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موهام فرو کردم و باال دادمشون،   یدستم و تو  یاومدن از طال فروش  یرونب  با
پاشنه بلند شروع کردم  یدستم و محکم گرفتم و آروم با کفش ها یتو یفک

 .یفرنیابه قدم زدن تو شهر پر ازدحام  کال

برداشتم   یع و سر   ینکمع  یستا  یصدا  یدنکه با شن  زدمیآروم قدم م  همونطور 
 نداختم.نگاه به پشت سرم ا یهو 

قدم هام و تند کردم   دویدنیو مرد طال فروش که سمتم م  یسدو پل  یدند  با
 یدن،و بعد شروع کردم به دو

سمتش رفتم و با  یعسر  یباز قهوه ا یمهدر ن یدنبا د یدمکوچه که رس  یه به
 داخل شدن زود در و بستم.

 یدکه روبه روم بود نگاه کردم و تند  لباسم و با لباس سف  یبزرگ  یخونه  به
 عوض کردم با گذاشتن  یدسف یو کتون  یبلند و  کت آب 

 یلکسر یلیام و هم زدم و بعد خ یته استکان  ینک رنگ، ع ییطال یسگ  کاله
 رفتم. یرونب



و  همونطور که به  یستادماز کنارم رد شدن، وا یعها که سر  یسپل یدند با
 زدم. یپوزخند کردمیمعقب نگاه 

بهش  یقیروشن کردم و همونطور که پک عم یگاریبه خونه س یدنرس با
  شدنیکه رد م  ییسمت تراس رفتم و به عابر ها زدمیم

گلدون کنار دستم خاموش کردم و   یو تو یگارمحوصله س یدوختم، ب  چشم
 داخل فر  یتزاسمت آشپزخونه راه افتادم و با گذاشتن پ

 . کشیدمیسر م آب و هم بطری

 یدند یو برا یدمپوش یدیو شلوارک سف یاهشرت س یدر آوردن  لباسم  ت  با
 سمت لب تاپم رفتم. یدسوژه جد

که   یبه پسر  خوردیبهش م یسال 27دار که حدود  یهدختر سوسول ما یه
 عکس  یناز هم یبود نگاه کردم، حت  یستادهکنارش وا

 شلوارشون و باال بکشن.  توننیکه نم  ییهمعلوم بود از اون پسرا هم

 دادم.  یهمبل تک یلب تاپم و بستم و سرم و به پشت  بیخیال

 رو در آوردم.  یتزافر بلند شدم و پ یصدا یدنشن با

 یمکالم که از گوش  یب  یکشدم و در همون حال به موز یتزاخوردن پ مشغول
 گوش کردم.   شدیپخش م

سطل آشغال انداختم و همونطور که المپ   یپاکتش و تو یتزاتموم شدن پ  با
 که   رفتمیبه سمت اتاقم م کردمیها رو خاموش م



 . یستادمزنگ در وسط راه وا یصدا با

 . یدمو د یدر، الکساندر و سوف  یچشم از 

 که در و باز کردم اومدن داخل و به سمت سالن رفتن.   همین

 یرونب یوانشپزخونه رفت و با برداشتن سه تا لسمت آ  یهمون حال سوف  در 
 دستش گفت : یدنیاومد. با تکون دادن نوش

 . یریمجشن بگ اومدیم

 یدجشن با  یچ   ینگاهش کردم و گفتم : برا  نشستمیمبل م  یکه رو  همونطور 
  یریم؟؟بگ

 یداگذاشت و گفت : واسه پ یز م یکه آورده بود و رو  یخرت و پرت  الکساندر 
 توپ.  یسوژه  یهکردن 

بود که عکسش و برام   یلوس  یزدم و گفتم : منظورت همون دختره    پوزخندی
  ی؟؟فرستاد

 . ینطورههم یقاسمتم گفت : دق یدنیپر نوش یوانبا گرفتن ل سوفی

 یکار چ یقاو خوردم و با نگاه کردن به هر دوشون گفتم : دق یدنیاز نوش کمی
  یم؟؟بکن یدبا

که به لب داشت گفت : من   یو با لبخند پهن  یدو کامل سر کش  یوانل  الکساندر 
 بدون  تونیمیدعوت و جور کردم. پس م یکارت ها

 . یموارد جشن تولد بش دردسر 



 . دمیم یک تکون داد و گفت : منم پشت در کش یسر  لوسی

 یدنم باگفتم: م  زدمیبهش م یقیروشن کردم و همونطور که پک عم سیگاری
 طال ها رو بدزدم.... نه؟؟ 

 . ینطورههم یقابه هم انداختن و گفتن : دق یو الکساندر نگاه  سوفی

سمت اتاقم راه افتادم _  یپسچ یه یتو یگار شدم و با خاموش کردن س بلند
 بخوابم.  رمیمن م

 تکون داد و گفت : باشه.  یدست  سوفی

 و به سقف چشم دوختم.  یدمتخت دراز کش یرو یدمکه به اتاق رس  همین

 زود به خواب رفتم.  یلیبستن چشمام اونقدر خسته بودم که خ با

 

" 

 

به خودم  ینهتو آ  ینگاه کل یه یاهم،س یسکاله گ  یها یدرست کردن چتر با
 انداختم.

پوستم  یدبا رنگ سف یخوب  یلیتضاد خ یاهو کفش س یفقرمزم با ک لباس
 درست کرده بود.

 چشمام به سمت آسانسور رفتم. یرو ینک اشتن عگذ  با

 . یدمرنگ د  یمشک   ینماش  یهو الکساندر و تو    یاومدم سوف   یروندر برج که ب  از 



 نشستم.  ینسمتشون رفتم و با باز کردن در، عقب ماش آروم

 تونیی.... می؟؟و مرور کرد یبهم انداخت و گفت : همه چ  ینگاه  الکساندر 
  ی؟؟کار و تموم کن  یقهتو دو دق

 .؟ گیرییو باال گرفتم و با اعتماد به نفس گفتم : من و دست کم م سرم

 .! یریمرو دست کم بگ یاآناستاز شهیزد _ مگه م یلبخند سوفی

 انداخت.  یالکساندر نگاه سرزنش کننده ا به

با هم دوست شدن چون   یکه چطور  موندمیاوقات در تعجب م  یبعض  واقعا
 با هم نداشتن.  یوجه اشتراک  یچه

 . رسیدنیبه نظر م یخوب  یلیزوج خ یروندر کل از ب ولی

گذشت، اونقدر تند آهنگ و   یطول راه به گوش دادن آهنگ تند خارج  تمام
  یلدل ینبه هم یدمفهم ینم یچیکه ه  خوندیم

 . کردمینگاه م یرونحوصله به ب بی

 که روبه روم قرار داشت نگاه انداختم.   یساختمان بزرگ  به ینتوقف ماش با

 . یمو سمت در ساختمون رفت یماومد یرونب ینماش از 

بود کارت دعوت  و نشون داد و مرد   یستادهدر وا  یکه جلو  یبه مرد  الکساندر 
 الکساندر  یکردن اسممون که به گفته   یدابعد پ

 . ابتیز اما و ال یببه ترت یبود و من و سوف  یکج خودش



که همه جا رو گرفته بود سر درد   یآهنگ و دود  یادوارد شدنمون از شدت ز  با
 گرفتم. 

 یککه نزد  یز م  یهو    یمداشته باشه گشت  یدکه به همه جا د  یمناسب  یجا  دنبال
 . یمپله ها بود و انتخاب کرد

 . یمبرداشت یوانل یهاومدن گارسون سمتمون هر کدوم  با

شرابم و مزه  کردمیهمونطور که به رقص مضحک دخترا و پسرا نگاه م آروم
 کردم.

سالن رفته بود به ما  ی یگهساعت الکساندر، که به سمت د یمحدودا ن بعد
 .یماشاره کرد که کارمون و شروع کن

که رنگش با   یو به سمت در یماتاق ها رفت یکنزد یزود من و سوف  خیلی
 و با گذاشتن  یمتدر ها متفاوت بود رف ی یهبق

اش  یگوش  یحسگر که الکساندر از رد انگشتش رو یانگشت دختره رو اثر 
 باز شد. یعکرده بود، در سر   یداپ

اتاق و گشتم و آخر بعد  یو من همه جا یستاددر وا یمنتظر جلو سوفی
 بود یعتاز طب یکه عکس  یوار برداشتن تابلو بزرگ د

 کردم.  یداو پ گاوصندوق

در  یدمکه شن  یکیت یبا رمز کلنجار رفتم  باالخره با صدا که  یقهچند دق بعد
 گاوصندوق و باز کردم.



 یخال یفمک  یهمه رو تو یع زد و سر  یطال ها و پول ها چشمام برق  یدند با
 کردم و بعد بستن در گاوصندوق و گذاشتن تابلو

به بازوم زد و همونطور که  یخوشحال مشت  یرفتم و سوف  یرونب سرجاش،
 آروم دم گوشم رفتیمیسمت پله ها م

 .یاآناستاز ی: تو حرف ندار گفت

 .یمبهش زدم و دوباره به سالن برگشت لبخندی

 تکون داد و زود سمتمون اومد. یسر  یدنمونبا د الکساندر 

 .یمزودتر بر  ید_ با

 دنبالشون راه افتادم. یوانمل یدنو تکون دادم و با سر کش سرم

و ازم گرفت و طال ها و پول ها  یفمالکساندر ک یدیمکه به خونه ام رس  همین
 یششطالها ن یدنبا د یخت،ر یز م یرو رو

 شد.  شل

 . یبود یمبل نشسته بودم کرد : عال یدسته  یبه من که رو نگاهی

 پول ها و طالها.  یمحرف نگاهش کردم که شروع کرد به تقس بی

 من.  یبود و نصفش برا یاون و سوف  یون نصفش براکلش  از 

 کردن و به سمت در رفتن.   یبرداشتن سهمشون خدا حافظ  بعد

انداختم و  یبه طال ها نگاه  کردمیمبل پرت م یکه خودم و رو همونطور 
 پوزخند زدم. 



 

* 

 

 به الکساندر نگاه کردم.  یادز یلیخ یکالفگ   با

 . کنمیاشتباه و نم ین_ گفتم که نه.... من ا

  یاد؟؟م یرمونچقدر پول گ دونیی... می؟؟زد _ چه اشتباه  پوزخندی

 یر اگه گ  دونیی..... میمدار یکاف   یاخم نگاهش کردم _ پول و که به اندازه   با
  یهم همه جا ینجوریزندان؟؟.... هم ندازنمیم یفتمب

 نه تو.   شمیمنم که بدبخت م  ینکنن ا  ییمادنبالمه، اگه شناس  یسشهر پل  این

 .. یدمسره سر کش یک آب و  یرفتم و بطر  یخچالشدم و سمت  بلند

بود گفت : تو که قراره   یکه پشتش نگران   ینگاهم کرد و بالبخند ظاهر   سوفی
 . یبش ییممکنه شناسا یر ... غیچهره بد ییر تغ

اپن  یمونطور که روکه تازه روشن کرده بودم زدم و ه  یگاریبه س یقیعم پک 
 مثل احمق ها نگاهش کردم و با پوزخند  شستمیم

خطر داره.... پس  یلیکه خ  دونیی: لطفا حرف چرت نزن، خودت هم م  گفتم
 نمال.  یرهلطفا به خاطر دوست پسرت سر منو ش

 و شرمنده نگاهم کرد.  یدکش  پوفی



 دمیگفت : من بهت قول م  اومدیبلند شد و همونطور که سمتم م الکساندر 
 . کنمیو اونجا جور م یکه نشناسنت..... من همه چ 

  کنی؟؟یچرا به من اعتماد نم تو

  ی؟؟هست  ی_ به نظرت آدم قابل اعتماد

  یمن یونو مد یکه دار  یزندگ  ینکرد و گفت : هم  اخم

 یک موزائ یو رو یداشکم چک یطره انداختم که ق یینزدم و سرم و پا پوزخند
 رد انداخت. 

 یشتر گلوم بود و ب  یکه سال ها تو  یبغض  ین،بود و هم  یقتحق  یبعج  حرفش
 کرد. 

اپن خاموش کردم و همونطور  یو رو یگار زدم و بلند شدم، س یگلوم چنگ   به
 که خودم هم   یآروم، طور رفتمیکه سمت اتاق م

 گفتم : باشه.   یدمخودم و نشن صدای

سمت بالکن رفتم   یاهمو در آوردم و با تاپ نازک س  یورماتاق که رفتم پل  سمت
 دستم و به همراه موهام  یدم،سکوش خواب یو رو

 دست باد سپردم.  به

 . زدیشده بود و به صورت و بدنم چنگ م یادباد ز سوز 

 یپشت سر هم رو یکیاشک  یباز شد و قطره ها یشهبر خالف هم بغضم
 که اشک هام   یو من پشت پرده ا ریختیگونه هام م



که پشت سر مادرش  یدمو د ییبودن دختر مو طال یدهچشمام کش جلوی
  یمادرش که تو دستا یو به دست ها ریختیاشک م

 یدنحال شده بود که با شن یب  یهمونده بود، از گر  یرهبود خ یگهمرد د یه
  یدنخونه رفت و با د سمت یع سر  یزیافتادن چ یصدا

اش  یدر پ یپ یها یغ ج یغرق در خون اون کودک مرد و فقط صدا پدرش
 و فقط گوش  رسیدینم یکس  یچبود که به گوش ه

 خودش و  آزرده بود.  های

قرون  یک  یاون اتفاق ها کودک آواره شد و به خاطر نداشتن حت  یهمه  با
 ر و الکساند ینکهکوچه ها سرگردون بود تا ا  یپول تو

 یهو ازش  دنیاش و م یو بهش درس بزرگ زندگ   کننیم یداشپ سوفی
 . سازنیم یدزد حرفه ا

و   کنهیم یاش احساس پوچ  یهر نقطه از زندگ  یدختر بچه چقدر تو ینا و
 ! یهاوج جون یمرگ  تنها آرزوش تو

 

و  کنهیم یدنبارون شروع به بار یقطره ها ینبار و ا شهیباد تند تر م وزش
 یبه جز ظلم و بدبخت  یادن ینکه ا  کنمیفکر م ینمن به ا

 ترسن؟؟یاز جهنم م  یهودهانسان ها نداره و انسان ها چرا ب  یبرا  یا  یگهد  چیز 

 ! یاستدن  یکردن تو  یاونها زندگ   یعذاب برا  ینبدتر   دوننیکه اونا نم  یحال  در 



 هست؟؟ هم باالتر  یناز ا یمگه عذاب  و

 روح انسان هر لحظه در حال مردنه.  یادن یتو وقتی

 جهنم بسوزه؟؟  یهم تو یگهباره د یک که   کنهیم یفرق  چه

 

که چشماش غرق اشکه نگاه   یو به سوف  شمیشدن دستم بلند م یدهکش  با
 به  کنهیو شروع م کنهیمحکم من و بغل م کنمیم

 وقته که خشک شده.  یلیکه اشک من خ  یکردن در حال  گریه

 پیچمیو پتو رو دور خودم م رمیو به سمت تخت م یامم یرونآغوشش ب از 
 . بندمیو چشم هام و م

بسته شدن در اتاق، خبر از  یو صدا شهیم یک همه جا تار یقهچند دق بعد
 داره.  یرفتن سوف 

سراسر  یو دوباره به زندگ  شمیم یرهو به سقف خ کنمیهام و باز م چشم
 . کنمیم فکر مپوچ

 . یامم یینو از تخت پا کشمیبه چشم هام م یدست  یدطلوع خورش با

 یروندوش، زود از حموم ب  یهو بعد    رمیبرداشتن حوله به سمت حموم م  بعد
 . یامم

و  یسمخ یو موها پوشمیرو م رسهیزانوم م یبلندم و که تا باال یآب  پیرهن
 . ریزمیشونه هام م یآزادانه رو



 بینمیو م  یدنمبل خواب  یرو که رو  یالکساندر و سوف   رمیم  یینها رو که پا  پله
 یفتوجه بهشون بعد برداشتن ک یو ب 

 . رمیم یینو با آسانسور پا بندمیدر واحدم و  م حصیریم

 یرونو بعد سوار شدنش ب  دارمیو دوچرخه ام و برم  رمیم  ینگسمت پارک  به
 . رمیم

که تک و توک در حال ورزش   ییبه آسمون و عابر ها  زنمیکه رکاب م  همونطور 
 . کنمیکردن ان نگاه م

 یکه روبه رو یمکتن یه یو رو دارمینگه م شنیپاهام خسته م وقتی
 . شمیم یرهخ یاو به در شینمیم یاستدر

که تازه کنارم نشسته بود  یشونه ام به سمت مرد یرو ینشستن دست  با
 . گردمیبرم

 خودم حس کنم .  یو رو یفشنگاه کث تونستمینگاه کردن بهش هم م با

که با   کنمیو دوباره به روبه رو نگاه م زنمیدستش و از شونه ام پس م زود
 زود فاصله  یلیصورتم، خ یک اومدن سرش نزد

 . زنمیم یلیو محکم بهش س گیرممی

 کثافت؟؟   کنییم ی_ چه غلط 

 حرف زدن.  یگهزبون د یهخنگا نگاهم کرد. و شروع کرد به  مثل



کارت( از کنارش رد   ی) گمشو برو پیهحوصله دوچرخه ام و برداشتم و با  بی
 شد.  یدهشدم که دستم از پشت کش

و  یفنبودم بد نگاهش کردم و با ول کردن ک یهم آدم خونسرد یلیخ چون
 یبه او با پام ضر  یچوندمدوچرخه ام محکم دستش و پ

 ولو شد.  ینزم یکمرش زدم که رو  به

گردنش گذاشتم و با   یراستم و رو یپا پیچوندمیکه دستش و م  همونطور 
 گفتم : مگه نگفتم گمشو؟..... هااان.؟   یتعصبان

 ییکنم که کارشون آدم کردن، آدما  یجا رو معرف  یهواست  خارهیتنت م اگه
 مثل توعه.

 . شدمی متوجه نمگفت که اصال  یزیچ یهکرد و   یا ناله

. English pleaseو گفتم _  یچوندمدستش و محکم تر پ یتعصبان با
 لطفا!(  یسی)انگل

 به پهلوش زدم.  یولش کردم و لگد یدهجواب نم یدمد وقتی

 یگهو دوچرخه ام به سمت د  یفبراش تکون دادم و بعد برداشتن ک  یتاسف   سر 
 رفتم.  یابونخ ی

 یدر گذاشتم و با چرخ دست  یه ام و جلوفروشگاه دوچرخ یهبه  یدنرس با
 سمت قفسه ها راه افتادم. 

خونه  یو بعد حساب کردنشون راه  یدمکه الزم بود و خر   یزهاییچ بیشتر 
 شدم. 



الکساندر و پشت به در نشسته  یپاها یکه رو  یباز کردن در خونه به سوف  با
 بود نگاه کردم 

 و بهم نگاه کردن.  یدنحرص در و محکم کوبوندم که محکم از جاشون پر  با

که   ینگفتم : شما خونه ندار  بردمیها رو به آشپزخونه م یلکه وسا  همونطور 
  دین؟یانجام م ینجاهاتون و ا یکثافت کار

نکنه   یه؟؟الکساندر که اخم کرده بود نگاه کردم و با پوزخند ادامه دادم _ چ  به
 شمام؟ یونم مدخونه رو ه

بگه که الکساندر دستش و گرفت و همونطور که سمت   یزیخواست چ  سوفی
 بردش رو به من گفت : واسه شب آماده باش.  یدر م

 زدم که در محکم بسته شد.  پوزخندی

 و برداشتم و محکم سمت در پرت کردم.  یز م یرو یوانحرص ل با

 ین. آخر دمیکه واسه شما انجام م  یهکار  ینداد زدم _ امشب آخر   یتعصبان  با
 کاره. 

 یمبل پرت کردم و سرم و به پشت  یو خودم و رو یدمکش  یا یحرص نفس
 دادم.  یهمبل تک

عصاب   یدوگرنه حاال حاالها با  کردمیهر چه زودتر خودم و ازشون جدا م  باید
 هاشون و تحمل کنم.  یخوردن 

و برداشتم و صداش و  یزیوندراز کردم و با دستم کنترل تلو یز م یو رو پاهام
  شدیکه ازش پخش م  یکردم و به آهنگ تند  یادز



 دادم.  گوش

 

*** 

 

 یام و هم فر کردم و قسمت  یمشک  یو موها یدمو پوش یاهمس یماکس لباس
 . یختمشونه ام ر یاش و رو

 10پاشنه  یرژ براق قرمز، کفش ها یهام و زدن  یگذاشتن ماسک مشک   با
 . یدمقرمز ام و هم پوش یسانت 

 و با عطرم دوش گرفتم.  یدمدور، دور خودم چرخ یه

 ام سمت در رفتم و بازش کردم.  یدست  یفبرداشتن ک با

 تکون داد.  ییدبهم انداخت و سرش و به عنوان تا ینگاه  الکساندر 

 یتیمسائل امن یستن یقبل یمواظب باش مثل مهمون  یشتر ب ینجا_ خوبه، ا
 تره.  یچیدهاشون پ

 . ..... هه!ی_ خوبه گفت 

که کنارم بود دستم و گرفت   یخشم نگاهم کرد و سمت آسانسور رفت، سوف   با
 کشوندمیو همونطور که سمت آسانسور م

 نگران نباش.  یایگوشم زمزمه کرد _ تو از پسش برم  توی

 بهش انداختم و سکوت کردم. یا یهانهعاقل اندر سف نگاه



تا حسم  کردمیام و م یتموم سع یبه امشب نداشتم ول یحس خوب  اصال
 جلوه نکنه. 

 یرهخ یابوننشستم و به خ ینعقب ماش یشهمثل هم ینگ به پارک یدنرس با
 شدم. 

 حواست باشه .  یاست_ اسمت اونجا مار

اونجا پس مراقب باش.  یادهز یسدوباره ادامه داد _ پل یدو که د سکوتم
 باالست.  یاتاق طبقه  یگاوصندوق تو

 . یکن  یداشپ یدبا خودت

 !ی_ چه اطالعات کامل

 . یشروع کرد به رانندگ  یشتریکرد و با سرعت ب  یشتر آهنگ و ب صدای

 یسع ینواسه هم اومد،یکه چقدر از ضدحال زدن بدش م دونستممی
 کنم   یتشاذ ینجوریا کردمیم

 ت گفتن که کرم از خود درخته!درس یماز قد و

 شد .  یشتر انداختم و تعجبم ب یبه باغ جلو روم نگاه  ینتوقف ماش با

 که باغه!   ینجاباال گاوصندوق هست؟.... ا یطبقه  یمگه نگفت -

 باغه.  یساختمون تو-

 شد.  یادهو خاموش کرد و پ ینماش یحرف  یچبعد بدون ه و

 انداختم.  یشدم و به اطراف نگاه  یادهپ یناز ماش زود



 . یدداخل باغ و د شدیهم م ینجالوکس بود و از هم یلیخ یچ  همه

 .! یفشر  یکاییهآمر  یه یکامال برازنده   یمهمون  یه

 . یستادمکردم و کنارشون وا  یو الکساندر مساو یهام و با سوف  قدم

 رفتن. به راه  یمشروع کرد شدیکه به باغ ختم م  یراه سنگ  یهم تو با

قدم هام گوش کردم  یبه صدا کردم،یبود و به کفش هام نگاه م یینپا سرم
 زدم.  یز لبخند ر یهو 

 . یوستیمباالخره به جمع مهمون ها پ یتموم شدن راه سنگ  با

 باغ رفتن.  ی یگهو الکساندر از من جدا شدن و سمت د یهمون اول سوف  از 

 یز م ینتر  یک دم و به نزدرقص بود نگاه کر  یستدقت به وسط باغ که پ با
 و روش گذاشتم و شروع کردم یفمرفتم، ک

 زدن اطراف.  یدد به

 زد.  یکه اونطرف باغ بود چشم هام برق   یدر یدند با

بهش  یبرداشتم و لبخند مسخره ا ینیاز س یوانل یهاومدن گارسون زود  با
 زدم. 

 که معدم سوخت.   یدمسره سر کش یک و  یوانرفتن گارسون ل با

که معلوم نباشه،  سمت   یو برداشتم و آروم طور  یفمساعت ک  یمحدودا ن  بعد
 در رفتم. 

 . یستادمو با فاصله ازشون وا  یدمکه دورش چند پسر و دختر بودن رس  یزیم  به



از دخترا لبخند مسخره ام و تکرار کردم و گفتم :  یکی ی یرهنگاه خ یدند با
 کجاست؟  یسسرو دونیدیشما م یدببخش

 یتکون داد و به سمت در اشاره کرد و گفت: داخل هست بر  یسر  دختره
 . بینییم

 به عنوان تشکر تکون دادم و سمت در رفتم.  سری

گارسون بهم خورد و از شانس قشنگم کل شراب ها   یهکه بازش کردم   همین
 شد روم.  یخال

 به گارسون که دستپاچه شده بود نگاه کردم.  یتعصبان با

 ! یحواست کجاست؟.... لباسم و خراب کرد-

 یهدستش بود و سمتم گرفت و  یکه رو یلرزون دستمال ییدست ها با
 براش سوخت.  یلیگفت که دلم خ  یدببخش

 کجاست؟  یسسرو دونییم-و ازش گرفتم  دستمال

 خانم.  جاستینهم –دستش سمت راست و نشون داد  با

 رفتم.  ییتکون دادم و بعد پس دادن دستمال سمت دستشو سری

 و ماسکم و از صورتم در آوردم.  یدمکش  یکه در و بستم نفس راحت   همین

 یبود نگاه کردم و با دستم کم یدهدرهم به لباسم که به بدنم چسب یصورت  با
 و با دستمال پاکش کردم.  یختمروش آب ر



 یبعد شستن دستم ماسکم و رو شدم و یخیالشب شهینم یز تم یدمد وقتی
 در و باز کردم.  یصورتم گذاشتم و آروم ال

زود سمت راه پله راه افتادم   یلیو خ  یدمکش  ینفس راحت   یسالن خال  یدند  با
 باال رفتم.  یو به طبقه 

 به اتاق ها نگاه کردم و دنبال اتاق مورد نظر بودم.  گیج

 یداشبهم نداده بود پ یکه الکساندر آدرس درست و حساب   ییاز اونجا ولی
 نکردم. 

 زنگ خورد.  یمکه گوش  ییناز پله ها برم پا خواستم

 درش آوردم و جواب دادم.  یفماز ک زود

  یی؟کجا-

 ینم  یدااتاق و پ  –جواب دادم    یادن  یکه حواسم به پله ها بود تا کس  همونطور 
 نشونه بده.  یهکنم!.... 

 ن هست. گلدو  یهکنار درش –چند لحظه سکوت گفت  بعد

 در زود قطع کردم و سمتش راه افتادم.  یهگلدون کنار   یدند با

 نکردم.  یداپ یچیه یکه داخل شدم شروع کردم به گشتن، ول  همین

داشت  یرهپام زود فرش و کنار زدم و به َکِفش که دستگ یر ز یبعج یصدا با
 نگاه کردم. 

 زود شروع کردم به امتحان اعداد.  یدم،گاوصندوق د  یهباز کردنش  با



 درش باز شد.  یهچند ثان بعد

گاوصندوق بود نگاه کردم و با استرس   یباطله که تو یتعجب به کاغذ ها با
 به اطرافم زول زدم. 

 تله افتاده بودم! تو

 رفتم.  یرونلب گفتم و زود از جام بلند شدم و از اتاق ب یر ز یا لعنتی

 زدم.  یخ، راه رو یتو یسپل یدند با

بود رفتم   یکمکه نزد  یزود عکس العمل نشون دادم و به سمت پنجره ا  خیلی
 . یرونو خودم و پرت کردم ب

 . یدنشروع کردم به دو یسپل یتوجه به درد پام و صدا بدون

 . کنهیو از مرگ فرار م یرهبودم که قراره بم یکس  مثل

 ییجا  یهو    یبانمونگر  یشهکه مرگ هم  دونیمیپوچه و نم  یالخ  یههمش    ولی
 ! گیرهیم

 افتادم.   یالو  یروبه رو  یسپل  یها  ینماش  یر اومدم که گ  یرونسرعت از باغ ب  با

 بود!  ینجاتا هم فرار 

 اطرافم نگاه کردم.  یها یسو به پل یستادموا خسته

 الکساندر بود.  یالخ یعذابم داد نگاه ب  ینهاا یهمه  ینکه ب  یزیچ تنها

 . دادیم یانتخ یاون نگاه ها که بو از 



 لبم جاخوش کرد.  یپوزخند تلخ گوشه  یهانداختم و  یینپا سری

 انداختنم! یر نقشه بود! واسه گ یههمش  پس

 یمونپش یجامبه خاطر حماقت و اعتماد ب یلحظه ا ینهمچ یچه قدر تو و
 بودم. 

 داشت؟  یا یدهمگه فا ولی

 بده!  یعتماد کرده بودکه بهش ا  یضربه خوردن از کس چقدر 

 سرد به دستم بدنم لرز کرد.  یخوردن دستبند ها با

 ! ینهصورت شکست خورده ام و بب  تونهیخوبه که ماسک دارم و اون نم  چقدر 

 کردنم.   ینزود سوار ماش خیلی

 قفس افتادم.  یر آزادم دور شدم و گ یایمن چقدر زود از دن و

 بود.  یادز یلیکه کرده بودم مطمئنا جرمم خ  ییها یدزد با

که   یهبار ینآخر  ینا یدنگاه کردم، شا یرونبه ب یادز یلیحسرت خ یهبا  پس
 شهر ام!  ینا یابونشاهد کوچه و خ
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دست هام  یاونا جور یتا نگهبان ها ولم کنن ول زدمیحرص دست و پا م با
 و گرفتن،  یروان  یهو گرفته بودن که انگار 



 نبود؟!  یرو یادهز یلیرفتارشون خ ینبود، ا یفوقش جرم من دزد فوق

داد زدم: مگه  دادمیکه خودم و به عقب هول م همونطوری
 . یامب تونمیمنو! خودم م ین.....ول کنشنوین؟ینم

سمتم برگشت و تو صورتم داد زد: خفه  یتاز نگهبانها با عصبان یکیدفعه  یه
 خفت کنم؟!  یا شییم

 ینبار و ا  یدننزدم که دوباره منو با خودشون کش  یهش کردم و حرف ترس نگا  با
 کردم.   یشونآدم  همراه یهمثل 

از سلول ها توسط نگهبان زن، منو هول دادن داخل سلول   یکیباز شدن در    با
 و در و قفل کردن. 

 از پام در اومد.  ییمبه در زدم که دمپا لگدی

به لباس هام که شلوار بزرگ   پوشیدمشیخورده همونطور که م  ینصورت چ  با
 بود نگاه کردم.  ینارنج  یشرتو ت

 روبه رو شدم.  یکر و برگشتم که با چند تا زن غول پ یدمکش  پوفی

 و که باز مونده بود بستم و آب دهنم و قورت دادم.  دهنم

 سالم کردم.   براشون تکون دادم و  یکه رو لبم نشوندم دست   یلبخند مسخره ا  با

گفت:   یداشت با لحن ترسناک  یفرفر  یو موها یاهاز زنا که پوست س یکی
 تو جوجو؟  ینا یکه افتاد  یکرد  یکار چ

 . یدنحرفش شروع کردن به خند ینزنا با ا ی بقیه



 . یدهحتما بادکنک دزد-

 . کردمیمضحکشون نگاه م یاخم به خنده ها با

 یهم کرده باشم به تو ربط  یپوسته گفتم : هر کار یاهپوزخند رو به زن س با
 . ینهنداره بوز

 . یدنبلند شروع کرد نفس کش یاخم نگاهم کرد و با صدا با

دفعه   یهبودم که    یستادهدر وا  یو پوزخند به لب جلو  ینهدست به س  همونطور 
 . یستادنزنا هم پشت سرش وا ی یهزنه اومد وسط سلول و بق

 ی؟گفت   یتو به من چ -

و لبخند به لب جواب دادم:  یدمکش  یشونه ام بودن دست  یموهام که رو به
 دوست ندارم حرفم و چند بار تکرار کنم..... اگه مشکل

 گفتم.   یاز رفقات بپرس که چ  یدار شنوایی

دادم به شد و  یدهکه موهام از پشت کش  رفتمیاز تخت ها م یکیسمت  به
 هوا رفت. 

 خر!  ی یکهزن کنییم یکار چ یهو-

راستش و  یو پا ینزم یپرتم کرد رو کشیدیکه موهام و محکم م  همونطور 
 ینجابود گذاشت و گفت: ا ینزم یدستم که رو یرو

و  یو بعد راحت راهت و بکش یاریدرب یباز یوونکه ح  یستوحش ن باغ
 .یبر 



 ینجامثل تو ا  ییها  یوونبا وجود ح  کنمیمن فکر م  یبا درد زدم_ ول  پوزخندی
 باغ وحشه.

که   یو باال برد و محکم به شکمم زد که از درد جمع شدم و بعد با داد پاش
 زد محکم افتاد روم و شروع کرد به زدنم. 

 . زدنیهم از بغل لگد بهم م یگهد زنای

 جون بدم.  یرشمونده بود ز کم

 . دادمیدلم خنک شه بهش فحش م ینکهو منم واسه ا زدیاون م یدونه

سوخته..... گمشو  یاهروم؟.....س یافتاد یالغر  یلیخ کنییفکر م ینهبوز-
 اونور. 

 و متعجب به اطراف نگاه کردم.   یدکه بهم زد هوش از سرم پر   یلیبا س  آخرش

دهنم و تو صورتش توف  یحالم خوب شد و محکم خون تو یقهچند دق بعد
 دهنش.  یکه چون دهنش باز بود، رفت توکردم  

زدم و با  یکه لبخند  کردیلحظه مکث کرد و داشت با تعجب نگاهم م یه
 . ینکف زم  یختدهنش، ر یکه بهش زدم خون تو  یلیس

 . کردنیبودن و با تعجب نگاهمون م یستادهزنا وا ی بقیه

 مش. نوبت من بود که بزن ینبار و ا یندستم هولش دادم که افتاد زم با

 یدهروش و شروع کردم به مشت زدن بهش که موهام از پشت کش نشستم
 داشتن که منو  یشد و دو تا زن منو گرفتن و سع



 پوسته دور کنن.  یاهزن س از 

دفعه با  یهکه   زدمیداد م زدم،یکه به صورت و دست زنا چنگ م  همونطور 
 و زنا هم  یمباز شدن در سلول همه ساکت شد

 . و ول کردن دستام

باغ وحشه  ینجاا ینبه تک تکمون نگاه کرد و داد زد:فکر کرد یعصبان  نگهبان
 یارین؟در م یباز یکه وحش

 رو باغ وحش بدونن!  ینجاداشتن که ا یریگ  چه

من مکث کرد و همونطور  یدنحرفش نگاه به تک تکمون انداخت و با د بعد
 دعوا راه انداخته؟  یهم بود گفت: ک  یکه اخم هاش تو

به هم انداختن و انگشت اشاره اشون و به  یخوبم نگاه  یها یسلول هم
 سمتم گرفتن. 

و  یرنبه لب نشوند و دستور داد تا دو تا از نگهبان ها منو بگ یلبخند مرده
 ببرن. 

کردم نشون ندم   یسع یول شدیم یشتر شدن نگهبان ها ترسم ب یک نزد با
 باهاشون راه افتادم.  یربدون شلوغ کا ینواسه هم

 عالمت بزرگ قرمز داشت.  یهاتاق بردن که روش  یهبه سمت  منو

 تنش بود نگاه کردم.  یدکه روپوش سف  یباز شدن در به مرد با

 شده؟  یچ -



 منو سمت تخت برد و گفت: شوک الزمه!  نگهبان

حرفش وحشت کردم و زود دستش و گاز گرفتم و سمت در رفتم که  ینا با
 محکم منو گرفت و سمت تخت برد.  یگهن دنگهبا

 اونا محکم منو گرفته بودن.  یول کردمیم تقال

 یاز نگهبان ها وقت   یکی  یپا  یر پام و بردم باال و محکم زدم ز  یحرکت آن   یه  تو
 که به   یاون خم شد دستش و گرفتم و با ضربه ا

زدم محکم گردن دوتاشون و گرفتم و به هم کوبوندم که  یهنگهبان دوم پای
 افتادن.  ینزم یرو یهوشب

 به سرم خورد.  یزیدفعه از پشت چ یهبکشم که  یقینفس عم خواستم

 . یدمبود و د یفلز  یلهدکتر و که تو دستش م یر و تصو ینزم افتادم

 نثارش کردم و چشمام بسته شد.  یدلم توف  تو

*** 

روم زود چشمام و باز کردم و همونطور که  یخسطل آب  یهشدن  یدهپاش با
 به اطرافم نگاه کردم.  زدمینفس نفس م

 بودن.  یستادهسرم وا یدوتا نگهبان با دکتر باال همون

 بلند شم که نتونستم.   خواستم

 شد.  یشتر دست و پام که به تخت بسته شده بودن ترسم ب یدند با

 . یههخوب خانم کوچولو وقت تنب-



دکتر بود نگاه کردم  یدستا یاز حدقه در اومده به شوکر که تو یچشم ها با
 . دادمیو محکم خودم و تکون م

و حس کردم و بعدش بدنم  یبد یلیخوردن شوک به پهلوم سوزش خ با
 . یدنشروع کرد به لرز

 رحمانهیشدم و اونا ب  یهوشبار بهم شوک زدن که هر بار از شدت درد ب چند
 سطل آب روم  یهکردن   یدوباره  با خال

 کردن.   بیدارم

از نگهبان   یکیمتحرک شدم، از تخت جدام کردن و    یمرده    یهمثل    ینکها  بعد
 کولش انداخت و به سمت سلول ها   یها منو رو

 . برد

 . دیدمیو برعکس م یو همه چ  خوردمیتکون م یگون   مثل

در و باز کردن و منو انداختن داخلش و بعد  یدیمسلول رس یهبه  ینکها بعد
 قفل کردن در رفتن. 

و روش  یدمکه بود کش  یساعت به زور خودم و سمت تخت  یمحدود ن بعد
 نشستم. 

 . کردمیتعجب به اطراف نگاه م با

 نبود.  یزیتخت چ یهقفس بودم و توش به جز  یهاتاق شب یه تو



به هم  یهکه شب  ییلول هابه س یها رفتم و از پشتشون نگاه  یلهسمت م 
 بودن انداختم. 

 بود.  یانفراد ینکها مثل

 . یدمراحت سمت تخت رفتم و روش دراز کش یالخ با

 . یسر خر  یچبهتر بود، بدون ه ینجاا حداقل

 ساعت چشم هام و بستم و استراحت کردم.  یه حدود

نداخت غذا ا  ینیس  یهکه اومده بود     یتخت نشستم، نگهبان   یباز شدن در رو  با
 داخل و بعد رفت. 

 دادم.  ینیکه آورده بود نگاه کردم و به صورتم چ  ییغذا به

 و رو کردم.  یر که آورده بود و ز  ینشستم و با قاشق سوپ ینزم روی

 داره!  یمعلوم بود که چه طعم یافشق از 

 سوپ شدم و نون کنارش و برداشتم و مشغول خوردنش شدم.  یالخ بی

 افتاد.  ییکه نگاهم به سلول روبه رو  جویدمیدهنم و م ینون تو 

 به سقف بود نگاه کردم.  یرهبود و خ یدهتخت خواب  یکه رو  یپسر بور الغر   به

 ُمرده.  کردییبود که فکر م یداونقدر سف رنگش

 انگار نه انگار.  یولزدم تا توجه اش و جلب کنم  سوتی

 که مسخش شده.   یدهد یسقف چ  یتو دونمنمی



 شنوی؟یالو؟....... م-

 و نگاهش کردم.   یدملبم و برچ  کنهیطرف و نگاه نم  ینهنوز هم ا یدمد  وقتی

با  ییبلند گفتم : الو...... سلول روبه رو یتر شدم و با صدا یک ها نزد یلهم به
 ُمرده.  ......یدتوام!......بور...... سف

 که نداد به خودم شک کردم.   جواب

من  یداون َمرده که مزاحمم شده بود هم نفهم کنه؟یفرق م ینازبون ا نکنه
 . گمیم یچ 

 یض........... معتاد مر ی؟.......... الوووو کر فهمین؟یآقا با شمام، زبون منو م-
 با توام. 

 . اومدیبهش م یلیآخه خ یدنکلمه شروع کردم به خند  ینگفتن ا  با

 . یدههم الغر بود و هم رنگ پر  چون

 خماره؟!  نکنه

 نخ هم به من بده.  یه یدار یگار !....... اگه سی؟الو معتاد-

 دفعه چنان برگشت سمتم که گفتم گردنش شکست!  یه

 بود.  یدهمونده بود و فقط سرش به طرف من چرخ یحالت قبل یتو بدنش

 با جذبه نگاهم کرد.  یحال ول بی

 خفه شو. -



 شد.  یرهحرف دوباره به سقف خ ینگفتن ا  بعد

پرت  یدفعه قاشق کنار دستش و برداشت و طور یهبگم که  یزیچ  خواستم
 ها نبودن حتما  یلهکرد سمتم که اگه م

 تو سرم.  خوردمی

 با اخم نگاهم کرد.  ینبار تختش نشست و ا یکردم که روتعجب نگاهش   با

 . کنمیم یمونتاز زنده بودنت پش ی،با من حرف بزن  یگهبار د یه-

 بودم!  یمونحاالش هم پش همین

 و پشتش و بهم کرد.  یدحرف نگاهش کردم که خواب بی

ها که باعث شد پام درد  یلهبه م یو بعد زدن لگد یدمکش  یا یحرص پوف
 کنه. 

 . یدمزنان سمت تختم رفتم و روش دراز کش گلن

بهش کردم و منم پشتم و کردم و سرم و محکم کوبوندم به تخت که  نگاهی
 تخت خورد و سوخت.  ی یلهبه م

بالش گذاشتم و شروع کردم  یسرم و آروم رو دادمیکه ماساژش م  همونطور 
 .یوارد یرو یدنبه شکل کش

 

* 

 بود.  یوار بودم و کارم فقط زل زدن به د یانفراد یبود که تو یروز دو



 بکوبم.  یوار سرم و به د خواستمیکه م  رفتیاونقدر حوصله ام سر م گاهی

 . دادمیتخت نشسته بودم و پاهام و تکون م یحوصله رو بی

 شد.  یز از نگهبان ها نگاهم ت یکیاومدن  با

 گذاشت.   ینزم یسمت سلول من اومد و غذا رو رو نگهبانه

 نشستم.  ینزم یها حمله بردم و رو یحشو مثل

 . خوردمیگشنه ام بود که با دست غذا م  اونقدر 

سلول روبه   یک به نگهبانه که مشکوک نزد  زدمیم  یسکه انگشتم و ل  همونطور 
 نگاه کردم.  شدیم ییرو

 ین،گذاشت و بعد گذاشتنش  زم  ینیس یر ز یکاغذ  یهباز کردن در سلول  بعد
 در و قفل کرد و رفت. 

 برداشت نگاه کردم.  ینیس یر متحرک که بلند شد و کاغذ و از ز یمرده  به

 به من افتاد.  نگاهش

 یه؟گفتم : اون چ  چسبیدمیها م یلهنگاهش کردم و همونطور که به م خیره

باال رفته مشکوک نگاهش کردم که اخم هاش و در هم کرد و گفت   یابروها  با
 نداره.  ی: به تو ربط 

تختش دراز  یحرف و زد و بعد پشتش و بهم کرد و دوباره رو ینتحکم ا با
 . یدکش

 . کردمیم یکارهاش و تالف   باید



 لبم نشوندم و شروع کردم به داد زدن.  یرو یپوزخند پس

 بااااااان! نگهبااااااان....... نگه-

 داد زدم که باالخره دوتاشون اومدن.  اونقدر 

 اخم نگاهم کردن.  با

  خوای؟یم یچ -

 انگشتم سلول روبه رو، رو نشون دادم.  با

 کرده.   یمقا یزیچ یهاون -

 ! یته؟زد : نکنه اسباب باز پوزخندی

 مونده بود.  یرهو من نگاهم به نگاه اخم آلودش خ یدندو خند هر 

 . یدگردنش کش  یوانگشتش ر  با

 بود!  یدتهد مثال

 زدم و روم و برگردوندم.  پوزخندی

 نگهبان بهش کاغذ داد.  یه-

 دو برگشتن و بهش نگاه کردن.  هر 

دستش  یگشتن تو  یسمت سلول رفت و بازش کرد، بعد کم یع سر  نگهبان
 کردن.   یداکاغذه رو پ

 دستت و باز کن. -



 :واقعا؟! تعجب دستش و سمت نگهبانه برد و گفت  با

دفعه دستش و باز کرد و محکم کوبوند به  یهنگاهش کرد که  یجگ  نگهبانه
 صورتش. 

 . یرتشو گزارش کرد و سمتش رفت تا بگ یزیچ یعسر  یهدوم نگهبان

 . زدینگهبانه افتاده بود و پشت سر هم بهش مشت م روی

 بود نگاه کردم.  ینزم یکاغذ که رو  یها یکهت به

 .بردنشیم یاومدن چند نگهبان از سلول در آوردنش و سمت خروج  با

و همونطور که دستش و از دست نگهبان ها آزاد  یستاددفعه وسط راه وا یه
 . یامگفت :خودم م  کردیم

 ها ازش فاصله گرفتن.  نگهبان

 آورد.  یورشبرگشت و به سمت من  یع سر  یلیقدم که رفت خ چند

 ها دور بشم.  یلهبود فرصت نکردم از م یع سر  یلیکه کارش خ  ییاونجا از 

 یلهکه سرم محکم به م  یدموهام و گرفت و سمت خودش کش یدکه رس  بهم
 ها خورد. 

و خواستم خودم و خالص کنم که با دستش محکم چونه ام و  یدمکش  دادی
 گرفت. 

 ..... خودت و مرده بدون. یکرد  یکار اشتباه -



لحظه  ینتا آخر  یز من جداش کردن وبردنش ولا یها به سخت  نگهبان
 نگاهش زوم من بود. 

 دروغ گفتم.  یدمبگم نترس اگه

 نشستم.  ینزم یدادم، رو یکه سرم و ماساژ م  همونطور 

 . کردیم یتماذ یلیگلوم خ  یتو بغض

 ینا یخاطر که تو ینبه ا یدشا کردم؛یبغض م ترسیدمیهر وقت م همیشه
 کنم!   یهکس و نداشتم که بهش تک  یچمواقع ه

 زدم و چشمام و بستم.  یهتک یوار به د یشههم مثل

 اشکام شد.  یزشبود که باعث ر یتلنگر  یه همین

*** 

 بودم.  یدهخواب ینزم یحرکت رو یبود که ب  یساعت  چند

 یرو یهوشمتحرک که ب ینشستم و به مرده  یع اومدن چند نگهبان سر  با
 اه کردم. نگ شدیم یدهدستاشون کش

 انداختنش کف سلول رفتن.  ینکها بعد

 غم نگاهش کردم.  با

 بگم دلم براش سوخته بود، دروغ نگفتم.  اگه

 دادم.  یهتک یوار گونه ام پاک کردم و به د  یخشک شده ام و از رو یها اشک 



 . زدیتنش زار م  یپاره اش تو  یراهنبود و پ  یادز  یلیگونش خ  یرو  یها  زخم

 چشمش کبود شده بود.  یر بود و ز یختهر یشونیشپ یرو موهاش

 بازم جذاب بود!  یناهمه ا با

 بودم که با باز شدن چشماش شکه شدم.  یرهخ بهش

 یمکث بلند شد و رو ی؛ بعد لحظه احالتش بهم نگاه کرد یب  یچشم ها با
 نشست.  ینزم

لبش و  یزانوش گذاشت و با انگشت شصتش خون گوشه  یو رو دستش
  پاک کرد.

 شد.  یختنم س یکه با حرفش موها  کردمینگاهش م ترسیده

 ! دمی...... بهت قول مکنمیبدبختت م-

 !مردی؟یم دادییم یاگه قول خوشبخت  حاال

 زدم.  یپوزخند یبودم ول یدهترس ینکها با

 !دمی..... بهت قول مکنمیکار و م  ینحقت بود....... اگه بازم بشه هم-

 براش نازم کردم و روم و برگردوندم.  ینگاهم کرد که چشم وحشی

 نگاهم کرد.  یهمونطور یا یقهشده چون چند دق یعصبان  یلیبود خ معلوم

 . شدینم یاز نگاهش فرار کنم ول خواستمیم یوار به د خیره

 . یدمکش  یاومدن نگهبان زن، نفس راحت  با



 . یرونب یاب-

 ی؟واسه چ -

 تموم شد.... زود باش.  یانفراد-

 اومدم.  یرونسمتش رفتم و از اون قفس ب یلبخند پرنگ  با

تکون  یدبراش تکون دادم که سرش و به عنوان  تهد یرد شدن دست  موقع 
 داد. 

 تک تک اون زنا رو ببوسم.  خواستمیکه به سلول رفتم، م  همین

 ودن، بود! جمع بهتر از تنها ب یهکتک خوردن از   یدمبود که فهم ینجاا و

 سالم دادم.  یدمجد یها یلبخند به هم سلول با

بود  یهر چ  یهم اصال آدم حسابم نکردن ول یهم جوابم و دادن و بعض اونا
 سلول قبل بهتر بودن.  یاز زنا

 نداشت.  ینهبوز ینجاا حداقلش

 نگاه کردم.  یهو به بق یدمتختم دراز کش روی

 یر تخت نشسته بود و زنج یه یالبا یگهد یکی نوشت،ینامه م یهبا گر  یکی
 . دادیدستش و تکون م یتو

بودن  یکار  یز در حال تم یاعده هم  یهها مشغول حرف زدن بودن و  بعضی
 من در حال خواب!  یهشب یا

 بهم لگد زد.  یکیدفعه  یهو بستم و خواستم بخوابم که  چشمام



 بود نگاه کردم.  یستادهسرم وا یکه باال  یتعجب به زن  با

  یه؟چ-

 قانون اول زندان بود.  ینو ا خورنتیم یپرو نباش اگه

  ی؟خاله اومد یخونه  یفکر کرد-

 دادم و پاهام و بغل کردم.  یهبالشت تک به

 نه! چون من خاله ندارم. -

 قرمز شد.  صورتش

 . یواسه شام غذا درست کن یدپاشو با-

 ! یزندان واسه کلفت  یومدممن ن-

اومدم آب خنک بخورم؛اگه -باز ادامه دادم یشتعجب نگاهم کرد که با ن با
 . یارب یوانل یههست لطفا 

 .!کردمینم ینداره وگرنه باهاش شوخ  یشوخ  یجنبه  دونستمنمی

 تموم شدن حرفم موهام و محکم گرفت و منو بلند کرد.  با

 پررو؟!  یدختره  یگفت   یتو چ -

 و باال بردم. هام  دست

 بپزم واسه شام؟!  ی... گفتم چ یچیه-



موهام و از دستش در آوردم و همونطور که سمت گاز  ینگاهم کرد، فور گیج
  یزیچ یهگفتم : خودم   رفتمیم

 فکرش و نکن!  یادتو ز کنمیم درست

و  یانفراد یو حوصله  خوردیبه هم م ینجاا یکه حالم از غذاها  ییاونجا از 
 نداشتم مجبور شدم که خودم و حرف 

هم بخوره و هم  یکتک حساب   یهکن جلوه بدم،وگرنه حقش بود که   گوش
 بزنه! 

 سبز مشغول خرد کردنشون شدم.  یاو لوب یاز برداشتن قارچ و پ با

سبز و هم اضافه کردم   یاو سرخ کردم و قارچ و لوب  یاز کارم تموم شد؛ پ  همینکه
 ع کردمها شرو یهادو یختنو با ر

 تف دادنشون.  به

 یختمخودم ر یبشقاب برا یهکارم تموم شد،دست هام و شستم و   ینکها بعد
 رفتم.  یز و سمت م

 واسه خودش بکشه.  خورهیم یغذا حاضره هر ک -

 توجه شروع کردم به خوردن.  یب  بعد

 . گشتیدر هم برم یبا چهره ا رفتیسر قابلمه م یک   هر 

 ! ی؟درست کرد یهچ ینا-

 ا! غذ-



 . کردنینگاهم م یتعصبان با

 ! ییه؟چه غذا ینا-

 چونه ام گذاشتم.  یر گذاشتم و دستم و ز  یز و رو م چنگالم

 . یمیهرژ یغذا-

 به تک تکشون انداختم.  نگاهی

 . شهیم یهتوص یلیو به شما هم خ-

 یز م یکه گفته بود غذا درست کنم، دستش و محکم رو  یدفعه همون زن  یه
 کوبوند. 

 ! ی؟تو ما رو مسخره کرد-

غذا درست کن منم  یتفاوت گفتم : نه.... گفت  یاخم هاش نگاه کردم و ب  به
 که تو خوشت   یستمشکل من ن یگهکردم؛ د

 . نمیاد

 و گفت که غذا رو دور بندازن.  یدکش  یا یحرص یها نفس

 نگاه کردم. تفاوت بهشون  بی

 ! یختنبشقاب و هم دور ر یتو یغذا یحت  نامردا

 شدم...... شب خوش.  یر من که س-

 . یدمسمت تختم رفتم و روش دراز کش به



 پتو، اونقدر خسته بودم که زود خوابم برد.  یدنزدم و بعد کش لبخندی

 شدم.  یدار به هم خوردن بشقاب و قاشق از خواب ب یبا صدا صبح

 نگاه کردم.  چیدیو م یز که م  یحرص به کس با

 چه خبرته؟!..... اونا رو بهم نکوب. -

 برام ناز کرد.  یچشم پشت

 ! ینخودت بچ یاب یاداگه خوشت نم-

 صداش و نشنوم.  یگهبالش گذاشتم تا د یر و سرم و ز یدمکش  یقیعم نفس

 نشستم.  یز شکمم، به اجبار بلند شدم و بعد شستن صورتم؛ دور م یصدا با

دستم و  یع از سبد، نون بردارم که با خوردن قاشق پشت دستم سر  خواستم
 . یدمپس کش

دستش   یتو  یر که زنج  ینگاه به دستم که قرمز شده بود کردم و با اخم به زن   یه
 شدم.  یرهچرخوند خ یو م

 ! کنی؟یم یکار چ-

 . دیمیان، نون نم یمکه رژ  ییه کساب ینجاما ا-

 نگاه کردم.  خندیدنیکه م  ییاخم به اون و زنا با

 . یکن  یفتکل یینکه واسه من تع  یستین یتو در حد-

 برداشتم.  یدستم و دراز کردم و زود تکه نون  دوباره



 . یدنشدهنم گذاشتم و شروع کردم به جو یو تو نون

 . یرونرد، نون پرت شد بکه به پشتم خو  یدفعه با مشت محکم یه

 که پشتم بود نگاه کردم.   یتعجب و سکسکه به زن  با

 یهبرداشتم و    یآب   یوانزود ل  شدم؛یپر اشک شده بود و داشتم خفه م  چشمام
 . یدمنفس سر کش

 ! یابو؟چته  یهووو-

 نه تو!  یجوجه فکل کنیمیما حکومت م ینجاا-

 محکم با پاش به شکمم زد که از درد خم شدم.  بعد

 و محکم در حال زدنم بودن.  دادنیفرصت تکون خوردن نم بهم

 و دونستم!  یبود که قدر سلول انفراد ینجاا و

 خم شد و در گوشم گفت : آقا سالم رسوند.  یکیکامال له شدم؛  ینکها بعد

 تعجب نگاهش کردم.  با

 ! یی؟! چه آقایه؟چ منظورش

که راه افتاده بود، دو نگهبان اومدن و من بدبخت، دوباره به   یدادیداد و ب با
 عنوان مجرم به اتاق شکنجه برده شدم. 

 .یدمکه بهم خورد،لرز  یشالق  ینبسته شدن دستام و اول با

 .  اومدیاز دستم برنم یو من کار کردیها پشت سر هم تنم و لمس م شالق



 هم نداشتم.  یستادنن سرپا اتوا یشکنجه ام کردن که حت  اونقدر 

 یبهم پوشوندن و به سمت انفراد یدیجد یباز کردن دستام لباس ها بعد
 بردنم. 

 و رفتن.  ینسلول و که باز کردن پرتم کردن کف زم در 

 و چشمام و بستم.  یدمخواب ینزم یحال رو بی

 خوب زدنت.  یلیخ-

 ش بود. لب یپوزخند رو یدمکه د  یزیچ ینو باز کردم و اول چشمام

 منظورشون از آقا اونه؟!  یعنیکار اون بوده.   پس

 منتظر باش.  یارمبدتر هم سرت م یناز ا ی،هنوز کامل تقاص پس نداد-

 یدهکه از گونه ام چک  یبهش بدم روم و برگردوندم و اشک  یجواب  ینکها بدون
 بود و پاک کردم. 

و از جنس مرگ   یخواب طوالن   یه  خواستیکه دلم م  سوختیاونقدر م  بدنم
 تجربه کنم. 

 تنها مرحمم مرگ باشه.  شاید

 ! بینهیم یادخدا اون و هم برام ز یحت  ولی

زدم که کم مونده  یغ زدن، اونقدر ج یغ شدم و نشستم؛شروع کردم به ج بلند
 بود هنجره ام پاره بشه. 

 . زدمیم یغو ج کوبیدمیم یوار و به در و د خودم



 . یدمگرفتم و کش  هیشو از ر موهام

 کنم.   یخال یکجا یو از زندگ  یمتموم دق و دل خواستممی

 آمپول بهم زدن و رفتن.  یهنتونستن آرومم کنن  یها وقت  نگهبان

افتادم و چشمام  ینزم یرو حالیزود ب  یلیحالم کرد، که خ یاونقدر ب  آمپول
 خود به خود بسته شد. 

*** 

 چرخش قفل چشمام و باز کردم.  یصدا با

 سلول چشمام باز تر شد.  یها یلهم یجلو یدنشد با

 تو؟! -

 اش گذاشت.  ینیب یاشاره اش و جلو انگشت

سمتم اومد و بازوم و گرفت؛ با خودش منو سمت در   یع باز کردن قفل سر   بعد
 . یدکش  یخروج 

 ! کنی؟یکار م  یو با اخم روبهش گفتم:چ  یستادمراه وا وسط

 ! دزدمتینگاهم کرد و گفت : م یخیش یچشم ها با

 هاااان؟! -

.... فکر نکن شهیجونت تموم م  یمتکتک خوردن من به ق  –و خم کرد    سرش
 که با چند تا شالق تموم شده. 



که منو  یهست  یاصال مگه تو ک  - یدمکش یرونو محکم از دستش ب دستم
 ! کنی؟یم یدتهد

 کنم.   یخودم و واسه تو معرف  بینمیالزم نم -به پشت سرم انداخت  نگاهی

 یبوق   یتقال کردم که با صدا  یدکش  یمحکم دستم و گرفت و سمت خروج   بعد
 ها از سلول هاشون یکه اومد تموم زندون 

 اومدن.  بیرون

 خودم باهاش رفتم.  یها اونقدر ترسناک بودن که خودم با پا بعضی

و خواستن سمتمون  یدنموننگهبان ها د یماومد یرونکه ب  یانفراد بخش از 
 از نگهبان ها که زن بود  یکیکه   یانب

 افتادن.  ینزم یرو یهوششوک زد و اونها ب بهشون

 طرف آقا.  یناز ا-

بود که انقدر بهش احترام  یک  ینمگه ا کردم،یتعجب نگاهشون م با
 ! ذاشتنیم

 . دیدمیروح کنارم م یو ب  یخیجسم  یهکه فقط   من

و تند تند از پله ها باال رفت و منم چند جا محکم  یمسمت پله ها رفت به
 و زانوم نابود شد.  ینخوردم زم

 یکوپتر سمت مون اومد و طناب   یهل  یه  یدیم؛که به پشت بوم زندان رس  همین
 شد.  یزونازش آو



 رد. از طناب باال رفت و منتظر نگاهم ک یموناون مثل م اول

 باال.  یاب-

 شدنم کمک کنم؟! یدهکه به دزد  یمآدم یفکر کرد-زدم پوزخندی

کوپتر دور شدم و از پشت بوم خودم و پرت   یاز هل  یع تموم شدن حرفم سر   با
 . یینکردم پا

 بود که جنازه شدم.  یادارتفاعش ز اونقدر 

 . یدنبلند شدم و شروع کردم به دو یسخت  به

 شدم.  یکیاز کوچه ها رفتم و وارد بوت یکی توی

 اتاق پرو عوض کردم.  یزود چند لباس برداشتم و تو خیلی

 یرونب رفتیکه سمت در م  یاومدم و با زن  یرونتموم شدن کارم از اتاق ب با
 رفتم. 

 زود از اونجا دور شدم.  یلیو من خ یستادزنه وا یر به صدا در اومدن دزدگ با

 رو.  یادهپ یو آروم شروع کردم به راه رفتن تو یدمکش  یراحت  نفس

رد نگاهشون و  یاومدن چند نفر از روبه رو مشکوک نگاهشون کردم وقت  با
 گرفتم به پشت سرم که چند نفر با هم 

 . یدمرس اومدنیم سمتم

 یدمکه رس  یابونم، به خها رد شد  ینماش  یراهم و کج کردم و از البه ال  ترسیده
 و از کوچه  یدنشروع کردم به دو



 استفاده کردم.  یرد گم کن یکوچه ها برا  پس

 نفسم رفت.   اومدن،یم  یادیکه پشت سرم با سرعت ز  ییها  ینماش  یدند  با

ها که لحظه به  ینگفتم و با ترس به ماش  یا یلعنت  یدمبن بست که رس به
 نگاه کردم.  شدنیم یکملحظه نزد

 شدن.  یادهو چند تا از افرادش پ دشخو

 ! یام؟من ب یا یایخودت م-

 . یاممن با تو نم –داد زدم  یبلند یصدا با

 تکون داد و سمتم اومد.  یحرفم سر  ینا با

 دستش گرفت.  ینگاهم کرد و بازوم و تو یدکه رس  بهم

 . یمبخواب تا برس یکم-

دستاش  یرو یهوشبه سرم ب یتعجب نگاهش کردم که با خوردن ضربه ا با
 افتادم. 

 . یدمد ینماش یه یکه باز کردم خودم و تو  چشم

 که کنارم نشسته بود نگاه کردم.   بهش

 ! خوای؟یم یتو از جون من چ -

 . یادپرحرف خوشم نم یاز آدم ها یادز –صورتم آورد  یو جلو دستش

 . دزدییمن و م کنییپس غلط م –و محکم پس زدم  دستش



 . یدمکه به صورتم خورد محکم به در چسب  یلیس با

 ! یدی؟فهم یزنیحرف م ینطوریکه با من ا  یهآخر  یدفعه -

 که زد تند سرم و تکون دادم.   یداد با

 حاال هم خفه شو حوصله ات و ندارم. -

توف کردم که نگاه  یندهنم و کف ماش یحرص نگاهش کردم و خون تو با
 نگفت.  یزیبهم انداخت و چ یبد

 و نگاه کردم.  یروندادم و ب یهتک یشهو به ش سرم

 به اطراف نگاه کردم.  یالو یهبه  یدنمونرس با

 پوش به استقبالش اومدن.  یاهو س یکلینفر مرد ه چند

 شدم.  یادهشدنش منم پ یادهپ با

از مرد ها  یکیکه با حرف   رفتمیرفت و منم پشت سرش م یدر ورود سمت
 . یستادوا

 کارتون خبر دارن؟!   ینادوارد خان پدرتون از ا-

 که بهش زد چند قدم عقب رفتم.   یمشت محکم با

 ! ی؟گفت   ی:تو چ یدکش  یادفر  یتعصبان با

 م... من. –به من من افتاد  مرده

 ! یدید؟.... فهمکشمتونیم یدصدا کن یک منو به اسم کوچ یگهبار د یه-



من دخالت   یآخره که تو کارها  یدفعه    –تکون دادن که ادامه داد    یسر   همه
 . کنیدیم

 انداختن و مرده معذرت خواست.  یینسرشون و پا همه

 بود؟! ادوارد!  یمگه اسمش چ  حاال

 از اتاق ها رفت و در و محکم بست.  یکیسمت  یمکه شد  یالو وارد

 اومد.  یرونبودم که زود در و باز کرد و ب یستادهوا وسط سالن یفتکل بال

 کنم؟!   یکار بلند گفتم : من االن چ یمن که رد شد با صدا از 

 . یامباش تا ب ینجاهم –برگشت  سمتم

 رو محکم کوبوند و رفت.  یالدر و بعد

 یکی  یقرمز رو  یبرفتم و بعد برداشتن س  یز م  یرو  یها  یوهسرعت سمت م  با
 از مبل ها ولو شدم. 

 بخورم.  یو چطور یبس دونستمینم یادز یگشنگ   از 

 گذاشت.   یز م یو رو یاز خدمتکار ها سمتم اومد و لباس یکی

 . یناستراحت کن تونینیاتاق، م ینباال سمت راست سوم یطبقه -

 تکون دادم که رفت.  سری

 یرهنو پ یلگذاشتم و به لباس ها که شلوار   یز م یمانده رو رو یباق  سیب
 بود نگاه کردم.  یمشک 



 که خدمتکار گفته بود رفتم.   یبرداشتنشون سمت اتاق  بعد

 بودن برخورد کردم.  یدو سف یرنگ آب  یبکه ترک  یلیباز کردن در، با وسا با

 گرفتم.   یع دوش سر  یهاتاق بود رفتم و  یکه تو  یسرعت سمت حموم به

 تخت ولو شدم.  یرو یدجد یلباس ها یدنپوش بعد

 . یدمپر   یع سر   یزیشکسته شدن چ  یدر حال بسته شدن بود که با صدا  چشمام

 رفتم و از پله ها سالن و نگاه کردم.  یینپا یسمت طبقه  فوری

 مرد درحال جر و بحث بودن.  یهو  ادوارد

 یادوارد که عصبان  یکه شکسته بود نگاه کردم و چشم هام رو  یا یشهش به
 موند.  ثابت رفتیراه م

 . کردییم یدو کردم که تو با یمن کار-

 . یفتهکه آبروم به خطر ب  کنمینم یمن کار –با پوزخند بهش نگاه کرد  مرده

من به خاطر تو اون کار ها رو  –اش و گرفت  یقهبرداشت و  یز خ سمتش
 ! فهمی؟یکردم م

م وقت نگفتم برو آد یچمن ه –کتش و از چنگش در آورد   یتبا عصبان مرده
 بکش. 

من واسه نجات تو اون کار و  –به موهاش زد  یچنگ  یزد و عصب پوزخندی
 کردم. 

 .یات بود که از پدرت مراقبت کن یفهتو وظ-



که پسرت و تو زندان ول   ینهتو ا ی یفه!.... وظی؟ندار یفهتو وظ ی؟تو چ -
 ! ی؟کن

ام و انجام  یفهوظ یکاف   یمن به اندازه  –مبل نشت  یو کرد و رو پشتش
 یدادم..... به لطف من آقازاده شد

 .یخودت قدرش و ندونست  ولی

وقت نخواستم پسرت باشم چه برسه  یچمن ه –پوزخند نگاهش کرد  با
 آقازاده! 

 یب  کشیدیو سر م یوانو همونطور که ل یختخودش ر یبرا یشراب  مرده
 من  یتفاوت گفت : زود از خونه 

 خوام واسم دردسر شه.  یو اون دختر و هم ببر نم برو

 که واقعا پدر نبود نگاه کردم.   یتاسف به پدر با

 ی.... انتقام همه شهیتموم نم ینجاکار ا  ینتکون داد و گفت : ا یسر  ادوارد
 . گیرمیرو ازت پس م یناا

 . یستمسمت پله ها اومد که من فقط تونستم وا تند

 قرمز نگاهم کرد.  ییچشم ها با

 . یامتا ب یستاوا-

 تکون دادم که از کنارم رد شد و سمت اتاقش رفت.  سری

 اومد و بازوم و گرفت.  یرونکوله ب  یهبعد با  مدتی



 . یمو راه افتاد یمشد ینیسوار ماش یمرفت یروندر که ب از 

 .کردمیو نگاه م یرونحرف  ب بی

 انداختم.  ینگاه  یمکه روبه روش بود  یبه هتل توقف با

 بپوشش.  –سمتم گرفت  یسیگ  کاله

 ینکیو به چشمام زد و خودش هم کاله و ع ینکیو که گذاشتم ع یسگ  کال
 گذاشت. 

 . یمرفت یرشو سمت پذ یمشد یادهپ ینماش از 

 . خواستیمیاتاق م یه –گفت   یآروم یگذاشت و با صدا  یز م یو رو کیف

 داشت با دقت نگاهمون کرد.  یبور یکه موها  زنه

 شناسنامه؟! -

 دستش گذاشت.  یا شناسنامه

 . یدفرم و پر کن-

 داد.  یلو که سمتش گرفته بود و پر کرد و تحو یفرم زود

 سمت راست.  7 یطبقه  2006اتاق -

 کرد و بعد گرفتن کارت اتاق دستم و گرفت و سمت آسانسور برد.   تشکر 

 زدم.  یهپشت سرم تک ی یشهش هفت و زود تر زدم و به ی دکمه

 . یمو با زدن کارت داخل شد یمکرد  یدااتاق و پ یقهباز شدن در بعد چند دق با



 سرم دادم.  یو باال ینکدر آوردم و ع یع و سر  یسگ  کاله

 پام انداختم.  یبود نشستم و پام و رو یزیونتلو یکه روبه رو  یکاناپه ا  روی

نگاه  کردیو چک م یو همه چ  زدیحوصله به ادوارد که دور اتاق چرخ م بی
 کردم. 

 ! کنی؟یم یکار رفت، چ یجسرم گ-

 تخت پرت کرد.  یو رو ینکشقفل کردن در تراس ع بعد

 . ریینم یرونتراس، از اتاق هم ب یبر  یحق ندار-

 ! یدی؟فهم –کرد   نگاهم

 ! یدی؟مفه –تکون دادم که داد زد  ییدتا یبرا سری

 آره.   -خودش با داد جواب دادم  مثل

 تخت ولو شد.  یلب گفت و رو یر ز یا خوبه

 که چشم هاش و باز کرد.   یستادمبلند شدم و باال سرش وا سریع

 . خوابمیتخت م یمن رو-

 ! ی؟چ  یگهد-

 تعجب نگاهش کردم.  با

 یزی! من که چدادن؟یجنتلمنانه که مردها انجام م یکو اون کارها پس
 .! بینمینم



 به پاش زدم.  یحرص لگد با

 . یکن  ینرفاه من و هم تام یدپس با یدیتو منو دزد-

نه  یهآزاد یشفکر کنم خالص شدن از اون قفس معن –زد  یهدستش تک به
 ! یدزد

ور و اون ور  یناگه آزادم پس چرا منو ا –نگاهش کردم  ینهبه س دست
 ! بری؟یم

بالش گذاشت و با چشم بسته گفت : واسه مجازات کردنت، که   یو رو  سرش
 ..... حاال هم برو کنمیبعدا مشخص م

 . بخواب

 . یدمکاناپه دراز کش  یتخت شدم و رو یالخ بی

بود چشمام گرم شد و به خواب   یشمزل زدن که کار هم  یوار ساعت ها به د  بعد
 رفتم . 

 . یدمزنگ در از خواب پر  یبا صدا صبح

 . کردمیب اطراف و نگاه متعج با

 قلبم تند تر شروع کرد به زدن.  یتخت خال یدند با

 و نگاه کردم.  یرونب یسمت در رفتم و از چشم آروم

 . یدپشت در رنگم پر  یسپل یدند با

 کنم.   یکار چ دونستمیاطراف و نگاه کردم و نم گیج



 و برداشتم و به تراس رفتم.  ینکمو ع یسکاله گ  زود

 شدم.  یدکه داشت از فرار نا ام  یادیتفاع زار  یدند با

 بالکن بودن نگاه کردم.  یک نزد یکه کم  یکنار  یبالکن ها به

سمت تراس رفتم و با باال رفتن از نرده اش بدون  یشکسته شدن در فور با
 . یدممکث پر 

 . خوردمیو محکم به نرده ها گرفته بودم و تاب م دستم

 ها در حال رفت و آمد بودن نگاه کردم.  ینپام که ماش یر ترس به ز با

 ها رد شدم.  یلهم یر و از ز یدمباال کش یو کم خودم

 . یدمکش  یقیبودم، موندم و نفس عم یدهکه خواب  همونطور 

تراس و باز کردم و رفتم  یا یشهدر ش یعبه تراس، سر  یساومدن چند پل با
 داخل. 

 به شانسم لعنت فرستادم.  بودن یدهکه خواب  یزن و مرد یدند با

مبل بود عقب   یکت زنه که رو  یدنبرم که با د  یروندر رفتم و خواستم ب  سمت
 . یدمشگرد کردم و پوش

 اومدم.  یرونمرده بود از اتاق ب یکه انگار برا  یز م یپول رو یفبرداشتن ک با

 و حواسم به همه جا بود.  رفتمیراه رو راه م یتو آروم

 یطبقه  ید گذشتم زود سوار آسانسور شدم و دکمه که از در واح همین
 همکف و زدم. 



 اومدم.  یرونباز شدن در قدم هام و تند کردم و از هتل ب با

 که کجا برم.   دونستمیو نم گذشتمیها م ینماش ینسرعت از ب با

 شد.   یشتر شدنم سمت کوچه، ترسم ب  یدهدور کمرم و کش  یحلقه شدن دست   با

 شدم.  یدهکوب  یوار دفعه به د یهکه   کردمیم تقال

 و برداشت و نگاهم کرد.  عینکش

 ساکت شو. -

 ! ی؟منو اونجا ول کرد ی:واسه چ یدمفاصله گرفتم و توپ ازش

 انداخت.  یو به اطراف نگاه  یدموهاش کش یالبه ال دستی

 موندنمون بودم تا پاسپورت ها آماده بشن.  یمناسب برا یدنبال جا-

 ! یام؟ب ییگفته من با تو قراره جا  یک -زدم پوزخندی

 باال انداخت و حرص درآر گفت:من.  ابرویی

 دوختم.   یابونکردم و نگاهم و به خ  یگفتن نداشتم پس فقط اخم  یبرا  حرفی

 . یمبر یدور با یناز ا یاب-

 که از جلو راه افتاده بود نگاه کردم و دنبالش راه افتادم.   بهش

 . یمشد یآپارتمان  و وارد یمو رد کرد یکوچه ا  چند

 . یمیهقد یلیمعلوم بود که خ یوارشدر و د از 

 در و باز کرد.  یتقه به در زد که مرد چند



 رو فشردن و داخل رفتن.  یگهدست هم د گرم

 حرص داخل رفتم و در و محکم کوبوندم که نگاهشون برگشت سمتم.  با

 در بود نشستم.  یککه نزد  یکاناپه ا  یزدم و رو یا یحرص لبخند

 قرمز داشت خوشحال شدم.  یکه موها  یاومدن دختر  با

 سالم کرد و کنارم نشست.  گرم

 . یخوش اومد-

 ممنون. -

 ! یم؟ارمهمون د ی:چرا نگفت  یدادوارد کرد و پرس روبه

 . یستباال انداخت و گفت : مهمون ن یا شونه

 با پوزخند نگاهم کرد و گفت :گروگانمه.  

 بهش زدم.  یبا تعجب نگاهم کرد که لبخند دختره

 و گرفت و سمت آشپزخونه برد.  دستم

 چونه ام زدم.  یر نشستم و دستم و ز یناهار خور یز م یصندل روی

 گذاشت و روبه روم نشست.   یز م یقهوه رو رو یها لیوان

 اسم من ِبال ست. -

 . یامنم آناستاز-

 دوست پسرمه. یمز ج –تکون داد و گفت  سری



 تکون دادم.  یکه کنار ادوارد نشسته بود نگاه کردم و سر   یپسر  به

 ! شناسید؟ی: شما ادوارد و از کجا م یدمام و مزه کردم و پرس قهوه

 .یمبود یما همکالس –زد  لبخندی

 ! ید؟شما کجا آشنا شد – یدتکون دادم که پرس سری

 و شل کردم و گفتم : تو زندان.  نیشم

 . یستن یدهم بع ینو گفت : از ادوارد جز ا خندید

 چرا؟! -

 ! یه؟به نظرت عاد یدهو دزد یزندان  یهاز زندان  –تر کرد  یک و نزد سرش

 ! یه؟روان یعنی –ترس نگاهش کردم  با

 کردم.   یمعلومه که نه... شوخ -دستم گذاشت یو رو دستش

 زدم و قهوه ام و خوردم.  یکمرنگ   لبخند

 . یممبل نشست یه یرو یمکه رفت  یراییپذ سمت

 ! ین؟پا انداخت و گفت : قراره کجا بر  یپا رو بال

 . یااسترال ریمیدستش و چرخوند و جواب داد : م یتو یگوش  ادوارد

 تعجب گفتم : کجا؟!  با

 . یاد و سرد گفت :استرالکر   نگاهم

 . رمینم ییمن جا –زدم  یهمبل تک یپشت  به



لباش بود گفت :قراره ما هم  یکه رو  یبهم انداخت و با لبخند ینگاه  جیمز 
 . یایمب

 نگفتم.  یزیباال انداختم و چ یا شونه

 . رفتمیم ینجاو از ا کردمیم یداپ یراه فرار یهحتما  یدبا شدینم اینطوری

 . کردمیبودم و فکر م یرهخاموش خ یزیونتلو به

 و به بال نگاه کردم.  یدمشونه ام از جام پر  یرو ینشستن دست  با

 ! یی؟کجا-

 . ینجاهم –و پشت گوشم زدم  موهام

 برام آورد.  یرفت و کت  یسمت اتاق  به

 . یرونب یمپاشو قراره واسه شام بر -

 ! یستیم؟ن یمگه ما فرار-

 و پرت کرد سمتم که رو هوا گرفتمش.  کت

 .  یر سخت نگ یادز-

 بهم زد و سمت اتاق رفت.  چشمکی

 کردم.   یسکاله گ  یر و موهام و کامل ز یدمکت و پوش  ینهآ  جلوی

 به خودم انداختم.  یو که زدم نگاه سرتاسر  عینکم

 بهش کردم.  ینگاه  یشمقرار گرفتن ادوارد پ با



 . کشمتیفرار به سرت بزنه مصورتم و گفت :فکر  یشد رو خم

 ! ترسمینگو م ینجوریا-

گفت : من ترس   رفتیم یرونو از کمد برداشت و همونطور که از در ب کتش
 . دمیو بهت نشون م یواقع

 . یدمکش  یا یبه کمد زدم و نفس حرص یحرص لگد از 

 کمرم گذاشت و به طرف در هولم داد.   یدستش و رو بال

 . رفتیمیخارج شدنمون از آپارتمان کنار هم راه م با

 . یمو غذا ها رو سفارش داد یمبود شد یک که نزد  یرستوران  وارد

 به پام خورد.  ییکه پا  کردمیو نگاه م یرونپنجره ب از 

 نگاه کردم.  کردیتعجب به ادوارد که نگاهم م با

 و نگاه نکن.  یرونآروم گفت :ب خم شد و یز م روی

 نثارش کردم و روم و برگردوندم. ییبابا برو

 ! یمبش ییشناسا ترسیدیم حتما

 به خوردن.  یمبود شروع کرد یتزاآوردن غذا که پ با

 رفتم.  یسسمت سرو یرو که تموم کردم بلند شدم و با بهونه ا غذام

 و رو کردم.  یر و که بستم با دقت همه جا رو ز در 

 . رفتمیامشب حتما م یدبود با یقطع صمیممت



 ها بود  یساز سرو یکیکه داخل   یپنجره ا سمت

 . رفتم

 . یرونزور باال رفتم و خودم و پرت کردم ب به

 سطل آشغال کنارم انداختم.  یو برداشتم و تو یسزود کاله گ خیلی

 یهچشمام گذاشتم و  یو رو ینکمع یکردمکه موهام و درست م همونطور 
 گرفتم.   یتاکس

 شدم و سمت برج رفتم.  یادهبودم پ یدهکه دزد  یپول یفپرداخت پول از ک با

کارت واحد و به   شناختیبود و من و هم م یخانم محترم یهکه   یرشپذ از 
 گم کردن گرفتم.  یبهونه 

 آسانسور رفتم و دکمه رو زدم.  سمت

 در و بستم.  که باز شد زود وارد واحد شدم و  همین

 لب هام نشوندم.  یرو یو پوزخند یدمکش  یراحت  نفس

 نداره!  یفرار واست کار یدزد باش وقتی

 انداختم.  یقشنگم نگاه  یخونه  به

 دلم واسش تنگ شده بود!  چقدر 

 در انداختم و سمت اتاقم رفتم.  یو جلو ینک و ع کت

 اومدم. یرونحوله ب یچیدنگرفتم و با پ  یع دوش سر  یه



 یام و با شلوار گرمکن مشک   یمشک   یو با حوله خشک کردم و تاپ بند  موهام
 . یدمپوش

 و دورم انداختم و سمت آشپزخونه رفتم.  موهام

 خودم درست کردم.  یقهوه برا یوانل یهجوش و روشن کردم و  قهوه

 انداختم.  یپام نگاه  یر قهوه سمت تراس رفتم و به شهر ز با

 آزاد چقدر خوبه!  زندگی

 نشستم و پاهام و بغل کردم.  زمین

 بهش زدم.  یقیروشن کردم و پک عم یگار نخ س یه

 قهوه ام و خوردم.  یگار تموم شدن س با

و  یدمدراز کش یصندل یباعث لرزم شد بلند شدم و رو یکاش یخنک  وقتی
 چشمام و بستم. 

 شنوم. اون لحظه دوست داشتم ب یبود که تو یزیشب تنها چ سکوت

 سرم گذاشتم.  یر پهلو شدم و دستم و ز به

 . یدمو روم کش یصندل یدسته  یرو پتوی

 فرو رفتم.  یقیوقت نبرد که چشمام گرم شد و به خواب عم خیلی

*** 

 . شدیچشمام گرد تر م شدیم یکمنزد یشتر چقدر که ب هر 



صورتم پخش   یو نفس هاش که تو  دیدمیم  یکینزد  یو از فاصله    چشماش
 . کردیحالم و دگرگون م شدیم

او بودم که با برخورد آب به صورتم از خواب  یاز سو اییگهحرکت د منتظر 
 . یدمپر 

 تعجب اطرافم و نگاه کردم.  با

 . زدیو قطره هاش به سر و صورتم شالق م باریدیم یدیشد بارون

 سمت خونه رفتم و در تراس و بستم.  زود

 کاناپه خودم و ولو کردم و به خوابم فکر کردم.   یرو یدم،به صورتم کش دستی

 خودم  تکون دادم.  یبرا یزدم و سر تاسف   نیشخندی

 ! ینی؟خوابت بب یآدم نبود که تو-

 .اومدیخوابم نم یگهد یافکار چرت دست برداشتم،  خواستم بخوابم ول از 

 صورتم فشار دادم و چشم هام و بستم. یل و رومب کوسن

 گوشه پرت کردم.   یهنفسم بند اومد برش داشتم و  وقتی

 و برداشتم و روشن کردم.  یزیونتلو کنترل

که   یمکث کردم و به آهنگ  کردیاز شبکه ها که آهنگ پخش م یکی روی
 گوش دادم.   شدیپخش م

 بودم.  ار یدوقت ب یر ها پشت سرهم پخش شد و من تا د آهنگ



نبرد که   یطول  یزیونصبح چشمام خسته شد و با خاموش کردن تلو  یدما  دم
 . یدمخواب

 شدم.  یدار صورتم وحشت زده از خواب ب یآب سرد رو یختنر با

 داده بود نگاه کردم.  یهترس به ادوارد که به اپن تک با

 داده بودم.  یهمبل تک یبه پشت  یدهبند اومده بود و ترس نفسم

 داره؟!  یمن کار یکردنت برا  یداپ یفکر کرد-

 . کردمیسکوت فقط نگاهش م تو

 شد. یکمنگاهم کرد و آروم آروم نزد وحشتناک

 . شهیواست بد تموم م -

 گفتن نداشتم.   یبرا یحرف  یچو ه زدمیترس پشت سر هم پلک م با

 دستش گرفت و بلندم کرد.  یو تو بازوم

 . یمو از واحد خارج شد یممت در رفتس یحرف  یچه بدون

 و در و محکم بست.  ینماش یه یپرتم کرد تو یدیمکه رس  ینگ پارک به

 . یشد و شروع کرد به رانندگ  سوار 

 بودم به در.  یدهبود و من چسب یادز سرعتش

 ! بری؟یکجا منو م-

 شدم.  یموننگاهم کرد که از حرف زدنم پش جوری



 دهنت و ببند. -

 ....ینم-

 که به دهنم زد حرفم نصفه موند.   یلیس با

 صدات و بشنوم.  خوامیاخم و داد گفت: حرف نزن نم با

 و خون کنار لبم و پاک کردم.  یدمبه لبم کش یحرص دست  با

 چسبوندم.  یشهحرص موهام و پشت گوشم دادم  و سرم و به ش با

 خورد و آهم در اومد.  یشهکه گرفت سرم به شدت به ش  یترمز وحشتناک  با

 . یرونب یدکش  ینو باز کرد و منو از ماش در 

 نگاه کردم.  یمکه توش بود  یالییتعجب به و با

 اومدن.  یرونب یمهسراس یمز که بال و ج  یمبود یدهنرس یبه در ورود هنوز 

 زد و از کنارش رد شد.  یمز به ج یمحکم ی تنه

 بهشون نگاه کرد.  یعصبان وارد شدنمون  با

 . یرونب-

 ! ی؟بکن خواییم یکار شد و گفت : چ یکشنزد بال

 . یرونو خم کرد و گفت :بال برو ب سرش

 یرونب یالدستش و گرفت و از و یعسر  یمز تا خواست دهنش و باز کنه ج بال
 رفتن. 



 بسته شد.  یبد یو با پاش محکم هول داد که با صدا در 

 رد. برگشت و نگاهم ک سمتم

 و عقب عقب رفتم.  یدمکش  یروندستم و از دستش ب ترسیده

 ! زنی؟یآروم گفت : منو دور م شدیم یککه نزد  همونطور 

 بگم.  یاز ترس چ  دونستمنمی

 که سمت کمربندش رفت با تعجب نگاهش کردم.   دستش

 بودم.  ینجز ا یاهر گونه صحنه منتظر 

کمربند و در آورد و   یع سر   یلیگشاد شده بود و زوم دستش بود که خ  چشمام
 با سگک کمربند محکم به پهلوم زد. 

 . یرمبم خواستمیدردم اومد که م اونقدر 

سالن بود رفتم  یکه تو  یپشت مبل یع که از درد خم شده بودم سر   همونطور 
 در امان بمونم.  یتا از ضربات بعد

 . ینجاا یاب-

 . یپهلوم گذاشتم و داد زدم : خفه شو وحش یو رو دستم

بلند شدم و   یدم،سریعد  شدیم  یککه بهم نزد  یوار د  یاش و از رو  یهسا  وقتی
 سمت آشپزخونه رفتم. 

 شدم و در هاش و باز کردم.  یمقا ینتکاب  پشت



 باز شد و برش داشتم.  یشمن ینتکاب  یگلدون تو  یدند با

بدون وقفه گلدون و سمتش پرت  یدمش،و که بلند کردم روبه روم د سرم
 بود نتونست یهویی یلیکردم که چون خ

 بخوره و گلدون محکم به سرش خورد.  تکون

 زد و خم شد.  دادی

بود  یانگشتاش جار یکه از ال  یسرش گذاشته بود، به خون  یو رو دستش
 زدم.  ینگاه کردم و پوزخند

و کتک خوردنم   ینمکه بش  یستمن  یی!..... من از اوناکنم؟ینم  یتالف   یفکر کرد-
 و تماشا کنم. 

بود   یز م  یکه رو  یدفعه خم شد و تلفن  یهام و ادامه بدم که    یسخنران   خواستم
 و برداشت و سمتم پرت کرد. 

 . ینپشت سرم خورد و افتاد زم ینتسرم و خم کردم که تلفن به کاب سریع

 لبم نشوندم.  یرو یتعجب سمتش برگشتم و لبخند با

 . یهخوب یمبارزه -

 بود و برداشتم و دونه دونه سمتش پرت کردم.  یوانل یهر چ  تند

 کرده بود.   یو پشت مبل مخف  سرش

 بزنه.  یحرکت  یهتا اونم  یستادموا یوانتموم شدن ل بعد

 ازش نبود.  یبودم و خبر  منتظر 



نار گوشم گذشتن دفعه چند تا چاقو از ک  یهبرم که    یروناز آشپزخونه ب  خواستم
 پشت سرم خوردن.  ینتو به کاب

 کنم.   یسمونده بود خودم و خ کم

 بهم زد.  یتعجب نگاهش کردم که پوزخند با

 از کجا آورد؟!  چاقو

گذاشتم و همه اش و سمتش   ینتکاب  یخم شدم و بشقاب ها رو رو سریع
 پرت کردم. 

 . رهیاب یروندستم بود و منتظر بودم تا سرش و ب یاش تو یدونه

باال آوردن سرش بشقاب و سمتش پرت کردم که از کنارش گذشت و به  با
 خورد.  ینزم

برداشتم هر دو  ینتاز کاب یبود و برداشت و منم قابلمه ا یز م یکه رو  پارچی
 یمسمت هم پرت کن یمخواست

 . یمبا باز شدن در به سمت در برگشت که

 گرد شده به من و ادوارد نگاه کرد.   ییو با چشما یدهترس بال

 شما؟!  کنیدیم یکار چ-

 نگاهش کردم.  ینگذاشتم و شرمگ  ینتکاب  یقابلمه رو رو زود

 گذاشت و خونسرد نگاهش کرد.   یز م یهم پارچ و رو ادوارد

 است.  یگهد یکیواسه  شکونیدیکه م  ینایی! ایم؟جنگ اومد یبرا ینجاما ا-



 من.... -

 نگاهم کرد که ساکت شدم.  جوری

 . کنینیم یز خودتون هم تم ینحال انداخت ینرو به ا ینجاحاال که خودتون ا-

 . یدرفت و در و محکم به هم کوب یحرف  یچبعد بدون ه و

 به ادوارد نگاه کردم.  طلبکار 

 توعه.  یر همش تقص-

 زد و به سمت پله ها رفت.  پوزخندی

 گناه خودت و گردن من ننداز. -

 سمتش رفتم و جلوش و گرفتم.  دزو

 . کنیمیرو جمع م ینجاما باهم ا-

 شصتش خون  سرش و نشونم داد.  با

 . یایاز پسش بر م ییدارم تو خودت تنها یزیمن خونر -

 بعد تند از پله ها باال رفت.  و

 انداختم.  یو به اطراف نگاه  یدمکش  پوفی

 . یکار  یز نداشتم شروع کردم به تم یکه چاره ا  ییاونجا از 

 یز بود و تم یختهکه خون ادوارد روش ر یها، مبل یشهجمع کردن ش بعد
 . کردمیم



 . رفتیکه نم  رفتیخون نم یدمساب یچقدر م هر 

 . یدممبل دراز کش یحدودا دو ساعت کارم تموم شد و خسته رو بعد

 دادم به هوا رفت.  یدمپهلو که خواب به

 انداختم.  یپهلوم نگاه  یاال زدم و به کبودام و ب پیرهن

 . یدمزخمم کش ینثار ادوارد کردم و دستم و نوازش وار رو یدلم فحش توی

 به بال انداختم و سمتش رفتم.  یباز شدن در نگاه  با

 نگاهش کردم.  شرمگین

 بشه.  ینجوریا خواستمی.... نمخوامیمن معذرت م-

 ادوارده.  یخونه  ینجاو با خنده گفت : ا یدبه بازوم کش دستی

 ! ی؟چ  یعنی –تعجب نگاهش کردم  با

 دروغ گفتم. یعنی –باال انداخت  یا شونه

 مبل نشست نگاه کردم.  یحرص بهش که رفت و رو با

 بود!  یفذاتشون کث همشون

  کشیدم؟یاون زحمت م یچند ساعت واسه خونه  یعنی

پخش  یمزخرف  یکه برنامه   یزیونازش نشستم و به تلو یادیز یفاصله  با
 نگاه کردم.  کردیم

*** 



 . کردمیزده بهشون نگاه م حیرت

 . زدیو چنگ به موهاش م رفتیراه م یعصبان  ادوارد

 با حرفاش آرومش کنه. کردیم یمبل نشسته بود و سع یرو جیمز 

 . دیمیکه شده، ما جوابش و م  یهنکن.... کار ینطوریا-

که اسم   ینشده؟!... اون مرد یزیگفت : چ  یبلند یزد و با صدا پوزخندی
 خودش و پدر گذاشته آدم فرستاده 

 تا بندازنم زندان.  دنبالم

گفت : که  کردیم یو کرد و همونطور که قدم رو طول سالن و ط  پشتش
 آبروش نره.! 

هاش و رو  یتموم کثافت کار دمیبرگشت و گفت : نشونش م یمز ج سمت
 . کنمیم

 یر وگرنه دستگ  یمبر   ینجااز ا  یدقبلش با  –  یستادبلند شد و روبه روش وا  جیمز 
 . شیدیم

 و تکون داد و گفت : کم مونده تا پاسپورت ها آماده بشن.  سرش

!.... اگه یری؟ازش انتقام بگ خواییپا انداخت و گفت : چطور م یپا رو بال
 باشه، حتما گییکه تو م  یاونطور

 . ذارهیاز کارهاش به جا نم یرد هیچ

 کنم.   یداپ یچطور دونمیتکون داد و گفت : من م یسر  ادوارد



 مبل پرت کرد که کنارم افتاد.  یتنش و در آورد و رو یتو کت

 . یارمو اون مدارک و م رمیفردا م-

 ! ی؟چه مدارک -

رده بودم.... که ازش جمع ک ینگاه کرد و گفت : همون مدارک  یمز ج به
 . خورهیبه دردم م یروز یه دونستمیم

 . یامدستم و باال بردم و گفتم : منم م یجانه با

 ! یای؟شده گفت : کجا م یز ر یو سمتم برگردوند و با چشم ها سرش

 . یدزد-

 خوراک خودمه.  –زدم و ادامه دادم  چشمکی

 کاره است که کارمون تمومه.   ینا یاخوب اگه آناستاز –زد  یبشکن بال

 تکون دادم.  یلبخند نگاهش کردم و سر  با

 . برمینم ییمن اون و جا-

 چرا؟!  –حرص نگاهش کردم  با

 . شهیچون به تو مربوط نم-

 اما.... -

دوست ندارم   برمشیگفتم نم  –گرفت و گفت   یمز صورت ج  یو جلو  دستش
 حرف و چند بار تکرار کنم.  یه



 یدهکوب  یبعد صدا یساکت نگاهش کردن که سمت پله ها رفت و کم همه
 شدن در اتاقش اومد. 

 سفارش بدم؟!  یباال انداخت و گفت : واسه شام چ  یشونه ا بال

 . یتزادادم و گفتم : پ یهو به مبل تک سرم

 خوبه. -

 باال رفت.  یو برداشت و طبقه  یز م یرو تلفن

 ! یشد؟شدم و گفتم : چ یکشکه کنارم نشست آروم نزد  مز جی

 نگاهم کرد.   یدهو ترس  یددفعه از جاش پر   یهفکر بود که    یبخت فکر کنم تو  بد

 کردم و مشتاق نگاهش کردم.  یخنده ا تک 

 ! یشد؟چ یچ -

 . یگهد یرونب-

چند نفر راهمون و گرفتن که ما هم مجبور  یچیتکون داد و گفت : ه سری
 . مشونیبزن یمشد

 کار پدرشه؟!   یدیدخوب از کجا فهم-

 . یدیمحرف کش یکیشوناز  –باال انداخت  ابرویی

 ! کنه؟یکار و باهاش م  ینپدرش ا یواسه چ -

 چپ نگاهم کرد.  چپ



 کنجکاو شدم.   شهیم یخوب مگه چ -

گفت : چون پدرش دوست نداره به   ینگاهش کردم که با پوف کالفه ا  مظلوم
  ینخاطر پسرش شهرتش از ب

 . بره

دفعه مثل جن زده ها بلند شد و  یههم بپرسم که  یا یگهسوال د خواستم
 اتاقم خسته ام.  رمیگفت : من م

 با سرعت سمت پله ها رفت.  بعد

سرم  یشونه ام جمع کردم و با کش باال یزدم و موهام و از رو نیشخندی
 بستمش. 

 گذاشتم و کوسن مبل و بغل کردم.   یز م یو رو پاهام

 . ییناومد پا یمهزنگ به راه پله ها نگاه کردم که بال سراس یصدا با

 . کنمیداد زد : من باز م رفتیکه سمت در م  همونطور 

 پر اومد داخل و در و با پاش بست.  ییدست ها با

 . یمگذاشت  یز م یها رو رو یلبه سمتش رفتم و با کمک هم وسا یتزاپ یبو با

 . یمنشست یز هم اومدن و دور م یمز که گذشت ادوارد و ج  کمی

سرش و بلند کرد و گفت :  یمز که ج خوردیمیسر و صدا غذا مون و م بی
 یای؟شب با ما ب کنییقبول م یاآناستاز

 : کجا؟دستم زدم و گفتم  یتو ی یکهبه ت یبزرگ  گاز 



 ادوارد نگاه کرد و گفت : عمارت.  به

 نگاهش کردم.  یچشم یر کردم و ز  ینوشابه ام باز ین  با

 فرق کرده؟ ینبود حاال چ  یاجیکه به من احت  یشپ ی!..... کمی؟واسه چ -

 سرش و بلند کرد و با اخم نگاهم کرد که ابرو براش باال انداختم.  ادوارد

 . یمکه کمک تو رو الزم دار  یدیمرس یجهنت ینبه ا یمفکر کرد یوقت -

 و از صورتم کنار زدم.  موهام

 دارم.  یشرط  یه یقبوله ول-

و   یشرط   یچما ه  یان  یایکوبوند و گفت : اگه نم  یز م  یاش و محکم رو  نوشابه
 . کنیمیقبول نم

.... خواییگفتم :هر طور خودت م  یادکه حرصش درب  یزدم و جور  نیشخندی
 زندان یو رفت  یافتاد یر گ  یوقت 

 . شییم یمونپش خیلی

 ی؟دار یگفت : چه شرط   یمز که ج  کردیبا اخم نگاهم م همچنان

 . رمیمن تنها م –زدم  یکهام ت یصندل به

 ! ی؟بلند گفت : چ  یبا صدا بال

 . رنیلشکر نم یهبا  یواسه دزد-

 به ادوارد انداختم.  نگاهی



 تجربه ثابت کرده. -

 . یبر تونیینم ییتنها-

 نگاه کردم.  یمز ج به

 ! ید؟بهم اعتماد ندار-

 . یفتیدردسر ب یکه تو  یمدوست ندار یول یمشد و گفت : دار یکمنزد بال

 . یوفتمنم-

 . ریمیبهم انداخت و گفت : با هم م یبینگاه عج ادوارد

 ! ی؟دار یدزد یچند بار تجربه  –چونه ام زدم  یر زدم و دستم و ز پوزخندی

 . شهیتو نم یبه اندازه  –شد  ینهخودم پوزخند زد و دست به س مثل

از پسشون  تونمیمن م یفتیمب یر اگه گ-حرص نگاهش کردم که ادامه داد با
 . یامبرب

از  یچطور یمردن  یانداختم و با تمسخر گفتم : آخه تو به سرتاپاش نگاهی
 ! یای؟برم یکر پس چند تا آدم غول پ

 هاش و در هم کرد.  اخم

 کدوم از اونا ندارن.   یچُعرضه مهمه که ه  یستگفت:فقط جثه مهم ن  یع سر   بال

 تکون دادم و گفتم : قبوله.  سری

 . یر به دوتامون کرد و گفت : زوج شکست ناپذ ینگاه  بال



 بهش کردم.  یچشمم نگاه  یگوشه   از 

 ! پوشید؟یم یلباس چ  –زد  یهاش تک یصندل یبه پشت  جیمز 

 با من.  یابلند شد و گفت : لباس آناستاز یعسر  بال

 !یم؟بر یکرد و گفت : مگه قراره پارت   یمز به ج یهم نگاه  ادوارد

 نداره.  یکم از پارت   –ت باال انداخ یشونه ا جیمز 

صبرانه منتظر آخر شب   یکرده بودن و ب   یشتر و ب  یجانمحرف هاشون ه  ینا  با
 بودم . 

*** 

 . یدمکه بال داده بود و پوش  یزور شلوار چسب مشک  به

 . یدمو تا ته کش یپشو ز یدمهم پوش یمشک  ی جلیقه

 به خودم انداختم.  یو محکم بستم و نگاه  موهام

 ود متفاوت باشه. بار قرار ب این

 از اتاق رفتم و منتظر ادوارد موندم.  بیرون

 اومد.  یینپا یقهچند دق بعد

 بود انداختم.  یاهبه لباس هاش که همش س نگاهی

 . یمبر -

 ! یم؟دار یبر نم یا یلهبهش کردم و گفتم : وس نگاهی



 !ی؟قصاب  ریمیم یممگه دار –تعجب نگاهم کرد  با

 . یبامزه ا یلیخ-

 ! خوای؟یم یو فوت کرد و گفت :چ  نفسش

 چونه ام زدم و فکر کردم.  یر و ز انگشتم

 . یگهد یزیه.....و چند تا تگوشتییچچاقو.... پ یه-

 باشه.  یدزدم و گفتم :طناب هم که با بشکنی

.... یهکاف  ینچاقو ضامن دار سمتم گرفت و گفت :هم یهتکون داد و  سری
 هست.  ینماش یطناب هم تو

 رص چاقو رو گرفتم. ح با

 ! کنی؟یکارام دخالت م  یتو ی!.... واسه چ ی؟دزد یمگه تو قراره بر -

 نگاهم کرد و انگشت اشاره اش و سمتم گرفت.  یتعصبان با

 ندارم.  یاج.... من به تو احترمیم یایمنتظرم اگه ن ینماش یتو یقهده دق-

 بعد راهش و گرفت و رفت.  و

 دارم؟!  یاجمن به تو احت نه

 رفتم.  یرونکردم و پشت سرش ب  یا یکج   دهن

 . یدمکه شدم در و محکم به هم کوب  ینماش سوار 

 . روندیو م ینماش یادیو روشن کرد و با سرعت ز ینحرف ماش بدون



 معطل نکن.  یاداونجا ز-

 گفتم.   یبهش کردم و باشه ا نگاهی

 . یازود ب یمدارک و برداشت  ینکهبعد ا مونمیمنتظرت م یینمن پا-

 نگفتم.  یزیو چ یدمکش  یپوف  یتکرار یاز حرفا خسته

 بهم انداخت.  یچشم نگاه  یگوشه   از 

 تونییم یاون و که کنار زد یرهاز چوب ها کنار م یکیتختمه.... یر مدارک ز-
 . یشونبردار

 بکنم.  یدبا یکار چ دونمیمن خودم م-

 نزد و نگاهش و به جلو دوخت.  حرفی

 بردم.  یروندادم و دستم و ب یینرو پا پنجره

درست شده بود دستم و به عقب هول  ینماش یادکه به خاطر سرعت ز  بادی
 . دادیم

 شد.  یدهدفعه بازوم کش یهببرم که  یرونسرم و هم از پنجره ب خواستم

 تو.  یاب-

 رو باال زد.  پنجره

 و نخوردم.  ینتماش-

 کرد.   یادو روشن کرد و صداش و ز ضبط



 الل شو؟!  یعنی

 نشستم.  ینهدادم و دست به س یهتک یشهسرم و به ش بیخیال

 گوش دادم.  شدیکه پخش م  یو بستم و به آهنگ  چشمام

 

***Sorry that I did this 

 کردم  ینکاروک ا  متاسفم

The blood is on my hands 

 دستامه یرو خون

I stare at my reflection 

 شمیم یرهخودم خ یر تصو به

I don***t know who I am 

 هستم یک   دونمنمی

Practice my confession 

 کنمیم یننامه ام رو تمر  اعتراف

In case I take the stand 

 اومد یشپ یتشکه موقع  درصورتی

I***ll say I learned my lesson 



 گرفتم  یادکه من درسمو   گممی

I***ll be a better man 

 خواهم بود یمرد بهتر  من

I***m packing up my things 

 کنمیجمع م یلمووسا دارم

And I***m wiping down the walls 

 کنمیهارو پاک م یوار د و

I***m rinsing off my clothes 

 شورمیلباس هامو م دارم

And I***m walking through the halls 

 گذرمیاز راهروها م و

I did it all for her 

 کارارو بخاطر اون کردم  ینا یهمه  من

So I felt nothing at all 

 کنمیرو حس نم یچیمن ه پس

I don***t know what she***ll say 

 بگه یاون قراره چ  دونمنمی



So I***ll ask her when she calls 

 پرسمیتماس گرفت ازش م یوقت  سپ

Would you love me more 

 داشت؟  یدوست خواه  یشتر ب منو

If I Killed Someone For You? 

 رو بکشم؟*** یبخاطرت کس اگر 

 

 به اطراف انداختم.  یصداش چشم هام و باز کردم و نگاه  با

 . ریمیم یاز در پشت -

 . یمشد یادهپ ینتکون دادم و با هم از ماش سری

 . یمعمارت شد یک برداشتن طناب آروم نزد بعد

 که روبه روم بود نگاه کردم.   یبلند یوار د به

 باال؟!  یمبر  یچطور یناز ا-

 !یبود یتو که دزد حرفه ا –بهم کرد  نگاهی

 ارتفاعش و؟!  بینییکردم و گفتم :نم  یا یکج   دهن

 باال انداخت.  یا شونه

 برم باال.  تونمیمن که راحت م-



 اون طرف.  یدباال رفت و پر  یوار از د یمونمثل م زود

 . یینپرت شد پا یکه طناب   کردمیو نگاه م یوار حرص داشتم د با

 زود باش. -

 زدم و زود با کمک طناب باال رفتم.  لبخندی

 بهش کردم.  یو نگاه  یینپا پریدم

 ! خوره؟یگفتم طناب به درد م  یدید-

 ندارم.  یاجیمن که بهش احت خورهیبه درد تو م-

 واقعا خفه اش کنم.  خواستمیو م یچیدمو دور دستم پ طناب

 . یدیمرس یبزرگ  یسرش راه افتادم و به پنجره  پشت

 و با دقت نگاه کردم.  اطراف

 ! ینجا؟ا یستن یندورب یمطمئن-

 آره زود برو باال. -

 ه. کنم بهم دستور ند  یکار چ دونمیمن م-

 نگاهم کرد.  کالفه

 شونه ام انداختم و باال رفتم.  یو رو طناب

 شدم و به زور بازش کردم.  یزونآو یدمپنجره که رس به

 اتاق.  یتو یدمپر  زود



 . یدموقت تلف کردن سمت تخت رفتم و دراز کش بدون

 کردم و کنارش زدم.   یداو پ گفتیکه م  چوبی

زدم و زود برشون  یبودن لبخند یرنگ  یآب  یپوشه  یمدارک که تو یدند با
 داشتم. 

خودم   یکه با باز شدن در، تو  یامب  یرونرو سرجاش گذاشتم و خواستم ب  چوب
 مچاله شدم. 

 داخل شدن.  یو مرد زن

 زنه کم مونده بود عوق بزنم.  یخنده ها یصدا یدنشن با

 نگاه کردم.  شدیتخت م یک پاهاشون که نزد به

 بکنم.   یدبا یکار چ دونستمینمو  شدیباز تر م چشمام

 براش فرستادم.  یامیکه ادوارد داده بود و روشن کردم و پ  یهوشمند ساعت

 . یدمکش  یباز شدن در وسط راه متوقف شد و من نفس راحت  با

!..... آقا کنید؟یم یکار گفت : چ یتکه در و باز کرده بود با عصبان مردی
 . یینپا یمبر  یدصدامون کرده با

 رد رفتن و در بسته شد. دو م هر 

 . یستادوا ینهآ  یبلند شد و روبه رو زنه

 . کردیبهش چشم دوخته بودم و اون داشت خودش و درست م منتظر 



 یختنبرم خفه اش کنم که بعد ر خواستمیکه بودم م یتنگ  یاز جا کالفه
 شونه اش  یموهاش رو

 ناز سمت در رفت.  با

 . یدمکش  یقیرفتم و نفس عم یرونب یعبسته شدن در سر  با

 شکمم گذاشتم و سمت پنجره رفتم.  یو تو مدارک

 کردم و روش نشستم.   بازش

 رفتم.  یینکردم و آروم پا  یمو تنظ طناب

 که مونده بود نگاه کردم.   یادیحرص به ارتفاع ز با

 ! کنی؟یم یکار چ-

 بود نگاه کردم.  یستادهوا یوار که کنار د  بهش

 ! یام؟ب یچطور یکهکوچ! طناب  ی؟مگه کور-

 اومد.  سمتم

 . گیرمتیبپر من م-

 ! کنم؟یبهت اعتماد م یفکر کرد-

 . یدکش  یعصب نفس

 . شنیزود باش االن متوجه م-

 باش. -



 بغلش پرت شدم.  یول کردن طناب تو با

 . شدیصورتم پخش م یفاصله کم بود که نفسش تو اونقدر 

 فاصله گرفت.  ازم

  .یمبر  یدزود باش با-

 نگاه کردم.  رفتیکه از جلو مثل برق گرفته ها تند راه م  بهش

 ! دونم؟یخودم نم یدارم ول یزیچ ییوبا نکنه

 و با کمکش باال رفتم.  یمرفت یوار د سمت

 چشمام.  یزد تو ینور یدیمکه پر   پایین

 چشمم گرفتم.  یحرص دستم و جلو با

 ها و خبرنگارها کم مونده بود سکته کنم.  یسپل  یدند با

 . یدیمدو ینزود دستم و گرفت و سمت ماش ادوارد

 . گرفتنیدنبالمون بود و خبرنگارها عکس م پلیس

 و روشن کرد.  ینو ادوارد ماش یمشد ینسوار ماش زود

 . کردیو به عقب نگاه م روندیسرعت تمام م با

 و گرفت.  یو در آورد و شماره ا گوشیش

  یی؟کجا-

-  ......... 



 . یام)....( منتظر باش دارم م یابونخ یدنبالمونه. تو یسپل-

 بهم انداخت.  یو قطع کرد و نگاه  گوشی

 بردار.  ینو از عقب ماش یکوله پشت -

 شدم و کوله رو برداشتم.  خم

 جلو و عقب در گردش بود.  ینب نگاهش

 . یرونب یز ها رو از پنجره بر  یخسه که گفتم م-

 بود انداختم.  یخکه پر از م  ییبه مشمپا یو باز کردم و نگاه  یفک  زود

 و تکون دادم.  سرم

 داد.  یینرو پا پنجره
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 سمتش کردم که  به جلو هولم داد.  یتعجب نگاه  با

 . یز بر -

 کردم.   یها رو خال یخم تموم

 و دور زد.  یدونم یسرعت سرسام آور با

 شد.  یادهپارک کرد و پ یابونخ یه یو تو ماشین

 پنجره خم شد سمتم.  از 

 . یینپا یازود باش ب-



 . یدنکه رفتم دستم و گرفت و شروع کرد به دو  پایین

ها  یناز ماش یکیو در  یچیدپ یگهد یابونخ یه یتو یمکه دور شد  یابونخ از 
 رو باز کرد 

 ست. و کنارم نش ینماش یکرد تو  پرتم

 و روشن کرد.  ینبهمون کرد و ماش ینهاز آ  ینگاه  جیمز 

 ! یدنتون؟چطور د-

 به موهاش زد.  یکالفه چنگ   ادوارد

 . دونستهیم-

 تعجب گفتم :چطور ممکنه؟!  با

 . دونمینم-

 سمتم برگشت.  یعنگاه کرد و سر  یمز ج به

 مدارک کجاست؟-

 آوردم و سمتش گرفتم.  یرونلباسم ب یر از ز یع و سر  مدارک

 آورد.  یرونو ازش ب ییرو باز کرد و برگه ها پوشه

 شد.  یشتر تک به همشون نگاه کرد و اخم هاش رفته رفته ب تک 

 زد.  یادو فر  یدکوب  یدفعه برگه ها رو محکم به صندل یه

 ! یشد؟چ-



 . یستنبرگه ها ن-

 . یدام و چسب یقهشد و  نزدیکم

 ! ی؟تو برشون داشت -

 ام جدا کردم. یقهدست هاش و از  اخم با

 دارم؟!  یکار تو رو چ یمن برگه ها-

 . یدکش  یکالفه ا  نفس

  ی؟نکرد یداپ یا یگهد یز چ-

 و به چپ و راست تکون دادم.  سرم

 نگاهش کردم.  مشکوک

 کرده؟!   یشما جاساز یرو یزینکنه پدرت چ-

 مثال؟  یچ -

 باال انداختم.  یا شونه

 شنود.  یا یابمثال رد-

 بهمون انداخت.  ینگاه  یمز ج

 ممکنه.  یر غ ی؟چطور-

 به جانب نگاهشون کردم.  حق



 یزی چ ینبود یر اون موقع که درگ یدشما رو خفت کردن؟... شا یمگه نگفت -
 بهتون چسبوندن. 

 دو با تعجب نگاهم کردن. هر 

 بدونه.  یهر کس یستو ممکن ن یاطالعات  ینآخه همچ خوب

 از من!  غیر 

 نگفت.  یزیو نگاه کرد و چ یرونکالفه از پنجره ب  ادوارد

 بال به سرعت سمتمون اومد.  یدیمکه رس  یالو به

  یشد؟چ-

 . یومدن یرمونگ  یچیه-

 کرد و ناراحت به ادوارد نگاه کرد.   پوفی

 . رفتینشست و ادوارد کالفه راه م ییجا یههر کس  یراییپذ توی

 افتاد. هم  یحوصله و کالفه از خواب چشمام رو بی

 مبل نشستم.  یو رو یدمدر از جا پر یصدا با

 بلند شد و سمت در رفت.  یعسر  جیمز 

 داشت برگشت.  یدیسف یمرد مسن که موها یهبعد با  یکم

 سمت مرده رفت و بهش دست داد.  ادوارد

 کرد.   یهم به احترام مرده بلند شد و سالم بال



 . گفتمینم یزیو چ کردمیفقط بهشون نگاه م من

 گردوند.   یمز ج یدر آورد و رو یزیچ یهکه دستش بود   یفیک  یاز تو مرده

 . یستن یزیچ-

 لباس هاش گردوند.  یو سمت ادوارد آورد و رو همون

 و زود دستگاه و کنار گذاشت.  یستادوا یبوق مانند یصدا با

 نگاه کرد.  یپشاش و در آورد و به ز یقهجل ادوارد

 و جدا کرد و سمت ادوارد گرفت.  یزیبا چاقو چ یع سر  مرده

 . یدبه موهاش کش یدست  یکالفه و عصبان   ادوارد

 کثافت. -

 دستش گردوند.  یو گرفت و تو شنود

 ! یم؟کن  یکار االن چ –آروم لب زد  بال

 . یچیگفت :ه  رفتیهمونطور که سمت راه پله م ادوارد

 چشمم محو شد.  یاز جلو ینکهراه رفتنش نگاه کردم تا ا به

 به سالن اومد.  یمهاز مرده تشکر کرد و بعد بدرقه کردنش سراس مز جی

 ادوارد کجاست؟ -به ما انداخت ینگران  نگاه

 رفته اتاقش.  –تعجب نگاهش کردم  با

 بعد هر دو برگشتن.  یتکون داد و باال رفت،کم سری



 و روشن کرد.  یزیونبرداشت و تلو یز م یکنترل و از رو  یع سر  ادوارد

 نگاه کردم.  دادنینشون م یزیونتلو یتعجب به عکس من و ادوارد که تو با

 و جلوتر رفت.  یدکش  ینیه بال

 یاادوارد کالن و آناستاز یدهکه به دستمون رس  یخبر  ینطبق آخر  – خبرنگار 
از عمارت  یدزد یناز زندان ).....( فرار کردند ح یشاستوارت که چند روز پ

 ها افتادن.  یسپل یر استفان کالن گ

 کردم.  یکه از موقع فرارمون پخش کردن  با تعجب نگاه م  یلمیف به

 ! یم؟زود معروف شد چه

 . کشیدیبه موهاش م یو دست  رفتیراه م یعصبان  ادوارد

 پدر ادوارد و نشون دادن.  تصویر 

 یتشراست  –گفتن    یفشرمنده انداخت و شروع کرد به اراج  یه نگا  یندورب  به
کار ها رو   ینکه چرا پسرم ا  فهممیواقعا نم  خوام،منیمن از همه معذرت م

 یچفرارش بهش ه یکه من تو  ینهبگم ا خوامیکه م  یزیتنها چ یول کنهیم
 . کنمینکردم و نم یکمک 

 پسرم ادوارد.!  –زوم تر شد  دوربین

 . کردیزخند نگاهش مبا پو ادوارد

 یوقت از دست تو عصبان  یچبدون که من ه شنوییمن و م یاگه حرف ها-
 . یکن  یمکه خودت و تسل  ینه.... تنها خواسته ام ازت ایتو پسر من شم،ینم



 !ییچه آدم دورو-

 تکون داد.  ییدبهم انداخت و سرش و به عنوان تا ینگاه  بال

 آخر چند تا عکس از من و ادوارد پخش کردن.  در 

 ! اومدیبهم م یتمعروف چقدر 

 خبر تموم شد.  یختکه اعصابمون و بهم ر  یتر ت یه با

 کرد"   یپدرش دزد یکه از خونه   یا یفرار ی"آقازاده 

 و خاموش کرد.  یزیونتلو یعسر  جیمز 

 و برداشت و نصفش و خورد.  یز م یپارچ رو ادوارد

 . یختسرش ر یرو اش و هم بقیه

 . کردیمینگران نگاهش م همه

 توجه به ما سمت اتاقش رفت.  بی

 . یفکث  ی یکهکنه مرت  یکارشخدا بگم چ – یدکش  یقینفس عم بال

 . شهینم یزیآدما چ ینجور زدم : به ا پوزخندی

 بلند شد و دست بال رو گرفت.  جیمز 

 . یمهمه خسته شد یمبخواب یمبر  یگهبسته د-

 بهش کردم.  نگاهی

 پاسپورت ها آماده نشدن؟! -



 بهم کرد و سرش و تکون داد :آماده ان.  نگاهی

 به هردومون کرد.  ینگاه  بال

  یم؟قراره بر  یک -

 باال برد.  دونمیاش و به عالمت نم شونه

 دادم.  یهسرم و به مبل تک خسته

 سمت اتاقشون رفتن.  یمز بلند شد و با ج بال

 خودم جمع شدم.  یو تو یدممبل دراز کش یروخاموش شدن برق ها  بعد

*** 

 عالمت داد.  یمز گذاشت و به ج  یز م یشنود و رو ادوارد

 مبل نشست.  یرو جیمز 

 ادوارد پاسپورت ها آماده ان. -

 گفت :چه زود!   یع سر  بال

 . ینهگفت :کار ما هم  یبا لحن مسخره ا جیمز 

 تکون داد.  یسر  ادوارد

 خوبه. -

 ! ریم؟یم یک -

 نگاهم کرد.  ردادوا



 .5امروز ساعت  ینهم-

 بهمون خوش بگذره نه؟!  یلیخ یااسترال یفکر کنم تو –بهم زد  یچشمک  بال

 دستش و دور بال انداخت.  جیمز 

 . گذرهیمعلومه که م-

 نشستم.  ینهبه س دست

 . یماونجا آزاد یگهد-

 به هممون انداخت.  ینگاه  ادوارد

 . یفتیمهر چه زودتر راه ب یدبا یدآماده ش-

 برد.  یرونبعد شنود و برداشت و ب و

 راه افتادم.  دنبالش

 درست کرد و شنود و اونجا گذاشت.  یکیگودال کوچ  یدباغ که رس به

 . یدو دستش و به هم کوب یستادصاف وا یختو که روش ر خاک

 ! یم؟کجا قراره بر -

 برگشت.  سمتم

 .یهروس-

 تعجب نگاهش کردم.  با

 . یامنم یهن روسم-



 باال انداخت و از کنارم رد شد.  یا شونه

 . یدممن از تو نظر نپرس-

 حرص دنبالش راه افتادم.  با

 . یبکن یمن و وادار به کار تونییتو نم-

 و سمتم برگشت.  وایستاد

 .  دمیدارم از زندان نجاتت م ینکهمثل ا-

 ! دی؟ینجاتم م-

 پوزخند نگاهش کردم.  با

 . یستکرد و آروم گفت : نظرت واسم مهم نو کج   سرش

 و گرفت و رفت.  راهش

 پام ضربه زدم.  یر حرص به سنگ ز با

 شدم.  یالداخل و یقچند نفس عم یدنکش  بعد

 دستم داد.  یاز کنارم رد شد و کوله ا بال

 ! یه؟چ ینا-

 نگاهم کرد.  داشتیو برم یلیکه از آشپزخونه وسا  همونطور 

 ! یلهوس-

 و از دستم گرفت. کوله ر   جیمز 



 . شهیچند دست لباسه که الزم م-

 و دستش داد.  یرنگ  ینگاهش کردم که بال سمتمون اومد و سبد آب  ساکت

 هم غذا.  یناا-

 ادوارد کجاست؟! -

 . یادباالست گفت االن م ینگاهم کرد و آروم گفت:طبقه  جیمز 

 شد و کنارم زد.  یکمنزد بال

 ! یستادی؟وا ینجاا یواسه چ  یگهد یرونبرو ب-

 منتظر شمام. -

 . یمنشست ینماش یو تو یمهم از در خارج شد با

 و روشن کرد.  ینماش یمز اومد و بعد نشستنش ج ادوارد

 . یمهامون و درست کرد ینککاله و ع  یدیمفرودگاه که رس به

 شدم و باهاشون هم قدم شدم.  یادهپ یناز ماش یدودل با

 . یمرفت یماها، سمت هواپ یتلنشون دادن پاسپورت ها و ب بعد

 . یستادمسوار شدن و من وسط راه وا یمز و ج بال

 سمتم برگشت و منتظر نگاهم کرد.  ادوارد

 ! یستادی؟وا یواسه چ -

 . یاممن دوست ندارم ب-



 زود باش سوار شو.  –اخم نگاهم کرد  با

 . یامگفتم که نم  –نگاهش کردم و داد زدم  یتعصبان با

 آنا. –شد  نزدیک

 اونم ناقص.   یزدبود که اسمم و صدا م  یبار  یناول  ینتعجب نگاهش کردم ا  با

 . یاستاسمم آناستاز –هام و تو هم کردم  اخم

 دوست دارم.  یشتر من آنا رو ب-

 مگه به توعه؟! -

 شد.  یر سوار شو د-

 گفتم که.... -

 آنا.  –تحکم صدام زد  با

 .یاآناستاز -

 . یادبلند خوشم نم یاز اسم ها-

 زدم.  پوزخندی

 کوتاهه.   یلینکه اسم تو خ-

 ! یارمت؟من ب یا یایخودت م-

دور نشده بودم  یلیخ یدن،اول و که سمتم برداشت شروع کردم به دو قدم
 که از گردنم گرفت و برم گردوند. 



 گفتم.   یو که فشار داد آخ  گردنم

 . یسرکش ات دست بردار یبهتره که از خو-

 کردم به تقال کردن که بازوم و محکم فشار داد.   شروع

 . یفتراه ب-

 . کشوندیدنبال خودش م منو

 آنا.  –و با اخم نگاهم کرد  برگشت

 اد؟!  یهچ –شدم  عصبانی

 به صورتم زد.  یا یلیشد که س یچ  یدمدفعه نفهم یه

 ام و گرفت و محکم فشار داد.  چونه

زبونت و از حلقت در  یاسمم و مخفف کن یگهبار د یه... فقط گهیبار د یه-
 . یحرف بزن  ینتون  یگهتا د یارمم

 . کردمینگاهش م یاشک  ییچشما با

 بود!  یروان  یاداحتمال ز به

 !یدی؟فهم-

 تکون دادم که ولم کرد.  سری

 . یمشد یماآروم پشت سرش راه افتادم و سوار هواپ ییقدم ها با

 بال نشستم و کمربندم و بستم.  کنار 



 به صورتم که قرمز شده بود انداخت.  ینگران نگاه  بال

 ! یشد؟چ-

 دادم.  یهتک یچشمام و بستم و سرم و به صندل خسته

 . یچیه-

 نگفت و به پنجره نگاه کرد.  چیزی

خورده و نخورده بودم و باال  یبود هرچ  که تکون خوردم کم مونده اونقدر 
 . یارمب

 به خودم دادم.  یفرود اومد چشمام و باز کردم و تکون  یماکه هواپ  وقتی

 و که خشک شده بود و ماساژ دادم.  گردنم

 آبش و سمتم گرفت.  یبطر  بال

 ! خوری؟یم-

 خوردم.  یدستش گرفتم و کم از 

 سمتمون اومد.  جیمز 

 . یایدب ینطرفاز ا-

 انداختم.  یا یجلوتر منتظرمون بود نگاه عصبان  یادوارد که کم به

 . یدمکش  یقینفس عم یمرفت یرونکه ب  یماهواپ از 

 سرم بهش نگاه کردم.  یرو یقرار گرفتن کاله  با



 . یجا گذاشت  ینوا-

 . یختمقرمزش و بهم ر یبهش زدم و موها لبخندی

 دوست دارم.  یلیرنگ موهات و خ-

 . یدکش  یسمبه کاله گ دستی

 دوست دارم.  یشتر من واسه تو رو ب یول-

 و به چشمم زدم.  عینکم

 ادوارد رفتم.  سمت

 تموم شد.  یفکر کنم که همه چ -

 برد.  یبشج یو تو دستش

 تموم شده؟!  یچ -

 گفتم :اسارت.   یدهخم شدم و کش سمتش

 زد.  پوزخندی

 هات ندارم. با یکار  یماومد یا یگهفکر نکن حاال که کشور د-

 ! ی؟کن  یکار : مثال قراره چیدمتوپ یتعصبان با

 نه تو.  گیرمیم یممن تصم-

 ی..... اگه قراره درباره یامنم ییمن با تو جا –و تو هوا تکون دادم  دستم
 . یمادرم و از دماغم در آورد یر هم ش ینجابگم که تا هم یدبا ی،بگ  یهتنب



  و گاز گرفت تا خنده اش معلوم نشه. لباش

 . ینشد یهفعال تنب-

که   دمیبهت قول م یکردنت و نداشتم.  ول  یهچون وقت تنب  –تر شد    نزدیک 
 جبران کنم. 

 . یدلحن ترسناکش بدنم لرز با

 . یپدرت  یهشب یلیفکر کنم که تو خ-

 شدم.  یموننگاهم کرد که از حرفم پش یجور یهو

 دور شد.  ازم

 . یفتیدراه ب یمز ج-

 نگاه کردم.  رفتیغم بهش که از جلو م با

 . اومدنیهم دست به دست هم م یمز پشت سرش راه افتادم و بال و ج آروم

 . یمشد یتاکس یه سوار 

 . کردمینگاهش م ینهنشستم و از آ  ینعقب ماش یمز بال و ج کنار 

 . یدتنم لرز یشکه به چشمم افتاد از سرد  چشمش

 و به طرف پنجره چرخوند.  سرش

 . یمشد یادهپ یناز ماش یهحساب کردن کرا بعد



مرده اومد و با ادوارد مشغول صحبت کردن  یهکه   یستادیمهمونجا وا کمی
 شد. 

 ! یه؟ک  ینا-

 ادوارده.  یاز دوستا یکیآروم دم گوشم گفت :  بال

 ! کنه؟یکمکمون م-

تکون داد : ادوارد کم بهش کمک نکرده اون هم با دادن خونه اش   یسر   جیمز 
 . شهیازش کم نم یزیچ

 ! ید؟گوش بال زمزمه کردم : باهاش دشمن ا  دم

 . یادازش خوشش نم یمز نه فقط ج –کرد   یمز به ج نگاهی

 سمتمون اومد.  ادوارد

 باال.  یمبر -

 اشاره کرد.  یمکه روبه روش بود  یساختمون  به

 دهنم باز موند.  یمکه رفت  داخل

 یو نارنج   یقهوه ا   یاز رنگ ها  یبیترک  یلشبود و وسا  یلوکس  یخونه    خیلی
 بود. 

 . یمزد یخونه رو با بال چرخ  اطراف

 یزیونتلو یکه روبه رو  یمبل یو رو یمرفت یراییدرست کردن قهوه به پذ بعد
 . یمبود نشست



بود   یدهمبل دراز کش  یچشم به ادوارد که رو  یام و مزه کردم و از گوشه    قهوه
 نگاه کردم. 

 ار؟باز  یمعصر بر  گمیبال م-

 . یزمایلوفسکیقشنگه  مخصوصا بازار ا یلیخ ینجاا یآره بازار ها-

 یلشوسا یدرباره  یزاییچ یهگفتم :   یجانگذاشتم و با ه  یز م یام و رو قهوه
 . یدمشن

قشنگ  یلیو خ یهمه سنت  یلشوسا ینیبب یدهوا تکون داد : با یرو دستی
 ان. 

 انداختم.  یبود نگاه  یوار د یکه رو  یساعت  به

 ! یم؟االن بر  ینهم-

 انداخت.  یمز به ج نگاهی

 . خوریمیم یرونناهار و هم ب-

 ادوارد خوابه.  –به ادوارد اشاره کرد  یمز تکون دادم، ج سری

 . یمما خودمون بر  یستبچه که ن –باال انداختم  یا شونه

 . شهینم-

 چرا؟! -

ه ات هم خرابه ممکنه فرار که سابق  ییآورده و از اونجا ینجاچون تو رو اون ا-
 جوابگو باشم.  تونمیو اون وقت من نم یکن



 اخم نگاهش کردم.  با

 ! شناسم؟یرو هم م ییفرار کنم؟ مگه جا یچطور ینجامن ا-

 . دونمیمن نم-

 سرش و از تنش جدا کنم.  خواستممی

 . سابیدمیهم م یحرص دندونام و رو با

 اشتم. سرد شده ام و برد یشدم و قهوه  بلند

 بهشون انداختم.  یادوارد رفتم و نگاه  سمت

 . کنمیم یدارشبشه من ب یدار ب یستحاال که اون قرار ن-

 و داد زد : نکن.  یدکش  ینیه بال

 نکن.  ینشد  یر هنوز س  یتاگه از زندگ –تعجب نگاهش کردم که ادامه داد    با

 ! کنن؟یبزرگش م ینقدر که ا  یهک  ینا مگه

 خودم و ترسو جلوه بدم.  خواستمینم یول یدمحرفش ترس با

و خم کردم که دستم وسط راه گرفته شد و  یوانل یحرکت ناگهان  یهبا  پس
 شد.  یخودم خال یقهوه رو

 با ترس نگاه کردم.  کردیقرمزش که با خشم نگاهم م یچشما به

 خورد و شکست.  ینپرت کرد که زم یو از دستم گرفت و گوشه ا لیوان

 که آخم هوا رفت.   یچوندو پ دستم



 بال رو نگاه کردم که سمتمون اومد.  یاشک  یچشما با

 ادوارد ولش کن. -

 که دورگه شده بود آروم گفت : تو دخالت نکن.   ییصدا با

 . شدیم یشتر و هر لحظه دردش ب شکستیداشت م دستم

 ! کردی؟یم یچه غلط -

 . یچوندپ یشتر و ندادم که دستم و ب جوابش

 ! کردی؟یم یگفتم چه غلط -

 . یچیه-

 ! یچی؟ه-

 گوشم زد کم مونده بود کر بشم.   یشکه پ  یداد با

 و با حرص ازش جدا کردم.  سرم

 ولم کن.-

 ! ی؟ندار یا یگهامر د-زد پوزخندی

 زودتر پاهام و با پاش قفل کرد.  یحرص پام و باال بردم تا به پاش بزنم ول با

 . یارقهرمان ها رو در ن یواسه من ادا-

 . شدیو رنگم قرمز م یمردماز حرص م داشتم

 بود.  یهودههمش تالش ب یبه خودم دادم تا ولم کنه ول تکونی



 . کردنیو بال مثل ماست نگاهمون م جیمز 

 . یولم کن وحش-

 داره.  یافتادن با من تقاص بد گفته بودم که در   –گوشم کرد   یک و نزد سرش

 . یادنم یادم –بهش کردم  یچشم نگاه  یتمسخر از گوشه  با

 که نفسم بند اومد.   یچوندپ یگهد یکمو  دستم

 سرم و جلو بردم و محکم به سرش کوبوندم که ولم کرد.  یحرکت ناگهان  با

 ازش دور شدم و دستم و محکم گرفتم.  سریع

سمتش رفت که محکم  یع سر  یمز ش بود جدماغ یشده بود و دستش رو خم
 پسش زد. 

 من تو رو.....-

 از اتاق ها رفتم و در و قفل کردم.  یکیسمت  یع که قدم برداشت سر   سمتم

  رفتمیعقب م یدهدر چند ضربه زد و من ترس به

 نه؟!  یایم یرونباالخره ب-

 نه. -

 اومد.  یزیشکستن چ یو صدا یدکش  فریادی

 . یادادوارد بس کن دماغت خون م –در آروم کردنش داشت  یسع جیمز 

 ولم کن. -



 زدم و دستم و ماساژ دادم.  پوزخندی

 . یدمکش  یرفته، نفس راحت  یرونکه ب  دادیبسته شدن در نشون م صدای

 بود! حقش

 در رفتم.  یکنزد کردیبال که صدام م یصدا با

  یا؟آناستاز-

 ! یه؟چ-

 . یرونب یاروم گفت : ادوارد رفته بآ  یقهشد و بعد چند دق ساکت

 . یامنم-

 . یدمکه وسط اتاق بود دراز کش  یتخت  یدر دور شدم و رو از 

 تخت گذاشتم و چشمام و بستم.  یو آروم رو دستم

 شدم.  یمخیز ن یع چشمام سر  یتو ینور یدنتاب با

 در و بست و برق اتاق و روشن کرد.  بال

 تو؟!  یاومد یچطور-

 تخت کنارم نشست.  یروشد و  یکنزد آروم

 در و باز کرد. -

 تعجب نگاهش کردم.  با

 . یدممن نفهم شه؟یمگه م-



 انداختم. یدر که سالم بود نگاه  به

 در که نشکسته. -

 ساز آورد.  یدکل  –تکون داد  سری

 باهات نکرد.  یکار  یخواب  یدد یوقت  –نگفتم که ادامه داد  چیزی

 بکنه؟!  یکار  تونستیمگه م –زدم  پوزخند

 خشمش فرو کش کرد. -

 که دل رحمه؟!   ینه! منظورت ای؟خوب که چ -

 نه تکون داد.  یو به نشونه  سرش

 بودمش.  یدهند یوقت اونطور یچمن ه-

 بهش نکردم.  یو تکون دادم و توجه ا دستم

 ! ی؟متوجه نشد یزی..... تو چکردینگاهت م یجور خاص یه-

 متوجه بشم؟!  یدبا یچ  –پوزخند نگاهش کردم  با

 که.... -

 باز شدن در حرفش نصفه موند.  با

 انداختم.  یبود نگاه سرد یستادهکه تو چارچوب در وا  یمز ج به

 شام و آوردن. -

 گفت که رفت.   یباشه ا بال



 به بال انداختم.  نگاهی

 بکنم؟!  یحتینص یه-

 و به عالمت مثبت تکون داد.  سرش

 به درد نخوره.  یلیدوست پسرت خ ینا-

 بهم انداخت.  یتوام تعجب نگاه

 . یبکن یفکر  یهبهتره که راجب رابطه ات -

 . یدو دستش و به پام کش خندید

 بگم که به خاطر ادوارد اون کار و  کرد. یداگه منظورت کمک نکردنشه با-

 که من کتک بخورم... آره؟! -

 ! یه؟دردت چ یتو که جوابش و داد-لبخند نگاهم کرد با

 یچکسوقت ه یچکه ه  ینهکرد گفتم : دردم ا  یشتر که بغض ام و ب  ییصدا با
 و نگاه کردن.  یدنمکمکم نکرد،همه فقط مثل ماست زجر کش

 نشه.  یو برگردوندم و چشمام و بستم تا اشکام جار صورتم

 شونه ام گذاشت.  یشد و سرش و رو نزدیکم

 . خوامیمعذرت م-

 . یدبه کمرم کش ینوازش دست

  یم؟بر -



 کجا؟! -تعجب نگاهش کردم با

ها رو تموم  یچگفت : آشپزخونه، االن اون دوتا، ساندو  یطنتو با ش خندید
 . کننیم

 تکون دادم و همراهش شدم.  سری

 یرهنشستم و به ادوارد که خ یصندل یحرف رو یب  یدیمآشپزخونه که رس به
 نگاه نکردم.  کردینگاهم م

 شدم.  برداشتم و مشغول خوردن ساندویچی

 . یرونب یمنشده بر  یر تا د یدبخور-

 با دهن پر گفت : کجا؟!  جیمز 

 و حالم بهم خورد.   یدمدهنش و د  یاتکه روبه روم بود کامال محتو  ییاونجا  از 

 : دهنت و ببند.  یدمپروبهش تو یخورده عصبان  ینصورت چ با

 براش باال انداختم.  ییتعجب نگاهم کرد که ابرو با

 ازش خوردم.  یکمام و باز کردم و  نوشابه

 خواست جو و عوض کنه.  بال

  یم؟کجا بر -

 گفت : بازار.   یآروم یبا صدا ادوارد

 .یمکه بر   یمگرفته بود  یمگفت : ما هم صبح تصم  یجانبا شور و ه بال



 ! یا؟بهم انداخت:مگه نه آناستاز نگاهی

 گفتم : نه.   یتبهش انداختم و با قاطع یروح  یب  نگاه

 نگاهم کرد که روم و برگردوندم.  متعجب

 گذاشتم.   یز م یو مچاله کردم و رو یچساندو کاغذ

 و روشن کردم.  یزیونمبل نشستم و تلو یاومدم رو یرونآشپزخونه که ب از 

 ونا هم اومدن و نشستن. که ا  چرخیدمیکانال ها م  توی

 یکیشگفت : بزار    یتکه ادوارد با عصبان  کردمیکانال ها رو عوض م  یالخ  بی
 بمونه. 

 نگاهش کردم.  ینهو خاموش کردم و دست به س تلویزیون

 ! ی؟چ  یعنیرفتارا  یناخم نگاهم کرد: ا با

 ! ی؟چ  یعنیتفاوت تکرار کردم :  بی

 زد : منو مسخره نکن.  داد

 چه برسه به مسخره کردن.  دونمینگاه کردن نم یقال من تو رو-

 . یستاداز جاش بلند شد و روبه روم وا یتعصبان با

 باهات نداشته باشم.  یکار  گیرمیخودم و م یجلو یلیخ-

 پس راحت باش آقازاده.   گیرهیکه جلوت و نم  یگفتم: کس  یلحن مسخره ا  با

 گفتم که اخم هاش درهم شد.   یدهرو کش آقازاده



 که بال بلند شد و وسطمون قرار گرفت.   یادسمتم ب خواست

 بال برو کنار. -

 زدم.  پوزخندی

 برو کنار.  گهیراست م-

 . رمیادوارد گذاشت و به عقب هولش داد : نم ی ینهس یدستش و رو بال

 بال.  –و خم کرد و با تحکم اسمش و صدا زد  سرش

 یخودت باهاش بد رفتار ی!.... وقت یه؟بود داد زد : چ یدبعکه   یتیعصبان با
 تحمل رفتار بد و هم داشته باش.  کنییم

 به ادوارد کردم.  یلبخند نگاه  با

 تا نظارگر رفتار بدت باشم.  ینمیستمگوشه وا  یهبه بعد  یناز ا-

 تکون داد و سمت تراس رفت.  یسر  ادوار 

 نگاه کردم.  یمز ج به

 رفت.  یقتبدو رف-

 کرد و دنبال ادوارد رفت.   اخمی

به بعد با عشق من درست  یناز ا –سمتم برگشت و با اخم نگاهم کرد  بال
 حرف بزن. 

 کردم و با لبخند نگاهش کردم.   یکج   دهن



 . یمرس-

 و کنارم نشست.  یختو به هم ر موهام

 . کنمیخواهش م-

 کنمیم یسع یکه خواهرم شد  ییاز اونجا –شونه ام گذاشت  یو رو سرش
 کنم.   یتاز خواهر شرم حما تونمیکه م  ییتا جا

 زدم.  یشهمه مهربون ینبه ا یدلم لبخند تو

  شی؟یخواهرم م –کرد   نگاهم

 نه.  –نگاهش کردم  سرد

 . یدمنگاهم کرد که خند یتعصبان با

 خواهر مو قرمز داشته باشم؟!  یه ینکهبهتر از ا یچ  شمیمعلومه که م-

 سرش گذاشتم.  یو سرم و رو یدمو کش لپش

 ! یم؟غذا درست کن-

 ! یی؟چه غذا-

 . یدشد و دستم و کش بلند

 . گمیم یاب-

 . یمساعت  مشغول درست کردن غذا شد یه حدود

 بهش انداختم.  یتموم شدنش درش و باز کردم و نگاه  با



 دادم.  ینیصورتم چ به

 شده؟!  ینجوریچرا ا ینبال ا-

 . یمگفته بود و انجام داد  یهر چ  –اش و باال انداخت  شونه

 بخوام بخورمش.  ینکهچه برسه به ا شهیمن از بوش داره حالم بد م-

 اش گذاشت.  ینیب یو به عالمت سکوت رو انگشتش

 . خورنینگو وگرنه اونا نم ینطوریا-

 بهش زدم.  یو چشمک  خندیدم

 نگران نباش.  دیمیبه خوردشون م-

 . یدو به بازوم زد و خند بازوش

 شد و من سمت تراس رفتم.  یز م یدنمشغول چ بال

 ! بینی؟یمگه خودت نم-

 .... یچرا ول-

 که چشمش بهم خورد ساکت شد.   جیمز 

 . یدرد نگاهش و گرفت و به من رس ادوارد

 غذا آماده است. -

 . یایماالن م – تکون داد یسر  جیمز 

 گفتم و به آشپزخونه رفتم.   یا باشه



 نشستن.  یز نشستم اونا هم اومدن و دور م یصندل یکه رو  همین

 گذاشت و با لبخند نشست.   یز م یغذا رو رو بال

 خورد.  ینقابلمه رو که برداشتم صورتشون چ در 

  یه؟چ ینا –به قابلمه کرد  ینگاه  ادوارد

 غذا. -

 غذا؟! -

 آره غذا. -

 . گمیغذا نم یکه تو درست کن  یزیمن به چ –زد  پوزخندی

 من درست نکردم.  –باال انداختم  ابرویی

 . یمما درست کرد –خودم و بال اشاره کردم  به

 تکون داد و گفت :معلومه.  سری

 کار دارم فعال.   یرونگفت:من ب  رفتیم  یرونبلند شد و همونطور که ب  یز سر م  از 

 . کردمیرفتنش نگاه م یر حرص به مس با

 حرص در آر نبود؟!  خیلی

 ! خوری؟یچرا نم –و نگاه کرد  یمز منتظر ج بال

 امشب شام نخورم؟! شهیمن م –مثل بدبخت ها نگاهش کرد  جیمز 

 زور خنده ام و قورت دادم.  به



 . یمما واسه شما درست کرده بود-

 . یستممن گرسنه ن یدستتون درد نکنه ول-

 . یدمواسش کش یر کفگ  یهو برداشتم و  شقابشب

 . یپاستا دوست دار گفتیبال م-

 . یبخور یدتو با خورهیحاال که دوستت نم –و جلوش گذاشتم  بشقاب

 . یدیمما زحمت کش –تکون داد  یسر  بال

 من.... -

 خب؟!  –با اخم نگاهش کرد  بال

 . یر بخوابم شب بخ رمیم یرممن س-

 کرد. بلند شد و فرار   زود

 . یدیمو خند یمهم نگاه کرد به

 و؟  ینا یمکن  یکار حاال چ-

 دور.  اندازیمیم –باال انداخت  یا شونه

* 

 

 . کردیمیاش نگاه م  یسنت   یها  یلو به وسا  زدیمیقدم م  یزمایلوفسکیبازار ا  تو

 . یارهاونقدر خوشحال بود که کم مونده بود بال درب بال



 . کردیور اون ور و نگاه م ینهم که مثل ماست فقط ا ادوارد

 بهش انداختم.  یموهام گذاشتم و نگاه  یو رو عینکم

 ! گردی؟یم یدنبال چ -

 . یچیه-

  کنی؟یهمش پشت سرت و نگاه م ینهواسه هم-

 من دخالت نکن.  یتو کارا –بهم انداخت  یعصبان  نگاه

 کرد و جلو رفت.   یشتر و ب سرعتش

 انداختم.  یبه اطراف نگاه  بیخیال

 انداختم.  یروش داشت نگاه  یسنت  یکه طرح ها  یرنگ نازک  یشال آب  به

 نداشتم.  یپول یچه یدوست داشتم بخرمش ول یلیو خ زدیبرق م چشمام

 و راهم و ادامه دادم.  یدمبهش کش دستی

 رفت.  یدبهم تنه زد و راهش و کش یکی

 و دنبال کردم.  یرشژ دادم و مسو ماسا دستم

 چشمام  گرد شد.  دویدیادوارد که م یدند با

 نبودن.  یکنم ول  یداو پ یمز به اطراف انداختم تا بال و ج نگاهی

به عقب  یکه ادوارد نگاه  شدمیم یکبهشون نزد یدن،کردم به دو شروع
 باال  یاابروهاش و به عالمت ن یدمنو د یانداخت وقت 



 . انداخت

 نگاه کردم.  شدیو بهش که دور تر م یستادموا متعجب

 به دور و ورم انداختم.  ینگاه  یجنظرم که محو شدن گ از 

 شلوارم بردم و آروم راه رفتم.  یبج یو تو دستم

 پشت شلوارش بود لبخند زدم.  یبج یپولش تو یفکه ک  یمرد یدند با

 دادم.  راهم و ادامه یشدم و زود برش داشتم بدون معطل نزدیکش

بود   یستادهبهش انداختم که وا  ینگاه   یستادمو جلوش وا  یدممغازه رس  یه  به
 بود.  یفشو دنبال ک

 . انداختیبه اطراف م یو نگاه  کشیدیخودش م یدستش و رو عصبانی

سطل آشغال  یو تو یفباال انداختم و بعد برداشتن تموم پول ها ک یا شونه
 انداختم. 

 . یدمرنگ و خر  یرفتم و شال آب  یشال فروش یسمت مغازه  به

 و به سمت خونه راه افتادم.  یچیدمو دور گردنم پ شال

 پله ها رو باال رفتم  بال در و باز کرد.  یکیتا  دو

  ی؟کجا بود-

 شده؟  یبازار..... چ -



شده بود  یچیمبل نشسته بود و بازوش باند پ یبه ادوارد که رو نگاهی
 انداختم. 

 .... امروز دنبالمون بود. یده:جامون و فهمگفت  یتبا عصبان بال

  ی؟چطور-

 . دونمینم-

 بود!  یاستفان هم عجب آدم ترسناک  این

 چش شده؟ –به ادوارد کردم  یا اشاره

 خورده.  یر ت-

 که توجه اش جلبم شد.   یدمکش  هینی

  ی؟کجا بود  –بهم انداخت  یاخم نگاه  با

 یکه منو ول کرد  ییاز اونجا –عجب نگاهش کردم و باال بردم و با ت ابروهام
 نداره.  یپس به تو ربط  یو فرار کرد

 آنا. -

 نه؟!  یاستمنظورت آناستاز-چپ نگاهش کردم چپ

 دستش گرفت.  یشد و بازوم و تو بلند

 رو مخ نباش. -

 . یمخ  ِی اگه من رو مخ ام تو تو –و با دستم به عقب هولش دادم  خندیدم



 . یرونب یدگه که گفت:بر ب یزیخواست چ بال

 برد.  یروناز جاش بلند شد و بال رو ب جیمز 

 ! گنیم ینبه ا یع مط دوست

  ی؟منو بکش خواییم یهچ-

کجا   –بود نگاهم کرد  یشونیشپ یکه هنوز رو  یو کج کرد و با اخم سرش
  ی؟بود

 و با حرص گفتم :بازار.  بلند

 . یدگردنم بود کش  یکه تو  یبه شال آب  دستی

 و.....  ینا-

 . یدمبگه زود گفتم:خر  یزیچ ینکها قبل

 زدم.  یتعجب نگاهم کرد که لبخند با

 . یتو که پول نداشت -

 مبل پرت کردم.  یفاصله گرفتم و خودم و رو ازش

 پوله.  یادهکه واسه من ز  یزیچ-

 افتاد.   یشنگاهم کرد و بعد تازه دوزار یجگ  یکم

 بهش زدم و اون اخم هاش و تو هم کرد.  چشمکی

  یه؟چ-



  کنی؟ینم یدزد یگهد-

 جااان؟  –زدم  یتعجب پوزخند با

 که گفتم.   ینهم-

 . گیرمیمن از تو اجازه نم-

 . دمی... دستور مدمیمنم اجازه نم –باال انداخت  یا شونه

 برت داشته نه؟ من.....  یالخ ینکهمثل ا –شدم و سمتش رفتم  بلند

 . کردمیبسته اش نگاه م یتعجب به چشما اب

 . کردمیم یکه احساس خفگ   یدمخجالت کش اونقدر 

 خودم که اومدم با دستام شونه اش و گرفتم و با پام به شکمش زدم.  به

 بهش زدم.  یمحکم یلیکه صورتش و باال آورد س  یندرد خم شد و هم از 

 و بازوم و محکم گرفت.  یستادصاف وا یتعصبان با

 شدم.  یدهپشت سرم محکم کوب یوار د به

 من تو رو..... -

 . کردییفکر م یناشبه ا یدبا کردییاون غلط و م یوقت  کشی؟یم ی؟چ -

  کنم؟یاستخونات و خرد م ینجااگه بخوام هم دونییم-

 . یگاو بودنت و اثبات کرد  یشوقت پ یلیتو خ –زدم  پوزخندی

 کرد.   یشتر دستش و ب فشار 



 باهات مثل آدم حرف زد.  شهینم-

 . یدمچون تا حاال آدم ند یدشا-

 چشمام شد.  ی خیره

 . یادخوشم ب یجان  یهاز  کردمیوقت فکر نم یچه-

 ! شه؟یم یمعن یجمله چ  ینا االن

تاحاال قتل نکردم   یکرده باشم ول  یدزد  یدام؟ من شا  یمن جان   –زدم    پوزخند
 سبت نده. پس لقب خودت و به من ن

 و سرش و تکون داد.  یدبه لبش کش دستی

  یدی؟االن از جمله ام فقط اون کلمه رو شن-

 هم بود؟  یا یگهد یز مگه چ-

 آنا. -

 . یاآناستاز-

 دوست دارم.  –تر شد  یکنزد صورتش

 . یدنشروع کرد به تپ یشتریبا شتاب ب قلبم

 . یشتر من ب یجانو ه شدیتر م یک نزد سرش

 سرش.  یو برداشتم و کوبوندم رو ینتکاب  یگلدون رو  زود

 سرش گذاشت.  یزد و دستش و رو دادی



 غرق خون نگاهم کرد.  یچشما با

  یستی؟تو آدم ن-

بگم که من اعترافام خشن   یدبا  یول  یدببخش  –زدم و ازش دور شدم    لبخندی
 طوره. 

  ی؟تو هم عاشقم یعنی-

 . یستعشق و عالقه ن یشمعن یهر اعتراف -

 و من دور تر.  شدیم یکنزد اون

  یه؟پس چ-

 نفرت.  –و داد زدم  یدممبل پر  پشت

 . یدکش  یرهنشاش و به پ یو دست خون  وایستاد

 . یاعتراف کن شییمن اعتراف کنم تو هم مجبور م یوقت  یمتاسفم ول-

 . گمیخودت و به زحمت ننداز من خودم م-

 آقازاده....  یهز ا کردمیخوب منم فکر نم –نگاهم کرد  منتظر 

 خب؟ -

 حالم بهم بخوره. -



آخه من اصال فکرش   –شل شده ادامه دادم    یشو با ن  یدمبه موهام کش  دستی
رابطم  ین..... واسه همینمو بب یفرد ینهمچ یککه از نزد  کردمیو هم نم

 . یستباهاشون خوب ن

 . کنمیمن خوبش م-

 چند قدم بلند سمتم اومد و محکم من و گرفت.  با

 . رسیدیزورم بهش نم یتا ولم کنه ول کردمیم تقال

 چسبوند.  یخچالآشپزخونه رفت و منو به  سمت

 برداشت، با ترس نگاهش کردم.  یخ یکهچند ت یزر فر  از 

 . خورمیمن زود سرما م ینادوارد تو رو خدا نکن بب-

 . کردییفکر م یدبا یاریدرب یباز یوحش ینکهقبل از ا-

 ادوارد. -

 . یرهنمپ یتو یختها رو ر یخ رحمانهبی

 و اون منو گرفته بود.  خوردمیم تکون

 جونم در اومد دستم و ول کرد.  ینکها بعد

 آوردم و سمت شوفاژ رفتم.  یرونها رو ب یخ زود

 . کردمیسر هم عطسه م پشت

 آورد و دور شونه ام انداخت.  پتویی



 . یارمم ییواست چا ینبش-

 که پر شده بودن نگاهش کردم.   ییچشما با

 . یریبم یاله-

 و رفت.  یدبه موهام کش دستی

 نبود که بهش نداده باشم.  یدلم فحش تو

 اومدن.  یمز بعد بال و ج یقهدق چند

 سمتم اومد و کنارم نشست.  بال

 تو چت شده؟ -

 حال گفتم : سرما خوردم.  یکردم و ب   عطسه

 چرا؟ -

 اومد و کنارم نشست.  ییچا یوانل یهاز آشپزخونه با  ادوارد

 . شییخوب م یزمبخور عز -

 ! یزم؟عز -با تعجب زمزمه کرد بال

 و نگاهش کردم.  یدمام و باال کش بینی

 تعجب داره؟  یشآره چ –دستش و دور شونه ام انداخت  ادوارد

 حرص دستش و پس زدم.  با

 .... آخه. یعنی-



  زنی؟یحرف م ینجوریا یواسه چ  یه؟چ –حرص نگاهش کردم  با

 آخه. -

 . یستن یزیدوستت قاط زده وگرنه چ ینا ینبال بب – یدمکش  پوفی

 سرم و سمت خودش برگردوند  ادوارد

 برو بخواب.  یتو خسته ا-

 من تو رو.... -

 . برمشیزود بلندم کرد و گفت : من م بال

 ! یشتر ب یزیاز خونر  یریگ  یشپ برای

 . یدمتخت دراز کش یو رو یماتاق رفت سمت

 شد.  یدهدفعه از روم کش یهکه   پیچیدمیرو دور خودم م پتو

 بهش انداختم.  ینگاه  خسته

  کنی؟یم یکار چ-

 . شییخوب م یر دوش بگ یهپاشو -

تکون دادم و به زور بلند شدم و حموم رفتم،بعد در آوردن لباس هام  سری
 . یستادمآب گرم وا یر ش یر ز

*** 

 



 شدم.  یدار از خواب ب ینوازش دست  با

 ادوارد که باال سرم بود زود بلند شدم و نشستم.  یدند با

  کنی؟یم یکار چ ینجاتو ا-

 . یمصبحونه بخور یمپاشو بر -

 و کج کردم.  دهنش

 . یددستش گرفت و کش یم موهام و تواخ با

 دستش چنگ انداختم.  یزدم و با ناخن هام رو دادی

رفتار  ینطوریآخره که با من ا یدفعه  –کنار گوشم داد زد  یتعصبان با
  یدی؟.... فهمکنییم

 نه. -

 .شدیم یشعاشق یو بعد ادعا کندیم یشهو داشت از ر موهام

 !یدم؟نشن-

 . یچون کر -

 آنا. -

 . یدمدستش کش یزدم و ناخن ام و محکم تر رو دادی

 مرض. -

 بهش انداختم.  یساکت شد با تعجب چشمام و باز کردم و نگاه  وقتی



 آب سرد و کنار صورتم آورد.  پارچ

 !یدم؟نشن-

 حرص گفتم :باشه.  با

 و موهام و ول کرد.  یدو کش لپم

 سرم.  یکرد رو  یکه پارچ و خال  دادمیو ماساژ م موهام

 . یدملرز یشسرد از 

 رفت و به در خورد.  یرونو برداشتم و سمتش پرت کردم که زود ب بالشت

 تازه خوب شده بودم.  –حرص داد زدم  با

 انداختم.  ینگاه  ینهآ  یسر و وضعم تو به

به   یشده ام خنده ام گرفت و چشمک   یسخ  یرهنآشفته و پ  یموها  یدند  با
 دم. خودم ز 

 هام و عوض کردم و موهام و با کش جمع کردم.  لباس

 نشسته بود نگاه کردم. یز رفتم و به بال که تنها دور م آشپزخونه

 کجان؟   یهبق-

 . یرونگفت : رفتن ب  یخیالاش و قورت داد و ب لقمه

  یرونی؟چه ب –نشستم  یصندل روی

 نگفتن.  دونمینم-



 خودم.  یبرا شدم و شروع کردم به لقمه گرفتن بیخیال

 . یمکاناپه نشست  یو  رو یمو جمع کرد یز مفصل م یصبحونه  یهخوردن  بعد

 دادم.  یتکون  کردیو نگاه م یزیونبال که پکر تلو به

 شده؟  یچ -

 . یچیه-

 !یچی؟ه-

 دوخت.  یزیوننگفت و نگاهش و به تلو چیزی

 و خاموش کردم.  یزیونو از دستش گرفتم و تلو کنترل

 بهم انداخت.  یمعترض نگاه

  گی؟یو بهم نم یتناراحت یلمگه من خواهرت نبودم؟ پس چرا دل-

 کرد.   یانداخت و با ناخن هاش باز یینو پا سرش

  ی؟قهر کرد یمز با ج-

 نگاهم کرد.  یاشک  یو بلند کرد و با چشما سرش

 رفتم و بغلش کردم.  سمتش

 کرد.   یهشونه ام گذاشت و گر  یو رو سرش

 . یمجدا شد-

 تعجب داد زدم.  با



  ی؟ک -

 . یروزد-

 داد.  یهمبل تک یجدا شد و به پشت  ازم

 چرا؟ -

 شد.  یرهخ یوار هاش و پاک کرد و به د اشک 

 !یم؟موضوع حرف نزن ینراجب ا شهیم-

 شده.  یچ  گیی! چرا به من نمیستم؟مگه من خواهرت ن-

 ! بستمیاون طرف و که کنه بشه به باد فحش م اگه خودم بودم حاال

 نداد.  یکرد و جواب   فینی

 . یدمبه بازوش کش دستی

  یشد؟چ-

 اشک آلودش و بهم دوخت.  نگاه

 . یدمنو با آلپ د-

 ! یه؟آلپ ک-

 کرد.   یانداخت و با ناخن هاش باز یینو پا سرش

 . ینجاست..... همون که صاحب ایمدوست پسر قبل-

 . یداز تعجب باال پر  ابروهام



  ید؟کجا د-

 . یچیدبهم کرد و موهاش و دور انگشتش پ نگاهی

 . یرونب-

  یه؟مگه چ ینا ین؟دعوا کرد ینچرا واسه ا-

 . کنهیاحمق نگاه م یهنگاهم کرد که حس کردم داره به  جوری

 . یمگفت که ما با هم  یمز آلپ به ج-

 نه!-

 و تکون داد.  سرش

  یضه؟کار و کرده؟ مر   ینچرا ا-

 ما رو خراب کنه.  یرابطه  خواستیم-زد پوزخند

 حرف اون و باور کرد.!  یمز و ج-

 صورتش گذاشت.  یکرد و دستش و رو  هقهقه

 منو باور نکرد.... نکرد.  یصداش گفت : حرفا یبغض تو با

 بکنم.  یدبا یکار چ دونستمینم یکردم آرومش کنم ول  سعی

 نکن.  یهگر -

 دستاش و برداشت و نگاهم کرد.  تعجب با



 ینجامن خودم از ا یریم؟و بگ یمز حال ج خواییم-دادم یلشتحو لبخندی
 . یینپا کنمیپرتش م

 نداد.  ینگاهش کردم که جواب  منتظر 

 هااان؟! کنمیخفه اش م یاخب، اصال تو در-

 مثل احمق ها نگاهم کرد.  بازم

بکشتش فوق فوقش  گیمیاصال به ادوارد م یابا سنگ سرش و له کنم؟..... -
 ! شهیجرمش اضافه م

 ! یمش؟بکش یدبا یحالت خوبه؟ واسه چ -

 باال انداختم.  یا شونه

 . یریانتقام بگ یبخوا یدگفتم شا-

 شد.  بلند

 . کنمینم یی... من عشق و گداخوادینم-

 . یداتاقش رفت و در و کوب سمت

 موندم. یرهتعجب به در خ با

 ! کردن؟یم ییکه قاتل بودن عشق و گدا  ییاونا یعنی

 برداشتم و بهش گاز زدم.  یز م یاز رو سیبی

 باز شدن در به سمتش برگشتم.  با



 مبل نشستن.  یاومدن و رو یمز و ج ادوارد

  ین؟کجا بود-

 . یمرفته بود ینواسه هم یگهد یجا یه ریمیم-

 کجا؟ -

 منظورش خونه است.  –بهش کرد  ینگاه  جیمز 

  ین؟مگه شما پول دار ینکرد  یدااز کجا پ-

 بهم انداخت.  یبا پوزخند نگاه  جیمز 

 آشناست. -

 مگه با تو بودم؟  –نگاهش کردم  چپ

 شد و بدون حرف به آشپزخونه رفت.  بلند

 چته؟ -

 هوا گرفتش.  یدستم بود و پرت کردم سمتش که تو یکه تو  سیبی

 . خورهیاز همتون بهم م حالم-

 تعجب نگاهم کرد.  با

 وات؟-

 و کج کردم و سمت اتاقم رفتم.  دهنش

 شدم.  یرهو به سقف خ یدمتخت دراز کش روی



 روزا حوصله سر بر بودن! چقدر 

 ساعت بعد در اتاق زده شد و پشت سرش باز شد.  چند

  ی؟قراره مثل گاو وارد ش یوقت  زنییدر م یضیمر -

 . ریمیپاشو م-

 هااان؟... کجا؟ -

 . یدجد یخونه -

 من.... -

 حرف نباشه. -

 سمتم پرت کرد.  کتی

 و بپوش.  ینا-

بره دست اشاره اش و سمتم گرفت و  یرونب ینکهدر رفت و قبل ا سمت
 . بینییرفتار هات و م ینتقاص ا ینکهگفت: و ا  یدوارانهتهد

 حرص نگاهش کردم که رفت.  با

 رفتم.  یرونکت ب  یدنشدم و بعد پوش بلند

 و بال خونه نبودن.  جیمز 

 بال کجاست؟ -

 خونه نگاه کرد.  یو درست کرد و به همه جا کتش



 اونا زودتر رفتن. -

 سرم گذاشت.  یا یاومد و کاله لبه دار آب  سمتم

 چشمام درست کرد.  یو هم رو ینکمو درست کرد و ع موهام

 . یخوشگل شد یلیخ –و به دماغم زد  انگشتش

 . یدمکش  یتعجب به دماغم دست  با

 برد.  یرونو گرفت و ب دستم

 . یماومد یرونآپارتمان ب از 

 کتم بود.   یبج یو دستم تو رفتمیفاصله ازش راه م با

 که دور دستم حلقه شد نگاهش کردم.   دستش

  کنی؟یم یکار چ-

 ! ؟یستمعلوم ن-

 ها رد کرد.  ینماش یبگم و منو از البه ال یزیچ نذاشت

 . رفتیمیو آروم راه م یمبود یخلوت  یابونخ تو

و هر دو هم زمان به پشت سرمون  یستادیموا یخس یک شل یصدا یدنشن با
 . یمانداخت ینگاه 

 . یدافراد مسلح رنگم پر  یدند با

 . یدنبه دو میزودتر به خودش اومد و دستم و گرفت، شروع کرد اون



 . کردنیم یک هم دنبالمون بودن و شل اونا

 تند تر بدو. -

 . تونمینم –زدم  داد

 . یادکه کم مونده بود در ب  یدتر دستم و کش محکم

 به بازوم داغ کردم.  یاصابت گلوله ا با

 ادوارد. -

 . کردیم یشتر نگاهم کنه سرعتش و ب ینکها بدون

 بهم خورد. -

  ی؟چ  –و سمتم برگردوند  سرش

 گلوله.   –به دستم نگاه کردم  یاشک  یچشما با

 چسبوند.  یوار و منو به د یچیدپ یکوچه ا  به

 انداخت.  یدستم نگاه  به

  کنه؟یدرد م-

 بغض سر تکون دادم.  با

 زخم گذاشت و محکم فشار داد که دادم هوا رفت.  یو رو دستش

 دهنم گذاشت.  یو رو دستش

 . یشه-



 شروع کرد به حرکت.  یا یگهانداخت و از سمت د یطراف نگاه ا به

 . یمزودتر بر  یدزودباش با-

 . تونمیمن نم-

 برگشت و با اخم نگاهم کرد.  سمتم

 . کنیینشده که بزرگش م یزیخراشه چ یهفقط -

 خودش اخم کردم.  مثل

 . یارمسر در نم یزاچ یناز ا یستممن که مثل تو با تجربه ن-

 . یانه االن مآنا کشش ند-

 . کردیو به اعتراض هام گوش نم کشیدیدنبال خودش م منو

 رفت.  یسمت برج  به

 رو زد.  یو دکمه ا یمسوار آسانسور شد 

 بهم کرد که پوزخند زدم.  نگاهی

  ی؟ا یتو فرار یمطمئن-

 . یدبه موهاش کش یکرد و دست   پوفی

 واسه دوستمه.-

 ی؟کرد  یداهمه اشون و تو زندان پ-

 دستش گرفت. یشد و چونه ام و تو نزدیکم



آدمت  یاگه الزم باشه بلدم چطور یول یامکوتاه م  یلیبه خاطر احساسم خ-
 کنم.

 دستم دستش و پس زدم. با

 کامال درسته.-

 سرتا پاش اشاره کردم. به

 .بارهیاحساس از سرتاپات م-

 برد. یرونباز شدن در آسانسور بازوم و گرفت و ب با

 واحد و که زد بال در و باز کرد. زنگ 

 به بازوم نگاه کرد. نگران

 شده؟ حالت خوبه؟ یچ -

 من ادوارد سرد گفت :خوبه. یجا به

 .یمرفت یراییپذ سمت

مبل لم  یداشت و رو یرنگ  یدسف یکه موها  یبه دختر  یتعجب و سرد با
 .داده بود نگاه کردم

 ما سمت ادوارد اومد. یدند با

 شده؟ یادوارد چ -

 .خوردیکه داشت حالم بهم م  زدیجور با ناز حرف م یه



 .یستن یزیچ –کوتاه جوابش و داد   ادوارد

 .یمداشت رفت یکه در قهوه ا  یاتاق  سمت

 یاری؟رو ب یهاول یکمک ها  یجعبه  شهیبال م-

 .. یارماالن م-

 در و با پام محکم بستم. یماتاق که شد وارد

 کرد.  یبهم کرد و خنده اش و مخف  نگاهی

 .یارکتت و درب-

 پرتش کردم. ینزم یو که در آوردم رو کت

 .یدوست بش یرابا پ کردمیفکر نم-

 نگاهم کرد. یهانهاندر سف عاقل

 سالشه. 25 یست،ن یر پ دونییخودت هم م-

 چقدر خوب. –و تکون دادم  سرم

  ی؟زدم و با تمسخر گفتم : شناسنامه اش و تو داد چونه ام یر و ز دستم

 اخم نگاهم کرد.  با

  یه؟اسمش چ-

 آنجال. -

 لب زمزمه کردم.  یر و ز اسمش



 حس بد بود بهم منتقل شده بود.  یاول هرچ  یدار د ینهم از 

 رفت. یرونوارد اتاق شد و بعد گذاشتن جعبه ب بال

 کرد.   یسشخ ینآورد و با بتاد یرونرو از جعبه ب پنبه

سرش و که باال آورد   کردم،یداده بودم و نگاهش م  یهبه تخت تک  همونجوری
 با اخم نگاهم کرد. 

  یارم؟و درب یرهنتمن پ خوایینکنه م-

 هااان؟ -

 افتاد.  یمنگاهم کرد که تازه دوزار کالفه

 و درآوردم و کنارم گذاشتم.  پیرهنم

که خواستم سرم و بلند کنم و   ینتنم و درست کردم و هم یتو یدتاپ سف 
 بهش بندازم دستم سوخت.  ینگاه 

 گفتم و اخم کردم.   آخی

 کردن زخم شد.   یز توجه مشغول تم بی

 ! کنن؟یرفتار م یزخم یهبا  ینجوریخوردما..... ا یر مثال ت-

 ینطوریا یخورده بود یر گفت : به نظرت اگه ت کنار گوشم با تمسخر  آروم
  ینی؟بش تونستییراحت م

 به نشستنم داره؟!  ینکردم که.... چه ربط  یمانزا-



 و سرش و به چپ و راست تکون داد.  یدخند آروم

 کنم واسم متاسف بود!  فکر 

 رفت.   یروناز اتاق ب  یلکرد بلند شد و بعد برداشتن وسا  یچیو که باند پ  دستم

که بود و برداشتم و   یا یمشک  یرهنسبد انداختم و از کمد پ یو تو مپیرهن
 . یدمپوش

بود   یز م  یمات که رو  یو بعد زدن رژ صورت   یختمچپم ر  یشونه    یو رو  موهام
 از اتاق خارج شدم.

 آنجال که کنار ادوارد نشسته بود اخمام رفت تو هم. یدند با

 از کنارشون رد شدم و به آشپزخونه رفتم. زود

 .کردیخورد م یاز نشسته بود و پ یز دور م بال

 .کردیم ینف یقرمز بود و هر از گاه  چشماش

 .یدمکش  یرونروبه روش و ب یو صندل یدمکش  پوفی

 کنی؟یم یکار چ-

 بینی؟ینم-

 . کردمیکار و م  ینخودم هم همش هم  یبو عج  اومدیبدم م  یلیضدحال خ  از 

 کجاست؟  یمز ج –نگاهش کردم  ینهبه س دست

 تفاوت نشون داد. یباال داد و خودش و ب  یا شونه



 شناسی؟یدختره رو م ینا-

 آنجال؟ – یدتعجب پرس با

 کم مونده بره تو حلقش؟  – یدمکش  یعصب نفس

 آنجال؟-

 .گمی.... معلومه که اون و مزاری؟یاسم م –پام محکم به پاش زدم  با

 واسه اونه. ینجاا –رفت  ینک ت سگذاشت و سم  یز م یرو رو چاقو

 !ی؟بلند گفتم :چ  یصدا با

 انداختم. یرونبه ب یدهنم گذاشتم و نگاه  یو رو دستم

 لب تاپ بود. یو آنجال هنوز هم سرشون تو ادوارد

 ی؟چ  یعنی –سمتش رفتم  تند

 آنجالست . ینجاصاحب ا ینکها یعنی-

 دونی؟یاز کجا م-

 داد. یهتک ینک و شست و به س دستش

 سفر؟ یاومد یتو فکر کرد-

 داره؟ یچه ربط -کردم  اخم

پس  یمهم که ندار ی.... پول درست حساب یمکه ما فرار کرد ینهربطش ا-
 .یریماز دوستامون کمک بگ یممجبور



 تمسخر و پوزخند گفتم :اونم آنجالست ؟ با

 .ینطورههم یقادق –نگاهم کرد  چپ

 ها شد. یاز توجه مشغول سرخ کردن پ بی

 مبل کنارشون نشستم. یرفتم و رو یرونب یتعصبان با

 بهم انداخت. یسرش و بلند کرد و نگاه  ادوارد

 اخم روم و برگردوندم. با

 و نگاه کن. ینادوارد ا-

 خورده نگاهش کردم. ینچ یصورت  با

 کردم.   یادو ز یزیونتلو یحرص کنترل و برداشتم و صدا با

 نگاهش کردم. یتخاموش شدن صفحه با عصبان با

 .کنیمیکار م  یمما دار یزمعز  –زد  یمصنوع  لبخند

 به من چه؟!-

 اتاقت. یبهتره بر  ینگاه کن یزیونتلو خواییاگه م –اخم نگاهم کرد  با

 بگم که ادوارد با تحکم اسمم و صدا کرد. یزیچ خواستم

 نگاهش کردم. یتعصبان با

 .یدمشدم و با حرص به اتاق رفتم، در و محکم به هم کوب بلند

 .کردمیم یو طول اتاق و ط  کشیدمیموهام دست م به



 خرفت. یر !..... پیه؟دختره فکر کرده ک-

 آب خوردم تا آروم بشم. یوانچند ل شدم،یم یوونهد داشتم

 که باز شد سمتش برگشتم.  در 

 موندییآنجال جونت م شی.... پی؟اومد یواسه چ  –نگاهش کردم  طلبکار 
 خب. 

 برد. یبشج یداد و دستش و تو یهتک یوار د به

 کنی؟یم ینجوریا ی_واسه چ 

 نگاهش کردم. ساکت

 آنا!-

 دلم بهش مرض گفتم و بازم جوابش و ندادم. تو

 .یدموهام کش یشد و دستش و رو یکمنزد آروم

 یوار دفعه گردنم و گرفت و به د یهکه  کردمیتعجب به دستش نگاه م با
 کوبوندم. 

 جوابم و بده.  زنمیباهات حرف م یوقت -

 . اومدیاز اولم بهت نوازش نم –زدم  پوزخند

 به گردنم داد.  یدستش فشار با

 . کنمیمن نوازشت هم م یتو اگه مثل آدم رفتار کن-



 .کنییتو غلط م –به دستش چنگ زدم  

 داد. یهو به سرم تک سرش

 ی؟ا یوحش ینقدر ا اچر -

 دستش و جدا کنم. تونستمینم کردمیم یچقدر سع هر 

 پرسه؟یم کنهیکه داره خفه ام م  یو کس ینا-

 صورتم فوت کرد. یو تو نفسش

 .پرسهیکه دوست داره م  یکس-

 زور خنده ام و کنترل کردم. به

 .یمعاشق هم باش ینکهبه جز ا کردیم یهر فکر  دیدیما رو م یک   هر 

 نداشته باش. یبا آنجال کار-

 و کج کردم و به کمد زل زدم. سرم

 زنی؟یبه خاطر اون جوش م-

 و برداشت و چونه ام و گرفت. دستش

 ..... ینداره.... ول یتنه اون برام اصال اهم-

 !ی؟ول-

 .یمدار یاج... و ما بهش احتکنهیاون بهمون کمک م-

 مثل اون باشم. یکمک آدم  برم  زندان  بهتره تا محتاج-



بد  رییباهاش کلنجار م ینماگه بب –وارانه گفت  یدبه چشمام زل زد و تهد 
 .بینییم

 نگفتم و فقط اخم کردم. چیزی

 رفت. یرونلپم از اتاق ب یدنگفت و بعد کش  یا خوبه

 گونه ام گذاشتم و پوزخند زدم.  یو رو دستم

 

*** 

 

 گذاشتم و سمت در رفتم.  یز م یقهوه رو رو یوانزنگ، کالفه ل یاپیپ یصدا با

 بهم زد. یکه در و باز کردم آنجال داخل شد و تنه ا  همین

 .یدمهم ساب یدستم گرفتم و از حرص دندون هام و رو یام و تو شونه

گذاشت و کنجکاو همه جا رو   ینتکاب  یدستش و رو یتو یا یشهش ظرف
 نگاه کرد.

 ادوارد کجاست؟-

 وابه.خ-

 شد. یدهدهنش د یزد که تموم اجزا لبخندی

 کنم.  یدارشب رمیپس من م-



 .یستادمسمت اتاق بره که جلوش وا خواست

 .شهیم یدار خودش ب-

 نشست. ینتکنار کاب  یصندل یکرد و رو  اخمی

 کاناپه نشستم و قهوه ام و دستم گرفتم.  یاتاق ادوارد رو یرو روبه

 هم به من. یو با حرص نگاه  انداختیبه ساعت م ینگاه  یاز گاه  هر 

 گذاشتمش.  ینک س یام و که تموم کردم سمت آشپزخونه رفتم و تو قهوه

 که آورده بود شدم.  یظرف  نزدیک

 پاستا خونم به جوش اومد. یدند با

 ادوارد لب به غذاش بزنه.  ذاشتمنمی

 زدم و زل زدم بهش. یهتک ینتکاب  به

 دستش گذاشتم. یبهش زدم و دستم و رو لبخندی

 ! ی؟... چرا خودت و به زحمت انداخت ی؟واسه ما پاستا درست کرد-

 لحنم خشن بود تا دوستانه. بیشتر 

 .یدکش  یرونزد و دستش و از دستم ب یخودم لبخند مثل

 کردم.ادوارد درست   یبرا-

 مونده بود از خشم همونجا بکشمش. کم

 ادوارد پاستا دوست نداره. –مسخره ام و تکرار کردم  لبخند



 پا انداخت. یرو پا

زود  ینقدر ا یست..... ممکن نخوردیم کردمیبراش درست م یکاتو آمر -
 مزاجش عوض بشه.

 یچ   دونمیبهتر م  شناسمشیم  یدرضمن من از بچگ   –به موهاش داد    تکونی
 نداره. یوست داره چ د

 گرفته بودم تا از خشمم کم شه.  ینتو محکم به کاب دستم

 فرانسه است. یستن یکاآمر  ینجاا یول –پوزخند و تمسخر نگاهش کردم  با

 که اخماش و در هم کرد.  یدمکش  یرو جور فرانسه

 اتاق که باز شد هر دو سرمون به سمتش برگشت. در 

 چه خبره؟ ینجاا –قرمز نگاهمون کرد  ییبا چشما ادوارد

 آنجال حرف بزنه. نذاشتم

 .رفتیبهمون بزنه و االن داشت م یآنجال جون اومده بود سر -

 کرد و بلند شد.  یمسخره ا یخنده  آنجال

 .رفتمیآره داشتم م-

 شونه ام. یو محکم کوبوند رو دستش

 دختر چقدر بامزه است! ینادوارد ا-

 تر از خودش به کمرش زدم که صورتش قرمز شد. محکم



 .ینظر لطفته تو خودت باحال تر -

 اوضاع خرابه سمتمون اومد. یدکه د  ادوارد

 .کنمیپس من بدرقه ات م-

 حتما.-

 آنجال سمت در رفتن و بعد رفتنش در و بست. با

 بهم کرد. یداد و نگاه  یهدر تک به

 ؟کنییم یکار چ-

 .یمهمون نواز-

 کامال معلومه.  –و سرش و تکون داد  یدبه لبش کش دستی

 بر منکرش لعنت.-

 که نتونست خنده اش و نگه داره و قهقه زد.  یدمو کش لعنت

 انداختم. یتوجه به آشپزخونه رفتم و به ظرف غذا نگاه متفکر  بی

و بعد برداشتن کتم با ظرف غذا  یدمکش  یآب نفس راحت  یصدا یدنشن با
 رفتم.  یینپا

 گذاشتم تا گربه ها بخورن.    یابونخ یرو با ظرفش گوشه  غذا

 که گذشت بلند شدم و به سمت واحد رفتم.   یکم

 و برداشتم.  یدکردم و کل  یبمج یتو دست



 یمطمئن شدم که هنوز تو یداخل رفتم و اطراف و نگاه کردم، وقت  آروم
  یالمحمومه خ

 شد.  راحت

 کردن کتم به آشپزخونه رفتم.   یزونآو بعد

 به آنجال زدم.  یگذاشتم و تو دلم پوزخند  یز م یپاستا رو رو وسایل

 بپزم؟! یزیچ یستمکرده من بلد ن  فکر 

 کردم به پختن.   شروع

 یار ساالد و آوردم و مشغول خورد کردن خ یلپاستا ها آماده شد وسا وقتی
 شدم. 

  خوردم. یدورم تکون محکم یحلقه شدن دست  با

  کنی؟یم یکار چ-

 فاصله گرفتم و چاقو رو جلوش گرفتم.  ازش

  کنی؟یم یکار تو چ-

 بهش زد.  یدستم و گرفت و گاز یتو خیار 

 . یچیه-

 بهش انداختم.  یاخم نگاه  با

 . بینییوگرنه بد م یکن  یتکن فاصله رو رعا  یسع-



 تکون داد.  یخنده سر  با

 . یادبرم ی..... از تو هر کاردونمیم-

 نگفتم.  یزیو چ یدمکش  یحرص نفس

 نشست.  یز م دور 

 ساالد و جلوش گذاشتم.  ظرف

 اش و تو خرد کن.  یهبق-

 . یارمکه گفت کم مونده بود از تعجب شاخ در ب  یباشه ا با

 رفتار کرد!  یمباهاش مال شدیم پس

 انداختم.  یبود نگاه کوتاه  یینپاستام که در حد متوسط روبه پا به

 روبه روش نشستم.   یز،پر سمتش رفتم و بعد گذاشتنشون رو م  یبشقاب ها  با

 انداخت.  یو وسط گذاشت و به پاستا نگاه  ساالد

 بهم انداخت.  ینگاه  یمخورده ن ینچ یصورت  با

 . دادمیسفارش م یروناز ب گفتییاگه بهم م-

 وسط حرفش.  یدمبه جانب پر  قح

 چرا؟! -

 باال رفته نگاهم کرد.  ییو با ابرو یدو به لبش کش شصتش

 . خورهیپاستاست حالم به هم م یاز هر چ  یگهبه خاطر تو د-



 اخم نگاهش کردم.  با

 پخت آنجال تنگ شده؟ نکنه دلت واسه دست یه؟چ-

 و برداشت و شروع کرد با خوردنش.  چنگال

 . خورمیم ینمهمنه.... من -

 جور عاجزانه گفت دلم براش سوخت.  یه

 خوبه. -

 شروع کردم به خوردن.  منم

 پخته بودم. ینداشت معلوم نبود چ  یطعم مشخص اصال

تموم حواسم به ادوارد بود تا واکنشش و  یاز ساالد خوردم ول یشتر ب خودم
 . ینمبب

 پاستا ها تموم شد سرش و بلند کرد. وقتی

 صورتش که قرمز بود نگاه کردم.  به

 پر آب خورد.  یوانل یههمه اش و قورت داد  وقتی

 دستت درد نکنه. -

 از کنارم رد شد و سمت اتاقش رفت.  زود

 . یرممونده بود از خنده بم کم

 . یارهحتما االن داره باال م بیچاره



 به اتاقش رفتم.  ییچا ینیس یهشدم و بعد جمع کردن سفره با  بلند

 بدم زود رفتم تو.  یبهش محلت  ینکهخودش در زدم و بدون ا مثل

 شد.  یز خ یمچشماش برداشت و ن یو از رو دستش

 آوردم.  ییچا-

  یختی؟نکنه توش زهر ر-

 نشستم.  یصندل  یروبه روش رو  یز م  یرو  ینیو بعد گذاشتن س  یدمخند  آروم

 باز زل زدم بهش.  یشن با

 تحملت باالست.  یلیخ-

 هم خنده اش گرفته بود.  خودش

 نپز.  یزیچ یگهد کنمیم یهتوص-

 باال انداختم.  یا شونه

 شمیوگرنه من مجبور م یارهن یزیچ یبه آنجال بگ  کنمیم یهمنم بهت توص-
 با دست پخت خودم 

 غذا رو به خوردت بدم. اون

 در هم شد.  ابروهاش

 . یبد یر قدر به آنجال گ یندوست ندارم ا-

 مثل کنه است. یدی؟تو از نگاه من اون و د-



 . ینماز نگاهت خودم و بب کنمیم یمن سع-

 از حدقه در اومده نگاهش کردم.  ییچشا با

 یفکرش و نکن..... سع ینقدر ا یستکس مهم ن  یچبه جز خودم و خودت ه-
 کن به خودمون 

 . یکن  فکر 

 ها سرد شد.  ییچا-

 ازش خوردم.  یکمبرداشتم و  یز م یو از رو لیوان

 . کردیهم نگاهم م هنوز 

 !باریدیم یشانگار ازش آت کردیاوقات نگاهش بدجور معذبم م بعضی

 تخت نشست.  یشد و روبه روم رو بلند

 گذاشت.   یز م یو از دستم گرفت و رو لیوان

  کنی؟یم یکار چ-

 فرار نکن. -

 هااان؟ -

 تر کرد.  یک بهم انداخت و صورتش و نزد یحرص نگاه

 . یمسه انگشت با هم فاصله داشت یاندازه  به

 بلند شدم و ازش فاصله گرفتم.  زود



 . کشیدیم یعصبان  یو بسته بود و نفس ها چشماش

 . یدمترس یشو که باز کرد از قرمز  چشماش

 نکن.  یبا من باز-

 من..... -

  ی؟تو چ -

 خودش داد زدم.  مثل

 . تونمیمن نم-

 نفس هامون تند شده بود.  یتدو از عصبان هر 

 اومد.  یکمقدم نزد یه

 آنا. -

 زنگ در توقف کرد.  با

 حرف سمت در رفتم.  بدون

 . یدمو دست تو دست هم د یمز باز کردن در بال و ج با

 به بال انداختم.  یتعجب نگاه  با

 دستش و تکون داد.  یتو یها بسته

  ین؟ناهار خورد-

 ندادم و از جلو در کنار رفتم.  جوابی



 ادوارد کجاست؟ -

 اتاقش. -

 تکون داد و سمت اتاق رفت.  یسر  جیمز 

 بال رو گرفتم و سمت آشپزخونه بردم.  یبازو زود

 ین؟کرد  یآشت -

 لبخند سرش و تکون داد که محکم به کمرش زدم. با

 و جمع کن. یشتن-

 .یده به حرفم خندتوج بی

 ید؟کرد  یآشت  یک -

 کرد.  یامروز... خودش اومد و معذرت خواه -

 برد؟ یپ یتشبه خر  –زدم  پوزخندی

 .یمکه االن با هم  ینهمهم ا یستمهم ن یناشا یگهد –نگاهم کرد  چپ

 نگفتم. یزیاپن نشستم و چ روی

 رو در آوردم و شروع کردم به خوردنش. یتزاپ یجعبه  یک پالست از 

 نشستن. یز هم اومدن و دور م یمز و ج دادوار 

 ینی؟بش یز پشت م یایچرا نم –بهم انداخت  یبا اخم نگاه  بال

 چون.... -



 .یستچون اون آدم ن – یدبا پوزخند وسط حرفم پر  ادوارد

 و صورتم قرمز شده بود. خوردیخونم و م خون

 .شمینم ینهم نش یووناچون با ح –گفتم   یتعصبان با

 !یوونیم؟ما ح –با تعجب نگاهم کرد  بال

 .یدفهم فهمید،یم یدکه با  یکس  –دستم زدم  یتو یتزایبه پ گازی

 و مشغول خوردن شد. یدکش  پوفی

 .زدمیم یتزابه پ یو گاز بزرگ  دادمیحرص پاهام و تکون م با

 بلند شد و سمتم اومد. یع دفعه ادوارد سر  یه

 .ینرو از رو پام برداشت و انداخت زم یتزاپ ی جعبه

 اتاقت. یبهتره بر خورییاگه مثل آدم غذا نم-

 بجوم. تونستمیدهنم و نم یتو یو لقمه  کردمیتعجب نگاهش م با

 .کردمینگاه م یشعصبان یو به نفس ها زدمیپلک م گیج

 با توام.-

 تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن. یدداد زد که لقمه پر  جوری

 نفس بکشم. تونستمیو نم سوختیم یلیخ گلوم

 دهنم کرد تا بخورم  یکرو برداشت و نزد نوشابه

 شده بود. یصورت و لباسم خال یرو یشترشب نصف



 بهم نوشابه بده. خواستیو اون م زدمیدستش چنگ م به

 .شدیقطع م یشتر به لحظه نفسم ب لحظه

 بهش داد تا به خوردم بده. یآب  یوانل بال

 نداشت. یا یدهفا یتا بهتر نفس بکشم ول کشیدمیم یینو پا یرهنمپ ی یقه

 قورت بدم. تونستمینم یول یختدهنم ر یو گرفت و آب و تو گردنم

 نداشت. یشده بود که حد یعصبان  اونقدر 

 ها بلندم کرد و سمت حموم برد. یوونهدفعه مثل د یه

 ت و چند بار محکم به کمرم زد.آب سرد گرف یر و ز سرم

 که فکر کردم کمرم شکست.  زدیمحکم م اونقدر 

 نشستم. ینزم یو رو یدمکش  یقحالم خوب شد پشت سرهم نفس عم وقتی

 گرفت و کنارم نشست.  یر ش یر سرش و ز ادوارد

 بهش انداختم. یو پشت گوش زدم و نگاه  موهام

 زور خنده ام  و نگه داشته بودم. به

 که نگاهم کرد قهقه زدم.  همین

 درهمش نگاه کردم. یبه اخم ها یدمخوب خند وقتی

 دادی؟یمنو نجات م یمثال داشت -



رو نجات  شهیکه داره خفه م  یکس  ینجوریا –نگفت که ادامه دادم  چیزی
 دن؟یم

 .کنییکار و م  ینبار آخرته که با من ا-

 .کردمیم یهو جمله اش و تجز  کردمیحرف نگاهش م یب  ید،ماس لبخندم

 رفت. یرونبلند شد و ب 

 .یدبه گونه ام کش یبالفاصله کنارم اومد و دست  بال

  ی؟بهتر -

 بهش زدم. یو لبخند یدمکش  نفسی

تخت دراز  یکمکش سمت اتاقم رفتم و بعد عوض کردن لباس هام رو با
 .یدمکش

ذهنم   یکه بد جور  کردمیادوارد فکر م  یجمله    شده بودم و به  یرهسقف خ  به
 خودش کرده بود.  یر و درگ

 

*** 

 حوصله از سکوت زجر آور خونه سمت اتاقش رفتم.  بی

 به در زدم و بعد وارد شدم.  یا تقه

 لب تاپ بود.  ینشسته بود و سرش تو یز پشت م ادوارد



 بهم انداخت.  یمن سرش و باال آورد و نگاه کوتاه  یدند با

 تر رفتم.  یکو بستم و نزد در 

 تخت نشستم و چشم دوختم بهش.  روی

  کنی؟یم یکار چ-

 . یچیه-

 تر رفتم.  یک شدم و نزد بلند

  یرون؟ب یمبر -

 ام شد.  یرهخ یتداد و با جد یهتک یصندل یپشت  به

  ی؟واسه چ -

 باال انداختم.  یا شونه

  یم؟بر  شهینم یم،نرفت یرونوقته ب یلیحوصله ام سر رفته...... خ-

 باال رفته منتظر جوابش بودم.  یابروها با

 . یادهمن کارم ز-

 لب تاپ بود نگاه کردم.  ی یرهاخم بهش که دوباره خ با

 با دستام خفه اش کنم.  خواستممی

 آماده شو.  یایاگه تو هم م یرونب رمیمن م-

 توجه بهش پشت کردم و سمت در رفتم.  بدون



 برداشتن کاله و کتم پشت در منتظر موندم.  بعد

 اومد.  یرونکه گذشت در باز شد و ب  یکم

 نگاهش کردم.  یلبخند کم رنگ  با

 شد.  یکمدر هم نزد ییاخم ها با

 . گردیمیزود برم-

 . یمرفت یرونتکون دادم و با هم از در ب سری

 باز شد.  ییو که بست در واحد جلو در 

 . یختآنجال اعصابم بهم ر یدند با

 نگاهمون کرد.  یکنجکاو  با

  رید؟یم ییجا-

 گفت.   یکوتاه آره ا  ادوارد

 بهم کرد.  یکوتاه   نگاه

 . یرونب رفتمی.... داشتم میامپس منم م-

 تا خفه اش نکنم.  گرفتمیخودم و م یزور جلو به

 رد حلقه کردم. و دور دست ادوا دستم

 . یمبر  یرونب ییدوتا خوایمیما م-

 . بینمتیمنو سمت آسانسور کشوند و روبه آنجال گفت:بعدا م ادوارد



 زد و کوتاه دستش و تکون داد.  یلبخند مصنوع  آنجال

 خوش بگذره. -

 ! گذرهیم-

 . یدمکش  یبهش زدم و با بسته شدن در آسانسور نفس راحت   یمعنا دار  لبخند

 ارد برگشتم. ادو سمت

  یم؟کجا بر -

 . یهر جا تو بخوا-

 مونده بود از ذوق غش کنم بمونم رو دستش.  کم

 باز نگاهش کردم.  یشن با

 کافه.   یه یمبعدش بر  یمقدم بزن-

 چشمام شد.  ی یرهخ یگفت و طور خاص  یکوتاه   ی باشه

 . یماومد یرونباز شدن در آسانسور از خلسه ب با

 . یمتو دست هم مشغول قدم زدن شد دست

 روزها بود.  یناز بهتر  یکیاون روز  انگار 

 .یمکافه رفت  ینتر  یک سمت نزد یمراه رفت یکل  ینکها بعد

 شدم.  یهامون و که آوردن با ولع مشغول خوردن بستن سفارش

 آنا. -



 دهنم بود نگاهش کردم.  یکه تو  یقاشق  با

 انداخت.  یینو پا سرش

 بهت بگم.  یزیچ یه خواستمیم-

 زهر بدل شد.  یبه تلخ  یبستن یرینحرفش طعم ش ینا با

 گذاشتم و منتظر نگاهش کردم.   یز م یو رو قاشق

 برم.  ییگرفتم جا  یمتصم-

 خودش ادامه داد.  یدسکوتم و د وقتی

 . یکابرگردم آمر  خوامیم-

 . کردمیتعجب نگاهش م با

 چرا؟ -

 و بلند کرد.  سرش

 شد. یمزندگ یتباه  که باعث  یواسه کس-

 لبم نشوندم.  یرو یکم رنگ   لبخند

  ریم؟یم یخب.... ک -

 . یدحرفش لبخندم ماس با

 . رمیمن تنها م-

 . کردیموهاش م یو مدام دست ال یدکش  یکالفه ا  پوف



  ی؟بکن خواییکار م  یچ  ییچرا؟.... تنها-

 . رمیبا آنجال م-

 قلبم و کامال حس کردم.  یستادنحرف وا ینا با

 داشت پاک کردم.  یختنو که قصد ر یحرص اشک  با

 :آنجال؟  یدمبغض زمزمه وار پرس با

 و از چشماش خوندم.  ناراحتی

تو رو هم  تونمیو گرفتم، نم یمتصم ینمرگ ا یدنمن خودم با به جون خر -
 به خطر بندازم. 

  کنی؟یخودت منو شکنجه م ینبخاطر هم-

 کرد.   سکوت

 گفتن نداشت.   یبرا یزیچون چ شاید

 ! گفتن داشتن  یبرا یادیز یزایانگار  چشماش چ ولی

* 

 . یدرس ییبه سرعت برق و باد گذشت و روز کذا روزا

 . شدیحس بد و از خودم دور کنم نم ینتا  ا کردمیم یچقدر سع هر 

 یمهر مرحله از زندگ یچقدر خوب تو یآدم اضافه رو داشتم و زندگ  یه حس
 و کوبوند یقتحق ینا



 صورتم.  تو

 بال!  ینگفتم حت  یچیکس ه  یچرفتن گرفتم و به ه تصمیم

 یننو بهتر  یزندگ  یهدرست کردن  یداز همه کس دور شم، شا خواستممی
 بود.  یمتصم

 به رفتن گرفته بود.  یمحاال که ادوارد تصم مخصوصا

 درستش کردم.  یز م یلب تاپ و بستم و رو یتبل یدنخر  بعد

 بهم انداخت.  یچمدون به دست از اتاقش خارج شد و نگاه  ادوارد

 سردم و محکم به هم فشار دادم.  یکه شد دستا  نزدیکم

 . گردمیزود برم-

 نگفتم.  یزیدلم زدم و چ یتو پوزخندی

 شونه ام گذاشت.  یو رو دستش

 .... خب؟ ریمیم ینجابرگشتم از ا یروزه وقت  3فقط -

  ی؟سه چ وا-

  ی؟واسه چ  یچ -

 !کنی؟یبهتر باشه ولش نم تونهیم ی..... چرا حاال که همه چ ری؟یچرا م-

 .  ریزهیم یمونروز زهرش و تو زندگ یهنکنم اون باالخره  یاگه من کار-

 . یدمو باال کش دماغم



 . رسییخوبه به آرزوت م-

 ! ییمن تو یآرزو-

 و سوزوند.  یگرمجمله رو و ج ینگفت ا  آروم

 که پر شده بودن نگاهش کردم.   ییچشما با

 دوخت.  یز و نگاهش و به م یدبه موهاش کش دستی

 مراقب خودت باش. -

 و تکون دادم و بغضم و قورت دادم.  سرم

 و بغلم کرد.  یددست منو سمت خودش کش با

 موهام گذاشت و زود فاصله گرفت.  یرو یا بوسه

 ینغرورم ا یدستم و دراز کنم و بگم نرو ول تمخواسیم یستادمشدم و وا بلند
 . دادیاجازه رو بهم نم

 شد.   یدهبندازه رفت و در پشت سرش کوب  یبه پشت سرش نگاه   ینکهبدون ا 

 یینلجوجانه پا یاجازه ا یچافتادم و اشکام بدون ه ینزم یزانو رو با
 . ریختنیم

 قلبم گذاشتم و هقهق کردم.  یمشت شده ام و رو دست

 شد.  یبمدرد عشق کم داشتم که اونم نس فقط

 به سقف انداختم.  ینگاه  یر و باال گرفتم و ناراحت و دلگ سرم



 کنم.   یهباهاش حرف بزنم و گال تونستمینم حتی

 برام نداشت، بودم.  یثمره ا یچکه ه  یا یاز زندگ  خسته

که جمع کرده بودم   یاشکم خشک شد بلند شدم و بعد برداشتن کوله ا وقتی
 سمت در رفتم. 

 . یدمرفتم و در و به هم کوب یرونبه خونه بندازم ب ینگاه  ینکها بدون

 سمت فرودگاه رفتم.  یرفتم و بعد گرفتن تاکس یینآسانسور پا با

 شدم.  یادهو حساب کردم و پ یتاکس پول

 ت پرواز بشه. نشستم تا وق یصندل روی

 . کردمیکمم با ادوارد فکر م  یو بسته بودم و به خاطره ها چشمام

 . یدمشونه ام هراسون پر  یرو ینشستن دست  با

 بهم زد.  یداشت لبخند یمهربون  یزن، که چهره  پیر 

 نترس دخترم. -

 زدم.  ینشستم و لبخند کم جون  صاف

 . یدهپر  یلیبخور رنگت خ یکمآب  یناز ا-

 آب و از دستش گرفتم.  ینگاهش کردم و بطر  یدترد با

  ری؟یکجا م-

 و آروم جواب دادم.  یدمکش  یقیحوصله نفس عم بی



 . یدب -

 واقعا؟! -

 و به عالمت مثبت تکون دادم.  سرم

 . یمپس همسفر -

 دادم و سکوت کردم.  یلشتحو یکج   لبخند

که با سرعت از   یینگفت و ساکت به آدم ها یزیسکوتم اون هم چ یدند با
 نگاه کرد.  شدنیکنارمون رد م

 یماسوار هواپ یت،و بعد دادن پاسپورت و بل یماعالم کردن پرواز بلند شد با
 .یمشد

 نگاه کردم. یرونکنار پنجره نشستم و به ب  یصندل روی

 لبم نشست. یرو یلبخند کم رنگ  ینجااومدنمون به ا یآور یاد با

 مخالفت کردم!  چقدر 

 توش خوشحال باشم.   یستاز همون اول حس کرده بودم که قرار ن  ینکها  مثل

کردم   ینداشت چشمام و بستم و سع یزیکه جز غم چ  یالیاز فکر و خ  خسته
 بخوابم. یدنتا رس

 

*** 



 

 و گرما بهم فشار آورده بود.  گشتمیکوچه ها م  یهدف تو بی

 . یکه اومده بودم دب   شدیم یدو روز حدود

 اتاق گرفته بودم.  یهد کش رفته بودم تو هتل که از ادوار   یپول با

 یهگر   یو بعد از کل گرفتیدلم م یبودم فقط گه گاه  یکامال راض  یممتصم از 
 . شدمیدوباره آروم م

 . یدمکش  یقیبند و باال دادم و نفس عم رو

 بر خوردم.  یجفت چشم قهوه ا یهو که باز کردم به  چشمام

 . یدمحکم لرز بدنم

 . کردمیباور نم دیدمیو  که م چیزی

 روانه ام کرد.  یخشم آلود نگاه

از  کردمیم یگم شدم سع یتجمع یروبند  و انداختم و تو یمعطل بدون
 دستش فرار کنم 

 . شدمیو با سرعت رد م زدمیافراد تنه م به

 عابر نفسم رفت.  یب  یکوچه   یهشدنم به  یدهشدن دستم و کش یدهکش  با

 کوبوندم و روبند و با حرص از رو سرم کند.   یوار به د محکم

 . یمشده بود یرهدو نفس زنان به هم خ هر 



 ! ی؟از دستم در بر  تونییم یفکر کرد-

 شدن بهش بود.  یرهبند اومده بود و تنها کارم خ زبونم

 دلم واسه  چشماش تنگ شده بود.  چقدر 

 با توام. -تکونم داد محکم

 جز به جز صورتم و از نظر گذروند.  یم،از هم جدا شد وقتی

 . یدموهام و بعد چشمام کش یرو دستی

 هااان؟  دی؟ی_چرا منو عذاب م

 مجبور بودم. -

 و به سرم چسبوند.  سرش

  ی؟و تلخ کن یمونزندگ ینکهواسه ا ی؟واسه چ -

 گفتم:  اومدیکه از ته چاه در م  ییصدا با

 خودم و نجات بدم.  ینکهواسه ا-

 تعجب نگاهم کرد.  با

 نجات بدم.  سوزوندیخودم و از اون عشق که فقط منو م ینکهواسه ا-

 . یختنخود به خود شروع کرد به ر اشکم

 که چقدر خرد شدم.   یدی!..... ندیدیتو منو ند ینکهواسه ا-

 لبم گذاشت.  یو رو دستش



 ! کنم؟یتو صبح ام و شب م یدنکه فقط واسه د  ی.... منیدم؟من تو رو ند-

 عابر شدم.  یب  یکوچه   ی یرهو برگردوندم و خ صورتم

 . یجز دوست داشتنم نبود یکار  یچتو مجبور به ه-

  ی؟تو چ  –زدم  پوزخند

 من دوست دارم. -

 نگاهش کردم.  خیره

 . کردییوقت ولم نم یچه یاگه داشت -

 من...... -

 . یمگلوله هر دو سمت صدا برگشت  یک شل یصدا با

 ... یناا-

 . یسه-

 . یدنبه دو یمو محکم گرفت و شروع کرد دستم

 ادوارد. -

 . ینبه پشت سر کرد و با حرص چادر و از سرم برداشت و پرت کرد زم نگاهی

 جان؟ -

 نگاهش کردم.  گیج

  یه؟_چ



 از بازوش گرفتم.  یو باال انداختم و بشکون  ابروم

 ین؟ک  یناا-

 بابام.  یآدما –زد  وزخندیپ

 تموم شده.  یهمن فکر کردم اون قض یری؟ازش انتقام بگ یمگه تو نرفت -

 کم مونده بود بکشتمون.   یانداخت حت  یرمونگ-

 . یدمکش  هینی

 خورد.  یر آنجال ت-

 االن خوبه؟ -

 و تکون داد.  سرش

 . یچبپ-

 . شدنیتر م یک نزد گذشتیم یچ  هر 

 ادوارد. -

 ش. ساکت با-

 تلفن و برداشت.  یبشج از 

 اونجا، دنبالمونن.  یایمم یم... ما دار یمز الو ج-

-  ...... 

 . یمش اومدنه آماده با -



 . یمو وارد ساختمون شد یچیدیمپ یکوچه ا  سمت

 . یدیمو به پشت بوم رس یمپله ها تند باال رفت از 

 و ادوارد دنبال راه فرار بود.  یستادیمزنون وا نفس

 . یمرفت یوار د یکشده بودن نزد یک قدم هاشون که نزد یصدا با

 .پریمیم-

  ی؟چ -

 انداخت.  یپشت سر نگاه  به

 زود باش.  یموقت ندار-

 اما..... -

 . یدتعلل  پر  بدون

 و به پشت سر نگاه کردم.  یدمکش  جیغی

 . گیرمتیبپر م-

 داشت ترس ورم داشت.  یگهکه با پشت بوم د  یارتفاع  یدند با

 نه. -

 آنا بپر.  –نگاهم کرد  ینخشمگ ادوارد

 تعلل نگاهش کردم.  با

 . یدمو زود پر  یدمکش  یغیباز شدن در پشت بودم ج با



 بغلش فرود اومدم.  تو

 . ینآفر  –و آروم لب زد  یدگونه ام و بوس  ادوارد

 . یمهامون و تند برداشت قدم

 بود نگاه کردم.  یکنزد که  یا،در به

 . یکهچقدر نزد یادر-

 . یاتند تر ب – یدو کش دستم

 و سمت نوک آپارتمان رفت.  یستادوا یمجلوتر که رفت یکم

 تراس بودن تعجب کردم.  یو بال که رو یمز ج یدند با

 برو.  کنمیکمکت م-

 برم؟  یچطور-

 . گیرتتیم یمز ج-

 زود باش آنا.  – یدکش  یاداعتراض کنم که محکم فر  خواستم

 گرفتم.   یمز رفتم و ج یینزور پا به

 . یمبه ادوارد چشم دوخت منتظر 

به بازوش  یبپره تو تراس که گلوله ا خواستیبود و م یزوندستاش آو با
 اصابت کرد. 

 افتاد.  یینو نتونست نگه داره و سمت پا تعادلش



 سمت نرده ها رفتم و خم شدم.  سریع

 . زدمیبلند اسمش و صدا م یصدا با

 آب گم شده بود.  توی

 آب و نگاه کردم.  یچشمام همه جا با

 . کردمیحس نم یگهقلبم و د صدای

 برگشتم و محکم تکونش دادم.   یمز که نمناک شده بودن، سمت ج  ییچشما  با

 برو نجاتش بده..... زود باش. -

 . یدبهم انداخت و دستم و سمت داخل کش یحت نگاه نارا جیمز 

 . یمبر  یدبا-

 ادوارد افتاد تو آب؟! یدی!.... مگه ندی؟_چ 

 به بال که چشماش قرمز شده بود نگاه کردم.  عاجزانه

 بگو.  یزیچ یهتو -

 انداخت.  یینکرد و سرش و پا  ینیف بال

 اسمشون و صدا زدم . یادفر  با

هم که شد تو  یگفت:ادوارد گفته هر چ بلند   یسمتم برگشت و با صدا جیمز 
 االنم یدی؟رو نجات بدم.... فهم

 .یمبر  باید



 نگاهش کردم. ناباور 

 . یاممن نم-

 بهم انداخت.  ینیبرگشت و نگاه خشمگ سمتم

 . برمتیپس من م-

 به سرم ضربه زد.  یزیبا چ محکم

 رفت و تو بغلش ولو شدم.  یجگ  سرم

*** 

 کردم.   یداپ یدرب و داغون  یکاناپه   یباز کردن چشمام خودم و رو با

 بلند شدم و به اطراف نگاه کردم.  یعادوارد سر  یآور یاد با

 مکث سمتم اومد.  یبعد کم یدنمدر اومد و با د یاز اتاق  بال

  ی؟شد یدار ب یک   ی؟خوب -

 کجاست؟   ینجاآروم گفتم :ا اومدیکه از ته چاه در م  ییصدا با

 . یدجد یخونه  –زد  یکم جون   لبخند

 با درد زدم.  پوزخندی

  یم؟ا یدب -

 . یکاآمر  یماومد –تکون داد  یو به عالمت منف  سرش

 ! یییی؟چ-



 زدم و بلند شدم.  دادی

 نداشت.  یا یدهفا یدر آروم کردنم داشت ول یسع بال

  ینجا؟ا یدمنو آورد ی..... واسه چ یم؟اومد یما واسه چ  یهادوارد دب-

 . دمیم یحو توض یت همه چ آروم باش واس-

 و به چپ و راست تکون دادم.  سرم

 بود رفتم و برش داشتم.  ینزم یکه رو  یکوله ا  سمت

 در و باز کرد.  یمز که ج  رفتمیداخلش، سمت در م یلگذاشتن چند تا وسا  بعد

 دوشم انداخت.  یرو یبه کوله  یابروهاش و باال انداخت و نگاه  یدنمد با

 کجا؟ -

 اخم نگاهش کردم.  با

 نداره بکش کنار.  یبه تو ربط -

 . ینکه افتاد زم  یددست کوله ام و کش با

 . رییجا نم یچتو ه-

 . گیرمیمن از تو اجازه نم-

 قرمز و نفس زنان نگاهش کردم.  یصورت  با

 اومد.  یسپل یر آژ یبگه که صدا یزیچ خواست

 . یمنگاه کرد یگهتعجب به هم د با



 . یسهپل-

 شدم.  یک نزد کردیو نگاه م یابون که از پنجره خبال به

 . یدرنگ از چهره ام پر  یسپل یدند با

 دستم و گرفت.  جیمز 

 پشت بوم.  یمبر -

 . یمهم از واحد خارج شد با

 استفان پاهام سست شد.  یدنبا د یدیمپشت بوم که رس به

 شد.  یکمونپوزخند زنان نزد استفان

 نه؟  یفتینب یر گ  کردینیفکر نم-

 . شدیم یکو اون بهمون نزد کردمیشده نگاهش م خشک

 دست انداخت و موهام و گرفت.  یدکه رس  بهم

 از دستم رها شد.  یمز از درد زدم و دست ج فریادی

 و گرفتن.  یمز نفر ج چند

 . یانو پا-

 . یامتا از دستش درب کردمیم تقال

 سکو برد.  یک نزد منو

 داشت قلبم تند تر زد.  ینبا زمکه   یادیارتفاع ز یدند با



 خم کرد.  یینو سمت پا سرم

 ادوارد کجاست؟ -

 سخت بود.  یلیپدر بود واسم خ ینکها باور 

 زدم.  پوزخندی

  دونی؟ینم-

 و محکم تر فشار داد.  گلوم

 جوابم و بده....... کجاست؟ -

 . دونمینم-

 کرد.   یخنده ا تک 

 ! دونی؟ینم-

 ت تکون دادم. و با ترس به چپ و راس سرم

 کرد.   یکمو نزد صورتش

 بد شد.  یلیخ-

 که پاهام و باال آورد.   کردمیتعجب نگاهش م با

 به دستش چنگ زدم.  محکم

 که بخواد ولم کنه.   کردمینم باور 

 خدا حافظ. -



 دستاش هولم داد.  با

 در حال پرواز بودم.  ینبه سمت زم یباور نکردن  یسرعت  با

 . شدیتر م یخبدنم  شدمیتر م یک نزد یچ  هر 

 . شدیچشمم رد م یاز جلو یلمیمثل ف یمزندگ یاتفاق ها تموم

 زدم.  یمزندگ یانبه پا لبخندی

 چشمم سر خورد.  یاشک از گوشه  یا قطره

 نگاه کردم.  شدیتر م یک که نزد  یابونحس به خط خ بی

 تموم شد.  یهمه چ  ینبرخورد سرم به زم با

 م و فرا گرفت. دور  یادیبا سرعت ز خون

 نگاه کردم.  شدنیم یک که نزد  ییها یسباز به پل ییچشما با

 فرو رفتم.  یخبر  یچشمام قرار گرفت و تو عالم ب  یجلو یا پرده

*** 
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روبه رو زل  ی یشهبه ش یدیکتم بردم و با نا ام  یبج یسردم و تو دستای
 زدم. 

 ! یاد؟امروز هم نم-

 زندان دوخت.  یداد و نگاهش و به در زنگ زده  یرونو بنفسش  جیمز 

 . دونمینم-

 . یدیمباز شدن در هر دو از جامون پر  با

 ذوق به در باز چشم دوختم.  با

 قلبم فشرده شد.  یلچر و یرو یدنشد با

 . کردیم یتشاذ یلیخ ینخوب راه بره و ا تونستینم هنوز 

 زده اش نگاه کردم.  یخصورت  به

 رفت.  یرونو روبه رومون قرار داد و ب یلچر و نگهبان

 . یمو بهش چشم دوخت یمنشست یصندل یدو رو هر 

 آنا. -

 خورد و نگاه سردش و بهم دوخت.  یمحکم تکون

 زد.  یبا پا به پام ضربه ا جیمز 

 نگاهش کردم.  نگران

 نمناک شد.  چشماش



 هم فراموشش نکرده بود.  هنوز 

  ی؟ندار یاجاحت یزیچ-

 باال برد.  یمنف  یو به نشونه  سرش

 شدم.  یشهش نزدیک

  یه؟نظرت چ ریمیم ینجااز ا یایب یرونب یکم مونده..... وقت   شه،یتموم م-

 زد.  یکم رنگ   پوزخند

  شه؟یتموم م یمطمئن-

 خواست بحث و عوض کنه.  جیمز 

  کنه؟ینم یتتاذ یاون تو جات خوبه؟.... کس-

 نگاهش کرد.  یخ

 بکنن؟!  توننیم یکار مرده چ یهبا -

 آن.....  -

 و به عالمت سکوت باال برد.  دستش

 . یایدن ینجاا یگهاومدم بگم که د-

 و نگاه کردم.  یمز تعجب ج با

 اما...... -

 خدا حافظ. -



 سمت در رفت و در زد.  یسخت  به

 در و باز کرد.  نگهبان

 صداش زدم.  یدینا ام با

 رفت.  یرونبه هردومون انداخت و ب یکل  نگاه

 یاشک پشت سر هم رو یخوردم و قطره ها یتکون  یبسته شدن در آهن با
 گونه هام فرود اومدن. 

 . یدبه کمرم کش یدست  جیمز 

 . یمبر -

 اما.... -

 . یسه-

 . یمزندان شد یمنتظر روبه رو یو سوار تاکس یماز اونجا دور شد یسخت  به

 . یدمشکمم کش یرو یدادم و دست  یهتک یشهو به ش سرم

 بچه دار شدنم و بهش بدم.  ینتونستم مژده  حتی

 و باهامون شروع کرده بود.  یبد یباز یزندگ  چقدر 

 در و باز کرد.  یمز و ج یمشد یادهپ ینتوقف ماش با

 به صدا در اومد.  یمز که تلفن ج  یمپا داخل خونه نزاشته بود هنوز 

 پنجره ولو شدم.  یکاناپه جلو  یتوجه داخل شدم و رو بی



 سمتش انداختم.  ینگاه  یمز متعجب ج یصدا با

 ! ی؟چ -

 خوشحال توام متعجب بهم انداخت.  نگاه

 . یمباشه.... باشه اومد-

 و که قطع کرد تند سمتم اومد و باز هام و گرفت.  تلفن

 زنده است. -

 ! ی؟چ -

 زنده است.  گمیم-

 فکرم بود واسم سخت بود.  یکه تو  ییز اون چ باور 

 ! ی؟ک   – یدمتعلل پرس با

 ادوارد. -

 نگاهش کردم.  شکه

 ادوارد؟! -

 و به عالمت مثبت تکون داد.  سرش

 سرم و به چپ و راست تکون دادم.  گیج

 نه. -

 آره زنده است.... زنده است. -



 بغلم کرد.  محکم

 همه زجر!  ینبود بعد از ا یچه اتفاق خوب  یختم،شوق ر اشک 

*** 

 . یمبود یستادهمنتظر وا یمجتمع بزرگ  یرو روبه

 . کردیمیدقت به تک تک عابرا نگاه م با

 و موهام و پشت گوش زدم.  یدمکش  یکالفه ا  پوف

 . یستن-

 به ساعتش انداخت.  ینگاه  جیمز 

 . یممنتظر باش ینجاخودش گفت ا-

 . تونمینم یگهدو پا خم شدم و خسته گفتم : من د روی

 شد سمتم و موهام و نوازش کرد.  خم

 . یادکم مونده االناست که ب-

 ام....  -

 . یددهنم ماس یحرف تو اومدیادوارد که سمتمون م یدند با

 . کردمیتعجب نگاهش م با

 . یدرد نگاهم و گرفت و به ادوارد رس جیمز 

 قدم برداشتم. بلند شدم و سمتش  سریع



 بغلش غرق شدم.  یتو یدکه رس  بهم

 بغلش کردم.  محکم

 . یخوش اومد-

 . یختزد و موهام و به هم ر لبخندی

 جدا شد چشماش و دور تا دورمون گردوند.  یمز از ج وقتی

 آنا. -

 انداختم.  یمز به ج یاسترس نگاه  با

 . یستاون ن-

 کرد.   یمز به ج یمتعجب نگاه

 ! یومد؟ن-

 بهت بگم.  یزیچ یه خوامیآروم باش م-

 خشم و استرس نگاهش کرد.  با

 آنا کجاست؟ -

 گفتم : زندان.   تند

 حواله ام کرد.  ینگاه سرزنشگرانه ا جیمز 

  ییی؟چ-

 کردن.   یرشدستگ-ادامه داد یمز نگاهمون کرد که ج منتظر 



 . کردیم یرو، رو ط  یادهو طول پ کشیدیموهاش م یدست ال عصبانی

 کار و کرد.   ینپدرت ا-

 غرق خون نگاهش کرد.  ییو با چشما یستادجمله وا ینا یدنشن با

 . یدمطرز نگاهش ترس از 

 . کشمشی...... مکشمیمن اون و م-

 شد.  یکشنزد جیمز 

 . کنیمیفکر م یناآروم باش بعدا راجب ا-

 تکون داد.  یو به عالمت منف  سرش

 . دمکر یکار و م  ینا یدبا یشوقت پ یلیخ-

 گذشت.   یناماش یسرعت از البه ال با

 . یدکش  یپوف کالفه ا جیمز 

 دنبالش.  رمیتو برو خونه من م-

 و تکون دادم و اون دنبال ادوارد رفت.  سرم

 شلوارم کردم و سردرگم سمت خونه راه افتادم.  یبج یو تو دستام

*** 

 

 " ادوارد



 

 ها رد شدم.  ینماش یناز ب یادیسرعت ز با

 انداختم و سوار شدم.  یتاکس یه یجلوو  خودم

 با اخم نگاهم کرد.  راننده

 شو.  یادهچخبره؟..... پ-

 نگاهش کردم که حساب کار دستش اومد.  جوری

 . یفتراه ب-

 شو.  یادهگفت: با زبون خوش پ  یتمرد با عصبان یهپشت  از 

 . یدملبم کش یزدم و شصتم و رو پوزخند

 به راننده کردم.  ینگاه  نیم

 . کنمیکن من حساب م  یادهپ-

 پوزخند مرده رو نروم بود.  صدای

 به پشت انداخت.  ینگاه  راننده

 شو.  یادهآقا پ-

 شد.  یادهچند تا فحش داد و پ یشاک  مرده

 دادم.  یهتک یشهو به ش دستم

 عمارت کالن. -



 تکون داد و راه افتاد.  یسر  راننده

 که گفتم نگه داره.   یمعمارت فاصله داشت یاصل با در  یچند کوچه ا هنوز 

 شدم.  یادهحساب کردن پول پ بعد

 باال رفتم.  یدر پشت  یوار د از 

 دقت همه جا رو از نظر گذروندم.  با

 از محافظ ها نگاهش بهم افتاد.  یکی

 و گزارش کرد و قدم سمتم گذاشت.  یزیچ آروم

 سمتش حرکت کردم.  یگهشدن چند محافظ د یداپ با

 کردم.   یتو مخش خال  یکیاش و که سمتم نشونه گرفته بود و گرفتم و    اسلحه

شونه ام نفسم و حبس  یرو یشدم، با نشستن دست  یدرخت مخف  پشت
 کردم. 

 نگاهش کردم.  یو شاک  یدمکش  ینفس حرص یمز ج یدند با

  ی؟اومد یواسه چ -

 واسه کمک. -

 کردم.   یک شل یگهو به چند تا محافظ د یدمکش  یکالفه ا  پوف

 به درخت زدم.  یلگد یتموم شدن خشاب، عصبان  با

 پرت کردم.  شد،یم یک که نزد  یحرص اسلحه رو سمت نگهبان  با



 سمتش رفتم و اسلحه اش و برداشتم.  آروم

 کردم.   یک که نشونه گرفته بودنم شل  ییبه محافظ ها یمعطل بی

 رفتم و گفتم : یمز سمت ج آروم

 با تو.  ینجاتو ا رمیمن م-

 تکون داد که ازش فاصله گرفتم.  سری

 درخت ها رد شدم و سمت عمارت رفتم.  ینب از 

 در و کشتم.  یجلو یها محافظ

 و آروم باز کردم و داخل شدم.  در 

 استفان که جلوش پر از محافظ بود پوزخند زدم.  یدند با

 . ینکن یاه تو راهه بهتره کار اشتب یسپل-

 و باال بردم. ابروم

 ممنون بابت اطالعت. -

 ابروم و خاروندم. یاسلحه گوشه  با

 . کشمتیامروز روز مرگته.... خودم م-

 نگاهش کردم.  یتجلوتر رفتم و با جد کمی

 . زدییکسم ضربه م  ینتر  یز به عز  یدنبا-

 مبل نشست.  یزد و رو پوزخند



 . یو نداره که خودت و به خطر بنداز ینا یاقتاون دختر ل-

 ..... تو با اون کارت گور خودت و یناستاز ا یشتر ب یلیخ یاقتشاون دختر ل-

 . کندی

 کردم.   یک شل ییبا اسلحه به چند محافظ جلو یمعطل بی

 کنم.   یریگرفتم و به خودم چسبوندم تا از خوردن گلوله جلوگ  یکیشونگردن    از 

 باال رفت.  یدو تا از محافظ ها به طبقه  بلند شد و با یعسر  استفان

 مونده چشم دوختم.  یباق  یو به پنج تا ینو انداختم زم محافظ

 افتاد.  ینرو زم یهوشپرت کردم که ب یکیشونرو سمت سر  اسلحه

 یکمونده شل یباق  یبود و گرفتم و با اسلحه اش به سه تا یمکه نزد  اونی
 کردم. 

 انداختم.  یدشسف یبا پوزخند به چهره  نگاهی

 بدرود. -

افتاد با دست به گردنش زدم که  ینزم یو محکم به سرش زدم، وقت  سرم
 یهوشب

 . شد

 که خشابش پر بود   یام و پاک کردم و با اسلحه ا ینیشده از ب یجار خون

 رفتم.  باال



 در و با پام باز کردم.  یدماتاقش که رس به

 پناه گرفته بود.  یزشپشت م یدهرنگ پر  استفان

 ... اشتباه نکن. یرونهب یسپل-

 شدم.  یکشمونده رو کشتم و نزد یحرف دوتا محافظ باق  بی

 . شهیدرست م یهمه چ  یتو بر  یفکر نکن وقت  یناشتو به ا-

 ادوارد. -

 شدم و کلتش و از دستش گرفتم.  نزدیکش

 انداختم و کلت و روبه روش نشونه گرفتم.  ینزمرو  اسلحه

 شد.  یکمنفس زنون اومد اتاق و نزد جیمز 

 . یرونهب یسادوارد پل-

 خوبه. -

 . ینکردم و کلت و پرت کردم زم  یکقلبش شل سمت

 . یدمو به کتم مال دستام

 زود باش. -

 . یمرفت یجلوتر حرکت کردم و سمت در پشت  خودم

 عمارت و محاصره کرده بودن چشم دوختم. ها که  یسپنجره به پل از 

  یم؟بر  یچطور-



 رفتم و درش و باز کردم.  ینزم یر ز سمت

 بود و کنار زدم.  ینزم یکه رو  یو کنار دادم و چوب  فرش

 . ریمیم ینجااز ا-

 با تعجب نگاهم کرد.  جیمز 

  یه؟چ ینا-

 استفان.  یراه مخف -

 . ییندستش و گرفتم و هولش دادم پا یشکسته شدن در اصل با

 رفتم و چوب و سرجاش گذاشتم.  یینهم پا خودم

 ام و برداشتم و چراغ قوه اش و روشن کردم.  یگوش  یبمج از 

 ! ینجاا-

 . ینهزم یر ز-

 بازش کردم و باال رفتم.  یدیمکه رس  یدر فلز  به

 هم اومد و در و سرجاش گذاشتم.  جیمز 

 کجاست؟   ینجاا-

 ! یابونخ-

 افتادم که دنبالم اومد.  راه

 و اون چطور درست کرده؟  یراه  ینهمچ-



 زدم.  پوزخندی

 . کنهیکار م  ینااز ا یشتر ب یطانیشاون افکار ش-

 

*** 
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 ازشون نبود.  یکه تو خونه منتظر بودم و خبر   شدیم یساعت  چند

 . دادیجواب نم زدمیزنگ م یمز چقدر به ج هر 

 بودم. رو به موت  ینگران  از 

 کاناپه نشستم.   یو رو یدمموهام کش یال دستی

 . دادمیو از استرس تکون م پاهام

 سمتش رفتم.  یزنگ در فور با

 داغون وارد شدن.  یو ادوارد با وضع یمز باز کردنش ج با

 نگاهشون کردم  نگران

 شد؟  یچ -

 کاناپه ولو شد.   یخسته رو ادوارد



 دوختم.  یمز پرسشگرم و به ج نگاه

 کرد.   یوونگید-

 ادامه داد.  یدمنتظرم و که د نگاه

 نه.  یا مونهیزنده م یستمعلوم ن یمارستانشد و بردنش ب یپدرش زخم-

  ی؟چطور-

 . یالو یمبر  یمبا کشتن محافظ هاش تونست-

 به ادوارد که چشماش و بسته بود کرد.  نگاهی

 . یمکنفرار   یمتونست یبه سخت  یمافتاد یسپل یر اونجا گ-

 کرد.   یشزخم یبا چ -

 با کلت. -

 کاناپه نشستم.   یو رو یدمکش   هینی

 همه جا دنبالمونه. یس..... پلیمبر  یدبا یستن یامن یجا یگهد ینجاا-

 کجا؟ -

 نشست.  یصندل یباال انداخت و روبه روم رو یا شونه

 دادم.  یهکاناپه تک  یانداختم و خسته به پشت  یادوارد نگاه  به

 

*** 



 

 "تازیاآناس

 

 بودم.  یلچرمو یرو یوار حوصله کنار د بی

 . گفتمیم  یراهتابوند بد و ب  یصورتم م  یکه با تمام توان نورش و رو  یدخورش  به

اعصاب داغونم  یرو یبودن خط  یر که با هم درگ  ییها یزندان  یو صدا سر 
 . کشیدیم

 . یدمراه رفتن نداشتن کش یبرا یبه پاهام که جون  دستی

که با وجود اون ارتفاع بازم   دونستمیوقت خودم و انقدر سگ جون نم هیچ
 زنده بمونم. 

 یدشا داشت،یوقت دست از سرم برنم یچو سرنوشت ه یر تقد ولی
 زجر بکشم.  یناز ا یشتر ب خواستیم

د بهتر ش یکم  یمحال جسمان یماه کما بودن به هوش اومدم و وقت  3از  بعد
 به زندان منتقل شدم. 

 . کردمیم یروز با درد نبودن ادوارد زندگ  هر 

ذهنم مرور  یکه هر چند کم بود و، تو  یرینیاون خاطرات ش کردمیم سعی
 کنم. 

  شد؟یم یرینش یمزندگ یاناگه پا خوردیبر م یادن ینا یکجا  به



 بود؟  یچه یمن از زندگ  یتنها بهره  یعنی

 داشتم.  یاجگوش کردن احت  یک االن به موز چقدر 

 مورد عالقم.  یکموز مخصوصا

 کردم به زمزمه کردنش:"  شروع

You were the shadow to my light 

 نور من یبرا یبود یهسا تو

 

Did you feel us? 

 

 ؟ کنییم احساس

 

Another star, you fade away 

 

 ی، که محوش کرد یگهستاره د یک 

 

Afraid our aim is out of sight 

 



 که هدفمون دور باشد   ترسممی

 

Wanna see us 

 

 ینیمارو بب خوایمی

 

Alive 

 

 زنده

 

Where are you now? 

 

 ؟ ییکجا  االن

 

Where are you now? 

 

 ؟ ییکجا  االن



 

Where are you now? 

 

 ؟ ییکجا  االن

 

Was it all in my fantasy? 

 

 بود ؟ یاهمش رو اینا

 

Where are you now? 

 ؟ ییکجا  االن

 

Were you only imaginary? 

 

 یبود یاالتمتو خ فقط

 

Where are you now? 



 

 ؟ ییکجا  االن

 

Atlantis, under the sea 

 

 یادر یر ، ز آتالنتیس

 

Under the sea 

 

 یادر زیر 

 

Where are you now? 

 

 ؟ ییکجا  االن

 

Another dream 

 



 یگرد رویای

 

The monster***s running wild inside of me 

 

 دودیدر درونم م هیوالیی
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I***m letting go, a deeper dive 
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 ؟" ییکجا  االن

 بود و پاک کردم.  یدهو که رو گونه ام غلت یاشک  ی قطره

 چشمام و بستم.   شدیکه به سمتم پرت م  یکوپتر و گرد و غبار  یهل  یصدا  با

 سرم انداختم.  یبه باال یچشم باز کردم و نگاه  یسخت  به

 کردم.   یقالب ته دیدمیاون چه که م یدنکوپتر که باز شد با د  یهل در 

 . زدمیپلک م ناباور 

 . کردمیبود، اشتباه نم شخود



 زندان انداخت.  یاطبه سرتا سر ح ینگاه  ادوارد

 روم متوقف شد.  نگاهش

 قدم جلو گذاشتم.  یهبلند شدم و  یار اخت بی

 . یاب –داد زد  یبلند یصدا با

 و نداشتم.  یکار  یچقدرت انجام ه شوکه

 تر رفتم.  یک نگهبان ها به خودم اومدم و نزد یصدا با

 . یینکرد پا  و پرت طنابی

 کوپتر باال تر رفت.   یاز طناب گرفتم و هل زود

برام  یکردن هم ذره ا یک شل یهاشون برا یدداد نگهبان ها و تهد صدای
 نداشت.  یتاهم

 طناب بود باال رفتم.  یکه رو  ییبا کمک گره ها آروم

 . اومدیگلوله ها م  صدای

 باال.  یددستش و سمتم دراز کرد و منو کش ادوارد

 و افتادم روش.  یمخورد یبسته شدن در تکون  با

 کوپتر چسبوند.   یگفت و خودش و به بدنه هل  یکیکوچ  آخ

 . کردمیحرکت نگاهش م بی

 سرش گذاشت و ماساژ داد.  یو رو دستش



  یه؟چ-

 حرفش از شک در اومدم.  با

 .یماز هم جدا شد یاهم کس یسمتش رفتم که با صدا به

 کوپتر بود نگاه کردم.  یکه در حال روندن هل  یمز ج به

 .یستممن ن یدو با تمسخر گفت:راحت باش خندید

 شد.  یدمحکم به سرش کوبوند که خنده اش تشد ادوارد

 و اون موهام و نوازش کرد.  یدمبه صورتش کش دستی

 . یفکر کردم مرد-

 زد.  یکم رنگ   لبخند

 . رمینم ییمن بدون تو جا-

 ت نرو. وق یچنرو..... ه-

 شونه اش گذاشتم و غرق آغوشش شدم.  یو رو سرم

 . یدمکش  یههم گذاشتم و عطرش و به ر یو رو چشمام

  ی؟چطور-

 و نوازش کرد.  بازوم

 کرد.   یدامپ یگیر ماه یه-

 چشماش شدم.  ی یرهو بلند کردم و خ سرم



 بعدش؟ -

م زود به خودم اومد یبودم، وقت  یهوشهفته ب یهبردنم....  یمارستانبه ب-
 . ینجااومدم ا

 . یدبه صورتم کش دستی

 یچه حال  یو بعدش هم زندان رفت   یینپرتت کرده پا  یدمفهم  یوقت   دونیینم-
 شدم. 

 گذشت.   یگهد-

 گذشت.   –زمزمه کرد  آروم

 زدم.  لبخندی

 . شیمیم یادهپ یگهد یکم-

 تکون دادم.  ییدو به عنوان تا سرم

 بلند گفت : االن.  یبا صدا جیمز 

 . یمشد یادهکوپتر پ  یاز هل زود

 که دنبالمون بود با ترس نگاهش کردم.   یکوپتر  یهل یدند با

 بهمون برسن.  توننینترس نم-

 سمتمون اومد.  جیمز 

 در پشت بوم اونجاست. -



 . یمرفت یینو بعد باز کردنش پله ها رو تند پا یمسمت در رفت زود

 . یمرفت یرونو ب یمساختمون و باز کرد در 

 . یمکوچه ها رو پشت سر گذاشت  یادسرعت ز با

 . یمبود رفت یک که نزد  یکیبوت سمت

 کت و کاله برداشت و سمتم گرفت.   یه یع سر  ادوارد

 هم کاله و کت برداشتن.  یمز و ج خودش

 حساب کرد.  یمز و ج یمصندوق رفت سمت

 سمت مخالف شروع کرد به حرکت کردن.   یمز و ج  یماومد  یرونب  یک از بوت  آروم

 . رفتیمیتو دست آروم راه م دست

 و ناالن نگاهش کردم.  وایستادم

 راه برم.  تونمینم یگهد کنه،یپاهام درد م-

 به اطراف انداخت.  نگاهی

 . ینیماونجا بش یمبر -

 نگاه کردم.  کردیکه اشاره م  یکافه ا  به

 م. و تکون دادم و باهاش هم قدم شد سرم

 . یمکه دور از پنجره بود نشست  یزیو دور م یمشد داخل

 دو تا قهوه سفارش داد.  ادوارد



 . چرخوندیو دور تا دور کافه م نگاهش

 . یمکرد  یها رو که آوردن تشکر کوتاه  قهوه

 . یمزود بخور بر -

 تلخ شدم.  یو تکون دادم و مشغول خوردن قهوه  سرم

 . یمرفت یرونحساب کردن، ب بعد

 . یمها برخورد کرد یسبا پل یمگذاشت  یابونخ یو که تو پامون

بود و باز کرد و بعد سوار کردن من خودش   یستادهکه وا  یزود در تاکس  ادوارد
 هم سوار شد. 

 به جفتمون انداخت.  ینگاه  راننده

 کجا برم؟ -

 آدرس داد.  یع سر  ادوارد

 شونه اش گذاشتم و به خواب رفتم.  یخسته بودم که سرم و رو انقدر 

 که خوردم چشمام و باز کردم.  یدیتکون شد با

 .یواشبا داد گفت :  ادوارد

 به اطراف انداختم.  یتعجب نگاه  با

 .رسیمیگفت : بخواب االن م  یدبازم و د یکه چشما  ادوارد

 دستاش جابه جام کرد و پله ها رو باال رفت. یرو کمی



 ریم؟یم یمکجا دار-

 .ریمیم ینجابعدش از ا یول یمز ج یعال خونه ف-

 .یامب تونستمیخودم م-

 کرد.  یخنده ا تک 

 .یبش یتخواستم اذ ینم-

 پس آروم برو.-

 به کمرم داد که خنده ام گرفت. فشاری

 وارد شد. یمز بال در و باز کرد و پشت سرمون ج یدنمونرس با

ام گذاشت، ازم فاصله  گونه  یکه رو  یرو کاناپه ولم کرد و بعد بوسه ا ادوارد
 گرفت.

 سمتم اومد و بغلم کرد. یعسر  بال

 .یخوش اومد-

 و موهاش و نوازش کردم. خندیدم

 که جدا شد با شوق نگاهم کرد.  ازم

 یدی؟آدم ند یهچ-

 دست به سرم زد. با

 .یدمند یوونهد-



 .یدآوردم که خند یرونو براش ب زبونم

 خندون ادوارد روبه رو شدم.  یو که چرخوندم با چشما نگاهم

 . یدنتند تر شروع کرد به تپ قلبم

*** 

 نه؟  یاجنبه اش و دارم  دونستمیو نم گرفتیداشت رنگ م یمتکرار روزای

 آغاز شده بود. یماز زندگ یدیانگار فصل جد یهپا گذاشتن به روس با

 ینمز  یدها با رنگ سف خط یهنداشت و تمام یا یرهرنگ ت یچکه ه  فصلی
 شده بود.

 .یمداشت ساکن شده بود یخوب  یلیخ یکه نما  یدیجد یخونه  توی

و ما مشتاقانه منتظر   شدیشکمش بزرگتر م  یدختر بال تو  گذشتیروز که م  هر 
 .یمتولدش بود

 .یدخبر مرگ استفان، ادوارد نه تنها ناراحت نشد بلکه از ته دل خند با

 .شدیو متحمل م یپدر ینمچوجود ه یدنبا یادن شاید

که بدون ادوارد   یطور  شدیتر م  یقو رابطمون عم گذشتیم یبه خوب   روزها
 برام سخت  یدننفس کش

 .شدمی

 سمتش رفتم. ینیو با س یختمها رو ر قهوه



 نگاهم کرد. یرهگذاشت و خ  یز م یدستش و رو یتو ی مجله

 خب؟-

 نگاهش کردم. مستأصل

 .یستمن سازگار ن ی یهآخه اون کار اصال با روح-

 یست؟سازگار ن-

 و به عالمت مثبت تکون دادم.  سرم

 در هم نگاهم کرد.  یجلوتر اومد و با اخم ها کمی

  ی؟تو سازگاره؟.... دزد ی یهبا روح یچ -

 . گرفتمیخودم و م یگرفته بود و به زور جلو  خندم

 تر شد.  یجر  یدخندونم و که د چشمای

 یرون؟هاااان؟پرتمون کنن ب یااز دن خوایینکنه م-

 . یدمبلند خند یمبل ولو شدم و با صدا روی

 بهش زدم.  یخندم تموم شد چشمک  وقتی

 . یستبدم ن ینهمچ-

 تحکم اسمم و صدا کرد.  با

  یدی؟فهم کنییو کارت و شروع م رییآنا....از فردا م-

 نگفتم.  یزیاز قهوه ام و خوردم و چ یا جرعه



 پاش محکم به پام زد.  با

 !یدمنشن-

 نگاهش کردم.  ناچار 

 خب. -

 تکون داد و مشغول خوردن قهوه شد.  سری

 کردم.   ییننشستم و کانال ها رو باال و پا یزیونتلو یرو روبه

 . دادمیآهنگ بدنم و تکون م یتماستوب کردم و با ر یک موز یشبکه  روی

 حموم رفته سخت نبود.   ینکها  یدنفهم  اومدیآب که از اتاق ادوارد م  یصدا  با

 کار بپوشم.   یقرمزم و فردا برا یک گرفتم تون  یمفکر تصم یکم  با

 . گرفتیقراره گارسون بشم هم خندم م ینکهفکر به ا با

  و خاموش کردم. یزیوندر که به صدا در اومد تلو زنگ 

 . یدمو د یمز بال و ج یچشم از 

 . یستادمو که باز کردم جلوش وا در 

 بله؟ -

 متعجب به من که چارچوب در و گرفته بودم انداخت.  ینگاه  بال

  خواید؟یمهمون نم-

 زدم.  یکج   لبخند



 باشه رو نه. یمونکه همسا  یمهمون -

 نگاهم کرد. ناباور 

 براش باال انداختم. ابرویی

 ارم زد.جلو اومد و کن جیمز 

 .کنهیم یبه بال کرد و گفت :شوخ  رو

 به شونه ام زد. یگرفت و دست   ینفس بال

 .دونمیم-

 در و با پام بستم. یمکه شد  داخل

 خورید؟یم یچ -

 بعد ینیمبا تعجب گفت:بزار بش جیمز 

 باال انداختم و کنارشون نشستم. یا شونه

 اومد. یرونموهاش بود از اتاق ب یکه رو  یادوارد با حوله ا یقهچند دق بعد

 کرد.  یمز رو که برداشت نگاه متعجب به بال و ج حوله

 یم؟چند ساعت از دست شما راحت باش تونیمیما نم-

 اخم کرده نگاهش کرد. بال

 .یمتونبخور یستشما چطونه؟ حاال قرار ن-

 .یدمکردم و به پاش کوب  یخنده ا تک 



 .یااازود باور شد یلیروزا خ ینتو ا-

 سمتش کرد. ینگاه مهربون  یمز ج

 .یهبه خاطر حاملگ-

 چقدر بد.-

 از پام گرفت که دادم به هوا رفت. یشگونین بال

 .یشتپ یادب زارمینم یادب یاکه به دن  یگهچند هفته د-

 گفتم.  ییباال انداختم و با پررو ابرویی

 .یماون موقع که من و ادوارد خونتون پالس-

 از پشت بغلش کرد. جیمز 

 .ییمما کنهیکه ناز م  ینوقت اون پس او-

 کنارم نشست و منو به خودش چسبوند.  ادوارد

 نداره. یفرق -

 .یمنگاه کرد یگهخنده به هم د با

 گرد مظلوم نگاهم کرد.  ییشکمش گذاشت و با چشما یدستش و رو بال

 ید؟دار یتوت فرنگ -

 .یدمکش  یکالفه ا  پوف

 من خسته شدم. یخورد یانقدر که تو توت فرنگ -



 باال انداخت. یا شونه

 .شهینم  یزیتوته چ  یکمموهاش و نوازش کرد و در همون حالت گفت:  جیمز 

 خودت واسش بخر. شهینم یزیاگه چ-

 کرده نگاهم کرد.  اخم

 .یدهبرادرم خر -

 نگاهش کردم. ینهبه س دست

.... ما شاا.... انقدر که زنت یدهواسه عشقش خر   یدهبرادرت واسه زن تو نخر -
 واسه من نمونده. یزیچ خورهیم

 گونم گذاشت.  یرو یبوسه ا ادوارد

 . خرمیمن بازم واست م-

 باز نگاهش کردم.  یشن با

 . یارمب رمیپس م-

 برو.-

 اومدم. یرونب یوهپر از م ینیکه رفتم با س  آشپزخونه

 ها رو جلوشون گذاشتم و نشستم. بشقاب

برداشتم و مشغول  یبیو من هم س یبه خوردن توت فرنگ  شروع کرد بال
 خوردنش شدم.



هدف    یاتاق کار مشغول صحبت کردن شدن و من و بال ب  یو ادوارد تو  جیمز 
 .کردیمینگاه م یلمف

 .یدیمانداختم و کنار هم خواب ینزم یرفتنشون جاهامون و رو بعد

 اون. ی یرهسقف بود و من خ ی یرهخ ادوارد

 .کشیدمیم یرهنشپ یانگشت نقش رو با

 شی؟یاش م یرههست که همش خ یتو سقف چ -

 تر کرد. یکموهام نشوند و صورتم و به خودش نزد یرو یا بوسه

 .یستن یچیه-

 کرد.  یموهام باز با

 سرکار. رییفردا م-

 .رمیم-

 یام؟باهات ب خواییم-

 دادم. یرونگفتم و نفسم و ب  نوچی

 .شهیبهتر م یلیخ ونیمبه بعد زندگ یناز ا-

 زدم. یکم رنگ   لبخند

 قشنگ هست.-

 دست چونه ام و گرفت و چشمام و معطوف چشماش کرد. با



 یبه بعد جرم و دزد یناز ا ی،انجام بد یکار اشتباه  یچه یگهد زارمینم-
 فهمی؟یتمومه..... م

 و گردوندم و معترض نگاهش کردم. چشمام

 .یستمخدا رو شکر احمق ن-

 .یسرکش یول-

 .کنمیگفتم که نم-

 خوبه.-

 تر بغلم کرد  محکم

 .یر شب بخ-

 .یر شب بخ –زمزمه کرد  آروم

*** 

 لب گفتم و وارد رستوران شدم. یر ال.... ز بسم

 فضا رو دلباز کرده بودن.  یکرم و آب   یرنگ ها ترکیب

 که قسمت بار بود رفتم.  یبه اطراف انداختم و سمت گارسون  یکل  نگاه

 کار داشتم.  ینک ج یمن با آقا یدببخش-

 بهم انداخت. یسرتا سر  نگاه

 ی؟کار اومد  یبرا-



 زدم و سرم و تکون دادم. لبخندی

 بلند شد. یز پشت م از 

 .یادنبالم ب-

گذر   دشیکه به آشپزخونه ختم م  یرنگ  یهم قدم شدم و از در قهوه ا باهاش
 کردم.

 پرت کرد سمتم که گرفتمشون.  یرنگ  یاسرمه یشبندو پ یاهس لباس

 رنگ اشاره کرد. ییپوست و مو طال یدزن سف به

 .دهیم یحبهت کارت و توض یل یل-

 رفت. یرونب یحرف اضافه ا بدون

 رفتم. یل یهام دادم و به سمت ل یبه چتر  تکونی

 شونه اش گذاشتم.  یو آروم رو دستم

 !یدببخش-

 حوالم کرد.  یسمتم و نگاه  برگشت

 زد.  یمهربون  لبخند

 بله؟ -

 . یدممن گارسون جد-

 شد.  یدتشد لبخندش



 ام.  یل یمن ل-

 دستش گذاشتم.  یو تو دستم

 .یاآناستاز-

 و فشرد. دستم

 خوشوقتم.-

 دادم. یلشتحو لبخندی

 منم.-

 آشپزخونه برد. ی یگهو سمت د یدو کش دستم

 گرفتن سفارش و بردن غذاهاست.  یلکارت تحو-

 کنار بار نشسته بود اشاره کرد.  یصندل یکه رو  یپسر  به

 .دهیم یادالکس کارت و بهت -

 و تو دستم گذاشت.  یتکون دادم که سنجاق  سری

 لبخند ازم دور شد.  با

 انداختم.  یسنجاق که اسمم روش نوشته شده بود نگاه  به

 رفتم و بعد عوض کردن لباس هام سمت الکس رفتم. یق اتا سمت

 شد. یکمکه چشمش بهم خورد نزد  همین

 یدی؟همکار جد-



 و به عالمت مثبت تکون دادم. سرم

 الکس.-

 .یاآناستاز-

 بهم زد که با لبخند جوابش و دادم. چشمکی

 .یمها نشست یصندل یو رو یمبار رفت سمت

 شونه ام گذاشت که متعجب شدم. یو رو دستش

 اونجا رو. ینبب-

 .یدمکه کنار هم نشسته بودن رس  ینگاهش و گرفتم و به دختر پسر  رد

 گوشم آروم زمزمه کرد.  دم

 .افتهیم یاتفاق  یهاالن -

 تر نگاهشون کردم. یز ت ب

الکس  یخوردم که باعث خنده  یدختره تکون محکم یدفعه ا یه یلیس با
 شد.

 ام زد. به شونه محکم

 ی؟فکر کرد یتو چ -

 کردم.  یخنده ا تک 

 .کردمیو نم یلیراستش...... فکر س-



 .افتییکه بگذره راه م  یکم یهنوز تازه کار-

 خودش دستم و رو شونش انداختم. مثل

 ام. یمبتد-

 و به سرم کوبوند. سرش

 .! شهیکسل کننده نم  ینجاا یگهخوشم اومده..... با تو د یلیازت خ-

 .یالهم ع یلیخ-

 ....... 

 پله رو هم رفتم. یننفس زنون آخر یادز یاز پله ها خسته

 ام و پاک کردم. یشونیگذاشتم و عرق پ  یندستم و زم یتو وسایل

 کنم.  یداپ یالموسا ینو از ب یدگشتن باالخره تونستم کل  یکل  بعد

 ها داخل شدم.  یلهو با پا هل دادم و با برداشتن وس در 

 مبل نشسته بود نفسم رفت.  یآنجال که رو یدند با

 حد گرد شده بود نگاهش کردم.  ینکه از فرط تعجب تا آخر   ییچشما با

  یزم؟عز  یاومد-

 اومده بود کردم.  یرونبه ادوارد که از آشپزخونه ب نگاهی

 ها رو از دستم گرفت و سمت آشپزخونه برد.  وسایل

 گفت.   یلند آخ ب یکیحرص در و محکم با پام هل دادم که  از 



 دماغش بود نگاه کردم.  یکه دستش رو  یو به پسر جوون  برگشتم

 _حالتون خوبه؟  یدماسترس پرس با

 تکون داد.  ییدبه عنوان تا یو ماساژ داد و سر  دماغش

 دماغ پسره بود.  ی ینهبا صدامون سمتمون اومد و نگران در حال معا آنجال

 عشقم؟  یخوب -

 کلمه گوشام زنگ زد.   ینا یدنشن با

 وجودم و در بر گرفت.  یقابل وصف  یر غ یآن خوشحال یک 

 در کنار اومد. یگفت و از جلو  یخوبم پسره

 کرد.  ییدر و بست و اونا رو به مبل راهنما ادوارد

 نبود. یعمد خوامینشستم و متاسف گفتم :واقعا معذرت م کنارشون

 نگفت. یزیتکون داد و چ یسر  پسره

 به ادوارد کردم. ینگاه  شدیکه ناخودآگاه گشاد تر م  یلبخند با

 بسته شد. یشمنگاهم کرد که ن یدتجد با

 در که به صدا در اومد ادوارد زودتر بلند شد و در و باز کرد. زنگ 

 و بال داخل اومد. یمز بعد همراه ج یکم

 کرد.  یگذاشت و سالم کل  یز م یغذا رو رو یبسته ها جیمز 

 به خوردن. یمو شروع کرد یمنشست یز هم  دور م کنار 



 ی؟کرد  یکار چ-

 که حواسشون نبود کردم.  یهبه بق یاز نوشابه ام و خوردم و نگاه  کمی

 .یچیه-

 کار خوب بود؟-

 و به عالمت مثبت تکون دادم. سرم

 دنبالت. یامفردا بعد از کارت م-

 ی؟واسه چ -

 از نوشابه اش و خورد.  یا جرعه

 .فهمییفردا م-

 رف و نگرفتم و مشغول خوردن شدم.ح ی ادامه

 .کردیمیترسناک نگاه م یلمو ف یمکاناپه نشسته بود  یهم رو کنار 

 هدفون گذاشته بود و چشماش بسته بود. بال

 شدیگذاشتم تو دهنم و با دقت به دختره که وارد اتاق جنا م  یالتا پف چند
 نگاه کردم.

 ادوارد شدم. یک نزد یشتر و ب یدمترس یدکه آنجال کش  یغیج با

 تک و تنها نشسته بود.  یمز که رسما تو بغل دوست پسرش بود و ج  اون

 شونه اش گذاشت.  یدستش و دورم انداخت و سرم و رو ادوارد



 . یننب ترسییم-

آنجال  یناگهان  یها یغفقط از ج یدمجاش نترس یچو از ه یدمو د یلمنصف ف-
 . ترسمیکه دم گوشمه م

 . یدکرد و پشت سر هم  موهام و بوس  یخنده ا تک 

 .  ترسیینم دونمیم-

 . شدمیعاشق تو نم ترسیدمیاگه م-

 چرا؟ مگه من چمه؟ -

 ام و قورت دادم.  خنده

 . یدیسف یادیز یکم-

 . یرینیش یادیز یکمتو هم -

 شدم.  یرهخ زدنیچشماش که برق م به

 . گوش دادم  یرینشش یقلبش گذاشتم و به ملود یو رو سرم

 

*** 

 الکس نشسته بودم که سفارش حاضر شد. کنار 

 مورد نظر بردم. یز بلند شدم و غذا رو به م خسته

 گذاشتم.  یز م یدوباره سرجام برگشتم و سرم و رو یلشتحو بعد



 کردم.  یلسمتش ما یشونه ام نشست سرم و کم یکه رو  یدست  با

 ی؟شده؟ چرا انقدر خسته ا یچ -

 بودم. یدار تا صبح ب یشبد-

 زد. یمعنا دار چشمک 

 چرا؟-

 کردم.  یپر رنگ  اخم

 .یممهمون داشت-

 باال برد. یمو به عالمت تسل دستاش

 نداشتم. یمنظور-

 نگفتم. یزیزدم و چ پوزخندی

 در منتظر ادوارد موندم. یلباس هام و عوض کردم و جلو یم،تموم شدن تا با

 براش تکون دادم و سمتش رفتم. یکه زد دست   یبوق  با

 .یدکه شدم دستم و گرفت و بوس  سوار 

 بانو چطوره؟-

 دادم. یهتک یصندل یو به پشت  سرم

 کامال خسته.-

 بخواب. یکم رسیمیپس تا م-



 شدم. یلو باز کردم و سمتش ما چشمام

 ریم؟یکجا م-

 .یدو کش لپم

 رستوران. یه-

 به صورتم دادم. چینی

 .خورهیرانا حالم به هم مرستو یاز همه  یگهد-

 فرق داره. یکی یننگران نباش...... ا شهیخوب م-

 کالم استوب کردم.  یآهنگ ب  یه یو روشن کردم و رو ضبط

 .ربودیو کم کم خواب چشمام و م کردمیو نگاه م یرونب یشهش از 

 سمتش انداختم. یزنگ تلفن نگاه  با

 !....ی؟چ -

 سمتم انداخت. ینگاه  نیم

 .یایماالن م-

 لب گفت. یر ز یو قطع کرد و لعنت  گوشی

 شده؟ یچ  – یدمپرس متعجب

 .یدموهاش کش یال دستی

 .یادم یابچه داره به دن-



 شک خبر دهنم باز مونده بود. از 

 باال که سرم به سقف برخورد کرد. پریدم

 و ماساژ دادم که ادوارد با اخم نگاهم کرد. سرم

 برام تکون داد. یدادم که سر تاسف  یلشتحو یقعم لبخندی

 .دویدمیم یرشتوان به سمت پذ یبا همه  یدیمرس یمارستانبه ب وقتی

 راهم و عوض کردم و سمتش رفتم. یمز ج یدند با

 کجاست؟-

 اتاق عمل اشاره کرد. به

 به شونه اش زد. یدست  ادوارد

 مبارکه.-

 زد. یچشمش و پاک کرد و لبخند یگوشه   اشک 

 آوردن. یرونچند ساعت باالخره بال رو ب بعد

 شد. یشاش دلم براش ر یدهرنگ پر  یدند با

 و بردنش بخش. یمداد یلشتحو لبخندی

 باال سرش نشستم.  یمبه اتاق که رفت 

 ی؟چطور-

 خوبم.-



 کنار گوشش لب زدم.  آروم

 درد داشت؟ یلیخ-

 نثارم کرد. یا یوونهکرد و د  یفیضع ی خنده

 کردم و روم و ازش برگردوندم.  یغره ا چشم

 . کردیمینگاهش م یاقآوردن بچه با اشت با

 کف دست بود دل هممون و برده بود.   یکه اندازه   یدیسف موجود

 بهش کرد.  یاشک هاش و پاک کرد و با محبت نگاه  بال

 موهاش نشوند.  یرو یبوسه ا بال رو بغل کرد و جیمز 

 . یدمگوشش زمزمه کرد که نشن  یتو چیزی

 شدن دستم سمت ادوارد برگشتم.  یدهکش  با

 و در و پشت سرمون بست.  یمرفت بیرون

 ..... خوایم یرونب یمچرا اومد-

 رفت. یغره ا چشم

 به نظر خودت بودنمون اونجا درست بود؟-

 افتاد. یمنگاهش کردم و تازه دوزار یجگ  یکم

 .یمو گرفت و سمت بوفه رفت دستم

 .یمدرخت بود نشست یر که ز  یمکتین روی



 نگاه کردم. زدیماه که چشمک م به

 .یکه مردم از گرسنگ   یر بگ یچساندو یه یمحاال که رستوران نرفت-

 .مردیینم کردییصبر م یکم-

 هااان؟-

 در آورد. یکرد و حلقه ا  یبشج یتو دست

 بوده. ینجاو بهت بدم...... انگار قسمت ا ینا خواستمیامشب م-

 انگشتر بودم. ی یرهها خ یدهند مثل

 بمش گفت:با من...... یو گرفت و با صدا دستم

 لبش گذاشتم. یو رو دستم

 .شهینم ینجوریا-

 باال انداختم. براش یینگاهم کرد که ابرو منتظر 

 زانو بزن.-

گشاد نگاه   ییبا چشما ییمدرجه از پررو ینناخودآگاه کش اومد و به ا لبش
 .کردیم

 باال انداختم. یا شونه

 منم آرزو دارم. یه؟چ-

 زانوش نشست. یرفت و رو پایین



 و دوباره گرفت. دستم

 کنی؟یبا من ازدواج م-

 نگاه کردم. زدیخوش رنگش که برق م یچشما به

 .یصحنه ا ینهمچ گنجیدیباورم هم نم یتو حتی

 گفتم :بله.  دادمیو شل کردم و همونطور که سرم و پشت سرهم تکون م  نیشم

 و حلقه رو دستم کرد. یددستم و بوس پشت

 .زدیحلقه چشمم و م برق

 .یدام و بوس یشونینشست و پ کنارم

 .دمیبهت قول م شیمیخوشبخت م یلیما خ-

 .یدمبه ته ريشش کش دستی

 من با تو همه جا خوشبختم.-

 

 ........... 

 

 .کنمیکه از خودم سراغ دارم نگاهش م  یتیتموم عصبان با

 . کنهینگاهم م یتجد با

 . شهیگفتم که نم-



 ! ی؟مگه قراره تو بپوش-

 در آروم کردنمون داره.  یو سع یادوسطمون م بال

 ! یش؟بپوش شهیم یخوب مگه چ -

.... داماد پوشهیدلش بخواد م یزدم  و با طعنه گفتم: عروس هرچ  پوزخندی
 هم با توجه به حدش دخالت

 .کنهنمی

 کنسل.  یعروس یا پوشییو م ینهم یا-

 و به راه رفتن ادوارد نگاه کرد. یدکش  ینیه بال

 بهم دوخت. چشم

 .یاتو کوتاه ب-

 کردم.  یو سرش خال عصبانیتم

 وتاهش و بپوشم.چرا؟ لباسه منه من دوست دارم ک-

 و سکوت کرد. یدکش  یحرص نفس

 حرص رو به موت بودم. از 

 !..... به درک که کنسله.زنمیفکر کرده واسه ازدواج باهاش له له م-

 نشستم. ینهمبل خودم و پرت کردم و دست به س روی

 تر شدم. یحرفش جر  یدوباره  یادآوری با



 مبل و برداشتم و به سمت در پرت کردم. کوسن

 اال )دخترش( رفت. یشبرام تکون داد و پ یسر تاسف  بال

چشم دوخته   یزیونخاموش تلو  یو به صفحه    دادمیو تند تند تکون م  پاهام
 بودم.

 شب شد سمت آشپزخونه رفتم و مشغول درست کردن شام شدم. وقتی

 زد. یهتک ینتسمتم اومد و به کاب بال

 خوای؟یکمک نم-

 گفتم.  یرو هم زدم و نچ  یتابهماه محتوای

 و که گذاشتم دست هام و شستم و چشم بهش دوختم. درش

 یه؟چ-

 رفت. یرونباال انداخت و ب یا شونه

 نشستم.مبل  یسرش رفتم و کنارش رو پشت

 پاش گذاشتم که شروع کرد به نوازش کردن موهام. یسرم و رو خسته

 .شهیازت کم نم یزیچ یایکوتاه ب  یکم-

 آخه..... -

 لبم به عالمت سکوت گذاشت. یو رو دستش

 !ید؟و بهم بزن یلباس همه چ  یهارزشش و داره به خاطر  یتهفردا عروس-



 دادم. یرونو پوف مانند ب نفسم

 خب....... -

قشنگ تره، واسه   یلیکه اون لباس از لباس مد نظر تو خ  دونییت هم مخود-
 کنی؟یم یلجباز یچ 

 . یر بگ یادکوتاه اومدن و   یکم

 من...... -

 .ینهکار، هم  ینمطمئن باش بهتر -

 حرص بلند شدم و نشستم.  با

 کرد.   یصورت برافروخته ام نگاه  به

 . رییم یواسه خودت دار یز ر یهمن حرفم و بزنم؟ همش  زارییچرا نم-

 نگاهم کرد که خشمم فروکش کرد.  دلخور 

 گهیاون م یهر چ  یستقرار ن یبخاطر  خودمه ول گییم یهرچ  دونمیم-
 بشه.

 براش زدم. یبهم کرد که چشمک  یمتعجب نگاه

 

*** 

 شدم دستم و گرفت. یادهکه پ  ینماش از 



 .یمبه دستش آوردم و با هم، همقدم شد یاخم فشار با

 . خوردمیحرص م یلیخراب شدن نقشم از دست بال خ بخاطر 

بود که قراره تو اتاق لباسم و  یدهکه کرده بود ادوارد فهم  یدقت  یخاطر ب  به
 عوض کنم. 

قرمز رنگ بود مواجه شدم اولش تعجب  یکه روش خط ها  یبا لباس وقتی
 بعدش یکردم ول

 به موت بودم.  رو یتعصبان از 

 انداختم. ینیتنم نگاه خشمگ یلباس تو به

 یکیشو االن خودم هم   اومدیدراز بدم م  یلیخ  یاز لباس عروس ها  همیشه
 بودم. یدهو پوش

 نشستم. یصندل یاز همه جا و همه کس رو شاکی

 نشست و عقد شروع شد. یشمپ ادوارد

 انداختم. یجمع مهمون ها که همه ناشناس بودن نگاه  به

 نگاهش کردم. یجخوردم و گ یبرخورد دستش به بازوم تکون  با

 جواب بده. –لب زد  آروم

 گفتم.  یمنظورش آروم بله ا یدنفهم با

 دستم گرفتم. یامضا زدنا سند عقد و تو بعد



 نشست یشونیمصورتم کنار زد و لباش رو پ یتور و از رو ادوارد

 یرنگ  یآب  یو بعد خاموش شدن چراغ ها نور ها یمرقص رفت یستپ سمت
 دورمون شروع کردن به

 رومون افتاد. یدیو نور سف چرخیدن

 . خوردیآهنگ تکون م یتمو اون آروم با ر یستادمپاهاش وا روی

 داد.  یهو به سرم تک سرش

  ی؟لبخند بزن  یکم یستآروم گفت:بهتر ن 

 . خورهیحالم ازت بهم م-

 تعجب توام خشم نگاهم کرد. با

 کرد.  یحرص یخنده  تک 

 که دوست دارم.   ینهبخاطر ا کنمیاگه االن دندونات و خرد نم-

 اش و محکم فشار دادم. شونه

 بخاطر آبرومونه. کنمیمنم اگه االن خفت نم-

 .بندمشیمن و تو هنوز حسابمون بسته نشده تو خونه کامال م-

 نگات کنم.  ینمیستممنم مثل چغندر وا-

 . دمیم یادرام بودن و بهت  یول دونمیم-

 بهش انداختم.  یحرص نگاه



 . یکن  یفتکل یینواسه من تع تونییتو نم-

 . کنمیمن حکم م-تر آورد و زمزمه کرد یک و نزد سرش

 . یادحرفش کم مونده بود چشمام از حدقه در ب با

 چشمام نگاه کرد.  به

 . یکه تا ابد عاشم باش  ینهحکمت ا-

 شونه اش گذاشت.  یسرم و رو 

 ! ی؟حکم ابد –پوزخند زمزمه کردم  با

 . یحکم ابد-

 زمزمه کرد: 

 دوست دارم.  یلیخ-

 . مکردیم یشآهنگ همراه یتمنگفتم و با چشم بسته، همراه ر چیزی

  .......... 

ازش داشت  شهینم یدرست  یدرک و معنا یچست که ه یتنها کلمه ا زندگی
. 

 برگشت. یمورق زندگ یدی،اوج نا ام تو

 بود. یدهروزگار برام کش یتو صفحه  یدیخط جد یزندگ  انگار 

 خط قبل نبود. یها  یو بلند یاز  پست  یاثر  یچه یگهکه د  خطی



 .یرینش یها یبا تمام هموار خطی

 تو خط دوم ماهر تر بود. یسندهنو انگار 

 نبود. یاننما یقبل یرگیاز ت یاثر  یچه چون

 مطلق! سفیدی

 لب نهاد "شکر" بود و بس.  یرو شدیم یبکه اون روزها عج  یتنها کلمه ا و

 نهان شده بودن.  یرگیکه در پس ت  ییها ییبخاطر تمام روشنا شکر 

 ینچن یکبارهو لطفت رو  یکه غافل نموند  ییتک لحظه هابخاطر تک  شکر 
 . یبه رخ کشاند

 شکر و شکر.......!  و

 

 * پایان

 


