میشد. از جا مچالهقلبم دم،ید
 کردم.
اتفاق شوم  نی... چرا ا؟یبه سرمون آورد یشد نجال؟ چ ی_ چ
 افتاد؟
ن از آ شیبود، ب دهیفا یبلند کرد، اما تالشش ب یرا به سخت دستش

 یبلندش کند. هق هقش بلند شد و سرش را به متکا توانست، ینم
 سرش ریز

 انیاش شدم. سرش را م یرا گرفته و مانع خودزن شی. جلودیکوب
ران و صورتش اشکبا ،ی. از شدت عجز و ناراحتگرفتم دستانم

 چشمانش زل زدم. یبود. تو شده چشمانش متورم



 ؟یحرف بزن یتون ی_ م
شده و تمام  یاش با هم قاط ینی. اشک و آب بختیاشک ر بازهم

 صورتش
 کرده بود. سیخ را

و در نگاه  دمیصورتش کش یبرداشتم و رو زیم یاز رو یدستمال
 هم

آن چشمها جا خوش کرده بود؟ دستش  یتو ی. چه حرفمیشد غرق
 را به
 .فشردم یآرام

 یکه تو رفت یکنم حال منم بفهم...از اون روز ی_ نجال خواهش م
 جا بند نشدم! هی حاال، تا

 انگار از ته شیاش را به زور از هم باز کرد. صدا دهیچسب یلبها
 آمد. گرفته و خش دار. یم رونیب چاه
 فهمم. ی_ م

 حرکت شد. یچشمانم گرد و ب مردمک
 سرت اومده... یی_ برام بگو چه بال

 زد: یو پوزخند دیاز چشمانش فرو چک یاشک قطره
... اسلحه اتو به روم ؟یکرد نکارویخودت باهام ا ستین ادتی_ 

 نشونه
 ؟یکن یتالف یو خواست یبه قاض یطرفه رفت هیبازم  ؟یگرفت
 ودمکند؛ اما به خ یراجع بهم اشتباه م دانستم نجال یشدم. م شوکه
 ام را حفظ کنم. یبود، خونسرد نیام بر ا ی. تمام سعبودم مسلط



را  میشده ُولوم صدا یو دستش را رها کردم. شاک دهیپس کش عیسر
 .بردم باال

ر ...اون نامرد تو رو سپَ رمیخواستم تو رو نشونه بگ ی_ من که نم
کرد. رودست خوردم،  باهام یبدکار ،ی. اون عوضکرد خودش

 .خوردم بدم یلیخ
فرو بردم.  میپنجه در موها شان،یپشت کرده و کالفه و پر بهش

همه آن  کاشینداشتم. ا ی. حال مساعددیلرز یداشت م دلمدست و
 کابوساتفاقات 
م النتوانستم به خودم بقبو یم کاشیبودم. ا دهیبود، که د یوحشتناک

 که
د لسردتوانستم خوب کنم.  یحال دلم را م کاشی. افتادهین یاتفاق چیه
 و

دانستم،  یبود که هنوز نم نیهم هم لشیبودم و تمام دل غمزده
 دهید انتیخ
 کیدانستم بابک آن  یدانستم، چه بر سرم آمده! نم ی! نمانهی ام

 هفته با
بدنم را  یفکر کردنش، دما یمن! حت یچکار کرده؟!... خدا نجال

 هم باال
 لب باز کردم. ع،ی. تند و سربرد

کنن،  یم انتیکه، خ ینه زمان یمتنفرن. منته انتی_همه از خ
 که یوقت
 ...ننیب یم انتیخ



 دیدر چشمانش شدم. رنگش مثل گچ سف رهیسمتش برگشتم و خ به
 شده
 کوتاه لب گشود. ی. با درنگبود

 ...؟یکن یم یزندگ یات دار ی_ نکنه هنوزم با افکار منف
 رفشبدهم و نجال ادامه ح یجواب چینستم همردد بودم که نتوا آنقدر
 را

 .گرفت
 !سیدوست داشتم دن مویبه تو نکردم...من زندگ یانتیخ چی_ من ه

 و بازهم دیمهابا چشمه اشکش جوش یشد. ب ریسراز شیاشکها و
 یبود، که نم ریغرق اشک و آه شد. ذهنم آنقدر درگ صورتش،
 توانستم

 یاراده بود. ب یب میحرفهارا باور کنم. تمام حرکات و  یحرف هر
 فکر
 زدم: لب

 یم شیشده پ یزیبرنامه ر ی_ پس چرا اونروز صبح، همه چ
 رفت؟
نبود؟ چرا تو با اون سرو وضع آشفته  لیبرگشتم، دن یوقت چرا

 اون شیپ
 چرا...چرا....چرا؟؟ ؟یبود بی همه چیز

 ینم شیغرق در نگاهش شدم. چشمها گریرفتم و بار د جلوتر
 توانست



تکان دهد.  یتوانست دستانش را به خوب ی. نمدیمن دروغ بگو به
 سرش

 باال گرفت و اندوهبار لب باز کرد. یکم را
 من و بردنش دنیبود. اومدن بابک به خونه، دزد یاتفاق ی_ همه چ

 از
 !لیکردن دن ستیسربه ن ی...حتاونجا

و کنجکاوتر شد. پر از حس  قترینگاهم دق ل،یآوردن اسم دن با
 ،یکنجکاو
 باز کردم. دهان
 شده؟ یچ لی_ دن
 کج کرد و نگاه از من گرفت. یگردن
 یداشتم لباسمو عوض م رون،یب دیبابک از تو اتاق پر ی_ وقت
 کردم.
تعلّل، منو کشان کشان و به زور از  یو ب یاتاق بغل یتو اومد

 دیخونه کش
 و هوارم بلند نشه! غیج ی. بعدهم جلو دهنمو گرفت که صدارونیب

 هیگر
 دایکردم که نتونه منو با خودش ببره؛ اما زورش ز یکوبیپا کردم،
 بود
 کرد و برد. ه،یدونستم مال ک یکه نم ینیمنو همونجا سوار ماش و

 دست



 نیخواستم اگرم شده، خودمو از پنجره ماش یزدم و م یپا م و
 بندازم

 رهدهانمو پ یو وقت دیدهنم کوب یو باهاش نرم؛ اما محکم تو نییپا
 خون
ه ک ییجا هیادامه داد تا  شیآروم گرفتم و اونم به رانندگ گهید کرد
 ینم

. خوب یشد و رفت سمت کس ادهیپ نیکجا بود...اونجا از ماش دونم
 که
 هادیپ نیخواستم از ماش قراری. خوشحال و بلهیدن دمیکردم د نگاه
 بشم،
 نامرد همه درها رو قفل کرده بود. ناچارا از همونجا شاهد یول

اونقدر کتک زدن که سر و  گرویبا هم شدم. همد شونیریدرگ
 وضعشون،

 خواد یدونستم م یاصال دست بردار نبود و م لی. دنختیبهم ر کال
 یجلو
درآورد و  بشیاز تو ج ییچاقو نباری. بابک ارهیمنو بگ بردن

 ترسوندش؛
 نیجونش تموم شد. چند ضربه که بهش زد و رو زم متیبه ق یول

 افتاد،
و با سرو صورت  نیاونو انداخت تو جعبه ماش کشون کشون
 و یزخم
 آلود اومد سوار شد. خون



 ؟یکرد کاریزدم و بهش گفتم: تو چ داد
بود و حالمو  دهیچیپ نیماش یخون تو یکرد. بو یم یرانندگ فقط

 داشت
دادم و  هیتک یزدم و سرمو به صندل نییرو پا شهیزد. ش یم بهم

 مناظر
 یانمونده بود...آدما بر یو وجدان تیرو نگاه کردم. انسان رونیب

 دنیرس
زدن...از کشتن آدما  یم یخواسته اشون، دست به هر کار به

 گرفته تا
 و دعوا و... انتیخ

صداقت داشتند. انگار که اصال با من  ش،ینجال و چشمها یحرفها
 دروغ

 آورده؟ لیبر سر دن ییگفتند. دوست داشتم، بفهمم چه بال ینم
 :دمیپرس
 کرد؟... کاریچ لوی_ دن

 کرد. سربلند
جنگل ولش کرد.  هی یپرت و دورتر، تو یلیخ یجا هی_ بردش 

 قیمن دق
و جاده بودم و اون  نیدونم کجا بردش، چون من تو ماش ینم

 خودش تنها
 کشان کشان برد. لویدن
 شد. لحنم بغض آلود شد. نیغمگ دلم



 مرده؟ یعنی_ 
 داد: جواب
مکث کرد  یکه خسته بود، پشت فرمان کم برگشت، اونقدر ی_ وقت

 که
 لیسر دن ییچه بال دمیبرگرده، بعدم حرکت کرد...ازش پرس نفسش
ه کوبوند پشت لبم ک یکینه؟ جوابمو نداد، بعدم  ایمرده  ؟یآورد

 خفه بشم.
 زد، نکنه یشده بود. مدام بهم طعنه م نهیخشن و پر از ک حرکاتش
 چشمم
اد سرش اومده! د ییبرام مهمه چه بال نقدریبوده که ا لیدن دنبال
 زدم و
 ردمکو حاال واقعا توبه  دمی: من شوهر دارم و از گذشته ام برگفتم
 و از
 باور نکرد. یول مونم؛یام پش گذشته
از  یپشت سرش چسباند و قطره اشک یسرش را به متکا نجال

 چشمانش
 :دیلرز شیو لبها دیگونه اش غلط یرو

ر . اونقدمیدور، همش تو جاده بود یجا هی_ باور نکرد...منو برد 
 میرفت
 یکخورا یروستا. رفت و کم هی. میدیآباد رس یجا هیتا به  میرفت و
 و



و متشنج  ی. اونقدر که عصبمیو پرت گرفت و بعدش باز رفت خرت
 بود،
 .دیلرز یو پاش م دست
 یاز آن نم شتریو ب دهیدلم، زبانه کش یحسادت تو یها شعله

 توانستم
 داد زدم: بایکنم. تقر تحمل
 ...گهید هی_ کاف

 بهم د،یلرز یو اخم نگاهم کرد. بهش پشت کردم، دستم م دیترد با
 دمیمال
 لب زدم: و

 دنیشم...از اول حرفات تا حاال همش منتظر شن یم وونهی_ دارم د
 هی
و من دیکنه و شا ی...که داغونم مرانگرهیکه و یبودم...! حرف زیچ

 ببره
 خواد بشنوم و بدونم. یشده، دلم م یهر طور ی! ولاغما
را که نقطه  یسمتش برگشتم و قاطعانه تر از لحظات قبل، حرف به

 کور
 کردم: یشده بود، بر زبان جار ذهنم

 کارتیهفته چ هی نیتو ا انه؟یشد  کیبهت نزد کهی_ اون مردت
 کرد؟
که  یحرف یدهانم، چفت کرده و از دل، خودم را برا یرا رو دستم
 مزد



زدم؟ چهره بهم  یپروا حرف م یب نقدریا دیکردم. چرا با سرزنش
 ختهیر
 جوابم را پاسخ داد... یداغان نجال تمام سواالت ب و

بزنم که گوش فلک  ادیخواست آنقدر فر یمن! دلم م یخدا یوااا
 َکر شود!
از خون نشسته و پر از اشک شد. طاقت  یدر کاسه ا چشمانم

 دنشیشن
 نداشتم. را

 ؟یشه تنهام بزار ی_ م
حرکت نگاهش کردم.  یگشاد شد. ب رتیچشمانم از ح مردمک
 یکاش م
 توانستم، اسرار درونش را بفهمم. یبفهمش. کاش م توانستم،
 .دمیلبم گذاشتم و با دندان گز یرا رو انگشتم

و گذشته... روح و روان من نتونیب یچ ی_ نجال تا هر زمان که نگ
 به
 .یگرفت یباز
 .دیلرز شیلبها

 یدن، برا یاز ابهام قرارت م یهاله ا نیب ی_ چقدر سخته وقت
 ادامه
 ...یزندگ
 رفت، اما ادامه داد: لیتحل شیصدا



ادامه  یبرا یکن یرو حس نم یژنیاکس چیه ی_ چقدر سخته، وقت
 ...اتیح

 کندم. زم،یلبم را با ناخن ت پوست
برمت  ی_ امشب رو خوب استراحت کن، حالت که بهتر بشه م

 .خونه
ص خال ریو ت ینفر منتظره که همه ناگفته هاتو باهاش بگ هی اونجا
 رو
 .یبزن
اتاق را ترک کردم. تمام  ل،یتعل یو مبهوت نگاهم کرد. ب مات

 اجسام
 یمعطل یگرفتم و ب میها قهیشق ی. دستم را رودیچرخ یسرم م دور
 خودم
 ود.در شهر استانبول ب میرساندم که مکان آن روزها یبه خانه ا را

مرا به فکر برد. با خودم داشتم  شتریو ب شترینجال ب یحرفها
 یکلنجار م

شد، به عقب برگشت و  یکور چکار کنم؟ نم یبا آن معما رفتم،
 گذشته

 با آن کنار آمد. دیاز نو ساخت، فقط با را
 یم یبرد. سع یبه سر م مارستانیکه نجال در ب یآن مدت تمام

 کردم، به
 یوشختنها حال  م؛یایبرگردم و بتوانم، با آن اتفاقات کنار ب یزندگ
 که



حد و حصرم به نجال بود.  یبود، عشق ب دمیو روزنه ام داشتم
 همان بود

از  رونیب یداشت. اما بابک را در، انبار یمرا سرپا نگه م که
 ساختمان

 ییاز اتاق کز کرده و مدام در تنها یکردم. گوشه ا یم یدار نگه
 اش با

آن وضع و حالش را  دنید یاز آن آرزو شتریزد. ب یحرف م ودخ
 داشتم.

سرش، کامال  یصورتش را پوشانده و موها یایبلندش، زوا شیر
 دهیژول
ا سخت و ذره ذره آب شدنش، تنه طیآن شرا دنید دیدرهم بود. شا و
 لیدل

 نگه داشتنم بود. سرپا
ه توانست را یرفته بود؛ اما درست نم یوتراپیزیچند جلسه، ف نجال
 برود

 یلچریو یشد، او را رو صیترخ مارستانیکه از ب یروز و
 گذاشتم.
نشده بودم.  هیقض ریگیپ زیحرف بود. من ن یساکت و ب هنوزهم

 هیسا
بختک، تمام  کیام افتاده بود و مثل  یزندگ یرو یو مبهم نیسنگ
 لحظه

 خودش کرده بود. ریرا درگ میها



*** 
 " نجال"

ه فرا گرفته بود. دست و پا زدن در چال ،یمحض یکیرا تار میایدن
 یزندگ
هم کم حرف شده  سیداد. دن یآزارم م ،یاز هر زمان شتریب ام،

 بود. او
خواست بداند چه بر سر زنش  ینداشت. دلش م یحال مساعد هم

 اورده
 شیبزنم؟ تمام آن هفت روز که پ یتوانستم حرف یاما مگر م اند؛

 نیتوانستم کوچکتر یگذشت. نم میبرابسان هفتاد سال  بودم، بابک
 کرد ستیرا سربه ن لیباشم.همان روز اول که دن داشته به او یحس

 یشود. نفس برا کمیخواست نزد م،یرفت یدور و با هم به شهر
تمام شده بود. دست و  نیزم ژنیاکس کم بود. انگار تمام دنیکش
نجات دادم   دستانش ریاز ز را کردم و هر طور بود، خودم ییپا

 را در شکمم جمع کرده و با میپا و و دست دمیتمام شب را نخواب
 که بابک، دمییپا یترس، اطرافم را م

شد و صبح  ینشود. حال بد و نامساعدم، بد و بدتر م کمینزد
 یها قیسوار بر قا ،یهمراه عده ا ،یاز آن شهر ساحل که همانروز

 و میندادند که به تنمان ک را بدستمان نجات یها غهی. جلم؛یشد یباد
 مینیبنش قیدر اطراف قا یمساو طور شد، به یطوفان ایهر وقت در

 .میریآن بگ یو دستمان را به لبه ها



 قیرا جمع کرده و کنار بابک، چمپاته زده بودم. در آن قا خودم
از  ترس یکنار آن مسافران قاچاق که همگ ا،یو وسط در یباد

 بود. دهیفا یاشتند، تقال کردن بدست دادن جان و مالشان را د
 را سیدن گرید کباریخواستم، بتوانم  یو از خدا م دمیکش یم غیج
 .نمیبب

. شد بودند؛ اما باالخره تمام یو طوالن ادیز ا،یدر یطوفان یموجها
 گرمم میکرده بود. پالتو خی میبود و من هم دست و پا یسرد یهوا
 کیبودم. هوا تار دهیخاطربرودت هوا در خودم لول به کرد و ینم

آمده و سوز سرما، پوست را  نترییشب هم پا در شده و درجه آن
 متوجه دندان قروچه و لرزم شده بود، که کرد. بابک یمور مور م

 من انداخت.  یرا رو آن کاپشنش را از تنش در آورد و
 بنداز رو خودت سردت نشه. نمیا ایقربونت برم...ب ای_ ب

م از آنکه حالم را خوب کند، کال متشنج شتریب ش،یصدقه ها قربان
کردم، با دستان  یکه در بدنم احساس م یی. با وجود سرماکردیم

 پرت کرده و داد زدم: یرا گوشه ا کاپشنشلرزان،
 _ دست از سرم بردار، حال منو بدتر نکن!

 گرهمان لحظه از مسافران خواست ا قیرا چرخاندم. راننده قا میرو
آرام است و سرعتشان کم  ایت، حاال که درهمراهشان اس ییغذا

 است،
 هوس چوقتیبود که ه ختهیکنند. حالم آنقدر بهم ر لیتوانند م یم

 خوردن



نداشتم. همه مسافران شروع به  تیرا در آن وضع یهرچ ای غذا
 خوردن
نشست و  یکردند. بابک هم کنار من، به آرام شانیها یخوراک

 کوله اش
ز کنج لبش بود، دهان با شهیکه هم یباز کرد و با همان لبخند را

 کرد:
 نیاز ا میپس مجبور م،یبخور نیسنگ یغذا میتون ی_ نم
 یهایخوراک
 .میمعده امونو پر کن یکم هی سبک،
گفت  یچ دمیزد و نفهم یبلند شد که حرف یمرد یلحظه صدا همان

 و
ه و ب دیهم خند . بابکدندیخند یجوابش را داد و همگ قیقا راننده
 من

 کرد، گفت: یرا باز م تیسکویپاکت ب کهیانداخت. درحال ینگاه
 نیزیفضوالتتونو، بر گهیراننده ام م اد،یم مییگه دسشو ی_ داره م

 تو
 ...ایدر

 .دیخودش خند بازهم
که من  یسخت طینداشت، در آن شرا چینظرم خنده که ه به

 گرفتارش
 ومعده ام گرسنه اش شد  ت،یسکویب دنیهم داشت. با د هیگر بودم،
 کال



در دهان گذاشتم. بابک  یحرف دانه ا ی. دست بردم و بختیر بهم
 کنارم
 هینزدم؛ اما سا یخاصش را بر من گرفت. حرف یو نگاه ها نشست
 نگاه
کردم  یکردم. تک سرفه ا یخودم احساس م یرا رو نشیسنگ یها
 و

 لب زد: واشی ییبا صدا بابک
 یو سند قلبمو شش دانگ به اسمت م یش ی_ آخرش مال خودم م

 زنم.
در آن به پا  یشیو تشو ختیبهم ر شتریحرفش، ب دنیاز شن حالم
 شد.

 هب. مطمئن باش یتو زندگ یهست دمی_ نجال تو تنها نقطه نور و ام
 .ستیکس برام مهم ن چیآخر زدم و ه میبه س خاطرت
 نگاهش کنم، گفتم: نکهیبترسانمش. بدون ا خواستم
 .یرس یکنه، مطمئن باش به خواسته ات نم یم داتیپ سی_ دن
 کرد و بعد با حرص و ولع، لب زد: یطوالن مکث
 ؟یتو... دوستش دار نمی_ بب
ده کردم. بابک از سکوتم استفا یبدهم، درنگ یدانستم چه جواب ینم

 کرد
 بالفاصله، گفت: و

ه مگ میکن ی...قرا بود باهم عروسیتو به من قول ازدواج داد ی_ول
 نه؟



ب لبلند کردم. در چشمانش نگاه کردم و قاطعانه و ب ّ ُرنده،  سر
 :دمیبرچ
 یکیتو عشقتو به  کهی...زمانشهیوقت پ یلیحرف مال خ نی_ ا
 گهید

 .یفروخت
 را محکم گرفت و کنار گوشم زمزمه کرد: دستم

 نتونستم که باشم. یعنینبودم... التیخ یچندسالو ب نی_من ا
 خفه شدم! حاینزدم و درون پر دردم، آرام گرفت. ترج یحرف
تاب دار بغل گوشم را با لذت پشت گوشم زد و پر از  یمو بابک

 از،ین
 داد: ادامه

سهم من  ،یمن باش شیخوام پ یفقط م ست،ین تتی_ قصدم اذ
 .یباش
 !نیهم

 گرفتم و جواب دادم: یرا به باز زمیت ینکردم. ناخن ها نگاهش
 !ستمیشه، من مال تو ن یبه زور نم نکاری_ ا

حرکت کرد و  یگرم عیما رمینزد. ز یحرف گریقطع شد. د نفسش
 من

دل  کیخواست،  یدهم. دلم م انجامتوانستم  ینم یکار نیکوچکتر
 ریس
 نزد. کاپشنش را پس یحرف گریکنم. بابک هم آرام گرفت و د هیگر
 زدم



 .ستمیربه تن داشت، نگ یبه خودش که تنها ژاکت نازک و
 .یخور یبپوشش، سرما م ای_ ب

 یحرکت م ایدر یداشت آرام رو قینگاهم کرد. قا یچشم گوشه
 کرد.

ها به  یکنارهم نشسته و بعض یهر کدام در گوشه ا مسافران
 خواب رفته

 بودند. گریکدیها هم در آغوش  یبعض و
 گفت: ،یآرام دستم را گرفت و با لبخند بابک،
هستن، حسودم.  ارشونیکه کنار  ییاونامن به همه  ؟یدون ی_ م
 فک
 یکنم...دلم م داتیتونم پ ینم گهیو د یش یکنم، تو تموم م یم

 خواد،
 .یترکم کن گهیباشم و نزارم د شتیبه لحظه ام پ لحظه
که داشتم، طاقت و  یزیرا در شکمم جمع کردم. خونر میپاها

 صبرم را
 باشم. الشیخ یتوانستم ب ینم گریکرد و د تمام
 از هم باز شد: یبا لرزش میلبها

 بابک! ستی_ من حالم خوب ن
 نگاهم کرد: یشتریاش برافروخته شد. با دقت ب چهره
 شده؟ ی_ چ
 .دمیاز آن را گز یرا جمع کردم و گوشه ا میلبها

 !ستیدارم...حالم اصال خوش ن یزی_ من خونر



 آورد. نترییرا پا نگاهش
 ست؟یهمراهت نمگه لباس  زم،ینداره عز ی_ نگران
 .دمیو بغض کرده نال دیچشمانم جوش ین یدر ن اشک

 .ستیهمراهم ن یچی_ کجا باشه؟ من که ه
 کنم. یم حلش گفت: نگران نباش،

 یایداشتم به تمام زوا ا،یامواج آرام در یو رو قیآن قا یتو آنشب
 یزندگ
ا چر نکهیام. به ا یشگیهم یزهایو گر بیکردم. به تعق ینگاه م ام
 ینم

بمانم که  یکس شیپ شهیهم یکنم و برا یآرام زندگ توانستم،
 دوستش دارم

 ام شده! یشگیصاحب هم و
 _ نجال...

 کرد: یبر زبان جار گرید کباریاو اسم مرا 
 _ نجال!

 سمتش نگاه کردم. به
 در گوشم زمزمه کرد: آرام
 ...رتیبنداز ز نوی_ ا
 درآورده بود و به دستم داد. کوله اش یمچاله شده از تو یلباس
 تفاوت تر از قبل، گفتم: یکردم و ب ینگاه
 خوام. ی_ نم



توانستم بشنوم.  یم یرا به خوب شینفس ها یشد، صدا کترمینزد
 آرام
 زد: لب

 .میرس یتا به مقصد م یتحمل کن دی_ فعال با
 شدم. تندخو
 !؟یفهم یم هیدزد نکارتیا ؟یبر یمنو کجا م ی_ دار
 انداخت. انشیبه اطراف یسرسر نگاه
 !!سی_ ه
 لب زدم: نه،یاز خشم و ک پر

 شم! ی_ ساکت نم
 را آزاد کرد و پر از غم گفت: نفسش

که همه  یباش یکس نیتر بهیتو غر یبود، روز نی_ ترسم هم
 رو زشیچ

 دونم. یو م بلدم
 م:لرزانم را در هم قفل کردم و آرامتر از لحظات قبل، گفت دستان

ه اون آدم گذشت گهیمونه...منم د ینم کجوری شهیهم ،ی_ اما زندگ
 .ستمین
 .دیکش یآه

که االن  دم،ینکش یچندسالو به خاطر تو کم سخت نیمن ا ی_ ول
 میزندگ یهمه عذابا یکه باعث و بان یعنتر کنار یبر ولت کنم
 بوده...
 شه که! ینم ؟یبکن نکارویبه زور ا یخوا ی_ م



چشمانم زل زد. آب دهانش را قورت داد و مردد، لب باز  یتو
 کرد:

 سیدن لیمجبور شدم، تحو نکهیبه خاطر ا ؟ی_ چرا ازم متنفر شد
 بدمت؟!

داد،  یو خودش هم جوابم را م دیپرس یخودش سوال م نکهیا از
 یلبخند
 کردم. یمکث تیلبم راندم و در نها یرو

 قیآرامش، به قا یگرفت که موج ها ییایرا به سمت در نگاهش
 یباد
 ماند. ماه در آسمان که نبود، یشب م یاهیخورد و رنگش به س یم
کرده  لیتبد اهیرا هم به س ایدر یآن نصف شده و رنگ آب ییبایز

 بود.
دونم چرا نتونستم عشقتو نسبت به خودم نگه دارم، چرا  ی_نم

 متعهد
 فقط من تو خاطرت بمونم. ،ینشد

 تعلّل گفتم: یرا بدهم. ب وقت بود، جوابش نیمناسبتر
 امیکردم و دن دای_ چون من عاشقت نبودم. چون بعد  تو خودمو پ

 عوض
منو عوض کرد. من با  یایکه دن هیهمون مرد سی. چون دنشد
 سیدن

 !ی...اما تو نزاشتخوشبختم



دانستم  یرا خاراند. م شیاش رنگ عوض کرد. پوست گلو چهره
 حس

 گفت: یگرفت و با تان ریدهد. نگاه به ز یقلقکش م حسادت،
ن حاال برگشتم که جبرا یعوض کنم...ول اتویتا دن ی_با من نموند

 کنم.
 صورتش، داد زدم. یفوت وقت، تو بدون

 !یعوض کرد امویدن ش،ی_ تو همون چند سال پ
 ادامه دادم: پوزخندزنان

 .یفروخت یوقت منو نم چیه ،ی_ تو اگه واقعا عاشق من بود
 سرزنشگر شد. لحنم
 یو منو به پول نم یکرد یطمع نم ،یخواست یتو اگه منو م_ 

 عاشقم بود سی! دنیام نبود ی...! نه بابک. تو عاشق واقعیفروخت
 که از
خواست که همه جوره  یتنهام نزاشت. اونقدر منو م یبچگ

 حواسش بهم
 عشقشو پرداخت کرد. یو بها بود
ه، از سر گرفته شد یمیو با تصم دیسرو صورتش کش یرو یدست
 در
 خورد. یتکان شیجا

اون مردک  ای هیکنم، عشق من واقع یکنم...ثابت م ی_ جبران م
 یعوض

 دستش، پول و مالشه. یاسلحه تو که



. همه دیبه مقصد رس قیقا یشدم. وقت رهینامعلوم خ ینقطه ا به
 مسافران
از همه من بودم که حالم گند و  شتریو درمانده بودند. ب خسته

 خراب بود.
 میابرد و آنجا لباسه یبابک مرا به مسافرخانه ا ،یاز هر کار قبل
 را
 چون لباس دم؛یو شلوار اسلش بابک را پوش راهنیکردم. پ ضیتعو
به سر  کیهمراهم نبود. آنشب را در آن اتاق نمور و تار یگرید

 .میبرد
موضوع کامال  نیهم نشد و ا کمینزد یو حت امدیسمتم ن بابک

 خرسندم
 ام شروع شده. یدانست، دوران قاعدگ یچون م دیبود. شا کرده
کرد. هنوز  یتاکس کیهر حال روز بعد، مرا با خود سوار بر  به
 ینم

ه ب تا میبود نیماش یتو یروم. ساعات یکجا هستم و به کجا م دانستم
 شهر

 یراببرد  ی. آنجا بود که بابک باز هم مرا به اتاقمیدیرس استانبول
 .مینده را آنجا به سر بردما یو سه روز باق استراحت

و دروازه ورود به کشور  ستیمقصد آخرمان ن هیدانستم ترک یم
 یگرید

برطرف شد.  یتا قسمت یام، کم یو نگران شیاما تشو است؛
 یاحساس م



 یدیموضوع، روزنه ام نیکند و هم میدایتواند پ یم سیدن کردم،
 در قلبم

 کرده بود. باز
 "سی"دن
 یرا گوشه ا لچرشیکردم. و تیرا به داخل ساختمان، هدا نجال

 آن بلند کردم.  یو خودش را از رو کردم متوقف
جانش را حرکت دهد. سخت و طاقت فرسا بود؛  یب یپاها خواست

 تالشش ادامه داد. کمکش کردم و دستانش را محکم گرفتم. به اما
 .یتون ی_ خانوم خوشگلم تو م

شده، خودش را  یعاص نباری. اما ارا محکم چنگ زدم بازوانش
 محکم
 .دیآ رونیداد تا از چنگالم ب تکان

 :دیکش غیاز حدقه درآمده، ج یچشمان با
 _ دست نزن به من!

انداخت. مات  لچر،یو یو محکم تنش را رو دیکش رونیرا ب خودش
 و

. نفس دیلرز یداشت م د،یفقط نگاهش کردم. تنش مثل ب مبهوت،
 نفس
 یشد و من هنوز نم یبه هم ختم م کینزد ریمس کیدر  مانیزدنها

 !میاز شوک در آ توانستم
 _ نجال...

 زدم: شیصدا گریبار د یناباور با



 _ نجال...
چهره اش را  یایکردم. تمام زوا کشیشدم و صورتم را نزد دوال
 به

 کردم. یبررس یخوب
 کاریشده دورت بگردم؟ چ ی_ تو چته نجال...چته عشق من؟ چ

 کردن
کرده با  کاریکرده با زن من؟ چ کاریچ یعوض باهات؟اون
 نیعشقم...بب

 !منو
 اش را با انگشتانم گرفتم؛ امتناع کرد و نگاهش را گرفت. چانه

 داد زدم: بایبار، تقر حسرت
 !ستمین ی_ نگام کن نجال...من اون عوض

 از اشک نشست. یو چشمانش در قاب دیترک بغضش
 را بغل گرفتم: میسر خوردم و زانوها نیزم یرو

کرده. حسود، حساس، زودرنج!... منو  ی_ عشقت منو آدم بد
 ببخش که

 دوستت دارم نجال! نقدریا
 نزد. یاما حرف د؛یاز چشمانش، چک یزد و قطره اشک پلک

حتما  دیدست از گذشته ام بکشم. با دیکه با دمیرس یی_ به جا
 خودمو جمع

 گوشم و بگم: به داد خودت برس یجور کنم و محکم بزنم تو و
 !یاینم ای...بلند شو، تو دوبار به دنیلعنت



 اش اوج گرفت.  هیگر
 را با کف دست، پاک کردم. شیاشکها

 کرد: ینیف نیف
 _ من... من...

 بهش زل زدم. ،یو ته وسیما
 ؟یزن ینم یبه سرت اومده نجالم؟...چرا حرف ی_ چ
 یشه گذشته رو شست؟ مگه م یمگه م ؟یبدون یچ یخوا ی_ م
 شه

 رو که گذشته، برگردوند؟ یا لحظه
 توان یبدهم. حق با نجالست. گذشته را فقط م یدانم چه جواب ینم

ات است.  یزندگ یاش مدام تو هیشود؟! سا یکرد...اما م فراموش
 خوابها

 از گذشته دارند. ییهمه اشان ردپا ت،یاهایرو و
 آب دهانش را قورت داد و در سکوت من، به حرف آمد: نجال

...ترس از مردن، ترس دمیکش یمدت، عذاب سخت نی_من تو ا
 گهید
 لرزوند. یتو...ترس از دست دادنت، تنمو م دنیند
 :دیلرز شیلبها

 بهم... آزار و اذیت_ ترس 
 در جانم به پا شد. چشمانم به پت پت کردن یگر گرفت. آتش بدنم
 افتاد.



بود و  دهیامانم را بر یکنجکاو یبود! از طرف یعذاب سخت عجب
 از

به سرش  یرا کر کنم و نشنوم چ میخواست گوش ها یدلم م یطرف
 آمده.
 یرا گرفتم و محکم پوستش را کندم. دستانم لرزش محسوس میلبها

 داشت.
 .دیلرز یتمام جانم م اصال
 لرزان، ادامه داد: ینجال اوج گرفت و با همان لبها یها هیگر

 بشه... کی_ نتونست بهم نزد
 شد: کمرنگکالمش،  لحن
 شدم. ریخورد شدم...تحق ی_ ول
 بشه" را در کیدانم چند هزار بار آن جمله" نتونست بهم نزد ینم

خواستم  یساطع شد. م میاز آن برا یکردم! حس خوب مرور ذهنم
 بدانم. شتریب

ا همان بهتر که آتش انتقامم ر یداد؛ ول یم حیبهتر توض یکم کاش
 نکرد. ورتر شعله

 " نجال"
 ام پاک کنم. یتوانستم، آن چند روز نحس را از زندگ یم کاش
گوش  میبه خرد شدن استخوانها شهیبستم و آرام تر از هم پلک

 .دمید یتمام وجودم را له شده م من سپردم.
***** 



 ه،یترک در یو درمان عال یوتراپیزیاز گذشت چند جلسه ف بعد
 توانستم،

 هم یلحظه ا سیو کم کم راه بروم. تمام آن مدت دن ستمیپا با سر
 کنارم

داشت، هرچه  یدادن بهم، سع زهیترک نکرده بود و با انگ را
 زودتر مرا

 یدوستش داشتم، آنقدر که دلم نم یلیبرگرداند. خ یزندگ به
 خواست،

 یها را از دست م هیپلک بزنم، آخر ثان یحت دنش؛ید موقع
 دادم...به قول

 آمدم! ینم ایمن که دوبار به دن خودش،
نحس و  یبه آن روزها گریهم بهتر از قبل شده بود و د اتمیروح

 آن اتاق
خواست بدانم چه به سرش  یکردم. دلم م یو بابک فکر نم کیتار

 آمده؛
 سیاوقات که دن یجرات آوردن اسمش را هم نداشتم. گاه یحت اما
 مکینزد
شد. خودم  یجلو چشمانم، تجسم م یآن شب لعنت ریشد، تصو یم

 یرا م
دوره  کیبعد از گذشت  سیکه دن یمثل همان روز قای... دقباختم
من؛ سمتم آمد. خوشحالتر و سرحالتر از  یماریو ب یسخت و یدور

 یروزها



م را که در دست داشت، نشان ییمایهواپ طیبل ،یبود و با شاد قبل
 داد و
 :گفت
 ...رانیا میگرد یبرم میدار_ 
 که آمد، لحظه کمینزد سیپوست تنم مور مور شد. دن ،یخوشحال از
شدن به او از همان روز نحس همرام  کی. ترس نزدختیر قلبم یا

وشم عقب رفتم. با خنده دستانش را جلو آورد تا در آغ قدم کیبود. 
 مثل همان روز! دمیلرز یم .ردیبگ
 برخالف آن روز! دمیجنگ یاشک م با

 انگشتانش گرفت و در چشمانم زل زد. نیرا ب سرم
 حال بدم را کشف کرد! لبخند از لبانش دور شد. انگار

 کردم؟ تتی_ تو چته نجال؟... اذ
 سیدن یصدا یکرد و وقت یذهنم همه آن اتفاقات را داشت مرور م 
 به خودم آمدم: دم،یشن را

 _ نجال...نجال...
نگاه  خی. نگاهم مدمید میاش را روبرو ییایزدم و چشمان در پلک
 رانشیح
 ماند. یپوستم به جا م یداغش رو ی. ُرخ در ُرخم بود و نفسهاشد

 نفسم؟ ی_ خوب
 داشتم؟ خوب بودم؟ یجواب چه
 .سرت اومده.. ییکنه نجال؟ بهم بگو چه بال یم تتیداره اذ ی_ چ



 یا . چشمان روشنش را هالهدیرا بلند کرد و بغضش را بلع سرش
 .گرفت از غم
دردناک بود. ناگهان  میتلخ برا یآن شبها یادآوریزدن و  حرف
برخاست و  شیهراسان از جا سیگفتم. دن یو آخ دیکش یریت میپهلو
 یشبخ نانیجابه جا کرد و با لحن اطم یزد و مرا کم کنار را میپتو

 گفت:
رو از نو  دیجد یزندگ هی ران،یا میرفت ی_ استراحت کن...وقت

 .میکن یم شروع
به جانم انداخت. او که از آرامش حرف  میعظ یدلشوره ا حرفش،

 !ختم؟یتازه...چرا بهم ر یشروع زندگ اززد،
ه بزد. بابک کجا بود؟ چه  یبه دوران افتاد. چشمانم دو دو م سرم
 !!آمد سرش
 قیعم یکجا هستم! به خواب دمینفهم گریهم انداختم و د یرو پلک
 رفتم.
** 
 "سی" دن
چمپاته  نیزم یشکمش زدم. رو ریلگد را ز نینوک کفشم دوم با

 زده و
 کرد. ینگاهم م شیچشمان ترسو با

 :دمیکش نعره
اش را گرفتم و  قهیکثافت؟... خم شدم و  یزن ی_ چرا حرف نم

 محکم



پشت سر، کوباندمش. حال و وضعم اصال  واریکردم و به د بلندش
 خوب
 .اورمیو هر آن ممکن بود، باال ب نبود

حرف بزن  انه؟ی ی... دست بهش زد؟ی_ با زن من چکار کرد
 .یلعنت

 چشمانش را بست. خفتش کردم و گردنش را فشار دادم. محکم
دستام  نیامروز ببندم. خودم با هم نیپرونده نحستو هم دی_ با

 یگورتو م
 زبون نفهم. کهیمردت کنم

کرد. با  سیآن پارچه شلوارش را خ کیو  دیبه خودش لرز بابک
 نگاه
 را تند ادرارش بلند شد و شامئه ام ینگاهش کردم. بو زمیانگ نفرت
 بهم
ادرار او.  ینم زده، پرشده بود از جا یآن انبار یجا ی. جازد
 گاه یوقت
 کرد. یم سیخودش را خ گاهیب و

 ورفتم  یاش را رها کردم و به سمت در انبار قهیبهم خورد.  حالم
 آن را
 عوض شود. از سرصبح یو حالم کم دیایداخل ب ییکردم تا هوا باز
 که
دانم به  یکرد. نم یشده بودم، معده ام ترش م داریخواب ب از

 ادهیخاطر ز



 ..!.انهیبود که شب قبل خوردم  ینوشیدندر خوردن  یرو
 احتآمد و نجال را در اتاقش تنها گذاشتم که استر دنمیبه د ارکان
 کند. با
 حال خرابم، یبهبود ی. برامین نشستبالک یتا دمدم صبح رو ارکان
 ارکان

 دمینفهم گری. ددمیکش یکرد و من سر م یم را پر منوشیدنی کیپ
 کجا
 یایام ولو شدم و به دن یصندل یو چه بر سرم آمده...رو هستم

 یگرید
 ...رفتم
نشسته و  یصندل ی. تنها رودمیتندم از خواب پر یخرخر نفسها با
 یرو
 .نوشیدنی یخال یهایپر بود از بطر زیم
کنم. انگار مغزم منجمد شده  یدانستم کجا هستم و چکار م ینم

 نجایبود...ا
را به صورت دراز  میکسل و کرختم؟! پاها نقدریچرا ا کجاست؟

 کش،
 هیرا به داخل ر یخوش بهار یدادم و بازهم پلک بستم. هوا یقوس
 میها

 کردم. استشمام
ام که  یگوش برهیو یصدا نکهیهمانجا ولو شدم تا ا گرید یقدر
 یرو



 دادم و پلک باز کردم. بزاق یبود، بلند شد. به خودم تکان زیم
 دهانم را

گوشه لبم جمع شده بود، با پشت دست پاک کردم و به زور  که
 پلک زدم.

ه ب ییلویچند صد ک یبود، انگار وزنه ها نیآنقدر که سنگ میچشمها
 آن

 نداشتند. ییبازگشا یبرا یکرده بودم و راه وصل
 :دیچیگوشم پ یبشاش ارکان تو یعالم نبودم که صدا نیا یتو

 ق؟یرف ی...روبراه شدسی_ دن
 بستم. پلک
 ....دونم کجااام...ی_ نم
 کرد: یا خنده

 .نی_ پاشو جم کن خودت رو...امشب همراه بانو مهمون من هست
 . پلک باز کردمجگاهمیدر گوشه و کنار گ یی. جادیکش یریت مغزم

 و
 ه وکه قد برافراشت اطیباز ح ی. درختان بلند فضادمیرا د میروبرو

 باد
رقصاند. تنها  یسمت و آن سمت، م نیآنها را به ا هوهوکشان

 یرو
 ولو بودم. یصندل یرو بالکن،
 از سکوت من استفاده کرد: ،یمضاعف یبا شاد آرکان
 بدم. یمهمون هیخوام قبل از رفتنتون،  ی_ م



 لیو پات گیجحد،  نیمن چرا تا ا یزد؟ خدا یحرف م یاز چ داشت
 کرده بودم! یرو ادهیز یلیبه نظرم، خ بودم؟
 فرداست درسته؟ یبرا طتونی_ بل
 یبا خودت چکار م ی...داری" پاشو لعنتدیذهنم نعره کش یتو یکس
 "؟یکن
 را کامال گشودم. مینشستم و پلک ها میدر جا خیس

 ...س؟ی_ دن
 :دمیلب برچ اریاخت یب

 هان..._ 
فرستم  یم نی...راننده و ماشیسرحال ش ریدوش بگ هی_ پاشو 
 دنبالتون.

 فقط جواب دادم: جیو گ منگ
 _ اوهوم.

 یخوا یم ای یباهاش کار دار شه؟یم یاون پسره چ فیتکل نمی_ بب
 بدم؟ بشویترت
 گفت. یپسر؟؟..اهان...بابک را م آن
شد، بتوانم حرف ها را کنار هم  یو دهانم جفت و جور نم لب
 کنم. فیرد
 بود، لب زدم: یهر زور به

 _ کارش دارم...
 تر از قبل گفت: آسوده
 .یخب...فعال با یلی_ خ



 و تا به آن اوردیآن بال را سرم ب نوشیدنینداشت، خوردن  سابقه
 حد، چت

دوش حمام و وان  ریدر وجودم بود. خودم را ز یو منگ جی. گشوم
 پر
 آمدم. حالم خوب نبود و رونیب یآب، رها کردم. بعد از ساعت از

 سردرد
ن هم در آ ییافتاد نجال ادمیکرد. تازه  یم یرا داشت متالش مغزم
 خانه

از حد معمول به سمت اتاقش  عتریو سر مهیدارد. سراس حضور
 هجوم
 !دمشی. در را که گشودم ندبردم
 بود. ملحفه ها جمع یو خال ختهیتخت بهم ر یاتاق شدم. رو داخل
 شده و
ه بود ک یاتاق یافتاده بود. اطرافم پر از هجوم خال یگوشه ا پتو

 سکوتش،
 همین یجا را در برگرفته بود. دهانم خشک و َگس شد. با پاها همه
 جان،
تخت...پشت پنجره....داخل  یتخت...رو ریقدم جلو رفتم. ز چند

 کمدها
 کردم؛ اما نجال نبود! یوارس را
 بودم یدادم. هنوز در شوک مخف هیتک واریلرزان به د یهاقدم  با
 که



کارم  یکرد...کجا یرا خفه م میشدم! بغض داشت گلو دچارش
 رادیا

 خوردم!؟ یچرا مدام به بن بست م داشت،
 برمن... ی! واهووووف

زدم. از پله ها به سمت  رونیاز اتاق ب یو پوچ یاز حس ته پر
 نییپا

نجال همان  دیشده و با چشمانم، اطراف را چرخ زدم. شا ریسراز
 گوشه

 کناره ها بود. و
م. اشتاز ساختمان گذ رونیرا ب میماند. پا جهینت یدر خانه، ب جستجو
 عطر
خراب و  هیدر روح یریهوا، به صورتم هجوم آورد؛ اما تاث یتازگ
 داغان
 نداشت! من

و کردند و آواز خوش ن یاز پرندگان در آسمان پرواز م ییها دسته
 شدن
دادند. نگاهم را از  یرا مژده م یشکفتن درختان و جهان هست و

 آسمان
ا رگفت، نجال  یدر دلم مدام م یو بدون لکه از ابر گرفتم. کس یآب

 صدا
 ...کنم

 _ نجالاااا



 تمام قوا نامش را صدا کردم. با
 کردم: شی. بازهم صدادمینشن یجواب

 _ نجال...
سرسبز و  یدرخت ریچرخاندم، آنطرفتر ز یرا به سمت سرم

 بلندقامت،
 .ستادهیکه پشت به من ا دمیرا د یکس

 . بازوانش را چنگ زدم و به سمت خودمدمیبه آن سمت دو شتابزده
بود. چشمانش در  ستادهیا شیحرکت در جا یکردم. نجال ب لشیما

 کاسه
نمود. ژاکت  یم دیسف دیاز خون نشسته و رنگ پوستش، سف یا

 یگرم
 شیو سرد بود، انگار خون در رگها خیتن داشت؛ اما دستانش  به
 انیجر

 .نداشت
 :دمیو هراسان، نال شوکه

 ؟یکن یچکار م نجای_ نجال ا
 دیکش رونیانگشتانم ب نیدستانش را محکم از ب د،یو دهانش لرز لب

 و پر
 صورتم داد زد: یحس انزجار، تو از
 ...نمتیخوام بب ینم گهی_ د
. توانست راه برود یاز حد معمول م واشتریقدم برداشت؛ اما  چند

 داشت



 را باال بردم. میرفت. ُولوم صدا یساختمان م یسمت ورود به
 _ صبر کن نجال...

 سد معبر کردم: ش،یبه او رساندم و جلو عیرا سر خودم
 چت شده؟ یگ ی_ چرا نم
م اما من مصرانه مچ دستانش را محک د؛یقاپ یرا ازم م نگاهش
 گرفته و

 داد زدم: بایتقر
سرت اومده  ییچه بال یگ یچت شده؟... چرا نم یگ ی_ چرا نم

 که ازم
 !؟یهست یو فرار هراسون

زور و  یبکشد؛ ول رونیکرد خودش را از چنگالم ب یم تقال
 به شیبازو
گ گرفتمش و از  می. به زور روبرودیرس یرد  قدرت من نم َُ

 یالبه ال
 .دمیکش رونیزبان ب میدندانها

 ییدم...چه بال یکه بهت دارم قسم م ی_ نجالااا تو رو به عشق
 سرت
 !آوردن
 تازه کردم. یکردم و نفس یمکث

 !انهی یخوا ی_ د  المصب بگو هنوزم خاطرمو م
کنان با هر دو  هینشست و گر نیزم ی. همانجا رودیترک بغضش
 دست،



آنقدر، گرانبها و  میآن صحنه برا دنی. ددیصورتش کوب یتو
 دردناک بود

 :دمیّ فورا مانعش شدم. مچ دستانش را گرفتم و غر که
موندن سخته. عاشق  ارتباط! تو ستیرفتن سخت ن ارتباط_تو 

 شدنو که
 ؟؟یعاشق بمون یبلدن. تو بلد همه
من بودم که  نینگاهش غرق نگاهم شد و ا یزده و عاص رتیح

 احساساتم
نقدر حرف بزنم تا دست به خواست آ یشده و دلم م زیسرر

 اکتشافات
 دلش جا خوش کرده را کشف کنم. یکه تو ییبزنم و حرفها یدیجد

 دستانش محسوس شد. لرزش
که بابک را  ییهمانجا رفتم، اطیآخر ح یبه سمت انبار عیسر

 کرده بودم. یزندان
آدم  کی گریرا خفت کردم، کتکش زدم...اما آن پسر، د بابک
به  یدانم ارکان چه قرص و آت و آشغال ی! نمنبود یمعمول

 خوردش داده بود که
 زد، از عشق به نجال یکه م یرا طفره کرده بود. تنها حرف عقلش

 یم
 کرد، آنقدر کتکش بزنم تا آرام شوم. یو مرا وادار م گفت
نامناسب  تیکرد و او را با آن وضع سیلحظه که شلوارش را خ آن
 دم،ید



ترش  یداد. بو یتعفّن م یبو ینبارنامساعدم باز برگشت. ا حال
 حال
 زن ادرار! بهم
 زیخ میوارد آنجا شود. ن ژنیاکس یرا باز کردم تا کم یانبار در

 شدم و
باال  یعق زدم و آب زردآلود یتهوع ام برگشت. چندبار حالت
 آوردم.

آوردم. جلو چشمانم  یبار چندمم بود که از سرصبح باال م نیا
 یاهیس
مطلق  کیهمه جا را تار یسربلند کردم، لحظه ا یرفت و وقت یم
 .دمید

 مدیو چشمانم را محکم باز و بسته کردم، جلو د دمیکش یبلند نعره
 باز شد

 یکنار واریچشمانم برگشت. دستم را به د دیو د ییکم کم روشنا و
 ام

که آمد،  یزیتقه چ ی. صدافتمین نیتا تلوتلو خوران زم گرفتم
 حواسم را

ر کرد و چشمانم را کاملتر باز کردم و همان لحظه بابک را د جمع
 حال
 اراده یانبار مشاهده کردم. مسخ و ب یو فرار از در خروج دنیدو
 شده



 عیبود که نتوانستم سر ادیآنقدر ز دمید یو تار جهیو سرگ بودم
 دنبالش

له اصف. دیپر رونیب یاز انبار دمی. تا به خودم آمدم و دنبالش دوکنم
 آن

بلندش،  یچندان نبود و بابک با قدم ها یو در خروج اتاقک
 خودش را

 ،دیرا د ییزدم و چشمانم روشنا رونیآنجا رساند. از انبار که ب به
 لحظه

 . در را بازدمییدنبال بابک دو عتریمکث کردم و بعد هرچه سر یا
 گذاشت

رفت؛ به همان  رونیاز کمان در رفته ب یریخودش مثل ت و
 سرعت!

 نیاو چندبار پلکم را مالش دادم،  دمیناتوانم را قدرت بخش یپاها
 حمله
ر تر خودم را به د عیدرد بود. سر نیعذاب آورتر میبرا دید یتار

 یخروج
آرام و  یو منطقه ا یاصل ابانیخ یرو ،ی. آن خانه شمالرساندم
 مرفه
در  ابانیخ یرو ستمیس نیآخر یها لیقرار داشت و اتومب نینش

 حال تردد
هجوم برد و هر لحظه پشت سرش را  ابانی. بابک به سمت خبودند
 نگاه



خواست از دنبال کردن من، پشت سرش، مطمئن  یکرد و م یم
 شود.

 یلیجاده، مقابل اتومب یو ترسان بود و تا من بجنبم، رو هراسان
 قرار
 آنقدر که نیبرخورد کرد. ماش شیو به سرعت به سپر جلو گرفت

 را به هوا پرتاب کرد و بعد از چند متر باال بود، بابک سرعتش
 باال

داشبورد و بعدهم  یسقف آن افتاد و غلتان غلتان رو یرو رفتن،
 نقش بر

 شد... نیزم
ساختمان  یجلو یجلو نرفتم. پشت درخت گریخشکم زد و د میجا در

 خودم
 گریجاده پخش شد و راننده و چند نفر د یکردم. خون رو میقا را

 بابک
 ییدانستم چه بال یاز آنجا بردند. هنوز نم یآمبوالنسسوار بر  را

 به سر
 یوقت دردسر نشود و می! جلو نرفتم تا براانه؟یآمد. مرده بود  بابک
 او را
ا ناگهان نجال را ب یآنجا بردند به سمت ساختمان برگشتم؛ ول از

 سرو
که با همان چشمان اشکبار و دردمند  دمیآشفته دم در د یوضع

 را رونیب



 .دیاپ یم
 داد زدم: تیجلو رفتم و با عصبان عیسر

 ؟یکن یم کاریچ نجای_ تو ا
 بود و دهیو در را محکم بستم. نجال ترس دمیرا به داخل کش دستش
 غمزده

 هراسان لب باز کرد: و
 بود؟؟ مرد؟... نجای_ بابک ا

 یعذابم م که،یآن مردت یاش برا یهقش بلند شد. حس دلسوز هق
 داد و
 کرد. یم یرا خط خط اعصابم داشت

 زدم: ادیدادم و فر چیدستش را محکم پ اریاخت یب
 که! ینیب ی_ َشرش َکند ه شد...م

به خاطر  یاعتراض چیاشکبارش را به من دوخت. ه چشمان
 مچ چاندنیپ

 د.بابک بو یآن اتفاق و حادثه برا ریدانم درگ ینداشت و م دستانش
حوادث را در خودش که در دل من به پا بود، همه آن  یآشوب اما

 جمع
شه ماالمال از درد و خفت دستانش را رها کردم و گو ی. با قلبکرد

 یا
شده بودم که مادرش  یپناه ینشستم. درست مثل پسر ب نیزم یرو
 او



دهد.  یآزارش م یکس یو ب یسرپناه یتنها گذاشته و احساس ب را
 بغض

 ی. حسش مدمیگردنم کش یرو یزد. دست یگلوبم را آتش م یبد
 کردم
 کنارش گرفت و با واریو دردمند بود. نجال دستش را به د بزرگ
 .دیکش یبه من، آه حسرت بار ستنینگر

 آزار و اذیتبهم  یهفته باهام بود؛ ول هی...دی_ بابک منو دزد
 بار هینکرد...
خواستم! چون من  یبشه که نشد...چون من نم کمینزد خواست

 عشق کس
 بود و هست... تو وجودم یا گهید

 دنیگشت. شن شهیاوج گرفت و چشمانش زاللتر از هم شیها هیگر
 .دیبخش امیالت یحال خرابم را کم ش،یحرفها

ندارم  یتو....دلبستگ ریغ چکسی_ من...من نه به بابک، نه به ه
 .!.سیدن
 درک کن. نویا

و  دمیکش یبخش بود. نفس تازه ا یانرژ میآخرش سراسر برا جمله
 به

 گفت: عیرفتم؛ اما دستانش را باال گرفت و سر سمتش
 وتکنار  ام داغونه که فعال دوست ندارم هیو روح رمی_ اونقدر درگ

 برم... ینمیزتریعز که
 دل غمبارم زد. یرو یاش ُمهر محکم جمله



 یکرد و من نم یرا با خودش حمل م یمیداشت درد عظ نجال
 توانستم
را هم از من  یشرویکرد...اجازه پ یم میرا قا یکنم. درد کشفش
 گرفته
 شکیو آرام شدن اوضاع، نزد رانیگرفتم تا رفتن به ا میو تصم بود

 نشوم.
تصادف بابک را گزارش دادم.  یآرکان تلفن کردم و ماجرا به

 آرکان
 از حال و اوضاع بابک مطلع کند. عتریداد مرا هر چه سر قول
 هیآن نشسته بودم تک یکه رو یرا که قطع کردم، به صندل تلفن

 دادم و
ذهنم مرور کردم. اگر بابک را به  یحوادث آن مدت را تو تمام

 جرم قتل
 شدم دادم کارش تمام بود....چرا که باخبر یارجاع م ونانیبه  لیدن

 جسد
کردن آن  یکرده اند. حالج دایدر جنگل پ یمرداب یرا تو لیدن

 اتفاقات
 و قلب پر دردم را تسال کرد، فقط داشتم خودم یرا دوا نم یدرد
 یم

 ی. ارکان که تلفن کرد و خبر مردن بابک را داد، لحظه ادمیبخش
 سکوت
 .کردم



کرد و از بابت کشتن  ی. آرکان خنده خوشحالمیدانم چه بگو ینم
 بابک،
م کرد. سکوت یدردسر به من ابراز خوشحال یو ب یآنطور اتفاق آنهم
 از

د. تااتفاق اف عیسر یلیخ زیبود. همه چ نبود. از شوکه شدنم یناراحت
 دیشا
ام، آماده  یاز زندگ یدیشروع فصل جد یخودم را برا ستیبا یم
 یم

 !کردم
ال آورد؛ اما حال نج انیآنشب حرف به م یاز رفتن به مهمان ارکان
 اصال
 .یو نه جسم یرفتنمان نبود، نه روح مساعد

 ان. آرکردینپذ نیو توه یاحترام یاو خواستم نرفتنمان را به ب از
 محبت

خواست برنجانمش. از او  یدر حقم کرده بود و دلم نم یادیز
 خواستم او

 ییمناسب مهمان ما باشد. با گشاده رو یو در وقت دیایب رانیا به
 رفتیپذ
 .دیایب رانیقول داد در اسرع وقت به ا و

**** 
ان بود. چمد میپروازها نیاز آشناتر یکیتهران،  -استانبول  پرواز

 مانیها



انتظار  یصندل یو خودمان رو میبه حمل بار منتقل کرد را
 . نجالمینشست
 حالش نشدم. داشتم ریگیپ گریهم ساکت و مغموم بود و من د هنوز
 مجله

ام زنگ  یزدم که گوش یبود، ورق م میجلو زیم یرا که رو یا
 خورد.
که افتاد،  لمیصفحه موبا یخندانش رو شهیبود. چهره هم ارکان
 لبخند
 کینزد شیکردم صدا یصورتم را دربرگرفت. احساس م یمحو
 است.
سالن  شهیکامال درست و به جا بود. سالم کرد و از پشت ش حسم
 پشت

 تکان داد: میبرا یدست سرمان،
 .قیرف دمیرس رید نکهی_ مثل ا
 جواب دادم: خوشحال

 .یاثبات کرد توی_ ممنونم آرکان...تو در حق من برادر
 ممانیاز گفتن آن حرفم پش ینجال به من، لحظه او تند  رهیخ نگاه
 کرد.
 آرکان گوش سپردم. یکردم و زل زده به نجال به حرفها یمکث

رو به بانو هم  ی...گوشدنتیتهران د امی_ حتما در اسرع وقت م
 بده تا
 کنم. یخداحافظ شونمیا از



را به گوشش گرفت  لیحرف، موبا یرا سمت نجال گرفتم. ب یگوش
 و

 اش به جلو. هریخ نگاه
 یچه بود؟! تند یبرا گریدانم آن حجم از استرس و ترس د ینم

 ارکان
 تیازدحام جمع انیو م دمشیبود؛ اما ند شهیکه پشت ش ستمینگر را
 گم
نگران و  یحرف بود. لحظه ا یحرکت و ب یبود. نجال ب شده

 دستپاچه
شد؟!  یگفت که آنقدر حرفش طوالن یم ی. داشت به نجال چشدم
 عیسر
نجال و جمع شدن  ستنیگرفتم. حرکتم موجب نگر زیسمتش خ به

 حواسش
 یحرف و ب یرا قطع کرد و به سمتم گرفت، ب یمن، شد. گوش به
 چیه

 !یالعمل عکس
 .دمیپرس عیرا گرفته و سر یگوش

 گفت؟ یم ی_ داشت چ
 یاش را که رو یدست فیک پیگرفت و با دو انگشت، ز نگاه

 رانش قرار
 گرفت. یبود، به باز داده



ل شدم، دنبا یهم نم نیدادم. بدب یکنترل خودم را از دست م دینبا
 و لیدل

 بودم که نجال به حرف آمد: هیتوج
 دیو ام میایب نجایکه به ا گهیبار د یکرد...دعوت برا ی_ خداحافظ

 به
 ...گهیهمد دارید

 کرد. کنجکاوترم
 ؟ی_ تو چرا جوابشو نداد

 کرد و با اکراه نگاهم کرد. سربلند
 _ چون حوصله حرف زدن ندارم...چون خسته ام...چون روانم

 ...چون شکستم.داغونه
شد و به هق هق افتاد.  زانیآو شیآخرش را که گفت، لبها جمله

 با دو دست پوشاند.  را چشمانش
 کردم. یرو ادهیخرده ز هیخوام...من  ی_ معذرت م

 نزد و در الک خودش فرو رفت. یحرف
**** 
 یکرد و من رو یعمارت استراحت م یاز اتاقها یکیدر  نجال
 تراس
 میرهاقرار داده بودم و داشتم به کا میبودم و لب تابم را جلو بزرگ

 یو مرتب گزارشات کار ستادهیکردم. خسرو کنارم ا یم یدگیرس
 و



 یرا م شیاز حرفها یمیکرد. ن یرا در گوشم نجوا م یا هیحاش
 و دمیشن
 یک نکهینجال بود، به ا شیرا نه! چرا که کامال حواسم پ گرید یمین

 حال
بهتر است او را  نکهیشود؟ به ا یاش خوب م هیو روح یعموم

 شیپ
 ام را پاسخ یو معادالت ذهن دمیشیاند یببرم. چاره م یروانشناس

 دادم یم
 .دمیبلندتر شن نباریخسرو را ا یصدا که
 آقا؟ ستین نطوری_ ا
 بلند کردم. سر
 ؟ی_ چ
 دردسر. یآروم و ب یزندگ هی شنهادی_ پ

 _ خب...
هم سوارش را از هم باز کرد و خالصانه تر از  یرو دستان

 لحظات قبل
 زد: لب

آروم رو  یزندگ هی دیتون یگم...م یم نوی_ حاال که ازدواج کرد
 شروع

 با َخدم و حشم کمتر! کتر،یخونه کوچ هی...تو دیکن
 کردم. یتبسم
 ؟یتنهام بزار یخوا یم ؟یخسته شد هی_ چ



 تو ذاتم باشه. نی_ نه آقاااا...غلط بکنم اگه ا
 یزل زدم. صدا میخسرو مرا به فکر واداشت. به روبرو حرف
 چهچه

و تازه شکوفه زده، مرا به  دهیخشک یشاخه ها یرو پرندگان
 ساختن
شد  یم گریحاال د دیدانم شا یکرد. نم یم بینو ترغ یزندگ
 دیجد یزندگ

و  ودمنو را شروع کرد؛ االن که با اتفاقات گذشته ام کنار آمده ب و
 دست
ودم. ه ببا گذشته نجال هم کنار آمد گریبودم...حاال که د دهیآن کش از

 پلک
 یکهنه ا یرا تجسم کردم...زخم ها میشدن زخم ها میو ترم بستم

 که سالها
 نمبد یآنها رو یکردند و حاال فقط جا یام م یدرد و رنج همراه با

 درد نداشتند. گری...که دبود
** 

 " نجال"
 ییتخت بلند کردم و به هر تقال یجان و کرختم را از رو یب تن

 بود، از
ر د کسالیبود که  ییبرخاستم. آن اتاق و آن عمارت، همان جا میجا
 آن



 ،یپرندگان آن حوال یکرده بودم. درختان نوشکفته و صدا یزندگ
 یهوا

ل کرد؛ اما همه آن شور و حا یپررنگتر م میاسفندماه را برا خوش
 یبهار
شدن،  یکرد. حس ته یحال دلم را خوب نم ران،یرفتن به ا یحت و
 در

 داد. هنوز یبود که در آن روزها بدجور آزارم م یتنها حس وجودم
 هم

که در آن مدت به تنم وارد شده بود، در وجودم  یمخف یها شوک
 مانده

توانستم به خودم برگردم؟ مرگ  یم یعنیو منگ بودم.  جیگ و
 بابک،

 یور یچشمانم اثر مخرب یکردنها، جلو نییاز آن همه باال و پا بعد
 ذهنم
 یش از خواب مکابوس دنیوقتها با د یجا گذاشت. گاه به
 ...بابکدمیپر

 رفتنمان ،یفکر چیمن بدون ه دنیداشت. دزد یادیز یهایکار ندانم
 به
! همه و سیدن کیو مرا سپر قراردادن خودش هنگام شل یمهمان آن
 همه

 گریخواست د یشد. دلم نم یم انجامو اساس،  هیپا یب ش،یکارها
 به آن



بود. مرگ بابک گرچه  ریفکر کنم؛ اما ذهنم هنوز درگ روزها
 میبرا

 یحالم را خراب م شتریاتفاق آنشب، ب یبود؛ ول نیو سنگ سخت
 کرد...

 ریلرزانم، پشت پنجره قرار گرفتم. پرده حرآهسته و  یگام ها با
 را دیسف

 یرو سیدن دنیرا نگاه کنم؛ اما با د رونیزدم و خواستم ب کنار
 تراس،
نشسته و  یصندل ی. رودمیخودم را کنار کش یخوردم. کم یتکان
 مرخین

به سمت من بود. دستانش را در هم قالب کرده و پشت  جذابش
 سرش
کردم.گاها از به وجود آمدن آن همه احساس بود. نگاهش  گذاشته

 بیعج
. چقدر دمیرس یو احساسات متناقض، به مرز جنون م بیغر و

 احساس
 زده و منجمد شده... خیام  یکردم زندگ یم

ا آب نداشتم. از رودررو شدن ب ریز ادمیجز خفه کردن فر یا چاره
 سیدن
س شود و من آن شب نح کمیبخواهد نزد نکهیاز ا دم،یترس یم

 را کیتار



...از تجسم خاطرات شومم...از حرف زدن راجع به اورمیب ادی به
 ارکان!!

ان لرزاند. چشمانم را محکم بستم و دند یتجسمش هم قلبم را م یحت
 یرو
ر بود من داشتم! بختم را انگا یبیچه سرنوشت عج نی. ادمییسا هم

 با قلم
چه  یهمه تاوان برا نیدانم ا ینوشته بودند: شوربخت! نم اهیس

 یبود؟! نم
 ادیگرفت..  یم یو خوشبخت یرنگ آزاد یک اهمیسرنوشت س دانم

 بابک
 یداناو را در آن خانه زن سیافتادم...هنوز باورم نشده بود، دن یم

 کرده
 ...اصال چرا پابه فرار گذاشت؟ هدفش از آن چه بود که باعثبود

 مرگش
داد؟؟  یسواالتم را مجواب  دم،یپرس یم سیاگر از دن یعنی شد؟
 سیدن
 دانم تا آنموقع چطور زنده اش گذاشته یبابک متنفر بود، نم از

 بود. آه
 و آسوده یخال یاز آنکه بخواهم فکرم را کم شتریو ب دمیکش یسرد
 کنم،
تا دلم داشتم دودو ی. تودمیشیکه گرفته بودم اند یدیجد میتصم به

 چهارتا



 د.شباز  کبارهیه در اتاق به کدام راه درست است ک نمیکردم، بب یم
شده، چهره  جیچهارچوب در که قرار گرفت، مات و گ انیم سیدن
 بهم
 کردم. ی. دست و پا گم کرده، خنده تصنعستیمرا نگر ختهیر
 قدم جلو آمد و در اتاق را پشت سرش بست. کی

 ؟یسرحال ؟ی_ خوب
غل و  چیمحبت و عشقش را بدون ه رینظ یب یپالس ها نکهیا از
 یغش
 یسطح زیداشتم؛ اما همه چ یکردم، حس فوق العاده ا یم افتیدر
 و

 بود. گذرا
 تکان دادم. دییرا به عالمت تا سرم
 صورتش را دربرگرفت و شادمانه، لب زد: یپهنا یلبخند
 .شهیبرام تا هم یو بمون یروز به روز بهتر بش دوارمی_ ام

دلم را  یتوانستم، حرفها یم کاشینشان ندادم...ا یواکنش چیه
 و حیصر

 د. بازهم خاطرات بدیلبم خشک یرو نم،ی...لبخند دروغمیبگو واضح
د. دستش را جلو آورد و دور بازوانم حلقه کر سیدادند. دن قلقلکم
خواست  یشد. حالم آنقدر که بد شد، دلم م خیتنم س یموها تمام

 دستانش را
 !یکنم سمت پرت



 یروع زندگش یتو سرمه...برا یادیز ی_ دلبرجانم...فکرا
 یم دمونیجد
 .گم

بی آن  یآمد. نفس نفس زدنها یمغزم م یتو یگرید یصداها
 !وجود
 آن خودم را از حصارش درآوردم و داد زدم. کیبد شد.  حالم

 خوام...فقط تنهام بزار! ینم یچی_ من ه
نشان نداد.  یعکس العمل چی. به من زل زد؛ اما هدیخشک شیسرجا
 حال
 زیر یشد. کرم ها یلحظه؛ بد و بدتر مو داغانم، لحظه به  بد

 داشتند
 الینداشتم. فکر و خ یراه فرار چیخوردند و ه یرا م مغزم

 آرکان، آرام
 فرودگاه، هر روز و یآنروزش تو یقرارم را گرفته بود. حرفها و

 هر
اش،  یو فارس یشد. با لهجه ترک یدر ذهنم مرور م لحظه
 به ییحرفها

 کرد. خکوبمیزد که همانجا م من
....Merhaba guzel bayan 
 از استانبول یخواستم بدون خداحافظ یخوشگل خانوم، نم سالم
 یلباهاتو تجربه کنم؛ و ارتباطبار  هیخواست  ی...گرچه دلم میبر

 حاال



 یب یخورم... از نظر من هر اتفاق یجور نشد، غصه اشو نم که
 لیدل

و  ی. آندیکشکه قلبم اون شب و اون لحظه،  یریآد. ت ینم بوجود
 لحظه

اومد؛  یبه سراغم نم فیدوست داشتم، اون درد کث یلیبود. خ یا
 اما

 یه مک نباریا دوارمی...و بازم امنمتیبازم بب دوارمینداره، ام اشکال
ه ک یدون ی...میایو باهام راه ب نییپا یایب طونیاز خر ش نمت،یب

 ارتباط
 شیحرفا پ نی.!.. خوب حواست باشه استیاصال جذاب ن کطرفهی

 یلیبدونه، خ یزیازش چ سیسکرت بمونه، چون اگه دن خودمون
 خوب
درصدم به من شک نکنه و تو رو  کیکه  دمیبرنامه چ واسش
 خائن

 نه من..!.پس حواست باشه گربه ملوس من! بشناسه
داد. راه درست  یشد و عذابم م یذهنم اکو م یمدام تو شیحرفها

 را
 داد. یکردم...مغزم داشت خطا م یچکار م دیدادم. با ینم صیتشخ

***** 
تک و  یمن در اتاق ران،یاز گذشت دو هفته از رفتنمان به ا پس
 تنها



وز و بس! بعد از آن ر دمید یرا از پشت پنجره م سی. گاها دنبودم
 و

 ییدر تنها یو حت امدیبه سمتم ن سیدن گریکه داشتم، د یبد حال
 زین میها

به درازا  گرید مییکردم تنها یگرفت. احساس م یرا نم سراغم
 و دهیکش
ا تلخ گذشته ر یبروم. چرا مدام صحنه ها رونیاز الک خودم ب دیبا
 در

 یکردم؟ چرا نقطه عطف ماجرا را به خاطر نم یم یادآوری ذهنم
 توسط بابک و دنمیچون هنوز در شوک دزد د؛یدانم! شا ی!نمآوردم
 مردن

مرگ بابک بودم. همه به سمت خودم و  سیدن کیو بعد هم شل لیدن
 آن

د ح از شیداشته باشد و ذهنم را ب یخوب انیتوانست پا ینم اتفاقات،
 ممکن
ز اگذشته ام پر  یبودم که زندگ ییکرده بود. من همان نجال اشغال
 مردان
ه د کبود. از آنشب که ارکان شبانه وارد اتاقم شد و روز بع یمتعدد
 مرگ
 یمزمن یو افسردگ یدلمردگ دم،یچشمان خودم د یرا جلو بابک
 سراغم



 یبرگردم. تمام تالشم را م یخواست به زندگ یبود. دلم م آمده
 کردم؛ اما

 و سیدن دنیکردم که با د یخودم کار م یآنقدر رو دیبود! با سخت
دوست  ی. تمام تنم جاختمیر یبهم نم گریباهاش، د ییارویرو

 یداشتن ها
 بود. پررنگش

 یم یمرده ام را جان یزندگ دیبا زم،یبرخ میگرفتم از جا میتصم
 .دمیبخش
و آراسته  کیماند. دوش گرفته و لباس ش یراکد و سکون م دینبا
 به یا

 یم بلند شده و راحت تر میزدم. گام ها رونیکردم و از اتاقم ب تن
 توانستم

 تمیاذ یبروم و از همه مهمتر روحم خسته نبود و افکار منف راه
 کرد. ینم
شده بودم، من آنقدر مقاوم بودم که حوادث آن مدت  یزن قو من

 نتوانست
 امدر کد سیدانستم، در آنمدت دن ینم قایپا درم آورد. هنوز دق از

 اتاق
ا رکرده، آنقدر که در الک خودم فرو رفته بودم، اطرافم  استراحت

 ینم
ا ه جآمدم و با چشمان کنجکاوم هم نیی. از پلکان طبقه باال پادمید
 را



در آن عمارت  ی. خلوت و سوت و کور بود؛ انگار کسدمیکاو
 بزرگ
مبهم قرار گرفته بود.  ینداشت. سالن خلوت در سکوت حضور
 یزندگ
 رونیب یداشت. خودم را به فضا انیجر هیلحظه و هر ثان هر

 ساختمان
آن محوطه را استشمام  یهایو عطر خوش نرگس و اقاق رساندم
 کردم.

فضا منتشر بود و حال و روانم  در یخوش بهار و فصل تازگ یبو
 را

از پرندگان در آسمان پهناور در حال  یداد. دسته ا یم قلقلک
 پرواز و
درختان آواز و چهچه  یشاخه ها یرو گرید یو دسته ا ییهنرنما

 سر
 یفرق م میبرا گرید یبا کشورها رانیدادند. چقدر آسمان ا یم

 کرد.
زمستان را دوست داشتم.  دنیبه اتمام رس یآن آب و هوا چقدر
 یلبخند
گل  یصورتم را در برگرفت و سراغ گلبرگ ها و غنچه ها یپهنا
 یرز
بزرگ و  یکه در باغچه کنار جاده سنگفرش شده در گلدانها رفتم
 بایز



 را به یبیبودند. لطافت گلها را دوست داشتم و آرامش عج دهییرو
 تنم

 کرد. یم وارد
 "سی" دن
 یم حیبود، ترج ادیام آنقدر که ز یم کارآن روزها فشار و حج در
 دادم
، اصرار داشت تیرا تنها بگذارم و حاال که او هم به آن وضع نجال
 همان
موثرتر  شیبرا ییتنها نیا دیبود و شا یکه در الک خودش م بهتر
 بود.

مسئله  نیخواستم و ا یدغدغه را م یآرام و ب یزندگ کی شروع
 کم کم
سندش را زدم  یکه تازگ یدیشد در خانه جد یمحقق م میبرا داشت
 و به

ها را به آنجا  هیاسباب و اثاث نیو خاصتر نیسپردم بهتر خسرو
 ببرد.
. بودم دهیرس یکرد و به بلوغ ذهن ینم تمیاذ یفکر منف گرید حاال
 نجال
 قبول داشتم و گذشته اش را در مغزم محو کرده بودم. را

******** 
 .نمتیب یم شهیاز هم _ خوشحالم که سرحالتر



پهن جوابم  یکرد و با لبخند کیچشمانش را به من نزد مردمک
 داد:
خواد باهم بدون  یخسته شدم...دلم م یسبک زندگ نیاز ا گهی_ د
 یمعمول ی...مثل آدمامیکن یزندگ یو کار دغدغه چیه

 .خونه یاریتو نون سنگگ ب و اطرافمون.من غذا بپزم
 داشت. یعجب استدالل .دیچیخنده ام در فضا پ کیشل

 .زمیبر یرا تنگ کردم و خواستم مزه ا چشمانم
 عمل کن!  کمی...؟؟یهمش حرف بزن یخوا یم ی_خب تا ک

 حالمو؟؟؟ یدون یچقدر دلتنگتم؟ م یدون ی_ فندق من...م
 زدم: پلک

 سازم... یبرات م یرو که دوست دار ی_مطمئن باش همون زندگ
 داد. رونیرا ب نفسش

 یکره خاک ُنیزن ا نیدونم کنار تو خوشبخت تر ی_ آره...م
 ؛یهستم...ول

 .عشق و خواستنو بدم نهمهیدونم، من بتونم جواب ا یهنوز نم یول
 لب باز کردم. یواشتریبا لحن  

 برام بگو...بگو که دست و دلم گاهتویسکوت گاه و ب لی_ فقط دل
 ...بگو که با گفتنت بتونم حالمو خوب کنم.نلرزه گهید

 ینگاهش عوض شد و چشم برگرداند. دهان باز کرد، حرف رنگ
 نتوانست.  اما بزند؛

 کنه. یم تمیمدت اذ نیاومده ا شی_ اتفاقات پ
 انه؟یبه سرت اومده  یچ یبرام بگ دی_با



 گرفت و بغض کرد: نگاه
 _ گفتم که...

اش را با دو انگشت گرفتم و صورتش را رو به خودم  رچانهیز
 گرفتم.
 هنوز ... ستیقرص ن ...دلمی_ نگفت

 کردم نگاهم کند. مجبورش
 ازت بشنوم. توی_ دوست دارم واقع

ا ربم ام را حفظ کنم. ل یبود، بتوانم خونسرد نیو تالشم ا یسع تمام
 وسانهیو ما دی. لبانش لرزستمیچشمان درشتش را نگر و دمیگز

 نگاهم کرد.
 .فتادین یبهت گفتم...اتفاق خاص توی_ من واقع

 گرفت و ادامه داد: ریرا قطع کرد، نگاهش را ز اش جمله
 شیکه برام پ یتموم شده و من تونستم با همه اتفاقات ی_ همه چ

 اومده
 برگردم. یو به زندگ امیب کنار
ر دتوانستم آرامش را  یو نامنظم بود و نم دهیبر دهیبر شیها نفس

 وجودش
ناگفته را در  ینگاهش کردم. حرفها نانهیزبیکنم. ر احساس

 یچشمانش م
 ینم دیرا نداشت. شا قتیجرات گفتن حق دیدانم! شا ی...نمخواندم
 خواست



نم دانست، هنوز آتش درو یاما نم ند؛یشدن دوباره ام را بب داغان
 خاموش

 سوزاند. یام را م شهیدارد ر شینگفتن ها نیو ا نشده
 .دینگاهش را از من دزد بازهم

دوست ندارم...پس  کتمیاز نزد یترو ح یکس چی_ مطمئن باش ه
 عشقت،

 کنم. یعوضش نم یچیعشق خاصه برام. با ه هی
. حس قدرت و شعف به وجودم آمد. لبخند دمیرا باال کش دماغم

 یپررنگتر
 .زدم
 دو ماه یکی نیخوام بعد  ا یشد، م نطوریخب...حاال که ا یلی_ خ
 نیو ا

 ببرمت سفر. اتفاقات،
 .دیسرش را پشت گوشش داد و دلبرانه خند یجلو یمو

 ...موافقم.ی_ اوک
 

 " نجال"
توانستم آن همه  یبه وجودم رخنه کرده بود. نم یدیشد یدوگانگ
 خاطره
 بودم و سیبسپارم. عاشق دن یآور آن مدت را به باد فراموش عذاب
 دلم



شود. روزها با  یام م یباشد که همه زندگ یخواست تنها کس یم
 خودم
ه چ دیفهم یم سیدن دیرفتم تا آنشب را فراموش کنم. نبا یم کلنجار

 ییبال
 یریو درگ نهینداشت، فقط ک یسود چیآمده...دانستنش ه سرم
 یدتریجد
آورد. وان حمام را پر از آب گرم کرده و خودم را  یوجود م به

 در آن
 آوردم. ادیرها کردم. پلک بستم و بازهم آن شب را به  کامال
نداشتم که در به  یو حال درست دهیتخت دراز کش یرو اتاقم یتو
 کبارهی

ا که تمام بدنم ر دمیرا د یقامت بلند مرد یکیتار یشد و تو باز
 لرزاند.
کردم...آرکان، آن مرد ترک زبان در اتاق من چکار  وحشت

 داشت. چرا
ه بنشستم و ناخودآگاه  خیس میمحابا وارد شد؟! در جا یو ب کدفهی

 زیشوم
 ، نگاه کردم. که تنم بود یرنگ ییمویل

 کرد. یزد و خنده ا یجلو آمد. چشمانش برق آرکان
 Merhaba guzel bayan uyu madin? سالم خوشگل 

mi_ 
 ؟یدی...نخوابخانوم



ه جمع کردم. آب دهانم را ب یکالمش مرا ترساند. خودم را کم لحن
 یسخت

 دادم: قورت
 ؟یخوا یم یچ نجای_ تو...تو...تو ا

 زد. یگرفت و نگاهش تمام اتاق را چرخ یآمد. نفس جلوتر
....Dennis deyil_ 
 ...ستیحالش خوب ن سی_ دن
 .دمیپر میاز جا ریالس عیو سر دمیترس یا لحظه
 شده؟؟ یچ سی_ دن
 آمدم؛  نییتخت پا از

 کج کرد: یلبش را کم گوشه
...Oneri istiyorum_ 
 .یباش لیبهت بدم...اگه ما یشنهادیپ هیخوام  یم
 نگاهش رهیخ رهیخشکم زد و خ میخواست؟! در جا یاز جانم م یچ

 .کردم
 کجاس؟ سی_ دن
 زد. یپوزخند بازهم

Bir kuyuk yiyor Hic iyi deqil _ 
 .ستیاصال خوب ن شیرو ادهیخوره...ز یدم داره م هی

 .را با تمام قوا چنگ زد میاز اتاق خارج شوم؛ اما بازو خواستم
...Bekle Najla_ 

 نجال...کن  صبر



 لب زدم: ظیغ با
 ؟یکن یچکار م ی_دستتو بردار، دار

 را گرفت و با لذت نگاهم کرد. میبازو محکمتر
Ne kadar sevimli ve cekici oldugunu biliyor_ 

 ؟یو دلربا هست یچقدر دوستداشت یدون یم
تواند در  یم یهمان لحظه احساس کردم چه فکر شوم د،یلرز تنم
 سر

 دادم. یخودم را محکم نشان م دیباشد. با داشته
 به شما داره؟ یدونم...چه ربط ی_ خوب م

 تکان داد. یو نترس، سر شوکه
 ......Senin icin bir teklifim _ 
 دارم. شنهادیپ هیکه من برات  نهیا ربطش

و روترش کردن هم  تیتوانستم ته افکارش را بخوانم. عصبان یم
 یزیچ
 کرد. یحل نم را
با  انسالیم یتکان نخوردم و به چهره اش زل زدم، مرد میجا در

 یچشمان
 !دیو سف اهیس یشیرنگ و ته ر یعسل

 ؟یبا من داشته باش یتون یشب م مهین نیتو ا ی_ چکار
 زد و با مکث گفت: یپوزخند

...Bir bayan _ 



داشته  یبهتر یتهایتونه موقع یخانوم با کماالت مثل تو م هی
 باشه...

 جواب دادم. پرخاشگرانه
 .نیکن آزار و اذیتاز حد خودتون  شتریدم ب ی_ اجازه نم

 زد. ییکج کرد و قهقه ا یگردن
 نه کمتر... شتری...نه بشنهادهیپ هیفقط  نی_ا
 سمت در رفت و با تعلّل برگشت. به

.....Arkudas olbiliriz_ 
 .میهم باش یبرا یخوب یدوستا میتون یم ما

 زدم: حرص
 ؟یشوهرمدوست  ی_ تو مطمئن

همسرش هم  یمیتونه دوست صم یم سی...دوست دنی_ اوک
 باشه...مگه

 !نه؟
 زد. یهوسبارش، برق چشمان

 نداره... یهوش و حواس درست سی_ االن دن
 کراواتش را شل کرد و نفس نفس زد. گره
قدم که جلو  کی. دمیو گوشه لبم را گز دمیترس یواقع یمعنا به

 آمد،من
 شد. به کمد پشت سرم که یم کتریو نزد کیرفتم. داشت نزد عقب

قرار گرفت.  کمی. در فاصله نزدستادمیکردم، به اجبار ا برخورد
 نفس



خورد. دستان لرزانم را در  یصورتم م یحال بهم زنش تو یها
 هم که
 ند.را گرفت و محکم مرا به کمد چسبا میکردم، بالفاصله مچ ها قفل
 .کردم یفقط کلمه آرامش را زمزمه م رلبیز

 ...آرامش...آرامش...آرامش
 کرد. سشیو خ دیلبش کش یرو زبان

به بهشت  تویکنم، زندگ یوارونه م اتویدن ،ی_ بامن که دوست بش
 لیتبد
 بَسه. یدیکش یسخت یکنم. هرچ یم
با ترس نگاهش  ک،ینزد یلیو از فاصله خ دمیزور نفس کش به

 کردم.
 چهره اش کرد. یچاشن یلبخند

 دارم. ،یهر آنچه رو که فکر کن ته،ینها ی_ ثروت من ب
صورتش داد  ینداشت! با خشونت تو یربط چیبه من ه ثروتش
 زدم:

 خوره. ی! ثروتت به درد خودت می_ منو ول کن عوض
 یرا م میخرد شدن استخوانها یمچم را فشار داد، صدا شتریب

 . دمیشن
 _ گم شو کثافطططط ...ولم کن!

 ... کمک...سی_ کمک....دن
 .دهانم گرفت  یرا رو دستش

...Bilinc siz kizi sustur_ 



 شعور....الل شو لطفا! ی! دختر بسسسیه
 کنم نجاتم بده. ی_ کمکم کن...! خواهش م

 .ستادیا شیجا در
 .یبرگرد دی... دختر تو بای_ نجال تو از منبعت دور شد

 زدم: داد
 هفتیاتفاق ب نیبشه...اگه ا کیبهم نزد کهیمردت نی_ تروخدا نزار ا

 .رمیمیم
 :دیخند

کمکم طلب کن که  ی_ نجال...از من کمک نخواه...از اون قدرت
 شه.با تیمدافع زندگ لیبه اون بسپار، بزار وک وی. همه چتوئه خالق
شد، از او کمک خواسته  کمیبابک نزد ی، وقت گرید کباری قبال

 وقفه داد! یرا ب جوابم بودم و
 :دمیکش یدرنگ نعره ا یب

 من کمکم کن! ی_ خداااا
 زدم: زجه

 خوام....خدااااا یم یاری_ من فقط از خودت 
 به خواب رفته بودم.  یدانم ک یهم افتاده و نم یرو میها پلک
 مهی. انگار عالم ندمیبود که از خواب پر یدانم چه ساعت ینم
و  بودم. پنجره اتاق باز دهیتخت دراز کش ی...تنها روبود یاریهش

ان از آرک ی. اثرستمیداد. به اطرافم نگر یم تکان باد پرده ها را
 جر خورده و پاره یکه گرفتم. لباسها خودم ینبود. نگاهم را رو

 شد. اثر کشمکش با آرکان پاره پوره در . همه اشاندمیشده تنم را د



 رمق بودند.  یخشک و ب میبلند شدم. پاها میزور از جا به
 .نینیبب بیزارم آس ینم گهیروزا...د نیشن ا ی_ تموم م

 ان،نبود، نه آرک یآمدم؛ اما کس رونیاز اتاقم ب نیپاورچ نیپاورچ
 . دمیتختم دراز کش یبرگشته و بازهم رو اتاقم . بهسیدن نه
 هچشمانم، مثل مرد یبابک، آنهم جلو یاز آنشب و مرگ ناگهان بعد

 شده بودم.  یمتحرک
 کیدقبل ترم و آن نجال نز یاتفاقات نتوانست مرا به روزها آن

 کیبه روز در حال تکامل بودم و به منبع خودم نزد روز کند. من
 یحس م نیشدن به او را بهتر کیحال نزد و شده بودم. حس
احساس فراتر از هر احساس دوست  آن یکه گاه یدانستم، طور
در برابر آن عشق، به  س،یدن بود، عشق ینیزم یداشتن و عشق

 زانو درآمده بود.
نشستم و پرندگان در حال پرواز و شکوفه  یبالکن م یرو ساعتها
 یادیز یها غامیپ یکردم. همه اشان حاو یتماشا م را درختان

 من بودند. یبرا
 اشمقدرتمند و پاکدامن ب یتوانستم زن یخودم را ساخته بودم. م من
 چیو ه
 سیدن اتیخواست بتوانم روح یرا قبول نکنم. دلم م یبیو آس گزند
 را هم

 یم شنارا هم با آن جهان آ سیدن دیآن احواالت خودم آشنا کنم. با با
 کردم،



 چیآرام، نه ارکان و نه ه یایبودم، با وارد شدن به آن دن مطمئن
 یکس
امان نفوذ  یدرون یها هیتوانست قدرتمان را بشکند و به ال ینم

 یکند. م
 از که همان قدرت خواستن و توکل به خالقم، دستان اردکان را دانم
 درو

 دانم یاش را گرفت تا مرا رها کند. م یرها کرد و انرژ مشانه ا
 همان
آرکان را بهم  یمرا رستگار کرد و حال درون ،یو انرژ قدرت

 ختیر
ن آگمان خود آرکان هم از  یکند. ب ازار و اذیتنتواند به من  که

 حرکت
 شده. رانیمتعجب و ح رش،یالس عیاز آن رفتن سر خودش،
***** 

برد و  دمانیمرا به خانه جد سیحال و اوضاع من، دن یبهبود با
 میبرا

دغدغه  چیه گریبرگزار کرد. د یباشکوه یو جشن عروس مراسم
 و

حرف اول  میبرا تم،یو تکامل و رشد شخص ریینداشتم و تغ یفکر
 یرا م
 کردم و همه یها را تجربه م نیداشتم بهتر سی. من در کنار دنزد
 زیچ



 ساختم و به یخودم م یرا خودم برا بایز یایدن و آرام بود. خوب
 واکنش
گفتم. من  یفرستادم، احسنت م یکه م ییمقابل و فرکانس ها جهان

 گرید
 کردم؛ چون لذت آرامش یرا تجربه م یداشتم، نه حال بد یترس نه
 را
ام را با  یزندگ یدرک کرده بودم و همه روزها یواقع یمعنا به

 دستان
 زدم. یها را رقم م نیشک بهتر یساختم. ب یداشتم م قدرتمندم

 "سی" دن
من  یدوباره برگشته بود، حال و هوا یکه نجال به زندگ یروز از
 هم

 یمان گرفتم، برا یعروس یکه برا یعوض شده بود. جشن بدجور
 خود
ش دادم تا حال یم انجامخواست  یکه او دلش م یبود. هر کار نجال
 بهتر
اضافه بود.  یایخدم و حشم و برو وب یهم ب دمانی. خانه جدشود
 تمام
ن آرا انتخاب کرده و در کنار  یستیبود که ساده ز نیام بر ا یسع

 آرامشم
ا ررا مرخص کرده و به قول نجال خودم  میگاردهایحفظ کنم. باد را
 دیبا



ر فرات یرساندم که بدون محافظ، رفت و آمد کنم. قدرت یم ییجا به
 از

 توانستم یم شیبر شانه ها هیت که با تکآن قدرتها وجود داش همه
 به

 یزینداشتم و چ انمیاز اطراف یترس گریکنم. د دایها دست پ نیبرتر
 تمیاذ
 یبه من قدرت م ،یزیاز هر چ شتریکرد. آرامش نجال هم ب ینم

 .دیبخش
را پشت سر گذاشت و حاال  یسخت و پر دردسر یدانم روزها یم
 گرید

 یم ادیبود، که اگر تمام شهر باهم فر ادیبه او آنقدر ز اعتمادم
 زدند، نجال

 نم.کشد که باور  یو نم رفتمیپذ یبه من را دارد، نم انتیخ احتمال
 یم

شود و هر بار که آن  کشینگذاشته بود، بابک نزد چوقتیه دانم
 فکر
. دمیرس یبه آرامش م شتریکردم، ب یرا در ذهنم مرور م مثبت
 یبابک

 .زدیرا بر میترسها گرینداشت که د وجود
***** 
 بود و باران یپل لمیاز پخش اتومب یچراغ قرمز بودم. آهنگ پشت

 یزیر



کنارش را  شهیقبل شروع به بارش کرده بود. نجال ش یساعت از
 زد نییپا
 برد تا قطرات باران را حس کند. رونیدستانش را ب و

 :خواننده بلند شد یپر از احساس زدم و نگاهش کردم. صدا یلبخند
 یکه جان من شد ییتو.....تو یمن برا تمام
 یوابستگ نی....نترس از اقرارمیعشق تو چه ب ز
 تو من نفس ندارم ی....که ب یعادت و دلبستگ از
 ی...دست مرا رها کن نیبعد از ا یحق ندار تو

 ی....به قلب خود جفا کنیبه جانمان زن آتش
 یکن زمیکه لبر دی....بانیاز ا شیکن ب یوانگید
 ....یکن رمیکه درگ دیبا توام...با ایبه در ایدر

 تو...خواب چشمان تو ینفس ها عطر
 تو مانیتو...عهد و پ یهمه حرفا آن
 خوب من یتو ا ی...انینگاه کن بب مرا
 تو محبوب من یتو من عاشق شدم...ا از
 ی...دست مرا رها کننیبعد از ا یحق ندار تو
 یکن رمیکه درگ دیبا توام ...با ایبه در ایدر

 یبودم که صدا شیبایپلک بسته و من آنچنان غرق چهره ز نجال
 بوق
 ام را متوجه نشدم. یپشت سر یها نیماش
 یها نیو حرکت ماش دمیآن که به خودم آمدم، چراغ سبز را د کی

 .اطرافم



 ویراد یرو ستمیپدال گاز فشردم. آهنگ تمام شده و س یرا رو میپا
 تهران
باند قاچاق  یریشد. اخبار حوادث آن روز، از دستگ یم پخش

 جوانان به
 نیماش یکه تو وایش یکرد.صدا یصحبت م ه،یهمسا یکشورها

 د،یچیپ
. اوهم پلک دمیحس شد و ناخودآگاه به سمت نجال چرخ یب دستانم
 باز
 اش جابه جا شد. یصندل یو رو کرد

شده  رد یها نیرا وسط جاده کم کردم و بوق ماش نیماش سرعت
 از

 یرا گوشه ا لیفرمان را چرخاندم و اتومب دم،یرا که شن کنارم
 متوقف
 را شیحرفها یکرد... باق یو ندامت م یابراز ناراحت وای. شکردم

 گرید
 .دمینشن
 از حد معمول لب زد: واشتریآب دهانش را قورت داد و  نجال

داشت، چطور  ادیدوست و آشنا ز وایشه...ش ی_ باورم نم
 گرفتنش؟

 جا یقدر تش،ینداشت؛ اما واقع یتازگ میآن خبر، برا دنیشن گرچه
 .خوردم
 لب زدم: شه،یآسوده تر از هم یالیرا آزاد کردم و با خ نفسم



 رفت. یم نیاز ب دیمهره سوخته بود...با گهید وای_ ش
 لب زد: رتزدهینگاهم کرد و متعجب و ح عیسر نجال

 اش؟ یریتو دستگ یداشت ی_ نکنه تو دست
 کردم. یا خنده

 _ اوهوم...کار من بود.
 گفت: یتازه کرد و با شاد ینفس

حس خوب و مثبت بود که امروز بهم انتقال  هی نی_ ممنونم...ا
 یداد

 .عشقم
 را جلو بردم و با تمام وجود، دستانش را در دست گرفتم و دستم

 لمسشان
 .کردم
مثل تو و بابک  ییجوونا نای... اصالن...اردکان...همه اوای_ش
 یایلیوخ
تالش  یلیفرستادن اونور...خ یرو با اسم خوشبخت شدن م گهید
 یم

 کنم... دایپ شونویلونه اصل کردم،
 آسوده لب باز کردم. یالیدادم و کامال با خ هیام تک یصندل به

 م.رد شونو گرفتم و موفقم شد ران،یبرگشتم ا یشد. وقت نمی_ و هم
 سر دادم. یراحت نفس

 چیه گهیکنم...د یم یشهر زندگ نیراحت تو ا الیبا خ گهی_ حاال د
 .ستین یمزاحم



 دنیهمانموقع به صدا درآمد و جواب دادم. با شن لمیموبا یگوش
 یصدا

 لبم نشست. یلبخند رو آرکان،
 " نجال"

آرکان است.  دمیرا باز کرد، فهم ششیحرف زد و ن یکه ترک نیهم
 دست

 یم رانیمن اگر به ا یزل زدم. خدا میکرد و به روبرو خی میپا و
 آمد
 چه؟
که  یزل زدم.تا زمان سیو ناآرام، به دن وسیو ما دمیرا گز لبم

 را یگوش
خوردند.  یم زیر زیمزاحم داشتند، ر یکرد، ذهنم را موش ها قطع
 حال
بود، به خودم مسلط  نیداشتم؛ اما تمام تالشم ا یبیو غر بیعج

 باشم.
کرد و نگاهش را به  یمکالمه اش را که قطع کرد، تبسم سیدن

 شیجلو
 .گرفت

 ...دیپرس ی_ آرکان احوالتو م
 .دیسمتم چرخ به

 .رانیآد ا یگه در اسرع وقت م ی_ م
 .دیچیبه هم پ زبانم



 آد؟ یم ی_ و...و...واسه چ
داره، با  ینجال...س َمت و پست مهم هیآدم مهم یلی_آرکان خ

 هم در رانیا
مراوده آد، منم به  یم یحاال به خاطر مسائل کار شه،یهست هم ُُ

 دنشید
 رم. یم
 ادامه داد: سیراحت شد، نفسم را باال آوردم و دن المیخ یکم

 یمنو کمک کرد، به بن بست که برم یلیخ رانمیا نی_ اون تو هم
 خوردم،
 ایآسون نیو باندش به ا وایش یکن یاومد سراغم...فک م یم آرکان
 نفوذ

ن؟...بازم آرکان بود که ردشونو زد و شد گرفتشو یو م داشتن
 کمکم
 گزارششون بدم. کرد،

 گفت. به من گفت که یآنشبش افتادم. راست م یواشکی یحرفها ادی
 آدم
 یالیگفتم او چه خ یم سیکلمه به دن کیاست؛ اما اگر فقط  یمهم
 میبرا

 یزد و بدون شک زندگ یاش را با او به هم م یقطعا دوست داشته،
 اش
بود، دست  یهم چون اردکان آدم مهم دیداد. شا یبر باد م را

 خودش را



شد.پس بهتر همان بود  یکرد و وضع بدتر م یآغشته م یخون به
 که

 را در قلبم سکرت نگه دارم. هیآن قض شهیهم یکنم و برا سکوت
 یکه م یزل زدم. تمام کار میمکث کردم و به روبرو یا لحظه

 توانستم
 یخودم را باال م تیخودم بود. من اگر شخص یدهم، کار رو انجام
 یقدم کیتوانست در  ینم ،یمرد چینه آرکان و نه ه گرید دم،یکش
 ام
 یداشتم خودم را ارتقا دهم. نجال اجیبرود. من هنوز هم احت راه

 امروز
. گفتم یکردم، به خودم احسنت م یم سهیکه مقا روزید یبا نجال را
 دینبا
 رایاو، در اطرافم بس هیشب ین و مردان. آرکادمیترس یآرکان م از

 بودند.
من بودم  نیشکستم. ا یو ذاتم را م تیشخص دیمن بودم که با نیا

 دیکه با
 چه! یعنی یبودن به زندگ بندیگرفتم پا یم ادی
انگشتانم گرفت و پوستم را لمس کرد.  یدستش را رو سیدن

 نگاهش که
لب باز  شیرایلبش نشاند و با لحن خاص و گ یرو یلبخند کردم،
 کرد.



تجربه نکرده  یی_ موندن کنار تو بودنو، تا به حال، جا
 بودم...ممنونم که

 دلبر جانم. یهست
خنده مان در  یرا فشرد و مرا وادار به خنده کرد. صدا دستم
 لیاتومب

 کرد. لیخنده، جمله اش را تکم انیم سی. دندیچیپ
ش ام کنارم با یدارم بانو...پس تموم لحظات زندگ ازی_ من بهت ن

 و برام
 .بمون
 یبایبدنم را باال برد. به غروب ز یبخشش، دما یجمله انرژ گفتن

را شکر کردم که  ییبایافکندم و خالق آن همه ز ینظر میروبرو
 مرا به

که از او کمک  یکرد و درست زمان ییراهنما یدرست زندگ راه
 خواستم،

 یفس راحتکرد. ن تمیها هدا نیجوابم نگذاشت و سمت بهتر یب
 و دمیکش
 یرا پل ییبایدکلمه ز سیکردم. دن هیام تک یپشت یرا به صندل سرم
 کرده

 .دیچیپ لیاتومب یصدا در فضا و
نفر َچپ  هیبود که اگه  یمرد رتیتو تصوراتم مرد  با غ شهیهم

 بهم نگاه



کرد ! اگه  یزد و حکم مرگ طرفو صادر م یکرد ، عربده م یم
 تار هی
گفت  یزد و م یسرم داد م دید یجز خودش م یموهامو مرد ُُ 

 بپوشون
ثه کرد و م یذره کوتاه بود دعوام م هیالمصبارو.اگه مانتُوم  اون
 پسر
 ، رتَنیغ نای... ا گهید یزایچ یلیکرد و خ یها باهام قهر م بچه

 یدلگرم
 یپوست آدم، اما تو دراز مدت خستَت م ریدن ز یدن ، ذوق م َیم

 کنه
فقط صدا ُکلفت  رتیکردن !!غ فیرو بد برامون تعر رتی... غ

 کردن و
 "فقط " موهاتو بپوشون" ، " بلند نخند  رتیغ ستین دنیکش عربده
 ، " با
 یدی، سف ینذار یعنی،  رتی... غستیحرف نزن " ن َیفالن

 چشماش ،
صداش از بغض و شونه  ینذار یعنیتوشون : فتهیقرمز ب ی رگه
 هاش
:مراقب روحش  ی، مراقب دلش باش یعنی رتیغم بلرزه !! غ از
 یباش

تو  یرو لباش ، حت یاریخنده ب یفقط تو بتون ،یعنی رتی... غ
 نیبدتر



ها و ُغرغر کردنا و ناز  هی، خنده ها و گر یعنی رتیغ طیشرا
 کردناش

به پاش و با موندنت  ی، بمون یعنی رتیواسه تو باشه غ فقط
 یثابت ُکن

، زل  یعنی رتیفقط مال تو باشه، نه با داد و دعوا...غ یخوایم
 تو یبزن

تونه دلمو بلرزونه "  ینم چکسیتو ، ه ری: " غ یو بگ چشماش
 رتیغ

...  ستیدارن ن لیبیو س شیعالمه ر هیکه  ییتو وجود  مردا فقط
 تنها
 ی هیداشت گر یکه سع دمید یرو تو وجود  پسر بچه ا رتیغ

 دختر
 به خنده کنه. لیو تبدر هیهمسا یکوچولو
ر فک هیدلم به آن قض یبه لب نشاندم و تو یبود، لبخند بایز چقدر
 کردم،

 بود. سیتمام آن حرفها، مصداق دن که
 یو مردانگ رتیبود، که تمام غ یرتمندیآنچنان مرد غ میبرا سیدن
 اش
 ام، تا به آن روز، ثابت کرده بود. یدر تمام زندگ را

ها  هیثان ش،یبزرگ کردن بچه ها یو برا خواستمش یم عاشقانه
 یرا م

 .شمردم
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