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 «ساریکا»

 

 ننگرا که طوری ،به رفت می باالتر لحظه هر سپهان فریاد صدای

 . بودم شده اش حنجره

 

 .کرد می اصرار نبودم راضی من که ازدواجی روی چرا دونمنمی

 

 هدیگ خوام نمی....ساریکا کنی ازدواج باهاش باید باید،میفهمی-

 .بشنوم ازت حرفی

 رکاتمح از کامال ستگیخ و کشیدم،خشم چشمهام روی کالفه دستمو

 .فشردم هم روی هامو بود،دندون پیدا

 .خورد بست بن به صدام نشدن بلند و آرامش حفظ برای تالشم تمام

 .فهمیدنمی رو من و بود شده کر و کور سپهان

 .خوام نمی..رو..ازدواج..این..کن،من گوش تو-
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 و میکرد طی رو اتاق عرض و طول من از تر کالفه که سپهانی به

 هتوج کردم،بی نگاه ، بود زده چنگ دستهاش با رو موهاشو محکم

 سابید می هم روی که های دندون و عصبیش هاینفس صدای به

 : دادم ادامه

 

 

 داره؟ سودی برات نکنه ؟ چیه اصرارت دلیل-

 که دایص با.رفتم عقب قدم چند ترس با که برگشت طرفم به چنان

 : زد فریاد لرزید می خشم از

 ؟ داره من برای سودی چه احمق اخه !سود؟-

 .خوام می رو صالحت من

 .!پوزخند تا بود زهرخند شبیه بیشتر که زدم پوزخندی

 

 :گفتم تعجب با

 !؟ منو صالح -

 «ساریکا»
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 :گفتم تعجب با

 !؟ منو صالح -

 

 اش خانواده و پسره موقعیت! فهمی نمی چرا ترو صالح اره،اره-

 .ستا شده تضمین بختیت عالیه،خوش

 

 غرورم شدن خورد صدای بعدیش حرف با!  موقعیت؟ خاطر به فقط

 ..شنیدم رو

 : داد ادامه حرص با

 ات چرا پس بگیره؟ سر وصلت این خداشونو از اونا میدونی اصال-

 ؟ نچسبونیم و نون داغه،ما تنور

 

 بودم؟ اضافی حد این تا یعنی

 رزم به غزمم که بودم شده اعصبانی قدری به هاحرف اون شنیدن از

 ...کردم حمله طرفش به عصبانیت با ، بود رسیده انفجار
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 : زدم لب و کوبیدم اشسینه تخت محکم

 !؟ موقعیتش فقط-

 

 حد ینا تا یعنی نگفتم و کنم حفظ رو شدم شکسته غرور خواستم

 ؟ اماضافی

 

 

. خوامش نمی من سپهان ،بفهم دارم که داداشی با سرم تو خاک-

 ؟ ای ؟ها؟چیکاره منی یکارهچ تو اصال..اصال

 

 ینب شنگاه. دیدم اقتدارشو شکستن وضوح به لرزیدن هاشچشم

 .میگشت من اعصبانی هایچشم

 

 جمخر هاپدرانه که سپهانی برای حرف این بود، انصافی بی شاید

 ..ردک پیدا تسکین کمی درونیم التهاب حرف این با ولی. بود کرده
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 ..زد یادفر صورتم توی امسینه به سینه

 «ساریکا»

 

 

 ؟ اتمچیکاره من-

 یآبروی و رفت ترماونطرف خونه تا چند تا فریادش صدای مطمئنم

 ..نموند برامون

 

 کوبیدم، اشسینه تخت دوباره قدرت تمام با

 : زدم فریاد اون از بلندتر

 ؟ ایچیکاره تو اره-

 .خوامنمی..رو یارو..این..من..بفهم..خوامشنمی من

 تخت تر محکم اونم که رفتم راه اعصابش روی زیادی کنم فکر

 . رفت در طرف به و کوبید امسینه
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 : میگفت که شنیدم لبیشو زیر زمزمه

 

 یک موهات و دندونات که خونه تو بمون ،اونقدر نخواه درک به-

 .بشن رنگ

 وتل تلو عقب طرف به و دادم دست از رو تعادلم سپهان ضربه با

 برخورد محکمی جسم با ،سرم دمکر حس لحظه یک فقط  و خوردم

 .پیچید سرم توی که دردی و کردم احساس رو خون لزجی. کرد

 .گفتم "اخی" ناخوداگاه شدند تار هام چشم

 صدای فقط و شدن تار هامچشم که اومد سرم بالیی چه نمیدونم

 .شد اکو هامگوش  توی سپهان فریاد

 

 . داشتم تهوع حالت و رفتمی گیج تو؟سرم شدی چی ساریکااا-

 

 صداش بازهم و شد موهام خرمن وارد که  کردم احساس رو دستش

 . بود قبل از ضعیفتر که شنیدم رو

 

https://t.me/Romanamone


- 

 !؟ خون-

 : بود سپهان نگرانی و بهت از پر صدای شنیدم که چیزی اخرین

 ..!ساریکاااا-

 ....مطلق سیاهی بعد و

 

 اول فصل

 «آریانا»

 

 کرده امکالفه هوا وزس و سرما اون از جدا. میکرد درد جوری بد سرم

 ؟.فتهس انقدر چرا تختم تشک لعنتی.بستممی قندیل داشتم. بود

 .بود کرده پر سنگ با توشو اَبر جای به انگار

 .نکردم پیدا پتومو اما کشیدم اطرافم و بردم باال دستمو

 بود؟ برگ خش خش رسید،صدای گوشم به صدایی
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 باز رو پنجره کی آخهبود، انداخته تنم به بدی لرز هم سرد باد این

 ؟ کرده

 

 گفتم بار صد گِل، و خاک بوی از شد پر بینیم که کشیدم عمیقی نفس

 میزاره؟ باغچه به ،رو رو پنجره کی اخه بدین بهم دیگه اتاق یک

 دمیز فریاد بلند صدای با کسی انگار رسید گوشم به صدایی

 

 آریانا-

 

 و زده قیاخال غیر روش به دست کردنم بیدار برای مامان باز

 ..کنه می نگاه داره بلند صدای با تلویزیونو

 . شانسم این به لعنت

 

 خوبه ، کنن می شکایت اَزَمون ها ،همسایه من مادر اخه درک به من

 .میشه دردم سرد باعث کردنم بیدار روش این با میدونه
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 کردم، باز و چشمام آروم آروم اجبار روی از

 .بود درختی یدهخشک های شاخه دیدم که چیزی اولین

 

 یه کنم بلند دستمو خواستم..!خوابم هنوز کنم درخت؟فکر-

 .ودب وصل وزنه دستم به انگاری ولی بگیرم، پهلوم از نیشگون

 

 دردش خواب تو آدم نیستم؟مگه خواب درد؟یعنی!! .. گرفت دردم

 میگیره؟

 آریاناا-

 ! این که نکرده پیدا و خانم اریانا هنوز

 مش بلند اومد، می که فریادهای صدای به توجه بدون کردم سعی

 .تمداش شدیدی تهوع حالت و ،سرگیجه سنگین و بود گرخت بدنم

 

 ؟ کجام من-

 . بود درخت میکرد کار چشم تا.. انداختم ینگاه اطرافم به 

 ؟ اوردم در اینجا از سر جوری چه من!جنگل؟
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 منو؟ دزدیدن نکنه

 رفتن؟ و انداختنم جنگل این تو چرا پس دزدین اگه

 

 ..بودم خونه یادمه بار اخرین

 زمزمه و زدم ضربه سرم به آروم کردم، مشت دستمو و کردم اخمی

 کردم

 .دختر کن فکر یکم

 نگارا میشد بیشتر دردم سر میاوردم، فشار مغزم به بیشتر چی هر

 .بود خالی خالی مغزم

 

 اریاناااااا-

 

 .میشد تر نزدیک لحظه هر  فریاد صدای

 اومدم وریج چه ببینم ؟وباید کجاست اینجا بپرسم زشا بتونم شاید

 ! اینجا
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 باشه ها بچه خرکی های شوخی از اگه!باشه ها بچه شوخی شاید

 .میکشمشون

 : زدم فریاد

 

 

 المح بیرون بیاین کجایید؟. کنید می شوخی میدونم ها بچه هی-

 . بود بریده امونمو سرگیجه!میترسم دارم. نیست خوب

 .رفت می یلتحل لحظه هر صدام

 عادت ها بچه اصال مزخرف، شوخی یه شوخیه، اینم میدونستم

 .کنند خرکی ،شوخی.داشتند

 

 زمین رو طور چه که نفهمیدم و چرخید سرم دور جنگل ناگهان

 به رنف یک دویدن دیدم تارم نگاه پشت از  که چیزی اخرین افتادم

 .بود سمتم

 .شد سیاه هام چشم مقابل دنیا بعد و
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 اسرم دیگه جاشم، جابه کمی و بخورم تکون جام توی کردم سعی

 نمک فکر داشتم، قرار نرمی و گرم جای تو انگار و نمیکردم حس رو

 .کردند تموم و اشونمسخره شوخی

 ..!کندن کار این با و گورشون.خودشونه کار مطمئنم دیگه االن

 

 !؟ رنگه قهوی سقف.کردم باز چشمامو سختی به

 ! بود سفید که من اتاق سقف

 .انداختم سقف به نگاهی دوباره شده ریز چشمای با

 ؟ گلییه کاه

 .شدم بلند جام از تردید و شَک با

 سقف از حریری هایپرده که داشتم قرار چوبی تخت یک روی

 ..بودند گرفته رو تخت اطراف و بود آویزون

 .کشیدم تشک به دستی

 !پَره از کنم فکر!نرمه چه

 

 اینجا؟ اورده جنگل از منو ست؟کیکجا اینجا..امدم خودم به
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 رس بیام،اما پایین تخت از کردم ذهنم،سعی سئواالت به توجه بی

 .نمیداد بهم زیادی حرکت اجازه گیجه

 

 .انداختم ینگاه اطراف به

!  حشرهم گفت میشه واقعا.بود قدیمی و کالسیک چیدمان با که اتاقی

 دهش فرش سنگ زمین بودم؛کف ندیده چیزی چنین عمرم تمام توی

 .بود پهن باف دست قالیچه یک و بود

 

 .بود عجیبی های کاری کنده روش که قدیمی کمد یه همینطور و

 .بود پوستین یک جلوش که تراش سنگ شومینه

 

 !؟ گرگه پوستِ-

 یدرها کشو جای ،به بود رنگ عنابی تخت همرنگ تخت کنار میز

 تخت یجلو همونم جفت چوبی، صندوقچه کنارش.داشت شده کار

 فانوس و شمع روشون که فلزی های بزرگ،پایه چوبی بود،درهای

 .بود
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 هب کوب طال آویزهای و حریر با شده پوشیده پنجره یه از که نوری

 .بود ساخته رویایی صحنه یک اتاق از اومد می اتاق داخل

 . کالسیک بهشت یک

 

 از و بود دست کار چیز سنتیهمه و قیمت گرون وسایل با اتاق یک

 .نایاب های چوب و  طال و نقره جنس

 که بودم اتاق آنالیز حال در نگاهم با

 ...... و برگشتم عقب به در صدای با

 لیهشک این چرا این کردم نگاه شد، اتاق وارد ک زنی به و برگشتم

 آزادن؟ موهاش اونقدر چرا ، بلند لباسی با زن یک ؟

 .نبودم اینم حیاییبی به ،ولی نبودم مذهبی دختر

 جهنم چه تو دقیقا من بود،که این اومد ذهنم به که چیزی ولینا

 در شورشو داره؟دارند ادامه مسخره شوخی این هنوز نکنه ایمدره

 :زدم داد نبود خودم دست که عصبانیتی با.. دیگه میارن

 ؟ هستید کی ؟شما کجام من-
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 رد شاخ سرم رو شد باعث که لحنی و آرامش با من برعکس خانمه

 ؟!خونه می شاهنامه زدن،داره حرف به کرد روعش بیاد،

 

 بستر از هستم،چرا شما گزار خدمت الیا من جوان، بانوی اه -

 .. به بازگردید خواهشمندم نیافته بهبود حالتان.بَرخواستید

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 

 !؟ بستر-

 خورم؟ می گول زدن حرف جور این با کرده فکر

 

 کنن تموم و بازی مسخره این بگید ؟کجان دوستام!کجاست؟ اینجا-

 بیرون بیان و

 

 .است اتانس فرماندهان فرمانده عمارت اینجا بانو -

 ونهخ یعنی!نشنیدم؟ حاال تا چرا مهمیه؟ شخص اسم کیه؟ دیگه این

 معروفم؟ ادم یک ی

https://t.me/Romanamone


 

 .... مه همراهنتان و دوستانتان نگرفته، تمسخر مورد را شما کسی-

 

 : پرسیدم بهش توجه بی شد، غمگین صورتش حالت

 

 اسنش؟میشن اونا بیان بگین دوستام به اره!؟ معروفه خیلی!؟ چی اتا-

 .پرن می ها باال باال با بودن نکرده رو ها ناکس

 به  که نگاهم.هستن اینجا هم اونا هستند؟ کجا ام خانواده اصال 

 همنگا جوری کردم روی زیادی بازم فهمیدم افتاد الیا همون یا خانمه

 انقدر چرا صورتش حالت ولی  جلوشه دیونه یک  انگار رد،کمی

 غمگینه؟

 عقب رفت قدم چند یهو

 کردههمچون رسوخ روحتان در اهریمن نکند خداوندگارا-

 باد به را همسرتان  یعنی... یعنی.        گوید می سخن دیوانگان

 ؟ نمیاورید خاطر به چیزی بانو! اید؟ سپرده فراموشی

 :تمگف فریاد با تقریبا
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 همسررممم؟؟؟؟-

 ! رمانا خوشتیپمثل مغرور ادم یه به فروختن منو نکنه

 .....و بشه عاشقم اخرم از

 نم میکنم که فکرایه چه بفروشناین منو باید چرا ام خانواده اخه

 زده توهم مغزم خوندم رمان بس از

 کرد می نگاهم ترس با الیا

 

 کجاست؟ ؟اینجا تو میگی چی-

 ؟ هندیه فیلم

 (بود کرده تار دیدمو  شدم دوچارش که بدی ردد سر)

 کیم؟ من...اصال... اصال

 ذهنمو داشت کسی انگار ولی پرسیدم سئوال این چرا نمیدونم

 شستمی

 !تند؟..هس کجا ام...دوست-
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 چشمامو دقیقه چند  بزنم حرف تونستم نمی درد سر شدت از  

 :میگفت که میشنیدم صداشو بستم

 ؟؟؟...هند ؟؟؟ فیلم -

 لب به کرد شروع باشه شده گیج که انگار بعد انداختم، نگاهی هشب

 همسر اریانا شما ندارید یاد به را خود نشان و نام بانو) گزیدن

 ...( را همراهانتان هستیدو نهم خاندان از اتانس برگزیده

 :پرسیدم تعجب با

 

 می شوخی دارید خبره؟ چه اینجا! ؟ اتانس همسر!؟ نهم خاندان-

 !!؟ هدیگ کنید

 اینجاهاست؟  چیزی دوربین. انداختم نگاهی اطراف به

 

 رهدوبا اطراف به!  باشه نرو رول من میکنه،با درد سرم من ببین -

 .کنند تمومش و  شوخیه شه ثابت  که ببینم چیزی شاید کردم نگاه

 با واین سرم، خدا اخ.+ترکید بمب سرم تو انگار بزنه حرفی اومد تا

 داشت  رو شدم،من دچارش که حشتناکیو درد گفتمسر فریاد
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 هر درد. نمیشنیدم هم رو زن اون صدای حتی که جوری میکشت

 می استخونمو مغز داشت کسی ،انگار میشد بیشتر لحظه

 زدم فریاد خورددوباره

 آیییی-

 توی ها صدا.  شدم اوار زمین روی و نداشتن ایستادن توان هام زانو

 هر ردد میزدم جیغ میدادمو شارف دستام بین سرمو.  پیچید می سرم

 در  هک زمانی حتی.میشنیدم و الیا فریاد صدای شد می بیشتر لحظه

 ندبل دستاش روی  منو و دوید اتاق داخل به که مردی شدو باز اتاق

 اومد  سرم باالی یدیگه مرد که زمانی گذاشت، تخت داخل و کرد

 قدرت حتی لیو یادمه رو داد خُوردَم به رو تلخی نوش دم بزور  و

 زبونم هب انگار شده محسور و بودم گیج. نداشتم رو کلمه یک گفتنِ

 .زدند قفل

  یوقت. شد اروم سرم که گذشت ساعت چند یا دقیقه چند نمیدونم

 با بود مردی دیدم که چیزی ،اولین انداختم نگاهی اتاق داخل به

 ابی ایه چشم با سینه به دست ، کشیده قامت و بلند تقریبا  موهای

 اه عرب های لباس شبیه بلندش پیراهن. بود خیره من به طوسی

 .بود
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 انقدر چرا بود،نگاهش سرش روی هم ظریف طالی بند سر یک 

  لبهای جلوشه دشمنش انگار خشم از پر و روح یخ،بی! ترسناکه

 یعسر. کشید طول ثانیه چند زدن دید این تمام... ایشقلوه و سرخ

 شانس نکردم خراب خودمو نگاهش یرز برگردوندم،خدای نگاهمو

 .اوردم

 .بیرون زدن چشمهام تعجب از کرد زدن  حرف به شروع وقتی

 .انداخت تنم به لرز دارش خش و بم صدای

 ....اما...اما

 

 بر بهبودی که مادامی  هم ان بستر از برخواستنتان دلیل اریادخت-

 زافهگ و دارد؟ جوابی چه پروایتان، بی رفتار و بازنگشته تنتان

 ..الیا برابر در گوییتان

 یحت کتابی کامال و خشم با! کنه؟ می صحبت اینجوری...چرا...چرا

 نقدرا احمقند، ها بچه این واقعا باستانی، های فیلم مثل اون، از تر فرا

 است؟ دیونه یارو این یا کردند؟ صرف انرژی
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 خنس ،پس اند نبرده غنیمت به راهزنان که را زبانتان جوان بانوی-

 بوده؟ چه ناشایست رفتار این دلیل بدانیم تا بگوید

 زدم لب ترس با

 

 ... دس ام بریم بیان دوستام بگو دیگه بسه ولی  قشنگیه بازی اا-

 بدم ادامه خواستم تا

 رس بر چه ندارید یاد به ؟نگوید بازی ؟کدام کجا انوقت  ؟ بروید-

 امده همراهانتان

 

 هاشار هاش لباس به دست با خز تیپ این و ها بازی مسخره همین-

 کردم

 ...هستی ها دیوانه شبیه-

 حرفم وسط پرید  خشم با

 ... به وانهدی گفتن و نیست ما عمارت بانوی ،شایسته گرفتن سخره-

 

 ؟! جان-
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 .شد بپری بپر، چه

 تههس همخوردی تو رفتن بدتر اخماش حرفش وسط پریدم اینکه از

 ؟ نپرم من  حرفم وسط بپری کن،تو تف اشم

 بنالم دوکلمه نمیزاری هستی؟ کی دیگه تو بابا برو-

  

 بانو؟ تناشایستی بیان چه این. است دیوانگان کار فغان و ناله بنال؟-

 .است ایناپسندیده کارِ ها، نیکی خداوندگار نام به سوگند

 رفح بکشم نباید نفسم باشه ای زنجیره ی دیونه این به اگه اوف

 :تمگف بهش همینو کش، پیش زدن

 ؟؟ است پسندیده کشیدن نفس دادا-

 

 فراموشی دست به را کشیدن نفس تواند می ادمی مگر دادا؟؟؟-

 سخنان این ا،م گفتار و زبان با است، بیگانه شما بیان و الفاظ ؟ بسپارد

 دارند؟ معنایی چه

 ودب وحشی نگاهش جوری. بود من خیره گیرش پاچه چشمای اون با

 ؟؟ برداریه لمفی واقعا.شدم الل کال  که
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 سکولما نکنه ببینم مشکوکی چیز بلکه کردم نگاه و اطراف دوباره

 ؟ کردند

 

 یلمف  میزنید؟ حرف یوزارسیف فیلم مثل چرا ؟ هستین کی شما-

 میکنید؟؟ بازی فیلم دارید برداریه

 

 مصریست نام یوزارسیف( خوند چشماش از تعجب میشد)؟ فیلم-

 دامیما نمیشناسید؟ مرا چطور!؟ تیداش مراوده نیز  مصر  مردم با تو

 .شدید انتخاب ما پیمان هم و  همسر و عروس عنوان به که

 . هستم  چهارم  خاندان از شاه خشایار ارشد فرمانده اتانس، من

 .هستید نهم طایفه از بزرگمان تاجر دختر اریانا شما و

 

 . تنیس شما شان در گفتن سخن ، بیگانگان و دیوانگان همچون-

 پردید؟ازس فراموشی دست به را گذشته در زندگانیتان راستی هب آیا 

 انهمراهانت و خاندانتان شدنِ کشته و رفتن غارت به و راهزنان حمله

 ندارید؟ خاطر به چیزی
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 از ادم یه انگار میزنه حرف جوری. کردم چپ براش هامو چشم

 !گفت؟ چی این ببینم واستا مریخم،

 ؟؟ ام ؟طایفه ام خانواده مرگ

 

 ؟؟ ام خانواده مرگ چی یعنی-

 : گفت و کرد نگاه بهم دیده اسکول یه که ادمی عین  

 

 ؟؟ بودید جنگل درون که دارید یاد به-

 

 .رفتم اونجا به جوری چه نمیدونم ولی بودم، جنگل تو یادمه-

 ها؟ بچه مسخره شوخی بخاطر گفتم دلم تو 

  

 گشتی؟ مجنون که راستی به-

 رماند شمارا و امده، بسترتان به باید دگر بار طبیب خداوندگارا اه-

 هآواز حال. بود گرفته را وبرزن کوی که گستاخیتان آوازه.کند

 اور مرگ رسواییست ، هستید ما همسر که حالی در هم  دیوانگیتان
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 دیونه فتگ من بیرونبه رفت اتاق از ها حرف این گفتن بعد بالفاصله

 خوند؟ ونهدی منو که بود کی این کردم، ؟گستاخ؟هنگ

 تبه تو هنوز لباساش، و زدن حرف نحوه با بود دیونه خودش بابا

 لباس شکل به تقریبا ولی سفید لباس که مرد یک و الیا  که بودم

 .کرد باهام صحبت به شروع و شد اتاق وارد داشت اتانس های

 . اینجایند شما معاینه برای پاتیس طبیب اریادخت بانو-

 اومد جلو مرد

 

 . هستم پاتیس طبیب-

 (چه من به خوب)

 

 ؟ شم جویا را جوان بانوی حال میتوانم-

 (؟ منه با)

 ،خدای هتاریخی فیلم انگار ؟ تیمارستانم تو نکنه! اند دیونه همه اینا

 !؟ نیست مخفی دوربین واقعا من
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 ؟ مخفیه دوربین-

 :گفت پاتیس به رو بهم توجه بدون الیا

 

 و یبعج سخنان شدند، شیارهو که مادامی از بانو طبیب بینید می-

 . گویند می محتوا بی گاهی

 .گشتند مجنون بانو شاید داشتند بنا فرمانده

 دیوانه گفت من به هم  این شد، چی.مانند می دیوانگان همچون اخر

 ؟

 

 عجوزه زنیکه خودتی دیوانه و مجنون-

 .شد خیربهم متعجب و ترسیده نگاه با

 

 برای را سرورمان های رفح فقط نداشتم، جسارت قصد من بانو-

 .بپذیرید مرا عذر ، کردم گو باز طبیب
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 لطغ سرورت دیونه میگی بهم زنیکه بپذیرم؟ رو چی درد،  رو عذرِ-

 ینع زدنش حرف نحوه  اون با خودشه دیونه ام، دیوانه میگه که کرد

 کنه؟ می زر زر کرده، پریشون موهاشو پوشیده، لباس زنا

 .تمبس چشمهامو میزدم حرف عصبانیت با وقتی مزخرفم عادت طبق

 هک اینجا اورد منو کرد غلط اصال ، میگیره و ام پاچه چشاش اون با-

 . اباداشه و جد هفت ،دیونه دیونه بگه من به

 روزو اون خدا ، بگم پرت و چرت بازم تا کردم باز چشامو وقتی

 رمزهق بناگوش تا ک دیدم و اتانس نشه بیابون گرگ قسمت نیاره،

 سرخ  براش میره ضعف ادم دل که( فدات الیا)  جذابش چشمای و

 .بود شده

 بیرون میزد دود گوشاش و دماغ از 

 . بود واستاده گوشه یه روح حالت به که الیا

 یرهخ بهم نعلبکی اندازه چشمای با بود، کرده هنگ کال ام طبیب

 . بود شده

 ..مرگ حال در انااا و
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 اون از جوری چه نفهمیدم که سمتم برداشت خیز چنان لحظه یک 

 پایین پریدم تخت ور

 زد عرهن اتانس.بودم همسایه سگ با نبودم تو با خدا به نیا توروخدا-

 

 میگیری؟ سخره به مرا دیوانه؟ گوی می ما به سر خیر دخترک-

 !؟ الیا نه مگه بودم الیا با جونی گاو نبودم تو با خدا به-

 دنبالم همونجور م،اون شده خشک الیا پشت برداشتم خیز

 .ندارم کاریتان بایست-

 ات عمه جون تورو اره-

 دادن نشون قرمز پارچه بهش که  گاوی عین چرا پس نداری کارم 

 میاد؟ در دود دماغت از

 

 اتانس نکنیم سالخی امروز تورا ما کردی خطاب گاو مرا گاوووووو-

 .بود نخواهیم

 

 . کن ولم گاوی کردم فکر چه من به ما میگی خودت بابا-
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 محکم شدم، کشیده پشت از بیرونیهو بپرم که در سمت رفتم بدو

 و  ودَمب گرفته جوری شدم اسیر بغلش تو و سفتش سینه به خوردم

 ردمممم شدی دختر بی ننه ، بیرون زد کاسه از چشام که میداد فشار

 .رفت

 

 اه دیونه ، ام دیونه من نمیگی مگه کن ولم خدا تورو جوونم اتانس-

 !دیگه میگن پرت و چرت

 

 .کردی بغلم اینجوری نوکرات جلو زشته کن ولم اتانس-

 لد بیشتر فشار واسه تالش در اون فرار واسه تالش در من هی حاال

 اهه دیگه داداش ولکن پایین ریخت روده

 

 دو با مردک کن ،ولم است خیره الیا نگاه نگاه،  باد به میره هیثیت-

 ؟ سواری من رو قد متر
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 جلبک دوتا اون طرف کرد رو گیری سخره به مرا ک کنم ایتره-

 نای بود عادتم بچگی از کال)بودن خیره بهمون مارمولک عین که

 (زدن حرف جوری

 

 . بروید بیرون طبیب همراه الیا،-

 

 ،جادو چراغ غول این دست از بده نجاتم بیا نرو میری؟ کجا الی اوا-

 نروو الیااا

 زاده محمد نوید که افتادم اونجا یاد غولک این بغل تو من حاال

 نرووو سمیه نرووو:  میگفت

 .رفت ام ندیده خیر الیا این

 بیرون اومدم بغلش از کردم استفاده پرتیش حواس از

 کردید؟ خطاب غول مرا ؟ غولک-

 : گفتم و کردم صاف صدامو( کنم بازی منم بزار بازیه که حاال)

 

 ؟ اید رفته مدرسه به تاکنون ایا! خوام می عذر شما از من برادرم-
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 .بزرگید غول دیگهشما اید متوجه کوچک غول میشه ک+ غول

 . کرد هنگ ام بچه

 

 

 نکنه تاواس ؟!نه( خراسانی اصطالح یک) یره بیرون برو بیا شو بلند-

 یاب کردی؟ فرار تیمارستان از تو نکنه ؟یا است خونه دیونه اینجا

 توهمی! نبود طبیعی انقدر ودب می هم فیلم بخدا  بدم تحویلت ببرم

 هستی؟

 اقس دیوارکوبیدم، به  و برداشت خیز سمتم به اتانس حرفم این با

 دچن فقط صورتش داد، فشار یکم و گلوم روی گذاشت و دستش

 .داشت فاصله صورتم با سانت

 بود خیره بهم سرخش چشمای و وحشی نگاه با خُله، جدا جدا نه  

  محرکت پاش، وسط زدم پامو حرکت کی تو و دادم فشار بهم ،لبامو

 . بود ارادی کنید فکر اگه شاهده خدا بود ارادی غیر تقریبا

 کردم زمزمه اروم و گرفتم گاز و لبم و زدم زل سرخش صورت به 
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 خُلی، داج بده حق من به هم تو ولی بشی پدر نتونی دیگه کنم فکر-

 ....بعدم ،بیام کنار تونم نمی هات لباس و قیافه با فیلمته، یا

 روی گذاشت اورد در شمشیرشو که بود نشده تموم حرفم هنوز

 ... گلوم

 !؟ بود واقعی شمشیرش رفت نفسم

 کردم نگاهش زده بیرون حدقه از ها چشم با

 !؟ جانم-

 زدم داد و دادم هلش عقب به

 

 کشش نفسسس-

 .کردم نگاهش فیس پوکر.نخورد تکون سانتم یک

 هک کردم فکر چی خودم با اگه نفتی غچرا منو میگیره برق رو همه

 بزنمش؟ کنار بتونم

 !بابا؟ کیه این شدم اچمز کامال

 خودش برا غولیه
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 رسُ لبام سمت به  چشماش کم کم ، بود ام خیره سردش نگاه اون با

 خورد،

 :گفت گوشم کنار. اورد نزدیکم سرشو شد، عوض نگاهش رنگ

 

 بود خواهد انبرایت دشوار و سخت بس رویای من دست از رهای-

 ، بانو

 گرفته هسخر به هیچ نمیدارید، پاس نیکی به  مرا خدمتگزارانم مقابل

 داده قرار ضرب مورد مرا! میگوید؟ سخن من با کهتری همچون و

 !..؟ خندید می و

 شمشیرش اروم ، میشد مور مور بدنم و خورد می گوشم به لباش

 پایین اورد

 دنش تلف حال در  واردی تنشو بین و خورد می گوشم به نفساش

 زدن و اتاق در ،که بودم

 

 .دارد تعجیل جواب گرفتن در امده پاسارگاد از پیکی سرورم-

 زدم پچ زحمت هزار با
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 . اومده پیک اتانس ببین-

  

 زدن درو کندوباره ولم داری نامه برو-

 

 

 . سرورم-

 :گفت بمش باصدای اتانس

 

 .میایم بماند منتظرمان سرای در بگوید-

 

 دیگه بروو میایم چی نییع-

 

 .سرورم فرمانبردارم-
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 وبارهد ترسیدم ولی  غولکم:  بگم دوباره خواستم کن، ولم بروو بیا-

 بشه وحشی

 

  ممحک دوباره کنم فرار خواستم تا شد شل دستاش.شد خواهی رها-

 وشمگ به داغش نفسای برد، گوشم نزدیک  دوباره و سرش.گرفتم

 .خورد می

 

 نمببی شما از را گستاخی این دگر بار ولی کرد یاریتان شانس-

 .است سرداب و میرغصب با کارتان

  بوسید، و گرفت لباش بین و گوشم الله  سوخت و شد داغ گوشم بعد

 به ما چونه تا همینطور بودم کرده هنگ کال بوسید گوشمو زیر بعد

 انداخت نگاهی ام زده وحشت های چشم به ، داد ادامه هاش بوسه

 به  و کشید عقب سرشو خونسرد ، بوسید لبمو کنار انزن پوزخند

 بوسه خاطر به من ک حالی در شد خارج اتاق از و رفت در سمت

 . بود زده خشکم  دیوار کنار  اش

 روش و برسونم تخت به خودمو تونستم تا کشید طول دقیقه چند

 .بشینم
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 .شد اتاق وارد هم الیا نشستم تا

 

 .بود کرده اللم ها بوسه اون رانگا کردم نگاهش منفقط ی بانو-

 «آتانس»

 

 ردمیم امور به رسیدگی و پاسارگاد سوی به پیک کردن روانه از بعد

 کاروان به حمله از بازمانده راهزنان و گران غارت از بازپرسی و

 زمین با ودا استانه در خورشید که شدم فارغ کار از مادامی ، اریانا

 .بود

 شدیم روانه باغ سوی به روح شارام و تن خستگی از رهای برای

 خسر لباس ان با الیا اشندیمه همراه به دیدم را آریانا حین همان در

  یابریشم حریر ان و رقصید می تنش بر اتش های شراره همچون که

 اتش ایه  شعله  رقصد زیبایی به اورا بود، لغزیده گیسوانش بر که

 . بود اورده در بوستان میان در

 اب را چیز اوهمه مقصد نخستین باغ این و بود نوپا کودک گویی

 تداش درخششی اش چشمان قدم هر برای و مینگریست شگفتی
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 از ریختنگ برای نیست کار در نیرنگی راستی به وصفشاید قابل غیر

 یرتسخ را روحش اهریمن شاید و اوست گیر گریبان فراموشی ،و ما

 .... کرده

 «آریانا»

 اوردند، برام که ناهاری ؟ کجاست اینجا واقعا

 یک یا ایافتاده دور مرزی روستای یک توی انگار بود عجیب

 زا پر طالظرفی و ،نقره سفال جنس از های ظرف ، باستانی شهرک

 مست و ادم بوش که تنوری های نان و خوراک بریون، گوشت میوه،

 و شنگق واقعا ولی بلند پیراهن یک الیا کمک به نهار از کنه،بعد می

 .پوشیدم

 یک سرمم برای  بود طالکوب هاش لبه و بود اجری سرخ رنگش 

 . کردم استفاده بود لطیف شدیدا که نازک حریر

 تو دنز قدم پیشنهاد چیزالیا همه واقعیه انقدر چرا ؟پس فیلمه واقعا

 .داد بهم و باغ

 اصال، کردم هنگ کلمه معنی به گذاشتم، بیرون اتاق از پامو وقتی

 مشیدج تخت شده باسازی فیلم شبیه ارتعم ساختمون کردم سکته

 (ستنی دوستام کار و شوخی از تر فرا چیزی این کنم می حس. ) بود
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 نوم دزدیند نکنه نیست ایران تو سینمایی شهرک چنین مطمئنم

 ،قطری کویتی اورددن

 .گیجم واقعا خداا ای

 نمیاد، یادم اوردم در اینجا از سر جوری چه کنم، می فکر چی هر

 عجیبه ااینج بودنم میدونم زده، قفل خاطراتم به سرم تو نفر یه انگار

 .برم می یاد از و  کوچیک چیزای همون دارم کم کم حتی

 ... و کجام اهل بود یادم بودم جنگل داخل که زمانی مطمئنم 

 !؟ اوردم در اینجا از سر جوری چه نمیاد یادم االن ولی 

 با ازن شدی باستان عصر وارد انگار دقیقا است، معرکه اینجا واقعاا

 سرشون، روی های پارچه و چارقد با و بلند های پیراهن و ها ردا

 تتخ های مجسمه شکل همون به و واقعی عجیبی طرز به ها نگهبان

 .اند جمشید

 نیکهاو از تر طبیعی و واقعی چیز همه نیست فیلم شبیه چیز هیچ 

 تخت تو انگار اخه! شیرازه تویی شهرک یه شاید  باشه، فیلم

 پابرجاست و سالم چیز همه ولی جمشیدی

 اردو انگار ، رسیدیم باغ به و کردیم عبور قصر های رو راه از وقتی

 کشیده فلک به سر های اب،درخت های رودخونه شدم بهشت
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 صالا شیراز ببینم کن ندارهصبر و ها طبیعت این شیراز مطمئنم

 !داره؟! نداره شمال های جنگل مثل های جنگل

 باغ به بچسب کن ولش اینو........نیستیم شیراز پس

 

 من بودم.......شما اومدی وجدانم-

 ؟ ایم دره جهنم چه تو دقیقا من بفرمایید لطفا پس-

 جاک بصیرتت چشم دره؟ جهنم میگی بهشت این به تو گلم.......

 رفته؟

 .زدم اضافه زر توهه با حق-

 نکن شک.......

 بودی هک جایی همون نمیشی گم چرا-

 رفتم حاالااا خا....... 

 

 .شدم وجدان خیال گمشوووبی-

 سنگ شیر از پر اطراف تمام ، بود فرش سنگ باغیزمین چه وای

 .شدند تراشیده االن همین انگار که بودند های
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 دیدم،شبیه باغ وسط و اتانس که بودم شده اطراف مجذوب شدیدا

 فشاشک  کردم نگاه  باالشو تا پایین از باستان ایران های تندیس

 ود،ب شیک ولی داشت عجیبی مدل شلوارش بودند، چرم کنم فکر

 های لباس شبیه لباسش ، طالیی های رده با بلندی و سفید لباس

 مکرد شک ای لحظه برای که نقص بی اونقدر. بود هخامنشی دوره

 طال بند سر یک ،و طال های بند مچ ،  چیز همه باشه؟ واقعی نکنه

 نی،بی سرخ و ایه قلوه لباش اوف سیاهش ریش ته رشدا زاویه ،فک

 و صالبت نگاهش توی بود چشماش تر زیبا همه از ولی اش کشیده

 که  پریشونش موهای ، میزد موج غرور و فخر همراه به  خشونت

 .بود شده محاصره تاجش توسط

 مدل ،که خوشگله اونقدر المصب این بودم نکرده دقت صبح چرا 

 .بزنم مخشو میخواد

 دلم با کردم غلط کرده که اخمی اون با البته

 ؟!واال

 بزنم؟ اینو مخ خورده خر مخمو مگه 

  هاشولی بوسه غرق و بودم بغلش تو من بار اخرین اومد یادم یهو

 نم تو حیا اسم به چیزی و دارم تشریف پرو من ک اونجایی از خب
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 ردک حرکت طرفم به که دادم، ادامه بهش ام خیره نگاه به ، نیست

 اه مدلینک عین ، میداشت بر نامرئی خط یک روی قدمشو هر انگار

 ر،ت رنگ پر اخمش شد می تر نزدیک چی هر ولی باوقار و سنگین

 طرخا به هنوز نکنه ترسیدم من که میرسید نظر به خشن اونقدر

 !؟ ناراحته صبح رفتار

 تنرف عقب عقب به کردم شروع من برسه بهم بود مونده قدم چند 

 !! یکی به خوردم پشت از ویه ،

 خودمونه الیا برگشتمعع ترس با

 این دلم تو فقط نخورهالبته منو هاپوهه این داره نگه برام تورو خدا 

 .بگم بلند ندارم جرائت گفتم و حرف

 اخمای شر از منو خودت تنبونت به دستم خداجون اومد اومد اوف

 بفرما حفظ این

 آمین.......

 مگه.......بخوره؟ منو میاد داره بینی نمی دنهاوم وقت  االن وجدان-

 بخوره؟ تورو که سگه
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 چی چشاش االن.......گودزیالست ،خودشم داره سگ چشاش نه-

 ؟ وسط این بود

 

 بای بای کنه رحمت قرین روحتو خدا.......رسید خُدا خود یا-

( گمشو یعنی خراسانی اصطالح)شه رد بی ردت برو الهی بمیری-

 هییی

 داد بروشوا یک اتانس حرکتم این با گرفتم سنگر الیا پشت سریع 

 میکرد فکر خودش با کنم ،فکر شد ام خیره لیزریش چشمای با و باال

 !اومده؟ کجا از دیونه این

 

 هوی کنه، نمی عیب کاری محکم از کار کنی؟ می نگاه اینجوری چرا-

 خداب   اصال بابا کردی واجرم جر ، شده پاره صبح عین افسارت دیدی

 تیک کال من پای  ای کینه اونقدر چرا تو  ،اخه کردم شوخی صبح

 لباس نای با البته اوردم در زدن لگد حالت به بار چند پامو)ببین داره

 مسطا وسط اون خورد خودش(  شدم ها اسکول شبیه بیشتر
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 نیکی وت میگن نشنیدی؟ مگه شه قشنگ دنیا بزار باش بخشنده-

 ربطی چه.......باز تورا دهد بیابان در ایزدَت تا انداز دجله در کن

 )داشت؟

 (بخون و ات فاتحه تو توچه به دیگه داره حتما نمیدونم-

 

 .ببخش و بیا بود کجا اها-

 یه انگار هم اتانس میدادم ادامه بارم گوهر سخنان به همچنان من

 میاورد در شاخ داشت دیده پریشو روان

 

 ..ببخش جذابت و درشت کلهی به تو کردم بچگی من ببین-

 :گفت کالفکی و  پوزخند یک با

 

 اریانا بانو بر درود-

 !؟ همین فقط ها؟؟-

 .شد منتفی خوردن انگاری کرد سالم وا عع
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 بیابان غول بر درود واستا نه(  خداحافظ یعنی که بدرود) بدرود-

 اتانس

 . گذاشتم نمایش به دندونم تا ۲۳ کردم باز نیشمم

 بخون فاتحه این واسه وجدان هی ، کرد هنگ وبارهد  کنم فکر خب

 باقیاتیم جزو فعال ما

 باز ات فرستادم فاتحه خودم برای خودم که کرد نگاهم جوری اتانس

 کرد باز خوردنیشو و خوشگل لبای که بگم چیزی خواستم

 !؟ خوردنی

 کودک و وجدان به برسه چه کردم تعجب حرف این از خودمم

 ... درون

 داری؟ چیکار مردم پسر لبای به تو سرت تو خاک.......

 ایلب اها(   ببرم فیضمو بزار برسی کارت به نمیری چرا وجدانم)

 . کرد باز جیگرشو

 :گفت تمسخر باحالت اتانس

 



 این در حتی و خدمتگزارانم تمام و من  عمارت این در من، بانوی-

 پدرتان های تجارت در شما که میدانند مردمانش تمامی و سرزمین

 در که میدانم راستی به من و بوده ایشان راه هم و  همسفر پا، هم

 تیمتفاو های آیین و مختلف های گویش با مردمان ، شما ها سفر این

 ستنی روا این ولی اید، کرده کسب نظیری بی تجربیات و دیده را

 رهسخ به را خودمان گفتن سخن بیان و آیین سرزمین این در که

 .... و بیهود حرفای و نیدک فراموش یا و گرفته

 میگم؟ پرت و چرت میگه من به داره این ببینم، واستا

  

 رفح من نمیزاری شما اصال ، بریم باهم تا شو پیاده داداش ببین-

 شوخی و ها بازی مسخره این کنید بس ؟؟ اریانام من گفته کی بزنم،

 چرت میزنم حرف و دارم گفتن سخن بیان خوب هم خیلی من تونو

 هن که شما نه( دادم تغییر امو جمله سریع ترس از)  شما؟؟ رتمپ و

 .... میگه الیا این

 ادمواست اش سینه به سینه و کنار کردم پرت و الیا کی نمیدونم

 ... خیلی من-

 



 !داداش؟-

 یدمیکش موهاش یعنی نه هاش  شاخ به دستشو  که حالی در اتانس

 :داد ادامه

 بعد و تگف اینو تعجب با  شوم هپیاد که نیستم مرکبی بر سوار من

 .انداخت نگاهی الیا به

 

 کند؟ سرای بیهوده بخواهد که  گشوده سخن به لب الیا ایا-

 الیا؟ اری-

 (داد ادامه خودش بزنه حرفی الیا نزاشت)

 

 یم چه من مقابل و من عمارت در پس نیستید اریانا بانو شما اگر-

 کنید؟

 ؟ چیست نشانتان و نام 

 

 رتپ و چرت تو بگم تونم نمی که من دوما بود مثال شو پیاده اوال-

 !؟ کنی نمی! کنی می پاره افسار صبح مثل وگرنه میگی



 .... ولی نیستم اریانا ؟؟؟من من سوما

 (؟ چیه ؟اسمم کیم من)

 ( خالیه خالی مغزم انگار پرید ذهنم از چیز همه یهو چرا)

 

 .نیست یادم اسممو من-

 خورده جایی به سرم جنگل وت کنم فکر نیست یادم اره 

 (فتگ اینو که بود الیا)من بانوی  دیده اسیب  سرتان جنگل در اری-

 خیره هک خورد اتانسی نگاه به نگاهم اوردم باال که و سرم بودم گیج

 یسرخ به صورتش بودو من جواب منتظر همچنان و.  کرد می نگاهم

 《انفجار مرز لب چیزی》 میزد

 رفتمگ سرم به دستمو(  سرم اخ...  و متاس دختر نیست یادت واقعا)

 حالم فهمید هم اتانس انگار شد، چنگ دستام ناگهانیش درد از و

 گرفت بازوهاش بین جونمو بی بدن سریع که نیست خوب

 ؟ است خوب حالتان بانو شدید؟ چه بانو-

 . میکرد بیشتر دردشو و پیچید می سرم توی الیا صدای

 :کردم زمزمه لبام بین از زور به



 ... ساااکتت-

 بدنم رفتم فرو خبری بی دنیای  تو دوباره که بود نشد کامل حرفم

 .رفتم فرو گرمی اغوش توی  و شد شل

 «آتانس»

 یب به ولی اهو، همچو چشمانش بانو، این دارد گیری چشم زیبایی

 باشد نگورا شهد شیرینی به بایست می سرخش ،لبان نر شیران باکی

 . تنیس ما برای که افسوس و

 اوست، کنار در ما عنوان این و شده نهاده ما بر او شویی نام گرچه 

 . نیافتنیست دست و شیرین کودکی خواب همچو او ولی

 . خشمگینم گسیخته نگاهم افسار اینگونه اینکه از

. بود هغمز پا تا سر  دخترک نیستیان اریانا تو که راستی به ، آری

 در تو ولی مزونش، مانقد با کند دلربای تا  شده زاده گویی

 کالبدی از است تر دلربا این و کنی می عشوگری گستاخیت

 یم ، کرده پیش از بیش مرا خشم سخنان این خداوندگارا اه.رقصان

 رویم روبه تنِ به اتش دخترک و  کنم غرش شیری همچون خواهم

 . کنم دور خود از و فرستاده سرداب به را

 



 ...ولی نیستم اریانا من-

 به مسر جنگل تو کنم فکر نیست یادم اره ، نیست یادم ممواس من

 ! خورده جایی

 شلبان مزه باوریم این بر اش،ما دریده سخنان اش، بیگانه کلمات

 .بود نخواهد سرزمینمان جایی هیچ در

 دیمهن کالم درستی ،انگار گشت روانه ما سوی به را ترسانش نگاه

 اخم تنم به افتاده نونج از هراسان جستمن می مان نگاه از را اش

 ماغوش در جان بی که داشتم، را اویی با پیکار قصد تندیم هم در

 بود؟! نبود عمد به بازوانم شدن حلقه خزید

 

 است؟ خوب حالتان بانو شدید چه بانو-

 ایدنی در و کرد گوی باز اش ندیمه به خطاب را کلماتی دشواری به

 .رفت فرو خبری بی

 .ودب خموش دلبرانه اغوشمان در که غزیدمیل تنی بر ام خیره نگاه

 

 سرورم-



 نوناک که را پروا بی دخترک امدیم خود به ندیمه صدای فرماندهبا-

 عمارت سوی به و گرفتیم بر در را است ستمکش کودک گویی

 . دویدیم

 :گفتیم بود رو پیش که سربازی به 

 . کن شتاب.بیاور مان سرای به را طبیب-

 .لرزاند را مارتع های ستون فریادمان صدای

 طبیب ات نشستیم طبیب انتظار به و نهادم تخت بر را ناالنش جسم

 گشته پابرجا دگر بار کشیده تباهی به دنیا گویی امد

 

 هان فرمانده فرمانده اتانس بر درود-

 است اداب و آیین به نیاز چه االن پاتیس بیا -

 سرورم شده چه را بانو-

 حالی اینچنین  و دادند، سر نفغا و ناله ناگاه ،که بودیم باغ در-

 .گشت گیرشان گریبان

 

 ؟ دهید می را بانو احوال بررسی و وارسی اجازه-



 دادم تکان سری

 

 بیا سوی این به پاتیس اری-

 . پرداخت روح بی کالبد این بررسی به حالمان، غوغای از فارغ  او 

 برادریست همچو ، بوده کودکی از ما یار ترین اعتماد مورد پاتیس

 ... ایمانبر

 ویبان بالین به و کرده هایمان راز شریک اورا که است اعتماد این و

 شانن و عنوان این پرده پشت چه میدادند انکه با کشانده، عمارتمان

 .است

 «آریانا»

 لحا در من به پشت که دیدم رو  الیا و پزشک اومدم، بهوش وقتی

 .بودند زدن پچ

 بیاد ادمی که کشید طول ثانیه چند ،فقط انداختم نگاه اطراف به گیج

 جوری چه من(هوشیم بی و اتانس با جروبحثم. )بودیم باغ توی

 ؟ اورده منو اتانس یعنی! اتاق؟ اومدم

 !کرده؟ بغلم یعنی



 . گفتم کشدار  جوووون  یک لب زیر

 هک نمیشدی بیهوش اگه.......ام موقع بی هوشی بی با سرم تو خاک

 .کرد نمی بغلت

 

 . میگم راست همیشه من.......جووونم دانوج میگی راست-

 

 این به چرا کن فکر یکم نیست مهم من پرویی.......شدی؟ پرو باز-

 بخدا میزدی سه همیشه افتادی روز

 

 . رفته انگار...وجدان-

 اون دمب جوابشو خواستم! پرسید سئوال ازم اتانس کردم فکر یکم

 شدمنمی  هم بیهوش اگه ،البته یهویم هوشیه بی و مرگبار، درد سر

 .بدم جوابشو تونستم نمی

 اومد الیا صدای که بودم درگیر جور همین  

 

 اومدید؟ بهوش بانو-



 اون از تر ،گیج دادم تکون سری فقط(هوش بی و خوابم االن نه)

 .بزنم حرف بخوام که بودم

 !واقعیه اینجا واقعا اگه  میرفت، رژه ذهنم تو اتانس حرفای دائم

 حافظه واقعا شاید داره؟ امکان چطور این اما ام هگذشت در من یعنی

 ! شدم توهم دچار چیزا این و اینده به راجع و دادم؟ دست از رو ام

 اورد خودم به منو مردی بَمِ صدای

 

 ؟ بود چی اسمش کردم نگاه پزشک بانوبه-

 :گفت دید منو نگاه وقتی

 است؟ خوب حالتان بانو-

 زدن حرف توان ،که بودم درگم سر و کسل جوری.دادم تکون سرمو

 . نداشتم

 . نشدم دکتر رفتن متوجه اصال 

 به  نوم که بود الیا صدای باز و بود سئوال از پر ذهنم خبر؟ چه اینجا 

 .برگردوند دنیا

 است؟ خوب حالتان بانو-



 الیا-

 بانو بلی-

 ؟ کیم من-

 .میگم چی بفهمه تا کشید طول ثانیه چند

 

  ید،ا اتانس فرمانده همسر اریانا بانو شما! ؟ ست پرسشی چه این-

 ... دریا سه سرزمین بزرگ تاجر زادان دختر و

 حرفش وسط پریدم فهمیدم نمی چیزی اینجوری 

 

 ؟ کجاییم االن ما بگو.کن صبر نه نه-

 

 سپرید؟ فراموشی به را ذهنتان راستی به بانو-

 هستیم؟ کشوری چه در االن ما بگو الیا بگو-

 کشور؟..  شور..ک-

 



 ؟ کجاییم االن زمین سر مونه-

 

 هنواد و شاه داریوش پور شاه، خشایار سرزمین دریا، سه سرزمین-

 شاه کوروش

 ؟!هخامنش ... و پارسیان شاه شاهان شاه

 هخامنشی یعنی بزرگ داریوش ،پسر کشید می سوت داشت سرم

 فکر این از شد منجمد بدنم تمام... یعنی یعنی ها

 ! نداره امکان نه

 

 ؟ هستیم شهری چه وت االن-

 

 هگمتانه-

 

 و االی پرسشی نگاه ممکنهوقتی غیر نیست ممکن این! ؟ همدان-

 کردم فکر بلند باز فهمیدن دیدم

 



 !؟ ایم هگمتانه االن-

 

 ؟ شدم اتانس همسر جوری چه من-

 

 اندمید سرورمان را این از بیشتر گویم می را میدانم که چیزی من -

. 

 

 بگو رو میدونی که همونی باشه-

  رایب داشتند،  دور سرازمین در که جنگی و پیکار از بعد فرمانده -

 خواستارتان و دیده را شما و امدند پارسه به شاه خشایار با دیدار

 .خواندند پسندیده را  زاناشویی پیوند این پدرتان و شدند

 

 فرمانده همسر شما بداند، همگان انکه برای مراسمی آن از پس-

 ایکوبیپ و جشن و ،که بستید پیمان وشما گرفتند ادپاسارگ در اید

 اشدلخر رویداد آن که شود برگزار پدرتان کوچ از پس هگمتانه در

 .داد رخ



 

 .. ما یعنی... اتانس و من یعنی-

 الیا انگار.کشیدم خجالت و شدم سرخش زندگیم تو بار اولین برای

 میگم چی فهمید

 گندسو جز نبوده ورمانسر و شما میان همبستری و عیش هیچ بانو-

 . پیوند نامه

 

 ..... اخیشش-

 

 ؟ اینجا اومدم جوری چه دورانم این تو اگه پس

 .میشم دیونه دارم خدایاااا نیستم دوره این مال مطمئم

 موند فکرام و هام سئوال بقیه اومد که در صدای

 ! بود اتانس 

 ؟ نفهمیدم که رفت کی الیا

 ویت اتانس اگه برداشت، تختم سمت به قدماشو سنگین اتانس

 محبوب، مدل یک میشد مدل شک بی بود ما دوران



 اومد؟سنگینی اینجا جور چه و کیم اینکه  جز یادمه چیز همه چرا 

 رب خیره نگاه با اتانس اوردم باال سرمو کردم حس که و  نگاهش

 .کرد می اندازم

 «آتانس»

 

 امونشپیر از خبر بی که حال.کند می سیر دگر دنیای در گویی

 .کردیم نگاهش پروا بی هست

 ذتل چه برابرمان در میدهد، جوالن گستاخانه که  کنون زان دیدنش

 بر ،چه دختر این مال و جان بر نامردانه  طغیان ان استدر بخشش

 برایمان؟ شده شیرین اینچنین که اوردند سرش

 تنش هرگز کردیم ارزو پیوندمان روز در که نبود دختری همان این

 ؟ نخورد انتنم به

 رب نهفته راز که چرا  نیست،  همسرمان او است این بر باورمان هنوز

 سمج این با حال.کند می رسواییمان شود فاش گر پیوند این پشت

 .است رویش پیش دخترک طلب در او کنیم؟ چه قرار بی

 هک داد، جوالن دخترک جان و تن بر یمان خیره نگاه چقدر نمیدانم

 .کرد روانه مان سوی به را فریبنده گوی دو آن



 .گشودیم سخن به لب

 

 ؟ بانو خوبید-

 . پرسیدیم چنین این شد،که چه مرا نمیدانم

 با ، پاسخش و نداشتیمپرسش را اتاقشان به شدن داخل قصد اصال

 .کشاند اینجا به مرا الیا

 گزارم ااااا سپاس ااااااا-

 و اداب مبادی است تالش در گویی است، دشوار گفتنش سخن 

 زن این میزند، سورنا بر که ما در است حسی چه این.باشد مان آیین

 نبود، زجای این از بیش انتظار.نیست پاسارگاد کار فریب دخترک ان

 زمانش ،اکنون دهند جوالن ذهنمان در دگر بار میتوانند افکارمان

 .نیست

 «آتانس»

 

 



 و شود پیش از بیش دقتِ خوراکتان و خورد به باید گفت طبیبتان-

 .ندهد رخ دوباره حالتان اینچنین تا بیشتر استراحتان

 پرسش این جز داشتیم را چیزی هر انتظار کرد نگاهمان خیره

 اطرخ معروفی،به و نفوذ با فرد  و بوده تاجر یک پدرم گفت الیا-

 کردید؟ ازدواج من با ثروتش

 رد فکری چه دخترک این نکردیم درنگ ای لحظه پاسخ برای حتی

 کرده؟ نیما باره

 

 ؟ بگذاریم یتاناشفته حال پای را گستاخیتان جوان بانوی-

 به ار گذشته ،شما زر و سیم به نیاز چه را ما ایست؟ پرسش چه این

 ردم سومین پدرمان که میدانستید وگرنه اید، داده فراموشی دست

 .مقام و جا از بوده سرزمین این

 مسی زرو و ثروت به نیاز مارا ،ایا شاهنشاهایم کل فرمانده خودمان 

 ؟ است پدرتان

 

 ، خوام می پوزش یعنی نه.. معذرت یعنی نه-



 . ندارم منظوری من

 میگوید سخن دشواری به نیز باز 

 ؟ کردین انتخاب منو چرا شما یعنی-

 

 اگر ما.است ناخشنود حالتان میدانیم میگردد پذیرفته پوزشتان-

 یمبگو چه پاک دانیز خداوندگارا...)دلیلیش کردیم انتخاب شمارا

 مزدای اهورای برابر در نشویم؟ خوانده ذاتی سیه و نیرنگ به که

 ( سیاهیست رو از بِه بماند تمام نا حرفمان بگذار

 .است رومیان با پیکار دشواری به گفتن سخن کنون

 

 دریق چرا بس، و همین بوده ما انتخاب دلیل اینجایید اگر شما بانو-

 سور ینا به تیمارتان برای را ها دیمه؟ن کنید نمی استراحت بیشتر

 . کنیم می روانه

 گفت؟ چه کشیدمهم در پیچوندیاخم که بود حواسم-

 :گفت دید را اخمِمان که  دمی ان 



 نمدو نمی بهتون بگم باید چیزی ولی کنم می استراحت باشه-

 یعنی خورید،ب سوگند یعنی نگید، کسی به بدید قول ولی نه یا درسته

 رازه ؟؟یه باشه بدونیم ماش منو فقط

 

 .استمهم تان سخن  چنین اگر-

 سخنانتان است بدن در جان تا مرا که کنم می یاد سوگند باشد  

 .نَهیم بر راز بوده محفوظ نزدمان

 دمانسوگن اینچنین بیانش برای که است مهم سخنی کردیم گمان

 مقصودش که شدیم گیج اول گشود سخن به لب که مادامی اما داد،

 ترین اور خنده گویی که کرد شادمان انچنان از پس اما یست،چ

 . ایم شنیده را گیتی هفت در سخن

 شده مجنون که راستی به

 

 نیستم، جا این مال من ولی اومدم اینجا جوری چه دونم نمی من-

 الم من ولی بوده کی اون واقعا دونم نمی نیستم اریانا من میدونید

 مال اصال نم ولی شدم گرفته واشتباه ناماریا شبیه شاید نیستم اینجا

 سالها هک جایی یه اینده یعنی اومدم، دیگه دنیایی از من ، نیستم اینجا



 حرف ازش من که زمانی میگم؟ چی فهمی می میشه درست بعد

 ولی هست ارابه نه ،نه ارابه نه شاه نه قصر نه نیست اینچیزا میزنم

 ۳۲۲۲ یعنی مردین هااا ماش ،اونجا اومدم اینده از من تر پیشرفته

 یایدن مال من برگردم، باید من میگم چی میفهمین مردین که ساله

 .. نیستم شما

 «آریانا»

 

 اخم اب فهمیده کردم فکر اولش کردم، نگاه بهش ساکته دیدم وقتی

 ، خندن کی بخند حاال خندیدن، به کرد شروع یهو بعد کرد نگاه بهم

 گفتم جک مگه میزد قهقه ور؟همینج خندی می چرا بخندی اب رو

 ؟

 ؟ خنده می چرا الحال و معلوم پسره وا

 

 فسیل یه اونم مرد یه به اومدی اخه خندیم می بودم می منم.......

 ...خوشتیپِ سگیه چشم گیر، نفس دلبر، جذاب، زنده،

 



 لیاقت که سرت تو خاک.......برو یا بنال یا وجدان دیگه بسه ااا-

 میرم میگم نداری

 این به اومدی تو خب.......اون نه تویی الحال معلوم.......ووبگو-

 اخه. خندیدم می بودم می منم خب!  اومدم اینده از من میگی جیگر

 این خها نمیزنی شیرین یکم کنه، باور اصال کنه باور خواد می کجا از

 از نداره قبول اینو ۳۲ قرن پیشرفته ادمای منطق ممکنه؟ جوری چه

 به تو اونوقت داره، قبول نفر یه و زمان در سفر ادم، میلیارد یک هر

 من تمنطق سر تو خاک! اومدم؟ اینده از گفتی جیگر زنده فسیل این

 براش شدی دلقک تو ولی رفتم که

 !؟ کجااااارفت هی-

   و خنده از بود شده قرمز صورتش که بودم اتانس خیره طور همین

 .بود شد تبدیل شیرین تبسم یک به اش خنده

 لعنتی من بخورمت 

 بود نشده شاد روانمان چنین کنون تا-

 چی افریدهاین ما خراب حال بهبودی برای شمارا یزدان گویی 

 لهت وجدان جذاب، سگ توله دلقکی خودت دلقکم؟ من ؟ االن گفت

 ببین نیستم من اصال خدا به نبودم من.......کردی؟ پاتی



 

 ذهنیم های درگیری خود و افکار به توجه بی.میشم تنها تو با که من-

 .گفتم اتانس به رو

 

 ؟؟ شدم اتون خنده باعث ؟من دلقک گفتید من به االن شما-

 کنم می لگد گِل  دارم انگار  که من به توجه بی

 در،  سمت به رفت 

 

 کنید؟ نمی باور چرا گم می رو حقیقت دارم من-

 

 نونجم شما پنداشتیم می که بود ان از بدتر گویی سرتان ضربه-

 .اید شده

 شدم خشک جام سر

 ؟ ام دیونه  نظرش از ؟من نکرده باور واقعا 

 . گفتم و حقیقت فقط من



 اهینگ اتانس خالی جای بهاومدم خودم به در کوبیدن بهم  صدای با 

 انداختم

 .زدم داد بلند صدای با حرص از

 

 شبیه نیستی، جذاب اصال خر کره یپسره شدم؟ مجنون من-

 الهی مکن کفنت الهی ، شی روان شاد  انشاءاهلل بمیر روب گودزیالی،

 یاهس برات خودم بپزم حلواتو خودم ، بشورم  خودم  گالب با قبرتو

 ... بپوشم

 ؟ میزنی داد کی برای رفته اون رفت سرم بسسه.......

 دیدی؟ دیونه گفت بهم رفت؟ واقعا! رفت؟-

 حرفامو نکرد باور

 ؟ دلقک گفت بهم-

 

 ؟ نکرد باور چرا نگفتم یزیچ من اخه-

 اون.ام دیونه میکرد فکر اونم انگار بود خیره بهم گوشه یه وجدانم

 ینا به  بیشتر روز هر من و گذشت بعدشَم های شب گذشت، شب



 یک دنبال اینده از غافل شدم زندونی زمان این تو که میرسیدم باور

 ..بودم بازگشت راه

 لیاا و اتانس با که روز اون از بعد اینجام، که بود ماهی یک تقریبا

 ، کردم صحبت

 کنه می رباو حرفمو کسی نه.نیست جایز اصال حقیقت گفتن فهمیدم

 . کنه می کمکم کسی نه

 ماه یک این تو نیست، میدونم من که اونچه بیان برای جایی اینجا 

 به نه ولی اومد سراغم به ها درد سر اون و شد بد حالم باری چند

 نزدیم حرفی روز اون بعد دیگه اتانس و اولمن دفعه شدت

 حفظ امو فاصله باهاش شده باعث الودش اخم نگاه و سرد رفتار

 ببینه منو خواد نمی عمدا انگار هم کنماون

 داخل که هم ،زمانی خورم می غذا  اتاق داخل  وقتا اغلب  همین برلی

 هر ماه یک این عادت میرمطبق مخصوص سالن به نیست عمارت

 گذاشتم روش خودم اسمو میزدماین قدم بهشت باغ داخل عصر روز

 بهشته از ای قطعه واقعا چون

 اقات بجز باشم، نگشته عمارت داخل که نبوده جایی مدت این تو 

 هنانوشت قرار طبق مربوطه بهش که چیزی هر و خودش ،کال اتانس



 هیچ ما کالفه نرسیدن نتیجه به و گشتن این اساز ممنوعه برام  ای

 مه رو عمارت بیرون و شهر داخل باید نیست بازگشت برای راهی

 . کنم پیدا خونه به رفتن برای راهی تا ، بگردم

 عمارتِ یک داخل ما اینکه فهمیدم زیادی های چیز مدت این تو

 متر هزار پنج تا هزار سه حدودا بزرگ عمارت یه شهریم مجاور

( طوره؟ چه قصراشون پس هاشونه عمارت این اگه) بیشتر شایدم

  من ولی بود اسب تا ۳۲ توش الیا قول به  که داشت بزرگ اسطبل یه

 کی بودیم، داخلش ما که اصلی ساختمون یک و  ببینم نخواستم

 میدون هم  تمرین  برای و ها محافظ و ها سرباز برای هم ساختمون

 که اغیب و ، بود ساختمون پشت که  داشت اندازی تیر میدون و نبرد

 .بود گرفته و  عمارت دور تا دور تقریبا  مبود عاشقش من

 و هخون اشپز مخصوص که بود، عمارت کنار هم جانبی ساختمون یه

 خاص و زیبا و است، معرکه عمارت این. ست  خدمتکارا اتاق

 تو و شیرین مرد اومد ام معاینه برای باری چند پاتیس مدت این تو 

 لیلد این و بیمارم من که بودند فهمیده عمارت توی همه بروییه دل

 که خر ولی  بود داده دلداریم بارها وپاتیس اتانسِ و من جدایی



 میادن خوشش یا من از اتانس ، است بهونه مریضی میدونستم نبودم

 گیجم خودمم دونم نمی کنه، می فرار یا

 قبل سال ۰۲۲ و ۰۲۲ واقعی دنیایی یه توی کردم پیدا یقین تقریبا

 زندگی حال در خودم دنیای از قبل سال ۳۰۲۲ حدود چیزی یه میالد

 . ام

 اچیز خیلی گاهی حتی هیچ نشده خوب که ام حافظه وقت چند این

 نوم وقتی گفت می الیا که  اینجاست تر عجیب ولی میره، یادم و

  فتهگ پاتیس فقط و و نبود سرم یا تنم روی زخمی جایی هیچ اوردن

 !!خورده ضربه سرم به

 نمی که هست روزی چند شدم خیره دستم تو دمنوش ظرف به  

ِ  سرگین بوی چون هم  خوری می زهرما انگار تلخه هم  خورمشون

 بی شده استفاده هم ها مار سم و حشرات از توش اینکه میده گاو

 .نیست تاثیر

 جام مهبفه کسی اینکه بدون انداختم نگاهی بالکن های درختچه به

 باز هدوبار بختمبد برسه پاتیس گوش به کردماگه خالی زیرش و

 زیاد ها درختچه رشدِ میشهخدایی شروع هاش تخم و اخم و خواست

 باغ نباغبو به بپرسم پاتیس از ساختشو دستور باشه یادم شده



 داوم خیال و فکر بازم بودم خیره ها چه درخت به که طور بگمهمون

 . سراغم

 نه یتهران نه دیگه نیست کار در برگشتی هیچ کنم می حس گاهی

 بودنم اینجا کنم می حس بینم، می رو ۳۲ قرن ونه  جهانی نه انیایر

 .کارمه اخر

 هب دختر یک فهمیدم که اینجوری سوزه، می  اریانا برای دلم گاهی

 ،چیزی رفته زیادی های سفر پدرش همراه و بوده دیده دنیا ما قول

 زیباهه شدیدا پس منه شبیه عجایبهچون جزو زمان این تو که

 بوده دلبری داستا اینکه و

 من برعکس

 . کرده انتخاب اتانس خواستگار همه اون بین که دختری

 ۲۱ مثبت کارای اون از سندینه ازدواج البته کرده، ازدواج اون با و

 تاررف این با البته بوده، اتانس عاشق ،شاید داشته های ارزو چه اون

 اتانس های

 .نداشته اریانا به ای عالقه هیچ  اون مطمئنم 



 توی چیزو همه شده حاضر که کارهکسی در یکطرفه عشق کی و

 یه کش بی بیاد هگمتانه به و کنه رها زمین سر این شهر بزرگترین

 لیاا چون بیاد و بشه پیدا اریانا کاش کنم می ارزو عاشقهگاهی ادم

 .است منطقه فالن تو فامیلتون و فک و پدر مزار گفت می

 بینمب تا پیچوندمش که فعال ببینم، برم داره  هم شدیدی اصرار و 

 حمله اون از هاشون جنازه جز اینجاست تر عجیب میشه چی اینده

 نمونده باقی چیزی هیچ

 . شده پدید نا عظیم ثروت الیایک قول به

 .دونم می من فقط که اریاناچیزی با همراه  البته

 باعث و بیاد ،اگه نشه پیدا رفتنم روز تا حداقل کنه خدا میگم ام گاهی

 !؟ کنم غلطی چه بکشن منو یا بیرون بندازن منو شهب

 کسی ات   باشم دلبر کنم دلبری کردم سعی خیلی اونم شبیه فقط من

 یرممیگ رو اش پاچه سگ مثل میرسم، اتانس به تا ولی نکنه شک

 ویت حال این کنهبا می برخورد من از بدتر و نمیزاره جواب بی اونم

 رفتن راه وقت مثال  کنم وقت اگه البته تمرینم حال در شدیدا اتاقم

 شک بودنم عاقل تو ببینه کسی اگه که میرم راه کوله و کج اونقدر

 .که نمیشه زوری بودن ،دلبر خب کنهنمیشه می



 و زمان این توی بودن وجود با حتی که چیزی شیطنتم، عاشق من  

 .شده هم بیشتر هیچ که نشده کَم هم محدود ابزار

 اون از یا ساختم، می یاچیزی( ندارم که)  ترقه ات چند یه  باشه من به

 یم میزارن فیتیله سرشو و میریزن روغن توش  که اتش های کوزه

 کسوس و کرم تا چند یا ها سرباز ساختمون تو مینداختم ساختم

 . زدم و حرکتا این کنید فکر اتانسمدیونید میوه ظرف تو مینداختم

 حال در بودم اتاقم داخل من هوا رو رفت که سرباز ساختمون

 ( هنرمندم حد این تا بعله)گلدوزی

 تیمگرف قرار حمله مورد کردند فکر همه شد، اشوبی چه بعدش بماند

 .داد باش اماده اتانس و

 اچندت نیست، کار در ای حمله فهمید وقتی زد داد چقدر که بماند

 دمش باعث اینکه از شدم پشیمون چقدر من و شدند توبیخ سرباز

 .نبش سرزنش

 و فتر خونه اشپز به کرم از پر میوه ظرف اون با اتانس  که وقتی یا

 و ارپیشک درمیونی پا ،با کاره وضع چه ،که زد فریاد خدمتکارا سر

 زده فلک اون کار چندش عمل این که شد راضی خدمه چند شهادت

 . نیست ها



 مبهکرد می نرم پنجه و دست بیماری با اتاقم داخل  وار  مظلوم منی و

 و ها کرم میچیدن درخت از وقتی حتما داشتن کرم میوه چه من

 لداخ افتاده جایی سقفی، از راه سر شاید خب هم سوسک ندیدند،

 .بود خاطی دنبال در به در هفته یه تا اتانس یادمه ظرفهنوز

 ورگ کارته میدونم یعنی) که بود جوری من به نگاهش و رفتارش 

 (.کَندی خودت

  



 
 اتانسمون

 



  آریانا



 

 نگاهش از کنم فرار بودم تالش در وجود تمام با من و

 میشهن باورم افتادماوف گوشیم یاد انداختم نگاهی خالیم دستای به

 ااینست ، جونمو ترامپ و مجازی دنیای از و ام گوشی بی ماه یک من

 ابر بودیم شاخی یه هی زندگی این سخته چه دورم....  و تلگرام و

 . داشتیم بیا برو خودمون

 اصغری سام یا بوده لوپز جنفیر انگار میزنی حرف جوری یک.......

 دبو نونوا جعفر ممد فالورات تهش تو عشقم  درخشنده، سینا یا

 کالسیهات هم تا دوسه و دندون بی اصغر

 

 و؟گمش کنی می نطق چی اومدی ماه یه بعد بگیری جیگر جز الهی-

 .بودند کیا فالورام چه تو به برو

 . نبودی سیخم شما بودی اخیش نکنی فکر که بگم خاستم.......

 

 بروووو  نمیزاری؟ تنهام چرا وجدان؟ نمیشی خفه چرا-



 تتخیاال و فکر با بتمرگ بای، بای باو رفتم! هه.. بروو سمیه.......

 .بسوزه  ماتحت برگرده اریانا الهی

 خودم کنار و الیا حضور که  بودم وجدان خودمو درگیر جور همین

 .کردم حس

 طرفش برگشتم رسیدسریع ذهنم به فکری با

 . گفتم بلند صدای با 

 کرد هنگ بدبخت 

 

 ماینجایی  روز ،هر زدم ،کپک پوسیدم عمارت، تو شدم خسته الیاا-

 دیواری چهار این تو مردم بابا جایی خریدی، بیرون بریم نمیشه

 ؟ است دیوار چهار سرای این کجای اریانا بانو-

 

 رابطه ماه یک این توی)گیرید؟ نمی خروج اذن سرورمان از چرا-

 که کلماتی معنی بود سختی هر به من و شده بهتر خیلی الیا و من

 ...بگم چی داد یاد بهم اونم و دادم یاد اون به و  کنم می تکرار

 . همیر پیش کُند خیلی یادگیریم من خنگی به توجه با البته 



 زبونم و لهجه بودم سفر بس از کنه می فکر که اینه خوبیش  

  نمک رفتار درست گرام شُوی جلوی مثال کنه می کمکم  و جوریهاین

 بود فرستاده پسغام و پیغام بس از

 .بگویید سخن اینگونه اریانا بانو-

  

  نیست شما شایسته رفتار اینگونه اریانا-

 ...اریانا-

 (واال چیه تخمت و اخم بگو خودت داری بگیری،حرف درد الهی 

 بینه می منو وقتی ؟ندیدیش رمبگی اجازه اخالق سگ اون از من-

 اروم صدای با الیا.کشتم باباشو انگار کنه می هم تو  جوری اخماشو

 .زد پچ

 

 برساند هفرماند گوش به اگر میشنود، ها ندیمه نگویید اینگونه بانو-

 هک است این اوای را شهر کل گونه همین ، اید داده باد بر را سرتان

 .اند گان بیگانه چونان همسرش و فرمانده

 



 عشقم، جوونم الیا بروووو برووو بروو بگوو برو تو گم نمی حاال خب-

 خر میگه  که های نگاه اون از کرد می نگام خیره دیگهخیره برو

 یک کنم فکر بگم بهش برم شدم مجبور  خودم نمیشماخرشم

 رسممیت بگم بهش برم جوری چه دونم اتاقشمنمی دم هست ساعتی

 خدای

 سفیدی هب ترس از رنگش که کردم نگاه الیای به جلو به شدم پرت با

 .گفت ممکن صدای یواشترین با میزد

 دیگر بروید -

 انداختم نگاهی در به دوباره

 .کن کمکم خودت کن رحم خودت خدا

 «آتانس»

 . بودیم مردمی امور گرفتار سخت

 .شد انداز طنین فضا در درب صدای که

 .گرفت قرار در میانه سری ان از پس

 

 . گفتیم اخم با و زدیم خندی توتلخ یامب -



 

 شدید داخل خود  ان از پیش نبود ما اذن به نیازی شوید داخل -

 کردیم سرش به اشاره

 اهنگ با دادیم تکان بگیرمسری اجازه خواستم میگید سرمو اها-

 جنون به  از قبل و بگویند را  سخنش تا  ماندیم منتظر اخم به الوده

 بروند کشیدنمان

 

 ؟ برویم بازار به داریم اجازه الیا و من استشر-

 

 ؟؟ بازار-

 کرده رفع را نیازتان میگویم پیشکار به

 

 بریم؟! درمانده یعنی شدیم خسته ما راستش نه-

 

 دادیم ادامه تمسخر با.بمانید عمارت در است این بر صالح-



 گرفت قرار هجوم مورد خانه سرباز پیش چندی که دارید یاد به-

 

 کنم یم تمنا یعنی نه کنم می خواهش نیست چیزی فتیدنگ مگه -

 بدید اجازه

 .است تحسینمان مورد سخن اداب پاسداری برای تالششان

 . کردیم تایید را خروجش ناگاه که بود چه نگاهشان در نمیدانم

 

 باز ودش ناپیدا خورشید انکه از پیش و میروید سربازان  و ارابه با-

 .میگردید

 زیباست؟ دخترک این  زبان از مان نام خطاب زدایم اهورا اتانساه-

 اواست؟ پر راستی به ناممان یا

 ؟ دارید دیگری ای خواسته ایا -

 

 !؟ بریم تنها-

 دهم را جوابش و کرده باز سخن به لب خواستم تا



 اروانک به که ،کسی تره خطرناک خب ارابه و بریم ها سرباز با اگه-

 یاال بریم تنها کنن، می حمله ازب ماییم فهمه می کرده حمله پدرم

 .میگردیم بر خورشید غروب از پیش مراقبمه

  



 
 

 آتانس

  



 

 والنج گستاخ و پروا دختربی این در زکاوت و زیرکی که راستی به

 .میدهد

 را ینا اما ام اورده یاد به بار چند را اش پروایی بی تاکنون  نمیدانیم

 گذشته یاریانا در که چیزی نموده خاص اورا پروای بی این میدانم

 نبود

 نمیدانیم صالح هم  را رفتنان تنهای به-

 باسل در گویم می ایندمی تان پس از سربازان بروید، میگذاریم اما  

 .است جمع  مان خاطر چنین این باشند مبدل

 نموده ترک را عمارت فردا صبحگاه 

 

 گذارم سپاس-

 انشبل بر زیبا لبخند ان از تا شدیم خیریشان حس از تهی نگاهی با

 .دادیم ادامه برنده لحن با خروجشان از بمانیمقبل امان در

 



 مسی و زر و الزمه دستورات  تا کرده، روانه اینجا به را خود ندیمه-

 .بستاند

 

 

 جوونم اتان رفتم ،من ،سپاس چشمم-

 

 اتان؟-

 خواند؟ تسمخر با را ناممان

 

 هب شاید پندارم می ماندیمگاهی خیره خالیشان جای به زده بهت

 !نبود اینکونه امدهاریانا دگر دنیای از گفت درستی

 دلربا فریبای آن ،با است بیگانه دخترک این

 حضور از را ،الیا زر و سیم دادن و الزم دستورات دادن از پس

 ابر را قابلی ،سربازان دادیم دستور مباشرمان به و کرده مرخص

 این از قلبمان گویی اما چرا نمیدانم.بگذارد ایشان از  محافظت



 ناک،اسف اشوبیست است،درونمان  عقلمان با ستیز در بازدیدشان

 . است راه در ناگوار خبر گویی

 . کنیم امتناع رفتنشان از باید شاید

 .خواستند چیزی ما از که باریست نخستین این اما

 

 ماست وجود در که هستانچه و بوده دوری بر تالشمان روزها این در

 دشوار رازیست

 فریبنده و نواز چشم ایست تله ها روز ینا اریانا

 هب عشقش یتله در و شویم شکار کردن شکار از قبل خواهیم نمی

 .برویم نیستی

 

 مرگبار ایست تله هایشان شیطنت و جنبش تمام و او

 اتش به را سربازانمان خوابگاه گونه چه  داریم یادم به  هم هنوز

 . داشتند پا به اشوبی و کشیدند



 های میوه ان و.میشود شادمانی و خشم وجودمان سراسر  خاطر زین

 بهم است میوه چه هر از حالمان اه خاکی جنبندگان و کرم به الوده

 . خورد می

 

 گواه خودمان اما. زدند  حال بیماری به را خودشان است درست

 چگونه مارا حال و اوردن چه زدیمان فلک سربازن سر که بودیم

 .... کردند اشفته

 «آریانا»

 

 سینمایی شهرک  یک وارد انگار بیرون، اومدیم عمارت از وقتی

 گاهین بود روم پیش که مسیری به  رویایی، باغ یک شاید و  شدیم

 و بود گرفته سال کهن و بلند های درخت دورشو تا دور انداختم

 یطمح از رو راه که کوتایی های ،دیواره بود شده فرش سنگ  کفش

 . ودب سنگی پل یک رفتیم تر جلو  که یکم بود، کرده جدا اطرافش

 . دبو تر واقعی ام تاریخی  فیلم یک  از حتی سخته برام باورش 

 ایه؟ صیغه چه تر واقعی دیگه واقعیه اسکول خوب.......



 ها؟ قبال داشتی سکوت دکمه  میشه حالم زد سالم،-

 ببر فیضتو.......

 .برم می بزاری اگه-

 ااینج شکوه بچسب و اینجا میزنه، دزیا زر شدم خیال بی و وجدان

 دناامی هام امید تمام عمارت بیرون دنیای دیدن با وصفِ قابل غیر

 ؟ رفتن برای بگردم و کجا اخه شد

 الهخی  یا همه اینا که امید اسم به بود، چیزی یه وجودم ته ته هنوزم 

 .هست رفتن برای بیرون این راهی یا و خواب و

 . نیست  لمس قابل و واقعی اونقدر خیالی هیچ ولی  

 نزدیکتر شهر دروازه به چی هر معماریه شاهکاره سرزمین این

 . میشد بیشتر زیبایش میشدیم،

 میگن اینا که ای هگمتانه همین یا همدان بودم خونده جا یه یادمه

 . هاست اریایی دست هنر ها زیبایی این و بوده مادها دست سالها

 و بوده( تاریخی شهر یه) اردس و جمشید تخت بین مسیر چون و

 حصارم هفت قصر ،همون ها هخامنشی های قصر از یکی طور همین



 میشه محسوب االن یعنی زمان، اون خاص های شهر جزو بوده اینجا

. 

 حس هسخت برام ببینم زنده و تاریخ از حجم این من اینکه باور حتی

 . کردم هنگ و داده ارور  مغزم کنم می

 ساتان منو لباسای مثل لباسای که مردای و زن ، اه ،ارابه ها درشکه

 یرش ،مجسمه سنگی های ،ستون تر ساده خیلی ،البته بود تنشون

 بود جا همه که سنگی

 از المس سنگی شیر مجسمه یک بتونم کردم نمی تصور روزی حتی

 .کنم لمس ببینم نزدیک

 . شدیم بازار وارد وقتی

 یک اش گوشه هر از و ،بود قدیمی های بازارچه شبیه که بازاری

 قفس داخل که های مرغ  میفروخت، مرغ یکی اومد می خاص صدای

 سفالی و مسی های ظرف جا ،یک گوسفند یکی بودند، چوبی های

 می خورد می اهن بدنه به که چکشی وصدای بود اهنگیری جا یک

 اومد می دنبال هم الیا کردم می نگاه رو جا همه ذوق با اومد،من

 دستور هب بدوه دنبالم بود مجبور اون که میرفتم راه تند اونقد ،گاهی

 و ناستمنش کسی که بودم پوشیده بند رو با ساده لباس یک اتانس



 هک چیزی هر.ام غریبه نفهمن که نزنم حرف ،اصال داد اکید دستور

 نقره جواهرات تا گرفته سفالی و برنزی های مجسمه از میدیدم

 که بخرم مک میکردم و تالشم تمام لبتها میداد، الیا پولشو و میگرفتم

 هک های خوراکی از بود پر بازار داخل ، اس گداگشنه چه نگه اتانس

 می و گرفتیم می یکم کدوم هر ،از بودند ها ارابه روی یا سبد داخل

 اب نهار بودیموقت ترکیدن حال در که بودم خورده اونقدر ، خوردیم

 های گوشت و ها خوراک و ها نون که ساده سرا مهمان یه رفتیم الیا

 . داشت عالی کبابی

 وت روز اون لذت هنوزم.  گزار و کشت  سراغ رفتیم  دوباره هم بعد

. است هگمتانه از من خاطرات ترین شیرین جزو و وجودم بند بند

 ودندب دنبالمون شخصی لباس با اتانسم های سرباز مدت تمام البته

 رتخ از پر زنبیل یه طور نهمی  هم الیا میسوختبرای  براشون دلم

 تسم به خسته غروب میکردنزدیک حمل و بود دستش من پرت و

 مسیر که دیدم و چیزی دروازه از خروج وقت افتادیم راه عمارت

 .....کرد عوض کل به زندگیمو

 می که میدادم گوش الیا حرفای به طور همین بازار از خروج حین

 هبقی از بیشتر و ربیغ عمارت ولی داره عمارت چند اتانس: گفت

 هم ،حاال داره قرار دژ غرب چون غربی میگن ،بهش داره دوست



 داخل به مخفی راه حتی و دژه مجاور شهر از نیست دور همچین

 ندیده و شنیده اینو الیا البته داره، شهر

 هدار هم رو شاه قصر توی کردن زندگی حکم حتی اتانس اینکه و

 که داره میوه و گل باغ عمارت این و گیاهه و گل عاشق چون ولی

 رزیکشاو های زمین اینکه و اینجاست هاشه عمارت بقیه از بزرگتر

 بعیده اخمو اتانس از که چیزی) اند عمارت کنار اشم خانواده

 (طبیعت؟ به عالقه

 شهریار قصر از کم اصلی عمارت  که ندارند کم عمارت سرورمان-

 مد ان  حال نمیگیرند، غربی عمارت از دل ایشان که کنیم چه ندارد،

 قصدم را اصلی عمارت شما بخاطر بسا چه گشت کامل پیوندتان که

 ان اکج بیقوله این و کجا اصلی عمارت  جان بانو دهند قرار سکونت

 کجا خانه این و کجا قصر

 سرم کردی ام خسته  میزنی حرفی چه خوردی، سرمو الیا بسه اه-

 .رفت

 (دارم دوست و اونجا بگه کنه می چینی حاشیه دوساعت)

 دروازه هب  رسیدیم نگفتیمبفرمایید چیزی که ما بانو مصیبتا وا-

 .شو ساکت فقط رسیدیم بینم می نیستم کور-



 امروز شدم خسته واقعا ولی شد ناراحت میدونم کردهم تو اخماشو

 اهنگ اخماشو نمیشه اینجوری اه عصبیم و ندیدم و جاها نصف هنوز

 

 و بده حالم نمیگی مگه ام خسته سوگند خداب نشو ناراحت الیا-

 .نمیزنه حرف همه این مریض با که ؟کسی مریضم

 . کردم گستاخی من باشماست حق بانو بپذیرید مرا پوزش-

 

 ؟ هباش ام خسته االن من فقط منی دوست و ندیمه بهترین تو نه-

 

 .جوابشودادم تبسم یک بانوبا گردد می اطاعت امرتان-

 که جای دروازه کنار های پایه سنگ نزدیک یم،شد خارج که دژ از

 و لیدهجو زن پیر یک به افتاد چشمم بود، استراحت برای کنم فکر

 .زیادبود تقریبا باهاش ام فاصله  نابینا

 کردم اشاره زن طرف میشناسیبه اونو الیا-

 ؟ نشناخت اورا میشود مگر بانو اری-

 . پرسیدم تعجب با



 

 ؟ کیه-

 

 راه این واز کند می گردی دور ، مجنون و است نبابلیا از زن این-

 ، دارد فراوان زندگانیفسانه گذر

 نبیرو سینه از را مادرش و پدر قلب کودکی در: گویند می برخی

 . افکنده

 .خوانند می درمانده اورا برخی و است ساحره: گویند می برخی

 . است عبرانی ایین به

 گفتم گونه نجوا

 ابراهیمی و پرستهیکتا اونم  منه مثل پس-

 

 بانو گفتید چیزی-

 الیا بده سکه چند نه-

 بانو چه برای-



 میگم بده-

 .نیدک دوری او ،از است شگون بد میگویند است نحس زن این بانو-

 . گفتم لجونانه ولی بود شده چم نمیدونم

 داری چیکار تو بده و سکه-

 یبس تا چند زنبیل داخل از داد بهم سکه چند ای دیگه حرف هیچ بی

 ۳۲ اتقریب رفتم سمتش به و  برداشتم  نون نصف   و مونده باقی

 . بود دور قدمی

 هک بودکنارش خورده ترک کوزه یک و پوسیده زنبیل یک کنارش

 : گفت من جانب از حرفی هر از قبل رسیدم

 

 کجا از کوره گفت که الیا کردم منتعجب بانوی امدید بلخره پس-

 منو؟ گرفت اشتباه ای میشناسه؟ و من اصال فهمید

 . زدم حرف باهاش اراده بدون و اتانس دستور برخالف

 

 گرفتید؟ اشتباه کنم فکر....؟ میشناسید.. منو-

 



 تانسا همسر اریانا بانو ؟شما نشناخت را شما میشود مگر بانو بلی-

 .دالورید

 

 بینید می شما اوو-

 رد خشا تعجب از.دیگر است چشم مرا سر چشم با نه اما بینم می-

 :گفت  بپرسم دیگه سئوال اینکه از قبل اوردم

 

 خردب برایتان را سرخ حریر ان تا نمیکنید روانه را یتان ندیمه چرا-

 ترس دارماز سخن شما با دمی شود،من می فاخری لباس شک بی

  بود یباز خیلی که دیدم سرخ حریر یه بازار تو اخه افتاد لرز به بدنم

 روشه دلم هنوز و نخریدم گرون ولی

 کردین؟ تعقیب منو-

 

 نگاه الیا هب و برودبرگشتم بگوید بانو ،نترسید است منتطر ندیمه-

 ارانگ داشتم شک بهش ترهنوز نزدیک بود اومده قدمی چند کردم

 :گفت که فهمید اونم



 

 . ودبر بگوید خواید می کمک اگر نیستید اریانا شما میدانم من-

 فتمگ بهش و رفتم الیا تسم ترس با  اوردم در شاخ مطمئنم دیگه

 سریع برای و بخره و حریر اون و  بره اون کنم می استراحت من تا

 بره و بزاره اینجا وسایلو  گفتم برگشتنش

 . خریم می را ان اییم می دگر بار نمیگذارم تنهایتان من بانو-

 

 هچ بینی نمی ام دروازه کنار منم هستن ها سرباز دیگه الیا برو-

 . برگرد زود فقط ، کنم می استراحت یکم اینجاست سربازی

 

 .نمیروم من چیست؟ برای اصرارتان اخر-

 تا ما خسته االنم بیایم نمیزاشت اتانس دیدی چون کنم می اصرار-

 اونو بود سختی هر به.منتظرتم دیگه برو نمونده راهی عمارتم

 زنه اون پیش وبرگشتم  فرستادم

 میشدم تر  گیج و تر مبهوت لحظه هر میزد که های حرف با

 انتظارتانم به هاست سال-



 ؟ من انتظار-

 

 ؟ کیم من میدونید شما-

 

 ! شما انتظار بلی-

 

 گفتم خوشحالی و تعجب امدیدبا دور اینده از میدانم-

 

 و دنکر باور گفتم اتانس به بار یک میدونید شکرت خدای وای-

 خندید

 

 اید مدها اینده از شما میدانم نگوییدمن را این کسی به دیگر بانو نه-

 .دارید پیش در بازگشت برای دشواری مسیر و

 زدم لب ترس با

 چی؟ یعنی-



 دارید ای پیچیده سرنوشت بانو نشو اشفته-

 .نهراسید ولی

 راهم چیه منظورتون برگردم جوری چه من میگی چی فهمم نمی-

 ؟ دشواره

 

 برای که دمیشو چه بیابیدنپرسید را سرخ سنگ برگشت برای بانو-

 معذورم گفتارش

 

 ؟؟ بگید تونید نمی ،چرا چی یعنی چیه سرخ سنگ-

 

 باشید نجاای بیشتر چه استهر تنگ وقت بیابید را سرخ سنگ بانو-

 میگردد زنجیر در بیشتر رفتنتان پای

 داد ادامه و نزاشت بزنم حرف خواستم تا

 

 مردم این ، دهید گوش قلبتان حرف به بانو کاران نیرنگ از بترسید-

 که عیطال از بترسید.دارد استین در نیرنگ بسی اهریمنن فرهس هم



 شما دبیاوری بیاد میدهد نشان را مسیریتان کنندقلبتان می سیاه

 زنجیر ار زنددلتان باز سر شما از اشتباهی که نکند سراید این مهمان

 نکنید اهل نا و اهل

  



 
 معبن 



 

 معین

 

  



 

 تعجب و گیجی از که حالی نکنیددر اهل نا و اهل زنجیر را دلتان

 .گفت وار تاکید بود  شد بسته دهنم

 

 برد می رستگاری سوی به را شما قلبتان باشد یادتان بانو-

 هب گزندی گرددنگذارید می شروع زندگیتان جدال اغاز پس این ز

 نباشد سنگ اگر باشدکه دستتان در سرخ سنگ انکه مگر.رسد شما

 است بش که نکنید سپری تنها را امشب.نیست برگشت برای راهی

 که دچشی می ها تلخی بینید می ها نیرنگ پس این از  ، سخت  بس

 .کند پایبندتان و کرده دنیا این زندانی ابد تا شاید

 میترسیدم من و میزد حرف اون

 خورم می حسرت روز هر  کردماالن می لرز من و میزد حرف اون

 و  میگرفتم جدی بود، شده  هم ترس روی از و حرفاش کاش که

 . کردم نمی فراموش

 داخل همیزن نفس نفس که حالی در  دیدم و برگشتم الیا زدن صدا  با

 که بزنم حرف زن پیر با تا بودبرگشتم سرخ حریر همون دستش

 نیست دیدم



 انداختم نگاه جاش به متعجب

 کردم نگاه الیا به و پریدم جام از بانوترسیده-

 به ؟دوباره است خوب کرده؟حالتان هراسانتان چیزی چه بانو-

 ؟ شدم خیاالتی نکنه.برگشتم سنگ سمت

 ؟؟؟ خبره چه اینجا خدایا

 .گفتم الیا به بود وحشت و ترس حاصل که لرزون صدای با

 ترسیدم اومدی ناگهانی نیست چیزی-

 .ام خسته خیلی بریم بهتر

 ؟ کنید تازه دمی خواهید می نیست، خوب حالتان-

 

 .... بریم نه نه-

 مکرد می نگاه راننده مرد به و بودم نشسته شاگرد صندلی روی

 .شد می پخش ماشین فضای داخل کمند گیسو ،اهنگ

 

 جمع رام تو دلپسندمیارا یار عشقی بلندمباران ماه کمندم گیسو ای)

 ( کن دلبری کم پا از کنافتادم اوری



 

 .میکرد زمزمه و اهنگ داشت لب به لبخند که حالی در راننده

 فقط ،حاال کرد کم و پخش یصدا. شد ام خیره نگاه متوجه وقتی

 .اومد می پخش از وز وز صدای

 

 :گفت فریبنده لبخند یک با

 

 شدن خیره طور این چی به زیبا بانو این-

   

 .دیدم چشماش تو و شادی برق که خدا به   تو صورت به-

 

 :گفتم شیطنت و بدجنسی با  چیه؟ من صورت تو-

 

 رپک وکامال دکر ترش معمولیصورت چهر یه هیچی، تو صورت تو-

 .شد



 پسر این برای کنی؟دلم می نگاه معمولی چهره این به چرا پس-

 .سوخت بود کردن گریه استانه در که تخص بچه

 

 ام معمولی مرد این عاشق چون-

 ا،چشم این( گرفتم دستشو) دنیامی ،چون(   شد باز هم از هاش اخم)

 (دادم فشار دستشو) دست این حتی لبا این

 ام معمولی مرد نای تمام عاشق من

 .زد قهقه دل ته از خندیدن به کرد شروع

 

 وچهک پس یه تو پیچیدم دیدی یهو کن، دلبری کم قشنگم چشم-

 هااا شدی خوردنی حسابی اوردم، در عزا از دلی

 امو ندهخ  سریع.  کرد براندازم خبیثانه نگاه با خندیدم،که مستانه

 .کردم عوض و حرف و کردم جمع

 ؟نگفت چیزی مامانت

 گفت و گرفت خودش به جدی حالت اونم

 



 تکراری حرفایی ،همون بگه خوایی می چی-

 بدونم و تکراری حرفایی اون بگو خوب

 

 

 . گفتم صدابار-

 بگو بار یکمین صدو بار برای

 

 مادرین ،دخترا دوره ما ،راه باهاته دلش شو مطمئن:گفت اوف، -

 منو، کردین جدا مادرم از منو کنه نفرین و اه دنیا سر این نیاد فردا

 ، کردن پشمدان منو کردن فالن

 دلواپس همش بینی می خودت دادیم غریب به دختر خودمون ما

 دیگه حرفا این از خواهرتم

 ادمیَم؟ جور این من یعنی

 

 

 من تا توهه نگرانه مادره ،اونم ای فرشته تو نفسم نه-



 

 

 ینا بدونم که دارم، منطق اونقدر من و همیم عاشق ما میگفتی بهش-

 ره دادی قول تو ضمن در بدونم، مقصر و کسی نباید منه تصمیم

 .ام خانواده پیش بفرستیم ماه چند

 خم هوی داشت نگه گوشه یک خوابگاه نزدیک بودیم رسیده  تقریبا

 شیرین و کوتا اتصال یک لبام رو گذاشت لباشو و سمتم شد

 زد لب بود خم روم که حالی در 

 

 تورو اسایش ،من هستم حرفمم روی باش مطمئن گفتم، من اره-

 اینجا اومدیم می نکن شک نبود مامان مسئله اگه بهت گفتم خوام می

 مطمئن عزیزم مجبوریم نداره، و دیگه دوری یک طاقت مامان چون

 کنیم می زندگی اینجا میایم فرصت اولین تو باش

 نماشی داخل تونست نمی کسی بود همین دودی های شیشه خوبی

 . موند نمی برام ابرو نهوگر ببینه و

 بودم حرکاتش خیره من و بوسید دماغمو بار این



 

 ؟ کنه می فکر عمیق اینجور چی به من کوچولو خانم-

 

   

 خوبی؟ انقدر ،چرا تو به-

 

 ام فرشته چون-

 غنچه ،لبامو کردم نازک چشمی پشت

 زد ای ترامپقهقه یکی ای فرشته تو یکی اره-

 

 ؟ ترامپ چرا حاال-

 اورد سرشو سریع که کردم غنچه لبام دوباره.دارم دوست چون

 و یدمک خورد، واقعا یعنی خوردن به کرد شروع بلعید لبامو و پایین

 اورد در لبامو پدر  که نخورده،خوب چیزی ساله چند انگار زد گاز

 .کشید عقب

 



 شد مخ تا! کنیم؟ امتحان دوباره بیا ترشیم عاشق ترشه، چه اخیش-

 عقب دادم هلش سریع

 

 میکشم خجالت نکن معینم عع-

 

 ؟ بکشی بلدی هم خجالت تو قزی خاله اخه-

 

  میچش زیر و کردم لوچ ببینچشمامو بلدم خوبشم بلدم، که بله

 . کردم نگاهش

 

 

 تخص.بوسید و چشام دوباره شد ،خم بردی دلمو  اینجوری نکن-

 کیفم سمت بردم کردمدست نگاهش

 اهه کنم ارایش باید باز! پروندی؟ رژمو ببین اه

 



 توحش دیدم که چیزی با ،اما کنم تمدید رژمو  تا  برداشتم رو اینه

 عینم ولی  اینجوریه؟ چرا بهش تابگم  کردم معین به نگاه یه کردم

 چهی آینه تو کردم اینه به نگاهی دوباره وحشت با  نبود کنارم

 گاهن ورمو و دور ترسیده و کردم پرت و اینه شد نمی دیده تصویری

 داخل دیدم شد، روشن ناگهان فضا بودم، تاریک جایی ،یک کردم

 .ام اینه اتاق یک

 با ر،انگا ها اینه به میزدم مشت نبود تصویرم ها، اینه سمت دویدم 

 . برمیگرده تصویرم زدنم مشت

 .نبود ها اینه داخل چیزی هیچ کردم نگاه اطراف به 

 میکردم گریه و میزدم داد دل ته از ، کشیدن جیغ به کردم شروع

 از منو دستی یهو کردم می وگریه میزدم زجه کردم، می ،التماس

 میزد صدام محکم داد هلم محکم بیرون کشید تاریکی اون

 مهه خواب فقط بود بودمخواب تختم تو کردم باز و چشما وحشت با

 کردمو نگاه ناجیم صورت به بود خواب فقط خدایا بود خواب چیز

 گرفت وجودمو همه تعجب

 «سآتان»



 جنگی دژ سوی به سوارانم همراه به عمارت از اریانا خروج از پس

 هب شب از پاسی تا  امورشان بررسی و رزم تمرین.کردیم حرکت

 .انجامید طول

 غذا کرف به که بودیم ان از تر بازگشتیم،خسته عمارت به که  زمانی

 . شویم شبانه بازرسی و

 . دکن می گیجمان و برده خلسه به را عقلمان باتیا های حرف گاهی 

 . افتاد جانمان به شب هر وسوسه

 ویممیر دیدارش به شب هر مارا عهدیست چه نبریم  یاد ز انکه برای

. 

 ماندستِ تا گشتیم روانه سرایش سمت به شمرده و ارام های قدم با 

 گوشمان در فریادش صدای دادیم حرکت در گشودن قصد به را

 . شدیم سرای داخل و دیمراگشو در سرعت به شد، انداز طنین

 ارتمانعم بانو جان قصد کسی نکند بود گرفته را وجودمان کل ترس

 مشارا ندیدیم را ای بیگانه هیچ و شدیم سرای داخل وقتی کرده؟ را

 طنین اتاق در عاجزش و ناالن صدای همچنان بازگشت، جانمان به

 .رفتیم سمتش بود، انداز



 می سر فریاد رسا صدای و گریه در غرق و سپید رخی با 

 . میدید کابوس گوی دادیم دهدتکانشان

 

 بانو-

 تکان را رنجورشان جسم و زدیم صدایشان بار منچندین ی بانو-

 . برخواست خواب از و کشید دست کابوس این از دادیمناگاه

 نگاه ،به درگم سر بعد دمی و هراسان  ابتدا صورتمان به خیره

 گشته باز مردگان دنیا از انگار داد ادامه یشانخیره

 گشته ازب گیر نفس جنگی از گوی اورد، پناه  اغوشمان به اریاناناگاه-

. 

 اغوش به تنگ اورا بود، لذت و نفرت جدال در که حسی با و

 .کشیدیم

 هدمید بهاره گلهای بوی تنش.مانند ،بی ست جنونی مرا شک بی

 مرا رنج و درد از او  ماست در پلیدی سرشت و ذات زندگیچه بوی

 ششستای  گاهی و بویم می اورا  نفرت و لذت روی از من گرفته پناه

 . کرد هوشیارمان اش ناله روانشصدای بر تازممی گاهی کنیم، می



 

 !نبود خدا به! نبود اتانس-

 

 گشته ازب گیر نفس جنگی از گوی اورد، پناه  اغوشمان به اریاناناگاه-

. 

 .یمکشید اغوش به نگت اورا بود، لذت و نفرت جدال در که حسی با 

 هدمید بهاره گلهای بوی تنش.مانند ،بی ست جنونی مرا شک بی

 مرا رنج و درد از او  ماست در پلیدی سرشت و ذات زندگیچه بوی

 ششستای  گاهی ، بویم می اورا  نفرت و لذت روی از من گرفته، پناه

 . کرد هوشیارمان اش ناله روانشصدای بر تازممی گاهی کنیم، می

 

 !نبود خدا به! نبود تانسا-

 

 یرونب اغوشمان رااز حالتان کرده اشفته اینگونه  نبودش چیزی چه-

 طعمه او مگر شده؟ چه مرا است؟ عذاب چه این خزیدخداوندگار

 ؟ گشت خاطر رنجیده دوری این از دلمان چرا ؟پس مانیست



 ای اراده هیچ بی.شد نگاهمان خیره اشک به الود چشمانی با

 .زدود افتابش همچون رخ از را ها اشک این انگشتانمان

 جوالن چشمانش در که مکثترسی کمی. دیدم خواب... دیدم خواب-

 ولی ام اینه از پر اتاقم، یه تو.. دیدم.. خواب.داشت ها راز میداد

 که داشت ان بر مرا دزدیدنش نگاه.)نبود اینه داخل من تصویر

 نمیشدم دیده اینه داخل من روح یک مثل(  کند می پنهان را چیزی

. 

 ار دستانمان  هراسان.برام بیار اینه! میترسم من!... اتان.. ترسیدم

 .گرفت

 اتانس بیار اینه خدا تورو-

 نبود بیش کابوسی فقط این بانو باش ارام-

 خیزد بر تا برداشت خیز

 

 .خوام می اینه... اینه-

 



 میز متس به شدیم، بلند جا از. بیاوریم اینه تا بخواب باشد باشد-

 . تمبازگش سویش به و زدیم چنگ را  اش نقره اینه و رفتیم اتاقش

 رد  اینگونه را خود که بود، تنیده  هم  من جان در اش وحشت گویی

 . کردیم تماشا اینه

 

 کابوس یک فقط ،او بانو نیست کار در نیرنگی و دروغ ها اینه  بنگر-

 . بود

 باز صورتش سمت هب ارام ارام و گرفت را اینه هراس و باترس

 یچیز لبانمان اما کرد، بیشتر را ترسمان هراسانش نگاه.گرداند

 .گفتند دیگر

 نبود؟ بیش کابوسی دیدید-

 :گفت سخن شگفتی با

 بسمیاتانست چشماملبامبینیمهست ،ببین هست چیزم همه هستم-

 کردیم

 

 .نبود بیش کابوسی هستند بانو اری-



 . گذاشت کناری را اینه

 خشر اینگونه که داشت گفتن برا حرفی تگوییگرف را دستمان

 . بود گشته گلگون پاییزه اناران همچون

 

 و گفت ار این.میترسم من بخوابم تا بمونید پیشم... میشه.. میشه-

 که یراه بهتر میکشدچه خجالت من سرخ بانوی برد گریبان در سر

 . امد سراغمان به بودیم جستجویش به

 .باشد ان خواهان خود سرکش دخترک این این از تر باال لذتی چه و

 

 . دهید جایی کنارتان در هم مرا اما مانیم، می اری-

 ؟ ایم داشته اور زجر روزی و خسته ساعاتی

 «آریانا»

 

 ،وقتی ارومه قلبم کنارش ولی دادم، و پیشنهاد این چرا نمیدونم

 خوابمب پیشت بزار بگه کردم نمی تصور حتی بمونه کنارم خواستم

 .کردم نگاهش زده بهت کنه، اخم بازم یکردمم فکر



 .کردم نگاهی چشماش به 

 با ،فقط نبود ام همیشه سرمای حتی نبود، ترحم نگاهش توی 

 شکالا نکنم فکر.بود ام خیره ناشناخته عجیب برق یک و خستگی

 حاال تا و همسرمه اون مردم این نظر از نباشه چی هر باشه داشته

 ورظه هنوز هم اسالم گندش، اخالق جز ندیدم ازش زشتی رفتار هیچ

 کردموقتی باز جا براش و کشیدم کنار  خودمو کهاروم نکرده

 . نشست لباش روی عمیقی لبخند دید حرکتمو

 ردمک ،فکر کردم نگاه حرکاتش به متعجب تخت روی از شد بلند

 ودمب ترسیده ،انقدر برداشت دوشش روی از شنلشو برهاما خواد می

 .تنشه بیرونش مخصوص لباس نشدم متوجه که

 یدموترس نگاه انگار.  ترسیدم کرد، باز لباسشو بندهای که زمانی

 :گفت خودش بزنم حرفی اینکه از قبل که فهمید

 

 نمانت بر خورشید طلوع از این جز کند، می تنگ را نفسمان لباس-

 میدهد ازارتان عریانمان تن ،اگر ایم نداشته استحمام و بوده

 .مداد تکون راست و چپ به نه معنی به سرمو مشانفقطبپوشی

 . زد لبخندی



 ادهس شلوارای شبیه ولی بود شکار برای انگار که شلوار یک با و 

 . کشید دراز کنارم بود ما خود

 موهاشو روی مانند تل رنگ ای نقره تاج کرد، باز هاشو بند مچ

 هایپ برای که تخت  کنار عسلی میز روی اینه با همراه و  برداشت

 . گذاشت بود چراغ

 :کرد زمزمه که کردم می نگاهش نشسته طور همین

 

 به یمانید؟خیره خودتان و خواب برای کردید دعوت ما از  بانو-

 نیست و نبوده  گیتی هفت در ما زیبای به مردی میدانیم ما که راستی

 .سوخت وجودم کل زد که لبخندی با

 بود گرفته حرصم بینشدیدا برتر خود مرتیکه ایشش

 

-  

 چی پرو) که کنم می تماشا دارم فقط نیستی، قشنگ اصال اتفاقا نه-

 . گستاخید چه( اها بود

 . شد تبدیل قهقه به اش خنده



 

 ؟ میدهید را روی زیبا و گستاخ مرد این به آغوشی هم افتخار-

 بسته ودستم تاریخ که حیف ، داعش حلق تو عرشش به اعتماد لعنتی

 مکرد می سرویس دهنشو وگرنه

 گردنم زیر تا رو ولحاف کشیدم دراز بهش دهمپشت نمی نه-

 . کردم حس شدنشو نزدیک پشت ،از کشیدم

 تا پیچید تنم دور دستاشو کرد، بغلم پشت از و  خزید لحاف زیر

 شردف خودش به بیشتر منو و فهمید انگار که کنم اعتراض خواستم

 : گفت و

 

 تو، بود گرفته حرصم.است امن آغوشمان در جایتان بانو هیشش،-

 ها بمونه گفتم کردم غلطی عجب امنی نا خودت

 گوشمو الله نرم و اروم شد رو زیر دلم خورد گوشم به که لباش

 لباشو ،پیچید   وجودم کل تو بوسش منبع از شیرین حس بوسیدیک

 دبوسی گوشمو ،زیر خورد می گردنم به نفساش و تر پایین اورد

 شدم خشک قبل دفعه مثل دقیقا



 .برساند گزند شما به کابوسی خواب عالم در حتی گذاریمنمی-

 . شدم اروم اروم بود  وجودم اتیش رو ابی حرفاش انگار

 به اون و نبودم اریانا اشتباههمن موقعیت این تو بودنمون میدونستم

 . کرد می بازی عشق باهام داشت  زنشم من اینکه فکر

 دل هت از بعد و بوسید نرم اول نشست گردنم روی لباش دفعه این

 . اومد در اخم صدای که جوری زد مک یک

 ازم داد فاصله سرشو

 ؟ خواد می بیشتر دلم که حسیه چه این

 .برمگردوند خواب رخت توی

 . بود هم مقابل صورتامون حاال

 

 . هست حالتان به ،حواسمان بخواب ارام-

 دمش الل ، کردم نگاهش تعجب با بوسید لبمو نرم کرد خم سرشو

 ه،شد چیزیش یه اتانس امشب ولی نمیشم شیرینش حس منکر

 .است دیگه ادم یه انگار نیست همیشه شبیه

 



 کرد زمزمه و فشرد اش سینه داخل سرمو

 زدم، پس ذهنمو فکرهای و بستم و بخوابچشما...  بانو بخواب-

 .داشتم عمرمو خواب ترین بخش لذت و ترین شیرین اونشب 

 

 ثلم میاد، خوشی بوی چه دماوفبو سفت البته و گرم جای یک توی

 . نیست عطری هیچ

 گل بوی پیچید، می موهای الی البه و صورت تو که گرمی های نفس

 نای نبودم حاضر شرایطی هیچ ،تحت خوبیه جای چه خدای.میداد رز

 الیا روحت تو تف خورد در به تقه چند.کنم ول و راحت خواب

 یگهم و میاد حصب به صبح ندارم، صبحشو سر بازی جغ جغ حوصله

 ... خوابه نمی خورشید طلوع تا بانو یک

 ورهد این تو ماه یک بهتبعد لعنت... اونجوریه... اینجوریه بانو یک

 کمی بالشتش درسته خواب برای کردم پیدا راحت جای یک ، بودن

 بو خوش خدایی ولی میشد پایین و باال وار ریتم ،سرمم بود سفت

 !؟ داغداغ و بود

 خب بمیری ای اومد ای تقه صدای عشقهدوباره و ابخو کن ول اهه

 وت بیا گفتم و کردم باز دهنمو زور به.دارم کار یعنی نمیدم جواب



 سگ هتول شنیده زدم حدس شد باز که الیادر بدبخت نشنیدم خودمم

 صدای نفرو چند جیغ صدای  نرسید ثانیه دارهبه گوشایی عجب

 ؟ شد زلزله یدپیچ اتاق تو زمان هم طور به چیزی افتادن

 .نشستم جام سر سیخ 

 فعال ولی کردم، حس خوشگلم باسن زیر و سخت جسم یه وجود

 و الیا شدم خیر بهشون.زدناست عر این دلیل مهم نیست مهم این

   بودن خیره بهم متعجب ندیمه تا دو

 ؟چه نیاری در  بازی                    کولی و اتاقم بیای صبح یکبار شد-

 ؟ مرگته

 بود افتاد پته تته هب

 ....؟ شما... شما بانو -

 .بود گردش در سرم پشت دیوار منو بین هی نگاهش  

 بخداا اسکوله اینم داره دیدن دیوار مگه

 ها؟؟ چی الودهمن وخواب بودم منگ هنوز

   



 بخدا. )میرسید خوب جاهای  به داشت برسم کارم به گذاشتی-

 (بود خواب منظورم

 نعلبکی عین  شد چشماش یهو 

 

 بانو ییای-

 شوک تو هنوز که ندیمه    دوتا دست سریع من به توجه بدون و

 .رفتند بیرون  اتاق از     و گرفت و بودن

 ،خداشنید اتانسم کنم فکر که بستن سرشون پشت جوری و در  

 ؟ مگه است طویله هوشه.میشه سگ باز کنه رحم

  

 عین بش تا میره و نهک می بیدارم میاد صبح به صبح روانی، دختره-

 نتکف ،الهی عزراییل بخوابم بزار حداقل میزنم زل دیوار درو به بز

 .بشوره اتانس قبرتو ،سنگ کنم

 ! خورد تکون زیرم که بودم زدن غر حال در  همینجور



 نمی تکون چیزی کردم نگاه و ورم خوره؟دور می تکون تخت مگه

! ستهد شبیه عع دمکر ؟نگاهی مبارکم باسن زیر چیه این وا خورهعع

 نشستم؟ چرا دست یه رو من چرا

 !؟ اومده کجا از دست اصال

 !؟ اوردم خودم با و دست کشتم و کسی دیشب نکنه

 !هک نکشتم و کسی من کردمواستا نگاه دوباره دست به ترسیده

 خیس را خود استانه ،در بود گرفته و وجودم کل ترس و تعجب

 . بودم کردن

 باالتر اوردم نگاهمو همینجور

 یک رد اش سینه وسط تا اش شونه روی داره؟تازه ام شونه یک عع

 .قدیمی  ،ولی بود عمیق بریدگی

 !! داره گردنم اینکه عع بردم  باالتر کمی چشمامو 

 ای لوهق گوشتی لب اشناستیک چقدر وای دار، زاویه فک یک باالتر

 دماغ هیشب چقدر کشیده دماغ باالتر ، اشناست خیلی خدا به نه!  سرخ

 ابی، خندونِ و شیطون چشم دوتا بردم باالتر نگاهمو ترس اتانسهبا

 ،طالیی عسلی



 ؟! اتانسه خود نههه... نه

 !!!جااان؟

 لخته؟ چرا اتانس

 نهسی گرمم بوو خوش بالش اون انداختم لختش سینه به نگاهی

 بود؟ اتانس

 ؟ است راحت گاهتاننشیمن-

 اهگنشیمن.کرد هاشار دستش به چشماش با.کردم نگاهش گیج

 ودمخ باسن اونو دست به دیگه نگاه هست؟یه نیست؟ که باسن

 .افتاد هزاریم دو انداختم،تازه

 ؟ دستش رو از پانشدم مگه وا

 نساتا بغل تو افتادم دادمو دست از و تعادلم که شدم بلند سریع

 یب مردک بخندی یخ خندهرو زیر زد و پیچید دورم دستاشو سریع

 . حیا

 

 خود دم هر که گشته، آغوشمان شیفته چنین این بانو نستممیدا اگر-

 . میشدیم همبسترتان تر سریع رهانیده ان در را



 بامل بدم جوابشو خواستم تا شدم سرخ خجالت و حرص از میگی منو

 .کرد مهر لباش با و

 سرم تپش بود انداخته دستشو ،یک بودم شوک تو ثانیه چند فقط 

 یمهن چشمای به متعجب.بود ایینمپ لب روی حرکت بدون لباشو و

 .....شم جدا ازش خواستم ،تا کردم نگاه بازش

 التح همون تو در ناگهانی شدن باز صدای نبینهبا بد روز چشمتون

 زد خشکم

 

 من خدای.اند استراحت حال در سرورمان که گفتم پاتیس جناب-

 شد نمی بدتر این از

 !پاتیس؟!  الیاست صدایی

 : گفت داد با و شد داج ازم تامل با اتانیس

 

 . بروید بیرون-

 ؟ داد ورود اذن کسی ؟چه چیست گستاخانه رفتار این

 



 من... اه... سرورم-

 را تانناشایس  رفتار جواب زودی به پاتیس نگوید چیزی هیسسس-

 . میدهیم

 کنم یم همراهیتان بیرون تا پاتیس ،جناب سرور طلبیم می پوزش -

. 

 بیرون بردیش الیا بده خیرت خدا

 . بکشم نفس افتادیادم شنیدم که و در صدای

 .بودم شدن اب حال در خجالت از که من

 رس بقیه جلو جوری چه دیگه فهمم می و ندیمه های نگاه دلیل حاال

 اتانس به هک چیزیای چه اتانسوای کنه لعنتت رفتخدا ابروم کنم بلند

 . شدم ،بدبخت نگفتم

 یمن کال که اون انداختم، نگاهی اتانس خودم به.رفت همه جلو ابروم

 . مبود پوشیده نما بدن نازک حریر یک که منم بود، لخت اش تنه

 ؟ بودم اینجوری بغلش تو دیشب از یعنی

 چشمام و لبام بین سنگینش نگاه بیرون، بیام اغوش از کردم سعی

 .بود امد و رفت در



 قاتا وارد پروا بی اینگونه بدهند را گستاخی این مجازات باید-

 جگی هنوز.نابخشودنی و سنگین بس دارد تاوانی شدن رمانهمس

 منگ بودم

 ؟ گفت چی

 همسرش؟

 

 شدم تر خرسندیدگیج جایگاهتان در  بانو-

 . کرد اشاره چشم با بودم، داده لم بغلش تو که منی به

 سرش تو چیزی امروز تا دیروز ؟از نه بود شده شیطون جدیدا

 .کنم فکر خورده

 

 حال به و سپرده دیگر زمانی به را رهروزم امور چیست نظرتان-

 .پرسیدم ؟گیج دازیم بپر خودمان خوش

 کار؟ کار؟کدوم-

 

 . کرد اشاره لبم به هاش باچشم-



. بود گردش در خندونش های لب و چشماش  بین نگاهم     

 فهمیدم تازه انگار    خنده می قشنگ انقدر            نمیدونستم

      داشت بیرون اومدم بغلش از سریعخبره چه اینجا  و چیه منظورش

 !میکرد؟ ام مسخره

 . عرشه به            اعتماد نیست که نفس به اعتماد لعنتی  

 برداشتم و بالش سریع

 سرش توی   زدم بالش با زدم محکم کنی؟ می مسخره منو-

 دادم ادامه داد و جیغ با

 

 زدم ممحک راینبا  کنی؟ می چیکار من تخت تو اصال بوسی؟ می منو-

 اش شونه روی

 خودش سِپَر و لحاف سریع و اومدبود در شک از تازه که اتانس  

 :گفت خنده با کردو

 ؟ نیست یادتان دیشب، بستری هم به کردید دعوتمان خودتان-

 صورتش توی کوبیدم قبل از محکمتر و بالش اینبار

 



 بگو باش زود گو دروغ بکنم، غلط من-

 ؟ کنی می چیکار اینجا     

 :گفت باخنده

 

 بزنم ارهدوب  خواستم.خواستید خودتان یزدان به سوگند  نزنیدبانو-

 گر سوءاستفاده نیست حالیم حرفا این من.کرد مهارم دستاش با که

 (میگی پرت و چرت داری)عنف به متجاوز حیا، بی جانی،

-  

 ،خفه وجدان خفه-

 یکس مثل چون نفهمیده، حرفام از چیزی بوداتانس مشخص دقیقا

  و کردم استفاده فرصت از منم. میکرد نگاه دیده رو دیونه یه که

 وبیدمک محکم قدرت تمام با و بستم چشمهامو بیشتر تمرکز برای

 همزمان آغوشش تویی من شدن زندونی   اخش ،صدای سرش توی

 .شد

 ! کردم باز  تعجب با و چشمهام

 .افتاد خندونش صورت به نگاهم 



 ؟ کنی می بغلم تفر و فرت هی چرا کن ولم-

 انگاری؟ اومده خوشت

 .منو گرفت هم قبل از تر محکم تازه نکرد ولم کردم تقال چی هر

 .بگویم سخن بگذارید بانو بگیر ارام-

 .تنشکس استخونام کن ولم  قبلش ،ولی بگو سخن تشن غول اخ-

 .تانشوی مقابل در یتاناشفته ظاهر این با شمایید غول-

 نت مراقب ما باشید، نداشته هم را تانهایاستخوان شکستن بیم

 ارامتان آغوش همین دیشب نرفته که یادتان.  هستیم همسرمان

 افهخودتیقی غول.+کرد نگاهم خبیث و باال داد ابروشو تا یک کرد؟

 نگو هی هااا نیستم همسرت و زنت من زیادِدرضمن هم  سرتم از ام

 .،همسرم همسرم

 تونی نمی نمیاد یادم یچیز یادم که من به جسبیدی دیشب تو

 بود خند زپو شبیه بیشتر که اش خنده تک صدای.کنی سوءاستفاده

 .پیچید اتاق تو

 نگرانکنیم تحمل توانیم می نیست، بد هم ماییمظاهرتان غول باشد-

 یم هدیه شما به              نیز را ان زودی به نباشید هم بودنتان زن



 سپری شما با توانیم می  مه را امروز ایست عجله اگر گرچه ، دهیم

 کنیم؟

 

 !هبیشعور خیلی خداجون پروووایی بچه ، ست حیا بی چه این خدایا

 زدن حرف به کرد شروع باز که بگم چیزی خواستم تا

 را هتانصبحگا استقبال میگفتید،اگر سخن خوب که دیشب بانو -

 مین ترک یتاناغوشی هم قصد به را  بسترمان هرگز میدانستیم

 . کردیم

 رو ودب افتاده پشیونیم روی که و سرکش موی تار چند دستش با

 گیسوان این صبح تا دیشب:زد لب بم و خمار باصدای و زد کنار

 ختت پس ،زین هایتان ندیمه نیز بودند،صبحگاه ربوده ما از را خواب

 چشمک یه و.باشد شما درخواست اگر حتی کنیم نمی رها را خود

 .منش متوجه رو اتانس های دلبری و رفتار که بودم گیج اونقدر.زد

 اون خدایا شد رد چشمم جلو از فیلم یک مثل دیشب های اتفاق 

 و هاش بوسه ، کذایی خواب اون بعد اتانس بود؟اغوش خوابواقعیت

 من، نکردن اعتراض



 که  یا بوسه با.بشم منکرش تونم نمی که بغلش توی راحتم خواب

 تخت روی از که حالی در اتانس اومد خودم به خورد پیشونیم به

 !میخندن؟ دارن رفتلبهاش هاش لباس سمت به پاشد

 مخواست دیشب خودم که میشد اور یاد و تلخ واقعیت اش،این خنده

 تکشک شدیم،من دیده شرایط بدترین توی صبح و!بخوابه پیشم

 !زدم

 اتانس توسط مسخرگی عمر یک یعنی این و خنده می اون و

 

 ؟! را دیشبشان سخنان ناورد خاطر به بانو گمانم-

 ینا افتخار بودم اگاه صبحگاهتان حال از اگر سوگند خداوندگار به

 .نمیدادیم شما به را اغوشی هم

 طرفی از اتانس االن رفتار طرف، یه از امروزم و دیشب رفتار

 حرص با.خورد می خونمو خون بود اورده در جور بد دیگه،حرصمو

 :گفتم مشهود

 



 کردم ارهاش خودم به انگشت با) من با خوابیدن دمیگی اشتباه دارید-

 ونسراغت دیگه که( کردم اشاره اون به بعد و) افتخاریه شما برای( 

 .اید نمی

 گفتم مسخرگی با اخرشو اید نمی

 اهینگ جذابش  چشمهای با.سوزوند رو  تانمماتحت که زد پوزخندی

 .کردم سوزش حس بیشتر که کرد،  بهم تمسخر با

 

 ماش کنم، می چیکار نمیدونستم. بود بد حالم دیشب من ضمن در-

 کردین؟ نمی کارو این میگین راست اگر گر سوءاستفاده هم

 

 این زا بهتر نکرد دلگرمان اغوشتان وگرنه سوخت برایتان دلمان-

 حرفاش ادامه   بانو اغوش این  دارد بسیار مشتاقان و چشیدیم را ها

 .زد هم چشمک یک

 عوضی ی هرزه.نبود الکی بیرون میزنه کله از دود میگفتم اگه

 

 .نداری منو لیاقت همونان، آغوشت الیق-



 

 

 دمی اغوشمان در که ماییدمشتاقان همان از یکی هم شما اکنون  -

 واستا اصال....من االن حسیه؟ چیه میدونید شدن اچمز.آرامیدند  را

 ؟! ببینم

 

 

 ؟ میکردین چیکار من اتاق تویی دیشب شما-

 چند. شد خشک هوا تو ببنده، بندشو مچ میرفت داشت که دستش

 داد جواب مِن مِن با بعد و کرد مکث ثانیه

 

 بازگشتیم که رزم میدان از دیشب...اری...دیشب... دیشب-

 در یتانروزانه گردش ایا اینکه و  بودیم حالتان جویای خواستار...ااا

 نبوده؟ چنین است،یا بوده خوب بازار

 



 یشونپ بیشتر کنم فک) موهاش سربند همراه به واش دیگه بند مچ

 واال بود بنده

 ( چیه برا هاتفِر قِرو این کن کوتا موهاتو خب سوسوالن چه مردم

 .داد ادامه میرفت در سمت به که طور همین و برداشت و

 

 

 اتاقتان هب ای بیگانه پنداشتیم ،نخست شنیدیم که را دادتان صدای-

 دیدن کابوس حال در را ،شما تاقتانا دیدن از پس یافتهولی راه

 .یافتیم

 لذت این و  کنیم، ترکتان کاری امور برای دهید اجازه اگر حال و

 .کنیم محروم شما از را، حضورمان شیرین

 .شد خارج اتاق از سریع و گفت و این

 گفتمو بلند

 

 



 ردم،ک تحمل زور به چندشتو  حضور! ؟ رفتی انداختی سرتو کجا-

 فرار تیگرف یاد گفتی؟ دروغ نفهمیدم خرم کردی رفک لشتن پسره

 مررردک رفتی کجا میری؟ در میزنی حرفتو کنی؟

 !بدم جوابتو واستا

 «آریانا»

 این که کشید طول ظهر تا فقط

 رپ و شهر کل هیچ، که عمارت کل تاریخی، سرهای خود سیبیبی 

 .کردن کامل را پیوندشان سرورم که بیایین مردم آی کننکه

 دم همه نای به الزم داشت سیبیبی و خبر شبکه اینا از تا چهار یعنی

 .فهمیدن می رو چیز همه،همه باد سرعت به نبود دستگاه و

 هوای اب خاطر به نمیدونم من، کشیدم خجالتی چه خدایی  ولی

 و رخس قدیمی دخترای عین که نشسته روم تاریخ خاک یا اینجاست

 از زمین تو رفتم مشد اب دیدم و الیا وقتی.میشم سفید

 .داور صبحونه برام و کرد خواهی عذر منی من چه با بدبخت.خجالت

 هم دائم. بودم نخورده ماه یک این توی که معرکه صبحونه یک 

 وبخ برایتان بخورید،این بیشتر این ،از بخورید اول اینو گفتمی

 .....است



 منه نفع به هست چی هر! کرده؟ فرق  اخالقش امروز چرا دونم نمی

 .بهم چسبید ،عجب صبحونه

 دقیقه ۰ هر اونم بعد. بده صبحونه بهم اینجوری بعد به این از بگم 

 چرت نای از و( بانو باش پذیرا مرا عذر) گفت می میگشت بر بار یک

 ...پرتا و

 گرجی  از بود کرده پر و میز.نداشت صبحونه از کمی دست نهارمم 

 .هاکباب انواع و

 .هست شون چیزی یه امروز اینا

 .برگشت پروم روی اون شدن سفید و سرخ ساعت چند از بعد  

 . میرم باغ به گفتم الیا به

 .بود صفا با هم بود تر خلوت هم

 مشاس سخته چه.......دیدم و پاتیس که میزدم قدم داشتم باغ توی

 بهت میدم حق.......وجدان گرفتم یاد تا کندم جونی چه یادته اوف-

 دمش خیالش بی پاتیس صدای با که بودم جان وجدان عشقمدرگیر

 دیدم بکشم خجالت یکم  صبح خاطر به اریاناخواستم بانو بر درود-

 .شدم خیال بی کشیدم زیاد



 

 دممی حق بهت بازم).......سخته چه حکیماوووووف پاتیس بر درود-

 جانم عشق

 

 (جان وجدان مرسی-

 :گفت من من با که کردم نگاه پاتیس به

 اوری ادی بمیری ای.میطلبم پوزش صبحگاهم رفتار برای  من بانوی-

 و سرخ ؟یکم!بکشم خجالت دوباره باید االن شد؟ نمی کردی نمی

 .شدم سفید

 ترف یادم که کردم هُل دیگهاونقدر اتفاق سرتون فدا راستش، اه-

 .میزنم حرف خودم زبون به دارم

 .ودب خیره بهم ها مُنگل  مثل که افتاد پاتیسی به نگاهم 

 

 ... یعنی-

 رهخی هنوز!زدنشو حرف با کردن اسکولمون  هم ،اینا بهش بگم چی

 !کنه نمی  هم بود،ول ام



 .میگردد یعنی نه شود، می پذیرفته پوزشتان یعنی-

 وجدون، درد).......وجدون کن حال و جمله ساختم چی اخیشش

 ،وجدان وجدانم

 ( کن حال عقشم،فقط چی هر حاال-

 ور  خودم نبود، پاتیس اگه که رفت بهم ای غره چشم چنان وجدان

 .بودم کرده خیس

 

 پاتیس جواب بانودر گذارم سپاس -

 .نکنم خراب باز تا کردم اکتفا لبخند یک به

 !نمیشه خیال بی این انگار ولی

 

 تامرهم مکن فراهم برایتان بگویید دارویست به نیاز اگر من، بانوی -

 .شود هایتان درد

 ؟ دردی چه درد 

 همیدف کهانگار نیست چیزیم من انداختم  پانگاه سرتا از خودم هب

 .داد ادامه خودش که میزنم سه زیادی



 

 ماندستیار بگویِیم ام، اگاه تانسخت شب از ولی بانو شرمسارم -

 ؟ بیاوردند دوا برایتان

 .کردم نگاه پاتیس به تعجب از شده درشت ها چشم با

 وجل نتونستی زدم جیغ دیدم،دوتا خواب یه اتانس توسرت خاک

 بگیری؟ دهنت

 .خوبه ،حالم که نیست مهمی چیز بوده، خواب یک فقط -

 .گویم می را خواب از قبل بانو اه-

 مگه؟ شد چی خواب؟ قبل

 گفته؟ بوسیدنم از بهش اتانس نکنه هیی

 !که نداشت درد هاش بوس اما

 .داد ادامه که کردم نگاهی پاتیس به گیج

 

 بول عین و پایین انداخت سرشو* )دوش تنمیگف ها ندیمه بانوی-

 .پیچیده عمارت در فریادتان صدای. ( شد سرخ

 



 .اید گذرانده دشوار شبی شاید گفتم... اه -

 بیاوریم؟ دوایی و مرهم است نیاز اگر گفتیم 

 .نیست لق دهن اتانس گفتم!میگه و خواب قضیه دفازپس وات

 

 ردمک گریه و زدم جیغ اونقدر یعنی. داشتم سختی شب دیشب، اره-

 .ترسیدم خیلی میدونید.بمیرم بود نزدیک که

 .کردم ضعف اتانس بغل تو اخرم 

 را حالتان مراعات باید سرورم بانو ندارید مطلوبی جسمی حال شما-

 .کردند می

 

 این انهمسرم با که نیست طبیمان ی شایسته رفتار این پاتیس -

 گرخیدم، که من اتانس  خشمگین صدای با.بگوید سخن چنین

 روح هک کسی ،شبیه بود شده سفید  روش و پاتیس،رنگ بدبخت

 .گرفتن دزدی حین مچشو یا دیده

 :گفت  مشهود ترس و پته تته با  پاتیس



 ندیمه بانوی.نداشتم را بانو و شما به جسارت قصد من سرورم -

 .ندارن مساعدی حال ایشان: گفتن

 :گفت مشهود عصبانیت با اتانس

 

 .گشته گستاخانه  رفتارتان  امروز-

 راریف راه و دیده گربه که موشی شبیه سوخت پاتیس حال به دلم

 .میلرزید نداره

  

 ...اتانس اه-

 . شدم الل ، ترسیده زد اتانس که داد با

 

  شما اب طبیبمان با سخن از گذارید؟پس نمی تنهایمان چرا...  اریانا-

 صدای برای  هنوز ؟ چه من به ؟اصال چرا من گویمبا می سخن نیز

 :زد فریاد دوباره میلرزید،که وجودم بند بند بلندش

 ..... الیا الیا-

 .انداختم نگاه اتانس سرخ صورت به



 کردم؟ چیکار من مگه

 ینم اینجوری قبال چرا میزدم؟پس حرف پاتیس با نباید یعنی

 بود، ارخ بوته پشت انگار الیا.کردم می نگاهش ترسیده و کرد؟گیج

 بود؟ کجا این اوردم در شاخ تعجب از.رسوند سریع خودشو

 

 اومدم در بهت از الیا صدای سرورمبا بلی-

 .دارند تیمار به نیاز کنید همراهی اتاقشان تا را بانو-

 .بیاورید دوا و نوش دم برایشان هم خودتان

 .ردمک نگاه میگفت الیا به رو حرفا این که اتانسی به تعجب با

 ؟ شدن دیونه اینا خدایا.نبود چیزیم که من

 

 که یاتانس بین، نگاهم من ولی زد، صدام بار چند و اومد سمتم به الیا

 شبیه هک پاتیس و دادن نشون قرمز دستمال بهش که وحشی گاو مثل

 داخل به کشیدمنو دستمو الیا اخرش.بود درگردش بود ها مرده

 .برد عمارت

 



 ستن؟باه خشمگین اینچنین سرومان بینید نمی مگر بانو بیایید-

 .ایستادم متعجب والشسئ

 

 ؟؟ چرا-

 و انداخت بهم هستی؟ خری چه دیگه تو  میگه که اونا از نگاه یک

 .بست  درو و اتاق داخل داد  هُلم

 ؟ چرا میگوید-

 گفتید؟ سخن پاتیس با چرا

 اام  میزدم، حرف باهاش هم  قبال  من بده؟ الیا؟کجاش میگی چی -

 .شد نمی ناراحت اتانس

 

 خارج تاناتاق از اصال شما چرا. بود دیگر ای گونه به طشرای  قبال بانو-

 شدید؟

 .نمانید تخت در و گرفتید نادیده که مرا اصرار

 .باغ در تانگردش نتیجه هم این

 



 داره؟ فرق شرایط چی یعنی فهمم نمی رو شما حرفای من الیا-

 

 ایدب من هم هارا این بمانید تخت در باید بانو نیست خوش حالتان-

 بگویم؟ نبرایتا

 نیستید؟ حالتان شرایط متوجه

 

 ترهبه همیشه از حالم امروز اتفاقا نباشه خوب حالم چرا میگی؟ چی-

 :گفت لب زیر و کشید ای کالفه زدمپوف چرخ ببینیک

 یدبا مادرتان سرورمان،نبود از دوریتان و شوم اتفاق ان دارید، حق-

 .ببرید سر خبری بی در هم

 .بیاورم ارود برایتان تا کنید استراحت: تگف تری بلند صدای با بعد 

 .نیست چیزیم الیا، خوبه حالم من-

 بیرون رفت اتاق از و زد لبخندی تاسف با

 ؟ چشونه اینا بود؟ چش-

 ؟ سالته ۳۳ مطمئنی تو....... 

 



 خب........مطمئنم که معلومه وجدان؟ داری چیکار سنم به یکاره، وا-

 گفت؟ چی پاتیس خدا خنگ

 مهندی به راجع........میزنه رو حرفا این  چرا نفهمیدم ولی زد یادز زر-

 !!هاا

 

 !شنیده جیغمو صدای گفت اها-

 جیغ و ریهگ از گفتی پاتیس به هم تو شنیده جیغتو صدای افرین.......

 .کردم ضعف اتانس بغل تو

 یسپات صبح اسکولم،!.......دیگه بود همین گفتم؟ دروغ مگه خب-

 دیدن؟ وضعی چه توی   رو تو الیا و

 میگم!.......بوسه حال در اتانس بغل تو خب... خب باش، اسکول-

 .کن فکر یکم خب نشو، ناراحت اسکول

 !!توپ صبحونه

 !! جیگر

 !!نوش دم!!مرهم

 بعله بعله بعله.......نه نه نه-



 بعله بعله بعله.......نه نه نه-

 ...نه-

 النا شاسکول توی کنن می فکر اینا دیگه چرا نه، و  کوفت ای.......

 ؟!میمونی اون زن

 

 ؟ میمون کدوم-

  دیگه اتانس بده صبر خدایا.......

 اگه است،البته چهارده شب ماه که اون میمون؟ میگی اون به تو-

 .نیستم زنش من ولی بگیری، نادیده چشاشو سگ

 .هستی کنن می فک اونا خب.......

 و اتانس بغل تو بیداری. کشیدم بنفش فرا جیغ یک دل ته از

 !!!بوسیدن؟

 .کردم می فکرو همین  بودم منم 

 رتپ اتانس و شد باز یهو در که بود بلند زیادی انگار جیغم صدای

 اتاق داخل شد

 کجاست؟؟ ؟؟ کیست-



 .کشید عمیق نفس یک کرد نگاه که و اتاق ور دور

 ؟ بانو اید دیده کابوس نکند-

 سمتم اومد نمیدم جواب ددی وقتی.بود خیره بهش ها منگول مثل

 

 به که یتکون بود؟با چه فریادتان امد؟دلیل  اتاقتان  به کسی اریانا-

 .اومدم خودم. داد ام شونه

 

 .نبود اتاق داخل کسی-

 ؟ بود چه  وفریاد داد این دلیل پس-

 پرسیدم سئوالش به توجه بدون

 

 ؟ بود چی پاتیس منظور بگو شما-

 :گفت بهم دادن وابج بدون اومده یادش انگار اونم

 

 ؟ گفتید سخن پاتیس با چرا-



 

 حاال ات ولی گفتم سخن یعنی حرف پاتیس با هم این از پیش من-

 .نگفتین بهم چیزی

 

 می سخنی نباید باره این در ، اکنون بودید،نه بیمار این از پیش-

 گفتم مسخرگی بانوبا گفتید

 

 .داشت فرقی چه االن-

 

 .گذشته برما چه تماناستراح سرای و بستر در اینکه-

 

 دارید، درد پرسید می همش اون نگفتم چیزی مورد این در من-

 ... و بیارم مرهم

 

 ؟ نگشتید ایشان منظور متوجه راستی به-

 



 .راستشفهمیدم راستش،-

 .کردم رد رو سکته که کرد اخم چنان گفتم اینو تا

 به کسی اگه  حتی باهام نداشت بدی رفتار االن تا اینکه با

 همیشه ندیدم چیزی ازش احترام جز میکرد، نگاه ما رخوردهایب

 هتیاب اما کرد، نمی احترامی بی ولی کرد، می رفتار سرد و داشت اخم

 .کرد می ترسناکش که داشت

 توضیح به کردم شروع سریع

 

 .نفهمیدم گفت اون که اونموقع یعنی نه،نه-

 ( کردم اتاق به یاشاره دستم با)اومدم اینجا یعنی اتاق به وقتی

 .فهمیدم منظورشو

 .میکرد نگاهم اخم با چنان هم

 میشدم رت گیج میترسیدم ام وقتی بودم گیج)نه  قسم بخدا کن باور-

 نجاای اومدم وقتی سوگند، خدا به همین اره... همین سوگند، خدا به( 

 .گرفتم جرائت و دل شد باز اخمش که یکم.فهمیدم



 من ایه جیغ و خوابیدیم فقط شبدی ما نگفتین بهشون چرا اصال-

 ممرد جذاب، پدرسگ باال، داد ابروشو تا یک.بود کابوس خاطر به

 ات که مردیه قشنگترین زنده فسیل این خدا به جذاب، اونقدر هم

 اچمز داد که جوابی با....فراموشیم این با کنم فکر البته دیدم حاال

 شدم

 دوست یاا فتند؟میگ چه همگان دیشبمان خوابی هم از پیش بنگرید-

 ؟ بگویند سخن پشتتان دارید

 دادن دست از فقدان هنوز میدانیم شماست، و ما نهفته راز این

 یدندار را اغوشی هم امادگی و نیست مساعد حالتان دارید، را پدرتان

 که رید،بپندا نیکی به را پیشامد این  پندارن،نمی چنین دیگران ،اما

 .است پیوندمان سرآغاز این

 

 ایدنب مردی  هرگز،هرگز سرزمینمان رُسوم طبق که بدانید باید اما

 .کند وارسی را دیگریست میان انچه

 .گفت بهم رو حرفها این اروم باصدای

 :گفت لب زیر زنه،می حرف خودش با انگار که جوری بعد و 

 



  دگردنمی خوانده نیکی به عمارت در خوابی، هم این برم می گمان-

 .دهکر خشمگین را برخی و

 سرشتی کج را کرداش راستی  نبود، همراهمان و یار پاتیس اگر

 شصدا لحظه هر...نکرد رفتار نیکی به امروز که چرا میپنداشتم،

 .نشنیدم اخرشو کلمات که جوری میشد تر اروم و اروم

 

 ؟ چه یعنی-

 .انداخت نگاه بهم گیجی با

 :گفت کوتای ازمکث بعد

 ؟ کنه می قایم داره چیو هیچی؟ چی بانویعنی هیچ-

 بزرگش دستای توی دستام گرفتن با

 نگر با اش تیره لغزید،رنگپوست دستامون به صورتش از نگاهم

 .بود زیبای تضاد سفیدم پوست

 

 ؟ ماند می نهفته اریانا بانو و ما بین راز این-

 .دادم تکون ارومی به اونهسرمو با حق دیدم کردم فکر که یکم



 

 .دبو گنگ برام چشمهاش برق  نشست لباش روی جذابی لبخند

 

 سپ زین رهاید، و ازادید شما نیست معنا این به تحملمان و صبر-

 .گرددن ایجاد شَکی بار دگر تا بوده ما پذیرای باید اغوشتان شب هر

 خوابیدن؟ اون با شب هر یعنی این

 .بود درگردش ها چشم بین منتظرش نگاه 

 

 که االن ولی مانممسل من درسته داشتم ارومی خواب واقعا دیشب

 به ناال تا که اوردم شانس بینه می اریانا منو اون! نیست اسالم دین

 نهک عوض و چیزی اون با خوابیدن نکنم فکر نکرده، تعرض جسمم

 ایبر راهی یا اومد هم اریانا اگه حتی شد، ام وابسته اینجوری شاید

 .نکُشت و داشت نگه منو نکردم پیدا برگشتن

 گاهمن اخم با  که بود شده ناامید جوابم از انگار کردم نگاه که بهش

 تمهامودس کردم ،سعی میشد بیشتر دستهاش فشار لحظه میکرد،هر



 ستهامد خشمگین نگاه با من تالش به توجه بی اون ولی عقب بکشم

 .بود داشته نگه محکم

 :گفتم  بشکنه و دستم اینکه قبل 

 شارف.کنم می ولقب کن ول لعنتی کنم می ،قبول اتان دستم آی -

   کشیدم راحتی نفس شد کم که دستهاش

 .دارم شرط ولی-

 دیگه ردمک نگاه بهش دوباره، شه عصبی نکنه نباشه رابطه بگم اگه

 .میکرد نگاهم منتظر و نبود خبری اخمش از

 شرط؟-

 

 ونمنمید عشقبازی یعنی رابطه نشدم، اماده من که زمانی تا میشه-

 ... یعنی

 

 ؟؟؟ عاشقهم وهمبستری، عیش-

 :گفتم خجالت با

 



 .نباشه این اره اره-

 

 اچمز بعدیش حرف با ولی کردم ازاد شدمو حبس نفس) میشود-

 ارامش همسرمان روح و جسم از ماست حق این اما( دوباره شدم

 کرد خم سرشو بعدم.کرد خواهیم رفتار اهستگی به پس بگیریم،

 .گذاشت لبام رو لباشو

 قیافه به توجه بی و بوسید لبمو نرم شدم، شوکه ناگهانی بوسه این از

 گاهن خالیش جای به و بودم شوک توی هنوز.رفت پاشد من ایشوکه

 .میکردم

 اتاق وارد ،که کردم نگاه الیای به و اوردم باال نگاهمو در صدای با 

 .شد می

 چیزی سرومان سرخید؟ گونه این چرا امده؟ روزتان بر چه بانو-

 لبام روی دستمو و کردم نگاهی لیاا هراسون قیافه گفتند؟به

 ؟ بوسه می منو بهونه بی و بهونه با چرا این.گذاشتم

 اهنگ با که میشه جلب الیای به نظرم میاد که نخودی خنده صدای

 .خنده می و منه ای خیره شیطون

 



 وردم پاتیس جناب با گفتن سخن برای سرورم کردم گمان بانو-

 .دادند قرارتان خشم

 خنده می بازم و.دیگریست چیزی از سارهرخ سرخی نگوید 

 :گفت باز که بزنم داد سرش خواستم خجالت و حرص از

 

 دارد زنیا استحمام به بدنتان کنند، اماده را حمام گفتیم جان بانو-

 یزهپاک باید پس زین ولی نداشتید را الزم* توان* دوش ،میدانیم

. ستا خوب یتانبرا گفتند دادند، ماماچه نیز را دوا این.باشید ومعطر

 هماماچ و مهتران توسط تانتن وارسی به نیازی گفتند سرورمان

 .نیست

 یایدب ، بیایند ماماچه بگویم است ناخوش حالتان میدانید اگر ولی 

 .بخورید را این

 .پرسیدم تعجب با من و داد بهم جوشونده از پر جامی

 

 ؟ ماماچه-

 



 زائو(تگف و کشید یا کالفه نفس دید که سئوالیمو نگاه)بانو اری-

 

 بگو اول از اهان-

 جرعه.ید،بخور اید بیگانه ما کلمات با شما نداشتم یاد به بانو چشم-

 جمع صورتم محتواش تلخی ،از خوردم جام درون جوشونده از که ای

 .شد

 .خورم نمی تلخه اییی-

 .دواست این محتاج بدنتان بخوریدبانو، باید-

 بعد.دمخور ام دیگه قلوپ چند الیا زور به البته و بود بدبختی هر به

 .رفتم گرمابه به الیا کمک به

 مامبود،ح اتاقم به متصل که کوچیک گرمابه یک داخل ها بار قبال

 کی رفتیم، عمارت زمین زیر به داشت فرق بار این ولی. بودم کرده

 هک   بود استخر شبیه جورای یه بزرگ حوض یک با بزرگ حمام

 .بود حمام وسط

 فالیس لوله یک و   حمام گوشه یک نشستن برای بزرگ سنگ یک 

 یک بود، اومده سکو یک وسط تا بود زده بیرون دیوار داخل از که



 زنگوله  و نخ تا چند و داشت فاصله سانتی ده زمین با که گرد سکوی

 .بود حمام دیگه ای گوشه کنارش، بود اویزون که

 یک، برگشتم عقب به پای صدای با که بودم ایستاده حموم وسط 

 هک کردن حموم برای کنن کمکم خواستن الیا همراه ندیمه و قابله

 ،حموم بمونه گفتم و الیا ناچاری سر از ولی بهشون، ندادم اجازه

 .نیست تنهایی من کار و سخته مسلما اینجا کردن

 یک جز بودم شدن اب حال در خجالت از شدم لخت الیا جلو وقتی

 . نبود تنم چیزی زیر لباس

 دوش،دیشب)*

 (توان،امادگی*

 وردا مرغ زرده از پر ظرفی الیا که بودم، ایستاده حموم وسط کالفه

 اصرار با و مالید نخی ای پارچه روی رو های زرده بزرگی قاشق ،با

 و درد تا بزارم زیرم لباس داخل رو پارچه اون کرد مجبورم فروان

 گرن زرد یرخم یک بعدم. شم زا پسر و کنه خارج تنم از رو پلیدی

 داشتمن هم موی البته که) زائد موهای تا مالید بدنم روی سبز به مایل

 بدنمو ( بود صاف صاف پوستم که بودم رفته اپالسیون اونقد قبل

 ارچهپ بود، پوستین یک روش که سکویی روی هم اون از بعد.ببره



 پارچه یک تنم روی و  بکشم دراز روش  خواست ازم و انداخت ی

 تا منش اذیت پا سر اینکه برای کردم فکر ،اول انداخت  دیگه نخی

 شد حمام وارد زن یک که بعد ولی شه خشک بدنم رو خمیره اون

 . رفت  هم هفت اسمون تا صدام کنم فکر که زدم جیغی چنان

 

 چیزی ،ی قابله مامایی، یه میترسیدم همش ولی بودم پوشیده درسته

 .دخترم هنوز من بفهمن بیارن

 سمتم اومد یمهسراس الیا

 هب خشمیگن سرورمان که است االن کشید می فریاد چرا من بانوی-

 :گفتم الیا به رو فریاد با.بیایند اینجا

 

 نیاد؟ داخل کسی  نگفتم مگه کنه؟ می چیکار اینجا زن این-

 

 امدند، صورتان ارایی چهر برای ایشان بانو-

 فهمیدن؟ کنهن رفت نفسم گفت که اینو.نیستید بیش دخترکی گویی

 



 است، گر اراسته زن این بانو دارید را دختران ای رخساره شما-

 رست با.بیارایَند را تان،صورت گردد خشک خمیر که مادامی گفتم

 .دادم تکون سری

 .بودم شده ترسو شدیدا روزا این

 .انداختم نگاهی بهش بود اومده جلوتر حاال که زن صدای با

 

 بانو هستم دخت مهر-

 : گفت بهش رو  الیا که دادم تکون سری

 

 .کن شروع کارتو-

 

 می صورتم ، نیاره صورتم سر که نبود بالی یعنی کارش، باشروع

 چه نگه کسی اینکه ترس از دادم جون منو کرد اصالح تا سوخت

 .نزدم جیک  این لوسه

 



 ممموها ،روی انداخت نقش دستامو  حنا با شد، تموم که صورتم کار

  ستهنش قاشق عین بازم الیا کنم لفتمخا خواستم که گذاشت حنا

 .نداد بهم مخالفت نداد اجازه حرفمو وسط پرید(  کثیف همون)

 

 سفید خمیر یک به اغشته که انگشتش. شد تموم که موهام حنای کار

 ودستش گردنم به بزنه خواست تا گردنم، سمت اورد رو بود رنگ

 .گرفتم

 

 ؟ کنی می چیکار-

 

 .یدبگذار را زماد این اش بهبودی رایب  بانو است کبود گردنتان-

 

 .کردم نگاه مهردخت به متعجب

 

 ؟ کبوده-

 



 بانو بلی-

 گردنم، روی گذاشت  و مرهم  که مهردخت

 باهام کرده چیکار دیشب ندیده خیر اتانس اومد یادم تازه

 حوض نارک  شدم بلند الیا کمک به ندیده، خیر ارایشگر رفتن از بعد

  متن روی ها گِل ،تا ریخت می  اب کاسه با تنم روی ،اونم ایستادم

 فکر داشت اب خروجی گرمابه کف که بود اینجا جالبی بشن شسته

 اب دوش و کشی لوله اگه یعنی باشن پیشرفته انقدر کردم نمی

 .کنم برگشتن فکر بود محال داشتن

 و ودب صاف صاف بدنم کردم نگاهی خودم به ، شد تمیز بدنم وقتی

 ،یکبودم واستاده لخت کامال براقحاال و بود دهش تر سفید البته

 به.ام سینه جلو دستمو یک و بودم گرفته شرمگاهم جلو دستمو

 گذاشتماب اش لبه روی سرمو و رفتم اب  حوض داخل  به الیا کمک

 .بود دلچسب و داغ

 

 ؟ گرمه اب جوری چه الیا-

 ببینمش بتونم تا دادم باال کمی سرمو



 

 .است گرم سنگ زیر که ای شعله از است معلوم خب-

 ؟ گرم سنگ-

 

 نمیدانید؟ مگر بانو بله-

 .ارهند که اشکال بگو  بهم تو حاال نکردم، دقت حاال تا راستش اه-

 

 نازک سنگش(داد نشون رو حوض ایگوشه دستش با) قسمت ان-

 د،کنن می اش روشن وقتی  هیزم برای تنوریست ان زیر است، تر

 را اب سنگ و کرده داغ را سنگ اتش

 خالیه؟ اینجا زیر مگه-

 

 اب و میرود اینجا زیر به راهاب ولی ام ندیده من خالیست، بانو بلی-

 ؟ نمیدانستید مگر.گردد می خارج و شده جوی وارد الوده

 

 .بودم سفر همیشه من نکه نکردم، دقت حاال تا که گفتم ااا-



 .طلبیدم می پوزش بانو میگوید راست-

 کاسه با الیا و  گذاشتم، حوض لب وسرم ای دیگه حرف بدون

 .میریخت اب سرم روی مخصوص

 دهش سست گرم اب خاطر به بدنم ،ولی کشید طول چقدر نمیدونم

 .بود گرفته خوابم و بود

 وشخ های روغن بدنموبا الیا  سرم و سفیداب با تنم شستن از بعد

 .داد ماساژ بو

 ولهل همون یرز گفت بهم الیا وقتی ،ولی شده تموم کارم کردم فکر

 ولی هشدن خشک برای کردم فکر اول کردم تعجب  بایستم، سفالی

 یرونب اب لوله از بعد ثانیه چند کشید، رو نخها از یکی  الیا وقتی

 وسک روی از سریع بود،ترسیده ناگهانی چون! دوش یک مثل اومد،

 .اومدم پایین

 

 شدید؟ چه بانو-

 به اهینگ دوباره سیدمتر بگم است ضایع دیدم کردم نگاهی الیا به

 رد شاخم داشتم بود داده تعجب به جاشو ترس حاال انداختم دوش

 ؟ داشتن دوش.اوردممی



 است؟ ضایع خیلی میکنه کار جوری چه بپرسم

 خن دقیقه چند از ایستادم،بعد دوش زیر بدم جوابشو اینکه بدون

 با و پیچید حموم فضای داخل زنگ صدای اینبار و کشید و دیگه

 .شد قطع

 خوب موهامو اب  کرد خشک تنمو  و اورد نخی پارچه الیا

 لیو بود گرم واقعا بزرگی وجود با که بود این حموم خوبی.گرفت

 دیوار داخل که های سوراخ تا چند از حتی طوری، چه نمیدونستم

 .اومد می در بخار بودن

  و افتب برام  و موهام بعدش و  بپوشم لباس تا کرد کمکم بهم الیا 

 چارقده میگفت خودش که بزرگ خیلی خیلی روسری یک اخلد

 مچ ، هام دست به ، گوشواره گوشم به نشه دیده که ،جوری پیچید

 سطشو که طال آویز یک گردنم به و زیبا های انگشتر و طال های بند

 .بست بود، ابی سنگ

 ومجل رو اینه وقتی بودم، ندیده اینه داخل خودم شد تموم کارش تا

 یم فرق صبح دختر با درجه صد که دیدم و دختری لممقاب گرفت

 .بود شده برابر چند زیبایم کرد



  اتانس اورد خبر الیا بود،که شام نزدیک برگشتم اتاقم به الیا کمک به

 .برم مخصوص سالن به شام برای خواسته

 اشدید و نفره ده چوبی میز یک که  شدم متری ۰۲تقریبا سالن وارد

 طالکوب بلند پایه های صندلی اطرافشو و  بود اتاق وسط شیک

 هاا میگن راست متمدنِ، ایران میگن واقعا  بود، گرفته

 اش یرهخ ونگاه بود، نشسته  میز راس در که افتاد اتانسی به نگاهم

 شیدهک من سمت به شد،نگاهش بسته سرم پشت که در بود میز به

 .شد

 غذا سالن به اومدنم از ،قبل همانا کردنش هنگ و همانا دیدنم 

 هب تر کوتا حریر روسری یک و بودم برداشته و چارقد اون خوری،

 موهای بودم، بسته سرم به یشمی و طالیی های  گیره چند کمک

 .میداد شرابی و عنابی به دل ام حناشده

 وحشی  و تر کشیده چشمامو بودم، زده چشمام داخل که  ای سرمه 

 .بودم زده سرخی روغن لبام به حتی. بود کرده تر

 . دبو کرده جذابم شدیدا سرخ  لباس این ،با  ام شده اصالح صورت

 مهندی کنم فکر که بود بلند اونقدر گلوش اب  دادن قورت صدای

 .بود این بگه تونست که چیزی تنها.باشن شنیده هم در پشت های



 هر نفهمید هیچی غذا از مطمئنم که ، بود نخم تو بنشینیداونقدر-

 .کرد می نگاه بهم و میاورد باال سرشو بار یه دقیقه چند

 :گفتم و شدم کالفه اخرش

 ندیدین؟ خوشگل کنید؟ می نگاه هی چرا-

 . کرد جور و جمع خودشو و باال داد ابروشو تا یک

 

 این کردن سفیداب و سرخاب و استحمام یک کردیم نمی فکر-

 .زد حال زد شم مرگ ذوق خواستم تا.کند زیبایتان چنین

 

 ناینچنی کرده، اقدام  ارا چهره و ها ندیمه گفتیم می رزودت وگرنه-

 .کنیم تحمل را زیبایتان نا ای چهره نبودیم مجبور

 .اومد نمی در خونم میزدی کارد میگی منو

 ؟ نازیباست من چهره-

 .داد تکون سرشو لباش روی خند نیش با

 خیال بی ولی بگم، بهش  تونممی چی هر و کنم باز دهن خواستم

 موناس های مرغ که بیارم، سرت بالی اتاقم توی میای که شب شدم



 دلم تو شد متعجب که زدم پوزخندی ، خان جناب بزنن زار برات

 هشب توجه بدون مجلسی و شیک خیلی اتانس، اقا برات دارم گفتم

 اتانس به توجه بی بازم شده تموم که غذام. خوردم عذامو ادامه

 .شنیدم داشوص که رفتم خروجی در سمت به و پاشدم

 

 .نیست زاده اشراف بانو یک  شایسته رفتار این-

 هب برگشت بدون و ندید بود بهم پشت چون که زدم نیشخندی

 :گفتم میشدم خارج داشتم که حالی سمتش،در

 

 تونستم می ام کنمندیده می رفتار خودش مثل کسی هر با من-

 راهیهم ماتاق تا ومنو  بود منتظرم  سالن داخل که گیجهالیا بفهمم

 .کرد

 ؟ بخوره چیزی یا بخوابه کنه می وقت کی این

 !منه پیش که همش

 .انداختم باال خودم برای ای شونه



 حوصله ن،اال ازش  بپرسم فرصت اولین تو باشه یادم: گفتم لب وزیر

 . ندارم هاشو وراجی

 

 گفتید؟ چیزی بانو-

 

 عوض مابخو لباس با لباسمو  کرد کمکم رسیدیم که اتاق به...  نه-

 که حالی در اتانس بعد دقیقه چند.  شد خارج اتاقم از و  کنم

 .شد اتاق بود،وارد تنش تر ساده پیراهنیک

 رفتم ختت به و باال دادم ابرومو تا یک بود سرم تو که خبیثی فکر از

 و اومد می در  هم رو ها لباس همون  که بودم خیره اتانسی به و

 متشس به بالش یک بیاد تخت متس  به اینکه از قبل ، شده لخت

 هی زمین رو افتاد و صورتش تو خورد بود یهویی چون کردم، پرت

 . کرد به نگاه یه بالش به نگاه

 

 ؟ کاریست چه این گرفته بازیتان-

 



 .خوابین می زمین روی شما ولی نگرفته بازیم نوچ-

 ؟ زمین روی-

 ؟ هست خوابیدنمان زمین روی برای دلیلی

 

 نازیبا زن یک کنار نیست حیف اینکه از ترباال دلیل چه-

 فمطر به و براشت و بالشت و شد خم و خندید گلو توی.بخوابید

 .اومد

 

 دلگیرند؟ اخیرمان رفتار از بانو پس-

 .داد ادامه که کردم نازک چشمی پشت

 

 و کرده حقتان در را گذشتگی خود از این ما اما زیباید نا گرچه-

 .دهیم می شما به را مانبستری هم افتخار

 .خندیدم  باحرص

 

 .نیستم کنارتون خوابیدن به مایل چون ندید، افتخار لطفا-



 که دیشب ضمن در نباشید، نگران ماست جانب از بخشندگی این-

 .بود دگر چیز نظرتان

 

 روزه، یه سالی نوروزه عمو میگن شنیدی-

 معنی هب سرشو و انداخت بهم نگاهی شیطنت و  کنجگاوی و تعجب با

 .داد تکون نه

 میکرد؟ شیطنت داشت

 

 ات نمیشه تکرار دیگه نوروزه عمو حکایت حکایتش، هم دیشب-

 بود بد حالم دیشب میدونید خودتونم ، داره بستگی البته بعد، سال

 .بودم ترسیده و

 زمین روی لطفا. بخوابم شما کنار که نیستم احمق من وگرنه-

 گفت و کرد ای خنده تک.بخوابید

 ؟ است نوروز عمو حکایت پس-

 ؟ را پیروز عمو حکایت اید شنیده شما

 ؟ پیروزه حاجی منظورش



 :گفت بهم دادن مهلت بدون

 گردش به سرزمینمان در را روز ،هر هستند ما پیروزی نماد ایشان

 .دهند می ارزانی بازوانمان به را پیروزی و قدرت و پرداخته

 هاشار بازوش به چشم با و کرد باد ها ساز بدن  مثل بازوشو بعد

 !جان؟.کرد

 ؟اوردی در ازکجات اینو سگ توله کردم نگاه بهش مبهوت و گیج 

 

 بودن ما اغوش در اینکه و  داریم یاد به را ترستان خوب ضمن در-

 همسرمان را خود خواب یک بهانه به حماقت، نه بود زرنگیتان از

 :گفتم زدم خندی نشستنیش تخت روی.کردید معرفی

 بخوابی اینجا نمیزارم وهمی،ت بابل برو-

 شیاغو هم و لحاف در خزیدن قصد اما نداریم، را بابل به رفتن قصد-

 .چرا را همسرمان با

 عسری که سمتم کرد دراز دست خزید لحاف زیر من به توجه بدون

 پاشدم تخت روی از



 و بست چشماشو بخواب زمین روی برو میزنم جیغ پاشو،-

 :گفت همینجوری

 

 های بابک و  مفصل صبحانه کنیم فکر بزنید جیغ سته خدایمان از-

 هم دافر گویم ،می گردید باز بستر به امده خوش بانو مزاج به امروز

 گفتم لب زیر لعنتی.کنند فراهم برایتان

 راحتم و نرم جای از باید خودم حاال شد اب بر نقش ام نقشه

 کی هم کمد داخل از و براشتم و بالشت اون به توجه بدون.بگذرم

 دراز بود، پهن شومینه جلو که پوستین روی و اوردم زخیم شنل

 .انداختم روم هم شنل و کشیدم

 .گرد باز بستر به و برخیز-

 بی که نداشت منو حوصله اونم کردمانگار بهش پشتمو گفتمو نوچی

 بی دهخوابی بهم پشت دیدم که کردم ،نگاه برگشتم شد صدا و سر

 بالخره تا زدم غر و خوردم صحر اصالاونقدر من گاوحیف لیاقت

 .... من نمیشه باورم حتی خوابی چه برد،اونم خوابم

   

 !بپوشم؟ کدومو وای-



 میداد تکون برام سری تاسف با که کردم نگاه نسیم به

 

 .پرسیدی بار هزار دیروز از دیونه، دختر اخه-

 

  مانتوسبز ینا یا سفید کتی مانتو این ببین بپوشم کدوم بگو دوباره-

 ؟ بلند

 

 .میاد بهت دوتاش هر-

 

 کدوم؟ بگو نسیم اهه-

 

 ده شکف و کیف و مشکی ی راسته نخی شلوار اون با  و کتی مانتو-

 هتب واقعاا من مشکی و سفید ساتن روسری و   مشکیت سانتی

 تر انهخانم اتو قیافه(  کرد می اشاره لباس تیکه هر به دست با)میاد

 دستم وت دانشجویی و بلند سبز تومان به دست با.)کنه می تر پخته و



 کفش و کیف و ات تیره جین با سبزت مانتو این( کرد اشاره

 .کنه می دانشجویی رو ات قیافه کالسیک،

 

 ؟ خوبه کدوم تو نظر به خب-

 

 سیاه و سفید ترکیب درضمن باش، خانمانه دیدار اولین تو نظرم به-

 .میده نشونت تر سنگین

 

 ؟ مطمئنی دیگه سفیده پس-

 

 ابی فقط بپوش خواستی کدوم هر کردی ام دیونه دختر واییی-

 .بدبخت این میرسه االن کنم، ارایشت

 

 باشهن زشت ببینه منو اومده انداخته دنیا سر اون از دیدارمونه اولین-

 اینا؟

 ؟ زشته کجاشون-



 بپوش رو ها ترکیب این از یکی خوبی این به خر ایدختره اخه

 تلفنی و مجازی مدت همه این بعد ارموندید اولین خواد می دلم-

 .باشم عالی زدن حرف

 کرده پسند جوری همین دیده هم گونی تو ترو اون خول..ک اخه-

 .میاد االن بیا میاد، کوبه می و راه همه این داره که

 

 ؟ خوبه میگی راست-

 گفت کالفکی با

 

 بیا خوبه بخدا اره-

 با.بپوشم کدومو منفهمید اخرم میزنی غری چه اهه اومدم، باشه-

 .رفت بهم غره چشم و داد قورتم هاش چشم

 

 .خورد زنگ گوشیم لحظه همون.میاد االن بتمرگ بیا-

 .بخورم خام خام جیگرشو است، زاده حالل چه ببین-



 ممن بزن حرف بتمرگ بیا دارم کار من زامبی بخور جیگرشو اره-

 ختت روی دادم جواب و گوشی که طور همون. صورتت به نم...بر

 .کشیدم دراز

 وشیگ توی صداش رسیدی؟باپیچیدن عشقم، خوبی معینم، جانم-

 .نشست لبم روی لبخندی

 

 اشم میرسم دیگه ساعت یه یه، نزدیکم طال خانم سالمت جانت-

 ای؟ اماده

 اخخخخخخخ میشم اماده دارم-

 

 چشم وت خبیث برق اون با که کردم نگاه نسیم به شد؟چپکی چی-

 . بود کنده گوشتشو ابروم زیر تمیزی بجای هاش

 .گرفتم ازش نگاه معین باصدای

 

 شد؟ هستی؟چی زندگیم نفس، الو-

 .تگرف نیشگونم میمون نسیمِ این معینم نشد چیزی ،جانم جانم-



 دخترهاز این داره چیکار من زن به ،اخه کنه چیکارش بگم خدا-

 ارخونهک اصال.میشد اب قند کیلو کیلو دلم تو گفتنش من زن لفظ

 . بود من دل تو دقن

 

 ایییییییی نفسم دیگه داره کرم-

 

 :فتمگ نسیم چهره به کردن نگاه گرفت؟بدون دوباره.شد چی باز-

 

 .گرفت امو پاچه سگ ، نفسم هیچی-

 

 کجایی؟ ؟؟؟مگه بود کجا سگ-

 :گفت و سرم تو کوبوند دست کف با نسیم

 دنوب لولو از ،تا کشم می زحمت تو برا دارم که من حیف باش سگ-

 نره صداش که گرفتم گوشی جلو دستم هلوسریع بشی دربیارمت

 خوبی؟ خانمی زدت ؟اون بود نسیم-

 



 .بنداز تک رسیدی برم من خوبم معینم، خوبم-

 

 ؟ خوبی مطمئنی-

 

 فعال اقایی اره-

 

 فعال نشو نسیمم نزدیک باش، خودت مراقب گلم باشه-

 عین دهنش هک شدم خیره نسیمی به اخم با گوشی کردن قطع از بعد

 .خندید نی ام نداشته ریش به ،کر کر و بود باز صدر علی غار

 :گفت خندون لب همون با

 

 شی خوب کنم بوس بده شدی؟ اوخ خانمی جانم-

 می فکر هزارتا کردی؟االن کارو این چرا احمق؟ داری مرض مگه-

 .کنه

 !بشنوه؟ و اوخت و اخ کردم می اش اماده داشتم بده-



 وادخ نمی نکنی کاری تو الهی بردی ابرومو نسیم سرت تو خاک-

 .کنی درستم

 ولمه؟ا بار مگه باش داشته جنبه بابا نکن قهر بشین بیا حاال خو-

 

 می و معین دیگه ساعت یه از کمتر داشت، فرق دفعه این احمق-

 حاال؟ کنم نگاه صورتش تو جوری چه رفت ابروم بینم

 

 یمیگیر ازش ماچم یه اول که باشه تو به مجلسی، و شیک خیلی-

 .پرید ماچ تو کار با-

 چیزیه خوب حیام یکم سرت تو خاک-

 حاالااا خو-

 .نشستم معین تماس منتظر شدمو حاضر بود، بدبختی هر با

 .انداخت تک که بودم نشسته تازه

 . استادمو دقیقه رفتم،چند اسانسور سمت به  پوشیدمو کفش  سریع



 قهطب ما کردم کج پله راه تسم به مسیرمو(  کرد گیر این باز اهه)

 خرا طبقه واقع در طبقه چهار ساز قدیمی ساختمون یک بودیم چهارم

 .بودیم

 ها هپل از سرعت با نگاه بدون خورد زنگ که دوم بار برای گوشیم 

 پله از مشد پرت و خورد پیچ پام که داشتم عجله اونقدر پایین، رفتم

 ارب مرگ درد یک تظرمن لحظه هر و کشیدم جیغ دل ته پاییناز  ها

 .میزدم جیغ فقط و بودم

 اریاناااااا اریانا-

 فشار لوگ داشت کسی انگار بکشم نفس تونستم  اسمم  شنیدن با

 .میداد

 

 خیره همب هراسون که کردم نگاه اتانسی منبه ،بانوی ،مهربانم اریانا-

 .بود

 

 پرت خودمو بیام خودم به شد باعث حرف همین خوبید؟انگار-

 اتانس لبغ تو کردم



 اتان-

 .اوایم خوش نغمه جانم ، دلم جان-

 نشون واکنش اتانس های کشیدن ناز این به که بودم پریشون اونقدر

 .ندادم

 ! ان واقعی کردم فکر چین؟ ها خواب این میترسم من-

 نم خدا ترو بمیرم خوام نمی پایینمن شدم پرت باال از افتادم من

 .میترسم

 «آتانس»

 

 اشک انقدر بود، رفته فرو اغوشمان در هراسان کودکی همچو

 تنرف فرو عمیق خوابی به و ارامیدن که  کردن تابی بی و ریختن

 به و کردیم بلند را رنجورش و نحیف جسم دستانمان، روی ارامی به

 .نهادیم تخت روی و برده بستر

 

 برخواستن از بعد است هادرست کابوس این چیست، برای این)

 حال حتی گردد می مقصدش اغوشمان و است شیرین ما برای



 الشح این دلمان ولی میدهد، تسکین را درونیمان التهاب پریشانش

 ( طلبد نمی را

 

 . دبو خوابیده ارامی به شدیم اشکش به آغشته رخسار به خیره 

 زبان.کردم اسیر بازوانم میان در را جسمش و خزیدیم کنارش ارام

 .برد دل سیه اینکه از دل امشب تیزشان و تند

 

 .دهیم پر و بال را ها کینه انکنه بی

 زیبایش هایشبینی موهایشچشم

 فریاد چنین این دیدیم که ای لحظه.نماند امان در هایمان بوسه از

 .شد تیره برایمان دنیا گویی میزند،

 .ببیند کابوس و بریزد اشک نگذاریم بودیم خورده سوگند

 

 میان در انقدر.کردیم بدعهدی چنین این که مرا ببخشد یزدان

 المع به که گشتم زیبا صورت این خیره انقدر و فشردمش بازوانم

 .رفتم فرو خبری بی



 «آتانس»

 

 ؟ بینند می کابوس شب هر بانو-

 .انداختیم پاتیس به نگاهی

 حال تهاشف چنیناین که بیابی دوایی خواهم می هرشبپاتیس بلی-

 .نگردند

 .کرد همخوا فراهم ایشان برای دمنوشی سرورم اطاعت-

 کوبیدیم اش شانه بر بار چند را دستمان

 سپاس-

 قشهن و اندیشه از بخشی مکان این در  بانو بودن کردیم می فکر-

 .است یتان

 برایش بیایم جوابی چه دادیمنمیدانستم ادامه مسیرمان به

 است این مان اندیشه و سیاست-

 ؟  همبستری با-

 :گفتیم خشمگین 



 

 ؟ پاتیس جناب ردیدسپ فراموشی به را ذهنتان  ایا-

 

 ..اما خیر-

 

 . است همسرمان اریانا-

 اب.است مکر و حیله فقط سویتان از ازدواج این میکردیم گمان-

 .برگشتم سمتش به پیش از بیش خشمی

 

 ؟ مکاران با کار چه مرا گستاخ-

 تورا کردارمان ازادی برای سندیست این و است همسرمان ایشان

 ؟ کرده پریشان اینکونه چه

 راز ،گویی دواند ریشه جانمان در افتاده شک رخش پریده رنگ از

 و هکرد  کوتا  را هایش سخن گونه این که ایم فهمیده را اش نهفته

 .است هراسان ما از نگاهش

 



 ... میدانید اخر... کارتان به چه مرا.... سرورم... اه-

 این از... میکشید دست بانو از کارتان پایان از پس ، گفتید خودتان

 .گشت ایجاد پرسشی برایم هبار

 :گفتیم و گشتم خیره چشمانش به تردید و شک با

 

 

 این از خرد بی مرد کدام همسرمان و ماست جان محبوب اریانا-

 ؟ نمیگیرد نسلی دیده دنیا و مدار سیاست و زیبا بانوی

 . شد خیره ما به هراسان نگاه با پاتیس

 

 !؟ نسل..ن-

 ؟ باشید داشته ایشان از فرزندی خواهید می

 .دادیم تکان سخنانش تایید به سری

 

 رد نمیدانستیم خود برادر را تو ،اگر پاکی بخداوندگار پاتیس-

 .میزدیم گردن تورا و کرده شک صداقتت و راستی



 

 

 ماش جز قسم مزدا اهورای به که مبرید بد گمان راستیم در سرورم-

 زیچی خاندانم من بر دیگری بر خدمت شما جز و نیست بزرگی مرا

 .نیست مرگ جز

 

 

 اعمال هنوز کرده درست را کردارتان و رفتار پس زین است خوب-

 .داریم بیاد را دیروزتان

 .شد نخواد تکرار امر این سرورم طلبم می پوزش-

 مانسخت روز و بودیم رسیده نبرد میدان به دادیمدیگر تکان سری

 .میگشت اغاز

 رختید زیر استراحت گیربرای نفس و سخت تمرینی از بعد

 .امد بسویمان دوان سربازی که.نشستیم

 

 



 .هستم مهم  خبری حامل سرورم سرورم،-

 بگوشیم-

 راه در هگمتانه سوی به سوران  و کاروان همراه به راد مه فرمانده-

 .اند

 ضبغ و خشم را وجودمان سراسر تا بود کافی برایمان نامش شنیدن

 .گیرد

 

 

 ؟ مقصدند کدامین در نمیدانید-

 

 مقصد به پارسارگاد از قبل روز ۰ گفتند خبر نای حامل پیک-

 .کردند حرکت هگمتانه

 .رسانده را خبر این و اماده اینجا به تاخت به پیک

 ؟ چه را سفر این دلیل-

 



 نوانع به را ازدواجتان تبریک و شما از بازدید را سفر دلیل ایشان-

 خوانده خاندان بزرگ

 

 به را مهرمان با مزین کاغذی  که زدیم صدا را همراهمان ندیمه

 .دهد سرباز

 

 و خود سیم و زر بده  نشانشان را نامه این و برو داری خزانه به-

 بگیر ایشان از را پیک

 و اید یم هگمتانه به راد شد،مه تر اشفته حالمان سرباز رفتن از پس

 ....کاش ای

 «آریانا»

 کابوس این نمیدونم خوابیدم، اتانس بغل تو ناخواسته دیشب هم باز

 چین؟ ها

 ها فاقات این اینکه تصور حتی محضه، حقیقت انگار واقعیه، چیز همه

 سخته افتاده من برای

 !؟ هستنمعین خاطراتم و نیستن کابوس اینا نکنه



 . کنه می نابودم داره قلبمه داخل که ترسی غریبی اسم چه

 خشیب ارامش یا نوش دم برام میگه پزشک به که گفت اتانس صبح

 چیزی چنین به دارم احتیاج ا،واقع کنن اماده

 ور داره اتانس اغوش که ارامشی ولی شدم خواب بی شب دو درسته

 .نچشیدم هیجا

 اب و نشدم متوجه و الیا ورود حتی که جوری بودم غرق افکارم توی

 پریدم جا از صداش

 من بانوی بانو،-

 شدید؟ چه بانو منم-

 ؟ داری کارم شده؟ خوبمچیزی هیچی-

 

 

 امده پاسارگاد از پیکی بانو اری-

 خب اهان!...؟ پیک-

 . شده روانه سوی این به راد مه فرمانده میگویند-

 



 ؟ کیه ؟؟اون راد مه-

 

 . ندارید خاطر به چیزی شما نداشتیم یاد به بانو اه-

 

 .است اتانس جناب معاون و سرزمین این دوم فرمانده راد مه-

 ؟ واقعا-

 

 ؟ نیست اینجا چرا پس معاونشه اگه

 

 کیپی همیشه اینکه و بمانند پاسارگاد در دادند دستور رمانسرو-

 بازدید و دید اهل زیاد ایشان بدهند، را امور گزارش کرده روانه

 بانو نیستند

 !اتانس؟-

 

 ستد سپرده رو! اونجاست؟ شاه خشایار و پرسپولیس که پاسارگاد 

 !؟ معاونش



 ؟ هگمتانه اومده نیست بازدید و دید اهل چون خودش و

 

 بانو اری-

 نیست؟ برانگیز شک و عجیب یکم-

 ساتان  جناب خون هم و عمو پسر راد مه جناب نبرید، بد گمان بانو-

 .هستند

 .... خونه هم-

 

 .برادرند دو هچو بانو بلی-

 

 تنیس ادمی اتانس بودم فهمیده مدت  این توی باال پرید هام ابرو

 هاینک کنه یم نظارت خودش رو کارا همه و کنه اعتماد کسی به که

 !عجیبه یکم عموش پسر دست سپرده مسئولیتشو همه

 ...اها-

 «آریانا»

 



 .بود همیشه از شلوغتر عمارت روزا این

 و محافظان و ها ندیمه تعداد افراد،حتی زیاد ها امد و رفت

 . بود گرفته شدت سربازان اموزش

 فتر توش  ها وکارگر باغبون بس از نبود، رفتن جای هم باغ  دیگه 

 .داشتند امد و

 و محافظین های صدا سرو نه نبود دهنده ازار اینا از کدوم هیچ ولی

 ها ندیمه های بساب و بشور نه هاو سرباز

 .بود کرده ام کالفه اتانس رفتار تغییر وسط این 

 ۲۱۲ رفتارش بود، کرده اشفته رو عمارت افراد کل بلکه من تنها نه 

 (اشفته و ،عصبی مشکوک.)بود کرده تغییر قبل با درجه

 .برد پی موارد این به میشد اتانس به نگاه یک در

 امان در اتانس های دادن گیر و های داد از که نبود کسی عمارت تو

 رفتار ویت اشفتگی مباشراین و ندیمه تا بگیر سرباز از باشه، مونده

 در زندگی برای اومدنش حتی.میشد دیده وضوح به هم پاتیس

 .بود کرده تر شکوکم رفتارشو هم عمارت



 طول در شده باعث همین و نمیرم بیرون اتاقم از گذشته مثل دیگه

 بش هر نانوشته قرار یک طی فقط.نبینم اصال یا کم و اتانس روز

 خوابیم، می هم کنار امون روزانه های رفتار گرفتن نظر در بدون

 ارشنک قال و داد بدون و اومدم کوتا اینکه منه طرف از قرار این البته

 نمی ککشم خوابه می همسرش کنار اونکه وگرنه خوابممی

 ادمید گیر بهم خورد، می من به هاش ترکش بیشتر اول گزهروزای

 .کشید می داد سرم و

( 

 .نروید راه اینگونه-

 

 ؟ یستکردار چه گفتاریست؟این چه این.نگوید سخن اینکونه بانو-

 ....( ندارید را دیگری کس یا پاتیس دیدار حق

 باال اونقدر ها بحث این منهگاهی از مشکل میکردم فکر اولش

 .داریم مشکل ما میکردند فکر عمارت کل که  میگرفت

 و اه سرباز سر  بلکه من تنها نه ها داد و ها دادن گیر این ، بعد ولی

 . شد زده هم ها ندیمه



 سرباز باش اماده این میگن ها شدهندیمه خبری یک مطمئنم حاال

 ئنممطم من مهمیهولی اتفاقات یا جنگ از  قبل معموال رفتار این و ها

 مه کردند اعالم که روزی از دقیقا. داره ربط عموش پسر اومدن به

 از که هم باری چند.ریخت بهم چیز ،همه میاد هگمتانه به داره راد

 . لرزید تنم ستون چهار که کشید داد سرم چنان پرسیدم اتانس

 اقمات به خانم یک همراه به اتانس  پیک امدن از بعد روز سه دقیقا

 ماش به را اشرافیت روش و رسم بعد به این از خانم این گفت و اومد

 تو ولی ایم زاده اشراف هم ما واال عرم، عر من انگار حاال.اموزند می

 . تمنگف هیچی نزنه فریاد سرم باز اینکه ترس از خودمونولی دنیا

( 

 ستد به را ما آیین و فرهنگ و داشتند زیادی های سفر اریانا بانو -

 کردارشان و رفتارشان بر شما پس زین سپردند، فراموشی

 ندکا میکنید،زمانتان تشویق نیک سخن به را ایشان و کرده مراقبت

 گفت و بهم کرد رو استبعد

 

 همراهی را ایشان هستند، کردارتان مراقب  سیمدخت بانو اریانا-

 امر این در کنید



 بحص بعد به روز اون از.(  دادم تکون سر فقط که شدم گیج اونقدر 

 قدرچ میکردم فکر اول سیمدخته با زدن کله و سر من کار عصر تا

 و مهربون" خوبیه خیلی دختر فهمیدم بعد ،ولی اخالقه بد و خشک

 خودش اعتبار و اتانس از ترس خاطر به هاشم گیری سخت"دلسوز

 .بود

 شدم اتانس منتظر ، دمخزی لحاف توی و پوشیدم حریرمو بلند لباس

 اقعیو اریانا که روزی از بهشمیترسم بودم کرده بودعادت کرده دیر

 یا ککت ترس روز  اون میشم، بیچاره بفهمن منو هویت و بشه پیدا

 ارمافک از در صدای با.کردم عادت اتانس به من ندارم شدنمو کشته

  یننگس و خسته های قدم با  که شدم خیره اتانسی به  کشیدم دست

 دنبال شو روزانه های عادت ام خیره نگاه با  اومد، تخت سمت به

 اش باالتنه  که حالی در بعد.... و بند مچ ها، لباس دراوردن کردم

 .کشید دراز کنارم  ، بود لخت

 ؟ خوردین شام-

 مه هنوز ولی بزنم حرف اینجا مردم مثل میکنم سعی وقته خیلی

 ام سخته



 و شیدک بغلش تو میشدمنو دورگه صداش بود خسته که اریوقتی-

 . کرد پیدا جریان هام رگ توی شیرینی بوسیدحس لبمو کنار

 نوازش به شروع و ریشش ته روی گذاشتم اوردم باال دستمو

 کردم صورتش

 اتانس-

 

 بانو بلی-

 نشو  خشمگین و عصبانی لطفا بگم چیز یک-

 . کرد صدام گونه هشدار

 

 ااریاانا-

 بگم وامخ می چی میدونست خودشم

 

 .کنم می خواهش-

 



 گویمب باید  دارید؟ را ایماناشفته حال پرسیدن قصد دگر بار اگر-

 .است خوب حالمان

 هب گزندی است ممکن و کند می خشمگینمان هم سخنان این ادامه 

 روی اروم کردمدستم می نگاه اش خسته چشمای به.رسانیم شما

 رشتابدا و بلند های مژه روی انگشتم دماغش بعد و کشیدم لباش

 .کشیدم

 اتانس؟-

 :گفت بود شده قبل از تر بم که صدای با

 بلی-

 دارم،ن دوست و اتانس این نگرانتممن من رشید، و زیبایی واقعا تو-

 اب همسرتم من  ندارم، دوست رو میکشه فریاد همه سر که مرد این

 .بزن حرف من

 وازشن به شروع  بردم موهاش خرمن میون و دستمو اراده بدون

 .کردم

 توجه بی بزنه حرفی شدم منتظر و نکردم قطع نگاهمو اتصال

 :گفتبهم



 بخور سوگند-

 چرا؟.....چی؟؟ -

 

 راچ باشینمیدونم دارمان وفا و ننموده ترک هرگز مرا بخور سوگند-

 :گفتم ولی

 ،نزارم تنهات و باشم وفادارت که مزدای اهورا به خورم می سوگند-

 زد خیمه روم و کرد هم هنگا دقیقه بگوچند حاال 

 حرفی خواستم تا.رسد شما به گزندی  نگذارم خورم می سوگند-

 .کرد ام خفه لباش گزندیبا چه بپرسم و بزنم

 نگچ کمر به دستش یک با و سرم  پشت فرستاد و دستش یک

 .میبوسیدم وار دیوانه و میزد

 .کنم همراهیش باید منم که فهمیدم موهام شدن کشیده با

 اصلهف ازم سانت چند فقط که انداختم چنگ بازوش به ینفس بی از

 با و اورد هجوم لبام به دوباره که بود نیومده جا نفسم هنوز گرفت،

 به هک شددستش جدا ازم تاب بی میکرد لمس بدنمو تمام دستاش

 کشیدم عقب خودمو و ترسیدم خورد لباسم



 اومد سمتم به کنی؟دوباره چیکار خوایی می-

 امیمآر نا اریانا-

 نیستم اماده...من میترسم من.... من-

 بیام کوتا که میکرد التماس چشماش با.نمیرسانیم گزندی-

 میترسم-

 

 نمیرسانم گزندی است اغوشی هم و معاشقه فقط نشو هراسان-

 ؟ باشد

 االح. اورد در لباسمو اورد هجوم سمتم به.دادم تکون سرمو تردید با

 وتاک  شورتک یک و بود هام نهسی دور که نازک پارچه یک با لخت

 مبوسیدن به شروع سریع.بودم  کشیده دراز جلوش  رونام روی تا

 .کرد

 .میزد گاز خورد ،می مکیدمی رفت، گردنم سمت به  

 میشه کبود فردا جاش مطمئنم

 کرد شروع و زد خیمه دوباره روم. کرد لخت هامو سینه طاقت بی

 ......ب



 بیدار اومد می بیرون از هک صدایی سرو و خفگی حس با صبح

 نگاه اتانس لخت سینه به.بیام خودم به کشید طول دقیقه چند.شدم

 وردهخ گره تنم دور دستاش و میشد پایین و باال ارامش با که کردم

 .بود

 و شرم از کردم نگاه لختمون های تن به کشیدم عقب و خودم کمی

 یجلو از فیلم یک مثل دیشب شدخاطرات  سرخ صورتم خجالت

 وجودم توی ناب شیرینی یک ایجاد باعث و میشدن رد چشمام

 ارامش به دیشب  درسته  بود این اون از تر شیرین ولی میشد،

 .گذشت طبیعیش حق از و نرفت فراتر حدش از  ولی رسیدیم

 بدقلقی کردمبا نوازشش به شروع بردم صورتش سمت دستمو

 زودتر من که باره اولین است خسته خیلی انگاری.کرد کج صورتشو

 می بیدار خواب از وقتی معموال روزا این شدم، بیدار خواب از اون از

 .بود رفته اتانس شدم

 کردم کلفت یکم صدام بود کرده گل شیطنتم

 !برخیزید لطفا اتانس سرورم-

 ! سرورم-

 



 .است خسته خیلی انگاری نه

 خاروندنش به شروع بردمو فرمش خوش بینی سمت انگشتمو

 .میدادم ادامه کارم به و خندیدم می ریز زری کردم،

 هوم-

 

 االح شدم عکس بر یهو.رسیدند مسافران کاروان برخیزید سرورم-

 خما  میزد موج چشماش تو که شیطنتی رومبا اتانس بودم زیر من

 :وگفت کرد

 

 ؟ بانو میگوید را کاروان کدام-

 .گذاشت ناکاممان و نرسید مقصد به دیشب که ما کاروان

 

 خرشا تا بودم جاش من داشت حقم البته شعور، بی و حیا بی پسره

 هوسوس کردم لمس گردنشو شاهرگ دستم انگشتای با.میرفتم

 زدم گردنش روی ارومی کردبوسه خودم بی خود از بوسیدنش

 ، کاروان این-



 وپرو شیطون بودم شده دیگه ادم امروز  منم انگار

 :گفتم گری عشوه بود؟با کاروان این مقصودتان مطمئنید -

 

 (منه داستان درخته خود از کرم میگن)سرورم اری-

 

 ؟ دارد دلبری قصد من بانوی پس-

 

 سرورم نیست اینگونه نخیر-

 .باشد اینگونه بریم می گمان-

 کتحر گذاشت لبم روی لبشو بزنم حرفی اینکه از قبل و شد خم

 و اش دوباره و های بوسه و هاش نوازش لختم، تن روی  لختش تن

 ... ارامش ناب حس  رارتک

 «آتانس»

 

 .شدیم هوشیار اغوشمان در چیزی جنبیدن با



 پروده تنی نه است، نیاز تیز هوش را جنگی مرد

 مامت گویی.برگرداند دلربا دخترک این را یمانگمشده ارامش دوش

 و ارامش به دیشب و کردیم می سپَری اتشی در را سوا چند این

 .رسیدیم خداوندگار بهشت

 هایش خنده هایش، شیطنت صورتمانو روی بر دستش حرکت

 . برید را مانمانا ارامش

 

 بود تالش در سختی به.)رسیدند مسافران کاروان برخیزید سرورم-

 .دارد پاس مارا ایین

 می باز زادگیش اشراف اصل به اورا دخت سیم حضور گرچه

 سریع(باشد میدان پیروز اریانا سر بر نبرد در او گذاریم گرداند،نمی

 افکندیم زیر به اورا

 بانو؟ گوید می را کاروان کدام-

 .گذاشت ناکاممان و نرسید مقصد به دیشب که ما کاروان

 فتهاش نهاد گردنم بر که ای داردبوسه را جانما و روان قصد دختر این

 .کرد ترمان تشنه و تر



 یم ارامم تنش آشفتلمس بر را روانمان هایش ،دلبرانه سخنانش

 بطن در را فرزندم اکنون هم نبود دیشبش ستر اگر کند

 .شیرینیست خیال چه اه زن، این از پور داشت،داشتن

 ارب را وجودم که ارامشی و ،بوسیدیم کردیم نوازش کردیم، لمسش 

 .برگرفت در دیگر

 هخفت اغوشم در صدا بی و ارام اکنون که نگریستم اریانایی به

 را شلوارمان تخت ارکن ،از کشیدیم کنار تنش روی از ارام.بود

 هخیم رویش دگر باری هایمان لباس پوشیدن از پس برداشتیم

 نهادیم لبانش بر ای بوسه ارام.زدیم

 کردی جادو را ام آشفته حال  جادوگری تو-

 بسوزانمت؟ کینه اتش در چگونه

 هب راهمان سر.کردیم ترک را اتاقش کارهایمان امور انجام قصد به  

 و ببرند مقوی های خوراک برایشان فتیمگ را اریانا الیا،ندیمه

 رفتیم کارمان اتاق به خودمان

 .بود ها روز دیگر از تر زیبا امروز

 شوم ای اینده از  ایم بوده غافل  گرچه



 «آریانا»

 کرد می وز وز گوشم کنار بدجور مگس یک

 .برخیزید بانو-

 . برخیزید گشته میانه افتاب من بانوی

 

 :گفتم الود خواب و رگه دو صدای جانبا بانو-

 صبح اول چته بانو، درد بانو، مرگ ای-

 میانه هب افتاب برخیزید گفتید سخن بیگانه که هم باز جان بانو-

 رسیده اسمان

 ازب هامو چشم خوردمو تکون جام توی سختی به.برخیزیدم باشه-

 .کرد

 بود واستاده سرم روی گردون سر روح مثل الیا

 

 ...بانو-

 



 دیگه نگو چیهی شدم بلند الیا-

 ... بانو-

 گاهن که بهش شد ساکت الیا دیدم.نشستم و شدم خیز نیم جام تو

 لختمجییغععع دیدم که کردم نگاه خودم به امه خیره دیدم کردم

 لختم؟تازه من چرا وای اونور برو برگرد نه کن درویش چشمهاتو-

 سرم تو خاک وای ، کردم را چیکار صبح امروز و دیشب اومد یادم

 .بودم شده حیا یب چه

 به شدم می سفید و سرخ و گرفتم می گاز و لبام که  جور همون

 سلبا یک رسوندم، هام لباس کمد به خودمو پیچیدمو دورم ملحفه

 اب و کردم ازاد شدمو حبس نفس.پوشیدم راحتی ولی حریر بلند

 :گفتم شرمندگی

 .نشستم روش رفتم تخت سمت برگردبه میگم...اااا... الیا-

 لختم چرا کنم مالی ماسستمخوا

 



 اره.... اوردم در هامو لباس منم بود گرم یکم هوا دیشب میدونی-

 دیدم هک نه یا کرده باور ببینم اوردم، باال نگاهمو تردید با.بود گرم

 میده تحویلم ژکوند داره خانم الیا بعله

 :گفت شیطنت با

 

 می رکت را اتاقتان که صبح سرورمان ولی بپذیرید مرا پوزش بانو-

 به و بیاوریم برایتان مقوی های میوه و خوراک گفتند کردند،

 با و گذاشت پام روی رو لگن الیا.باشم نداشته کاری استراحتتان

 فیدیس دستمال  شستم که  صورتمو ریخت اب دستم روی ابگردون

 کنم خشک صورتمو تا داد دستم به

 

 هم باز دیشب میدونی... .  راستی خوابه می اینجا اتانس... اره.....اااا-

 کنه اورب بلکه زدم ای مسخره لبخند گفته اون برای..   دیدم کابوس

 ید؟میدان اخر بوده واقعی گویی تان کابوس عجبا ولی بانو میدانم-

 را پوستتان و امده در کبود رنگ به هم هایتام پستان و گردن

 چرا استا کنه  لعنتت رفتمخدا اینه سمت به شدم بلند ازردهسریع

 من کبودم



 .... راستش-

 

 تمنتونس شد تر سرخ چیست؟صورتم برای اشفته حال این بانو-

 بگم چیزی

 این که چرا ، نباشید خجل پس.هستند همسرتان فرمانده جان بانو-

 رزندیف اتش خداوندگار گشته گرم هایتان قلب میدهد نشان رفتار

 .بگیرد را لمعا اش اوازه که یل پسری فرمانده همچون دهد شما به

 .. پسر-

 

 وی،ق و جنگی مردی فرمانده و زیباید و فرخنده زنی شما بانو اری-

 .گردد می بهترین پیوند این حاصل

 ! اتانس از پسر یک داشتن

 ؟ میرسم مرحله اون به ایا

 «آریانا»

 ؟ آیند می هگمتانه به کی راد مه جناب میدانی تو-



 ارخانهک به بازگشت نه، که بروز رفتارمو بودم تالش در سختی به

 .بدارم پاس هامو اجداد زبان و کنم

 دهش خشک اریانا.کردم نگاه سرم پشت به قدمی صدای نشنیدن با

 :تگف پته تته با بود خیره بهم پرسشی و متعجب که حالی در

 

 بانو گنجکاوی باعث چیزی چه بانو برسند ماه اخر کنم گمان-

 گشته؟

 

 :گفتم تنهام شدم مطمئن وقتی کردم نگاه و اطراف باترس

 بگم؟ بهت رازی تونم می-

 :گفت بود مشهود صورتش توی که خوشحالی با الیا

 

 .است سخنانتان امن صندوقچه من سینه بانو بلی-

 

 داره مشکل راد مه با اتانس کنم می حس الیا ببین-

 بانو؟ چه یعنی-



 

 راد مه با اتانس کنم می احساس مهمی قرار نه پیشه، در جنگی نه-

 :گفتم دیدم که  گیجشو دارهنگاه مشکل

 

 ههیچ،بلک نشده که خوشحال راد مه امدن از اتانس مطمئنم من الیا-

 .هست هم عصبانی

 سخت هم جنگ یک از اتانس برای  راد مه  حضور ولی چرا نمیدونم

 تره

 پنهان و چیزی داره که شد کسی مثل عادی غیر طور به الیا چهره

 .کنه می

 

 

 چونان و هستن سرورمان عموی پسر ایشان بانو، منَبرَ گمان-

 .اند بردارشان

 با و ردک باریک کنیمچشماشو جمع حواسمونو باید الیا، مطمئنم من-

 .شد خیره بهم گیرانه مچ نگاهی



 ؟ بانو چرا-

 

 

 برای مطمئنم ندارم خوبی حس بهش هست، کسی هر راد مه این-

 .زنهن صدمه اتانس به کسی باشیم مراقب باید! سازه دردسر اتانس

 

 راننگ بانو چشم( واال است دیونه اینم) داد جواب بهم لبخندی  با-

 انایش ندارد را سرورمان برابر در ایستادگی توان کسی نباشید،

 .اند زمین سر این ارشد فرمانده

 

 .بزنم حرف اتانس با ندارم جرائت الیا نگرانم دارم،  دلشوره-

 .اند ارام یتانزنانه های دسیسه اب روزها این سرورمان اما-

 

 باشه؟ باش مراقب هم تو دارم دلشوره الیا دونم نمی-

 بانو چشم-



 با ،حقنشست لبم روی شیرینی لبخند لفظ این از!زنانه های دسیسه

. تیمرف خواب به بازی عشق با شبشو اخیرهر شب چند این بود الیا

 با نرفت ور حال در شب نیمه تا و میاد اتاقم به زودتر ها شب اتانس

 جای مردی باشههر العاده فوق شوهر یک تونه می اون.هستیم هم

 .گذشت نمی تنم کردن تصرف کامل از  االن تا بود اون

 با بش هر. هستم که همسرش ولی نیست سیلبریتی تنم درسته

 فرزندی از گذشتن)  کنه می زمزمه گوشم کنار اش دورگه صدای

 از میشم لذت غرق چقدر من و(ایمانبر است دشوار بسیار بطنت در

 کردنش مراعات این

 

 گاهن  پرسشی بهش و چرخیدم سمتش به الیا اسطبلباصدای بانو-

 میده نشون و اصطبل دستش با که کردم

 اسب.کنید سواری اسب ندیدیم اید امده عمارت به که کنونی از-

 !؟ سواری

 .شم اسب سوار من اینکه محاله که چیزی تنها

 برو داری دوست تو بکنم خوام نمی سواری اسب ناال من اه-

 :گفت هم در قیافه با



 

 مهتری با مگر ندارند، را اصطبل به ورود حق ها ندیمه-

 ؟ چرا-

 

 خادمان و مهتران و سواره سربازان جز که میدانیم ،تنها نمیدانیم-

 .ندارد را اصطبل به ورود حق کسی ها اسب

 ؟ برم تونم نمی هم من پس-

 

 هایم اسب عاشق ایدمن فرمانده همسر شما میتوانید، شما نه-

 .زدم اش صادقانه لحن به بانولبخندی

 !! کنیم تماشاشون بریم باهم بیا پس-

 نمنخور و نکنه حمله بهم میکردم خدا ، رفتیمخدا اصطبل طرف به

 وجودمو کل وحشت برم راه اقتدار با میکردم سعی که حالی در

 بود گرفته

 سح بیشتر رو ترس من میشدیم تر نزدیک لاصطب در به چی هر

 .میکردم



 میده دستم کار اخر اسب به من فوبیای این

 .باشم شما همچون روزی که بوده این من ارزوی بانو میدانید-

 !من؟-

 میکنه حسودی موقعیتم به الیا واقعا یعنی

 از.است من ارزوی شما مهارت به هم ان سواری اسب بانو اری-

 !؟ ارزوشه این!سواری؟ سرماسب سقف به دچسبی ابروهام تعجب

 ورزش؟ شد هم سواری اسب اخه اریانا توسرت خاک

 

 .کن سواری اسب من جایی به تو بعد به این از نباش نگران-

 شوم سپید سوار توانم می راستی به-

 !؟ سپید-

 

 ادی به هم را اسبتان اسم حتی شما که است انگیز غم چه بانو اه-

 .ندارید

 ..اینجاست... هار...ااا-



 هباننگ های سرباز سمت به  سریع ، حرفم ادامه و بهم توجه بی الیا

 .کردند باز و اصطبل در اونام و گفت بهشون چیزی و رفت

.. . و فانوس تا چند گرچه شد،  روشن اصطبل داخل در شدن باز با

 متون نمی ،خدایی تونم نمی من نه.زد خشکم در بودجلو داخلش هم

 من شم دور اصطبل این از تونم می تا و  بزنم فریاد خواد می دلم

 لعنتی میترسم،

 .میکشد را انتظارتان سپید بانو بیایید-

 ؟ ادمه قحطیه مگه نکشه انتظار الهی

 .دادم قورت سختی به دهنمو اب

 

 دستمو همب توجه بی بیاالیا  زود ببین برو تو خوبه همینجا دیگه نه-

 . برد بود، اسب توش که های اتاق جلو تا من و کشید

 

 سخت امبر کشیدن نفس.اند سربازان های اسب اینان بانو ببینید-

 همب توجه بی اون ولی هوا ذره یه برای میدادم جون داشتم بود شده

 .ایستاد بود سیاه اسب یک توش که اتاق یک جلو



 

 انو؟ب ایستاده مقتدر و زیبا چه میبینید است سرورمان اسب این-

 :گفتم زحمت ؟به میسته وا مقتدر اسبم مگه

 ه..ررر...آ-

 

 ااا...الی-

 

 یک جلوی و شیدک باز استدستمو سپید اسبتان این ببینید، بانو بیاید-

 .ایستاد  بود خوابید  سفید تماما اسب یک داخلش  که دیگه در

 (میکشه هی که نیست کش دسته)

 از پاهام و دست کنم می حس کنم؟ می غلطی چه اینجا من خدایا

 شدن شل هوا مبودک

 

 طرفم به وسرش و شد بلند دیدنم با بانو؟اسب زیباست چه بینید می-

 رب کسی به پشت از و بپرم جا از شد باعث  این و.زد شیهه و اورد

 .کنم خورد



 هب قدمی چند.دیدم و اتانس و برگشتم عقب به خرابم حال همون با

 .رفتم عقب

 

 

 اتانس سرورم بر درود-

 شیرین خود الیا

 خواستم ات.کرد ترک و اصطبل الیا دادبالفاصله تکان سری الیا برای

 .شد کشیده اتانس توسط بازوم برم دنبالش

 اریانا-

 ...هههه...بل-

 انگاری گرفت انرژیمو کل کلمه یک همین

 

 داد هادام شک با!اید نیامده اصطبل به کنون تا بهبودیتان زمان از-

 .دمکشی نفس سختی اوردید؟به خاطر به چیزی-

 



 م..ای..بی...فت..گ ا..ی...ال-

 هر. گذاشتم و وجودم ذرات اخرین کلمه چند  همین گفتن برای

 .داشتم خفگی حس بیشتر لحظه

 دادم تکون نه معنی به استسرمو خوب حالتان-

 . بود سنگین بودن بسته وزنه سرم به انگار

 بودم اسب اتاقک کنار دقیقا

 متنفس راه و کشیدم دل ته از جیغی بازوم به اسب سر برخورد با

 . شد بسته

 «آتانس»

 پورشی هچون  داد سر برخود،فریادی اریانا به سپید سر   که مادامی

 با.است تصورمان از دور موزون دلبر زاین  صدایی چنین جنگیاین

 نگامدیمر بیرون چونی و چند و فتن از دستمان به دستش برخورد

 .میزد کبودی به رخسارش

 فتمشگر بر در هراسان

 دناهی و دمیدن برای هوایی و ندارد گفتن سخن قدرت اریاناگویی-

 به هفرورفت  هم در چنگ چونان که انگشتانی با دشواری به.نیست



 اغوش در درنگ بی نگریستیم که را مسیر.کرد اشاره سوی

 .بردیم بیرون و کشیدمشان

 امد سویمان به هراسان احوالمان دیدن با اریانا ندیمه

 ؟ دهش چه سرورم-

 

 دیمگشو سخن به شنیدیملب که را پایش بیاورصدای اب اندکی-

 ؟ شده چه را تو اریانا-

 میکردیم نوازش مدام

 ! را چشمانت بُگشای اریانا-

 دلربایم بانوی من زیبای

 .کردیم پیشه سکوت الیا صدای مرابا بنگر اریانا-

 

 . بیاید گفتیم.. را طبیب... اوردیم اب... ب..ا سرورم-

 کنارمان رفته یغما به تاختن این از هایش نفس که لیحا در الیا

 رنجور چهره بر مقداری و گرفتیم دستانش از را اب.نشست

 .ریختیم بانویمان



 .میکرد بازدم دشواری همان به و میگرفت دم هوا از دشواری به

  

 بنوش اریانا-

 

 سرورم شده چه-

 هاشفت حال این گاه نا بودیم اصطبل در نمیدانیم پاتیس امدی-

 .گشت گیرش گریبان

 که زمانی زا بیابدپس درمانی پاتیس تا رفتیم سرورمکنار بگذارید-

 وجودمان انداز طنین پاتیس صدای. است سال هزاران گویی

 .امدند بهوش سرورم گشتبیاید

 اتیسپ سوی به نگاهمان گشتیم امید نا که سخنی شنیدن اریانااز-

 .شد روانه

 ارنهوشی انجامد می طول به زمانی چند-

 .. شدند اینکونه چرا-

 .بود نیز ما پرسش پاتیس از ندیمه پرسش

 



 :گفتیم گوید سخنی الیا انکه از پیش.ترسیدند گمانم به -

 ؟ ترس-

 !؟ بوده چه از هراس این

 

 ؟ سرورم شد چه اصطبل در-

 .رفتیم فرو فکر در پاتیس پرسش با

 

 .. اااا.... هیچ-

 تنگش هراسان انسرش پشت از اسب ناگهانی برخورد برای نکند)

 (؟ چرا ؟اما

 

 . کرد ترکمان که الیا هیچ-

 .شدند اینگونه بعد دمی

 .شد حقیقت گفتن مانع درون از حسی ولی چرا نمیدانیم

 ؟!گشته حالشان این که دیدند چیزی بانو شاید-



 انداختیم پاتیس به نگاهی گیج

 س..ان...ات-

 کند می خوش را حالمان هم رنجور اوای این حتی

 .... اینجایم ما  اریانا من بانوی-

 «آریانا»

 قوربون کسی میشنیدم  رو ها صدا بودم هوش بی که مدتی تمام

 به اب برخورد با.نداشتم تشخیص قدرت حتی و میرفت ام صدقه

 هوشیار زتی بوی یک حس با بعد دقیقه چند شد باز نفسم راه صورتم

 ودب گنگ ولی میزدند حرف  که میشنیدم و نفری چند صدای. شدم

 .ردمک باز  سختی به رو ان  وصل وزنه بهش انگار که برام،چشمایی

 فتادا صورتم روی که سایه. کردم صدا و اتانس اسم زور به تار دید با

 .بود نشسته سرم باال که دیدم و اتانس و  شد واضح تصویر کم کم

 

 است؟ خوب حالتان ام اتانس بانو-

 اتانس-



 لک شد باعث اتانسم بغل یتو کردم احساس که اینجاییمهمین-

 .برم خبری بی دنیای به و بشه اروم وجودم

 اولین و کردم باز زحمت به و چشمام ام گوش شدن خیس حس با

 مصورت با سانت چند فقط که بود اتانس صورت دیدم که چیزی

 ! شده بیداریم باعث خیسش های بوسه داشت، فاصله

 

 ؟ گشتید هوشیار-

 .اومد یادم...ها،اتانس ،اسبالیا ،اصرار صحنه اون تمام

 داشتم مشکل کشیدن نفس توی هنوز

 ان...ات-

 

 نبود اتاقم شبیه کردم نگاه اطراف بانوبه بلی-

 کجام-

 من سرای در-

 اتاق، بودم نیومده اتاقش به حاال تا انداختم اطراف به نگاهی دوباره

 نه رو اینجا ولی بودم دیده بارها و کارش



 

 ؟ است خوب حالتان-

 

 بمخو-

 

 انتس چند فقط که چشمایی هراسیدید؟به چنین این که دیدید چه-

 گفتم فکر بدون نگاهش محو شدم خیره داشت فاصله باهام

 اسب-

 میترسم ها اسب از ،من دارم اسب فوبیا

 با  نمنمیدو سبز یا بود ابی که چشمایی دیدم چشماش توی و تعجب

 خاص رنگ یک طالیی های  رگه

 

 دادم تکون سرم!اسب؟-

 اسب-

 



 ؟ دارد هراسیدن اسب-

 

 .ترسیدم نمیدونم-

 .سرزمینید این سوارکاران بهترین  از خود شما اما-

 من رهندا باور و بینه می اریانا منو اون که نبود حواسم میگفتم چی

 .نیستم اریانا

 ...پس بفهمه که خوام نمی هم االن و

 

 ...شما-

 ودنشب تنها، االن.کردم سکوتش به وادار زدم لبش به که ای بوسه با

 دوار دستمو.شه فراهم و دادنش دست از زمینه اینکه نه دارم الزم و

 طرف به گذاشتم پهنش شونه روی امو دیگه دست و کردم موهاش

 .کشید دراز روم کامل و اومد خودش به کارم این کشیدمشبا خودم

 .کرد بوسیدنم به شروع و

 

 .اوردم کم نفس دیگه ولی گذشت چقدر نمیدونم



 .نداشت و بوسه این کردن تموم قصد اون انگار ولی

 . بکشم عقب به سرشو کردم سعی موهاش کشیدن با

 

 لیو کشید، عقب گرفت پایینم لب از که گازی با بعد ثانیه چند

 .بود تنم روی سنگینیش همچنان

 پچ تداش فاصله باصورتم انگشت بند یک فقط که صورتش توی

 زدم

 نگذاری؟ ایمتنه وقت هیچ بخور سوگند-

 .تانسما قول دنبال من حاال که تفاوت این با تکراریه صحنه این چقدر

 حرف بدون اما بخونم راحتی به چشماش از و تعجب تونستم می

 :گفت

 

 به برگرده ارامش تا بود کافی حرف خورمهمین می سوگند-

 زدم رقم و بازی عشق یک شروع و شدم قدم پیش وجودمدوباره

 «دانای کل»

 



 :گفت می لب زیر و میزد قدم اقشات در

 

 . شد نخواهد چنین این نه-

 ادوج راستی به نکند.سپردند فراموشی به را رازشان سرورمان گوی

 گشتن؟

 ادوج را سرورم برسانند عمارت به را پایشان عجوزه این میدانستم

 کند می دور رویشان پیش راه از و کرده

 باهیت به رو و گشته اببر نقش هایم نقشه از کدام هر چرا! کنم؟ چه

 روند؟ می

 

 سمت به وار دیوانه.گذشت چشمانش مقابل از ها صحنه دوباره

 .زد نعره و کوبید ان روی و رفت میزکارش

 

 قلبم در خنجریست  اریانا از اتانس های عاشقانه و ها دلبری-

 شوقممع به گزندی  انان پیوند با گذارم نمی شد نخواهد اینچنین نه

 رسد ارباب جانب از



 اهدافش به عجوزه گذاشت،این نخواهم کنم می یاد سوگند

 بیابیم  دگر راهی و ساخته اگاه را ارباب برسدباید

 دوا، بی است درد برایمان نیز او دیدار حتی

 و دیرین زخمیست همچون هایم عاشقانه از حفاظت چنین این

 رشتیس بد و نیرنگ چنین این که مرا خداوندگارببخشد  اه چرکین

 .کنیممی

 «آریانا»

 از  تر ریخت بهم چیز همه اومده، زلزله انگار قصر توی روزا این

 به دیگه روز چند تا که اتانسه عموی پسر دلیلشم.بود شده قبل

 .میرسه هگمتانه

 وابخ برای درگیره قدری به اتانس که هست شبی چند همین برای 

 . کابوسام برگشت با شده مصادف این نمیادو اتاقم

  منه مرگ شباهتشون تنها و اند شکل یک به شب هر که ایکابوسه

 میشه ترسم باعث همین و خواب تا شبیه واقعیت به ،بیشتر

 و.یارمب بخاطر چیزی شاید تا کردم فکر بهش ها بار که معین،اسمی.

 .است نتیجه بی افکارم تمام بگیرم،ولی بهش اشنایی حس یا

 .مایوسم بابت این از چقدر و



 یهشب انقدر خواب یک میشه مگه خوابن،ولی فقط نااو میگم گاهی

 هام اموزش قدری به اتانس دستور به روزا ؟این باشه واقعیت

 . میشم هوش بی خستگی شدت از گاهی که شده فشرده

 وابخ کمبود ،دچار روزانه های تمرین و  ام شبانه کابوسهای وجود با

 .شدم

 ... باید واقعا  سخته  الود خواب منِ برایِ شرایط این تحمل 

 

 ! دیگر بخورید بانو-

 نگاهی بهش و شدم تهم سرو بی فکرای خیال بی الیا صدای با

 .میکرد اشاره شام میز به دست با که انداختم

 ؟ نفهمیدم که چیدَند شامو میز کی

 

 . خورم می-

 رهخی بهش و کَندَم کبابی مرغ کنار از گوشتی تیکه چنگال با

 ظرف داخل و چنگال شدمو بلند جام زا انی تصمیم یک توی.شدم

 .ینمبب الیا و ها ندیمه صورت توی و تعجب تونستم می.کردم پرت



 ؟ شده چه را شما بانو-

 بیاورند؟ دگر خوراکی تانبرای بگویم

 . دادم و الیا جواب میز از شدن دور حین

 

 .میرویم اتانس سرای ،به کنند جمع رو میز بگو نه-

 رمان؟..سرو...رایی..س-

 :  گفتم میرفتم در  سمت به که طور مونه

 . بخورم همسرم با رو شام خوام می ایشان، سرای اری-

 جاش سر خشک چوب مثل که انداختم بهش نگاهی شونه روی از

 . بود واستاده

 زدم صدا اسمشو وار هشدار

 ،صداشو شدم خارج در از بلند های قدم وبا کردم بهش الیاپشت-

 میگفت که میشنیدم

 

 ....بیاوردید سرورمان سرای به میوه و خوراک از بانوظرفی یمامد-



 داخل اومد، می سرم پشت دو با که هاش قدم بعد،صدای دقیقه چند

 .شد می اکو سالن

 .کنید.. صبر.. اندکی.. بانو-

 قدم تند رچقد کردممگه نگاه میزد نفس نفس که الیایی به و ایستادم

 !؟ براشتم

 درگیر سخت ها روزا این سرورمان که شده؟میدانید چه را شما-

 ....؟ اند راد مه جناب ورود مقدمات

 پریدم حرف وسط

 

 .میرم دمخو بیایند، من پیش توانند نمی ایشون که ،حاال الیا میدونم-

 . کن بیهوده،همراهیم های پرسش جای به هم تو

 

 به و مکرد بهش پشت.بفرمایید بانوفرمانبردارم طلبم می پوزش-

 . ادمد ادامه راهم



،ات داخل که بودممیدونستم اتانس اتاق در جلو بعد دقیقه چند  اقشِ

 حال در و رزم میدان داخل یا. بودم شنیده ها ندیمه و ها سرباز از

 کشوریه مداراک و اسناد بررسی حال در دائم یا و است مبارزه

 صدای که برگردم خواستم و شدم پشیمون امدن از ای لحظه برای

 شنیدم و الیا

 ؟ نمیشوید داخل نوبا-

 

 .میرویم االن چرا چرا،-

 . شنیدم رو صداش ثانیه چند از ،بعد زدم در به ی تقه 

 

 .شوید داخل-

 جا همین که کردم اشاره الیا به ورود از قبل.  کردم باز اروم و در

 و کاغذها زا بود پر میز روز بود، نشسته بلندی پایه میز پشت.بمونه

 ولمشغ و بود شده خم میز روی نیز، خودش و شده نوشته پوستهای

 .بود پوست روی چیزی نوشتن

 :گفت بهم نگاه بدون



 

 .میشنویم-

 قیقاد ،وقتی برداشتم قدم سمتش به صدا بی و ،اروم زدن حرف بدون

 عجبت با و اورد باال سرشو تا کردم وصبر لحظاتی رسیدم کنارش

 .انداخت نگاه بهم

 بانو؟ کنید می چه اینجا-

 جاش رس صاف حاال که اونی به توجه بی اراده، بی و یذات شیطنت با

 تامودس و نشستم پاش روی کرد، می نگاهم سئوالی و بود نشسته

 .کردم حلقه گردنش دور

 بخونم، و ناباوری و تعجب اش شده گرد چشمهای از تونستم می

 نمیکردماز ،تعجب اورد می در شاخ دوتا اگه که بود جوری حالتش

 :گفت لکنت خندیدمبا ریز ریز شاخ با تصورش

 و..ن..ا..ب-

 

 . کنیم خرسندتان حضورمان با و امده دیدارتون به گفتم-

 :گفتم میکردم، جا بغلش توی بیشتر خودمو که حالی در



 

 به نگاه شیطتونش چشمهای و اخم برمبا تونم می مزاحمم اگر-

 :گفت و انداخت وضعیتمون

 

 .نیست چنین این -

 

 .کرد متعجبمان تانناگهانی حضور فقط..ااا-

 .کرد ای اشاره وضعیتمون به دست با بعد و

 

 ... نشستنتان اینچنین و-

 ونهگ ذاتی ای عشوه و لبخند با بگه، حرفشو ی ادامه اینکه از قبل 

 .بوسیدم اشو

 دست زا باعث دوری این یا و شدم تنگش دل بگم بهش تونستم نمی

 . نداشتم زدم که حرکتی برای دلیلی یا شدهو ارامشم دادن

 . نشستم پاهات روی اراده بی: گفتم می ؟ میگفتم چی واقعا

 کرد؟ می باور اونم



 . میکرد ام مسخره فقط! هرگز

 

 : گفتم کردمو ای اشاره میز ،به بحث کردن عوض برای

 

 ؟ شده تموم-

 .داد فشار خودش به منو کمرمو دور انداخت دستشو

 

 .میگردد تمام بعد اندکی-

 ! اومد در صدای ببوستم هک کرد خم سرشو تا

 .بود رفته یادم و شام پاک

 دستهاش با نشدم،پهلوهامو متوجه که گفت چیزی لب زیر کالف

 .کنه بلندم کرد، سعی و گرفت

 

 . باشد مباشر کنیم گمان  برخیز-

 . ایستادم کنارش و شدم بلند پاش روی از



 

 .بخوریم هم با بیارند شام  گفتم نیست، مباشر نه-

 :گفتم بلند دایص با بعد

 های سینی با شدند اتاق وارد دیگه ندیمه دو و شویدالیا داخل-

 . بود خوراکی از پر لب لبا که گردی

 

 ؟ نخوردید چیزی ایا -

 

 خوردید؟ شما نه-

 . گشتیم غافل خوردن ،از تنگ وقت و بود بسیار کار مرا نه-

 

 ؟ بخوریم باهم پس-

 

 بانو اری-

 



 ؟ دهید می خروج اذن من، سرورم،بانوی-

 گرفتم اتانس از نگاهمو الیا صدای با

 . بروید میتوانید اری-

 به و شد دبلن میز پشت کشیدماز و گرفتم و اتاس دست الیا رفتن با

 و بریون مرغ با روش حاال که اتاقش داخل خوری غذا میز سمت

 نون و میوه ، معطر های سبزی ، گوشت خوراک از پر های ظرف

 .رفتیم بود، شده پر شراب ایه جام و تنوری های

 

 .بشینه کردم اشاره اتانس به و کشیدم عقب رو صندلی

 ستد شو شست مخصوص لگن بعد نشست، اشکار تعجبی با اونم

 اب دستاش روی مخصوصش پارچ با و گذاشتم پاش روی رو،

 ندیمه ات گذاشتم ای گوشه و پارچ و لگن شد تموم کارم وقتی ریختم،

 هاش دست کردن خشک حال در که اتانسی تسم به و کنن جمع ها

 نشستم پاهاش روی دوباره فکر رفتمبدون بود

 یدهبع من از حرکات این چون. بود اورد فشار روم زیاد خستگی قطعا

 ؟ بخوریم-



 

 

 ؟ اینگونه-

 .بارید می تعجب حرفش کلمه به کلمه از

 

 نمیشود؟-

 

 :گفتم خیال دشواریبی به اما میشود-

 . بخوریم پس-

 .گرفت می لقمه خودش منو برای اتانس خوردن غذا اخر ات

 معذبه میکردم حس گرچه

 

 غذا هک بود ساعت نیم از بیشتر بودیم، نشسته هم کنار تخت روی

 . بودیم کرده سکوت دو هر ولی.بود شده تموم



 برابر در انقدر چرا ؟و میشه چی اخرش که بودم این فکر تو من

 ؟ ضعیفم و ام پرو اتانس

 ... اون و کردم نمی درک مواحساس

 هرچند)مدار پرویی زن چه بگه ،شاید کنه می فکر چی به نمیدونستم

 کنه می فکر عموش پسر مورد در هم شاید یا(  نیستم زنش من

 .بخونم ذهنشو تونستم می کاش

 

 اتانس -

 .داد بیرون مانند اه که شنیدم نفسو صدای

 ؟ شدم کردنش فکر مزاحم یعنی چرا اما

 

 بانو بلی-

 

 کنی؟ می فکر عمیق طور این چیزی چه به -

 این بهاد با شدیدا اون فضول،گرچه ای دختره توچه به بگه االن خوبه

 .نمیزنه و حرف



 گفت مکث کمی با

 

 ادبه با گفتم ایمدیدی خسته کمی هیچ-

 میمانید؟ نزدمان را شب-

 ؟ بمونم -

 

 بمانید-

 گهدی تخت روی از پاشدنش با ولی اومده خوشم کلمات بازی این از

 .کردم دنبال حرکاتشو سکوت توی و ندادم ادامه

 لذت جوری یه االن ولی. شد لخت وقتی ، ترسیدم چقدر اول شب

 !کارش این از برم می

 

 

 ؟ بیاورند لباسی و جامه برایتان بگویم-

 



 . اوردم در بلندمو پیراهن سختی به شدم بلند نهمنم-

 ولا قسمت و بود زانو روی تا هک کوتا کتان پارچه یک پیراهن زیر

 .بودم پوشیده رو بود اصلیم لباس

 . کشیدم دراز اتانس کنار لباس  همون با

 حساب من روی دوست یک عنوان به که:) بگم بهش خواستم می

 نه اما( کنه باز

 که بگم جوری چه دونستم می نه کردم، پیدا و مناسب کلمات

 .نکنه بدی برداشت

 

 !میدونی؟-

 

 ؟ را چیزی چه-

 

 . سخته برات معاونت اومدن دونم می.. نگرانتم،اا-

 



 نوانع این از شدیدا بودم فهمیده جدیدا عموت، پسر بگم نخواستم

 . متنفره

 

 !بگی سخن باهام تونی می خواستی وقت هر-

 . بندیم جمله با توسرم خاک

 

 

 حافظمان پاک یزدان ، بانو نباشید نگران-

 .بود خواهر

 

 .گفتم جدی من-

 شود می ایم خسته.داشت خواهیم یاد به را حرفتان بانو باشد-

 خوابید؟

 

 



 . بخوابیم.. اره..اره-

 داغش های ،نفس گذاشت سرم روی سرشو و کشید اغوش به منو

 قدرچ نمیدونم. میشد تنم مورمور ،باعث میخورد سرم پوست به که

 طمئنم وقتی.پیچید گوشم تو منظمش های نفس صدای که گذشت

 وابهخ شدم

 گفتم ناخوداگاه بوسیدم لختشو سینه روی

 

 .هستی که سپاسگزارم-

 .شدم هم موفق بخوابم، کردم سعی 

 

 رشه نزدیکی در میرسند،اکنون شهر به فردا بامداد گویند می-

 .اند کرده اطراق

 گوش هم الیا های حرف به میزدم، قدم باغ داخل که حالی در

 .میدادم

 

 ؟ فردا-



 

 بانو اری-

 نیامدن؟ مشبا چرا-

 

 تازه دمی را ،امشب اند خسته امده تاخت به گویند می بانو، نمیدانم-

 .نباشند حال اشفته و رنجور سرورمان دیدار برای تا کنند می

 

 !منطق با چه-

 .انداختم نگاهی  بهش و ایستادم سرم پشت  الیا نکردن حس با

 شکنار و برگشتم و قدمی ،چند بود خیره نقطه یک به ایستاده

 .نگاهش مسیر به  دوختم چشم و ایستادم

 ؟ پاتیسه

 حال در پاتیس بودن زیاد ها خزه و ها درخت که جایی باغ ته تقریبا

 !بود درخت با زدن حرف

 !؟ است دیونه

 زدم لب اروم



 !؟ نیست پاتیس-

 قیافه ترسیدهبا یهویم زدن حرف از فهمیدم الیا پریدن جا از با

 :گفت پته تته با برگشت سمتم به زده وحشت

 

 .تاریکیست به رو هوا داخل برویم... است بهتر... بانو... نه-

 ؟ مشکوکه اونقدر پاتیس چرا

 !؟ میزنه حرف درخت با ادم مگه

 .میزنه حرف موبایل با بگم که نشده اختراع هم موبایل

 رفتم جلو قدم چند صدا و سر بدون اون به توجه بی

 ... بانو-

 

 هاسرباز دست میدمت بشنوم صداتو، ببینم بیا الیا هیییس-

 اهاشب جدی اونقدر وقت ببینم،هیچ نگاهش توی و ترس میتونستم

 دروغ بهم وقت هیچ ششمم حس بود، الزم االن ،ولی نزدم حرف

 پاتیس هم ترسیده الیا هم که هست چیزی یک مطمئنم نمیگه،

 .میزنه مشکوک



 یک شتپ تقریبا. رفتم جلو ام دیگه قدم چند صدا بدون و اروم

 صدای.میشنیدم وضوح به صداشو حاال گرفتم، پناه سال کهن درخت

 .اومده سرم پشت که میداد اطمینان بهم الیا لرزون های نفس

 با هک بندازم پاتیس به دوباره نگاهی کردم سعی اون به توجه بی

 .زد خشکم درخت پشت ای غریبه صدای شنیدن

 

 !معناست؟ چه به سخن این میدانی-

 

 ندارم... شکی من...میدانم-

 ترسیده و بود تر ضعیف پاتیس صدای

 

 ام خدمت در تو بدان اما. گویم می ایگفته که را انچه هر ارباب به-

 پیمانمان هم و بوده

 بده جوابشو پاتیس تا کشید طول دقیقه چند

 



 نقشه در مرا باشد امان در اربابت گزند از من معشوق که مادامی-

 بدانید پیمان هم خود ای

 

 .رسید نخواهد یارت به نباش،گزندی فتهاش-

 هک معجونیست همان بگواین ما به ای شنیده و ای دیده انچه هر تو

 .اند اورده شاهان شهر از را ،این ای کرده طلب

 .نیست چیزی که او کند می رام را شیر اش قطره چند

 که مدید و دستش فقط ولی میزنه حرف داره کی ببینم کردم سعی

 .گرفت پاتیس طرف به رو کوچیک کوزه یک

 

 ...که میدانی نمیرساند، او به که گزندی-

 رینت نزدیک زیر گرفتم و الیا نفردست چند پای صدای باشنیدن

 هک کشید طول دقیقه چند.شدیم قایم بود، رز قضا از که گل بوته

 ، نیومد صدای دیگه

 پناه درخت پشت دوباره و شدیم بلند ها گل وسط از سختی به

 .گرفتیم



 !؟ چی یعنی.نبود اونجا کسی دیگه کشیدم که سرک

 !؟ کنه می خیانت داره پاتیس

 !؟ شاهان شهر

 داشت مخفیانه چرا پس کرد، نمی خیانت اگه کیه منظورش!؟ او

 ....دید؟ می و کسی

 

 ؟ مینگرید اینگونه چیزی چه به من بانوی-

 هب است دقیقه چند دونم ،نمی اومدم در هپروت دنیا از الیا صدای با

 .ام خیره پاتیس خالی جای

 به امه لباس جای چند انداختم بدنم به عمارتنگاهی به برویم هیچ-

 .بود شده پاره گل خارهای خاطر

 .بود افتاده خراش دستمم جای چند

 

 آید؟ نمی بانو-

 .بود ایستاده تر اونطرف قدم چند حاال که کردم نگاه الیای به

 .گرفتم و دستش و رفتم سمتش به



 حلقت از را زبانت شک بی بداند کسی اگر رُخداد امروز انچه از-

 .میسپارم جالد دست به را تو و کشیده بیرون

 نهمی ، چرا  وراج و فضول ولی نیست چینی خبر دختر میدونستم

 یسپات بفهمم اینکه از قبل ،اگه بندازه سر درد به رو ما بود ممکن

 بشه دار خبر فهمم می چیزی من اینکه از اون کنه، می چیکار داره

 .ببره بین از یا کنه انکار چیزو همه ممکنه

 .ندارم مدرکی حتی من

 عمارت سمت به الیا ی پریده رنگِ و زده بهت قیافه به توجه بی

 .رسوندم اتاقم به خودمو و رفتم

 

 سمت به نفهمیدم، ازشون هیچی کی عصرونه خوردن و حمام از بعد

 .افتادم راه اتانس اتاق

 ، بپرسم سئوال ازش مستقیم غیر نمبتو شاید

 حس لیو اتانسه محبوب البته و دار وفا افراد جزو پاتیس که میدونم

 یم کاری داره پاتیس مطمئنم نمیگه دروغ بهم وقت هیچ من ششم

 . کنه



 

 وارد زدن در بدون رسیدم اتاقش به وقتی

 . شدم 

 ..... که

 منمبود من خیره حرکت بدون اتاق وسط پوششی هیچ بدون اتانس

 های قطره بودم اون ی برنزه و خیس بدن خیره شده خشک در دم

  میشدن گم پهنش سینه روی و لغزیدن می گردنش رگ روی از اب

 دیدم  اوردم تر پایین کمی که نگاهمو بود، ماهیچه بدنش یهمه

 گرفته بدنش جلوی دستشو

 

 اریانا بانو-

 عیتیمباموق چه توی بفهمم شد باعث حرصدارش و محکم لحن

 رارتح صورتم بیروناز پریدم اتاقش از سریع خفه جیغ یک کشیدن

 وردما شانس دویدم اتاقم تا کشیدن نفس حتی بدون بیرون، میزد

 .میکردند شک عقلم به وگرنه ندید منو مسیر توی کسی

 



 زج انگار بیرون دادم محکم نفسمو رسوندم، اتاقم به خودمو وقتی

 . بود وممسم محیط بقیه اکسیژن اتاقم

 .رفت نمی کنار چشم جلو از بدنش هم ثانیه یک حتی

 .بودم دیده و لختش تنه باال قبل

 ... االن ولی

 

 و یدهکش پاهای ، شاهکار یک بود، یونایی مجسمه یک شبیه اتانس

 ایش ماهیچه

 برجسته های کرد،رگ می چکه موهاش از که ابی های قطره

 زممغ از فکرشو بتونم که دادم تکون بار چند بدنشخدایاااسرمو

 . بود شده لعنتیگرم.شد می مگه ولی کنم بیرون

 حالم ات کشیدم عمیق نفس چندتا.کردم بازش و رفتم پنجره سمت

 . اومد در صدای که بشه بهتر

 

 



 و دهپوشی لباس که حالی در اتاقم توی اتانس اومدن شویدبا داخل-

 مدست راختیا بدون کردم حس صورتم توی خون دویدن.بود مرتب

 کرده وقت که بودم فکرش تو دقیقه چند گذاشتممگه ام گونه روی و

 ؟ بپوشه لباس

 

 

 داشتید؟ کاری ما با امدید اتاقمان به-

 نی،یع بست نقش ذهنم توی صحنه اون دوباره حرف این گفتن با

 .شستمن صندلی ترین نزدیک روی ملتهب بدن منبا ام جنبه بی انقدر

 . نداشتم زدن حرف قدرت حتی

 

 ؟ است خوب عمارتمان ی بانو حال-

 و دستش و اومد سمتم به بود معمول حد از تر سریع که های قدم با

 .گذاشت پیشونیم روی

 

 



 مچ هش دور ازم خواست کنیمتا خبر را طبیب باید است داغ تننتان-

 :گفتم ام شده چفت لبای بین از زور گرفتمبه دستشو

 بم..خو-

 

 ؟ دارید تب تاس سرخ رخسارتان نکنیم گمان-

 

 شد، گرمم  یهو فقط خوبم نه.. نه-

 باال داد ابروشو تا یک

 

 ... گرم-

 ؟ فصل این در هم ان

 

 ی..بل-

 بگیره مچ خواد می انگار که بود جوری نگاهش حالت

 عوض و بحث و کردم جور جمع خودمو سختی به



 

 نمی که فهمید اونم شنیدمانگار ها ندیمه از چیزی یه من اتانس-

 خشنی لحن و شده تنگ های چشم با که بدم ادامه و بحث خوام

 :گفت

 

 ؟ را چیزی چه-

 :گفتم شدم دُچار ترس خاطر به که لُکنَدی شدبا اینجوری چرا

 مس..بپر الیا.. ززز...اااا....چیخواستم... یعنی.. شاهان شهر... شاهان-

 .کشیدم لت..خجا ولی

 ندشوبل های نفس ایصد کرد، زدن قدم به شروع  و شد بلند کنارم از

 سمتم به ، دیگه عمیق نفس چند از بعد  بالفاصله.  میشنیدم راحتی به

 .اومد

 ؟ شده خشمش و ترس باعث چیزی چه

 

 شدید؟ داخل  اتاقمان  به ،اینگونه پرسشی چنین برای-

 



 ..من طلبم می پوزش-

 .میده انجام است کالفه وقت هر که کاری.پرید حرفم وسط

 

 !پاسارگاد-

 .است پاسارگاد اهانش شهر

 انداختم باال ابروی

 دوره؟ خیلی-

 

 .است شهر همین نیز گاهتان اری،زاد-

 واقعا؟-

 ؟ دشواره و طوالنی مسیر هگمتانه ،یعنی اینجا تا پاسارگاد از

 

 ماه و روز چندین بانو اری-

  بیایند؟ میتواند همه-



 نای یاندک مردمِ جنگی،اماسربازان ،گاهی پیکها و ،تاجران شاهان-

 .پیمایندمی را راه

 

 چیست؟ برای ها پرسش این-

 .بیاد کاروان یک بره می زمان چقدر ببینم خواستم می-

 کشی پیش ای پیک توانم دارم؟می پاسارگاد در بستگانی گفتید شما-

 کنم؟ روانه برایشان

 

 .توانید می  اری-

 ... برایم توانند می هم انان-

 :گفت کالفکی با

 

 بانو اری-

 بگم؟ باید خاصی کسِ به-



 سوی این به پاسارگاد و پارسه از که کاروانی تنها تازگی به-

 همین مبداءشان همه که ما، های پیک و بوده راد مه امده،کاروان

 ما مقصدشان و بوده کاروان

 ان رد شهر نام)سارد حاصلِ اخبار ،تا کنید پیشه صبر باید اندکی

 تانیندیمه برای نیز را یپیک شاهی پیک همراه برسد، ما به(دوران

 .فرستاد خواهیم پاسارگاد در

 زمان ان در و کرده فراهم برایشان خواهید،بگوید می که انچه هر

 ؟ کاروانه تنها راد مه پس.کنیم روانه

 

 سرورم گذارم سپاس-

 برای و بگه خواد می چیزی انگار دوخت بهم نگاهشو تردید با

 !دودله گفتنش

 :پرسیدم سنگینش نگاه زیر از کردن فرار برای

 شده؟ چیزی-

 .کرد زدن حرف به شروع من به خیره نگاه ثانیه چند از بعد

 



 را شب هر همسرمانگرچه و هستید ما عمارت بانوی شما-

 اه ندیمه گفتیم.سواست هم از سرایمان اما عیش، هم و همبستریم

 .بیارایند شما و ما برای مشترک سرای

 ان و کرده برگزار را پیوند این یکوبیپا و جشن راد مه حضور در تا 

 .بداریم خرسند را

 ؟ نیست مخالفتی ، امر این برای که را شما

 :گفتم میزدن برق شادی از که چشمای با

 

 سرورم منه شادمانی و خرسندی باعث-

 باد با.انداخت پنجره به نگاهی و کشید عمیق نفسی بهم نگاه بدون

 و شد کشیده پنجره  سمت به منم نگاه خورد بدنم به که سردی

 .ببندم و پنجره و شم بلند خواستم

 .نشست پام رون روی دستش که

 تا گشته مستقر  شرقی یدروازه نزدیکی در همراهنش و راد مه-

 هب نیمروز از پیش و شده روانه سو این به فردا بامداد.گیرند دمی

 .رسندمی اینجا



 همیدف اونم نگارمیدونستما خودمم که رو کردماینا نگاهش سئوالی

 :داد ادامه که

 

 را او ، سرایند این مهمان همرانش و او ، بانو کنید دوری راد مه از-

  و خون هم نه ماست، نزد را سوای چند که بنگرید  مهمانی چشم به

 ؟ بانو ماباشد یریشه

 ؟ اعتماده بی بهم یعنی

 وضعمم از اش قیافه دیدن با که بتوپم بهش و بگیرم گارد خواستم

 یم نگاهم بود زده چنگ رونمو محکم دستش با.کردم نشینی عقب

 .کرد

 .دید اشکارا توش میشد و  ترس که نگاهی 

 ترس؟

 اتانس؟ اونم

 یم قسم باکیش بی و شجاعت به سرزمینش مردم تمام که کسی

 !خورن؟



 التماسم هاش چشم با اینطوری من مغرور مرد که داره چی راد مه

 ؟ شده کبود رنگش و کنه می

 

 برادرت اگه حتی نمیشم نزدیک مردی هیچ به تو جز من اتانس،-

 .باش نگران لطفا پس باشه

 ؟ میگرده؟صداقت چی دنبال  تا انداخت نگاهی ها چشم به

 هتیر طوسی حاال چشمهاش طالی ابی رنگ زدم، زل بهش مستقیم

 .بود شده

 .دارم اعتماد بهش که مردیه تنها اون شه مطمئن بزار

  هاش چشم و شدن باز  کم کم اخماش ، حرکتم و فحر این با

 که شده راحت خیالش انگار ، گرفت ارامش و شیطتنت رنگ دوباره

 .اومد در معمولیش حالت به و شد طبیعی صورت رنگ

 .شد تر نزدیک بهم و داد ماساژ پامو ران دستش با اروم

 

 ازاتیمج چه شدن وارد اتاقمان ،به ما ورود اذن بی میدانند بانو ایا-

 ؟ دارد پیش در



 دقیقه چند انگار نه انگار کرد عوض و بحث جوری زیرک، مردک

 .بود چلونده پامو رون و میکرد سکته داشت پیش

 . کردم براندازش شرور نگاهی با و کشیدم عقب رو خودم کمی

 

 ؟ دبگردن اتاق در برهنه نیست ایشان شَان در میداند سرورمان ایا-

 قبع خودمو کشید، سمتم به خودشو بود لبش روی که لبخند با

 .خورد صندلی دسته به کمرم که کشیدم

 وردنا اتاقم به تازه و میشد محسوب مبل جورایی یه که صندلی این)

 وشر تونن می خودم اندازه نفر سه راحتی به که چوبی صندلی یک ،

 دلیصن این کوچیکه چقدر فهمیدم اتانس وجود با االن ،ولی بشین

 .(!.نفره چند

 کنار و بودن انداخته پوستین چند روش نباشم اذیت اینکه برای) ...

 شیسفار که بود مبلی جورای یه گذاشتن، پنجره به مجاور و  دیوار

 ( ساختن برام

 



 هک جوری کشید خودش سمت به منو و پشتم انداخت دستشو یک

 .افتادم اغوشش توی

 :زد لب خمار های چشم با صورتم توی و

 ؟ کنید می سرزنش مرا شدید اخلد اذن بی شما-

 

 .ندارم اجازه به ،نیازی هستم همسرتون من-

 

 این بودیم،دیدار اغوشی هم و عیش حال در یمانندیمه با شاید-

 .عمارت بانوی برای بود نخواهد پسندیده صحنه

 .... هرزه پرووو، بچه

 کشیدم بغلش از وخودمو کردم دادنش فوحش به شروع دلم تو

 سمت به شدم جدا ازش راحتی به نداشت تظارشوان چون بیرون

 .بستمش و  رفتم پنجره

 روش و رفتم تخت سمت به اش گرفته و پکر قیافه به نگاه بدون

 .کشیدم دراز

 :گفتم دلخوری و لوس لحن با



 

 و ما خسته من بگیرید، اغوش در و بخوانید فرا را یتانندیمه پس-

 .دارم تیمار و استراحت به نیاز

 . کردم نگاه بهش و پریدم جا از ترس از بلندش قهقه صدای با

 مهخی تنم روی و  اومد سمتم به ، بود شده سرخ خنده از که حالی در

 .زد

 

 .نیست تانشایسته رفتاری چنین این ، من بانوی-

 

 دیمهن همون پیش برید روم از بلندشید است، شایسته هم خیلی-

 .اتون

 داخت،ان روم بیشتر خودشو خندون چهره با

 .نداشتم حرکتی کوچکترین قدرت دیگه که جوری 

 .بخورم تکونی کردم سعی کالفکی با

 خواهشا پاشو من روی از اتانس-

 .است اسوده خاطرمان و راحت جایمان-



 

 سنگینی پاشو گودزیال نباشه الهی-

 

 :گفتم درموندگی کردند؟با گویی بیگانه بانو باز-

 پاشو اتانس-

 روی وار نوازش اریانادستشو یستن مقصدی اغوشت جز مرا-

 .کشید صورتم

 یباز به موهامو که حالی بانودر بگذار اشتیاقم پای بر را امحمِزا-

 .بود گردش در لبم و ها چشم بین نگاهش بود گرفته

 

 :گفت خمار و بم صدای بودم؟با ام ندیمه با گفتی چرا پس-

 

 شاید بانو، شاید گفتیم-

 و ودندب نگذاشته برایمان پوششی ها هندیم بودیم امده استحمام از-

 .بخوانیم فرا را مباشر که   بودیم ان از تر خسته

 امدیم، بیرون گرمابه از به حال همان در



 .شدید داخل اذن بی شما که

 

 .کردم حس صورتم توی رو خون حرکت صحنه اون به فکر با

 :زد پچ لبم روی اروم

 

 گشته سرخ چنین این که  یستاپوشیده و سِتر چیزی بینمان مگر-

 ؟ اید

 :کردم زمزمه خفه صدای با

 موهام توی دستش شدن چنگ و لبم روی لبش چسبیدن نهبا-

 .زد استارت رو معاشقه و اغوشی هم یک شروع

 کاری هاتن گذاشته، تنهام کار بهونه به اتانس که هست ساعتی یک

 بلند احتیر لباس  یک پوشیدن بدم انجام تونستم  رفتنش از بعد که

 .بود

 .نمیزاشت راحتم خیال و فکر هر

 ؟ بدم قرار هم کنار  رو ذهنم چینای جور تونستم نمی

 



 .زدن حرف بلند و رفتن راه به کردم شروع

 ؟ کنه می پنهان رو چیزی چه  داره پاتیس

 از ونما یعنی افرداشه، ترین وفادار جزو پاتیس گفته بارها اتانس 

 ؟ داره خبر پاتیس امروز مالقات

 ؟ راده مه علیه توطئه یک این نکنه

 ؟ چیه برای کاری مخفی همه این بود اون علیه بر اگر نه نه

 !!چرا بفهمهاما کسی خوان نمی احمق خب

 ؟ اتانسه موقعیت برای بزرگیه  تهدیدی چنین راد مه یعنی

 ؟! خبره چه اینجا

 !دونه می الیا کنم می حس

 یعنی صحنه، ونا دیدن وقت استرسش نگاهش، توی ترس اون

 انسات شاهان شهر گفتم وقتی پس! اس توطئه میدونه؟اگر چیزی

 میداد؟ نشون واکنش باید

 ییعن! کجاست شاهان شهر گفتم وقتی نه ترسید قبلش امااون

 هچی اون! نمیدونم؟ من که هست چیزی کنه؟ می پنهان و چیزیاونم

 ! اتانسه ترس باعث من، طرف از فهمیدنش



 

 !!شاهان شهر

 ؟ خودشه کاروان  داخل جاسوس یعنی راده مه علیه بر توطئه هاگ

 شهمهمون وقتی اونم راد مه کشتن با که احمقه اونقدر اتانس یعنی

 بندازه؟ سر درد به خودشو

 بود؟ کی مرد اون

 !بود بزرگ که اش سایه باشه هیکل درشت کنم می فکر

 ؟ارباب میشه مشخص کسی سایز سایه روی از احمق چه من اخه

 کیه؟

 موهام کشیدن به شروع و انداختم اطراف به نگاهی کالفه

 ور چیزی هیچ فهمم نمی!ترکه؟ می مغزم داره لعنتی لعنتی.کردم

 !فهمم نمی

 اند؟ راز و رمز از پر عمارت این ادمای چرا 

 !؟ خبره چه شده خراب این توی

 کجا از.افتادَم گیر سخت مارپیچ یک یا بزرگ معمای یک وسط انگار

 ؟ فهمیدن برای کنم عشرو



 ؟!!اتانس

 . بگه ؟محاله! بدونه چیزی اصال اگه

 اعتماد مورد به کنه باور محاله میشم،چون بدبخت ندونه هم اگر

 .مضنونه کال که پاتیسم بزنم تهمت فردش ترین

 خودشه ، خودشه!الیاااا

 طرف به!ندیدمش  اومدم  باغ از اینکه از بعد کجاست؟ الیا اصال

 .کشیدم کنارشو نگز و رفتم تخت

 .شد اتاقم وارد یندیمه بعد دقیقه چند

 

 !کجاست؟ بانوالیا فرمانبردارم-

 :گفت پته تته با بعد و کرد نگاهی بهم تعجب با

 

 اگاه ار کنند،شما استراحت را دمی گفتند بود، ناخوش حالشان بانو-

 ؟ نکردند

 ! دارم خبر من گوگفته دروغ موزی

 



 

 .بیایند مانسرای به سریعا بگوید شانای به رفت یادمان... اه-

 اتاقم به االی که بود نگذشته بیشتر  دقیقه چند ندیمه رفتن از بعد

 اب!استراحت؟ حال در بود درد سر که باال دادم ابرمو تای یک اومد

 .رفتم سمتش به نشست لبم روی خوداگاه نا که پوزخندی

 

 تاقتا از سریع یکم!استراحتی حال در و بده حالت که گفت ندیمه-

 ؟ نیومدی اینجا به

 داخلش از رو ترس شد می راحتی به که شده درشت های چشم با

 صحبت به کرد شروع خوند

 دستمو نداشتم هاشو مِن مِن ای مهحوصله...ندی...دیدم...من...بانو-

 :گفتم و گرفتم باال کافیه معنی به

 

 .بشنوم چیزی خوام نمی -



 مایچش از که چیزی. داد بیرون محسوس نا نفسشو گفتم که اینو

 خانمخیال الیا راحت نفس برای زوده هنوز نموند پنهون تیزم

 !کردی؟

 .دارم ها نقشه برات 

 دادم ادامه بعدش بالفاصله 

 

 ردمک مکث کمی.بشنوم چیزی خوام نمی سئواالتم جواب جز البته-

 .کنم بیشتر حرفمو گذاری تاثیر تا

 اش پریده رنگ به توجه بی

 .نشستم مخصوصم صندلی روی و رفتم شومینه تسم به

 نفهمی و بازی خنگ دارهکافیه نظر زیر حرکاتمو که بود حواسم

 .ردمیک ات خفه بودن برف زیر االن تا باشی هم کبک اریانا،دیگه

 :گفتم سرد و زدمخشک روم به رو صندلی به ای اشاره دست با

 

 بشین -

 کرد، اومدن جلو به شروع تعلل با



 هک بکشمش خوام می انگار نرسه، ام دیگه ساعت دو تا که جوری

 جلو میاد سانتیمتری

 بلند دمق چند با گفتم اینو نداریمتا وقت فردا تا سریع الیا سریع-

 .نشست و رسوند صندلی به خودشو

 نگاهی مضطربش حرکات  و  صندلی روی نشستنش حالت به

 .انداختم

 از عدب خبر چه بفهمم یدبا ولی رفتارها اینجور سخته خودمم برای 

 :پرسیدم عمیق نفس یک

 .تانداخ نگاهی بهم و اورد باال نگاهشو بگوبلخره میدونی چی هر-

 

 بانو نمیدانم چیزی.. من.. من-

 ؟ اره بیفته ها سرباز دست به خواد می خانم الیا اینکه مثل نه-

 

 ...من بانو خیر-

 

 .بپرسم ای دیگه جور بزار الیا-



 

 ؟ شد اشفته حالت دیدی رو پاتیس جناب هک زمانی چرا-

 

 من.. من بانو-

 کش بی باشد، کار در دروغی و نیرنگ  اگر سوگند خداوندگار به-

 .نمیگذارمت زنده

 .افتاد لرز تنش به ،که بود سرد و سخت بیانم قدری به

 

 .نمیدانم چیزی من.... بانو-

 .بیاد راه باهام خواد نمی این اینکه مثل نه

 و مزد خیمه روش بیاد خودش به تا برداشتم و میز ویر چاقو سریع

 .گذاشتم گلوش زیر چاقو

 چشمای میدونی؟به چی داریبگو راه مرگ تا دمی الیا، دمی فقط-

 نگاه رحمی بی با  میزد موج توش ترس حاال که اشکش از خیس

 .کنه حرف به شروع تا کردم

 



 ...شنیدم انروز.... روز ان-

 !زنب حرف درست روز؟ کدام-

 

 را اشم سرورم  انکه از روزپس بانو،همان شد بد اصطبل در حالتان-

 بیبط اتاق روانه... دارو دنبال به نیز را.. من... من بردند، سرایشان به

 و عمارت شرقی قسمت در اتاقشان که.. میدانید... میدانید.کردند

 فریادشان... صدای.... صدای.هاست بخش دیگر... از دور.... از دور

 بانو شنیدم را

 اهدافش به عجوزه نگذارم،این خوردند می سوگند:) گفتند می که

 .ادیمد ترجیح قرار به را گریختن و ترسیدیم بانو، زدن نعره.(برسد

 

 ؟؟ همین-

 :داد ادامه سریع که کردم نگاه بهش شک با

 

 .ساختند ممنوعه دارو یک ، شنیدیم پیش چندی-

 کشیدم عقب کمی کردم می کمتر چاقو فشار که حالی در



 ؟ ممنوعه دارو-

 

 نیرنگ یا است راست بانو،نمیدانیم مرگ های دارو-

 زاییچی میگه حسم ولی چرا دونم نمی انداختم نگاهی بهش دیگه بار

 !نگفته که میدونه و

 به الهاب این  اینکه تا ، اوردم می فشار بهش بیشتر روز اون کاش ای

 .اومد نمی سرم

 یک بارنگ، یاسی ابریشمی لباس.انداختم دمخو به ینگاه آینه داخل

 از سرم، روی سفید حریر روسری یک و موهام روی ظریف تاج نیم

 .بود ساخته هخامنشی پرنسس یک من

 

 عالی.کردم تکمیل تیپمو چشمهام، داخل سرمه کشیدن با

 .!شدم،عالی

 زا که دوختم، الیای به مونگاه و گرفتم آینه از چشم در صدای با

 تمام درواقع بودم؛ولی کرده مرخصش استراحت بهونه به دیشب

 .بودم اخیر اتفاقات روی فکر حال در و دیشب



 

 .ودمب نرسیده خاصی ای نتیجه به الیا حرفای با و بودم گیج هم هنوز

 

 .انددروازه نزدیک سواران بانو-

 .برگردوندم رومو و دادم تکون سری

 .افتادم هرا در سمت به و انداختم اینه داخل اخرو نگاه

 وقتی گردونم؛ خالی سالن داخل هامو چشم شدم، خارج که اتاق از

 روی از عقب به برگشت بدون نیست اطرافمون کسی شدم مطمئن

 :انداختم الیا به نگاهی شونه

 

 

 آدم های نفس تعداد خواهیم می مایید گوش و چشم پس این از -

 ار ذهنمان شیپرس اگر حالت به وای الیا.بدانیم را عمارت این های

 .باشی نداشته برایش جوابی تو و کند اشفته



 سمت به سنگین و بلند های قدم با اشزده بهت قیافه به توجه بی

 رمس پشت الیا حرکت متوجه بعد دقیقه چند.رفتم عمارت خروجی

 .شدم

 رفتار اگه ایدیگه جور سردی، و خشونت جز آدماش و قصر این با

 ایدنکردم،ش پیدا رفتن برای راهی فعال که من میشن؛ سوارت کنی

 .کنم عمل قوی باید پس باشم، اینجا ابد تا

 همراه به که افتاد اتانسی به چشمم بیرون زدم عمارت از وقتی

 هاشون اسب روی سوارشدن حال در   پیشکارانش و هانفرمانده

 .بودند گرفته رو و عمارت  حیاط کل که سوار ۰۲ تقریبا. بودند

 

 . کردم ونتماشاش ترس با

 :گفتم الیا به رو

 .کنیممی همراهیشان نیز ما بگو فرمانده به و برو -

 

 ...بانو اما-

 :توپیدم بهش رو ساختگی عصبانیت با



 

 

 .کنیم می همراهیشان نیز ما بگو ایشان به گفتیم-

 بانو فرمانبردارم-

 .شد دور ازم و گفت اینو ایدرمانده حالت با

 ایکلمه چند و رفت اتانس طرف هب شدم، خیره رفتنش مسیر به

 .ردک اشاره ایستادم من که سمتی به انگشت با و زد حرف باهاش

 

 شد من سمت به اتانس توجه باعث همینم

 ستر از شد باعث این و اومد سمتم به بود اسب سوار که طور همون

 برم؛ عقب قدمی چند

 

 هب اسب از ترسم ولی بودم، خودم روی اشموشکافانه نگاه متوجه

 .نکنم داری ابرو که بود حدی

 



 ندشچ سیاه اسب اون از  چشم پیچید گوشم توی بمش صدای وقتی

 .شدم اتانس به خیره به و گرفتم

 

 ؟ دارند را همراهیمان قصد بانو-

 

 : گفتم لرزون صدای با

 

 کلمه تا کردم مکث کمی) این ایا هستم همسرتان و عروس من -

 ( کنم پیدا و مناسب

 دخو از را زاده اشراف یک خور در رفتاری که است ستهشای این ایا

 نرویم؟ مهمانمان پیشواز به و ندهیم نشان

 

 

 .کنند زین را اسبتان گویم نیست،می شایسته خیر-

 شد جدا بدنم از روح کردم حس گفت اینو تا

 ؟ نیام اسب با نمیشه...نمیشه-



 

 ؟ دارید را خر بر شدن سوار قصد ایا-

 

 سگ توله پسره

 

 

 .داریم را شوهرمان پشت بر شدن سوار قصد خیر-

 

 ان دهنم،هر روی کوبوندم دستمو سریع گفتم چی فهمیدم تازه

 یمهنی دو به شمشیر با وسط از و پایین بیاد اسب از بودم منتظر

 ... این جای به ولی کنه تقسیمَم مساوی

 

 تقریبا فاصله که همراهانش و ها فرمانده حتی که زد قهقه چنان

 .شنیدن صداشو داشتن ما با دیزیا

 

 



 منظور فهمیدن داردبدون دوست را تنمان بر سواری بانو پس-

 :گفتم حرفش

 

 بیاد؟ بدش که کیه-

 

 دورو استانه در هایمان مهمان که حالی در اینجا، است شایسته ایا-

 انایش به سوارکاری و برده سرای به را بانو هستند عمارتمان به

 بیاموزیم؟

 !برم؟ سرا به باید چرا

 هک چی یعنی بپرسم خواستم تا کردم نگاه بهش گیج حالت با

 خراب منحرف پسره.افتاد دوهزاریم

 

 

 :گفت لبخند همون یشانبا فرمانده با مردم این بر ننگ-

 .ایدکرده مارا تن بر سواری قصد مردم؟شما با کار چه تورا-

 ...که واقعا پشتته رو شدن سوار من منظور بکنم، غلط من-



 

 : گفت و زد قهقه دوباره

 

 است نگت وقت که افسوس! پنداشتند اشتباه خران با را ما بانو گویا-

 . میساختیم آگاه را بانو وگرنه

 

 من ، خیال بی رو اینا اصال نبود، این منظورم کنید ماگاه خواد نمی-

 ؟ بیام چی با

 :کرد هم توی هاشو اخم

 

 اماده ایارابه بانومیگویم دکر نخواهید گویی بیگانه راد مه مقابل-

 . کنند

 

 قهدقی چند رفت هاش سوار سمت به و کرد کج اسبشو سر هم بعد

 شد پرت ازشون حواسم سمتم به الیا اومدن کردبا صحبت باهاشون

 ..!میزند سرخی به است،رنگتان خوب حالتان بانو-



 

 الیا خوبم-

 اید؟ گشته چنین این که گفتند چه سرورمان-

 ؟..بدم توضیح ینما به باید من

 

 هیچ الیا هیچ-

 ایه صندلی سمت به بدم، خاتمه فضولیش به اینکه برای بعد و

 .نشستم و رفتم فواره کنار سنگی

 

 شبیه که ارابه یک سمت به و کرد صدام الیا دقیقه چند از بعد

 و اترزیب ارابه این کرد،ولی اشاره بود پیامبر یوسف فیلم هایارابه

 .دید روشو های کوبی طال شد می راحتی ود؛بهب اونا از بزرگتر

 

 جذاب واقعا این ندیدم چیزی چنین نزدیک از حاال تا که منی برای

 اسب اب متر یک از کمتر ایستادم، پشتش ترس با بود ترسناک و

 بشه زدیکن بهم تونهنمی و ستبسته اسب داشتم،میدونستم فاصله



 رو پاهامو و کرد می تنگ نفسمو بهش هم کمم نزدیکی همین اما

 ..شل

 

 ات حاال که هاییچشم برسیم،با دروازه به سریع میکردم خدا خدا

 عیس و انداختم زیرزیرکی نگاه اسب نداشت،به ایفاصله باریدن

 خارج با ربراب رفتنم عقب میدونستم اما کنم، نشینی عقب کمی کردم

 .است ارابه از شدنم

 فرو انسات گرم اغوش توی که برگشتم عقب به آشنایی بوی حس با

 : گفت و انداخت امشونه دور رو دستش رفتم

 .هراسانید اسب از چنین این که خورده کجا به سرتان نمیدانیم-

 

 : داد ادامه و زد مهربونی لبخند

 برویم پیشوازمهمانانمان به ارابه پشت بر همسرمان همراه اگر-

 مراهه و گذاشته تنها را ایشان ایست؟یاارزنده و شایسته رفتاری

 ؟ شویم سوارانمان

 



 به توجه کردم؛بی جا به جا بغلش توی لوس ایگربه یه مثل خودمو

 بوسیدم گردنشو زیر شدم بلند پا نوک روی بقیه نگاه

 

 .امده سراغتان که افتخاریست من همچون زیبا بانوی با همراهی -

 

 .کردم حس رو ارابه لرزیدن که جوری کرد، زدن قهقه به شروع

 

 

 .!نمانیم جا افتخار این ارزش از تا کنیم می همراهی را بانو پس-

 

 ارابه ارسو کشید،مرد اغوشش توی بیشتر منو و کرد اشاره فردی به

 .انداخت راه رو ارابه و گرفت قرار ما جلوی و شد

 

 همشاب های ارابه سوار هاشون بعضی حاال که همراهانش ما سر پشت

 ..افتادن راه به اسب سوار مه ها بغصی و بودن رنگ ای نقره ولی

 



 مآد از زیادی حجم با و  رسیدیم غربی دروازه به دقیقه ده از کمتر

 .شدیم رو به رو

 وجل سمت به ما دیدن با بود، سوار ایقهوه اسب یک روی که مردی

 .شد پیاده اسب از بعد و کرد حرکت

 

 دنکر حل قصد انگار و شدمی بیشتر لحظه هر اتانس دست فشار

 .داشت خودش در رو بدنم

 :گفت شده جفت دندونای الی از که شنیدم و یواشش زمزمه

 

 راد مه-

 شدمی دیده اش چهره خوبی به حاال که مرد به نگاهی دوباره بهت با

 !؟.. راده مه این انداختم نگاهی

 :گفتم لب زیر شده درشت چشمای با

 ... اینکه اما-

 برام چقدر مرد ینا خدایا شدم، خیره روم به رو مرد به تعجب با

 !میشناسمش  که سالهاست انگار اشناست



 

 کنترلش در سعی سختی به که خشم با شد،اتانس پیاده اسب از وقتی

 .کشید پایین ارابه از خودش همراه منو داشت

 می خودش دنبال هم رو من و برداشت بلند گام چند وقار همون با

 ارمد فرار قصد انگار که بود، کرده حلقه دورم رو دستش طوری.برد

 .میکرد خرد و هام استخون داشت دستش فشار کم کم

 :کردم ناله هام لب الی از زحمت به

 ویت انداخت نگاهی بهم گیج.شد ایستادنش باعث همین!!اتانس-

 مدست ولی چرا ،نمیدونم میدیم وضوح به رو ترس و خشم چشمهاش

 :گفتم گذاشتمو ازادش دست روی  رو

 من ردم کنارتم همیشه من-

 

 شصورت به ارامش که کرد برداشتی چه کلمه چند این  از نمیدونم

 .هستم محرف پای کنم ثابت بهش زدن لبخند با کردم سعی.برگشت



 نگاهشو سختی به اتانس پیچید، گوشم توی که  جذابی و بم صدای با

 گاهن رادی مه به هم منم بعد ثانیه داد،چند رو به رو به و گرفتم ازم

 .نداشت فاصله باهامون بیشتر قدم چند الحا که کردم

 

 

 دیدارتان از خوشنودیم اریانا ،بانو اتانس فرمانده-

 .ندم پرسی احوال این به جوابی که بودم گیج اونقدر

 !اشناست چقدر

 

 

 شانخوی و خونان هم شاءن در گفتن سخن بیگانه  چنین این راد مه-

 .نیست

 رو خودش بند گام ندچ با که میزد رو ها حرف این حالی در اتانس

 راد مه نمیاد یادم چرا.کشید اغوش به رو اون و   رسوند راد مه به

 !اشناست برام چقدر دیدم؟ کجا

 



 

 نه عشق، مرغ دوتا اون به هم نگاه اسمم، شنیدن اریانابا بانو-

 .افتاد گرسنه ببخشدکرکس

 هفت به رو دیگه هم رنگ که خوند نگاهشون از شد می راحتی به

 رندحاض اینکه از کنایه قدیمی المثل ضرب. )ببین خوان نمی تپه

 (نبیند همو ولی بمیرند

 .شدم خیره بهشون سئوالی

 نبود؟ تشنه راد مه خون به این ؟مگه االن شد چی

 

 

 به و شدم محسور نگاه اتانس زبون از اسمم دوباره شنیدن اریانابا-

 عدب  بالفاصله برداشتم قدم سمتش به و دادم اش شده دراز دست

 :گفت راد مه به رو و کشید اغوش به رو من رسیدم، بهش اینکه از

 

 و پیموده را دشوار مسیر این که ماست خشنودی و فخر مایه این-

 .کنید می همراهی پیوندمان بزم در را ما



 

 نباشیم؟ شریک برادرمان شادی در توانیم می مگر -

 و دمش جخار بودنم مترسک نقش از بگه، چیزی اتانس اینکه از قبل

 :گفتم

 

 میگویم امد خوش را ادب و تمدن شهر هگمتانه به ورودتان-

 فرمانده

 زیبا بانوی سپاس-

 :گفتم اتانس به و زدم لبخندی راد مه جواب در

 بمانند؟ منتظر اینچنین مهمانانمان رواست این ایا سرورم-

 شخشمگین های چشم با عجیبی تضاد که اتانس عمیق لبخند به

 انداختم اینگاه داشت

 .شوید روانه عمارت سوی به بانوست با حق-

 

** 

 



 درخواست و بهونه رو خستگی راد مه عمارت، به رسیدن از بعد

 رو خواسته این قبول میل کمال با هم اتانس و کرد استراحت

 . پذیرفت

 ور هوا راد مه وجود انگار.فرستاد استراحت برای اتاقی به رو اون و 

 .کرد می خفه براش

 

 داخل هم ها ندیمه و خونه سرباز داخل که همراهشم های زسربا

 .شدن مستقر ها ندیمه ساختمون

 

 .بارید می خشم و اضطراب همه رفتار از عجیبی طرز به

 یبغ دیروز از پاتیس که فهمید میشد راحتی به هم دقت کمی با و

 ! شده

 

 به ادند خبر بدون زیاد گنجکاوی و خبری بی از که بود، شب تقریبا

 که های چیز با اما.رفتم اتانس اتاق سمت به ای دیگه ندیمه یا الیا

 ...زد خشکم در پشت شنیدم



  



 
 دمونرامه



  



 

 

 باز نیم در به چشمم بزنم در خواستم تا رسیدم، اتانس اتاق به وقتی

 .دندبو ایستاده هم روی به رو  راد مه و اتانس کشیدم سرکی افتاد،

 .بشنوم صداشونو تونستم می راحتی به 

 ؟ امدی سوی نای به چرا-

 .کرد می هجی عصبانیت با رو کلمات این که بود اتانس

 

 گیرم؟ پس باز را حقم امدم-

 

 .میزد حرف ارامش با راد مه اون عکس بر

 .بود طوفان از قبل ارامش این البته

 

  برابر جنگی در ما داری یاد به گویی؟ می سخن حق کدام از حق؟-

 ؟!کردیم تصاحب اورا



 جزو که انچه تو اوردی؛ در چنگم از رو اون وت ندارم، یاد به نه-

 . ایگرفته من از را بود ام دارایی

 براش دلم که گفت و کلمات این حسرت و سوز با قدری به راد مه

 .شد کباب

 

 الح در دورمن های سرزمین به فرستادی مرا نیرنگ با تو اتانس-

 گذشت؟ چه من بر میدانی!کوبی پای حال در تو بودم، جنگیدن

 !ای گرفته من از فریب به را بود من مال که انچه یهمه تو

 خوش طعم خون، و خاک میان نیزه، و تیر میان بود، نبرد حال در من

 انگوشم به ای کرده ما بر انچه ایاوازه وقتی شد زهر من بر پیروزی

 .رسید

 

 .کرد بلند دوباره و راد مه دردمند صدای اتانس طوالنی سکوت

 

 تمگف بخشم، می تو به را بخواهی چه هر گفتم تو به من گفتم،-

 چه هر سوگند یزدان به میرفتم سرزمین، این از قدرت از میروم



 من بخشیدم، می تو به را داشتم چه هر وعمارت، خانه زر، و سیم

 اتانس کردم گدایی تو از اورا

 

 داشتم؟ را گنجینه که مادامی امد می کارم چه به زرت و سیم-

 (؟ گنجینه)

 

 .بود اورد در و اشکم راد مه بغض پر صدای

 

 چه گرفتی، را جانم تمام اتانس؟ من با کردی چه من؟تو ایگنجینه-

 جگن را او(رفتم عقب خوداگاه نا فریادش صدای با) اتانس؟ کردی

 تاکید خودش روی سوز با انچنان)مرا، اتانس مرا مرا، پنهانِ

 چنگش از جوانمردانه نا را برادرت( شد می اب سنگ کردجیگر

 چنین نای میزد قلبم بر خنجری نبرد و جنگ در بیگانه اگر! ستاندی

 ردهک سالخی میدان این در رحمی بی با مرا اتانس کشیدیم، نمی درد

 .ای کرده روانه مردگان دنیای به و

 



 شنیدم بلخره رو اتانس صدای طوالنی سکوت یک از بعد

 من؟-

 و ومبشن کلمه یک همین پشت رو خشمش راحتی به تونستم می)

 .(شده هیوال شبیه هاش چشم االن که کنم تصور

 

 ...تو یا-

 .نداد بهش رو زدن حرف ادامه اجازه راد مه

 

 ای گرفته تمسخر باد به مرا و ستاندی، من از اورا تو تو، اری-

 

 این هک اتانس این شد نمی باورم)ام گرفته تمسخر باد به تورا اری-

 ( کوبه می راد مه صورت به رو کلمات رحمانه بی طور

 

 بنگر-

 



 :گفت لرزونددوباره در پشت از رو بدنم ستون چهار که فریاد با

 

 چرا ما گرفته تمسخر باد به را تو تو، فرمانده من راد، مه بنگر مرا-

 .است من دستهای در قدرت که

 :یدمشن راحتی به هم من که بود ضعیف و بهت پر انقدر راد مه صدای

 

 اتانس؟-

 .نشنیدم که گفت اهسته قدر به رو حرفش بقیه

 های شمچ با شمشیر صدای شنیدن با که بودم رفتارشون گیج هنوز

 .شدم خیره باز نیمه در به زده وق

 .بود گذاشته راد مه گلو زیر رو شمشیرش اتانس

 

 هستیم؟ کسی چه ما و کجایی بدان-

 راد مه فرمانده دهد، می باد به را سرت بلند اواز این



 من اینکه از قبل اما شدند؛ من متوجه اونا که کشیدم هینی اراده بی

 اتاقم به رو خودم و کردم دویدن به شروع سرعت به ببین رو

 .رسوندم

 

 سرعت به اتانس، ترس از یا بود، شدن رسوا ترس از نمیدونم

 خواب تخت به برهنه نیمه و انداختم کمد داخل و اوردم در لباسمو

 .شد باز شدن به اتاقم در که دبو نگذشته دقیقه چند هنوز رفتم،

 جهتو بی ام کرده عرق تن به و بکشم نفس ارامش با کردم سعی 

 .باشم

 هب رو شد می برداشته  تخت سمت به هول با که اتانس های قدم

 .دمش نشستنش متوجه تخت رفتن پایین با. کردم می حس راحتی

 

 وراییج یک و بزنم، خواب به رو خودم  کردم رو تالشم اریاناتمام-

 .بودم موفق

 

 اریانا-



 که نمک چیکار اریا کن فکری یه کنم چیکار خدایا نمیشه خیال بی

 نمایش ادامه برای راهی دنبال مغزم سرعت به باشم گیج و خمار

 ...اووو بود،

 

 پرید پلکم اراده سردش،بی و محکم لحن اریانابا-

 و کردم باز چشمهامو بیارم، یاد به و اتانس لخت چهره کردم سعی

 .کردم نگاه بهش گیج و خمار نگاه با

 

 تانسا نگاه متوجه نشستم کامل وقتی و خوردم تکون جام اتانتوی-

 شدم عریانم نیمه تن به

 اهمب اتانس بازی عشق و برهنگی به کردن فکر حاصل که صدای با

 :زدم لب خمار بود،

 

 شده چیزی اه-

 

 :گفت تامل کمی با



 

 توجهم اش شده ریز چشمهای از متونست بانومی بودیم تابتان بی-

 بشم حرکاتم روی زیادش دقت

 اب و کشیدم سمتش به رو خودم و انداختم گردنش دور رو دستم

 :زدم لب گردنش بوسیدن

 

 !رانیدمی خود از مرا بیایم اغوشتان به اگر کردم گمان منم،-

 :گفت و پیچید دورم دستاشو

 

 ؟ برانیم باید چرا-

 :کردم جا اغوشش توی بیشتر خودمو

 

 .بودید خشمگین و عصبانی دیدید را راد مه وقتی امروز-

 :دادم ادامه لوسی و دلخور لحن با

 



 نگاهتان از هراسیدیم بخواهید را راستش-

 

 .کرد جدا خودش از منو ای خنده تک با

 

 بانو نشو هراسان من از هرگز-

 طوالنی لحظات برای که داشت ارامش قدری به اش صادقانه لحن

 در دوباره و براشت عمارت این های معما حل از دست ممغز

 و کوتا ارامشی. رسید ارامش به  هاش دست لمس با و آغوشش

 .... شیرین

 شام دتم تمام رفتیم؛ سالن به شام برای اتانس با بازی عشق از بعد

 که زمانی ولی جلوشم لخت انگار که جوری بود، بهم اتانس داغ نگاه

 و ناپذیر نفوذ یخ، کوه یک مثل کوتا چند ره میزد حرف راد مه با

 .میشد خشک

 .بود سوز و حسرت از پر بهم هم راد مه نگاه

 اون درگیر دائم فکرم خوردم، لقمه چند سختی به نگاهشون زیر

 همه حاضره راد مه که بوده ارزشمند اونقدر چیزی چه بود گنجینه



 باشه؟؟ داشته اونو و بده و چیز)

 ؟؟ کرده رسوا نیرنگی چه اتانس

 ؟ کنه می غلطی چه داره پاتیس

 ؟؟ مضطربه چرا الیا

 (چشونه؟ قصر این ادما

 

 نگینس نگاه به توجه سئواالتبی این از بود پر مغزم شام طول تمام

 .کرد می نگاهم خیره گرسنه گرگ یک شبیه که راد مه

 

 شوا گونه و شدم خم.رفتم اتانس طرف به و شدم بلند میز پشت از

 :بوسیدم

 

 .رویممی استراحتگاهمان به ایم خسته-

 شبیه رنگش هم راد مه شد نمی تر درشت این از اتانس چشمهای

 شده لبو

 .داد تکون برام سری اتانس



 

 ناو به توجه بوسیدمشبی کشید؛ عشقم شوهرمه بابا، چشونه

 .رفتم اتاقم به و شدم خارج سالن دونفر،از

 رو لیاا گفتم بود، دستش بزرگ سینی یک که ای ندیمه به راه سر

 اتاقم به بفرسته فورا

 در به پشت زمین روی شومینه روی به رو رسیدم؛ اتاقم به وقتی

 .نشستم

 .شد باز در بالفاصله و خورد در به تقه چند

 مبدانی اگر سوگند اتش خداوندگار الیا؟به ای شنیده چه بگو-

 هب هم شاید!میدهیم جالدان دست به تورا است، کار در نیرنگی

 .کند می خاطر رنجیده و ازار را ما یمانندیمه بگویم اتانس

 

 با گویم می است، غوالن همچون خشم در اتانس که میدانی خوب-

 لیو اغراقه یکم تورامیدونستم کند نیم دو به وسط از شمشیرش

 .هترس می اتانس از سگ مثل و نمیگه چیزی بهم میدونستم خوب

 :دادم دامها چطوره حالش اینکه به توجه بی



 

 ؟ ای شنیده چه بگو زدند؟ لبانت بر مهر-

 به مرگ ببریممیدانی را گلویت خودمان ای کرده هوس نکند

 .اورد نمی ارمغان به چیزی برایت درد جز من دستهای

 ان!ویم؟بگ اتانس به را کاریت فریب و نیرنگ راستی به باید شاید

 وا سخن به و هکرد ادم تورا تواند می خوبی به دم و شاخ بی غول

 .دارد

 متس به و پاشدم الیا نزدن حرف و بودن وحده متکلم این از خسته

 که اهنی)برداشتم رو مخصوص اهن شومینه کنار از رفتم اتش

 اتش روی و( میدن حرکت رو شومینه داخل های چوب باهاش

 .گرفتم

 فهمی می اوردم در کاسه از سوزان اهن این با را چشمانت وقتی-

 .نیست خوبی ای نهگزی سکوت

 گذشت که دقیقه مرگشهچند چه نیست معلوم دریده چش دختره

 شد داغ خوب اهن و

 وزر گشتمچشمتون بر عقب سمت به و برداشتمش اتیش داخل از

 .... نبینه بد



 .بود خیره بهم شده درشت های چشم با اتانس

 ؟ اتاقم توی اومد کی این

 کو؟ الیا پس

 از و زدم جیغ و کردم پرت فشطر و داغ اهن وال هول شدت از

 .شدم بدبخت بستم؛ چشمامو  ترس شدت

 .زد داد اونم که خورد، کجاش به اهن نمیدونم

 

 جیغ دوباره منم اون داد شنیدن با.سوختیم خداوندگارا وای-

 .گرفت قرار دهنم روی دستش یهو  هام جیغ وسط.زدم

 

 .دیدم و اتانس اشکی و سرخ چشمای کردم باز که و چشمام

 :زد لب سختی هب

 هشب کشید؛ عمیق نفس چند برداشت دستشو.باشید ارام  بانو-

 سوخته؟ کجاش سالمه اینکه.انداختم نگاهی

 :گفتم لرزون صدای با

 ؟!سوخت کجات-



 .کرد می نگاه پایین به بهم توجه بی

 خبره؟ چه پایین این

 اونجاشه؟ دستش چرا گرفتماین که نگاهشو رد

 ؟ سوخت سرم تو خاک

 

 

 شدی؟ خانم شدم سوخت؟بدبخت اونجات یوا-

 ایو سوخته؟ کجا ببینم دستتو جلوشوردار زدم زانو فکر،دو بی

 زدم کنار و دستش بزور!شدم بدبخت

 

 .بود سوخته وجب یک اندازه اش تنه پایین های لباس

 .اوردم رد لباساشو تند بهش توجه بیاریبی در  لباستو باید اتان وای

 رو تشدس پایین، بکشم رو بود سوخته هک  هم شلوارشو خواستم تا

 گذاشت دستم روی

 بانو نکنید-



 

 از ادیافت نسل از شدیم، بدبخت کردم ناکارت زدم نگو، هیچی بابا-

 .نداره مَسگاه دستگاه یارو میگن فردا

 

 

 خداوندگارا اخ اریانا، نگوید سخن ؟بیگانه ندارم را چیزی چه-

 .میسوزد

 .کردم لختش لخت بزور

 وختهس انگشت بند چند اندازه اش، مردانه اندام از تر باال سانت چند

 .بگردم الهی بود شده جزغاله یعنی. بود

 

 :کشیدم دستشو

 شده؟ سرم تو خاکی چه ببینم بشین تخت رو بیا بیا-

 .نشست تخت روی زار قیافه با

 

 .میزدن صدات اتنا باید فردا از وگرنه کرد رحم خدا-



 :گفت بهت پر صدای با اتانس

 اتنا-

 اتاقم وسط یهو کجا از تو حسابی مرد اخه! اتنا عزیزم همسر بله-

 شد؟ پیدات

 زانو جلوش دوباره و ریختم اب قطره چند نخی دستمال یک روی

 زدم

 :زد لب درد با

 

 را چیزی چه!؟ گفتی می سخن چه از هراسیدی؟ چه از بگو توو-

 شارف مشزخ روی و دستمال سئوالهاش، به توجه بی!کنی؟ می پنهان

 .پریدم جا از زد  که ای نعره با  دادم،

 

 .شد کر گوشم چته-

 خداوندگارا اه! بانو سوخت-

 .بیارم چیزی ضمادی پمادی برات برم کن صبر-

 



 یرو حال بی تقریبا و لخت اتانس اومد یادم که رفتم در طرف به

 تختمه

 :زدم غر لب زیر 

 که تیر  دیگه، بود سوختگی یک اخه جنگیه مرد سرش خیر-

 شدی؟ هوش بی جوری این چرا نخوردی

 :زد لب خمار و شنید صدامو اتانس تعجب کمال با

  خورد می تر طرف ان کمی خودتان قول بانوبه نشدیم هوش بی-

 باید رام اتانس نیکو نام جای به و.  بود رفته باد بر اینده در نسلمان

 .میکردید صدا اتنا

 شده ناقص االن خورد، می تر ینپای ذره یه دقیقا میگه راست لعنتی

 نبیرو زدم اتاق از و کشیدم بدنش روی نخی نازک پارچه یک.بود

 بسته در به پشتمو کشیدمو راحت نفس یک بیرون گذاشتم پامو تا

 .دادم تکیه

 میشد، لرزم باعث تنم به نشسته سرد عرق

 !کلمه معنی به شدم بدبخت



 باید چی سوخت مین اگه دادم لو رو چیز همه  هم سوزوندمش هم 

 گفتم؟ می

 .خوبیم بازیگر شکر خدارو کنم رفتار خونسرد سخته قدر چه

 .انداختم اطراف به نگاهی ام اشفته افکار خیال بی

 و ضماد کجا از نیستنحاال داری الزمشون وقت هر هم ها ندیمه این

 .مرفت پاتیس اتاق طرف به زد ذهنم تو که ای جرقه بیارم؟با دارو

 کی وارد پیچیدن با بعد و بزرگ راهرو یک اول که بود جوری مسیر

 هم انتهاش و اتاق یک راهرو سمت هر و شدیمی کوچکتر راهروی

 اتیسپ فقط و بود سکنه از خالی عمارت سمت این بود؛ پاتیس اتاق

 .نداشت وجود اطراف این چندانی امد و رفت همین برای بود، اینجا

 ناخری در برداشتم قدم سرعت هب دیدم الیاو دوم راهرو به نرسیده

 تیسپا اتاق وارد الیا تعجب کمال در و کشیدم سرکی راهرو به لحظه

 اتاق طرف به صدا کمترین با کردم کنه؟سعی می چیکار اینجا!!شد

 چیزی از دریغ ولی بشنوم صدای تا ایستادم دقیقه چند برم

 چم تونم می  منتظره، حالش اون با اتانس شدم کنجگاوی خیال بی

 یطوالن دقیقه  چند از و زدم در به تقه چند بگیرم اتاق تو رو الیا

 .کرد باز رو در پاتیس



 :گفت اضطراب و زدگی هول با

 

 بخو حالتان...نکند! امدید؟ اینجا به که شده چیزی اریانا بانو اه-

 ؟ است

 .ببینم و اتاق داخل کردم سعی حرفش به توجه بی

 

 شده خودش به محدود نگاهم رمسی که بود ایستاده در جلو جوری

 :زدم لب کالفه بود،

 

 داخل بیام تونم می خوبه حالم-

 بانو شوید داخل اری! داخل؟ ه...اه-

! یست؟ن انداختم، نگاه یک شو اتاق اطراف بالفاصله شدم وارد وقتی 

 خودم اام! نبود؟ الیا  کردم، نگاه دیگه بار یک شده درشت چشمای با

 شدم؟ زده توهم نکنه اتاق این داخل اومد که دیدم

 



 هگوش شدم بزرگ کمد چند و دارو های قفسه متوجه مجدد نگاه با 

 روش که بزرگی میز هم اتاق وسط و  نفره یک تخت یک هم اتاق

 رافاط به نگاهم متوجه که پاتیس بود، نوشته دست و کاغذ از پر

 :زدم لب شد

 اینجا هب نظافت یبرا ایندیمه دارد دارید،نیاز بزرگی و تاریک اتاق-

 .بیاید

 

 ودمانخ  ما اما  من به شماست لطف این  بانو پسندیم می را تاریکی -

 .نباشید نگران کنیم نظافت توانیم می

 .منیست اریانا که جات سر نشونم ترو اگه من نزن، زر گفت رسما

 انسات و بدهند اینجا به سامانی سرو بگو بود الزم اگه بازم باشه-

 .کند ضعو را اتاقَت

 :گفتم اتانس؟؟؟بلند

 

 ضماد؟ و دارو وای -

 :گفت زده هول و ترسیده پاتیس



 

 ؟ است ناخشنود ؟حالتان شده چیزی بانو-

 فنا هب سوزوندم رئیسشونو بفهمن اگه بمون خونسرد کردم سعی

 .میرم

 

 ... یعنی نشدهچرا چیزی نه اه-

 خودم به شم مسلط کردم سعی

 ختیسو برای خواهیم می ضماد یک-

 رداشتب قدم که سمت به!ببینیم بگذارید سوخته؟ تنتان از جایی-

 :گرفتم مقابلش دستمو

 ندچ   ااااا ؟ دارید خوام می ضماد یک فقط نیست دیدن به نیازی نه-

 .خوام می هم مخصوص تمیز دستمال تا

 

 اجاحتی هم چیزدیگری شاید کنیم، وارسی بگذارید بانو چرا اخر-

 باشد؟



 بگم یا داری حاال بدم نشون تونم نمی رو سوخته هک جایی راستش-

 بیارن؟ طبیب بیرون از

 

 صگ پدر بتوچه سوخته؟اخه کجا مگر.داریم بانو اری-

 دید رو اطراف دوباره محسوس نا بهش دادن جواب بدون

 لعنتی بیرون بیا الیا زدمکجایی

 روچیکار جزغاله اتانس  فهمه؟ می بگردم اگه اینجا اومد مطمئنم

 ؟کنم

 کشیدم کردن فکر از دست پاتیس صدای بانوبا بیاید-

 خاص  است اکسیری یک هم ،این عالی دوایست این-

 .کردم نگاه بود سینی یک داخل  که های ظرف به

 ییک و بزرگ یکی کوزه تا دو و. بود کِرم توش که گِرد ظرف یک

 کوچکتر

 ؟ اکسیره کدوم-

 برداشت و کوچیک ظرف

 



 .بشوید محلول با را زخم ابتدا بانو، این -

 کرد اشاره بزرگتر کوزه به

 هم ضماداین ان از پس زدهو اکسیر قطره چند ان روی سپس-

 ایدش کنیم وارسی بگذارید اگر جایشولی پوشاندن برای های پارچه

 .باشد نیاز هم دیگری چیز

 

 در رفط به و گرفتم دستش از و بدهسینی اینارو نیست نیازی نه-

 کرد باز برام رفتمدرو

 

 کنیم؟ همراهیتان نیست خوش حالتان اگر بانو-

 رهپس ات، عمه جون تورو کوچکهاره سوختگی یک پاتیس خوبم-

 :گفتم کوچیکبلند میگه شده عقیم

 

 سر مگذشت که رو راه بیروناز زدم اتاق واز گذاریم سپاس اینا برای-

 اراده بدون اورد، می در پا از منو داشت کنجگاوی. ایستادم جام

 با االی بعد دقیقه چند.شدم قائم ستون پشت بریدگی یک خلدا



 ارجخ شد می ختم پاتیس اتاق به که روی راه از پریده رنگ صورت

 .شد

 سیدمر اتاقم به هست؟وقتی بینشون چیزی یه درسته حدسم پس

 دیدم و اتانس که باری اخرین از ساعت یک دقیقه، ۰۰  تقریبا که

 بیشتر گذشت،شایدم می

 کرده ترکش که همونجوری داخلدقیقا رفتم و کردم باز درو اروم

 .بود تخت روی حال بی و کشیده دراز بودم

  شستمن تخت روی خودمم و گذاشتم کنارش و سینی رفتم سمتش به

 :زدم پچ

 

 ارچهداری؟پ درد خیلی حتما بمیرم الهی نفسم، کشید طول ببخش-

 تاول پر بود شده سرخ زخم اطراف حاال زدم کنار و

 ختمری روش رو شستشو محلول از کمی و برداشتم تمیز پارچه کی

 مچمو و پرید جا از اتانس یهو.زدم زخم روی فشار کمترین با و

 :گرفت

 بانو؟ کنی می چه سوختم اخه-



 

 میز یزچ پاتیس از رفتم ببین ببندمش برات بزار کنم، نمی کاری-

 :گفت دهسیتر و دردمند قیافه با.کردم اشاره سینی به بعد و گرفتم

 سوزانید؟ مرا گفتید ایشان به-

 ردک اصرار چی هر سوختم خودم گفتم که، نیستم خر نگفتم نه-

 .نمیشه گفتم رو سوختگی جای ببینه

 .دوخت چشم بهم حال بی و کشید ای اسوده نفس

 انداختم نگاهی بود گرفته همچنان که دستم به 

 .بکنم کارمو بزار دستمو کن ول-

 

 .میابد بهبود خودش ذاریدبگ بانو میسوزد-

 

 .کنم می درست من بکش دراز تو بزارم چیو چی-

 رازد دوباره کردم مجبورش گذاشتمو اش سینه تخت و ازادم دست 

 مودست مچ زدم، زخمش روی رو محلول به اغشته پارچه باز بکشهتا

 .اومد در اوخش و اخ و ناله صدای و گرفت



 

 

 خوب بعد است دقیقه چند  نخوردی که تیر بزنم بزار کن ول-

 .میشی

 

 نمی گرفت نمی اتش جانمنا چنین این خوردیم می تیر بانو-

 زا بیشتر شد مانع اون بار هر و کردم و کار همین بار چند.خواهیم

 .بود شدن لوس و کردن ناز شبیه کشیدن درد

 خوندهبا کور خواد؟ می کشیدن ناز دلش من مرد بگردم الهی

 :گفتم عصبانیت

 

 .ممیار و پاتیس میرم بشی کارم مانع دیگه بار یک اگه اتانس-

 

 من به کنید رحم سوزد می بانو-



 بچه پسر یک شبیه انداختم نگاهی طالیش سبز های چشم به

 بغل دلش بازم ولی خورده کتک مادرش از که بود شده کوچولو

 .خواد می مادرشو

 سوخت براش دلم

 :گفتم بدش حال به توجه بی بود، کرده گل هم شیطنتم اما

 ؟ چیه ناشایست رفتار این ای فرمانده مثال خوبه خوبه-

 .کرد هم توی اخماشو و شد هم در صورتش حرفمم از

 :زد لب مظلومی لحن با

 از دست اراده بی که بود شده مظلوم قدری بانوبه کنید مداوایمان-

 :گفتم و برداشتم شیطنت

 شیدمک جلو رو مخود دیدم متعجبشو های چشم اتانسوقتی بغلم بیا-

 .گذاشتم ام سینه روی رو سرش و

 

 هااا یگهد بپوشی شلوار تونینمی وگرنه اتانسم بکنم رو کارم بزار-

 کمی تا بوسیدم می سرشو روی و  کشیدم موهاش داخل دستمو 

 شه اروم



 شمشیر راد مه روی که مردی نبود، امروز مرد شبیه اصال مرد این

 ردم این نبود؛ هم دیدم  شام وقعم که مردی شبیه حتی یا کشیده

 هاش چشم از و غم راحت میشه که تنهاست بچه پسر یک االن

 .خوند

 اریانا دارد درد-

 بزارم دارو روش باید ولی  دلبر میدونم-

 چرا؟ شده و نق نق بانووای سوزد می-

 : گفتم کالفه

 

 ؟ میشه خوب دردش کنم بوس-

 نگاهی هام چشم به حال همون تو و کرد جا جابه و خودش کمی

 :انداخت

 و  کرد اشاره قلبش به  دارد درد اخر کن نوازش نیز را  اینجا اری-

 .زدم کنارش  سریع شد هولم باعث همین

 

 کنه؟ می درد چرا قلبت بمیرم الهی-



 بانو امدی دیر-

 ها؟-

 

 .کردید رهایمان نکند هراسیدیم-

 

 ؟ هست نیست که اومدنم دیر به منظورش)

 (؟ کنم رهاش باید چرا کرده رفک چی به اتانس

 

 منی ایمعشوقه و همسر ؟تو کنم رهات باید چرا من-

 

 بانو امدی دیر-

 :زدم لب شرمنده

 

 .کشید طول گرفتم دارو تا-

 .داد جا اغوش تو و کشید خودش سمت به رو من اتانس  بار این



 الح همون با بود سخت  موقعیت اینکه بانوبا بزنید را داروها این-

 زخمشو کردم سعی زدمو محلول بهش و برداشتم و دیگه ای پارچه

 ینکها برای  کردم، حس راحتی به رو بدنش شدن منقبض کنم تمیز

 و گذاشتم، پاش رون روی امو دیگه دست بیارمش در حال این از

 .کردم نوازشش به شروع

 داد خودش به شدیدی تکونی خورد اش مردونه اندام به دستم وقتی

 :دنالی لب زیر و

 اریانا-

 .بکنم کارمو بزار هیسس-

 یراکس روش و دادم شستشو رو زخم دست یک با بدبختی هزار با

 .مالید پماد اخر در و زدم

 

 شل هم اون و کردم می لمسش ام دیگه دست با مدت این تمام در

 هم گاهی  درد، تا بود لذت روی از که های ناله.میکرد ناله بغلم توی

 صد هیبت و هیکل این با دومتری مرد این.بوسیدم می رو اش شقیقه

 .بود گرفته اروم بغلم تو  بچه پسر یک شبیه کیلویی

 



 تدس از کودکی در رو  مادرش و فرزنده تک که بودم شنیده الیا از

 هتیک تیکه ناشناس افراد دست به پدرش هم جوانی اوج در و داده

 .شده

 .یدمد رو است هشکنند و ضعیف که اتانس  بُعد اون راحتی به امروز

 یرو اش برانگیخته اندام به توجه بی شد، تموم کارم که وقتی

 ونما  که  دیگه ای پارچه با و گذاشتم نخی پاره الیه یک رو زخمش

 تا.مزد گره کردمو تقسیم تیکه دو به رو اخرش و بستم بود نخ از

 :نالید و گرفت و دستم پاشمدوباره خواستم

 کنم ولش که نمیشه حال این تو داره قح نگذاربدبخت تنهایم اریانا-

 اسمولب نور  سرعت به گذاشتم میز روی و میاموسایل بزارم رو اینا-

 ولی بود هم من توی خواستن رفتمحس تخت سمت به و.اوردم در

 تمتونس می اما  کنم فکر خودم به که نبود جوری اون جسمی شرایط

 .ونمبرگرد امو رفته دست از ارامش هامون بدن تماس با

 

 نساتا دقیقه ده از کنمکمتر ارومش کردم سعی و خزیدم تخت توی

 و بوسیم اشو کرده عرق صورت  رسید، خواست می که چیزی به

 .کشیدم دراز کنارش



 

 :گفت زنون نفس.داری استراحت به نیاز اتان بخواب-

 بدنم روی دستش حرکت با خوب بسیار بانو است خوب حالم-

 :غریدم شده منقبض

 

 کنی؟ می ارچیک-

 

 

 زد خیمه روم بعد و.کنم می ارام را همسرم هیچ-

 ومر روبه شیطون مرد به جاشو و بود رفته ضعیف اتانس اون حاال

 .بود داده

 

 برسه اسیب زخمت به ممکنه اتانس نکن-

 کال لبم روی لبش باحرکت که بگم چیزی خواستم بانوتا هیسسس-

 ... شدم خفه



 هایسنف. بودم شده زندانی سرم پشت ستون و تنش ایندهبین یاز

 می لمس رو وجودم بند بند دستاش خورد،می صورتم به اتانس گرم

 .کرد

 

 گم زمان در رو هویتم که دختری آریانا، من برام سخته باورش 

 !! شدم مغرور مرد این عاشق کردم،

 لرزید وجودم تمام نشست گردنم پوست روی که لباش

 نهک ثابت خواست می اونم انگار... متن به میزد مهری اشبوسه هر با

 ...اونم برای فقط من

 

 گردنم شاهرگ روی شمشیر روزی که مردی کردمی فکرشو کی

 رمه لباش با رو جاها همون االن داشت، رو من کشتن قصد و گرفت

 کنه می

 

 ...پرحرارت و خاص ایعاشقانه



 اب که حالی در محبوبم مرد اغوش در لخت بود، شب نیمه تقریبا

 ؟ بودم معلوم نا اینده درگیر سقف به خیره کرد، می بازی موهام

 مه الیا و پاتیس امشب مالقات. چرخید می سرم توی سئوال هزارتا

 ؟ خبره چه اینجا ذهنم سئوال عالمت بزرگترین

 ؟ خبره چه اینجا هزارم بار برای

 

 مخواست می چی وگرنه سوخت اتانس که اوردم شانس امشب شاید

 ؟ اومد می بار به رسوایی هچ بگم بهش

 جا زا شد گرفته بازوم از که نیشگونی با که بودم افکارم در غرق

 !پریدم

 :شدم خیره اتانس شیطنت پر چشمهای به تعجب و درد با

 

 ؟ گرفتی نیشگون چرا... چرا-

 

 ؟ بانو ایم کرده چه-

 شدم پیر بندازم راه اینو بخوام تا  اسکول اهه



 هیچی-

 به وعشر ، گذاشتم اش سیته روی رو سرم برگشتمو جام سر دوباره

 کردم اش سینه زخم رد روی فرضی های خط کشیدن

 شنیدم که بود اهنگی ترین زیبا قلبش ضربان

 هب درونیم حس این دونستم بودندمی حیات دلیل هاش نفس ریتم

 زا قسمتی بود شده باعث همین و میشه تر قوی داره روز هر اتانس

 تالش  هم قسمتی و باشه داشته رو دادنش ستد از  وحشت وجودم

 رو اوردنش دست به برای

 

 .دش خشک حالت همون توی دستم سردش صدای شنیدن اریانابا-

 بلی-

 پرسیدم تردید بگوبا-

 رو چی-

 

 بسوزانی؟ مارا انکه از پیش انچه-

 



 زد صدا اسممو هشدار گفتمبا نمی چیزی-

 

 اریانا-

 ...من...من-

 

 چیست الیا با یزَتست دلیل...   تو؟-

 

 بود مزاح-

 

 اریانا-

 گرفت ازم هم رو کم جرائت همون خشکش و سرد لحن

 

 بوده ستیز در او با تاخت به که بوده کرده خشمگینت انکونه چی-

 ای

 



 .کردممی...یی..شوخ...من...من-

 ببینه چشمهامو به که نشست جوری و زدم پس خشم با

 ؟ تاختی او بر ینچنینا که بودی سخنی چه دنبال بگو اریانا-

 

 

 !خبراییه چه قصر تو... بگه بهم...خواستم...  فقط-

 بست قندیل رو  وجودم بند بند که لحنی با

 

 در االی و نموده پنهان ما از را چیزی چه بگو سخن راستی به  اریانا-

 بود چه پی

 ؟ داره شخصیت چند مرد این

 دیدم؟ بُعدشو چند امشب

 ؟ کیه مرد این

 چند خواستنی و گرم نگاه اون و کجا روح بی سرد یچشمها این

 کجا؟ پیش دقیقه



 :کردم زدن حرف به شروع ناچاری روی از

 

 .میزد حرف کسی با که دیدم رو پاتیس باغ داخل دیروز-

 راسیدهه ببینیم بریم گفتم الیا به که وقتی نبود، مشخص اش چهره

 ولی رفتم پاتیس طرف به من اما برگردونه سرا به رو من کرد سعی

 ... ندیدم رو ادم اون چهره

 

 ذهنم داخل رو شنیدم که و حرفهای و بگیرم دمی تا کردم سکوت

 کنم مرتب

 اریانا-

 :کشیدم ای کالفه نفس

 میزد فحر بود پنهان باغ ته بزرگ دختر پشت که مردی با پاتیس-

 وزهک یک پاتیس به شدیممرد پنهان درختی پشت هم اریانا و من

 از...  است کشنده مرور به که میزد حرف داروی از و داد کوچیک

 اومده اونجا از دارو که شاهان شهر از...  ارباب

 :نالیدم.فهمیم نمی را گفتنت سخن اینگونه بگو سخن درستی به-



 !اتانس-

 

 بگو راستی به ای شنیده چه هر اریانا-

 

- 

 «هدیه»

 

 دمشیک عمیق نفس چند نکنه کار خوب ذهنم بود شده باعث استرس

 .دادم اتانس گلو سیبک به نگاهمو و

 ینکها و گویم می گفتی رو چه هر ارباب به:)گفت پاتیس به مرد -

 (هستی ما گذار خدمت و پیمان هم تو

 مه من باشه امان در معشوقم که زمانی تا:)گفت بهش هم پاتیس

 و شیر هک داروییه:)گفت و داد پاتیس به ای کوزه هم بعد(پیمانتونم

 امده شاهان شهر از که داروی( نیست چیزی که اون هکن می رام

 اون به دوباره که وقتی شد، چی بفهمم نشد اومدن ها سرباز هم بعد

 مرموز مرد اون نه و بود پاتیس نه کردم نگاهی قسمت



 

 

 ؟ شاهان شهر از دارویی-

 

 ؟! امده اونجا از دارو پارسارگادهپس شاهان شهر گفتی تو اره-

 :فتگ هم در قیافه با

 !میدانی؟ چه دیگر-

 نمای  گفتم رو چیز همه که من نه یا بود درست گفتش دونم نمی

 روش

 

 تو شجا به اما بفرسته اتاقم به رو الیا گفتم ندیمه به هم امشب-

 اومدی

 .دنشو وارد کسی و ایم می سرایت به گفتیم ها ندیمه به ما اری-

 تو؟-

 



 بگو را اش ادامه حال... اری-

 برات دارو دنبال رفتم وقتی اومدی تو دیگه هیچی اهان-

 دش پاتیس اتاق وارد مخفیانه که دیدم و الیا  راستش...راستش...

 !نبود شدم اتاق وارد سرش پشت وقتی

 

 !نبود؟-

 

 نبود اتاق توی اره-

 

 ...ایا-

 

 :حرفش وسط پریدم سریع بگه خواد می چی فهمیدم

 

 پنهان اتاق از  خروج از بعد  شم مطمئن اینکه برای نزدم، توهم-

 .شد خارج پاتیس اتاق از هراسون الیا که شدم

 راستی؟ به-



 

 اری-

 نمیدانی؟ چیزی دیگر-

 

 ... دوش نه دیشب یعنی دیروز راستش-

 خدایا اوف

 اتاق به دارویی دنبال رو اون و شده بد حالم که روزی:)گفت الیا-

 (فرستادین پاتیس

 هایسنف. بودم شده دانیزن سرم پشت ستون و تنش ایندهبین یاز

 می لمس رو وجودم بند بند دستاش خورد،می صورتم به اتانس گرم

 .کرد

 

 گم زمان در رو هویتم که دختری آریانا، من برام سخته باورش 

 !! شدم مغرور مرد این عاشق کردم،

 لرزید وجودم تمام نشست گردنم پوست روی که لباش



 نهک ثابت خواست می اونم نگارا... تنم به میزد مهری اشبوسه هر با

 ...اونم برای فقط من

 

 گردنم شاهرگ روی شمشیر روزی که مردی کردمی فکرشو کی

 رمه لباش با رو جاها همون االن داشت، رو من کشتن قصد و گرفت

 کنه می

 

 ...پرحرارت و خاص ایعاشقانه

 گندسو که شنیده رو پاتیس فریاد صدای روز اون: ) گفت بهم الیا

 ها ندیمه از  اینکه و  برسه اهدافش به عجوزه این نزاره کرده یاد

 (شده قصر وارد ممنوعه دارو یک شنیده

 چیست؟ میدانی ممنوعه گفت؟دارو الیا را این-

 

 منتظرش های چشم به اتانس اما اوره مرگ داروی گفت الیا  اره-

 :گفتم امو جمله ادامه و کردم نگاهی

 



 ور این کردم مجبورش اخه زد یرنگن یعنی گفت دروغ کنم گمان-

 بگه

 چگونه؟-

 

 کرد نگاه بهم بهت با!کشمش می گفتم-

 کشیدَش؟ می-

 

 اره-

 کردی؟ مجروع امشب مرا که گونه همان-

 .کرد اشاره لختش تنه پایین به دست با

 و تلخ ساعت نیم از بیشتر االن که شدیم حیا بی اونقدر کی از ما

 ستیم؟نش هم روی به رو پوششی هیچ بدون

 

 بگه و بترسه خواستیم می فقط ما یعنی...من...اینگونه... نه-

 



 ما؟ دست به جانش تهدید با-

 

 ها؟-

 

 بانو؟ یک کدام عمارت؟ خشمگین مرد غولیم؟یا ما-

 شدم سرخ خجالت از

 بترسه خواستم فقط... من... من-

 

 بانو؟ هولناکیم چنین این-

 

 ...اره...یعنی...نه-

 

 یدهراس می ما از اری-

 

 نه-



 

 !نه؟-

 

 ترسن می بقیه ترسم نمی...من-

 

 !دیگران؟-

 انجام داشت که بود دنیا کار ترین بخش لذت کلمات بازی این انگار

 .میداد

 :گفتم معترض

 اتانس-

 

 زا شد پر وجودم تمام که داشتند چی ها کلمه مناین فریبای جان-

 خواستنش ناب حس

 :زدم لب زیری به سر و خجالت با

 



 نکن ینچن این-

 ؟ نکردیم نکنیم؟چگونه؟کاری-

 :زدم داد تقریبا منحرف پسره

 

 اتانسس-

 کشید اغوشش تو منو

 بانو اندازد می جانمان به تب نکن، خطاب اینگونه را نامم-

 چگونه؟-

 داخل سرمو و انداختمو کمرش دور غمزهدستمو و نازه با اینگونه-

 :منالید شده چفت لبهای بین از و کردم پنهان اش سینه

 کنم می-

 .بیفته لرزه به هم  من  تن شد باعث زد  که ای قهقه

 

 بوسیم می و خوانده فرا اغوشمان به را شما ماهم پس-



 کردم نمی حس دستشو لمس اگه کردم حس صورتم شدن داغ

 گفتم خجالت همون با شده، ذوب جسمم بردم می گمان

 

 کرد زمزمه متعجب صدای ببوسبا-

 ؟!!ببوسیم-

 هببوس میترسم، ادماش و قصر این از من ببوس دائم ببوس، اره-

 .کنه می ارومم هات

 

 دیگر کس هر و پاتیس و هایش،الیا ادم و قصر این نشو هراسان-

 اسداریپ دیگران گزند از را تو باشد تنمان در جان تا بسپار من به را

 .کنیم می

 میدونم-

 من و خوابید حال همون در و کرد محکم ام شونه دور هاشو دست

 کشید تنش ردی رو

 مخواهی نابود کرده هراسان را تو که انچه هر زودی به بانو؛ بخواب-

 .کرد



 تک تک تو که ارامشی اما ترسیدم کردنش نابود کلمه از اینکه با

 عمیقی خواب به شد باعث و گرفت بر در وجودمو بود کلماتش

 شیرینیش ولی بود محدود گرچه اتانس کنار بودن برمارامش

 دندونمه زیر سالها از بعد انهمچن

 رمس توی اتانس های حرف کلمه به کلمه اتاق، داخل به الیا ورود با

 .رفت رژه

 

( 

 شنیده را چه بانوهر نکنید پیکار پاتیس با نه و الیا با نه پس زین-

 بگو ما به ای دیده یا ای

 را الیا سخن نیکی کنیم وارسی ما بگذار

 چی؟ پس پاتیس-

 

 انوب است تر پسندیده سکوت اکنون اما کنیم می وارسی نیز اورا-

 کیه؟ برای اون دارو، اون-

 



 نخور معجونی یا دارو هیچ پس زین نباش نگران-

 باشه تو برای شاید-

 و خوالیگر به هم خوراک و خورد در نوشم، نمی چیزی نیز من-

 بانو داریم اعتماد چشمانمان از بیش طباخانمان

 :گفت و منو کشید اغوشش به اتانسصمیمیانه میترسم من-

 گزند از را تو و هستیم ما شد انچه هر من دلربای نشو هراسان-

 .میداریم ایمن دشمنانمان

 نبود اعتمادکاذبم این  کاش و مشکوکم خودتم به من گفتم دلم توی

 ( بودم می امان در خودتم گزند از روزی که

 

 

 من بانوی-

 اورد خودم به منو الیا صدای

 الیا؟ پیدایی کم-

 



 حالمان این جز بگذاریم، تنهایتان دادند دستور سرورمان دوش-

 بانو بود ناخشنود

 ناخشنود؟؟-

 

 بانو اری-

 .نیمک روانه داروی برایتان و بگویم، طبیبمان به تا میگفتید-

 

 یافته بهبود حالمان اکنون بانو گذارم سپاس لطفتان از-

 کن اگاهمان پس زین است خوب-

 تمگرف لرزان الیا از رو ام خیره نگاه خورد در به که ای تقه صدای با

 دادم در به و

 باال دادم ابرومو تا راد مه مخصوص سرباز ورود با.شوید داخل-

 منتظرتان ها اسب اصطبل در اتانس و راد مه جناب بانو-

 :کردم زمزمه ترس با چرا اصطبل.هستند

 ؟ اصطبل-

 



 همراهی  و کنند شکار و زده جنگل در گشتی خواهند می بانو اری-

 من بانوی  شدند خواستار شمارا

 .میایم بعد چندی تا بگوید... باشد-

 و راد مه با اونم سواری؟ اسب! بکنم باید چیکار دونم نمی

 تمام اب کنم، رفتار ادم مثل راد مه جلو داده تذکر بارها اتانس؟اتانس

! واریس اسب اما بزنم حرف اینا عین تونستم فقط کردم که تالشی

 .کن کمک خودت خارجهخدایا من توان از

 

 هترینب اینجام کنی مقابله ترست با بتونی باید چی که بالخره.......

 تومن خدا اخه اسب کجا از موتورا و ها ماشین وسط دیونه فرصته

 هااا پولشه

 :نالیدم دلم تو

 

 همین کن جمع خودتو پاشو وجدان مرگ وجدان درد.......وجدان-

 هداشت سواری اسب دکترای دختره نیستی، اریانا فهمنب مونده

 اسکول



 

 ماشین دکترای منم کنم چیکار خب میدی فوحشم که مرسی-

 داری کاری خراب دکترای تو دیدم فرمونتم دست.......دارم سواری

 .ببینم پاشو

 

 درونیم خریت یا بود جان وجدان با کردن تا چهار دوتا دونم نمی

 :گفتم الیا به و شدم کاذب شجاعت دچار ولی

 بیاور را سواریمان اسب مخصوص لباس-

 سواری؟ اسب-

 

 !مشکلیه؟ اره-

 شوید، هراسان دوباره شاید گفتیم بانو خیر-

 نمی کسی اتانس جز شدم، اشخیره مشکوک و کنجکاو بانگاه

 رسوندم بهش خودمو اروم قدم چند با ترسم می اسب از من دونست

 توی بود تر بزرگ ازش سانتی چند قدم ایستادم روش به رو و

 :شدم خم صورتش



 هراسانم؟ اسب از من گفته کسی چه-

 ارانگ زدن حرف به کرد شروع پته تته شده،و درشت چشمهای  با

 داده سوتی که فهمید خودش

 

 ...ما... بانو... بانو-

 

 کیا؟ ؟یعنی شما-

 

 مانگ بود خوش حالتان اصطبل به وردتان از قبل اخر... من یعنی نه-

 .باشید هراسیده شاید بردیم

 خانم دریده چش داد سوتی خودتی خر هه

 سواری اسب در را ما ایگفته خود نرفته که یادت پنداشتی اشتباه-

 .نیست مانندی

 

 هدیه-

 



 یمتق به حتی بشم اسب سوار امروز باید که شدم مطمئن دیگه حاال

 و داشت وزان روی تا کوتا دامنی که پیراهن یک الیا کمک جونمبا

 چارقد و پیچیدم سرم باال رو موهام جذب نسبتا شلوار یک و پوشیدم

 .کرد محکم سرم توی گیره چند با حریرمو

 روغن هام لب روی و کشیدم سورمه ها چشم داخل کارم اتمام از بعد

 بهم اینه داخل سرخم لبای و سرکشم و وحشی زدمنگاه مخصوص

 شدم مردم این همرنگ زود چه.میکرد کجی دهن

** 

 د،ش می تر منجمد قلب میشدم نزدیک اصطبل به که قدمی هر با

 با زاده اشراف زن و مرد چند همراه به پاتیس و راد مه و اتانس

 اون قدم دچن و بودند ایستاده اصطبل جلو من شبیه تقریبا های لباس

 اسب جز به بودند ها اسب تیمار حال در کارگر چند ترشون طرف

 و راد مه سواران از هم اسب ۶و۰ و ما اسب ۹ نبود بینشون که من

 تهگرف رو پشتی حیاط از نیمی تقریبا ها، راده اشراف از اسب چند

 .بود

 



 هم خیره نگاه با.شد حضورم متوجه راد مه اتانس به مونده قدم چند

 که هم اتانس شد باعث همین و شد جلب بهم هم بقیه توجه راد

 شد می نگاهش تو انداخت گاهین بهم اخم با برگرده، بود بهم مشت

 .خوند راحتی به رو خاصی کنی می غلطی چه اینجا تو

 

 :گفت و کرد دستی پیش راد مه که بودم نزدیکشون تقریبا

 

 همب خشمگین و متعجب همراهیاتانس این از خشنودیم اریانا بانو-

 بود خیره

 اینجام؟ چرا که نداره خبر یعنی

 مه ندیمه که لحظه ندادمهمون اطالع بهش چرا احمقم چقدر من وای

 از باشه خبر بی ممکنه اتانس که فهمیدم می باید اومد سراغم راد

 .بیام اینجا شده باعث کلک با راد مه اینکه تصور

 :دادم رو جوابش و کشیدم هم تو رو ها اخم 

 



 دور ور نپذیریمدستم را مهربانمان همسر درخواست نمیتوانستیم-

 ثباع کارم این چسبوندم بهش رو خودم و کردم حلقه اتانس بازوی

 بره هم توی راد مه های اخم بجاش و بشه باز کمی هاش اخم شد

 خودتی، خر بگه خواد می فراخواندهه را شما ما مخصوص پیشکار-

 میمون خوندی بیای؟گور اینجا شدم باعث من و نداره خبر اتانس

 درختی

 

 

 به نیز نیست روا گشاند اینجا به را ما که بود اتانس اذن این و اری-

 .کند کاری شُویش اذن

 راد مه کن تف اشم هسته کردمخوردی حس و خوردنش جا واضح

 نمی ولی بود اتانس از تر مظلوم البته و تر زیبا واقعا اینکه خانبا

 هیچ دقیقا صمیمت نه تنفر نه باشم داشته حسی بهش نسبت تونستم

 شده باعث خود به دخو اتانس های گارد و رفتار اما نداشتم حسی

 ...برابرش در بگیرم گارد منم بود،

 هدیه

 



 «آتانس»

 

 .نشست قلبمان در زهراگین تیری چون همسرمان بر راد مه نگاه

 

 دیدارتان از خوشنودیم اریانا ،بانو اتانس فرمانده-

 وجودمان در راد مه سخنان برابر در که بود چیزی تنها باز زبان

 ؟ وردا بیاد نکند اورد قلبمان به را راسه اریانا باک بی جوشیدنگاه

 :رفتیم راد مه سوی به تامل بی

 

 شانخوی و خونان هم شاءن در گفتن سخن بیگانه  چنین این راد مه-

 .نیست

 و کرد گذر ما بر راد مه نگاه کشیدمدمی اغوش در را او سختی به و

 شبی را ما خشم هم در خورده پیوند اریانانگاهشان به نگاه همان باز

 میکرد پیش از

 میکرد سیر دگر عالمی در اریاناگویی

 اریانا



 پناه اغوشمان در و امد سویمان کردیمبه دراز سویشان به دست

 کرد روانه سویم به را خشمگینش نگاه راد گرفتمه

 :گشودیم سخن به لب نگاه این به پاسخ در

 ما و پیموده را دشوار مسیر این که ماست خشنودی و فخر مایه این

 .کنید می همراهی پیوندمان بزم  در ار

 

 ؟ونباشیم شریک برادرمان شادی در توانیم می مگر-

 :گرفت پیشی ما از اریانا گشوندن، سخن به لب از قبل

 دهفرمان میگویم امد خوش را ادب و تمدن شهر هگمتانه به  وردتان-

 تاس محفوظ وجودمان در جایگاهش خشم زیباگویی بانوی سپاس-

 .کندنمی کم را خشم نیز مان یقعم های نفس

 

 بمانند؟ منتظر اینچنین مهمانانمان رواست این ایا سرورم-

 .یزدم داد  را خشم نگاهمان گرچه  گشودیم تبسم به لب سختی به

 

 .شوید روانه عمارت سوی به بانوست با حق-



 ویس به خشمگین های قدم با شد روانه سرایش سوی به که راد مه

 نه یم؛رفت می راه سریمان در پایان بی خشمی با.شتافتیم سرایمان

 .وردا نمی ارمغان به برایمان را ارامش سربازانمان با پیکار نه و باغ

 رحمانه بی  که برادری.است راد مه های دم باز به الوده شهر این

 زخمی با سالهاست را ما و زد پهلویمان در را ستیز و کین خنجر

 .کرد رها چرکین

 الح بتواند ارشد موبد شاید برویم، اتش خداوندگار دیدار به باید

 .کنند درمان را یمان اشفته

 ار راد مه گشودیم را در تا شتافتیم، اتاق در سوی به درنگ بی

 :گفت سخن همشگیش لبخند همان با.دیدیم

 

 دارید؟ انجام برای امری یا برادر شوم داخل-

 

 شو داخل-

 هدیه

 



 .کند رهایمان و هگفت سخن تا ایستادم، اوی به پشت

 

 است؟ گردان روی من از چنین این برادرم که کردم چه-

 اتانس میگیرید من از نگاه گناه کدامین به

 گناه؟ کدام به)

 ... که گناهی همان کرد هگمتاته اواره مرا سالهاس که گناهی همان

 خشمگین(جوشید  رگانم در خشم و پیچید ام سینه در درد

 :پرسیدیم

 امدی؟ سوی این به چرا-

 

 !گیرم پس باز را حقم امدم-

 (دارد؟ هم حقی او مگر حق،)

 

  برابر جنگی در ما داری یاد به گویی؟ می سخن حق کدام از حق؟-

 ؟!کردیم تصاحب اورا



 جزو که انچه تو اوردی؛ در چنگم از رو اون تو ندارم، یاد به نه-

 .ایگرفته من از را بود ام دارایی

 ودب ما جای اکنون که هر قهار ایست فریبنده راد مه که راستی به)

 عابدان همچون او و نیست گیتی در گناهی را راد مه پنداشت می

 .(است پاک

 

 الح در دورمن های سرزمین به فرستادی مرا نیرنگ با تو اتانس-

 گذشت؟ چه من بر میدانی!کوبی پای حال در تو بودم، جنگیدن

 (؟بیستکو پای نشستن بختی سیاه تخت بر ایا کوبی پای)

 

 !ای گرفته من از فریب به را بود من مال که انچه ایهمه تو-

 (ما؟ هم ان دادن فریب گوید می راد مه را این فریب،)

 

 طعم خون، و خاک میان نیزه، و تیر میان بود، نبرد حال در من-

 به ای کرده ما بر انچه ایاوازه وقتی شد زهر من بر پیروزی خوش

 .رسید گوشمان



 

 اگر من دادم، جان خفا در من شنید را ما حال  اوازه  ایا نیز تو اوازه؟

 (کردم ظلم نیز خود به کردم ظلم او به

 

 تمگف بخشم، می تو به را بخواهی چه هر گفتم تو به من گفتم،-

 چه هر سوگند یزدان به میرفتم سرزمین، این از قدرت از میروم

 من خشیدم،ب می تو به را داشتم چه هر وعمارت، خانه زر، و سیم

 اتانس کردم گدایی تو از اورا

 که ستاندی چیزی من از تو راد مه است من  از داری که راه چه هر)

 (ندارد مانندی گیتی تمام در

 (را ات گنجینه من و ستاندی را جانم تو)

 

 

 هستم؟ دارا را گنجینه که مادامی امد می کارم چه به زرت و سیم-

 رد اکنون که هر ندارد مانندی فریبندگی در راد مه که راستی به)

 (میگشت فریفته او حیله به شک بی بود ما جای



 گریه؟ و راد انداختیممه نگاهی چشمانش به

 

 

 چه گرفتی، را جانم تمام اتانس؟ من با کردی چه من؟تو ایگنجینه-

 اتانس؟ کردی

 (نگرفتی را جانم تو مگر! ستاندم؟ را جانت)

 

 مرا ساتان مرا مرا، پنهانِ گنج را او-

 ظلم تو رب اگر که سوگند خداوندگار به ستاندیم را تو گنج تورا اری)

 ( گشت نیز ما بر شد روا

 

 گجن در بیگانه اگر! ستاندی چنگش از جوانمردانه نا را برادرت -

 مرا نساتا کشیدیم، نمی درد چنین این میزد قلبم بر خنجری نبرد و

 روانه مردگان یایدن به و کرده سالخی میدان این در رحمی بی با

 .ای کرده



 مردگان بستر هم سالها من مگر ای نکرده سالخی مرا تو مگر)

 هچ میسوزم تو ظلم در ای کرده چه راد مه من با ای کرده چه نبودتو

 هروان مردگان عالم به خود دستان با را نفس جانم که من بر کرده

 کردم؟

 (نداشت بر در برایمان چیزی خشم جز روزگاران ان اوری بیاد

 

 

 ...تو من؟یا-

 

 ای گرفته تمسخر باد به مرا و ستاندی، من از اورا تو تو، اری-

 

 ،بنگر ام گرفته تمسخر باد به تورا اری-

 :غریدیم شیری همچون گین خشم

 

 چرا ما گرفته تمسخر باد به را تو تو، فرمانده من راد، مه بنگر مرا-

 .است من دستهای در قدرت که



 مثال هک بودیمچشمهای نگفته سخن او با گونهاین دم هیچ کنون تا)

 (گشت درشت انی به ام محبوب های چشم

 :زد لب وار زمزمه

 

 اتانس؟-

 :گفتیم ارام

 .بود نخواهد بینمان برادری دیگر پس زین راد مه-

 :کرد نگاهمان ناباور

 

 گرفت خواهم پس را ام گنجینه من!میگیرم-

 گنجینه؟)

 نخواهیم هرگز زمان این در من؟حاال ماستدارای از که انچه

 (گذاشت

 دنیای به سرا همین در اورا تا کشیدیم را شمشیرمان خشمگین

 .کنیم پاک بارش ننگ وجود از را گیتی و کرده روانه مردگان

 



 هستیم؟ کسی چه ما و کجایی بدان-

 راد مه فرمانده دهد، می باد به را سرت بلند اواز این

 ره اتاق بیرون از صدای نشنید رادبا مه سوی از سخنی هر از پیش

 هب و زده پس را راد مه خشم انداختیمبا نگاهی سو ان به هراسان دو

 دویدم در سوی

 ارایانا)

 (کرد می چه اینجا

 

 گردنش بر شدند چنگ هایم دست مانایاراده بی بود کسی چه-

 هرگز شک بی رادمه فرمانده گذشته چه ما بر بداند کس هر-

 .بگیرید دمی لمعا این از گذاشت نخواهیم

 و تر تنومند او از هم هنوز شد، راد مه خودمان دستان زیر راد مه

 لندب های قدم با و افکندمش زمین به قدرت تمام با. بودیم تر قَدر

 .شدیم روانه اریانا سرای سوی به

 میکشیم که راستی به  را گر غمزه زن این میکشمشما

 هدیه



 

 بارها.یافتیم بستر میان در اورا و شدیم داخل سرایش به سرعت به

 .نیست نیرنگی اورا و ایم زده توهم ما گویی اما خواندیم را نامش

 

 اریانا-

 برخواست جای از سختی به

 اتان-

 د؟نبو بیش خیالی راستی به نکند کرد مدهوشمان عریانش تن

 ای فریبنده زن این شک بی است شاهین همچون چشمانی مرا اما

 خودمان به ظلمیست تن نای از گذر اما نیست بیش

 شده چیزی اه-

 :گرفتیم اش عریان تن از نگاه

 

 ؟بابل شهر از جادوگری کیستی؟ تو)بانو بودیم تابتان بی-

 زنده اما دهیم کینه باد بر را سرت و بزنیم فریاد توانستیم می کاش

 .(است مرگت از بهتر برایمان بودنت



 بازی به را نمبود مرد گردنم، بوسیدن با و کشید اغوش به مرا

 :گرفت

 !میرانید خود از مرا بیایم اغوشتان به اگر کردم گمان منم،-

 :کشیدیم اغوش به را او نیز ما

 

 ؟ برانیم باید چرا-

 

 .بودید خشمگین و عصبانی دیدید را راد مه وقتی امروز-

 :گشود لب دلبرانه

 

 نگاهتان از هراسیدیم بخواهید را راستش-

 

 ...من بَرداما مردی هر از دل توانست می او

 :نشست لبانمان بر دلربا خنده

 



 بانو نشو هراسان من از هرگز-

  که دلرباحال زیبای ایم کرده دور خود گزند از را تو هاست مدت

 زا را تو.بریم می غنیمت به را تو ایم برده ما  نبرد میدان این در

 یمرمیگی غنیمت به سوزاند محبوب فراغ در مرا انکه هر از و پدرت

 اریانا

 هدیه

 

 .ندارد برایمان چیزی ارامش جز دمی، هر همچو او  با اغوشی هم

 دیوانه در لبانش و کنیم می خم سر  خزد می اغوشمان در حال بی

 این مجنون من.کند می رسوا اخر مرا شیرینش طعم بوسیم می وار

 ینشیر او پندارم می عزیزتر کسی هر از  روزا این اورا اما نیستم زن

 .ماست جنگی غنیمت رینت

 

 جای دشای گشت نمی روانه مرگ دنیا به وحشیانه انگونه پدرش اگر

 از نیز ما گرچه تاختند، می فریبا دلبر این تن بر سربازانم اکنون من

 .نیستیم بهتر انان



**** 

 

 ان با را خوراک اسودگی به که اریانا جز.اوردند را شام که مادامی

 ویمانر پیش انچه حسرت با راد مه و خشم با ما بلعید، می سرخ لبان

 .خوردیم می را بود

 ها نداشت برایمان سرافرازی جز چیزی بوسید مرا اریانا که دمی ان

 .ایم نکرده دریافت ارامش جز چیزی راد مه خشمگین نگاه از

 غرید خشم با راد مه گذاشت تنهایمان که اریانا

 

 کیستی؟ دیگر تو-

 گردانی؟ نمی باز را گنجینه تیح ستاندی من از را چیز همه

 سوزانیم می عشق این داغ در تورا سوگند اتش خداوندگار به

 

 مبهوت.نیست هراس چیزی از رادمرا مه اتشم در سالهاست من-

 و ارجخ سالن از بندازیم او به دیگر نگاهی انکه گشتبی ایمانخیره

 شدیم روانه اریانا اتاق سوی به



 !میگفت؟ اوردیمچه در شاخ دیوها همچون شدیم داخل که اتاق به

 :گفت سخن اتش به خیره ما به پشت

 

 مبدانی اگر سوگند اتش خداوندگار الیا؟به ای شنیده چه بگو-

 به هم شاید!میدهیم جالدان دست به تورا است، کار در نیرنگی

 کندالیا؟ن.کند می خاطر رنجیده و ازار را ما یمانندیمه یم بگو اتانس

 میداند؟ را است پنهان الیا ایدرباره که را انچه ای همه نیز اون

 

 با گویم می است، غوالن همچون خشم در اتانس که میدانی خوب-

 تورا کند نیم دو به وسط از شمشیرش

 دیگر چیزی مهربانی جز مگر غوالنیم؟ همچون ما گوید؟ می را ما

 ایم؟ داشته زن این با

 ایم؟ کرده نیم ود به را کسی چشمانش مقابل در کنون تا ایا

 

 ؟ ای شنیده چه بگو زدند؟ لبانت بر مهر-



 نخشمگی را عمارتمان بانوی اینچنین که بوده چه پی در الیا مگر)

 (کرده؟

 

 می ما انچه نکند)ببریم را گلویت خودمان ای کرده هوس نکند-

 (است؟ جالد اریانا و نیست بیش نیرنگی بینیم

 

 نمی ارمغان به چیزی برایت درد جز من دستهای به مرگ میدانی-

 .اورد

 (است؟ خبر چه سرای این در)

 

 !گویم؟ب اتانس به را کاریت فریب و نیرنگ راستی به باید شاید-

 را ندیمه این های راز او را؟ الیا نیرنگ اومیداند خداوندگارا)

 (میداند؟

 سخن به و کرده ادم تورا تواند می خوبی به دم و شاخ بی غول ان-

 .دارد وا



 ارخداوندگ به. نمیگذارانیم تیغ دم از را بانو این سر چرا غوووللل)

 را کیست؟او زن این کند می چه افتاده، دامی بد در الیا سوگند

 دمر همان ای معشوقه و پدر همان دختر که راستی به نمیشناسیم

 .است جالد

 (ای؟ افتاده  مار این دردسر در که ای کرده چه عزیزمان الیا

 

 فهمی می اوردم در کاسه از سوزان اهن این با را چشمانت وقتی-

 .نیست خوبی ای گزینه سکوت

 نز این بودیم، خیره باکش بی رفتار و دستش اهن به بهت با) 

 انهم او نکند!نیست بیش نیرنگی فراموشیش شاید کیست؟

 (است؟ جاسوس

 

 هب ار گداخته اهن ناگاه و شد خیره ما به باور نا برگشت که مادامی

 ...انداخت سمتمان

 

 فتادا جانمان بر گداخته اهن شویم تنمان سوختن مانع خواستیم تا



  وختس بودجانمان برانگیخته امشبش دلبری اثر در که جانی هم ان

 فشرد سینه در را قلبمان کسی گویی

 ار مانندش نفیر صدای ان نیز او که زدیم ای نعره درد از درنگ بی

 زردا را گوشانمان و کرد بلند

 ساکتش تا داشتیم ان بر درد همان با.سوختیم خداوندگارا وای-

 :نالیدیم درد با و گذاشتیم دهانش روی بر دست کنیم

 کاش مشدی کر هیچ سوختن اریانا کند لعنتت خدا.باشید ارام  بانو-

 اش هروان مردگان دنیای به و گرفته او از را بازدم و دم توانستیم می

 .کنیم

 :گفت و گذراند نظر از امر گستاخ چشمان با

 ؟!سوخت کجات-

 اش نعکره صدای باز بعد چندی شدیم خیره لباسمان به اخم با

 شده؟ ازرده چنین این چرا امشب شداو انداز طنین درگوشمان

 

 شدی؟ خانم شدم سوخت؟بدبخت اونجات وای-

 زن؟ این گوید می چه



 در چنین ینزدودا جانم از را درد که زد زانو مان مقابل در تامل بی

 است بخش لذت چه بودنش حال این

 را تمدس بزور!شدم بدبخت وای سوخته؟ کجا ببینم دستتو وردار-

 زد کنار

 

 داور در هایمان لباس سرعت بیاریبا در  لباستو باید اتان وای-

 .دبیاور در را شلوارمان و شود اگاه درونیمان حال از نداشتیم دوست

 

 بانو نکنید-

 از ادیافت نسل از شدیم، بدبخت کردم ناکارت زدم و،نگ هیچی بابا-

 .نداره مسگاه دستگاه یارو میگن فردا

 

 خداوندگارا اخ اریانا، نگوید سخن ؟بیگانه ندارم را چیزی چه-

 .میسوزد

 .کردم لختش لخت کردبزور لختمان گستاخانه



 هب نکند کرد می گیجمان نگاهش گاهی کرد می نگاه ما به درد با

 ماست؟ دهدلدا راستی

 چی؟ معشوقش پس

 سپرده؟ فراموشی به اورا ایا

 شدیم پایش هم و رهانیدیم را خیال و فکر دستمان کشیدن با

 

 شده؟ سرم تو خاکی چه ببینم بشین تخت رو بیا بیا-

 نشستیم تخت روی سختی به

 

 .میزدن صدات اتنا باید فردا از وگرنه کرد رحم خدا-

 

 اتنا-

 اتاقم وسط یهو کجا از تو حسابی مرد اخه! اتنا عزیزم همسر بله-

 شد؟ پیدات

 :زدیم لب درد با



 

 را چیزی چه!؟ گفتی می سخن چه از هراسیدی؟ چه از بگو توو-

 هنعر و کشید سوختی جای در را دستمال ظالمانه!کنی؟ می پنهان

 .کشید اسمان به را ایمان

 

 شد کر گوشم چته-

 مگر؟ میشود چه ما حال بانو ای کرده کر مارا تو پیش دمی تا

 خداوندگارا اه! بانو سوخت-

 .بیارم چیزی ضمادی پمادی برات برم کن صبر-

 .بازگشت رفت که را قدمی چند

 که تیر  دیگه، بود سوختگی یک اخه جنگیه مرد سرش خیر-

 شدی؟ هوش بی جوری این چرا نخوردی

 شنیدیم را ارامش زمزمه

  خورد می تر طرف ان کمی خودتان قول بانوبه نشدیم هوش بی-

 باید رام اتانس نیکو نام جای به و.  بود رفته باد بر اینده در نسلمان

 .میکردید صدا اتنا



 «آریانا»

 

 و شمخ راحتی به تونستم می دادم اتانس به و گرفتم راد مه از نگاه

 اومده سمتمون به اتانس مخصوص بخونم،پیشکار نگاهش از

 

 د؟کنن زین را بانو اسب بگویم  سرورم-

 :تگف و کرد دستی پیش راد مه بده جوابی اتانس اینکه از قبل

 

 اختنشت قصد ماها، از بعد بانویش که بیارایند را سپید بگوید اری-

 .دارد را

 و نم چشم از که نبود چیزی کشید، خشم روی از  اتانس که نفسی

 بمونه پنهان پیشکار

 :گفت و زد لبخندی راد مه به توجه بی پیشکار

 

 !اتانس؟ فرمانده-

 ببینم ای توجه بی این برای رو راد مه عصبانیت تونستم می



 من فتگ می اتانس که ای کلمه هر با...کنند زین را سپید بگویید-

 خیره بهم پرسشی نگاه با هم سر اخر میدادم فشار بازوشو بیشتر

 ها اسب از منو جوری یه که میکردم التماس بهش چشمهام با.شد

 زد پلک ارامش با که خوند رو اهمنگ اونم کنهانگار دور

 عقب به اشنایی و زمخت صدای رادباشنیدن مه فرمانده-

 طرز به که صورتی و ژولیده موهای با و شونه چهار مرد برگشتمیک

 چهره از نیمی که کهنه زخم یک بود زخمی و خراشیده ای وحشیانه

 .بود کرده نابود رو اش

 ...شنیدمش کجا بود اشنا صدا این چقدر

 

 سرورم است اماده سبتانا-

 

 .بروید ابگیر سوی به شما میایم-

 اتانس به توجه بی اونا مکالمه مدت تمام سرورمدر بردارم فرمان-

 دازبران رو مرد اون خیره نگاه با کردند می پچ پچ که پیشکارش و

 اشناست صداش چقدر کردم می



 

 ... بانو-

 

 ...اریانا بانو-

 

 شده؟ چیزی پیشکار اه-

 

 سبا با سواری قصد است احوال ناخوش سپید یگویندم سربازان-

 دارید؟ را دیگری

 !مریضه؟ سپید

 بودن چیزی اطمینان جز نگاهش ته دوختم، چشم اتانس به سئوالی

 مثل راد مه.میگردیم باز عمارت به خواهیم نمی دیگری اسب نه-

 حرفمون وسط پرید نشسته قاشق

 

 .بود خشنود کردیم وارسی را سپید دیشب ما-



 اصال توچه به فضول مرتیکه بهت تف

 :گفت پیشکار

 

 است ناخوش صبحگاهان از سپید راد مه فرمانده-

 دیگر اسب با ما اریانا بانو برای ما اسب است، چنین اگر-

 .شویم می همسفرشان

 پدرسگ اصراریه چه اخه

 :زدم لب حرص با

 

 انج به نیازی هست اتانس اسب باشد دیگری اسب به نیاز اگر-

 .عزیزم همسرم نه مگر فرمانده، نیست شما فدایی

 .داد تکان سری لبخند با اتانس

 

 شماست، به پیشکش ما اسب بانو بله-

 ردیگ دمی نیز ما کنید حرکت سوارن همراه به راد مه فرمانده شما و

 .اییم می



 و پدرت خوند توش از راحت میشد که  انداخت بهم نگاهی  راد مه

 متس به و داد تکون بقیه و اتانس برای سری بعد و اریانا میارم در

 های اسب سم خاک از بود پر حیاط دقیقه ۰ از کمتر رفت افرادش

 رفتن جنگل طرف به که

 چرخیدم سمتش به اتانس توسط بازوم شدن کشیده با

 کنی؟ می چه اینجا-

 

 یسوار اسب برای مرا و امد سرایمان به  را مه و تو سوی از سربازی-

 خواند فرا

 

 نبودی؟ هراسان اسب از وت مگر-

 

 .هستم-

 

 پذیرفتی؟ چرا پس-

 



 .هراسیدم تو از-

 

 !من؟ از-

 

 .کنیم رفتار نیکی به راد مه مقابل در گفتی تو اری-

 

 ...اما کن رفتار نیکی به گفتیم-

 

 اما؟-

 

 بانو بیا ما همراه هیچ،-

 می رت تند قلبم من قدم هر با رفتیم اسبش طرف به باهاش قدم هم

 .کوبید

 

 .دهد نمی سواری کسی به ما زسرو،ج-



 .بپذیرد را شما تا شده اشنا او با باید پس

 :زدم لب ترس با

 

 نمیده؟ سواری چی یعنی-

 .ایستاد اسبش مقابل بهم، دادن جواب بدون و زد پوزخندی

 .داشتم فاصله اسبش با قدم ده از کمتر

 اسب هک رفتم جلو قدم چند ترس اینجایمبا ما نشو، هراسان بانو بیا-

 ایستاد پا دو سر و زد شهیه

 :زدم داد بلند صدای شدمبا پرت عقب به و زدم جیغ دل ته از

 هسیا اپ شات اسب با توسرت خاک کن، دور ازم و سگ توله این-

 شو خفه سگ پدر شو اپخفه شات قواره، بد

 .شم نمی ساکت من شده ساکت اسب حاال

 

 هب چشمم باشتا راما نکن هراسان را اسب باش، ارام اریانا باش ارام-

 دیگه دست و داشته نگه و اسب افسار دست یک با که افتاد اتانس

 کرده باز کردنم بغل برای رو



 انداختم اتانس بغل توی خودمو خیز با

 .کن اش خفه اضطرابه، مایه خودش شو،این خفه بگو-

 ببرنش بگو کن خفه اینو اتانس-

 

 باش ارام بانو باش ارام-

 .میکرد نوازش پشتمو دستش یک با

 بود گرفته و اسب افسار دست یک با

 

 باش بانو،ارام باش ارام-

 باش ارام درد ای

 

 .کن دور من از اینو-

 

 .باشید ارام باشد-

 



 خوبید؟ بانو-

 به.میشم خوبی دختر قران به کن دور ازم اینو خدا تورو پیشکار-

 .میکرد اروم اتانس تن بوی اما کشیدیم می نفس سختی

 

 باشید ارام وبان باشد-

 

 انسازمونات کرد دور قدمی چند اونو اسب افسار گرفتن با پیشکار

 :زد پچ گوشم کنار و کرد حلقه دوم رو دستش دو

 

 باشد؟ کن باور مرا من، دلربای باش ارام-

 

 اتانس میترسم-

 

 .کن باور مرا و نشو هراسان-

 :نالیدم



 !اتانس اما-

 سرمو.دبر اسب سر متس به و گرفت بانو؟دستمو باشد کن، باورم-

 .کشمب نفس رو تنش بوی کردم سعی و کردم پنهان اش سینه توی

 نبوتری خوش باشه شده زده روش خاصی عطر اینکه بدون تن این

 .بود دنیا عطر

 

 منقبض ناخوداگاه بدنم خورد مو پر مخملی چیز یک به که دستم

 .دش سیاه دنیا و گذشت بدنم از الکتریسیته جریان یک و.شد

 وانج  اتانس جنگ، میدون یک وسط رفتم دیگه دنیای یک به گاران

 از بود پر جا رومیانهمه با نبرد حال در سرو بر سوار حاالش از تر

 زخمه؟زخم همون میزد فواره خون اتانس شونه از خون، و جسد

 .بود اش سینه زیر تا شونه باالی از که قدیمی

 رشس پشت و  تاختمی مسیری در اتانس  بار این شد سیاه دنیا باز

 ادهایست سرو کنار که اتانسی و  سیاهی  دوباره.بود سوار چندیدن

 بود،و

 .کرد پنهان هاش وسایل داخل اتانس که ای صندوقچه



 جهز حال در اتانس بلند کوه یک روی بار، این و مطلق سیاهی هم باز

 .بود زدن

 کرد؟ می گریه اتانس

 

 استندخو می انگار بودند هکشید اغوش به رو اون پیشکار و پاتیس

 مه ونا رسیدم راد مه به کردم دنبال که بشننگاهشونو حرکتش مانع

 راده؟؟

 رد چشم و شد سیاه دنیا خورد، گوشم به که سیلی با...که اون اما

 .میکرد نگاه بهم ترس با که شدم اتانسی چشم

 

 خوبی اریانا-

 ...تو... تو-

 دیدم من که بودند چی اینا

 

 ؟؟ ما-

 ام؟؟ دیونه میگن بگم اگه



 :مگفت و کردم اشاره بهش فکر بدون!! اتانس زد سیلی بهم کی

 

 زدی؟ منو...  تو-

 

 شدید؟ چنین این چرا شد چه اری-

 کرده؟ چیکار راد مه

 کرد؟ پنهان اتانس که بود چی اون

 

 خوبم هیچی-

 

 .گردید باز عمارت به خواهید می-

 

 برویم نه-

 .گذاشتم سرو شونیپی روی رو دستم دوباره ترس با



  و ها صحنه اون از نه.نبود صادقانه های رویا اون از خبری دیگه اما

 اسب از همیشگیم ترس نه

 :گفت سرواتانس نوازش دقیقه چند از بعد

 

 هراسانید هنوز بانو شو سوار-

 :زدم لب سختی به

 نه-

 .شد سرو سوار سرم پشت شدماونم سوار اتانس کمک به

 :گفتم تعجب با

 میایی ما با مه تو-

 

 :کردم اشاره سرو اریبه-

 

 نمیشه اذیت-

 



 بانو نیستید سنگین انچنان نه-

 سبک؟ و الغرم من-

 

 

 بانو اری-

 .کرد پر رو فضا سانت یک همون و کشید اغوش به منو خند با

 اسب افسار که های دست دادم اجازه و دادم لم اغوشش توی راحت

 .بکشه اغوش به رو من بودند، گرفته رو

 

 انداخت، حرکت به رو اون  سرو پهلوی به اروم لگد یک زدن با

 هر ونبچسب بهش بیشتر رو ام شده منقبض جسم شد باعش همینم

 توی شدن حل قصد من  میکرد فکر میدید رو ما دور از کسی

 دارم رو وجودش

 

 سرو؟ میگی بهش چرا اتانس،-

 



 میگوید؟ را اسب-

 :زدم لب شوخی لحن با

 

 سرورم؟ دارید دیگری سرو مگه بلی-

 

 :گفتم  نداریمشیطون دیگری سروی اسبمان این جز-

 عع-

 

 بانو  اری-

 

 ناممشمی چنین این چرا میدانی-

 

 مپرسید نمی که میدونستم اگه اسکول خو بگم خواست می دلم

 نمیدانم-

 



 پیدس رنگ به را کشیده فلک به سر سروی شکل پایش ساق زیر-

 .دارد

 واقعا-

 امتم برابر در سالها که استسروی راستی به او ان جز بانو، اری-

 .نموده یاری مرا و کرده ایستادگی ها سختی

 

 نفهمیدم که دادم تکون سری دیدم، که خاطراتش اوردن یاد با

 :گفتم نهدوباره یا شد متوجه

 

 اتانس-

 :گفت شاکی لحن با 

 

 بانو بلی-

 

 نسوختی؟ تو مگه-

 



 چیست؟ برای پرسش این-

 

 کنی؟ می برخورد راحت انقدر و اسبی سوار النا چطور -

 

 

 ناخون دو سر منو پدر نبود دیشب همین)بانو ام جنگی مرد من-

 بردن بیگانگان با روزها شکافته دستی با( بود؟ اورده در سوختی

 .ام کرده

 

 :گفت رومیانمتعجب-

 !اوردید؟ خاطر به چیزی اری-

 

 ام؟ دیونه میگه دیدم اسبت لمس با بگم

 

 .ام شنیده نه ااا-



 :پرسید مشکوک

 

 کسی؟ چه از-

 

 نیست یادم ااا-

 اتانس-

 

 اریانا-

 

 جانم-

 

 .نکن خطابم چنین این-

 

 چگونه؟-

 



 

 ویر بر کشیده زیر به اسب از تورا خواد می دلمان که گونه همین-

 بطنت در کودکی و نموده یکی خود با را تو و بزنیم خیمه تنت

 شب هر که منی کردماز حس و مها گونه به خون بگذاریمدویدن

 ...نبود؟ بود بعید واقعا خجالت این کردم بازی عشق اغوشش توی

 «آتانس»

 

 .گرفتیم دمی اختیار بی شد خارج که سرای از که اریانا 

 ت؟چیس برای گفتنش سخن چنین این پس فراموشیست اورا اگر

 

 خنس مباشرمان با است؟باید خشمگین چنین این او که کرده چه الیا

 .بگویم

 پیوندمان سرور و جشن در همگان که مادامی داریم یاد به هنوز

 گفت ما  به چه بودند

 

( 



 نیست-

 

 هومان نیست چه-

 

 نیست اریانا زن این-

 

 میگویی؟ چه میدانی-

 

 ایشان به سالها و بودم پدرتان مباشر شما از پیش من سرورم-

 نم حرف در بودم شما گذار خدمت ایشان از پس و کردم خدمت

 .نیست اریانا زن این نیست شکی

 !بینی؟ می را اریانا از غیر تو-

 

 نیست او اما اریانا، به دارد تشابه او -

 هومان فهمیم نمی-



 

 بر در چیزی سرشتی نیک جز اش چشمان سرورم چشمانش-

 .ندارد

 :گشود سخن به زبان دید که را ام نگاه چیست منطورش

 

 همچو داشت چشمانی دیدم پاسارگاد در من که اریانایی سرورم-

 دارد، کودکانه نگاهی زن این اهریمن

 ( نیست اریانا زن این شک بی

 

 شد انداز طنین گوشم در اریانا سخنان

( 

 (نیستم اریانا من-

 

 اتانس نیست اریانا او)

 



 پاکدخت گویی می چه-

 

 سواری اسب در اریانا نیست اریانا  او هایم خواهرانه به سوگند-

 .است هراسان سبا از او ندارد همتا

 

 پاکدخت کنی می گو باز برایم را هومان پدرت سخنان چرا-

 

 نیست اریانا دختر این ام داشته نظر زیر را اریانا ماها من اتانس-

 کن باور مرا

 کجاست؟ اریانا ما به بگو پس نیست اریانا اگر-

 

 (شده؟ پنهان مرگ ترس از شاید-

 

 کرد؟ می رفتار اینگونه چرا امشب نیست اریانا اگر

 .میزد قلبمان به اگین زهر تیر سوختگی جای



 

 است؟ خبر چه عمارت این در

 شده امیخته هم در افکارمان میروند، رژه سرمان در ها پرسش

 .... او است بزرگ و ارجمند ما برای اریانا جایگاه است هومان با حق

 ...شد داخل که دادم اوی به نگاه و زده پس را افکارمان در صدای با

 

 امداری؟ار درد خیلی حتما بمیرم الهی نفسم، کشید طول ببخش-

 نافکارما در ندانسته ما که کرده گذر زمان چقدر مگر گفت، سخن

 .ایم بوده ور شنا

 .ردک انداز بر را تنمان خاص نگاهی با و برداشته رویمان از را پارچه

 داد جوالن وجودمان در درد که فشرد زخممان روی که ایپارچه با

 :گرفتیم دست در را ظریفش دست و پریدیم جا زا

 

 بانو؟ کنی می چه سوختم اخه-

 



 میز یزچ پاتیس از رفتم ببین ببندمش برات بزار کنم، نمی کاری-

 رناسُ در را درد که ایقیافه با.کردم اشاره سینی به بعد و گرفتم

 :نالیدیم میدمید

 سوزاندید؟ مرا گفتید ایشان به-

 ردک اصرار چی هر سوختم خودم گفتم که، نیستم خر نگفتم نه-

 .نمیشه گفتم رو سوختگی جای ببینه

 .کردیم نگاهش حال بی و کشیدیم ای اسوده نفس

 

 :داد دستمان به را نگاهش

 

 .بکنم کارمو بزار دستمو کن ول-

 

 .میابد بهبود خودش بگذارید بانو میسوزد-

 

 .کنم می درست من بکش دراز تو بزارم چیو چی-



 ار دستش ناالن زد زخمم بر را پارچه دیگر بار خواباند، مرا شمخ با 

 گرفتیم

 

 

 خوب بعد است دقیقه چند  نخوردی که تیر بزنم بزار کن ول-

 .میشی

 

 نمی گرفت نمی اتش جانمنا چنین این خوردیم می تیر بانو-

 عجیب دلمان اما کند اشفته را ما که نبود انگونه دردش.خواهیم

 :غرید خشم با  یاناخواستار می نوازش

 

 .ممیار و پاتیس میرم بشی کارم مانع دیگه بار یک اگه اتانس-

 :نالیدیم نبود بیش نیرنگی که حالی با

 



 گویی دلبراست، چه هایش منچشم به کنید رحم سوزد می بانو-

 یلبان با انداخت ما به  اهریمنی ارامیدهنگاهی بسترمان در اهویی

 :گفت خندان

 ؟ چیه ناشایست رفتار این ای فرمانده مثال خوبه خوبه-

 گرفتیم او از نگاه خویش کردار از خشم با

 :گفتیم سخن بود دور ما از که ای گونه به و

 :گفت دلربا لبخندی بانوبا کنید مداوایمان-

 اتانس بغلم بیا-

 ماست؟ برای گفتن سخن اینگونه بود ما با

 :گرفت اغوش در را سرمم و کشید پیش در مرا

 

 هااا یگهد بپوشی شلوار تونینمی وگرنه اتانسم بکنم رو کارم اربز-

 را دلم هایش بوسه کرد اراممان موهایمان بین در هایش دست 

 .لرزاند

 هدیه

 .کردیم احساس را قلبمان خوردن تکان



 اهنگیری در را دستمان که روزی همان اوردم یاد به را کودکی

 رب پارچه حرکت با کرد رتیما مرا مهربانه چه پدرمان و سوزاندیم

 :نالیدیم تنمان

 

 

 اریانا دارد درد-

 بزارم دارو روش باید ولی  دلبر میدونم-

 بانو سوزد می-

 اریانا اب ستیز کینه جز که مرا اما کند، تیمارمان تا بود پدرمان کاش

 کنیم؟ می دلربای اینگونه چرا نبود چیزی

 

 : زد لب سختی به

 

 ؟ میشه خوب دردش کنم بوس-

 :فشردیم اغوشش در را خودمان کمی



 کردیم اشاره قلبمان به  دارد درد اخر کن نوازش نیز را  اینجا اری-

 .زد کنارمان ترس با و

 

 

 کنه؟ می درد چرا قلبت بمیرم الهی-

 بانو امدی دیر-

 ها؟-

 :گفتیم شد چه بدانیم انکه بی

 

 .کردید رهایمان نکند هراسیدیم-

 

 

 منی ایمعشوقه و همسر و؟ت کنم رهات باید چرا من-

 کرده جادو چنیناین که اوچیست وجودمان، در است حسی چه این

 را؟ قلبمان



 بانو امدی دیر-

 :برایمان بود عسل شهد شیرینی به رخسارش شدن سرخ

 

 .کشید طول گرفتم دارو تا-

 رپروردگا بخوریم اورا سرخ سیب همچون اگر کشیدم اغوش به اورا

 میبرد؟ ماننا بد جهان به مرا اتش

 

 از رداو در حرکت به را دستانش سختی بانوبه بزنید را داروها این-

 را پایمان دیگرش دست با شدیم، جمع خود در دستانش لمس

 :نالیدیم لب زیر میزد، تنمان به را دستش و کرد نوازش

 اریانا-

 .بکنم کارمو بزار هیسس-

 و فرتن میان اشفته  حسیست چه این کند می مجنون مرا زن این

 .میزدیم پا و دست جنون و عشق میان خشم

 

 .گرفتیم ارام و نالیدیم اغوشش در



 

 ویر امانبرانگیخته اندام به توجه بی شد، تمام کارس که وقتی

 وا  که  دیگر ای پارچه با و گذاشت نخی پارچه الیه یک را زخممان

 برخیزد جا از خواست تا.زد گره و بست بود نخی از نیز

 :نالیدیم و گرفتیم را شدست دوباره

 نگذار تنهایم اریانا-

 

 برهنه و گذاشت میز روی بر داشت که را چه میامهر بزارم رو اینا-

 .خزید اغوشمان در

 نبوسید شد،با سرازیر وجودمان در که بود ارامشی دستانش لمس

 :گفت سخن صورتمان

 

 :گفتیم زَنان نفس.داری استراحت به نیاز اتان بخواب-

 هک اشنایست نا حس چه این خوب بسیار بانو است وبخ حالمان-

 لب زیر که کردیم نوازشش ارام خواهد می را تنش لمس دلمان

 :نالید



 

 کنی؟ می چیکار-

 

 

 زدیم خیمه رویش بعد و.کنم می ارام را همسرم هیچ-

 

 که اوی جز مگر برسهزخم؟ اسیب زخمت به ممکنه اتانس نکن-

 است؟ مهم دیگر چیزی بود اغوشمان در زنان نفس

 

 بی دش گشوده گفتن سخن برای سرخ های انار ان بانوتا هیسسس-

 ... بوسیدیمش تاب

 

 هب بخش ارامش اغوشی هم این از بعد حال بود گذشته نیمه از شب

 هساخت خشمگین اینگونه امشب را اریانا چیزی چه که اوردیم یاد

 کند؟ می پنهان ما از را چیزی چه و بود؟

 .خواند می فرا دیگر اغوشی هم به مرا پریشان موهای و لخت تن



 :کردیم صدایش خشمگین و ارام

 

 اریانا-

 

 اریانا-

 کشیدیم بیرون فکر دنیا از را او  نحیفش دست فشردن با

 :نالید بود درد به آغشته که چشمانی با

 

 ؟ گرفتی نیشگون چرا... چرا-

 پیش از شبی نیست اریانا اینکه بر را شکم گویش بیگانه کردیم، چه

 .کنند می

 

 ؟ بانو ایم کرده چه-

 

 هیچی-



 هیچی؟

 .گذاشت طاقتمان بی سینه بر را سرش و خزید اغوشمان در دوباره

 ار اشفته جسم این میکرد پیش از تر تاب بی دستش حرکات

 چه یزمعز الیا...الیا کرده؟ آشفته را تو که انچیست اریانا؟ کردی چه

 مانگ که انچه هر نکند... فتهگر قرار خشمت و غضب مورد که کرده

 انو؟ب نیست بیش نیرنگی سپردی فراموشی دست به بریدم می

 :غریدیم خشم با

 

 هر از رت عیان شد انباشته سینه در که دمی و دستش اریاناایستادن-

 :گفت سخن مالرزان بر بود چیزی

 

 بلی-

 ببینیم را هراسش توانستیم بگومی-

 

 رو چی-

 



 بسوزانی؟ مارا انکه از پیش انچه،-

 

 :غریدیم خشمگین دیگر بار!گفتم نمی چیزی-

 

 اریانا-

 ...من...من-

 

 چیست؟ الیا با ستیزَت دلیل...   تو؟-

 

 بود مزاح-

 دارد؟ درپیش را مرگ به فراخواند مزاح کدام

 بود؟ مزاح این کجای ما سوزان تن پس

 

 اریانا-



 ستیز در او با تاخت به که بوده کرده خشمگینت انگونه چی-

 ای؟بوده

 

 .کردممی...یی..شوخ...من...من-

 :کردیم دور خود از اورا خشمگین

 

 ؟ تاختی او بر اینچنین که بودی سخنی چه دنبال بگو اریانا-

 

 !خبراییه چه قصر تو... بگه بهم...خواستم...  فقط-

 بوده؟ او محبوب عمارتمان اخبار زمانی چه از خبر

 .شتدا فاش را نیرنگش اشکارا به چشمانش

 

 در االی و نموده پنهان ما از را چیزی چه بگو سخن راستی به  اریانا-

 بود؟ چه پی

 .کرد می رسوا را اش اشفته حال حیران گوی دو ان



 

 .میزد حرف کسی با که دیدم رو پاتیس باغ داخل دیروز-

 (کرده؟ چه باز پاتیس)

 

 دههراسی مببینی بریم گفتم الیا به که وقتی نبود، مشخص اش چهره-

 برگردونه سرا به رو من کرد سعی

 (من مهربان محبوب الیا، از اه)

  

 ... ندیدم رو ادم اون چهره ولی رفتم پاتیس طرف به من اما -

 (گفت می سخن بود کرده انچه از فخر با)

 :کردیم خطاب را نامش باز ایستاد را دمی چند

 

 اریانا-

 :خوانیمب سخنانش از را  گفتن برای اجبارمان توانستیم می

 



 رفح و بود پنهان باغ ته بزرگ درخت پشت که مردی با پاتیس-

 .شدیم پنهان درختی پشت هم الیا و من میزد

 ویدار از و داد کوچیک کوزه یک پاتیس به مرد(کرده؟ چه پاتیس)

 شاهان شهر از...  ارباب از...  است کشنده مرور به که میزد حرف

 (کرده؟ اگاهمان هومان ستیدر به نکند)اومده اونجا از دارو که

 

 .فهمیم نمی را گفتنت سخن اینگونه بگو سخن درستی به-

 !اتانس-

 :گفتیم اشکار خشم با بدانم باید

 بگو راستی به ای شنیده چه هر اریانا-

 

 .ساخت می اگاه اش آشفته حال  از  را ما  دمش هر با

 

 ینکها و گویم می گفتی رو چه هر ارباب به":گفت پاتیس به مرد -

 "هستی ما گذار خدمت و پیمان هم تو



 مه من باشه امان در معشوقم که زمانی تا":گفت بهش هم پاتیس

 شیر هک داروییه":گفت و داد پاتیس به ای کوزه هم بعد"پیمانتونم

 شاهان شهر از که داروی "نیست چیزی که اون کنه می رام و

 امده؟ پاسارگاد از که داروی)امده

 ارباب؟

 ربابا》میگفت را اربابی نام تاخت اریانا مال جان بر که گر غارت ان

 گنجینه و کشیده صالبه به را اریانا کشته، را همگان که دادند دستور

 !(ماییم چهارم خاندان 《گردانیم محفوظ چهارم خاندان دست از را

 

 هب دوباره که وقتی شد، چی بفهمم نشد اومدن ها سرباز هم بعد-

 مرموز مرد اون نه و بود پاتیس نه کردم نگاهی قسمت اون

 

 

 ؟ شاهان شهر از دارویی-

 

 ؟! امده اونجا از دارو پارسارگادهپس شاهان شهر گفتی تو اره-



 هرش نیز را هگمتانه گذشته در اما است پاسارگاد شاهان شهر اری)

 (خواندن می شاهان

 

 !میدانی؟ چه دیگر-

 

 

 تو شجا به اما رستهبف اتاقم به رو الیا گفتم ندیمه به هم امشب-

 سخن راستی به اگر ایم ندیده شامگاه از را پاتیس و الیا!)اومدی

 (رهاند؟ می خود از مرا اتش خداوندگار نگویم

 

 الیا.)دنشو وارد کسی و ایم می سرایت به گفتیم ها ندیمه به ما اری-

 (بماند امان در اریانا گزند از باید

 

 تو؟-

 

 بگو را اش ادامه حال... اری-



 برات دارو دنبال رفتم وقتی اومدی تو دیگه هیچی اهان-

 دش پاتیس اتاق وارد مخفیانه که دیدم و الیا  راستش...راستش...

 !نبود شدم اتاق وارد سرش پشت وقتی

 ...(خداوندگارا)

 

 !نبود؟-

 

 نبود اتاق توی اره-

 

 ...ایا-

 

 هانپن اتاق از  خروج از بعد  شم مطمئن اینکه برای نزدم، توهم-

 .شد خارج پاتیس اتاق از هراسون الیا که شدم

 (امان... الیا خطایت از امان)

 راستی؟ به-

 



 اری-

 نمیدانی؟ چیزی دیگر-

 

 ... دوش نه دیشب یعنی دیروز راستش-

 

 ودخ اشفته روزگار  به باید ما اریانا چیست برای اشفته حال این)

 (بگریم

 

 

 قاتا به دارویی دنبال رو اون و شده بد حالم که روزی":گفت الیا-

 "فرستادین پاتیس

 گندسو که شنیده رو پاتیس فریاد صدای روز اون": گفت بهم الیا

 ها ندیمه از  اینکه و  برسه اهدافش به عجوزه این نزاره کرده یاد

 "شده قصر وارد ممنوعه دارو یک شنیده

 از من که میدانی چه الیا عمارت، این های راز بر خداوندگار لعنت)

 (نیستم اگاه ان



 چیست؟ میدانی ممنوعه گفت؟دارو الیا را این-

 

 خمورش نگاه به اتانسچشم اما اوره مرگ داروی گفت الیا  اره-

 :دوختیم

 

 ور این کردم مجبورش اخه زد نیرنگ یعنی گفت دروغ کنم گمان-

 بگه

 (زده؟ اتش بر نیز اورا تن نکند کرده؟ مجبورش)

 چگونه؟-

 

 (یمان چاره بی یاال!)کشمش می گفتم-

 کشیدَش؟ می-

 

 اره-

 ...گونه همان-



 کردی؟ مجروع امشب مرا که همانگونه

 .افتاد زیر به نگاهش و شد سرخ انار همچون صورتش

 

 

 بگه و بترسه خواستیم می فقط ما یعنی...من...اینگونه... نه-

 

 ما؟ دست به جانش تهدید با-

 ما که نگاهی بودند خروش حال در وحشی اهو هزاران نگاهش در)

 (میکرد ایر بندش در را

 

 ها؟-

 

 بانو؟ یک کدام عمارت؟ خشمگین مرد غولیم؟یا ما-

 .گشت میش از تر سرخ هایش گونه

 



 بترسه خواستم فقط... من... من-

 

 است؟ هراسان من از او که خشمگینم چنین این من او نظر در)

 ام از خشمگین چه باشیم خوشنود چه هیچگاه الیا میدانست اگر

 کند؟ می تهدید را او هم باز هراسید نخواهد

 ...(باشیم اگه نا ما که بداند چیزی الیا آنکه مگر

 

 

 بانو؟ هولناکیم چنین این-

 

 ...اره...یعنی...نه-

 !!(هولناکیم)

 

 هراسید می ما از اری-

 



 نه-

 

 (ربا دل فریبای بود هراسان ما از هم اکنون هم او)

 

 !نه؟-

 

 ترسن می هبقی ترسم نمی...من-

 

 !دیگران؟-

 (ببینم را خشمش توانستم می)

 

 :گفت معترض

 اتانس-

 



 هچ را  تو نیس بیش جادوگری او که راستی به)من فریبای جان-

 از مرا او خونان هم ماست دشمن زن من؟؟ان فریبای اتاتس شده

 خود خشم اتش در مرا پاک ایزد کرده، دور عزیزم و محبوب

 ( نزنم نیرنگ نیاکانم و بوبمح بر چنین این که بسوزاند

 

 :گفت لب زیر و ارام

 

 نکن چنین این-

 دستان در گنجینه کلید راد مه از کنیم دور را او باید حال اما)

 ( اریاناست

 ؟ نکردیم نکنیم؟چگونه؟کاری-

 

 اتانسس-

 کشیدمش اغوش به

 رد عاقب و کرده راه بی راه از مرا کردنمان صدا حتی که راستی به)

 ...(دشمنم خون از فرزندی میکارم زندیفر او بطن



 

 بانو اندازد می جانمان به تب نکن، خطاب اینگونه را نامم-

 چگونه؟-

 غمزه و نازه با اینگونه-

 پنهان ایمانسینه داخل را سرمش و انداخت تنمان دور را دستش

 :نالید  لبهایش میان از  کرد،

 کنم می-

 !پرواست؟ بی و گستاخ بودیم گفته زدیم  که ای قهقه

 

 

 بوسیم می و خوانده فرا اغوشمان به را شما ماهم پس-

 سرخش تن کردیم لمس اورا و گرفته دست در را تنش بار مجنون

 مرا کرد پیش تر مجنون زیبایش نگاه

 

 ببوس-



 پروا بی و است گستاخ که راستی به

 

 ؟!!ببوسیم-

 هببوس میترسم، ادماش و قصر این از من ببوس دائم ببوس، اره-

 .کنه می ارومم هات

 

 

 دیگر کس هر و پاتیس و هایش،الیا ادم و قصر این نشو هراسان-

 اسداریپ دیگران گزند از را تو باشد تنمان در جان تا بسپار من به را

 .کنیم می

 سرشت بد اریانا باشد چه هر نیست کاری گناهان بی به را من)

 حتی داریم گهن امان در همگان گزند از اورا خوردیم قسم ما نبوده،

 .(ازارند بی را او چنین این عزیزمان اگر

 

 میدونم-

 (کشیدمش اغوش به)



 

 مخواهی نابود کرده هراسان را تو که انچه هر زودی به بانو؛ بخواب-

 .کرد

 

 هانپن چه عزیزش از من از هومان،الیا با و بگویم سخن الیا با باید)

 و اورده ارتمانعم به را مرگ داروی میدادند او چه هومان کرده؟

 ...(مارا جان قصد شاید داشتن، را بانویمان جان قصد

 «آریانا»

 

 

 ...اتان-

 

 بانو بلی-

 رویم؟ می کجا به اکنون-

 کردن هوا اپلو از خودش زدن حرف اینجوری گرفتن یاد  خدایی)

 سختتره



 کردین باب بود مدل اینم اخه کوروش و داریوش بیامرزتتون خدا

 خودم با رفتن کلنجار خیال بی اتانس صدای نیدنش با افرادتون بین

 (شدم

 

 !نخجیرگاه به-

 

 شکاره منطقه به کجا؟؟منظورت-

 (اوفف)

 

 گاه؟ شکار یعنی-

 

 بانو اری-

 کنیم؟ شکار خواییم می-

 

 بانو بلی-



 اونجاییم زمانی چه تا-

 

 .کرد خواهیم سپری انجا در را سوای چند-

 زدم داد بلند

 ؟!روز چند-

 نهات عمارت تو روز چند منو بگه بهم اینکه بدون واستخ می این)

 شکار؟ بره بزاره

 (برد نمی منو گفت نمی رادمه اگه

 :زدم لب دلخوری با

 

 ببری؟ منو خواستی نمی-

 .فشرد اش سینه به منو و کرد محکم ام شونه دور دستشو

 

 داریم نگاه امان در خواهان بد گزند از را تو خواستیم می-

 



 ؟بدخواهان-

 سواری اسب برای اومدم اون اجازه بدون که اومد یادش انگار

 :غرید من سئوال به توجه بی

 

 امدی؟ ما سوی به راد مه فرمان به چرا-

 :زدم لب بدم بروز لحنم توی بودم تالش در که تفاوتی بی با

 

 گفت بهم راد مه حداقل خوبه-

 :کرد زمزمه وار هشدار

 

 اریانا-

 ردردس بدون پس مونده خشمش فوران تا دقیقه چند دونستم می

 :گفتم

 

 .منید منتظر راد مه و تو گفت اومد سرباز یه بابا، باشه-



 :کرد زمزمه لب زیر

 

 .باد او بر یزدان لعنت-

 

 چرا؟-

 

 واندخ فرا چیزی به تورا که هر ما نزدیکان جز پس زین... بانو هیچ-

 مَپَذیر

 

 ؟ خوب چرا-

 چیه؟ دلیلش بگو بهممتنفری راد مه از اونقدر تو چرا

 مدید و اتانس های زجه وضوح به دیدم چیه دلیلش دونستم می من

 .بود افراد اون صالخی حال در راد مه که وقتی

 .بگه بهم اون خواست می دلم اما

 مرگ حال در من مغرور مرد دیدم، و اتانس مرگ لحظه اون من

 کنن رهاش تا ریخت می اشک



 اونقدر اما توهم یا خوابه دونم نمی شد کباب حالش اون برای دلم

 کار ینهم راد مه از اتانس تنفر دلیل کنم می حس که واقعیته شبیه

 امه رگ توی خون بستن یخ باعث کالمش شدن سرد هم باشهباز

 شد

 

 تیزس و کینه هیچ و ماست بی راد مه و من جدال باش داشته یاد به  -

 نیست

 عنتیل گرفتی رو گنجینه کدوم تو پس نیست ستیز و کینه اگه)

 دوری ایشان از باید چرا گفت خواهم روزگاری ان جز( دروغگو

 خشم یزن و او گزند از تا بمانید دور ایشان از شما  روز ان تا بانو کنید

 .گردد شیرین کامتان بر زندگیتان و بوده امان در من

 بودم شنیدنش منتظر که نبود جوابی اون این 

 استه ندیمه با حق نبود شدن کوبیده جور این منتظر اصال واقع در

 رگ داخل که خونی از باشه خشمگین رادمه از هم چقدر هر اتانس

 :گفتم وار زمزمه همین، برای گذره نمی هاشونه

 

 باشه-



 

 گیب بهم میدونم انچه خودت تو که روزی برای اتانس، کنم می صبر

 نشه دیر روز اون امیدوارم بهم، بشه کامل اعتمادت که روزی

 :گفتم بار مرگ سکوت دقیقه چند از بعد

 

 برسیم؟ مونده خیلی-

 داشت فرق قبل دقیقه چند با درجه ۲۱۲ که  شوخی لحن با اتانس

 :گفت

 ناخشنودی؟ با سفری هم از-

 توی بودن از میشه مگه بهشته خود جا وجب چند این راستش)

 :مگفت شیطنت با کردنش اذیت برای  اما باشم ناراضی بهشت

 

 یعنی این کردم حس و بدنش شدن ناخشنودیممنقبض اری-

 :زدم لب خجالت با بگه چیزی بخواد اینکه از قبل خشمگینِ

 

 .ردمب می لذت بیشتر بودم می کنارت و تخت توی اسب جای اگر-



 ردمگ به گرمش های نفس برخورد و گوشم روی لباش نشستن با

 کردم احساس وضوح به احساساتمو گرفتن نبض

 

 بانو، هستیم واهانتنیزخ ما -

 بانو بگذرانیم دوری در باید را روزی چند اما

 گفتم طاقت بی

 عمارت برگردیم االن اتانس نه-

 

 رایب ایست خانه نزدیکی این در بانو، نیست کار در بازگشتی-

 مانهمراهان نزد تر دیر کمی پندارم می خالیست، کنکون شکارچیان

 .کرد نخواهیم دلگیر را کسی برویم

 به شوراه بزنم حرفی یا کنم فکر تا بده فرصتی بهم اینکه بدون

 .کرد کج گفت که ای خانه طرف

 بودیم، جنگلی کلبه روی به رو بعد دقیقه چند

 لبامو و کشید اغوش به رو من تاب بی اتانس شدیم پیاده اسب از تا 

 ...بوسید



 

 هدیه

 

 «رادمه»

 

 《 است انزم نشدن اشتباه برای صرفا تاریخ دوستان》:توضیح

 م.پ ۰۷۲:  سال

 (کنونی جمشید تخت)پرسپولیس -

 گذشته به اریانا سفر از قبل سال دو

 

 

 .شود کشته اریانا باید رادمه-

 فرزند تک از جسورانه که کردیم نگاه اوی به بهت و خشم با

 گفت می سخن گیتی این تاجر بزرگترین

 



 میگویی؟ چه میدانی-

 میگویی؟ را زادان دخت اریانا مرگ

 

 ام دیده را خاندانت مرگ او طالع در زادان دخت ریا-

 خاندان مرگ(افزودم ذاتی تمسخری با) کنم، نمی چنین هرگز من-

 زادان دخترک دست به من

 

 خاندان مرگ اری-

 می پاسداری خاندان منو از  شک بی اتانس برادرم شود چی هر-

 بود برایم چیزی هر از تر هویدا اش رفته فرو خشم در کندچهره

 .شد دور ما از زنان قدم و داد تکان سر

 «زمان حال»

 م.پ۰۶۱ سال

 چکاریمان سرای سمت به و نموده ترک را همراهانمان خشم با

 حال ،نداشت ما برای رنج و درد جز بازچیزی نیرنگ شتافتیماتانس



 من و بود خواهد قدرت تصاحب فکر به شک بی دارد را گنجینه که

 ایستادیم جایمان سر تانسا اسب دیدن روزبا ان از هراسانم

 سرو؟

 کند؟ می چه اینجا باشند شکاری منزلگاه در نباید مگر

 از را او کنکون بتوانم شاید زدیم دور را سرای اهسته های قدم با

 .اورم در پای

 هب رو خیره مبهوت و شده خشک جایمان در ایناله صدا شنیدن با

 شدیم رو

 

 ...اریانا...اه -

 وندگاراخد است؟ اتانس یناله

 گفت مهتران را نیک سخن راستی به

 سیدیمر سخنش راستی به سالها از پس کشتیمحالمی باید را اریانا

 بسته ما خاندان نابودی بر کمر او

 .بازگشتیم نخجیرگاه سوی به خشمگین

 کردی؟ چه اتانس



 سته؟ب نابودیت بر کمر که ایافتاده زنی مرداب در من گنجینه برای

 !زن؟

 ...گیریم پس باز را امان رفته دست از حق یمبتوان شاید

 

 



  



 

 

 

 جان معین نکن-

 

 خانم نکنم چیکار-

 

 نکن مالیم دست بازار وسط انقدر-

 

 نوچ-

 نوچ الهس شش بچه پسر یک مثل انداختم، نگاهی تخسش صورت به

 .کرد می نوچ

 

 معینم-

 کشیدَم عاشق به خنده با



 معین جان-

 بینهمی رو ما اشنایی یک یهو نداریم شانس زشته نکن-

 .کرد بغلم محکمتر

 

 دیگه زنمی اباب ببین دنیا کل بزار اصال ببین بزار نفسم نکنم چیو-

 .کردم دور رو خودم هاشدست حصار از و زدم کنارش کالفکی با

 

 :گفت اخم خانبا معین اقای-

 

 کاریه چه این خانمم-

 

 زشته بیین می اینا مادرت چیه؟ کارا این بگو تو-

 

 زنمی بابا-

 



 بعد بشم زنت بزار-

 

 خانمی نمونده چیزی-

 

 ره لباس، و بخریم حلقه قراره امروز هنوز نمونده چیزی چی یعنی-

 بچلون منو اینجوری بعد کردیم عقد وقت

 

 اخالق بد بابا باشه-

 ترکی؟ کانال زد چرا کردم نگاه خواهرش به تعجب با

 

 هارداسیز؟ دی ساعات ایکی-

 

 باجی دانشردیم هه-

 

 خواهرت؟ گیهمی چی-



 

 کجایین؟ ساعته دو میگه-

 

 خب؟-

 

 .میاد مامان االن که بریم میزدیم حرف گفتم دیگه هیچی-

 

 آالخ قزالری و لر حلقه گدخ گه ، وار  توکانی قزل بیدنه بوردا-

 یم نازک چش پشت من واسه میمون فهمم نمی ترکی میدونه خوبه

 کنه؟

 :گفتم  معین به رو کالفه

 

 گفت؟ چی باز-

 

 رو طالها و بخریم حلقه بریم فروشیه طال اینجا گهمی-



 اشاره خواهرش که طرفی به معین دست به دست بریم پس عع-

 .رفتیم کرد

 با.انداختم نگاهی بود پاساژ داخل که بزرگی های فروشی طال به

 منتظرش خواهر و اون به نگاهم معین توسط دستم شدن کشیدن

 افتاد

 

 اینجاست میگه آیالر-

 .شدیم فروشی طال وارد باهم دادم تکون سری

 روی معین مادر میزاشتم، دست ظریف اجناس روی من مدت تمام

 وبیدمک پامو خستگی و لجبازی با ایاخرم بوته گل و درشت های طال

 :زدم پچ زمین روی

 

 چیزی یه نمیاد خوشم ها طال اینجور از من بابا شدم کالفه معین-

 اباب باشه جیبش فکر هب نیست من فکر به مامانت، به بگو

 :کرد زمزمه خودش خاص لبخند با و کرد نوازش اموگونه معین

 



 خانمی نیار جوش میگم بهش االن دلبرم-

 و درما با که دوختم چشم معینی به و نشستم صندلی روی خسته

 میزد حرف خواهرش

 :زدم غر خودم با انداختم مغازه داخل اویز ساعت به نگاهی

 

 ساعت و مونده...  و شب لباس عروس، لباس م،نخرید هیچی هنوز -

 شه تموم شب تا نکنم فکر  ظهره نیمه و دوازده

 هشب خستگی با رو نگاهم ساعت و من بین معین گرفتن قرار با

 .دادم

 

 رو عروسی طالی سرویس و حلقه شد قرار زدم حرف مامان با-

 اشهب ااون سلیقه به و هدیه طال سرویس و ها کنیالنگو انتخاب خودت

 رفت هم توی ناخوداگاه ام قیافه

 هیچیه از به کاچی بازم زن این دست از اوووف

 ندهفروش طرف به و دادم تکون سری حوصله بی معین، به توجهبی

 .رفتم



 شخواهر مادرشو و معین با زدن کله سرو ساعت یک از بعد تقریبا

 یکی هک طال سرویس دو و نگین تک انگشتر یک النگو تا ۶ و حلقه

 کی با باریک زنجیر چند از  سرویس) ساده و ظریف من سلیقه هب

 که) رشماد سلیقه به دیگری و( بود شده تشکیل اویز کوچیک گوی

 خریداری(بود درشت و پر پنج های گل شکل به سرویس یک

 .کردیم

 

 قدرچ که بماند بخوریم پیتزا که رفتیم پاساژ همون داخل رو نهار

 که زد سرکوفت و  غذا از رفتگ عیب خواهرش و زد غر مادرش

 کبابی چلو یک نرفتیم چرا

 .میکردم نگاهشون فیس پوکر مدت تمام

 شهشی تو رو خونم فهمم نمی زبونشونم اینجورین؟ چرا اینا خدایی

 اجازدو این به تن هرگز نبود معین به عشقم و عالقه اگر کنن، می

 .نمیدادم

 شد کوفتم البته که غذا خوردن بعد

 .بخریم مجلسی های لباس تا رفتیم جَنَت ونخیاب سمت به

 :گفتم و کشیدم جلو خودمو صندلی دو بین از



 

 ونجاا  شهر سجاد یا عباسی فرامرز میرفتیم کاش جان معین میگم-

 چیه؟ ها؟نظرت هست عروس لباس مزون تا چند

 

 داره؟ مجلسی لباس جَنَت نگفتین مگه-

 :زدم بل این جایی ماا(شازده گفت ات ننه نگفتم من) گفتم دلم تو 

 

 میریم نهایت نبود بهترن سمت این های مزون خزه ولی داره چرا-

 ها؟ بخریم خوب کنیم می خرج داریم که ما هاشمیه

 

 بگم مامان به بزار-

 :گفتم حرصی

 زدن حرف ساعت دو از بگیدبعد مادرتون به بفرمایید دلبر اوکی-

 من که جایی از رو و عروس لباس که شد این بر قرار مادرش با

 چند مادرجان چون جنتچرا از رو کنون عقد ماکسی و بخریم میگم



 اقض از که برادرش دختر برای اینجا از اومدن مشهد که پیش سال

 .خرید این از راضیه جانم جاری و کرد خرید بزرگشونه عروس

 با ردنک سرویس دهنمو که بیاد خبرش الهی بمیره الهی بترکه الهی

 جان جاری این

**** 

 ردمبعدک نگاه بود گرفته اطرافمو دارش پف دامن که سفید لباس به

 که داری پف عروس مادرشلباس با رفتن کلنجار دقیقه چند از

 .بود ساده اش بقیه و داشت بهاری ریز های شکوفه پایینش

 اینقره های سنگ و دامن پایین های شکوفه همون با کمرش روی

 شونن رو ام سینه خط سخاوت با که بازش گرد بودیقه شده تزیین

 ونهش روی از بود ها شکوفه از نواری که ساده بند دو توسط و میداد

 .بود وصل ها

 تهخس عقد سر های لباس و نقره شمدون اینه یک خرید از بعد شب

 رفتن هتل به معین خانواده و برگشتم خوابگاه به کوفته و

 عرق  نشستن باعث که پریدمخوابی خواب از زده وحشت«آریانا»

 .شد تنم روی سرد



 بودند فتهر شکار به بقیه همراه به اتانس که بود ساعتی چند تقریبا

 .بودم تنها مخصوصمون چادر داخل من و

 بدیش بیداری شب و اخیر ساعت چند فعالیت و خستگی شدت از

 .خوابیدم کی نفهمیدم حتی

 صادقانه کابوس این شد اش نتیجه و

 .بود نگذشته اتانس به ام عاشقانه افاعتر از ساعتم چند هنوز

 بودیم هم اغوش در  کبله داخل لخت که زمانی

 اتانس-

 

 بانو بلی-

 دارم دوست خیلی من-

 :گفتم دیدم که رو متعجبش نگاه

 

 پسم اشتمد توقع ببینم رو تعجبش تونستم شیداتممی و مجنون من-

 که کاری اتنه اما کنه احساسات ابراز عاشقانه من مثل اونم یا بزنه

 سکوت و بود سکوت کرد



 :گفتم دوباره امید نا

 

 باشیم باهم کامل تونیم می عمارت برگشتیم-

 بود پوزخند یهشب بیشتر که لبخندی بزنه لبخند کرد سعی فقط اینبار

 ...لبخند تا

 اام میشه درست چیز همه کامل رابطه از بعد داشتم امید دلم توی

 ...میکنه غافلگیرمون همیشه اینده

 دمر برای دیدم خواب که شبی گذره، می شوم شب اون از هفته ددو

 .ندارم بهش ای دیگه حس انزجار حس جز که معینی ام، یدیگه

 

 هگذاشت تنهام کاری برای اتانس که زمانی رادمه شب همون دقیقا

 ...دچار لمسش از که داد گردنبدی بهم و اومد سراغم به بود،

 

 (*اریشک اردوگاه) قبل هفته دو*

 

 



 آریانا؟ چیست برای غریبگی این-

 اتانس های چشم به عجیبی شباهت که ابیش های چشم به خیره

 :زدم لب داشت

 

 فرمانده گویید می سخن چه از دانیم نمی!...غریبگی؟-

 

 رایب گفتنت سخن بیگانه چنین این شده چه تورا راستی به-

 چیست؟

 !بیگانه؟

 هاا هکم تختش یک اینم میزنم حرف چطور مگه

 

 کنی که بگویم سخن باید چگونه مایید همسر عموی پسر شما-

 باشیم؟ کردار نیک و گفتار

 

 

 بگو سخن معشوقان همچو-



 !گفت؟ چی این کردم نگاهش شده درشت های چشم با

 .بزنم حرف باهاش طوری این باید چرا

 

 داشتیم ها  عاشقانه و نهفته داشتیم ها راز هم با شما و ما اریانا-

 بسیار

 :زدم لب مبهوت

 !عاشقانه؟-

 

 انپذیرایت ما آغوش نبودید دیگری مرد بند در که مادامی بانو اری-

 بانو بود

 

 میگه؟ داره چی این

 !کردم؟ بغل اینو کی من

 

 پیچید سرم در وجدان صدای



 اریانای؟ شده باورت اینکه مثل احمق.......

 

 ها؟-

 نابغه واقعی اریانای منظورش.......

 

 !واقعی؟ آریانای-

 بود نچسب جوری یک نگاهش اولم از اره.......

 

 اتانسه عموی پسر اون میگی؟ داری چی میدونی-

 ... و بوده اریانا عاشق نشده که تو عاشق باشه، خب....... 

 

 !اتانسم؟ زن االن من چرا پس بوده آریانا عاشق اگه-

 آتانسه نگاه توی که ایکینه همون سر کنم فکر.......

 

 !میگی چی فهمم مین-



 دیگه خنگی.......

 

 انبج از گیری انتقام یک آتانس و آریانا ازدواج یعنی... شعور بی-

 بوده؟ آتانس

 میشی چیزی یک نخوری ترشی کنم، فکر آره.......

 

 ...رادگفتممه به رو نقیضم و ضد افکار به توجه بی

 :گفتم راد مه به رو نقیضم و ضد افکار به توجه بی

 

 !فرمانده گوییدمی چه دانمنمی-

 

 :گرفت رو بازوم رادمه که شم بلند کردم قصد

 

 !بانو؟ اید برده یاد از مرا راستی به-

 



 

 یدبد اجازه(کردم اشاره بازوم به) فرمانده گویدمی چه دانم نمی من-

 .ایدمی همسرمان اکنون برویم

 

 

 و ها نهعاشقا خاطر به تنها را دراز مسیر این من...بروی؟ بگذارم-

 بانو ام امده تو های دلبرانه

 شدم بلند کالفه

 

 .گویدمی چه دانمنمی فرمانده، کنید رهایم-

 

 !اید؟سپرده فراموشی باد به را دیگران و خود راستی به-

 

 موضوع گفت که آتانس دونه؟می کجا از اون کردم نگاهش گیج

 !پاتیسه خودشو و الیا بین راز یک من فراموشی

 



 

 دهنیام همسرمان تا برویم بگذارید گوید، می چه دانیم نمی رادمه-

 

 .کردم نگاه رو اطراف وحشت با میزد شور دلم عجیب

 رفته؟ کجا آتانس

 .یدکش عقب رو دستش خیالی بی با دید رو ام آشفته حال که رادمه

 

 

 بروید باشد بانو، نشو هراسان-

 ...اما(داد ادامه بگیرم فاصله خواستم تا)

 گرفت رومروبه رو اششده مشت دست

 

 

 شماست برای این-

 



 !منه؟ برای مشتش!کرده؟ ام مسخره

 

 !...مشت؟-

 

 کرد باز رو مشتش و زد دلنشینی لبخند

 

 این... بانو نه-

 زمردی سنگ یک بهش که طال باریک زنجیر یک دستش میان از

 کردم دبلن رو دستم  اختیار بی و شده محسور شد، اویزون بود متصل

 تیوق و شد سیاه اطرافم دنیای ناگهان سنگ لمس با رمشبگی تا

 الط و قیمتی اجناس از پر که اتاق یک گوشه که شد روشن اطرافم

 .بودم ایستاده بود،

 

 (تاریخیه؟ های خزانه شبیه)

 دختری روم به منمرو... این...انداختماین اطراف به نگاهی دوباره

 و شتبرگ وقتی یشهنم شدهباورم نصف باهام وسط از انگار که بود



 املک رو صورتش تونستم انداخت نگاهی رو بودم  منو که سمتی

 .ببینم

 

 ردخت این...این مننیستم این شرارته منبع هاشچشم...هاشچشم

 !واقعیه؟ اریانای

 

 

 !رفتید؟ کجا بانو-

 

 دادم در طرف به و گرفتم ازش نگاه اومد بیرون از که صدای با

 

 انکه نه مرا کنی پاسداری که اوردم را وت ندیمه بگیر کام به زبان-

 هراسانی به مرا

 منه شبیه هم صداش حتی

 دوقلومه نکنه مگه، داریم شباهت همه این دیگه کیه این شت اوه

 اوردن در سال ۳۰۲۲ بعد داشتن نگاه دستگاه داخل منو



 یصدا به توجه بی و خندیدم اومد  ذهنم به که ای احمقانه فکر به

 .دادم واقعی اریانا به اهمونگ ندیمه لرزان

 

 

 میترسیم بانو بیایید-

 

 نشنید ندیمه مطمئنم که زد غر لب زیر اریانا

 

 

 ناچیز ندیمه بگیر ارام-

 کردن باز در سعی که لرزونش های دست از رو ترس تونستم می

 دیدم؟ کجا رو ببینماین داشت رو اشنا صندوقچه یک

 کردن باز در یسع که لرزونش های دست از رو ترس تونستم می

 دیدم؟ کجا رو ببینماین داشت رو اشنا صندوقچه یک

 

 



 ...آریانا-

 

 صداش از ترس که ای ندیمه غرغرای بعد و بود مرد یک فریاد

 .شد می منعکس

 

 

 دیگر بیاید بانو-

 ستب رو اون خشم با صندوقچه داخل از چیزی برداشتن از بعد اریانا

 .شد خارج خزانه از و افتاد راه در طرف به و

 .بودم شده خشک جاشم سر مبهوت من اما 

 

 !بود؟ زمردی گردنبند همین

 

 برداشتش؟ آریانا چرا پس رادهمه دست گردنبند این اگه

 



 .دبو ایستاده رادمه روی به رو اریانا بار این شد سیاه دنیا دوباره

 

 

 .بیاورم را این توانستم تنها-

 

 اوردی؟ را مردینز سنگ تکه همین برایم گنجینه آن از آریانا-

 

 وا خود چرا است مهم چنین این گنجینه اگر یافتم را همین رادمه-

 !نمیابی؟ را

 ببینم رادمه رفتار از رو تظاهر میتونستم

 

 مشو خشمگین من مهربان باشد-

 هم دنبوسی به شروع و کشید اغوش به رو آریانا رادمه پروایی بی با

 .کردن

 



 بهت لعنت شد، من تهوع حال ثباع صحنه این دیدن چرا دونم نمی

 تو؟ اخه بودی لجنی چه اریانا

 

 تونستمنمی دیدم دخمه یک داخل رو خودم و شد سیاه دنیا دوباره

 شنیدممی وضوح به رو صداها اما ببینم رو کسی

 

 

 !است گنجینه از قسمتی این سرورم-

 

 نیافته را گنجینه کُنَم، چه گویمی-

 

 .بکشید را آریانا سرورم، بکشیدش-

 خارج ازش صدای نکنه که گذاشتم دهنم جلوی رو دستم بهت با

 بشه

 

 



 .توانیمنمی فهمینمی چرا  شودنمی-

 

 ...او سرورم چرا-

 

 .تاس همسرمان او بفهمی؟ را این توانینمی چرا شدیم گرفتارش-

 

 نبوده؟ اتانس زن مگه همسرر

 

 

 ...اماسرورم-

 

 ور حرفاشون ادامه منتونست اومد، سراغم به که ایدوباره سیاهی با

 .بشنوم

 یک داخل از زمردی گردنبند و بودم جنگ میدان یک وسط بار این

 .بود زمین پخش و افتاده بیرون  صندوقچه



 

 !اشناست نبرد میدان این و  صندوقچه این چقدر

 انداختم اطراف به نگاهی

 میزنه؟ زجه اینطور که اتانسه اون

 

 ...یعنی این و انسهات دست ایصندوقچه همون صندوقچه این

 

 !اینه؟ گنجینه

 

 ...داشت رادمه که قتلگاهیه همون جنگ میدان این و

 

 رادمه اغوش در که اومدم خودم به وقتی بار این و سیاهی هم باز

 که اشنایی محیط اما است دیگه صحنه یک بازم کردم فکر اول بودم

 مخش اب بود، من خیاالت از تر واقعی تنش گرمایی و خورد چشم به

 :غریدم و زدم پس رو رادمه

 



 !فرمانده؟ کنید می چه-

 

 سمح حاال رفتم عقب قدم چند شدکه نزدیکم دوباره بهم توجه بی

 .نبود انزجار جز چیزی رادمه به

 

 

 !اید؟ آشفته چنین این چرا  بانو شده چه را تو-

 

 

 من رد شما، برابر در تنفر جز حسی فرمانده نشوید نزدیک من به-

 رخوردب چنین این درنگ بی ببینمتان اطرافم در دیگر بار نیست

 .کرد نخواهم

 

 ...شدم خارج چادر از و ندادم بهش حرفی هیچ اجازه



 ستهدر کنه، می دوری من از آتانس عجیبی طرز به هفته دو این تمام

 میل بی رو خودم بهش نسبت هم من و است جانبه دو دوری این

 ... هم اون اما میدم، نشون

 

 چی؟ اون دارم دلیل من

 ازدواج شُرف در باهاش خودم دنیای در که معینی از ترسممی من

 دونه؟می کسی چه  باشم زنش اصال شایدم بودم

 

 رادهم قول به یا و معشوقه گذشته در که بود آریانایی بعدیم دلیل

 از تر کثیف عنوان این و جسم این کنم می حس بود، همسرش

 .کنم قیعاش ادعای بخوام اونیکه

 

 یم احساس من نیست، شدن زده پس دردناکی به دلیلها این تمام

 زج چیزی نگاهش چون بیزاره، من از آتانس  اعترافم خاطر به کنم

 من زا فاصله با اما منه اتاق مهمان اینکه با ها شب حتی نداره تنفر

 .دارم جذام انگار خوابه می



 .یادنم اتاقم به اصال مختلف ها بهانه به هم گاهی

 

 ناو از بعد که جوری گزروندم، کردن فکر به رو هفته دو این تمام

 کاری افکارم بندی طبقه و مغزم به دادن سامان جز شکار سفر

 .نشستم اتاقم توی بَس و نکردم

 

 به نه و مشکوکشون های رفتار با پاتیس و الیا به نه مدت این تمام

 فکر بشه، دیکنز بهم بود تالش در که رادمه های بازی مسخره

 .کردم

 

 هب ازش چیزی هیچ ها خواب همون جز که کردم فکر معینی به فقط

 نداشتم یاد

 .خیالند  کنم تصور تونم نمی که اند واقعی قدری به ها خواب این

 !باشه؟ من دنبال آینده توی معین نکنه

 



 معین با من جایی و من دنیایی داخل کجاست؟ممکنه آریانا اصال

 باشه؟

 داده؟ دست از رو اش حافظه ماون شاید

 

 !چیه؟ آریانا با رادمه رابطه

 داشتند؟ نامشروع رابطه یعنی همسرشه واقعا

 

 بکش؟ رو آریانا گفت مرد اون چرا

 

 نمی و چیزی هیچ شدمچرا خسته معما همه این از ام کالفه خدایا

 فهمم

 

 دارم، دوست رو آتانس... من... من دونممی چیز یک تنها من

 روزی اگه خوامنمی حال عین در. بشم جدا ازش خوامنمی...مخوانمی

 یانتخ ندارم بهش حسی هیچ که معین به برگشتم خودم دنیای به

 .باشم کرده



 

 !ام؟ اسهک تو گذاشتی که نونیه چه این دقیقا میبینی؟ رو من خدایااا

 

 .ریختم اشک و زدم زانو زمین روی زمانی هر از تر عاجز

 کنم؟ چیکار

 کنم؟ ارچیک من

 

 پاک رو هام اشک و شدم بلند سریع رسید ذهنم به که فکری با

 دمش مطمئن خودم بودن مرتب از وقتی رفتم آینه سمت به و کردم

 .افتادم راه آتانس اتاق طرف به و زدم بیرون اتاق از

 .شدم اتاق وارد تامل بدون زدم در به که ایتقه چند از بعد

 

 رمایس همون دوباره ثانیه از بعد ردک نگاه بهم متعجب ابتدا آتانس

 .برگشت هاش چشم به روزها این

 

 



 !بانو؟ شده چیزی-

 

 

 بازار به برم خواممی من...آه...آتانس-

 :پرسید مشکوک و متعجب لحنی با

 

 

 !بازار؟-

 

 !تونم؟ می بعله-

 

 ...گویم می را پیشکار خوایید می اگر را چیزی-

 

 پریدم حرفش وسط



 ازارب ایروانه یافتنش برای باید خودمان خواهیممی که را چیزی نه-

 شویم

 

 :زد لب کرد منجمد و لرزاند رو وجودم که سرد لحنی با

 

 بانو کنند همراهیتان گویم می...بروید توانید می-

 

 .کردم نگاهش خیره

 فریاد صورتش توی لحظه اون بزنند حرف هم ها چشم شدمی کاش

 :میزدم

 

 !؟دوری برای داشتم دلیل من-

 تاوان بود؟من این دارم دوستت جواب یعنی کردی؟ دوری چرا تو

 میدم کارمو کدوم

 چرا تو کنممی دوری تو خاطر به من دیروز از  تر سرد روز هر

 نمیایی؟ نزدیکم



 کنی؟نمی بغلم دلیل بی چرا

 بوسیم؟نمی چرا

 بانو؟ شده راچه تو پرسی نمی چرا

 کشی؟نمی آغوش به رو من چرا

 ؟نزاریم تنها رو هم و باشیم هم کنار همیشه نخوردیم سوگند مگه

 !رفت؟ یادت زودیا این به قرارمون

 !اینه؟ عشق مجازات واقعا

 !معشوق از شدن طرد

 داشته؟ حالی چه مجنون فهمم می حاال

 

 

 بانو-

 رگم بغض یک شد بغض ام نگفته های حرف تمام اتانس صدای با

 اور

 



 اقشات از و رفتم در سمت به و گرفتم نگاه ازش اشکی هایچشم با

 بیرون زدم

 

 کنی؟ می مجازات چرا رو من آتانس

 منو داری چرا تو.زنممی پا و دست جهنم این توی دارم تو برای من

 کنی؟می مجازات

 رمگیمی تاوان...  قسم خدا به... کنم عبور جهنم این از قسم خدا به

 من از که یآبدار های بوسه تاوان رو تو آغوش هفته دو ازتتاوان

 .کشیدم که تنهاییی تاوان کردی، محروم

 

 های شمچ بستم درو تا برگشتم، اتاقم به بود الود اشک های چشم با

 باریدن من یاجازه بدون بیشعورم

 گینغم که افتاد الیایی به چشمم دادم پنجره سمت به که رو نگاهم

 .کردمی نگاهم

 

 .مبرد پناه آغوشش به و رفتم سمتش به اراده بی



 هدیه

 

 الیا-

 

 شدن حلقه با اما نه یا شنید رو مانندم ناله نجواهای دونم نمی

 غرق آغوشش توی بیشتر توی ام خمیده های شونه دور هاشدست

 .شدم

 

 

 !شده؟ چه را شما بانو-

 

 :نالیدم

 

 !کنه می مجازات داره میگیره، تاوان داره-

 



 !بانو؟ کسی چه -

 

 آتانس-

 

 :گفت و کرد جدا خودش از رو من زده بهت

 

 !سرورمان؟-

 

 مجازات رو من شنیده وقتی از...دارم دوستش...من...من  الیا اره-

 !محله بی بهم و کرده

 

 :زد لب پریشون های چشم با

 

 بانو؟ کردند چنین راستی به-

 



 شده...تنگ ش...برا...دلم...دلم الیا آره-

 

 کرد پاک رو هام اشک گرفته ایچهره با الیا

 

 بانو کردید خطایی...شاید...بانو یدباش آرام-

 

 :کردم زمزمه دردمند قلب با

 

 ...رو من اون و شدم عاشقش من نکردم، کاری... من الیا نه-

 شدی زده پس بگی سخته چه

 

 نداره دوستم اون... روند خودش... از رو من اون-

 

 شکا دوباره و شکست مقاومتم صد کلمه چند همین گفتن با انگار

 .کردند پیدا باریدن برای رو نراهشو هام



 

 :فتگ و کرد باز لب تا کنه ارومم داره قصد که بفهمم تونستم می

 

 بانو-

 کردم قطع رو حرفش

 

 فهمی؟دوهفتهمی. است هفته دو الیا نگو هیچی-

 

 .کنند نمی مجازات را کسی دلیل بی ایشان بانو، اما-

 

 نهامت خودش اون الیا، نکردم ناشایستی کار من سوگند یزدان به-

 گذاشت

 عاشق اعتراف از شدن نخواسته شکستاعتراف قلبم کردم حس

 تره سخت بودن

 



 

 و رودمی بین از داده ازارتان آنچه هر شک بی بانو باشید آرام-

 .گشت خواهد باز جانتان به خشنودی

 

 .شد ریزی های هق هق به تبدیل ام گریه کم کم

 ایه نهایت بی از بود پر مغزم بزنم حرف نفر یک با دارم نیاز چقدر

 پاسخ بی

 

 شکوکم؟م بهش بودم مشکوکهگفته کردمنه الیا به نگاهی تردید با

 

 :زدم لب الیا به رو

 

 ترک بازار مقصد به را عمارت زودی به... من... من... شو آماده-

 .کرد خواهم

 

 :گفت متعجب و هراسیده الیا



 

 بانو؟ چرا-

 

 ...عجوزه اون ببینم، رو نابینا زن اون باید-

 

 ....او دانیدنمی مگر...مگر بانو کنید می اینچنین چرا-

 

 :پریدم حرف وسط

 

 ببینمش باید میگن چی موردش در مردم نیست مهم-

 

 بانو؟ چرا آخر-

 

 الیا مکن جدال من با پس باید گفتم-

 داد تکون نارضایتی با سری



 

 

 بانو بردارم فرمان-

 .افتادم گردنبد یاد ناخوداگاه

 !بگیرم کمک والدوله مشکوک این از تونمب شاید

 

 

 .دهی پاسخ درستی به باید که دارم پرسیشی تو از الیا-

 

 بانو؟ پرسشی چه-

 

 به بدگردن این نداشتم شک بستم، گردنم به شب همون رو گردنبد

 .نیست براش گردنم از تر امن جایی هیچ پس مهمه شدت

 کشیدم بیرون لباسم زیر از

 .نبود گردنبد متوجه و بود هام چشم به خیره هنوز الیا



 

 میشناسی؟ رو این-

 .شد متوقف ام سینه روی و گرفت هام چشم از  رو نگاهش

 

 حرکاتش و نگاه از که بودند چیزهای تنها...ناباوری...تعجب...بهت

 .بفهمی تونستیمی

 

 طرف به رو دستش و داد حرکت رو اششده خشک جسم زحمت به

 برد گردنبد

 

 ...این...این-

 

 باید بود درست حدسم پس میشناختش انگار.کشیدم عقب رو خودم

 میشناستش ام ندیه یک  که باشه مهم زیادی

 شناسیش؟می تو... این آری-

 



 :گفت ای رفته تحلیل صدای با

 

 مامت کلمه چند همین برای بانوانگار اوردین کجا از رو گردنبد این-

 روی من به توجه بی و روی حال بی که داد دست از و انرژیش

 .نشست پنجره کنار صندلی

 مهمه؟ اونقدر یعنی

 

 .نشستم کنارش و کردم براندازش  سئوال نگاه با

 

 !چرا؟-

 !اوردمش؟ کجا از چی یعنی

 

 :زد لب زده بهت لحن همون با نبود مسلط خودش به هنوز

 

 کنه لمسش تا کرد دراز دستشو باز تا باشه شما دست نباید این-

 جسبیدم مچشو



 الیا...هی..هی-

 

 بیاد خودش به تا بود کافی تشرگونه لحن همین

 

 بانو طلبممی پوزش-

 

 الط زنجیر یک و زمردی سنگ تکه یک از غیر مگر گردنبد این-

 شدی؟ طوری این که هست دیگه چیز

 

 دمز پوزخندی معنیم بی حرف به و گرفتم دستم توی رو گردنبد

 .هست چیزی اینا از غیر که معلومه

 

 ور اون شدمن اشک پر نکردنی باور طرز به الیا کشیده های شمچ

 میدم زندگی از پر و خندون همیشه



 و رفت هدر به نچکیدنشون و هاش اشک مهار برای سعیش تمام

 سقوط اش چونه از افتار راه سرخش گونه روی اشک قطره اولین

 .کرد

 

 :زدم لب متعجب شدم مبهوت من حاال

 

 !شده؟ چه تورا الیا-

 

 !شده؟ چه را تو الیا-

 

 

 تانیصندوقچه در داریم یاد به بانو؟ آوردید کجا از... را این...را این-

 !نبود

 

 جمح این تحمل واقعا  دریا به زدم رو دلم اما نه یا بگم دونستمنمی

 .ترکیدمی داشت دلم نداشتم رو حرف از



 

 

 .داد بهم رادمه رو این راستش...آه-

 

 :زد لب خشمگین

 

 راد؟مه فرمانده...رادمه-

 

 

 مهمه؟ انقدر گردنبد این...چرا...چرا...آری-

 :نالید وضوح به

 

 بانو-

 

 کنمش می دارم انگار کنه می ناله جوری یه بانو درد



 :گفتم دلم حرفای  برعکس دیگه بنال

 

 چرا؟...الیا بگو-

 

 من عمیق هاینفس و الیا آروم های هق هق تنها  رو ما بین سکوت

 .تشکسمی

 :کرد زدن حرف به شروع الیا بالخره طوالنی دقیقه چند از بعد

 

 اید؟شنیده گنجینه از چیزی کنون تا-

 

 .کردم کجی دهن بهش دلم توی و کردم نگاهش فقط

 !چیه؟ به چی دونم نمی دقیقا اما چیزها خیلی آره

 

 میون از خالی و خشک( نه) یک ها حرف این گفتن جایی به اما

 .امد بیرون ام شده چِفت هایلب



 .کشید ای کالفه نفس الیا

 

 انسآت سرورم  آنکه از پیش حتی شما تولد از پیش قبل، سالهای-

 بگشایَند، دنیا به دیده

 داریوش خشم مورد سپس و توطئه دُچار که زیستمی زرگری

 .افتاد چال سیاه به و گرفته قرار بزرگ

 

 

 !خب؟-

 

 

 از ار شاه بسیار یسخت با آتانس، سرورم بزرگ پدر مهران جناب-

 پاس به زرگر دهندمی نجات را زرگر آن جان و آگاه دسیسه این

 زا نقره گردنبد چهار و طال گردنبد چهار  گردنبد هشت... کار این

 .سازدمی** آپادانا گنجینه جنس

 ...قدرت های گردنبد



 :زدم لب مبهوت

 

 سنگ منظورت...آپادانا؟ های سنگ... قدرت؟ های گردنبد چی-

 پرسپولیس؟ های نبشته سنگ است؟ پارسه های بشتهن

 

 

 اندهم ها نبشته سنگ این از که آنچه هر از هاگرنبند این بانو آری-

 .شدند ساخته

 

 

 چی؟ برای چی یعنی-

 

 

 ... یعنی شده ساخته ها سنگ آن عصاره از اینها-

 



 

 گی؟می چی فهمم نمی-

 

 

 جفت؛ جواهر هشت مرد آن-

 

 و کمال بیانگر پارس؛ دریای از امده، آب نسرازمی از که مروارید-

 بانو یستسرشت نیک و صداقت خِرَد،

 

 

 امده شرقی دور سرازمین از که کبود یاقوت-

 (هند) کردم زمزمه دلم توی

 

 نماد و گوییراست عقل، عدل، خواهی، صلح  بیانگر سنگ این-

 .هاستپاکی خدای



 

 

 شاهاین خونین اشک امده  شاهان سرزمین از که سرخ یاقوت-

 ادرم خورشید فرزند بیانگر بانو است شاهان خون بیانگر سنگ

 سرشت پاک است شاهان سنگ سنگ، این است، زمین مهربان

 سرخ سنگ... گیتی سنگ ترین

 زا سنگ این گویندمی رسدمی شاهی به باشد داشته را آن که هر

 نگس این اشکشان قطره و گریستند خون امدهشاه شاه تپیده قلب

 شده

 

 کرد گردنبدم به اشاره  وبعد

 

 

 رامشآ و صلح و است پاک و نیک عشقی بیانگر بابل شهر از زمرد-

 ....داشت خواهد دنبال به را

 



- 

- 

- 

 

 بخوان رمان بهتر فهمیدن برای

 شده گرفته پدیا ویکی از بخش این

 

 آپادانا*

 

 هستند طال جنس از سنگ ۰ و نقره جنس از سنگ ۰ که سنگ ۱

 داریوشند گنجینه یا آپادانا هگنجین

 شده نوشته آن روی بر(  ایران)ایرانشهر ویژگی که نبشته سنگ ۱

 بانز سه به نشان و نام گرفتهاین قرار آپادانا های ستون زیر بر و

 و شده هک ها کتیبه روی بر عیالمی و پارسی بابلی یعنی وقت زنده

 و متر سانتی ۰۰ عرض و طول کدام هر که سنگی جعبه چهار در



 ایجر های سکه همراه به و گرفته قرار داشتند متر سانتی ۲۰ ارتفاع

 قصر یک که آپادانا گوشه چهار در  یونان و لودیه ایوانیه، یعنی  وقت

 صورت به  ها ستون پی زیر و شده دفن بوده زمان آن تاالر یا-

 گرفته قرار مخفی

 

 قرهن گردنبند یک طال گردنبند بانوهر اندجفت سنگ هشت این-

 .دارد

 انویب بیانگر نقره و شاه بیانگر طال نموده، کامل را یکدیگر که

 .اوست

 کدام هر در حکومت بیانگر که جواهر حکومت،چهار سرزمین چهار

 .هاستسرزمین این از

 

 درآورد؟ شاخ یارو میگن شنیدین

 اخش داشت بصیرت چشم الیا اگه شک بی منه، حال مصداق دقیقا

 .دیدمی رو سرم روی های

 



 :زدم لب تردید از پر

 

 !خب؟-

 

 

 دریای از بانو؛مروارید، آمده زمینی سر از کدام هر ها سنگ این-

 پارس

 شرقی هایسرزمین از کبود، یاقوت

 شاهان سرزمین از سرخ، یاقوت

 امده بابل از زمرد و

 :داد ادامه کمتری ولوم با

 تهنهف را چیزی سنگ هر در او بانو، میدانسته جادو زرگر آن-

 

 !چی؟ یعنی-

 



 

 .است حکومتش تخت و شاه بیانگر بانو سرخ سنگ-

 

 

 خب؟-

 

 

 فردی دست به و گیرد قرار هم کنار سنگ چهار این که مادامی-

 شهرایران شاه پس زین تواندمی آسانی به مرد آن باشند، قدرتمند

 .کند فرمانروایی آریا گیتی بر و شده

 

 :بودم افتاده لکنت به تعجب از

 

 داره؟ حکومت به ربطی چه هاسنگ این الیا فهممنمی...من...من-

 



 

 و بانو دانندمی را این اندکی تعداد اند، جادوی هاسنگ آن بانو-

 .هستند هاسنگ این پی در مردمان اندک همان

 

 

 چرا؟...را؟...چ-

 

 

 کشپیش مهران فرمانده به و ساخت را هاسنگ این زرگر آن-

 اَفسون را آنها جادو با و کرد، سوار نیزنگ سنگ هر در او کرد،

 .کرد چهارم خاندان

 

 چی؟ یعنی این دادم تکان سری گیج

 ...چهارم خاندان

 عمیق دم یک کشیدن با همین برای گیجم چقدر که فهمید الیا انگار

 :داد ادامه



 

 نای از توانندمی اند مهران فرمانده خون از که کسانی  تنها بانو-

 شاهی تخت بر و نموده استفاده قدرت به رسیدن برای هاسنگ

 .بنشینند

 

 :زدم لب شده مبهوت

 

 ...یعنی...یعنی-

 

 

 شما از پوری اگر( کرد من به یاشاره)و آتانس و رادمه بانو آری-

 داریوش خون با گنجینه این دارد، را قدرت این نیز اون شود زاده

 .گشته اَفسون و طلسم مهران فرمانده  دَم و شاه

 



 اریانا# اتشین لباس

 



 



داد رادمه که همون آریانا# گردنبند



 
 

 آریانا# گردنبند

  



 

 

 

 مهم یاگنجینه اند،گنجینه ها سنگ این کردمی کار داشت ذهنم حاال

 !رسیده؟ آریانا تدس به چطور اینها اما ساز سرنوشت و

 ...یعنی کردمی سرقت آتانس یخزانه از داشت آریانا یعنی

 

 :داد ادامه که شد امآشفته حال متوجه الیا انگار

 

 

 رد سعی میدانند، را گنجینه این اینهفته راز که مهران فرمانده-

 ینا خالصی و پاک خون با زرگر که افسوس اما کنندمی آن نابودی

 .بود کرده نجاویدا را ها سنگ

 

 

 چی؟ یعنی پاک؟ خون-



 

 اکپ و باکره دختری خون گفتندمی که شنیدم اما دانمنمی را این-

 .گشت خواهد نابود هاسنگ دختر آن مرگ با و است،

 

 پرسیدم الیا از رو سئوال همین کنه؟ نابود خواسته می چرا

 

 

 .داشتند رو هاسنگ نابودی قصد مهران فرمانده چرا-

 

 

 بانو، داشت نخواهد دشمنی و ستیز جز چیزی ها سنگ این-

 اکپ بر شاه داریوش و بودند دیرینه دوستانی فرمانده و داریوش

 .بود کرده یاد سوگند ایشان سرشتی

 

 



 فرمانده چرا بودند بد ها سنگ این همه این اگه...خوب...خوب-

 !نکشت؟ رو دختر اون...اون...مهران

 

 

 برخی است، جاویدان دختر آن گویندمی برخی بانو دانیمنمی-

 .است دیگر دنیایی از گویندمی

 

 چی؟ یعنی بود انفجار حال در مغزم

 شد؟ اضافه اینهام که بودم درگیر کم خودم

 

 

 ... خب-

 

 مبگ خواستم می که ایجمله و واجم و هاج قیافه به توجه بدون الیا

 :داد ادامه

 



 

 نانآ کند نابود را ها سنگ این نتوانست مهران جناب آنکه از پس-

 ...و سپرده ارشدشان فرزند به را

 

 

 الیا؟ آتانسه، پدر ارشدش پسر...ارشد پسر-

 

 

 رادمه جناب پدر خُرداد...بانو نه-

 

 دست چرا پس من گنجینه میگفت رادمه چرا فهمیدم حاال من خدای

 زده؟ نیرنگ بهش آتانس واقعا آتانسه

 

 

 ...پس-



 

 

 بانو نزدند نیرنگ کسی بر آتانس جناب-

 کردم؟ فکر بلند شدم خیره الیا به درشت های چشم با

 

 

 نیدیدش رادمه جناب از پس گفتید سخن بلند نیز اکنون بانو اری-

 را گنجینه

 بگم چیزی که بودم اون از تر گیج دادم تکون سری

 

 تسلیم جان جوانی در اما بود بزرگواری و سرشت پاک مرد خُرداد-

 بد زنی همسرش اما شدند مردگان دنیای هراوان و کرده افرین جان

 .ندگفت رادمه به دانسته را گنجینه راز که ایگونه به بود طینت

 

 انسآت فرمانده پدر یعنی رادسِپَه کِهتر برادر به را گنجینه خرداد

 .نمودند پنهان را گنجینه ایشان و دادند



 انایش زا گنجینه نادانیست در رادمه که مادامی تا بود آن بر قرار

 .گَردَند کامل و رِسَند خرد به ایشان تا بماند دور

 و رت دور شعور و خرد از گشتندمی بزرگتر و مهتر  هرچه ایشان اما

 افزودندمی برطمعشان روز هر گشتند،می ترغرق نادانی و جهل در

 .کردندمی پیش از بیش را رادسِپَه خشم و

 

 رت دور شعور و خرد از ندگشتمی بزرگتر و مهتر  هرچه ایشان اما-

 دافزودنمی برطمعشان روز هر گشتند،می ترغرق نادانی و جهل در و

 .کردندمی پیش از بیش را رادسِپَه خشم و

 

 

 این جنگاوران و بزرگان از کاری هر در آتانس هنگام همان در اما-

 .دندشمی خوانده بزرگی به مردم میان در و گرفته پیشی زمین سر

 ژهوی جایگاهی شاه مقابل  کم سن با و شده کمال و خرد یدار ایشان

 .یافتند

 



 

 مقامی به را خود گیرد کمک پدر از آنکه بی آتانس سرورمان-

 به ندشد سرامد سرشتی نیک در همگان مقابل در و رساند شایسته

 زا و نشنیده را ایشان اوازه پاسارگاد در کسی کمتر که ابگونه

 مهران فرمانده درخواست به بنا پس دانست،نمی چیزی ایشان

 .پخشیدند کردار نیک و شایسته فرزند به را گنجینه رادسِپَه

 

 

 کشته رادسپه فرمانده برسد، ایشان به گنجینه آنکه از پیش درست-

 .شد ناپدید گنجینه از پخشی و

 

 

 چطوری؟ شد ناپدید...نا-

 

 :کشید سوزی پر آه

 



 با ارپیک و نبرد قصد به را پاسارگاد انکه از پس آتانس فرمانده-

 یاقوت طالیی گردنبند دو و نقره گردنبد چهار نمودند، ترک یونانیان

 .بردند خود با را مرواردید و کبود

 

 

 چی؟ دیگه دوتایی...پس-

 

 

 پاسارگاد از دورتر جایی در مهران دستور به قبل سالهای دو، آن-

 ...نیفتاده نااهلش دست به تا بود، گشته پنهان

 

 

 ؟...ها سنگ این-

 

 

 عشق سنگ و قدرت گنجینهسنگ اصلی های سنگ بانو آری-



 

 ...خب اوووو-

 

 

 انسآت فرمانده به را سنگ دو این رادسپه فرمانده بود آن بر قرار-

 را دخترک آنکه از بعد و کنند پنهان امن جایی در را آنها تا برساند

 .هانندبِرَ حیله آن از را خود و کرده نابود را آنها یافتن

 

 هدرست باشه جذاب اونقدر تاریخ کردمنمی فکر خدایی باحال چه)

 کردمی ایجاد من در و خستگی حس همیشه اما بودم تاریخ عاشق

 (بفهمم هم باز خواممی و عاشقشم وار دیوانه االن اما

 

 

 خب؟-

 

 



 آن و زدند شبیخون ایشان به قرارشان محل به پاسارگاد مسیر در-

 قعش سنگ( کرد اشاره گردنم به) و سرخ سنگ دربودن را هاسنگ

 

 هک حالی در بودند سنگ دو آن جستجوی در آتانس فرمانده سالها-

 اشندب چنین اگر پس گرفتید، رادمه فرمانده از را این گویدمی شما

 گشانمر در یا شده کشته عمویشان چگونه دانند می شک بی ایشان

 .داشتند نقش

 

 آریانا رو گردنبند این دادماما تکون ریس الیا برداشت به توجه بی

 جاک از سنگ این بدونه واقعا آریانا ممکنه...پس...پس داد رادمه به

 !آمده؟

 

 

 اورد بیرون هپروت از رو من الیا بانوصدای-

 

 



 شده؟ چی... ها؟-

 

 

 دهید پس باز فرمانده به را گردنبند این-

 

 

 ؟اوکی نگو چیزی کسی به فعال تو ولی میدم باشه-

 :گفتم واجش و هاج قیافه دیدن با

 

 نمیزنی نیرنگ کن یاد سوگند توست و من بین راز این-

 

 دهید؟می پس باز را این شما اما بانو کنممی یاد سوگند-

 

 

 کنم؟ چیکارش خواممی الیا آره-



 ببینم واستا کردم نگاهش مشکوک

 دونی؟می کجا از رو اینا...تو...تو...اصال -

 

 :گرفت لکنت و پرید گشرن وضوح به

 

 را؟ کدام-

 

 را....و گنجینه این-

 

 .امشنیده...مادرم از...مادرم از... را این...را این-

 

 مادرت؟-

 

 .بودند رادسِپَه جناب به وفاداران از مادرم و پدر آری-

 



 !آها-

 

 میلرزند؟ هاشچشم کنممی حس چرا

 میگه؟ دروغ

 

 :گفتم و دادم تکون سری

 

 پدیا ویکی ازت ممنونم یبر تونیمی-

 

 بانو؟ گفتید چه...وی...چی؟-

 گیجش شکل به زدم ایقهقه دل ته از

 

 کردم سپاسگذاری فقط هیچ-

 طرفم به خروج از قبل اما رفت در طرف به و زد مهربونی لبخند

 برگشت



 !بانو؟-

 

 بله-

 

 .دارم پرسشی-

 

 بپرس-

 

 !بدانیم؟ شودمی اما ستگستاخی دانممی دیدم چیزی...من...من-

 

 :پرسیدم گنجکاو

 

 دیدی؟ چی...چی؟ -

 

 بودید؟ رادمه فرمانده آعوش در شما...شب آن-



 

 :زدم لب ترس با

 

 ...نه-

 

 بانو دیدم را شما من اما-

 مدوننمی زدم چنگ رو هاش بازو و رفتم طرفش و شدم بلند سریع

 و کنم خیانت آتانس به نداشتم دوست من اما بود شده مرگم چه

 .رفتارم از کنن سوءبرداشت بقیه

 

 

 ...انگار نبود خوش حالم اصال من  شب آن الیا-

 

 .رسید ذهنم به که فکری با بگم؟ چی خدایا

 



 :گفتم سریع

 

 آن از پیش شدم طلسم یا و سحر انگار بودم ناخدش من شب اون-

 این رادمه اما بروم آتانس نزد و نموده ترک را جا آن داشتم قصد

 حرس گویی...گویی کردیم لمسش که مادامی داد من به را گردنبد

 ...شدیم

 

 ...(ماا گفتممی بهت رو کننده خفه راز این داشتم اعتماد بهت اگه)

 

 

 دور و رانده خود از اورا کردند چه ایشان دانستیم که مادامی-

 .کردیم

 ...من نزدم نیرنگ آتانس به من کن باور

 

 دور و رانده خود از اورا کردند چه ایشان دانستیم که مادامی-

 .کردیم



 .نکردم کاری من نزدم نیرنگ آتانس به من کن باور

 

  نگاهم با زدم زل بهش و کردم جمع هام چشم توی رو صداقتم تمام

 کنه باور رو حرفم میکردم التماس عاجزانه

 :گفت و کشید آغوش به رو من خودآگاه نا

 

 بانو ستیمدانمی سوگند پاک یزدان به بانو دانستیممی-

 

 نبود جلوم الیای دیگه اومدم خودم به تا

 دختره؟ است دیونه

 

 ریبغ عجیب رفتارهای و نقیضم و زد افکار با که هست ساعتی چند

 یدشا قدرت، گنجینه...گنجینه...جواهر تنهامهشت اتاقم توی الیا

 قدرت نفرین

 



 ساخت با و کرده نفرین رو هاهخامنشی حکومت واقع در زرگر اون

 بهترین وجود در رو طمع بذر داشته قصد  جاویدان گوهر تهش

 !بکاره بوده مهران فرمانده همون که شاه دوست

 و میداد دستور جورایی یه رادمه به که بود کی اون! دخمه اون داخل

 راده؟مه ارباب یعنی بود؟ جواهر دنبال

 

 عشق؟ سنگ کردم، لمس رو گردنم آویز

 م؟شد جدا اممعشوقه از من چرا سپ هستی عشق سنگ واقعا تو اگر

 

 ...سرخ سنگ یا قدرت سنگ

 !سرخ؟ سنگ گفت الیا

 گفت؟ چی نابینا پیشگو اون

 

 !(بیابید را سرخ سنگ بانو)

 

 عشقه؟ سنگ همون سرخ سنگ.پریدم جام از فنر مثل



 رخس سنگ از زن اون منظور و باشم فهمیده درست واقعا نکنه نکنه

 بود؟ قدرت سنگ

 

 ...اما

 

 !جاویدان؟ و پاک ردخت

 !نیستم؟ من که دختر اون...که دختر اون

 

 :شد اکو سرم توی الیا صدای

 برخی است جاویدان دختر آن گویندمی برخی بانو دانم نمی)

 ...(دیگریست دنیایی در گویندمی

 

 منم؟...دختر اون

 پس باشم معین زن من و باشند واقعی هامخواب اگه اما...اما

 اگر اشهب باکره که بوده پاک دختری گذشته در مببین کن صبر...من

 ام؟باکره من پس...پس منم دختر اون



 

 باشه؟ واقعی آریانای دختر اون ممکنه اما اما

 !کجاست؟ االن پس اونه اگر

 

 !م؟باش باکره و باشم معین عقد یا نامزد تنها ممکنه پس منم اگر

 

 طرف یک کردم می درست رو طرف هر روبیکو بود شده مغزم 

 شد می خراب نارنجی ضلع میکردم سبز و ضلع یک بود خراب

 

 کی اشتباه یک گیرممی نتیجه یک کنممی درست رو فکر یک

 .میشه ایجاد سرم توی دیگه سئوال یک مسئله

 

 سئوال و بستم رو دردناکم های چشم همم بر هم در افکار از خسته

 شیدک طول هدقیق چند از کمتر بعد برای گذاشتم رو کرانمبی های

 .برسم آرامش به و بخوابم که

 «آتانس»



 

 .راند عقب به مرا سرمان پشت به رادمه خیره نگاه

 کند؟می چه اینجا او

 

 .درخشیدمی آسمان میان در خورشیدی همچو آریانا

 نبود؟ ناالن اسب از او مگر

 میکند؟ چه شکار بَزم این در اینجا حال

 

 خنس به لب رادمه که م،نگریستیمی را زیبایش صورت خشمگین

 :گشود

 

 همراهی این از خشنودیم اریانا بانو-

 دلبری اینچنین که داری سر در چه رادمه است؟ خبر چه اینجا

 ما؟ بانوی از کنیمی

 ادفری سرش بر را خشممان و برده سرا به را او توانستیممی کاش

 .کنیم



 

 خشم اب که ودب ناخشنود رادمه کاری شیرین این از نیز آریانا گویی

 :گفت سخن

 

 نپذیریم را مهربانمان همسر درخواست نمیتوانستیم-

 داشتیم؟ ایخواسته چنین کی مارا؟ درخواست

 زد چنگ را بازویم و آمد سویمان به خرامان

 نپایما گریز آهوی این نیست رادمه پی در حداقل کردیم تازه دمی

 

 کرده اییخط او گویی نگریستمی را آریانا خشمگین رادمه

 !نابخشودَنی

 ت؟اس رادمه دسیسه این فراخواندپس را شما ما مخصوص پیشکار-

 

 مهربان عموی پسر هستی چه جستجوی در



 از را رادمه که بود قدر به میداد جوالن وجودمان بند بند که خشمی

 را وجودمان آتش آب همچو آریانا سخنان گرچه درآورد پا

 .کردمی خاکستر

 

 

 به نیز نیست روا گشاند اینجا به را ما که بود اتانس ذنا این و اری-

 .کند کاری شُویش اذن

 

 ناباوری از  هبلک همسرم باکانهبی پاسخ از نه بود لبانمان بر که لبخند

 .بود کرده اراممان  و گشته ایجاد برادرم

 

 :گرفتیم دو آن از نگاه هومان سخن با

 

 کنند؟ زین را بانو اسب بگویم  سرورم-

 

 :گشود سخن به لب رادمه ما سوی از سخنی هر از شپی



 

 اختنشت قصد ماها، از بعد بانویش که بیارایند را سپید بگوید آری-

 .دارد را

 

 زیادی تنش بر سرش رادمه گویی نه کردیم تازه دمی خشمگین

 یلبخند با بود آگاه رادمه به  ما خشمگین نگاه از که هومان کرده،

 :زد لب آرام

 

 !اتانس؟ فرمانده-

 

 :گفتیم هومان به رو بگیریم نظر در را خشمش و رادمه آنکه بی

 ...کنند زین را سپید بگویید-

 هراسان دانستیمبودمی دادن جان حال در آریانا چنگال در بازویم

 .کردمی فریاد آشکارا را ترس این درشتش چشمان است

 



 زا تورا کردیم یاد سوگند بانو باش آرام.نهادیم هم بر چشم آرام

 .کنیم دور گزند

 

 

 وا که همین آمد اش پی در رادمه گر حیله رادپیشکار مه فرمانده-

 .دارد پاداش جای خود کنند دور ما از را

 

 باشد ایهانهب تا کنند پنهان را سپید گفتیم هومان به آنان به توجهبی

 او از آریانا دوری برای

 باشد ایهانهب تا کنند انپنه را سپید گفتیم هومان به آنان به توجهبی

 او از آریانا دوری برای

 

 است؟ پیشکارش و رادمه خیره اینچنین که دیده چه آریانا

 

 نیکی به او یعنی این و آمد سویمان به دمی از پس هومان

 کرده فرمانبرداری



 

 ... بانو-

 

 ...اریانا بانو-

 

 شده؟ چیزی پیشکار اه-

 

 (شدی؟ محو ینچن این که بانو شناوری فکر کدام در)

 

 

 سبا با سواری قصد است احوال ناخوش سپید گویندمی سربازان-

 دارید؟ را دیگری

 .خواندیم نگاهش از را تعجب

 



 دیگزن تو به بانو کن باور مرا بود، آرامش جستجوی در نگاهش با

 خواهیم پاسداری تو از  باشی آغوشمان در که مادامی نمیرسانیم

 .کرد

 

 

 .میگردیم باز عمارت به خواهیم نمی دیگری اسب نه-

 ور علهش را خشممان آتش باز رادمه بنشیند لبمان بر آمد لبخند تا

 :کرد

 

 .بود خشنود کردیم وارسی را سپید دیشب ما-

 

 :رهانید ما خشم بند از اورا هومان هم باز

 

 . است ناخوش صبحگاهان از سپید رادمه فرمانده-

 



 دیگر اسب با ما یاناار بانو برای ما اسب است، چنین اگر-

 .شویم می همسفرشان

 

 که شد خشمگین رادمه سخن این از هم آریانا بلکه ما تنها نه انگار

 :غرید او به شیری هچون

 

 انج به نیازی هست اتانس اسب باشد دیگری اسب به نیاز اگر-

 .عزیزم همسرم نه مگر فرمانده، نیست شما فدایی

 

 :گفتیم سخن اراده بی لبخندی با گفت؟ چه

 

 شماست، به پیشکش ما اسب بانو بله-

 (کردیم فریبنده رادمه به رو)

 

 گردی دمی نیز ما کنید حرکت سوارن همراه به رادمه فرمانده شما و-

 .اییم می



 

 .نمود ترک آبگیر مقصد به را ما و داد تکان سری ناتوان رادمه

 

 .ندکمی چه اینجا گستاخ دخترک این بدانیم که است آن زمان حال

 :پرسیدم آریانا از الود غضب  نگاهی با

 

 کنی؟ می چه اینجا-

 

 

 یسوار اسب برای مرا و امد سرایمان به  را مه و تو سوی از سربازی-

 .خواند فرا

 

 

 نبودی؟ هراسان اسب از تو مگر-

 



 .هستم-

 

 

 پذیرفتی؟ چرا پس-

 

 .هراسیدم تو از-

 

 اسبیم؟ ما ایا هراسیده؟ من از

 

 !من؟ از-

 

 

 .کنیم رفتار نیکی به راد مه مقابل در گفتی تو آری-

 

 



 ...اما کن رفتار نیکی به گفتیم-

 

 اما؟-

 هدیه

 

 ...اما کن رفتار نیکی به گفتیم-

 

 اما؟-

 

 .ندارد هیچ سرش در گویی گستاخ دخترک این از امان

 

 

 بانو بیا ما همراه هیچ،-

 

 .دهد نمی سواری کسی به ما سرو،جز-



 .بپذیرد را شما تا شده ااشن او با باید پس

 

 :گفت سخن هراسان

 

 نمیده؟ سواری چی یعنی-

 

 .ایستادیم اسبمان مقابل او، به دادن جواب بدون و زدیم لبخندی

 

 

 اینجایم ما نشو، هراسان بانو بیا-

 .ایستاد پا دو بر زد شهیه  گذراند،سرو را قدم چند ترس با

 

 :سُرنایست* دهانش در گویی که زد فریاد چنان

 اهسی آپ شات اسب با توسرت خاک کن، دور ازم و سگ توله این-

 شو خفه سگ پدر شو آپخفه شات قواره، بد



 

 .نگرستیممی  اورا درشت چشمانی با هم سرو بلکه ما تنها نه

 دخترک؟ این گویدمی چه

 

 

 .باش ارام نکن هراسان را اسب باش، ارام اریانا باش ارام-

 :خزید آغوشمان به هراسان

 

 .کن اش خفه اضطرابه، مایه خودش شو،این خفه بگو-

 

 !(شده؟ چه اورا)

 

 ببرنش بگو کن خفه اینو اتانس-

 

 باش ارام بانو باش ارام-



 

 کردیممی نوازش اورا سختی به دست یک با

 :بودیم گرفته را سرو  دیگر دست  با

 

 باش بانو،ارام باش ارام-

 

 

 .کن دور من از اینو-

 

 .باشید ارام باشد-

 اررفت این از هم او بیاید نزدیک دادیم دستور هومان به نگاهمان با

 .بود متعجب آریانا

 

 خوبید؟ بانو-

 .میشم خوبی دختر قران به کن دور ازم اینو خدا تورو پیشکار-



 یگیج جز گویدمی سخن بیگانه اینگونه که مادامی! گفت؟ چه)

 (ندارد چیزی برایمان

 

 

 باشید ارام بانو باشد-

 

 .کرد دور  اورا ما از سرو افسار گرفتن با ارپیشک

 :زدیم پچ گوشش  در و کشیدیم آغوش در را او حال

 

 باشد؟ کن باور مرا من، دلربای باش ارام-

 

 

 اتانس میترسم-

 

 .کن باور مرا و نشو هراسان-



 

- 

- 

 جنگی شیپور،آلت:سُرنا*

 هدیه

 

 اتانس میترسم-

 

 .کن باور مرا و نشو هراسان-

 

 :زد بل ناالن

 !اتانس اما-

 بانو؟ باشد کن، باورم-

 از عمیق دمی بار هر.بردیم سرو سوی  به را او و  گرفتیم را دستش

 گرفتمی وجودمان



 بوید؟می مرا تاب بی اینچنین که ماست آغوش در هوا مگر

 

 آغوشمان در هیچ جانش بی تن جز اما بودیم فریادش انتظار در 

 شد چه را او نبود

 آریانا-

 

 من دلبرای...بانو...ناآریا-

 دهش سپید همچون رخسارش رنگ رفته خواب به باز چشمان با انگار

 .بود

 

 آریانا-

 :دادیم تکان را او هراسان 

 

 آریانا-

 داده؟ جان اسب هراس از نکند نکند



 

 :کوبیدیم گوشش بر

 

 خوبی اریانا-

 ...تو... تو-

 

 (شده چه را او)

 

 

 ؟؟ ما-

 :گرفت دمی

 

 زدی؟ منو...  تو-

 

 شدید؟ چنین این چرا شد چه اری-



 

 

 خوبم هیچی-

 

 .گردید باز عمارت به خواهید می-

 

 برویم نه-

 بمتعج او از گذاشت سرو پیشانی بر دست بخواهیم ما آنکه بی 

 سواری پدرم بر حتی او است؟ آرامم اینگونه چرا سرو اما نشدیم

 .نداد

 

 

 هراسانید هنوز بانو شو سوار-

 

 نه-



 .شد سرو بر سوار ما کمک به

 شدیم سرو سوار نیز ما خود

 

 

 میایی ما با هم تو-

 

 اری-

 :کرد اشاره سرو به

 

 نمیشه اذیت-

 

 بانو نیستید سنگین آنچنان نه-

 سبک؟ و الغرم من-

 

 آفریده ما آغوش برای یزدان را تو بانو نه



 کرد؟می آرام مرا دیگری چیز او خشم جز مگر اما

 

 

 بانو اری-

 ...دمکشی آغوش در را او

 ...آغوشمان آخرین در 

 «هدیه»

 .دادیم حرکت را سرو آرام و کشیدیم آغوش به را او

 

  

 سرو؟ میگی بهش چرا اتانس،-

 

 میگوید؟ را اسب-

 

 سرورم؟ دارید دیگری سرو مگه بلی-



 نخودما که ماست وفای با یار تنها او نزد نیرنگ ما بر هرگز سرو)

 .ایم کرده انتخاب

 و دادسپه پدرم سوی از هستند اسدارانیپ هومان و پاکدخت

 .(بود دارمان وفا روزگاری هم او... پاتیس

 

 

 .نداریم دیگری سروی اسبمان این جز-

 عع-

 

 بانو  آری-

 

 ناممشمی چنین این چرا میدانی-

 

 نمیدانم-

 



 پیدس رنگ به را کشیده فلک به سر سروی شکل پایش ساق زیر-

 .دارد

 .نکنیم گم را او زهرگ تا تراشیدیم خود که زخمی

 

 

 واقعا-

 امتم برابر در سالها که استسروی راستی به او ان جز بانو، آری-

 .نموده یاری مرا و کرده ایستادگی ها سختی

 

 

 اتانس-

 

 نوناک درنگ بی بودیم عمارت در اگر که کندمی خطابم ایگونه به 

 .بود باردار ما از

 

 بانو بلی-



 

 نسوختی؟ تو مگه-

 .بودیم برده یاد از را زخم آن

 

 ار کوتا سفر این و گرفت قرار راهم سر بر رادمه که صبحگاه از

 .کردیم فراموش را او شد خواستار

 

 

 چیست؟ برای پرسش این-

 

 کنی؟ می برخورد راحت انقدر و اسبی سوار االن چطور -

 

 باشیم؟ بستر در که بوده کاری زخم مگر

 را او آریانا کاش کشت را وا توانیمنمی که است رادمه کاری زخم

 .میکرد درمان نیز



 

 

 کرده بردن بیگانگان با روزها شکافته دستی با بانو ام جنگی مرد من-

 .ام

 

 

 رومیان-

 آورده؟ یاد به...نکند دانستمی کجا از او

 آریاناست؟ او مگر

 

 !اوردید؟ خاطر به چیزی آری-

 

 

 .ام شنیده نه ااا-

 



 آگاه زخم این از کسانی چه عمارت در مگر اما گرفتیم دمی آسوده

 بودند؟

 !!هیچکس

 

 

 کسی؟ چه از-

 

 .نیست یادم ااا-

 

 جان بر نیرنگی فکر در نیز تو نکند بانو  کنیمی پنهان را چیزی چه

 هستی؟ ما

 

 

 اتانس-

 



 اریانا-

 

 بستر در خرامیده اهوی مانند او کردیم خطاب را ناممان هم با دو هر

 جانش معط در شیری چون من و دشت

 

 

 جانم-

 

 دارد؟ را جانمان قصد امروز او پاک یزدان

 .رفت بین از او جانب از شدن مخاطب این با بود سرم در چه هر

 

 

 .نکن خطابم چنین این-

 

 چگونه؟-



 

 

 ویر بر کشیده زیر به اسب از تورا خواد می دلمان که گونه همین-

 بطنت رد کودکی و نموده یکی خود با را تو و بزنیم خیمه تنت

 .بگذاریم

 وجودت در من از فرزندی

 ...آمدنمی هرگز کاش که فرزندی 

 شد؟ چنین این که شد چه

 برای جایی بودیم انتقام فکر در هومان با که زمانی داریم یاد به

 .نبود قلبمان هایدلبرانه

 کرده؟ خود بی خود از مرا چنین این او که شد چه

 

 .شویم وحشی ویآه این مجنون که دم آن از ترسیممی

 .گرفت خواهیم جشن را پیوندمان گردیم، باز عمارت به شکبی

 

 .کشیدم دست شیرینم رویای از بیشه شیر این صدای با



  

 ...اتان-

 

 بانو بلی-

 رویم؟ می کجا به اکنون-

 

 هایلب از رسیده آب به تشنه همچون و ببرمت جایی به دارم قصد)

 بگیرم کام آتشینت

 نسوزی؟ دامنش در و بگیری کام تشآ از شودمی مگر

 خوستنت آتش در افتادم هایتچشم دام به که دمی همان از من

 .(سوختم

 

 ...اننشسته انتظارمان در که همراهانی از افسوس اما

 

 !نخجیرگاه به-



 

 شکاره منطقه به کجا؟؟منظورت-

 

 .(میگوید سخن بیگانه من دلبر بانو هم هنوز)

 

 

 گاه؟ شکار یعنی-

 

 بانو آری-

 کنیم؟ شکار خواییم می-

 

 (شود؟می بکشم، زنجیر به را قلبت لبانم با کنم شکارت میخواهم)

 

 

 بانو بلی-



 اونجاییم؟ زمانی چه تا-

 

 (گردی ما افسون تو که مادامی تا)

 

 

 .کرد خواهیم سپری آنجا در را سوای چند-

 است شیرین هم فریادش

 

 ؟!روز چند-

 

 (دارد دواندن ریشه قصد و میزند جوانه قلبم در که چیست این)

 

 

 ببری؟ منو خواستی نمی-

 



 ( نداشتم سر در اندیشه او پاسداری جز من شده آشفته دلبرم)

 :فشردم آغوش در بیشتر را او

 

 داریم نگاه امان در خواهان بد گزند از را تو خواستیم می-

 

 بدخواهان؟-

 

 یا تاس دوست نمیدانم که پاتیسی طینت، بد رادمه بدخواهان، آری)

 کند؟می چه اینجا باشد گرمش تخت در باید اکنون او دشمن

 (او؟ از ببرد دل رادمه نکند

 

 :غریدیم بگیریم، نظر در را پرسش آنکه بی  

 

 امدی؟ ما سوی به راد مه فرمان به چرا-

 



 گفت بهم راد مه حداقل خوبه-

 

 در هچ رادمه تو بر یزدان لعنت هست؟ درکمینش چه نمیداند او)

 (داری؟ سر

 :کردیم خطابش خشمگین

 

 آریانا-

 

 .منید منتظر راد مه و تو گفت اومد سرباز یه بابا، باشه-

 

 :کردیم زمزمه لب زیر

 

 .باد او بر یزدان لعنت-

 

 چرا؟-



 

 (نیست برادر که برادری از بگویم چه)

 

 

 واندخ فرا چیزی به تورا که هر ما نزدیکان جز پس زین... بانو هیچ-

 یرمَپَذ

 

 ؟ خوب چرا-

 چیه؟ دلیلش بگو متنفری؟بهم راد مه از اونقدر تو چرا

 مرا رادمه یاد با و بگیرم دمی تنش عطر از آرامش در نمیگذارد او

 .میکنند ناخشنود

 آنکه بی گردد،می زنده برایم آریانا جانب از رادمه یاد که مادامی

 هیچ دیرباز از ما؟ هراس از میداند چه او شوممی خشمگین بدانم

 خشنود برایم زندگی آمده او که روزی از اما نبوده، من در آرامشی

 .کشته

 



 

 و کینه هیچ و ماست بین راد مه و من جدال باش داشته یاد به  -

 ریدو ایشان از باید چرا گفت خواهم روزگاری آن، جز نیست، ستیز

 یزن و او گزند از تا بمانید دور ایشان از شما  روز آن تا بانو، کنید

 .گردد شیرین کامتان بر زندگیتان و بوده امان در من خشم

 

  پایم گریز آهو میرود فرو خود در کمی 

 باشه-

 

 برسیم؟ مونده خیلی-

 

 باشد، دلگیر من جانب از خواهمنمی است اندوهگین ما از میدانم

 کشدمی را رادمه انتظار نکند است؟ ناخشنود ما با همسفری از نکند

 میراند؟ اورا چرا پس است نچنی اگر

 

 :گویممی زهرآگین ایخنده با 



 

 ناخشنودی؟ ما با سفری هم از-

 

 ناخشنودیم اری-

 با اما خواهد؟می را کسی چه خواهدنمی مرا اگر شدیم خشمیگن

 .برد دیگر بار را دلم پروایش بی پاسخ

 

 تاخگس آتشین لبان آن با آهویی چشم دخترک این بودیم گفته

 پروا؟ یب و است

 

 

 .ردمب می لذت بیشتر بودممی کنارت و تخت توی اسب جای اگر-

 

 کام به را گوشش و کردیم خم سر خواهدمی را بوسیدنش دلمان

 .گرفتیم

 



 بانو، هستیم نیزخواهانت ما -

 .بگذرانیم دوری در باید را روزی چند اما

 

 :گفت سوزاندمی مرا سخناتش آتش با بداند آنکه بی

 

 !عمارت برگردیم االن، ساتان نه-

 

 گردیم ادرمه نشین هم آنکه از پیش بتوانیم شاید طاقتم بی نیز من

 .بگذرانم همسرم با را کمی

 

 

 رایب ایستخانه نزدیکی این در بانو، نیست کار در بازگشتی-

 انهمراهانم نزد دیرتر کمی پندارممی خالیست، کنکون شکارچیان

 .کرد نخواهیم دلگیر را کسی برویم

 



 روانه راس سوی به سرعت با بدهیم گفتن سخن مجال او به آنکه بی 

 .شدیم

 

 کام بازوان، میان آغوش در اکنون هم خواهممی اکنون را او من

 عمان توانننمی همراهنمان رادمه نه و شکار نه لبهایش،  از گرفتن

 .گردند خواستن این

 

 لبهای جان به کشیده زیر به اسب از را او رسیدیم مقصد به تا

 .افتادیم انارگونش

 

 .ماندم دور او از مدتها تا که آنچیزی گیتی شهد ترین شیرین

 

 بردمش داخل به و کشیده آغوش در

 انمردگ دنیا در یزدان هدیه همان او نکشیدیم گرفتن کام از دست

 .است

 



 اام شوی دریده تا آمدی بگویم او به بخش، شفا داروی نوش همان

 میراند؟ خود از مرا شدی درمان

 

 .میکردیم دلربای هم آغوش در جامه بی آمدم خود به تا

 

 او است سُرور یک شایسته او اما خواهدمی کامل را تنش دلمان

 .کنند شادمانه اشپاکی جشن برای همگان که است آن شایسته

 

 شدیم جدا او از زنان نفس

 

 آتانس-

 

 گیرم شادمانه تبرای آنکه بی بخوایی مگر کن رحمی من به بانو آه-

 آری؟ بگذارم، کودکی بطنت در

 

 گرسوءاستفاده نخیرم-



 ویینگ سخن بیگانه اینچنین که دانست خواهم را زبانت روزگاری

 من مهربان

 

 

 چه؟-

 

 هیچی-

 انداختیم تنش روی بر را خود  سنگینی کمی

 

 :نمود خطاب مرا ناالن

 اتانس-

 

 بانو بلی-

 دارم دوست خیلی من-

 



 گفت؟ چه او

 

 شیداتم و مجنون من-

 باورش ماست؟ گروی در قلبش ما؟ خواهان ست؟ ما مجنون اون

 به ار قلبش و شنیده را سخنانم پاک یزدان یعنی است سخت برایم

 چه اکنون شد؟ چه شدن خاموش براقش چشمان داده؟ هدیده من

 .آموختمی را اینها ما به هومان کاش بکنم؟ باید

 است؟ خواستار را ما یعنی

 

 :زد لب گریان چشمانی با

 باشیم باهم کامل تونیم می عمارت برگشتیم-

 

 ستهنش لبانم بر ما خواست بدون که لبخندی با شد؟ چنین این چرا

 به اکنون هم میتوانستم کاش خواهدمی مرا او کردم نگاهش بود

 احبص و بَرَم بستر به اورا و کنم پایکوبی و جشن بازگردم عمارت

 .ردمگ روانش و جسم



 

- 

- 

 

 ما و شد سراپرده ایروانه خسته آریانا نخجیرگاه به رسیدن از پس

 سبا شکار پی در را( عصر)پسین تمام  شتافتیم سواران سوی به

 .کردیم دوانی

 

 گذشت ما بر آنچه هر او به و فراخواندیم را هومان نیز آن از پس 

 بود خنس ترین شیرین مسرورش چشمان و هومان لبخند گفتیم، را

 رفتهگ جشنی بازگشت از پس که شد پیمان هم من با نیز او برایم،

 .بخوانیم نیک را پیوندمان و

 

 .است من عروس پاسارگاد وحشی آهوی بدانید باید همگان

 رادمه سراپرده سوی به همراهان و سربازان با جدال از خسته  

 م،گشتی جستجویش به را اطراف نیافتیم را او که مادامی رفتیم



 دلتنگ رفتیم، چادرمان سوی به شدنش ناپدید این از متعجب

 وانهج دیدم که آنچه با اما میطلبید را آریانا آغوش دلم بود مهربانم

 .نشست نم به چشمانم و خشکید قلب در زندگی سرسبز

 

 میکند؟ چه رادمه بازوان میان در آریانا

 توز گینه دشمن و شکسته را کمرم ناجوانمردانه پیکار این گویی

 !کشیده بیرون سینه از را قلبم

 

 نخواند؟ خود معشوقه مرا او مگر

 روس سوی به و گرفتم دستم زبر دشمنان از نگاه دردمند قلبی با

 .شدم روانه

 

 هم رد را تو گرفتی سخره به مرا اینچنین که حال سوگند یزدان به

 .کرد خواهم پایکوبی را مرگ روز و شکست خواهم

 



 بر شمشیر پستی در رادمه و امتپه آن فراز بر من گردی بار انگار 

 درهم مرا او دیگر بار خواهدمی زدن فریاد گذاشتهدلم عزیزم رگ

 .برید را گلویم اش معشوقه دستان با اینبار شکست

 

 اما پاسدارم، همگان گزند از را او بودم کرده یاد سوگند که من

 .یشکندم را قلبم نیرنگ با و میرساند گزند من به خود او نمیدانستم

 میکند؟ چه اینجا او

 

 ابانهتبی درخواستش به پاسخ از پس داشتیم آریانایی به نگاه

 .بود ما ایخیره

 

 شنوا گوش مرا که هایحرف داشت، بسیار حرف گویا که نگاهی

 .نبود

 

 درد به شود محکوم که روزی میرسد مجازات به است محکوم او 

 کشیدن



 

 آریانا-

 

 .دنمو ترکم حرفبی و گرفت ما از نگاه برخواسته وابخ از گویی

 

 درد و خشم در را پیشین روزهای  نگرفتیم، بسته در از نگاه ما اما

 .گذراندیم

 

 بود؟ یاری مرا پاکدخت و هومان از غیر مگر

 

 میگذراند، سکوت در را روزا این بود همراهمان و دوست که پاتیس

 .همسرم از هم این

 

 اورده؟ بیاد را اشمعشوقه حال و آریاناست وا راستی به نکند

 میراند؟ خود از را رادمه اینچنین چرا پس است، چنین اگر اما



 

 او بی چگونه و گذراندی؟ روزگار او آغوش بی چگونه آتانس

 شقع بی دنیای که راستی به شدن؟ نیستی رهسپار هایتنفس

 .هواست بی دنیای از تر کُشنده

 

- 

- 

- 

 

 .میزد پا و دست سکوت در عمارت و بود رسیده مهنی به شب

 

 یرسای صدای با و گرفتیم رو روبه پوستین از چشم در صدای با

 :گفتیم

 

 شوید داخل-



 ،آمدنمی سراغمان به زمان این در کسی هیچ پاکدخت جز روزها این

 برخواستم جا از سرعت به پاکدخت و هومان ورود با اما

 برگشته؟ هومان

 !کند؟می هچ اینجا هومان

 بازگشته؟ سفر از زمان چه هومان

 

 به بل پاکدخت از پیش هومان که خواندن را پرسشگرم نگاه گویی

 :گشود سخن

 

 

 که مهست خبری حامل شتافتم سویتان به پاسارگاد از درنگبی-

 !کندمی شادمانتان شکبی

 !(آریانا؟ کار از پس هست هم خوشی خبر مگر خبر)

 

 

 .کندمی شادمانتان که دارم خبری نیز من-



 

 زدیم لب هویدا درد با پاکدخت به رو

 

 یست؟ن شکیبایی را تو که هومان شنیدی چه...پاکدخت باش شکیبا-

 ؟خبریست پاسارگاد در نکند آمدی؟ نزدم به شتابان اینچنین و

 

 

 .رفتیم*  کهانت نزد بداند کسی آنکه بی سرورم-

 

 هانتک از او رستادیمف عشق سنگ پی در اورا ما رفته؟ او نزد کهانت

 .دیمش خیره او به* نگران و کرده پنهان را خشمم سختی به میگوید

 

 

 گفت آریانا از من به او سرورم-

 



 :گفتیم سخن مبهوت

 

 ؟!گفت چه کردی؟ چه-

 

 

 ...نیست آریانا شکبی دختر این سرورم-

 

 

 کیست؟ پس... نیست آریانا-

 

 

 وا حقیقی آریانای محل و سرنوشتش از و گفت آریانا از او سرورم-

... 

 

- 



 پیشگویی پیشگو،= کهانت

 منتظر فرد انتظار،=نگران

 

 سایه حقیقی آریانای سرنوشتش، از و گفت آریانا از او سرورم-

 چیزی شما برای مرگ جز آریانا با همراهی داشته خود با را مرگ

 او  تیمنیسخوش و پاکی دختر این سرنوشت در اما....نداشته پی در

 .دارد دراز عمری و ندبل بخت

 

 .نیست آریانا شک بی دختر این: گفت ما به او

 

 

 میکند؟ چه رادمه آغوش در پس...نیست آریانا اگر-

 

 

 سرورم-



 (منتظر)نگران که دادیم پاکدختی به و گرفتیم هومان از نگاه

 .بود ما( اجازه)روادید

 

 

 ...پاکدخت بگو-

 

 هچ پرسیدم او از استشر...من...بودیم آریانا نزد که مادامی امروز-

 گذشته رادمه و او بین

 

 

 کردی؟ چه-

 .رسید نیز آسمان گوش به شک بی فریادمان صدای

 

 

 .بردیم یورش سویش بگویمبه سخن بگذارید...سرورم-



 

 کردی؟ چه بگو...پاکدخت کردی چه-

 گفتی؟ دیدم که آنچه از

 

 

 .بگویم بگذارید سرور نه-

 

 

 خشمگینم تو از بسیار که بگو-

 

 :خندیدیم تلخ.ایم دیده خود گفتیم نبردیم را شما نام-

 گفت؟ چه او-

 

 



 عشق دگردنبن...بگویم...بگویم باید آن از پیش اما میگویم سرورم-

 .آریاناست نزد

 میکند؟ چه او دست...عشق گردنبند کردیم، نگاهش ناباور

 

 دخت؟...پاک گفتی...چی...چی-

 .دبو بسته ما نابوری بر کمر آشکارا گفتن سخن در  امناتوان

 

 

 تآریاناس گردن به عشق گردنبند...بگویم سخن بگذار آتانس-

 رادمه را گردنبند ایدیده رادمه بازوان میان در را او که شب همان

 ...داده او به

 

 میزدم پا و دست افکارم میان در پریشان و سرگردان

 پاکدخت از گرفتن نگاه برای شد ما یانگیزه هومان صدای

 

 



 است درست پیشگو سخنان شک بی پس سرورم-

 

 پدر؟ گفته هم دیگری چیز مگر-

 

 

 داد ما به را پاک خون ایمژده پیشگو دخترکم آری-

 

 :زدم لب پریشان

 

 پاک؟ خون هومان میگوی چه-

 

 

 و باشد راست پاکدخت یعنی...الیا سخنان اگر سرورم آری-

 قطف نباشد، هیچ رادمه او بین و باش آریانا دست در عشق گردنبند

 .بشکنیم را جادو تا داریم نیاز را قدرت گردنبد و پاک خون



 

 غریدم میبیند خطر در را جفتش که شیری همچو

 

 

 بر...) ما و است نیاز پاک خون طلسم شکستن برای هومان آری-

 نم فرمانروایی ایگستره در که بداند که کردم پافشاری "ما "روی

 .منداری را او ما(نزدند را کسی کشتن از سخن

 

 

 .نیست کسی کشتن به نیاز و سرورم داریم-

 از دور "!داریم؟" گفتیم صدا یک و مبهوت پاکدخت و ما اینکه

 .نبود ما( تصور)گمان

 

 

 ...سرورم است اَفسون همان او نیست آریانا دختر این داریم آری-



 اگر و است افسون برده سرم از هوش که دختری است؟ افسون او

 ...باشد افسون او

 

 گرا پس است افسون او نیست مردی هیچ معشوقه نیست ریاناآ او

 کذایی همون حال زبان در)ساختگی آغوش آن است اینچنین

 بود؟ چه( خودمون

 

 .اورد در آغوشیهم آن به فکر از مرا پاکدخت صدای

 

 

 ماا نیست ایشُبه هیچ نیست آریانا او اینکه در پدر گویدمی چه-

 ...او ماست گمان و صورت از دور است اَفسون او اینکه

 

 

 و ستا اَفسون او شک بی پیشگوست، سخن این دخترم نیست نه-

 او انج شک بی بپیچد دیگر پیشگوهای بین خبر این یآوازه اگر



 جستجوی در دیگران و رادمه آنکه از پیش پس بود خواهد خطر در

 دزو چه هر بیاورد را خون آن باید آتانس بربایند، اورا پاکی خون

 .برسیم آرامش به میتوانیم زودتر گردد نابود طلسم این تر

 

 :زدیم لب سختی به هومان به رو

 

 چه؟ باشد کرده اشتباه باره این در پیشگو اگر-

 

 

 است اَفسون همان آریانا داشت باور او نکرده اشتباه سرورم نه-

 زمان نآ تا بیابیم را خون باید گردد باز خود دنیای به انکه از پیش

 .مییابم را او و میگردم قدرت گردنبد لدنبا من

 

 میگذارم من مگر گردد؟ باز

 

 



 رادمه بازوان میان در که زنی باشد خواهدمی که هر آریانا یا اَفسون-

 رب که زنی سزای و کرده تقدیم او به را پاکی خون شک بی بوده

 دنیای به هرگز او نیست چیزی مرگ جز میکند نیرنگ شوهرش

 .شتگ نخواهد باز خود

 

 

 ار گردنبند که زمانی  کرد یاد سوگند او سرورم نیست چنین اما-

 ناپسند عمل متوجه آمده خود به که مادامی و شده مسحور دیده

 پس نموده ترک را جا آن خشم با و رانده خود از اورا ،گشته رادمه

 ...بماند بگذاریم نیست نیازی

 

 اکدختپ کلمات انگار رفتیم فرو فکر در میگفت آنچه به توجه بی

 درمان را درونیم التهاب و نشست ام زده آتش جان بر و شد آب

 کرد؟

 

 بشنوم دوباره شوم مطمئن میخواستم



 چه؟-

 

 

 و جرن در دور این از آریانا نزده نیرنگ شما به او راستی به سرورم-

 ...است عذاب

 .نمیکرد یاری مرا گفتن سخن در زبانم

 

 

 نگچ به اورا توانیدمی پس دگویمی پاکدخت که باشد چنین اگر-

 سرورم بیاورید

 به گویی الیا یکباره هین با نداشتم جوابی سکوت جز کردم هرچه

 .گرفتم هومان گر پرسش هایچشم از نگاه و امده خود

 

 



 پاک خون...شدید؟ همبستر بانو با شما...شما...سرورم... هین-

 پاک خون... خون شما... نیست؟ دخترانه بکر خون مگر پاک خون...

 بردید؟ بین از را

 

 

 !سرورمم؟-

 

 بود شده دچار پاکدخت اندوه به هم هومان انگار حال

 

 

 اوست دخترانگی خون پاک خون اگر میگوید چه پاکدخت سرورم-

 بردید؟ بین از اورا ندانسته...شما یعنی

 

 تحرک فرمان ام شده خشک جسم به افکارم با بسیار جدال از پس

 :ام داده گفتن سخن فرمان سرکشم زبان به و

 



 

 ... نرفته بین از پاک خون-

 به ار سرایم بودند ام خیره نگران و درشت که چشمانی به توجه بی

 ...نمودم ترک نامعلوم مقصد

 .ندارم بیاد را بود سالمان چند

 .دارم یاد به خوبی به را رادسپه پدرم اورا، سخنان اما

 

 

 هراسانند؟ او از همگان که چیست عشق پدر-

 

 

 زمستان فصل در که درختی حال همچون پریشانیست، حال عشق-

 ریشه آید،می عشق میدواند زمین در ریشه مرگ و  زندگی جدال در

 هایش شریان در میکشد آغوش در را او و میکند گرم را هایش

 .میدارد نگه زنده را او و دمدمی زندگی

 



 دب و تنگ چشم او باشد، هایش نیرنگ و آسمان به حواست باید 

 .است اندیش

 

 کندمی درخت عریان تن یروانه را سهمگینش های طوفان

 ینزم میزند اش ریشه بر تیشه دلبرانه و میرقصاند را شاخهایش

 خسته درخت میگیرد، آغوش در تنگ را ها ریشه جدال این از ناالن

 و میکشد سرش بر دست و میزند پچ زمین گوش در ستیز این از

 هدبد را طوفان دستان بوی وجودم بند بند اگر باش آرام میگوید

 هایب به را تو و  اندایستاده ات عاشقانه پیوند گروی در هایمریشه

 .فروشند نمی نوازشگری دست هیچ

 

 

 پدر میگوید چه نمیدانم من-

 

 



 ردو طوفان و سرما گزند از را درخت یریشه زمین  زیباست عشق-

 گروی در دل فریبند یها طوفان وجود با حتی درخت و میدارد نگه

 .دارد ریشه

 

 آسمان است،  زمین ات معشوقه...عریانی درخت تو آتانسم

 دل رد ریشه تو که مادامی هستند،  طنیتت بد افکار با و بدخواهان

 شقع همان زمین با هایتریشه پیوند شده ایجاد عشق بدوانی زمین

 .پسرم  است

 

 یا و خواهیبد طوفان مگذار گذشت سخت تو به اگر روزگاری

 بی تو اورد، بیرون زمین دل از را هایت ریشه اتپلیدانه فکرهای

 وشآغ و آهنگر یکوره جز عاقبتت و نیستی خشکی چوب جز عشق

 .بود نخواهد چیزی  آتش

 

 

 پدر آیدمی کی عشق-



 .گذاشت قلبم روی را دستش

 

 

 آمده او شدند گرم هایتریشه وقت هر-

 

 

 میگذرد؟ ختس من به روزی چه پدر روزی چه-

 

 

 شوی کند دور زمینت از را تو که آنچه هر همبستر تو که روز آن-

 .است سخت تو برای روز آن

 

 

 کنم؟ چه روز آن-

 



 

 هم نامالیمات تمام بگو و بکش ات معشوقه سر بر دست بنشین-

 هب بایست طوفان برابر در محکم روز آن کرد نخواهد جدا تو از مرا

 زمین نیک پاسداری  عشقت از میتونین تنهای به تو باش داشته یاد

 .دهد تو به دل باید هم

 

 

 !میگوید چه نمیدانم من...من-

 

 

 کهتر دیگر تو روز آن فهمید خواهد کوچکم ایاسطوره روزگاری-

 .آتانسم نیستی

 

 :شد طنین گوشم در پاکدخت صدای

 (میبرد رنج دوری این از آریانا)



 نابود مرا اند داده هم دست به دست افکارم اما شده گرم من قلب

 .مرد خواهم آریانا بی من سازند

  



 



«آریانا»



 
 

 هب که چیزی اولین و شدم پا خواب از الیا صدای با بعد روز صبح

 .بود الیا خندون و بشاش صورت خورد چشمم

 

 

 دارید؟ را بازار به رفتن قصد آنکه نه مگر بانو برخیزید-

 



 یاجاحت شدیدا دمش خیز نیم خواب رخت توی و زدم، ایخسته لبخند

 .داشتم خواب به

 

 دونستمنمی که آشفته و درهم های کابوس از بود پر روزهام این

 !چیه تهشون و سر

 :زدم لب خمار

 

 الیا میشم پا االن-

 

 چهصندوق طرف به  صبحانه خوردن و صورتم و دست شستن از بعد

 رونبی باهاش سِری اون که ایساده لباس ندیدن با رفتم هاملباس

 :گفتم الیا به رو تمرف

 

 

 هساد هاملباس از کدوم هیچ الیا میگم نیستم ام ساده لباس عع-

 ا؟ه میدم بهت برگشتیم میدی قرض دست یه بهم تو نیستن



 

 لبخند هی با الیا دیدم که عقب بکشتم درنمیاد ازش صدای دیدم وقتی

 وفا براندازم حال در بینی می رو دیونه یک وقتی که اونا از ژکوند

 المعارفتوندایره با بهتون تف

 

 و دبروی تشریفات و همراهان با دادند دستور آتانس سرورم بانو-

 .کنید تن بر موقعیتتان مناسب و فاخر لباس

 

 

 گفته؟ چی آتانس-

 

 

 ...گفتن ایشان-

 

 

 بروم؟ همراهان با-



 

 

 ...شما بانو بلی-

 :گفتم بازش دهن و الیا به توجه بی

 

 ...که میرم بیرون قصد از دارم میفهمن ههم که اینجوری وای-

 

 

 هک نیست فرمانده همسر شان در گفتند ایشان بانو بداند خب-

 ...بروند مردم میان در و کند تن بر لباس مهتران همچون

 

 

 چی؟ دوغ چی کشک چی همسر کرده غلط ایشون-

 

 



 بانو؟-

 

 

 رارهق ما مگه نفهمی؟ و خنگی به زدی خودتو یا خنگی الیا درد بانو-

 بازار؟ بریم

 

 

 بانو بازار برویم نیست قرار مگر-

 :کردم زمزمه اروم

 

 دنبال بریم نبود قرار مگه( دادم ادامه تر بلند...) موال به احمقی-

 عجوزه؟

 

 :زد پچ شرمزده

 



 بانو-

 

 

 رو عمارت چرا که بفهمه کسی نمیخوام من خدا خنگ  درد بانو-

 مورسوایی کوس خوایدمی سرورت مثال اون و تو بعد میکنیم ترک

 !دارد را رفتن بازار قصد آریانا که بکوبید؟

 گر ادوج پیشگو یک دنبال بریم قرار و است بهونه بازار بفهمه اگه

 بریم؟ میزاره

 

 

 رادمه ورحض تا: گفتند ایشان میطلبم، پوزش بودیم برده یاد از بانو-

 .کنید رفتار بودن ایشان همسر شان در

 :غریدم لب زیر و کشیدم خرمایم بلند وهایم داخل دستی کالفه

 

 ببرن رو مقامش و شاءن و خودش شور مرده-

 :گفت همیشگیش آرامش با الیا



 

 بی دداری قصد میگویم و میروم ایشان نزد مباشید خشمگین بانو-

 بروید؟ تنها و نموده ترک را عمارت بداند دیگران آنکه

 

 

 میتونم خودم نکرده الزم-

 یرونب اتاق از تنم حریر لباس به توجه بی و شدم لندب جا از خشم با

 .زدم

 

 میروید؟ کجا به بانو-

 .یدمبخش سرعت هام قدم به الیا خیال بی دادم تکون هوا توی دستی

 

 

 جلغوز مرتیکه میخوره بهم ازت حالم من خر توله همسرم شان-

 هب چه ترو زرافه اخه میکنه منزلت و شان من برام نردبون دومتری



 ادم هی شعور اونم اگه. است بسته زبون سرو همون لیاقتت حرفا این

 ...میرفت و پشتت به  میزد لگد تا دو داشت رو

 

 شپوش وضعیت این با وگرنه باشه خوابش اتاق توی بودم امیدوار

 هب بود زیاد اونقدر خشمم اتاقم، برگردم باید تر دراز پا از دست

 .بشم اتانس اتاق اردو زدن در بدون و نکنم فکر کارام عواقب

 

 مه پیچش در پیچ عضالنی بدن و لخت یباالتنه با روم به رو مرد

 .بشه کاسته ذره یک حتی خشمم از نشد باعث

 

 جبشمتع و جذاب های خاکستری ابی که کشید طول ثانیه چند فقط

 حرف ایهکلم اینکه از قبل بشه خشگمین و سرخ تیله دو به تبدیل

 .وردآ یورش طرفم به  میشه رها کمان از که تیری مقل آتانس بزنم،

 

 به محکم هم من و شد بسته بدی صدای با در چیه به چی بفهمم تا

 .شدم کوبیده در



 

 .میکردم حس راحتی به رو کمرم هایمهره شدن خورد

 

 کرد؟ رَم چرا این

 

 

 رفتید؟ رژه عمارت در عریان چنین این-

 

 که زنهای برای های امرده مگه شده؟ غیرتی االن این خاک دِ وات

 مردِ؟ مگه زرافه این مردهاا هه  میشن؟ غیرتی هم ندارن دوست

 

 نداشت وجود بینمون که یفاصله به آتانس به دادن جواب بدون

 رحری الیه یک این روی از راحتی به رو تنش گرما انداختم نگاهی

 .میکردم حس نازک

 

 



 من ازآن که تنی !بانو؟ گذاشتید ناپاکان تماشای به را عریانت تن-

 و خگستا چنین این زمانی چه از آریانا؟ گذاشتی تماشا به را است

 شدید؟ دریده

 .لرزیدم ترس از در و تنش بین که گفت بلند رو شدید چنان

 ریدهد میگه من به چشه؟ این بود، کرده قفل زبونم تعجب و بهت از

 مگه؟ شده چی لختم یکم حاال

 

 ...بچه حلقم تو غیرتت وا

 

 قدرت مغزم که بودم هنگ و مبهوت چنان کردم گم رو کلمات ارانگ

 نداشت؟ رو وقایع تحلیل

 شده؟ غیرتی نداشت دوست که منی برای واقعا

 !داره دوست که کسی خوشبحال پس

 

 

 شدید الل گستاخی و دریدگی جز گویا آریانا-



 :گفتم ممکن لحن ترین آرام با آورد بهم که فشاری با

 

 ...کن ولم نیستم الل-

 

 .میزد سرخی به دل حاال خاکستریش آبی های تیله

 

 

 نتت سربازان دادید اجازه پروا بی اینگونه چرا پس نشدید الل اگر-

 میکردم؟ چه میدید را شما رادمه اگر کنند؟ تماشا را

 

 

 ندید کسی-

 

 

 میکردم؟ چه میکردند لمس را تنت نگاهشان با اگر-



 

 تورا اگر شدی، دریده ردمک رهایت سوای چند آریانا شدی دریده

 توام؟ با میکردی چه میدیدند

 

 دهبرن قیچی یک مثل و داد قلقک رو گوشم پرده فریادش بار این

 سآتان اکشن ری به شد باعث و درید رو گوشم( گوش پرده)صماخ

 .بدم جواب

 

 هرکول مرتیکه عقب برو-

 اون اما بفرستمش عقب کردم سعی و زدم چنگ پهلوهاش به

 .کنه نشنی عقب نداشت قصد و کردمی نگاه همب مصرانه

 

 .مگرفت گاز رو اشبرهنه سینه عمدی و پلیدانه کامال عمل یک در 

 

 .کرد کَر هم رو فلک گوش هیچ که من گوش فریادش صدای

 :زد لب درد با



 

 نا...یا...آر-

 

 نبودم حاضر هم شرایطی هیچ تحت و نکردم رهاش کرد کار هر

 .کنم ولش

 

 تههف میکنیدو دعوا منو پیراهن یه برای گستاخم من ام؟ دریده من

 تشن؟غول زرافه بودی گوری کدوم رو گذشته

 

 

 (شکاری سگ) تازی تو بر نفرین...بانو کن رهایم آیییی-

 

 ویت خون و آهن مزه که زمانی تا و کردم بیشتر رو هام دندون فشار

 .نکردم ولش نپیچید دهنم



 ،کردم جدا عضالنیش سینه و زهبرن پوست اون از رو هامدندون تا 

 نمک برخورد کمد به شد باعث که داد هلم ایگوشه به محکم آتانس

 .بپیچه دستم توی درد و

 

 و کشید زخمش روی رو دستش شد دور ازم قدم چند هم خودش 

 .گفت سوزی پر آخ

 

 .بود شده خونی هادندون رد 

 درد و خشم جز چیزی نشونه سرخش صورت و تندش های نفس 

 کنهن نصفم وسط از که میکرد رو تالشش تمام حال این با اما نبود،

 متوجه میکشید نشون و خط برام که اش خصمانه نگاه از رو این

 .شدم

 

 حرف باهات اومدم نیستم هم گستاخ نیستم دریده من زرافه ببین-

 قواره بی دراز خودتی هم تازی و وحشی بزنم

 :فتگ و کرد براندازم آریانا میارم در و پدرت میگفت که نگاهی با



 

 رفتید؟ رژه عمارت در عریان چرا-

 ماتتنظی به بازگشت دکمه کنم فکر کردم نگاهش فیس پوکر

 خط؟ سر رفت دوباره چرا گرفتم، گاز رو اشکارخانه

 

 هشباشکو تخت سمت به و گرفتم ازش رو ام خسته و درمونده نگاه

 .نشستم روش و رفتم

 

 ...فرمانده میگفتم سخن شما با باید و بودم خشمگین-

 وندلرز رو قلبم که مردی بود، شده فرمانده برام دیروز از آتانس اره

 و هرنجوند رو من اعتنایش بی و سردی با بشم عاشقش شد باعث و

 ...هست هم صوریم همسر قضا از که ایفرمانده من برای فقط حاال



 
 

  

 میشه سرخ آبیش خاکستری های تیله که وقتی آتانس

 



 

 دلبرمون تخت



 
  حیامون بی دختر لباس رفت یادم



 

 .نشدم لباسم متوجه که بود زیاد اونقدر خشمم-

 

 دو ویت آتانس دیدن با بندازم نگاهی طرفش به شد باعث سکوتش

 .شدم ولو تخت رو ترس با قدمیم

 

 زد خیمه روم تقریبا رودروایسی بدون اونم

 .گذاشت هام پهلو طرف دو رو پاهاش و

 االن؟ شد چی

 

 

 به را متن یا میزند چنگ یا میسوزاند مرا یا شده سرشت بد بانویم-

 !میگیرد دندان

 

 

 دیوونه کنار برو-



 

 ژهر ایستاده مرد یک قدمش هر که عمارتی میان در برهنه اینگونه-

 !بانو میکند دیوانه مرا  شک بی خب رفتی

 

 .میکردم خفگی حس اما نبود من روی سنگینیش اینکه با

 

 

 روم از شو بلند آتانس-

 ایینپ و باال هیجان و ترس از که ام سینه و هاچشم بین دائم نگاهش

 .بود امد رفت در میشد

 

 :زد پچ خشم با بزنه حرف آروم میکرد سعی که حالی در

 

 میکردم؟ چه میدید را تو کسی اگر میدیدت رادمه اگر-

 



 .افتادم کردن غلط به که بود کرده کلید تنم روی جوری

 

 !آریانا؟-

 

 

 آتانس بزنیم حرف باید-

 

 

 بکشی؟ جنون به مرا داشتی قصد-

 

 نمایی خود بدجور دندونم رد دادم عضالنیش سینه به رو نگاهم

 .بود خونی اطرافش که بخصوص میکرد

 

 شمنتظر های چشم به و کشیدم باال رو نگاهم پهلوم شدن لمس با

 :دادم



 

 

 ...نبود حواسم-

 

 تگش عمارتم در برهنه که کرد خشمگین اینچنین تورا چیزی چه

 زدی؟

 

 

 تو-

 

 مخود گوش به که ودب اون از آرومتر شد خارج لبم بین از که آوای

 شنید اون اما برسه

 

 من-

 



 آره-

 

 کردم چه-

 

 بود؟ کرده چکار

 تههف دو نیومدی، طرفم دیگه و زدی پسم دارم دوست گفتم وقتی

 کردی؟ گذاشتیچیکار تنهام

 قراره لشکر و همراه همون برای و نداری اعتماد بهم میکنم حس

 آتانس کردی کارها خیلی تو بفرستی باهام

 ات ریختم چشمهام توی بشن هجی دهنم از آنکه بی رو اه حرف این

 .بخونه رو نگاهم خط به خط خودش

 

 :پرسید دوباره که بود حرفا این از تر خنگ اون اما

 

 بانو؟ کردم چه-

 



 قبل دفعه مثل بیرون برم تنها میخوام... من-

 

 

 شدی؟ خارج اتاقت از برهنه این برای تنها-

 

 :نالیدم رموندگید روی از بود داده گیر بدجور

 

 آتانس-

 

 نکن؟ خطابم اینگونه گفتم-

 

 رو متن گرمت نگاه بار آخرین برای که روزی همون دقیقا گفتی اره

 میخواد؟ شیطنت کمی دلم چرا زد، آتیش

 :نالیدم و زدم ندونستن به رو خودم اغواگری با

 



 چگونه-

 

 ...اینگونه-

 

 .شد صورتی روزام این سیاه دنیا نشست گردنم روی که لباش 

 .بود تنم کشیدن بو ینشونه عمیقش نفسای

 .میلرزوند رو دلم که میگرفت دم ازم جوری

 

 شستای قصد که عابدی مثل کرد حرکت بدنم روی آروم هاشدست

 ایهحرکت تنم، روی درشت و ریز های باشهبوسه داشته رو بتش

 مشد باعث همه و همه آتشینش نگاه بدنم، روی هاشدست ماوارایی

 .برسم آرامش به درنگ ایلحظه دونب

 

 

 خواهَمتمی کامل-



 تاب و پیچ هم با امون برهنه هایتن که میشید ساعتی یک کنم فکر

 .بود تشنه هم هنوز اون اما کردند تنگی دل رفع هم توی  خورد

 

 :نمیداد رو بهم پیشروی اجازه امروز مالقات به فکر

 

 بروم باید-

 

 

 .کرد نخواهم تصاحب را تو نگیرم جشن تا!! بروی باید-

 

 زبون جسم اما روحم آرامش از امراضی میزد زار طوفانیش نگاه

 .خوادمی بیشتر نفهمم

 .میخواستم هم من که چیزی

 

- 



 

 رستادهف الیا دنبال رو یندیمه آتانس که میشد ساعتی نیم تقریبا

 .بود

 

 .بود نشونده پاش روی هم رو من بود پوشیده لباس خودش 

 

 اومده سراغم به طوالنیم معاشقه از بعد که وجدانی عذاب حس  

 فشار اب بود دستهام توی آویز به اندازم از بیش خیرگی باعث بود،

 تمدس توی گردنبند به و اومدم بیرون خودم دنیای از آتانس دست

 .بود دیدنی درآورد رو لباسم آتانس که یلحظه انداختم نگاهی

 

 درشت مرغ تخم یک اندازه به اشزیب هایچشم گردنبند دیدن با

 سریع رفتار کنترل توی خودش خاص مهارت با اما بودن، شده

 .کرد جمع رو حواسش

 

 



 آوردی؟ کجا از را این-

 

 

 .داد بهم رادمه-

 .شد بدنش انقباض باعث شومشم اسم حتی

 

 

 داشتی؟ دیدار او با راد؟کیمه-

 

 

 من مال این تگف و پیشم اومد نبودی وقتی شکار رفتیم که شبی-

 ...بوده

 

 ...واقعیته زن معشوقه رادمه میگفتم میگفتم چی شدم ساکت

 آریانام من میکنه فکر و نداره باور رو من  حرف اصال اونکه



 

 

 همین؟-

 !نگفت؟ دیگری چیز

 

 

 دست به را گذشته آنکه از پیش گذشته در... گفت...  گفت-

 یپهلو از رو این دش خشمگین)امدیده را او بارها بسپارم فراموشی

 فقط کمی همین برای فهمیدم بود شدن له حال در چنگش تو که

 یاد به  را او من اما(... کردم آروم رو تنهام مرد دل دروغ با کمی

 ...ندارم

 

 

 آریانا نداری یاد به که است خوب-

 

 :پرسیدم حواسش کردن پرت برای



 

 ؟ قشنگه-

 

 

 چی؟-

 

 

 میده آرامش حس بهم گردنبند،-

 

 .ساخت خواهند زرگران برایت را این از تر یباز-

 

 

 دارم دوست رو این من اما-

 

 ...اَفسون-



 کیه؟ دیگه افسون

 

 :شدم خیره آتانس های چشم به و چرخیدم جام تو سریع

 

 

 کیه؟ اَفسون-

 کنه گم رو خودش که اونقدر نه اما کرد هل

 تو-

 

 

 من؟-

 

 

 تو آری-

 



 حاال؟ تا کی از-

 

 

 کردی افسون امر که زمانی از-

 

 

 شدی طلسم االن تو واقعا-

 

 

 اری-

 

 !نمیدونستم اوووو-

 !بازه؟ زبون بودم گفته

 

 



 شدم تو افسون من بدان پس-

 

 

 باحال چه-

 

 

 من به میدهی را این-

 

 

 !گردنبند؟ کدوم-

 

 

 اری-

 

 چرا-



 

 من نزد گذشتهمیگذاری در توست به رادمه هدیه این راستش-

 .میشم گینخشم کمتر اینگونه باشد

 

 میدونم که من اما داری؟ نگهش میخوایی است هدیه چون یعنی)

 تو چون اما  آریاناست دزدی حاصل بلکه نیست رادمه هدیه این

 (رگحیله دروغگو میدم بهت  الزمه طلسم برای و شی اصلی صاحب

 

 .باشد تو نزد آری-

 

 .شداب زیباتر نیز این از که بسازند چیزی برایت زرگران میگویم-

 

 ...نمیاد خوشم گردنبند از اصال من عشقم نمیخواد-

 

 ویر و کرد بلند رو من آتانس موند، تموم نیمه حرفمون در باصدای

 .کشید بدنم روی گردن تا پتو نشوند تخت



 

 نه؟ مشکوکه جدیدا شده چش این وا)

 که کسی روی اونم غیرت؟ همه این و ساله پنصد و دوهزار مرد یه

 !(نداره دوست

 .رفت در سمت به آرامش با عدمب

 نشدم همتوج حتی که اتانسبودم نقیض و ضد رفتارهای درگیر اونقدر

 .ایستاد روم به رو هام لباس با کی و گفت الیا به چی

 

 

 .کن تن بر را اینان و برخیز-

 

 

 تنها؟-

 

 :گفتم دیدم رو سئوالیش نگاه وقتی



 

 .بیاد بگو الیا به بپوشم رو اینها سخته تنها-

 

 

 میکند؟ یاری را تو لباس پوشاندن در الیا روز هر-

 

 

 چرا؟ تقریبا آره-

 

 

 زبرخی حال کنیممی همراهیت پوشیدن لباس در خودمان پس زین-

 .بپوشانم تو بر را اینان تا

 

 شد؟ چی جان

 



 .هست که ؟الیا تو چرا-

 

 

 ستاخگ که بودی الیا برابر در برهنه همین( یادگرفته من از و هه)هه-

 !رفتی رژه عمارت در لباس آن با و شدی

 

 سرم روی نامرئی های شاخ تکراربا روی همش چرا این خدا یا

 باسل تک تک  پوشیدن تو تمام سردی خون با آتانس و ایستادم

 به رو من صبحانهدیرهنگاممون خوردن از بعد و کرد کمکم هام

 .کرد راهنمایی در سمت

 

 

 .موند لباسم آتانس-

 

 

 لباس کدام-



 

 .ردمک اشاره بود اتاق کف که نازکی حریر خواب لباس به دست با

 

 

 برهنه پس زین که باشید داشته یاد به تا بسوزانیم است قرار را  او-

 .نشوید خارج سرایتان از

 

 ...نبود تعجبی میاوردم در دمم اگه سهله که شاخ قران به

 اطراف این هم روز هر اگر میکردم نگاه رو اطراف شادی و شعف با

 بودم شناس تاریخ که منی برای شدمنمی سیر بازم میکردم نگاه رو

 ...ایمعجزه یک بود معجزه یه این

 

 من خدای اومد یادم شناسم تاریخ یک...من...من ایستادم متعجب

 

 شده؟ چیزی ایستادید  چرا بانو-

 



 موکرد نگاه الیا به میزنه موج توش شادی مطمئنم که هایچشم با

 :گفتم ایهخند با جوابش در

 

 .بریم نشده چیزی-

 

 کترد دانشکده همون یا فردوسی دانشگاه تاریخ رشته دانشجو من

 .بودم مشهد شریعتی

 مورد در ام پایانه میفهمیدم رو چیز همه راحت اونقدر هم همین برای

 ...اومده یادم من خدایی بود ها هخامنشی و باستان ایران تاریخ

 

 اون چرخوندم چشم چی هر اما یمبود شهر دروازه نزدیک تقریبا

 .ندیدم رو پیرزن

 

 با ونمتمی گفت بهم کنم ترک رو آتانس اتاق میخواستم که صبح

 برم مبدل لباس

 



  ندب بند صبح از اتانس، و من دوباره شروع خاطر به  که خوشحالی

 تاریخ یک من که این آوری یاد با بود آورده در رقص به رو وجودم

 .بود هشد برابر ده شناسم

 

 شکر خدایا بود آورده یاد به و چیزی یه من

 

 االح لعنت...نبود زن اون از خبری اما بودیم، شده بازار وارد تقریبا

 .نیست دارم الزمش که

 

 

 باشه؟ میتونه کجا نظرت به الیا-

 

 

 .یافت را او بتوان جو و پرس با شاید اما بانو نمیدانم-

 

 



 بپرس برو باشه-

 

 زد ور نمیشد جدا لبش از عجیب امروز که نظیرشبی لبخند دوباره

 :گفت و

 

 من بانوی بردارم فرمان-

 

 بانو کنم جو و پرس دیگران از تا باشید منتظر اینجا شما-

 

 برو باشه-

 

 .بود روم به رو که ظروفی به دادم رو حواسم الیا شدن دور با

 

 از جمله یک یاد ایرانیانه نزد تمدن میگن که حقا شاهکاره واقعا

 .افتادم چرچیل



 

 .میرود بین از زیبایی برود بین از فرانسه اگر》

 از نآلما اگر.رفت خواهد بین از سیاست برود بین از انگلیس اگر

 .رفت خواهد بین از قدرت برود بین

 از انایر اگر و.رفت خواهد بین از خیانت برود بین از عربستات اگر

 《.رفت خواهد بین از تمدن برود بین

 

 یک زیبا مسی ظرفای این ها کوزه این تمدنه مهد ایران راستی به

 آینده در من دنیای توی دسته کار نگارها و نقش این میکنه فکرشو

 .دنیستن هنری  چنین ساخت به قادر هام ماشین بهترین حتی دور

 

 

 بانو-

 

 کردی؟ پیداش شد چی آریانا برگشتی-



 

 

 کودکی اما ندیده اورا کسی بانو پرسیدم توانستم که هر از-

 دیده میدان کنار صبح اورا:گفت

 

 میدان؟-

 داره؟ هم میدان اینجا مگه

 

 بانو؟ باشد نداشته میدان میشود مگر-

 

 :شدم عصبی پرسیدم که یاحمقانه سئوال از

 

 بخور و من بیا حاال-

 

 



 بانو بخورم را چیزی...چی-

 

 خدا خنگ آوردی در و پدرم من قلب

 

 

 امگشنه یکم بابا هیچی-

 

 م؟بخر یا بیاورم برایتان چیزی بگوید زودتر بانو ایدگرسنه-

 

 واقعا عنیی میپرسه باز گشنمه میگم خوبه کردم، نگاهش فیس پوکر

 کردنم فکر یکم ندید رو خوردم صبح که چیزی همه اون بود کور

 واال چیزیه خوب

 

 

 بهتره بخورم کوفت االن کنیم، پیداش بریم الیا نه-



 

 میدان یسو آن ندارد فروشی کوفته اینجا اما وبان میکنیم پیدایش-

 .باشد باید

 

 با ناال تا چطوری خدایی پاسخه بهترین سکوت کردم نگاهش فقط

 نشدم؟ دیونه زنده فسیل این

 

 :نالیدم اخرمه امید انگار که جوری

 

 الیا بریم-

 

 نهدیو صد در صد اومدمی اینده به گذشته از نفر یک اگه مطمئنم

 .میشد

 



 از رمکا وگرنه فهمیدم رو اینها و شناسم تاریخ که شانسم شخو من

 مرک کوه به سر فرهاد مثل هم من شاید بود گذشته هم شدن مجنون

 .میزاشتم

 

 ینجاا من چرا رسیدم شهر بزرگ میدان به گذشتیم بازار از که کمی

 بودم؟ ندیده رو

 

 یک و شد می تقسیم  چهار به که بود باریکی جوب میدان دور تا دور

 پخش میدان دور دورتا جوب داخل اومد می شمال از که اب ورودی

 .میشد خارج دیگه راه سه از و میشد

 

 المیانس و بچه مرد و زن بود بازار از تر ازدحام پر و تر شلوغ میدان

 .میشد دیده ادمی نوع هر

 

 شریان در که هستند های خون مردم این و شهره قلب اینجا انگار

 .دارند جریان شهر های



 

 نز پیر اون از و میرفت ها بچه و ها زن سمت به من به توجه بی الیا

 یدنشد پیش ساعت چند که یام ندیدنش میگفتند همه اما میپرسید

 

 ساعت یک تقریبا نشستم میدون کنار سکوی روی عصبی و خسته

 .بودیم زن اون دنبال اینجا که بود

 

 ابآفت هاشون خونه هب رفتن حال در کم کم مردم و بود ظهر نزدیک

 .بود کالفگیم باعث و  میخورد صورتم سرو به مستقیم

 

 

 ردیمگ باز کنیم چه کجاست نمیداند گفت پرسیدم که هر از بانو-

 عمارت؟ به

 

 



 بعد عهدف بزاره آتانس محاله عمارت بریم اگه کنیم پیداش باید نه-

 .بشیم خارج عمارت از راحتی به

 

 داقلح بود شده خسته من از بیشتر اون ردک نگاه رو من درمونده الیا

 متس اون به سمت این از دائم اون ولی بودم ایستاده گوشه یک من

 .میرفت

  

 کمی یابمب خوردن برای چیزی بروم تا بنشینید سایه آن زیر برخیز-

 .میرویم شرقی دروازه سمت به شد تر خنگ هوا که

 

 .دمش بلند جام از هاکرا با و کردم بود داده نشون که جایی به نگاهی

 

 جواهر کنار رو خودم زور به میشد کشیده زمین روی هام قدم

 .نشستم سایبونش یسایه زیر و رسوندم فروشی

 

 بخره زیچی تا رفت بازار طرف به زد ابی صورتش به اینکه از بعد الیا



 

 صدای که میکردم نگاه و جواهرات حوصلگی بی روی از منم

 ...شنیدم

 

 

 بود؟ من جستجو به را روزام بانو شنیدم-

 

 ...اینکه صدا سمت به برگشتم تعجب با

 

 .کشیدم آغوشش به و رفتم سمتش به خوشحالی با

 

 گشتیم؟ دنبالتون چقدر صبح از میدونید شمایید-

 

 

 .برود همراهت بودم منتظر بانو میدانم-



 

 

 همراهم...ندیدم رو شما ما چرا بودین اینجا صبح از یعنی-

 است؟الی منظورتون

 

 

 .الیاست منظورم بانو آری... بودم نزدیک -

 

 

 چرا؟-

 

 

 شمح و خدم بی همین برای مگر بگویم سخن تنها میخواهیم بانو-

 نیامدی؟

 



 .کردم نگاهش متعجب

 

 !میدانید؟ کجا از شما-

 

 

 ...برویم راه کمی بیا افسون نکن تعجب-

 

 

 ن...و..فس..ا-

 

 

 افسون گفت مبه هم آتانس افتادم صبح افسونیاد آری-

 

 افسون چرا-

 



 

 .نهاده تو بر بنیامین که نامیسیت این-

 

 

 بنیامین-

 

 .کرد جادو او با را تو و راساخت گنجینه که جادوگری همان آری-

 

 

 میدونستید؟...شما...شما-

 نگفتین؟ بهم چرا پس

 

 

 روز ان... چیست داریوش گنجینه ندادن که جادوگریست کمتر اره-

 افسون بدانی نبود نیاز



 

 عنیی این پس نالیدم دلم تو نبود نیاز چی یعنی)زدم پچ لب زیر 

 (منم؟ دختر اون میدونه هم آتانس

 

 دایص که داره فراسوت شنوایی با  گوشهای نابینا زن این انگار اما

 .شنید هم رو قلبم

 

 

 دادتع اما میداند مردم، از بسیاری را این میداند هم آتانس بانو اری-

 .بروی ایدب بداند همگان آنکه از پیش و تویی افسون که میدانند کمی

 

 

 من... من... برممم کجا برم-

 

 

 باش؟ مراقب بودم گفته دادی، آتانس به دل تو میدانم بانو-



 

 .چیزم همه شد اون که اومدم خودم به وقتی... نبود من دست... من-

 

 

 بزرگیه خطر اینجا تو بودن بری باید افسون کردی اشتباه-

 

 (باشه؟ اشتباه آتانس عشق میشه مگه چی یعنی)

 

 :گفتم صحبتش از پخش این خیال بی 

 

 ... است گنجینه برای همش خطری چه اخه-

 

 

 چه ممکنه که دونی نمی خوندی تاریخ که تو است بهانه گنجینه-

 بشه؟ تاریخ در انقالبی



 (خوندم؟ تاریخ من میدونه کجا از این)

 

 

 اصال خوندم تاریخ من میدونید کجا از شما-

 داره؟ ربطی چه فهمم نمی چی یعنی

 

 

 برو بشه دیر آنکه از پیش ندارد همسر اتانس امده تاریخ در-

 .میشناسم خودت از بهتر تورا من ضمن در

 

 برو بشه دیر آنکه از پیش ندارد همسر اتانس امده تاریخ در-

 .میشناسم خودت از بهتر تورا من ضمن در

 

 

 ...بعدم داره؟ مشکلی چه من بودن فهمم نمی چی یعنی-



 

 حرفم وسط پرید که میکنم لگد گل انگار

 

 

 .کندمی تغییر آینده یعنی این دارد همسر آتانس یعنی بمانی تو-

 

 

 نیست؟ راهی یعنی نرم نمیشه دارم دوست و آتانس... من...من-

 

 

 آوردیمی یاد به را آریانا خاطرات داری تو بانو-

 آن هراس... میگیری شکل داری کم کم هم  را خودت خاطرات

 را سرخ سنگ اما باشد راهی  شاید بانو نمیدانم...شود دیر که دارم

 بروی باید نباشد راهی اگر باش اماده و بیاب

 



 

 ...من میارم یاد به رو خاطرات من میدونید کجا از شما-

 

 

 تا تبیمعناس برایش زمان که کسی زمان افسون... افسونی تو بانو-

 .بروی ایدب نیست تو جای اینجا اما توس سرنوشت این باشد هگنجین

 

 

 دارم دوستش من-

 

 اشتباهیست عشق اما بانو میدانم-

 

 ... اما-

 

 



 .گیرب کمک الیا از بیاب را سرخ سنگ بانو بگذرد روزگار بگذار-

 

 .بگیرم کمک چطوری ندارم اعتماد بهش من اما الیا؟-

 

 

 یفتدب دیگری دست به نجینهگ انکه از پیش افسون کن اعتماد-

 وشگ بدطینتان نیرنگ بر روز ان تا باش آماده و بیاب را سرخ سنگ

 بده معشوقت به دل و مسپار

 

 ...بهش بگم چی اصال کنه نمی کمک مشکوکه اون اما-

 

 و بیاب را سنگ مرد خواهد آتانس نیابی را سرخ سنگ اگر بگو-

 .کن پنهان

 

 

 کیه؟ ورتمنظ طینتان بد گفتید چرا چرا-



 

 

 و ابمبی راهی میکنم را ام سعی تمام من کن پیدا را سرخ سنگ بانو-

 !بروی باید نشد اگر اما دارم نگه معشوقت کنار در را تو

 

 

 .برم نمیخوام... بمونم میخوام من-

 

 !اندازی می خطر به را اتانس و خود جان نروی اگر بانو-

 

 چی یعنی-

 

 نگاه طرافا به متعجب الیا صدای شنیدن کجایید؟با بانو من بانوییی-

 رد اب جوی وسطش از که بودیم کوچه یه داخل کجاییم؟ ما کردم

 .میشد

 



 

 آریاناااا کجایید بانو-

 

 .چرخیدم الیا صدا طرف به

 

 

 آریاناا-

 بود؟ آتانس صدای

 

 دمش رو روبه خالیش جای با اما برگشتم پیرزن طرف به متعجب

 رفت؟ کجا

 

... میزد حرف من زبون به اون... اون شتمدا حرف دنیا یک هنوز من

 رویاهام ها خواب از... کیم من میدونست پس میشناخت و من

 بود؟ فهمیده چطور... اون یعنی میدوست

 



 صدا بی بود شبح یک انگاره نبود، انداختم اطراف به نگاهی دوباره

 رفت صدا بی و اومد

 

 

 آریاناا-

 

 میدان سمت به جوب آتانسِاین صدای واقعا نیست توهم من خدای

 .نکنم اشتباه اگه البته میره

 

 خودم به تا شدم خارج کوچه از وقتی و کردم دنبال رو آب باریکه

 .رفتم فرو گرمی آغوش داخل بیام

 

 

 آریانا-

 ارهد قصد کنم حس که بود قدری به هام شونه روی دستهاش فشار

 .کنه حل خودش در رو من



 

 :گرفتم فاصله کمی حضورش، از متعجب

 

 میکنی؟ چه اینجا آتانس-

 

 

 نیستی که آوردن خبر  پاسبانانت که زمانی میدانی بانو؟ بودی کجا-

 جان دیدم سرگردان را الیا که مادامی آمدم، سوی این به تاخت به

 من ماه بودی کجا شد رانده جسمم از

 

 این کنم درک نمیتونم بود شده نگران من برای آتانس واقعا

 ...االن به نه هفته دو اون به نه رو رفتارش

 

 ورد مرد چند همراه که دادم خشمگینی الیا به رو ام سرگشته نگاه

 ...بودن هام محافظ اونا حتما بود ایستاده من از تر

 



 

 آریانا-

 اشهراسیده آبی توی شدم غرق

 

 

 میره کجا آب جوب ببینم خواستم-

 

 

 نچنیاین دیگر بانو کردی که بود کاری چه این دارت نگه یزدان-

 مکن هراسانم

 

 ترسیده؟ همه این اون که نبودم ساعت چند

 

 

 گشتین؟ دنبالم چقدر مگه-



 

 

 .میشم دیوانه من نباشی دمی اگر آریانا-

 

 خبری که مادامی دهد خبر ما به دم هر در تو حال از باید پاسبانت

 .شدیم روانه سوی این به و شده چیزی دانستیم نرسید ما به

 چرا؟ گذاشته پا به برام

 

 

 جاسوس؟ گذاشتی؟ پا به برام-

 

 

 استم نزدیکی در رادمه نمیبینی مگر آریانا نگو سخن اینچنین-

 .برساند گزندی تو به هراسانم

 



 انتج و بدان دیگران انکه از پیش)شد اکو سرم توی پیرزن حرفای

 رابیاب سرخ سنگ بیفتد خطر به

 (میداند آتانس آری

 

 خطره در جونم میدونم اونم پس

 :زدم لب داستان کار خطا دخترک مثل دقیقا آروم

 

 .ببخشید-

 

 وازشن رو گونه شستش با و گذاشت صورتم روی رو دستش آتانس

 :گفت  میکرد رو رو زیر رو دلم که نظیرش بی لبخند با و کرد،

 

 باشد؟ مکن هراسان مرا اینچنین هرگز-

 

 



 .باشه-

 

 

 دارد؟ گردش قصد بانو یا گردیم باز عمارت به-

 

 

 دیمبرگر پس داری کار که میدونم اما ببینم رو اینجاها دارم دوست-

 نه؟ مگه میایم بعد عمارت به

 

 

 .کنیم جستجو را اینجا کمی میتوانیم بخوایی اکنون اگر-

 

 

 چی؟ کارات-

 



 

 دیگر زمانی برای باشد-

 

 !بگردیم یکم بریم پس-

 

 

 برویم-

 

 های جوب و ها وارهف بهم گشتیم آتانس با و ظهر از بعد اون تمام

 میدانچه و ها دوازه داد نشون رو میگذشتن شهر داخل از که فروانی

 زوج و بود زندگیم روز ترین انگیز خاطر گفت میشه کوچیک های

 ...شادم روزهای آخرین

 اریبرگذ از آتانس آسایی معجزه طور به عمارت به برگشت از بعد

 بتعج شد باعث که چیزی گفت، پیوندمون مناسبت به جشنی

 ...پیوندمون شدن رسمی یعنی این.کنم

 



 پیرزن، اون هایحرف حتی که میگذشت سریع چیز همه جوری

 نارک میکرد،  درگیر ذهنمو باید که چیزی هر و سرخ سنگ گردنبند،

 گذاشتن تنها عجول آتانس با رو من و ایستادن

 .بود ازدواج جشن تدارک در سرعت تمام با که آتانسی

 

 شهب تزیین تا بود شده سپرده الیا دست به عمارت در بزرگی اتاق

 پیوندمون از بعد برای

 《بود آتانس و من مشترک اتاق درواقع》

  من هک گذاری شکر برای جشن این بود گفته همه به آتانس گرچه

 خط میکرد رفتار این غیر اگه که چرا داره همسرش عنوان به رو

 و زن ما بود فتهگ همه به که قبلش حرف روی میکشید بطالنی

 .شوهریم

 

 نگس البته و رفتارش کنترل در سعی خشمگین و آشفته رادمه

 .بود ما برابر در انداخت

 



 در قیهب پای به پا بود، کمرنگ که وقت چند این برعکس هم پاتیس

 وقت اتاقم داخل همیشه از تر ساکت من...من اما بود تکاپو

 .میگذروندم

 

 .بود همسرم که بود معین زدمی موج سرم توی که فکری تنها

 

 نام کلمات واج به واج توی و بود افکارم درگیر روزها قدری به

 شده گیرم دامن مزمنی های درد سر که میکردم تکرار " معین"

 .بود

 

 ازم رو خوراک و خواب که بود شده قدرتمند قدری به افکار این

 .بود گرفته

 

 ...همسرم معین

  شد نخواهم ثبت تاریخ در آتانس همسر نام به هرگز واقعی  من

 ...اونه سر هم آریانا بلکه



 

 «دانای کل»

 

 قبل شب دقیقا شد باعث که بود قوی دخترک در قدری به افکار این

 ...بخورد او به یادآوری جنس از تلنگری عروسیش جشن از

 

 

 ...خوشگلی خانم عروس چه-

 دختر؟ کنید عقد قراره کی

 

 .بود شدن تلف حال در آرایشگر دست زیر

 

 :نالید عجز با و گوش لب سختی به 

 



 و فک هفته آخر تا قراره دیگه بود برونمون بله دیشب فعال-

 دیگه روز ۰ و ۰ تا احتماال عقد مراسم برای بیان فامیلش

 

 بیان؟ میخوان عع-

 

 

 بره معین خود قراره زیادن خیلی مان مثل فامیلشون و فک بابا آره-

 دهکر صحبت اینجاهم اینا و اتوبوس فتنگر و ها کارت دادن برای

 هخون دنبال البته بگیره چیزی ایخونه مسافره هتلی یک قراره

 ...نکرده پیدا میخواد که چیزی ولی بخره که گشت

 

 

 ...است خونه  خرید فکر به که پولداره   حسابی پس-

 

 هخوب بارش و کار است ترکیه   دائم داره شرکت معین بابا آره-

 



 

 هااا کردی تور چیزی خوب کلک ای-

 نگاه دبو نیز  آرایشگرش قضا از که اش قدیمی دوست به لبخند با

 .انداخت

 

 یندهآ همسر  خواهر تازگی به که دخترکی شیرین لهجه شنیدن با

 زحمت به که داد اوی به و گرفت دوستش از نگاه بود شده اش

 .میکرد صحبت فارسی

 

 

 همه که کنه درست ریجو عروسمونو آرایشگر خانم هااا میگم-

 بمونن دهن به انگشت

 .نشاند لب بر دلنشین لبخندی مهربانی همه این از

 

 .نیک غریبگی ما خانه در است محال میگفت که معینش داشت حق

 



 بیشتر بسا چه بود مهربانتر تنی خواهر هر از خواهرانش

 

 ارشک بالخره شفیقش رفیق دست زیر دادن جان ساعت یک از بعد

 .شد تمام

 

 نخ های کشمکش اثر در صورتش انداخت آینه در خود به نگاهی

 .بود شده باریک ایماهرانه طرز به ابروهای و بود شده سرخ

 

 خیره و زیبا زنی شبیه حاال نبود خبری پشمالو دخترک آن از دیگر

 .بود شده کننده

 

 .بود کرده کر را فلک گوش خواهرشوهرش هایکل صدای

 

 افتی زمانی را خود و شدند محو تصویرها سوخت قلبش یکباره به

 رپ نشده محرم که ست مردی خیره "یو سی ای" ایشیشه پشت که

 .شد پر



 

 میان در خواهرهایش شیون و های گریه معین مادر فریاد صدای

 .بود شده گم ناباوریش و بهت

 

 ...رفت سادگی همین به آرزوهایش مرد معینش

 

 خواب از اشتیاقی چه با صبح دیروز که دارد یاد به هم هنوز

 .بود رفته آرایشگاه به و بود برخواسته

 

 ...بود زده زنگ معینش خود

 

 

 مافتاد راه من ببر عقدتم لباس آرایشگاه برو  زود صبح خانمم-

 برممی بعدم کارواش میبرم و ماشین اومدم میرسم صبح تا احتماال

 شاه و وت ببینمت بیام نمیرسم آرایشگاه میرم طرفم اون از بزنن گل



 نباش نگران حسابش تو ریختم پولم آرایشگاه برید پاشید باجیم

 هاا میخوام هلو شب که برو لولو

 

 شد انداز طنین دخترک گوش در اش خنده خش خش

 

 :زد لب مرد اشکار ذوق برابر در و 

 

 زشتم؟ من مگه بیا هلو برو لولو چی یعنی پرو بچه-

 

 

 به؟خو بری نمیخواد اصال پایم گریز آهید منی چینی عروسک تو-

 

 

 یکهمرت میارم در پدرتو برسی بزار دیگه زدی که حرفی خبه خبه-

 خانمم نیکوست رسد دوست از چه هر دلبر بیار در پدرمم میام



 

 :نالید آرام مرد بارز احساسات این از میرفت غنچ دلش

 

 معینم-

 

 معین ایدیده نور معین جان-

 

 

 .مببری خودت میخوام میایی کی-

 

 

 خودم برای ببرمت که میام نفسم میام-

 قند کارخانه دخترک دل در  مرد های شدن خودش برای این از

 .بود سازی

 



 و شد گالریش وارد زمانی هر از تر سریع کرد قطع که را گوشی

 .زد فرداهایش مرد چهره بر ابدار ایبوسه

 

 ودب اش سختی دوران دوست که معینی میکرد، را فکرش کسی چه

 بپرسد؟ اورا عاشقانه نگونهای

 

 .دمیشون شوهری آخر میکنند شروع داداشی از همه میگویند راست

 

 ازدواج غم منجالب در او که روزای نبود معین همین مگر

 و گرفت را دستش آمد آباد ناکجا از میزد پا و دست اشمعشوقه

 برد؟ خواستن شیرین دنیای به خود با اورا

 

 هست اشمجردی شب آخرین امشب نکهای خیال در را صبح تا شب

 باشد ایندیده شوهر و پروا بی دختری اینکه از نه نشست شادمانه به

 .است یار وصال در شب فردا اینکه از نه

 



 اشطایفه و تیر کل نوجوانی از که دخترکی میکرد را فکرش کی

 دل دل حتی که بلد نا معشوق همان خاطر به او و بودند خواهانش

 .بود رانده را همه ندید، هم را خترکد های کردن

 

 دیگر مرد شعف در امشب حال شود حاصلی وصالش در شاید تا

 .است گرد دنیا میگویند که است راست دارد شادمانه

 

 اب شوم آینده از غافل و برخواست خواب از مضاعف انرژی با صبح

 .رفت آرایشگاه سوی به معینش باجی شاه

 

 ینبهتر از که آرایشگر زن کردن نرم پنجه و دست ها ساعت از بعد

 .بود هم مشهدم های

 

 .ببیند آینه در را خود که دادند اجازه او به



 با هک اوست مینشیند دل بر عجیب که دخترک این نمیشد باورش

 بود داده تغییر درجه ۲۱۲ را او که یساده میکاپ و فر موهای

 .میکند دلبری

 

 دختری آینه برابر در حاال و ودب کرده تن بر را لباسش آیالر کمک با

 .بود شده رویایی هایپرنسس شبیه که میدید را

 

 پارچه رب رنگ صورتی هایشکوفه که اش شده کار سفید لباس آن با

 این به  هایشچشم خاص آرایش آن با و بودن آرامیده اشتوری

 .رفت خواهد پیش سکته تا معینش امشب که بود رسیده باور

 

 .رفت میریخت صورتش و سر از نگرانی هک آیالر سمت به

 

 

 نرسید؟ معین جان آیالر-

 



 

 نشده؟ تموم کارش هنوز شاید نداد جواب زدم زنگ عزیزم نه-

 

 

 نداد؟ جواب چی یعنی-

 

 

 زدین؟ حرف امروز اصال بزن زنگ یک تو نمیدونم-

 

 اج سرش پشت که اوی به میرفت کیفش سمت به که طور همان

 :گفت بود گذاشته

 

 ارک عالمه یک بیاد گفت معین زدیم حرف شب اخر دیشب آخه هن-

 وابج ها زدمم زنگ هم صبح البته دنبالم میاد سریع بده انجام داره

 .نداد

 



 طور همان و رفت مهربانش شوهر خواهر سمت به دست به گوشی

 انشمهرب مرد شماره میکرد برانداز را ترک دخترک این لبخند با که

 .گرفت را

 

 که اپراتورچی صدای عاقبت و پیچید گوشش در کررم های بوق

 :میگفت

《 

 .کرد کردن قطع به مجاب اورا《...پاسخگو نظر مورد مشترک-

 

 

 اینا مادرت به بزن زنگ نمیده جواب-

 ...باشند داشته خبری شاید

 

 جواب معین رسید اوجش به اضطراب و نگرانی بعد ساعت نیم

 ندیده را او امروز کسی اصال نداشت، خبر او از هیچکس و نمیداد

 .بود



 

 ...نرفته آرایشگاه به میگفت برادرش حتی

 

 بار صلوات با و دهد جواب که کرد زهرا فاطمه نذر دل در دخترک

 .گرفت را گوشیش دیگر

 

 تمنای در گوشهایش دوم بوق...میزد تاب بی قلبش اول بوق

 صدق گریانش های چشم با جدال این از امید نا اخر بوق......صدای

 ..پیچید گوشش در صدای که داشت را قرمز آیکون فشار

 

 

 میشنوید؟ الو الو،-

 

 :کرد نجوا موبایلش گوش در سریع خوشحال

 

 ازنگرانی مردم نفسم کجایی جان معین الو-



 

 ...خانم ببخشید-

 

 قلبش بر شد خنجری غریبه مرد صدای

 

 میکنه؟ چیکار شما دست همسرم گوشی هستین کی شما-

 

 مادرش روی را گوشی سریع عروسشان هایصحبت شیدنبا ایالر

 .رساند او به را خود و کرد قطع

 

 

 ...راستش خانم ااا-

 

 

 کردی؟ لبم به جون بزن حرف خدا تورو اقا شده چیزی-



 

 ...اورژانسم مامور من خانم-

 .شد همزمان گوشی افتادن با اش فاطمه یا فریاد

 

 

 دختر شده چی-

 

 ... من... معین...اون-

 

 نمعی به خودش تلفن با سریع دخترک های من من از کالفه آیالر

 .زد زنگ

 

 نزدیک صبح دمای دم معین میشنید که را آنچه نمیشد باورش

 نسبتا دره در و منحرف جاده از ماشین و بود کرده تصادف مشهد

 استراحت برای همسرش همراه به مردی شانسی بود افتاده عمیق

 پلیس و میزنند زنگ اورژانس به میبیند ااور ماشین و بودند ایستاده



 های سنف تقریبا که میرسد معین به امداد که زمانی میکنند خبر را

 .میکشید را اخرش

 

 سمج از روحش تازه که بود مردی ایشیشه اتاقک این پشت در حاال

 شده سرخ های چشم آن با اش چینی عروسک و بود کرده صعود

 در اشقدمی چند فاصله به نخبشمت عروس لباس همان با گریه از

 ....میزد پا و دست نبودنش ناباوری

      

- 

 ♡◇عَقلی یگربه♡◇-

- 

- 

 گربه# رمان

 ادهس انسانهای زندگی از دهه چند روایت و واقعیت اساس بر عقلی-

 .روستاست

 «آریانا»



 

 روی من ایاجازه بی   اشکهام نمیکردم، باور آوردم یاد به که آنچه

 .باریدند و لغزیدند هام گونه

 

 دردمند یادآوریش با قلبم چرا االن اما بودم، معین عزادار من معین

 میکنه؟ جادویی چنین آتانس عشق یعنی نمیشه؟

 

 .بود مهربانم معین سرنوشت  آوردم یاد به که چیزی دومین

 

 .شد برداشته دوشم روی از خیانت وجدان عذاب االن حداقل

 

 گرفته بدن با میکرد، سرمسنگینی ویر بسکتبال توپ یک مثل سرم

 .مرسوند بهشت باغ به رو خودم و بیرون زدم اتاقم از آشفته حال و

 

 د،نبو درونم آشفته حال درمان هم میکشیدم که عمیقی هاینفس

 خودم دگیزن توی نکنه بیشتر آوری یاد از میترسیدم میسوخت قلبم



 ینا کنممی فکر کنه؟ برگشت به معجاب رو من که باشن چیزای

 .اشهب  محض فراموشی همین نتیجه آتانس به عشقم و وابستگی

 

 خاطر به کرد سبک کمی رو سرم و داد جال رو هامریه تازه هوای

 بود، شده ممنوع خدمتکارا و ها ندیمه برای باغ به ورود جشن

 ایهنقش چه برده من از دل که رنگی چشم مرتیکه این باز نمیدونم

 .داره

 

 ساحل به رو من کسی حضور که بودم شناور دمخو افکار توی

 .رسوند نگاهش

 

 !راد؟مه

 

 

 .گرفتیم اشتباه بوستان گلهای با را تو که زیبایی آنقدر-

 



 .چسبید سرم سقف به اشچابلوسانه لحن این از ابروهام

 

 

 .میرساند را رادمه جناب لطف این-

 

 

 ...ترید درخشان هم ماه از شما بانو ست گواه امری این-

 

 رفتن قصد بهش جواب بی نشست لبم روی لحنش از پوزخندی

 .نشست دستم روی دستش که کردم

 

 

 بگویم؟ سخن کمی-

 

 



 .ندارم حرفی شما با من صحبت؟-

 

 ...بانو بانشینید کمی دارم بسیار سخن من اما-

 

 شده زینم  شیرسنگی نقش با که  نیمکت روی دوباره ازش فاصله با

 .نشستم بود،

 

 

 .ممیشنوی-

 

 

 سآتان زودی به و  هستی برادرم همسر اکنون و بردی یاد از مرا تو-

 .میگیرد جشن را خُجسته پیوند این گذاری شکر مراسم

 

 :زدم لب مشکوک



 

 !خب؟-

 

 

 نگه انام در برای اکنون نمیکنم، ستایش را زنی سینه در تو جز من-

 !بگویم چیزی میخواهم آتانس گزند از تو داشتن

 

 اسیب منبع خودش خرم؟ من میکنه فکر رادمه ونما آتانس گزند

 !منه به رسانی

 :توپیدم رادمه به و شدم بلند خشم با

 

 همب آتانس که میکنم باور رو حرفتون من میکنید فکر اونوقت-

 میرسونه؟ آسیب

 

 



 یاآ بانو کردم تایید عشق گردنبند دادن با را سخنم راستی من-

 کرده؟ چنین آتانس

 

 

 مینه برای بخوره؟ بهم مراسم که هستید راهی دنبال نمیگید چرا-

 .میکنید کوچیک رو آتانس

 

 او هب را تو عادالنه ایمبارزه در بار یک من بانو نیست چنین این-

 .نمیزنم فریب و نیرنگ به دست طمعت در دیگر پس باختم

 

 

 چطوریه؟ پس هه-

 

 هک تمبرداش باغ خروجی سمت به قدم چند و گرفتم رادمه از نگاه

 .کرد متوقفم صداش

 



 

 .است گنجینه جستجوی در آتانس-

 

 .انداختم نگاهی بهش شونه روی از و نشست لبم روی پوزخندی

 

 

 .نیست اون جستجوی به نیاز داره رو گنجینه آتاتس-

 

 

 .ندارد ارزشی هیچ شما بی گنجینه آن اما دارد آری-

 

 مالیسئو صورت چرخیدم طرفش به کمی این میگه چی من؟ بدون

 :داد ادامه پس نشه متوجه که نبود چیزی

 

 بگویم سخن تا بنشین-



 

 .نشستم جام سر و برگشتم دوباره تامل کمی با

 

 

 .دارد را گنجینه تمام اتانس-

 

 :داد ادامه خودش که قدرت گردنبند بگم خواستم

 

 ههمیش کودکی، از داشت جواهرات تمام از پیش را قدرت گردنبند-

 .بود همراهش

 

 تنها او ،بخشید آتانس به را او رادسپه گردم کهتر از پیش بلق سالها

 .دادید او به شما که نداشت را عشق گردنبند

 

 هک فهمید رو ذهنم سئوال انگار  میدونست کجا از اون شدم متعحب

 :داد ادامه



 

 شده اندهبازگرد گنجینه به عشق گردنبند شنیدیم پیشکارانش از-

 .دادید او به شما پس

 

 

 داره؟ من به ربطی چه ها ینا خب-

 

 خود از را این نگرفته را پیوند جشن آتانس کنون تا چرا-

 نپرسیدید؟

 

 اینو ازم هیچوقت اون اما نداشتم، امادگی من چون پیوند جشن

 :گفتم رادمه جواب در نمیدونم نپرسید

 

 !نداره خاصی دلیلی بوده درگیر خب-

 

 



 خون هک تا نکردند، گزاربر را جشن ایشان بانو بگویم من بگذارید-

 این پس شماید منتخب فرد آن که میدانند اکنون و بیابند را پاک

 .میپندارند نیک را پیوند

 

 میگه چی نمیشم هاشحرف متوجه دقیقا میگه؟ پرت و چرت چرا

 این؟

 

 

 مگه ما، ازدواج به داره ربطی چه میگید چی شما نمیدونم من-

 تا من خاطر به ایشون و دادم تدس از رو ام خانواده من نمیدونید

 .کردند تامل االن

 

 

 .بدانید باید شما که باشد دلیلی این شاید بانو-

 

 :پرسیدم گیجی با میگه چی فهمم نمی



 

 داره ربطی چه اینا میگید چی نمیدونم-

 

 

 !بپرسم اینگونه بگذارید-

 

 

 چطوری؟-

 

 

 میدانید؟ چه گنجینه از-

 

 



 زا نفر یک دست باید که دنبندهگر چند که میدونم... خب...خب-

 دختر یک خون و شما خون به شده طلسم و باشه چهار خاندان افراد

 من؟...پاک؟ خون... پاک

 

 شمایید؟ پاک خون این میدانید پس-

 

 :زدم لب شده درشت های چشم با 

 

 منم؟-

 

 اکپ خون داراست را گنجینه تمام آتانس که حال شمایید بانو آری-

 .برسد مقصودش به تا دارد نیاز را

 

 جادو ناو من وجود با که بود این فهمین حاصل که دلنشین لبخند با

 :گفتم رادمه به رو میشه تمام

 



 دیگه؟ میره بین از طلسم اینطوری اشکالی چه-

 

 

 را او حکمرانی برای او کرد نخواهد نابود را طلسم این آتانس اما-

 .میخواهد

 

 هم عمارت تا امخنده امصد که جوری نبود خودم دست امقهقه

 .میرفت

 

 :گفتم بود بلندم زیادی خنده حاصل که مرتهشی لحن با 

 

 اون برای رو خودت خواب مرد باحالی خیلی...حکومت...آتانس-

 ...نکن تعبیر

 

 



 شقع هیچ میخواد را حکومت تنها او است بار اسف حقیقت این بانو-

 .ندارد شما به ایعالقه و

 

 

 .شنیدم که چیزیه ترین مسخره این کن بس ببین-

 

 

 !گفت؟ سخن شما با گنجینه از الیا بانو-

 

 :گفتم مجددش پیشگویی از متعجب

 

 گفتن؟ بهتون پیشکارها هم رو این نکنه-

 

 



 تواندمی آتانس معشوقه از غیر کسی چه میگویم من را این بانو نه-

 !بگوید؟ سخن او از اینچنین

 

 :گرفتم درد دل که خندیدم جوری دفعه این

 

 آتانس؟...قه...معشو...الیا-

 رادمه ایمعرکه تو وای

 

 .ایستاد رفته وا من مقابل و داد تکان تاسف روی از سری

 

 

 یرودم بسترش به شب  نیمه  هر و است آتانس معشوقه الیا آریانا،-

 نداد؟ را پاسخت گفتی او به اتعالقه و عشق از که مادامی چرا

 تاررف از که میدانم دیگری چیز نه میخواد حکومت برای تنها تورا او

 رلیب جزایی هیچ او و گفتی سخن آتانس با الیا و پاتیس مشکوک

 کن دوری او از شود، دیر انکه از پیش پس ندیده ایشان



 

 ودمب افتاده نیمکت روی پهلو به خنده از که بهم توجه بی هم بعد

 .رفت و کشید رو راهش

 

 حجم این غصه همه اون از بعد بود عالی این است دیونه این واقعا

 .بود الزم واقعا برام خنده از

 

 و رفتم اتاقم به درآوردم عزا از دلی زیاد ایخنده با اینکه از بعد

 .برام بود مهم روز فردا کنم استراحت کمی کردم سعی

 

 سیح بود گنگ حس یک قلبم ته اما خندیدم رادمه حرفای به درسته

 ه؟میگ راست نکنه میگفت که

 

 اب رو خودم و ریختم دور رو آور زجر افکار تمام فردا به فکر با اما

 .کردم درگیر خواب

 «دانای کل»



 

 نشت یشده زنجیر و قُل افکار به و بود ایستاده محض تاریکی در

 .میداد بال پرو

 

 این برای او میداد، نتیجه داشت ریختن طرح و کشیدن نقشه سالها

 .بود ریخته هاخون هدف

 

 یردبگ آباد ناکجا از نگاه شد باعث و کرد هوشیارش مرد پای ایصد

 .شود مرد زشت و کهیر صورت یخیره و

 

 خودش هنر دست میگشت صورتش  زخم محور حول هایش چشم

 شصورت که بار هر بود دلنشین برایش چشم زهر این عجیب و بود

 ردیگ بود بدجنس میداد، جوالن وجودش در شیرینی این میدید را

 نه؟ رمگ

 

 .کرد تبدیل پوزخند به را لبش لبخند مرد زخمی صدای



 

 

 !آورده جدید اخباری و رفته پاسارگاد به هومان-

 

 

 خبر؟-

 

 :اوست سخنان ادامه منتظر اربابش بداند مرد که بود کافی همین

 

 ...دانسته را رازهای و رفته پیشگو نزد-

 

 .کرد نگاهش نداشت درنده هایگرگ نگاه از کم که های باچشم

 

 

 افسونه...نیست آریانا دختر این میگفتید درست شما-



 

 هم دوم دستت اخبار البته بود بیزار انتظار از او چرخاند چشمی

 ایدهپوشی چیز نیست آریانا دخترک آن اینکه میکرد، بد را حالش

 .نبود

 

 را یتاریک که دستانش حرکت از را اربابش قراریبی بیچاره نوکر 

 :داد ادامه سرعت به و دید مشکافت

 

... ریاناآ اینکه و...گفته نیز پاکدخت و فرمانده به هومان را خبر این-

 .میداند را گنجینه راز نیز افسون...میطلبم پوزش

 

 یگر؟د بود عجیب ایستاد بلندش پیشانی روی تعجب با که اَبروی

 

 

 افسون؟-

 



 

 گردنبند او راستش...میداند را گنجینه راز افسون سرورم آری-

 .داراست را شقع

 

 .بِدَرَد ار بیچاره نوکر نگاه چشمانش گرگ تا بود کافی هاکلمه همین

 

 کم ادایست عقب قدمی اربابش نشسته خون به نگاه از هراسیده مرد

 .بود شده خشمگین ارباب که نبود چیزی

 ار مهران سینه که بود کسی همان او نداشت رحمی رویش روبه مرد

 .بود افکنده بیرون سینه از را قلبش و بود شکافته

 

 دگذران شمشیر دم از را خرداد و رادسپه سر چگونه دارد یاد به هنوز

 .کرد مردگان دنیای راهی را آنها و

 

 ....خشکاند جا در را او مرد صدای که داشت فاصله قصد  ترس با

 



 !چگونه؟-

 

 

 ...داده ایشان به را گردنبند رادمه فرمانده-

 .برگرداند رو نوکرش از  و کرد اره را نفسش خشمگین مرد

 

 شود قطع صدایش مرد که نبود دلیلی این اما

 

 

 ماش  که آنگونه اگر... است آتانس دستان در اکنون گردنبند-

 آتانس گفت میتوان...باشد آتانس دستان در قدر گردنبند میگوید

 ...دارد را افسون هم و گنجینه هم

 

 ...زیرکش ارباب از سخنی انتظار در کرد سکوت مرد

 



 دارد، سر در چه مرد این نمیدانست انجامید، طول به که سکوتی

 .بود یپیچیده مرد اربابش

 

  شک بی مینشست شاهی تخت بر اگر که داشت مغزی افعی مار این 

 ....میکرد گیتی تمام حاکم را او

 

- 

- 

 

 هچ هر آمد بیرون گونه ارباب پوشش آن  از افتاد رادمه به چشمش

 اساله  شاگرد یک نقش در  که قهاریست بازیگر همان او نباشد

 .بود داده فریب را بنیامین

 

 ایهس از داشت اشدریده هایچشم با عجیبی تناقض که لبخندی با

 :گفت رادمه به رو و امد بیرون

 



 ...رادمه فرمانده-

 

 ار اشلرزیده لبهای و ایستاد ناگهانی حضور این از ترسیده رادمه

 :داد حرکت

 

 هراسیدیم اینجایی تو اه-

 

 

 سرورم نداریم هدفی شما به خدمت جز ما سرورم نشوید هراسان-

 

 و داد تکان افسوس به سری کنان خنده او نیرنگ این از اهریمن

 ...نمود ترک را معرکه

 

 دستیگر که اینروزا تاریکی مرد به رو و کرد راست نفس رادمه

 :گفت بود اشگذشته بد روزهای

 



 داشتید؟ نکاراما-

 

 

 ...انگیز دل داریم اخباری سرورم-

 

 

 ...راستی به-

 

 

 سرورم آری-

 

 کرد سکوت مرد لبهای به انتطار چشم

 

 



 این نداشت را پاک خون او نیست آریانا زن این من بینی طالع طبق-

 سرورم میکنند نوازش را مشامم پاکش خون بوی است افسون زن

 

 

 ندارد؟ اطرخ به مرا که است این برای پس...افسون-

 

 

 ...سرورم آری-

 

 

 کجاست؟ آریانا پس...آریانانیست زن این اگه-

 

 

 فراموشی باد به را کجاست گستاخ دخترک آن اینکه سرورم-

 ...نگریست باید مهمتری چیزی به  اکنون بسپارید



 

 

 چی؟-

 

 

 هم و دارد را پاک خون هم آتانس اکنون شما بخشش لطف به-

 ...را گنجینه

 مرد اطالعات حجم این از ترسیده راد مه

 .بود اهریمن  یزاده او راستی به   خندید

 

 

 نجینهگ بتوانیم ما اینکه اما آوردمی دست به اورا آتانس نکن شک-

 .انجامیدمی طول به سالها بیابیم را

 

 پنهان که انجا از را گنجیه آتانس باشد فراهم چیز هر اگر اکنون

 .میاورد بیرون کرده



 

 .بود خودش آموز دست او که حقا نشاند لب به لبخندی مرد

 

 

 ...سرورم-

 

 

 است؟ افسون دختر آن راستی به نیستم این اندیشه در من-

 

 

 اما است افسون آری-

 

 ...اما-

 

 



 .بایست سایه در و کن سکوت-

 

 

 چی؟-

 

 .شد پژواک دخمه در بلندش نچندان فریاد صدای

 

 

 ...اما میشنوم را پاک خون بوی من است افسون دختر آن-

 

 

 ...اما-

 

 

 ...شده نوشته سیاه سرشتی دختر آن پیشانی بر-



 

 

 ...یعنی-

 

 

 ...اما است پاک زن آن-

 

 «آریانا»

 

 حمام به شدم بیدار که زود صبح عجیباز بود هیاهویی عمارت در

 اتاقم به شور عروس اصطالح به شستشوی یک از بعد و رفتم

 و سرمه اب مپوشید رنگ بنفش بلند لباس یک الیا کمک به برگشتم،

 .کردم تموم رو کارم سپیداب و سرخاب

 

 کنارم رو الیا که بود مونده مهمونی شروع  به ساعتی یک هنوز

 .کنم باز باهاش رو حرف سر کردم سعی و نشوندم



 

 

 ...الیا-

 

 

 بانو بلی-

 

 

 که النا آتانس دست گنجینه اون اینکه و گفتی بهم گنجینه از تو-

 شده؟ کامل گنجینه دمدا آتانس به رو عشق گردنبند

 

 

 سالها تقدر گردنبند امشنیده من که جایی تا نمیدانم، بانو راستش-

 ...شد ناپدید شود ربوده عشق گردنبند آنکه از پیش

 



 پیچید مغزم هایسلول توی رادمه صدای پژواک

 

 .داشت ار قدرت گرنبند باشد گنجینه صاحب انکه از پیش آتانس-

 

 یدشمن و خون بوی که مسموم افکار این شدن پراکنده برای سری

 :گفتم و دادم تکون میداد

 

 

 نیم؟ک پیدا آتانس برای رو قدرت گردنبند کنی کمکم میتونی-

 

 

 ایشان؟؟ برای-

 

 

 میتوانی؟ آری-



 

 

 ...من بانو-

 

 بود در پشت که کسی فتوح پر روح به لعنتی در موقعهبی صدای با

 :گفتم درموندگی با و فرستادم

 

 

 .شوید داخل-

 هار فشار پر رو نفسم شخصیمی هایندیمه از یکی شدن داخل با

 اشکله و سر سخنرانیم وسط چی برای ببینم ایستادم منتظر و کردم

 شده پیدا

 

 

 .ددار حضور درخواست پاسارگاد از ایصندوقچه حامل پیکی  بانو-

 



 

 چی؟ برای ببینه؟ رو من خوادمی پیک-

 

 

 .آوردند زادان عمارت از را جواهراتتان صندوقچه ایشان-

 

 بود؟ چی آریانا پدر اسم برام آشناست چقدر زادان

 مثال بابامه اسم زادان عه

 :گفتم چیه برای دونستممی خودم فقط که باخجالتی

 

 !شود داخل بگوید-

 

 روم به رو چاپارها مخصوص هایلباس با پیکی بعد دقیقه چند

 .ایستاد

 



 

 بزرگ زدوان دخت آریانا بانو بر دورد-

 رو راه همه این میره کی اوهه

 

 هستید؟ برایمان خوش خبری پیک تو، بر دورد-

 

 

 امان در گران غارت دست از که جواهراتان صندوقچه بانو آری-

 سوی از را بوده محفوظ زدوان جناب بزرگ عمارت در و مانده

 .آوردم برایتان(  شخصی)کسانه یندیمه

 

 .دبو صفر برابر مورد این در تملغا یدایره واقعا دادم تکون سری

 

 از بعد و داد الیا دست به رو صندوقچه زیاد شدیدا احترام با پیک

 .کرد ترک رو اتاق احترام یدوباره

 



 دیگه؟ چیه این میکرد، ارزیابی رو صندوقچه نگاهم

 

 ی؟نقره سرشیر نشانهای با چوبی صندوقچه یک

 

 من خروج خواستدر از بعد و گذاشت تخت روی رو صندوقچه الیا

 .کرد رها خودم امون به تنها رو

 

 جواهرات داخلش اینکه از من رفتم، صندوقچه سمت به تامل با 

 هم دارم رو کار خیانت یک حس دائم ترسممی باشه یدیگه کس

 و میشد پیداش آریانا واقعا کاش آتانس به هم و رادمه به

 میکردم فکر بودم گیج روزها اون  رادمه دامن توی نداختمشمی

 درواقع عشقشه دنبال رادمه و کارهاست این دلیل رادمه عشق

 اورب رو است گنجینه دنبال هم رادمه اینکه بر مینب الیا هایحرف

 .نکردم

 

 .یدبخشنمی من به رو زمردی گردنبند اون بود گنجینه دنبال اگه



 

 رو هت و سر بی فکرهای این دادم دستور و زدم نهیب بیمارم مغز به

 خواستم تا رفتم، تختم روی منتظر شیء اون سمت به و کنه رها

 بی شد باعث و پروند جا از رو من در صدای کنم باز رو صندوقچه

 .برم در سمت به صندوقچه خیال

 

 رو من آتانس مخصوص هایندیمه جشن بزرگزاری زمان بود قرار 

 هب یشهنم باورم بودند ایستاده اونها در پشت حاال و کنند همراهی

 دیهه بهترین شاید آتانس عشق میکنم ازدواج رویاهام مرد با زودی

 .برام بود ها سرگردونی این توی خدا







 
  



 ریانج هاترگ توی که عسلی مثل شیرینه، چقدر بودن آتانس کنار

 .هبخشمی حیات شیرینیش با رو وجودت بند بند و میکنه پیدا

 !منه مال... منه مرد امشب از آتانس... من مرد

 

 سواری، اسب مسابقه شاهد من و میگذره جشن شروع از هاساعت

 تمام اما بودم، مردم کوبیپای و بازی آتش و کمان با تیرانداری

 .نیست آتانس دلنشین لبخند زیبای به هااین

 تا هک حسی زده، رقم اینجا تا رو زندگیم شب بهترین لبخند همین و

 "آرامش حس" نداشتم حاال

 

 در ابد تا شیرینش حس ولی بود، کوتا و کم مشآرا اون گرچه

 .داشت جریان وجودم

 شد،می بیشتر من استرس ،شدیممی ترنزدیک شب آخر به چی هر

 هایتخم و اخم و شیرین استرس این  به که  بود خوب انقدر حالم اما

 .باشم توجهبی پاتیس آشفته نگاه و رادمه

 .ندادم بها قلبمم توی ریز ترس به حتی



 

 .شدم زده شگفت واقعا شدیم مشترکمون اتاق وارد وقتی

 

 بود، تاقا وسط چوبی تخت بزرگتر، اما خودم اتاق شبیه تقریبا اتاق 

 یفاصله با تخت روی به رو رنگی گلبرگهای از شده پر روش که

 مبل دست یک شومینه روی روبه و شومینه زیاد،

 .بود گرفته قرار شیک صندلی-

 

 ویسسر و رسیدمی شخصی یگرمابه به که ود،ب دری شومینه کنار

 .فهمیدم بعد رو این البته بهداشتی

 

 رهپنج بریدگی انتهای که داشت بریدگی یک حالت اون کنار و 

 .بود سراسری بزرگ

 قرار ورودی در کنار که بزرگ دیواری کمد چند  اتاق دیگه  سمت

 .بود گرفته

 



 فاصله با سنگی سکوی یک روی که تخت به شد کشیده نگاهم باز

 اطرافش رنگ زرد های پرده با  و بود شده جدا زمین از پله چند

 .بود خصوصی شدیدا محیط یک شبیه

 

 .میکرد قراریبی سینه توی و میلرزید قلبم

 رسوند، هیچ به رو فاصله و شد نزدیک بهم پشت از آتانس

 هسین به رو من و خورد تاب و پیچ ظریفم هایشونه دور  هاشدست

 .فشرد اش

 

 :کرد نوازش رو گوشم اش گونه نجوا صدای

 

 آریانا-

 

 :زدم لب مشهود لرزی با

 

 ی...بل-



 

 

 .نمیرسانم گزندی تو به ما مشو هراسان-

 

 .نداختمی رعشه به رو تنم موهام الی البه هاشنفس بازی

 

 :بگم تونستم فقط شده چفت هایلب میون از

 

 .هراسمنمی-

 

 ودم،ب پیوند این مشتاق چیزی هر از بیشتر من نبودم، هراسون واقعا

 .امخواسته با میزد مخالف ساز دلم آشوب  اما

 

 رکتح جلو به بود نوازش شبیه بیشتر که آتانس دست حرکت با

 .ایستادم تخت نزدیک و کردم،



 

 هر دقیقه چند از بعد کرد، هاملباس درآوردن به شروع آرامش با

 .بودیم کشیده دراز تخت روی لخت تقریبا دو

 

 ایج جای هاشلب و کرد تنم پرستیدن به شروع آتانس هایدست

 .میزد مالکیت مهر رو بدنم

 

 رو امسینه پرشتاب و تند که هاینفس نبود خودم دست  هامناله 

 .بودند ارادهبی کردندمی ترک

 هایبوسه غرق رو من گاهی کرد،می لمس رو بدنم ماهرانه آتانس

 خط تنم رو اشحریصانه هایزدن مک مه گاهی و اشلطیفانه

 .مینداخت

 

 

 ...توانیممی آریانا-

 



 .پیچید گوشم توی تندش هاینفس میون از که های پچ

 .نداشت جوابی خواهش از پر البته و ساده زدن پلک یک جز

 

 ایعرهن تنم تو وحشناکی درد پیچیدن و بدنم روی اندامش حرکت با

 .کردم خفه نسآتا لبهای پشت رو امکننده کَر

 

 اما شد مقطع هام نفسم و رفت سیاهی هامچشم ایلحظه برای

 .آورد جاش سر رو حالم آتانس پیوسته هایبوسه

 

 فقط دوامش که آرامش رسیدیم آرامش به دو هر بعد دقیقه چند

 ...بود دم باز و دم چند

  سآتان مدت این تو و گذشتمی ما ازدواج شب از هفته یک تقریبا

 ....میکرد رفتار من با جزامی یک شبیه

 



 خودم به درد از من یادمه بود، پاهام بین که رو ماتش نگاه هنوز

 خونی دش مطمئن وقتی و بود، بکارت خون دنبال آتانس و پیچیدممی

 .کرد ترک رو اتاق خشم با نیست کار در

 

 داشت رو کمرم که دردی ندید، رو داغونم حال و رفت آتانس 

 ...ندید شکستمی

 

 !ارتجاعیه هایمینتم که بزنم داد تونستممی کاش

 ...برگردم قبل به تونستممی کاش

 

 درد روحمم جسمم جز که روزی چند گذروندم درد با روز چند

 .میزد آتیش رو قلبم که دردی کشید،می

 

 یدنپرس برای حتی آتانس و  گذروندم رو اتاقم به رو روزها این تمام

 .نیومد سراغم حالمم

 



 میکرد متالشی رو قلبم زهراگین خنجر یک مثل رادمه یحرفا

 ادمد کشیک و رفتم آتانس اتاق دم تا شب نیمه بار چند که جوری

 هب عمارت مطلق خاموشی از بعد که دیدم رو الیای تاسف کمال با و

 .رفتمی آتانس اتاق

 

 ندادم؟ گوش رادمه حرفای چرا

 خندیدم؟ بهش چرا

 

 !نزنی دم ببینی رو همسرت یوقهمعش روز هر که سخته چقدر

 

 ...مغزم با برداشته مخالفت ساز روزا این بیمارم قلب

 

 ...برم میده دستور که مغزی

 



 لبق صاحب نه و کنم پیدا رو سرخ گردنبند تونستم نه که حاال

 گانآیند حداقل که جایی دور جایی یه برو میگه مغزم باشم، آتانس

 .ندازه خطر به رو

 

 کردم هار سوز جگر آه یک با رو سنگینم نفس دوهفته این تمام مثل

 .روم به رو منظره به دوختم چشم و

 

 من بانوی-

 زه؟برانگی تنفر هم الیا صدای حتی که بودم نکرده دقت قبال چرا

 

 زنهب رو حرفش تا شدم منتظر و انداختم بخش نگاهی شونه روی از

 

 

 است؟ خوشنود حالتان-

 



 داره واقعا یا داره وجود رتمسخ هایرگه صداش توی واقعا

 میکنه؟ اممسخره

 

 

 خوبم-

 

 

 بیاید؟ بگویم را پاتیس-

 

 

 چرا؟-

 

 

 .نزدید لب خوراکی هیچ به امروز ندارید، رخسار به رنگ-

 



 گرفتم؟ تهوع حالت احمقانه هایدلسوزی این از چرا

 

 :زدم لب پوشالیش  هایمحبت به ربطبی

 

 

 کنی؟می کار چه دیگر زن عاشق اون و باشی مردی عاشق اگر-

 

 :گفت ترس با و پرید رنگش خورد جا

 

 چی؟-

 

 

 میکنی؟ چیکار واضحه پرسشم-

 

 



 من...نمیدانم...من...بانو-

 

 

 میکنی؟ چیکار بگو نکن من من-

 

 

 بانو؟ چه خواهممی را نباشد من گروی در که عشقی-

 برایم درد جز مباشد من سرای که قلبی میروم و میکنم رهایش

 .داشت نخواهد چیزی

 

 .بود اختیار بی کامال لبهام روی تلخ لبخند

 

 یک توی"بخشممی تو به رو آتانس عشق الیا میرم"نالید دلم توی

 ...که رفتنی رفتم آتانس اتاق طرف به آنی تصمیم

 اول فصلپایان                                    



 اَِلَِرَِحَِـَِیَِمَِــَِ اَِلَِرَِحَِـَِمَِــَِنَِ هَِاَِلَِلَِبَِسَِــَِمَِــَِ                    

 دَِوَِمَِــَِ فَِصَِلَِ                      

 و دمش بلند جا از آشکار سختی با انداختم، نگاهی امبرآمده شکم به

 .افتادم راه در سمت به

 

( محلی نان نوی)کُمانچ دلم آرد مقداری و بخرم پارچه کمی باید

 .رفتم اقشات طرف به بود پنگون  شبیه بیشتر که هایدمق با کشیده

 

 .بود زدن چرت حال در همیشه مثل

 .زدم پاش رون به پام با و دادم تکون تاسف به سری

 

 

 نخوابیدی؟ دیشب چرا باز پاشو لشتن-

 

 



 هممم-

 

 رفتارش این به کردم عادت

 

 

 .ببینم پاشو ببرن شورتو مرده پاشو -

 

 شده همیشه از تر خشن خواب اثر در که داری خش و بم باصدای

 :نالید بود

 

 میگی؟ چه-

 

 

 رفتیگ تو انوقت بیاد دنیا به که روزاست همین بچه ببینم پاشو-

 .بخرم پرت و خرت بازار برم باید  پاشو خوابیدی



 

 :نالید همیکن گریه داره نداشتم شک نمیشناختمش اگه که حالتی با

 

 ...بخوابم بگذار نه...نه-

 

 

 رخی شو بلند خوادمی لباس بچه این خواممی پارچه میگم پاشو-

 ...ندیده

 

 

 .بودم کار حال در شب تمام بخوابم، بگذار اَفسون-

 

 

 رمب تونمنمی که تنها بازار بریم باید ندارم حال واقعا پاشو کارن-

 .بخورم جیگرتو پاشو ترسممی



 

 

 برخیزم؟ چرا-

 

 

 جان؟ کارن-

 

 

 .مخیزمی بر...اَفسون خیزممی بَر-

 .اومد کوتا که کنم خرش خواممی دونستمی 

 بشوره رو صورتش و دست تا رفت خونه در طرف به  غرغر با 

 

 .زدم لبخندی اشبچگانه اخالق این به

 



 حتاسترا کمی فرصت کارن شدن آماده تا رفتم شومینه سمت به

 .دارم رو

 تخسه چهب پسر یک شبیه بیشتر باشه گنده مرد یک خورهنمی بهش

 حاوی مسی لیوان و اومد طرفم به شیرینش لبخند همون با انگیزمهر

 .داد بهم رو ولرم شیر

 

 

 حق. دکننمی آشفته را حالت که ستچیزی تنها بنوش شیر کمی-

 شدیدا بودم ویار بد من داشت

 

 هامبل روی بزور که لبخندی نیمچه با و گرفتم دستش از رو لیوان

 :گفتم نشوندم

 

 مهرانگیز سپاسگذارم-

 

 .زدم یاشاره خونه بیرون به دست با 



 

 

 سازیمی باهاش چطور میکنه اذیت خیلی-

 

 ردهدرآو پا و دست بعد بوده لبخند اول انگار زن این لبخند  هم باز

 

 

 .است پرور تن کمی فقط ستمهربانی مرد کارن-





 

 



 

 

 شی؟ آماده خواینمی! تنبله کمی آره-

 

 

 شوَم؟ چه برای محیا-

 

 

 .ارمد نیاز دیگه هایوسیله و آرد من بخریم، چهپار کمی بازار بریم-

 

 

 تو برای بردار خواییمی که را کدام هر افسون دارم پارچه من-

 

 



 برگردم باید باشم شما ایخونه همش که نمیشه مهرانگیز نه-

 شو آماده لطفا پس خودم یکلبه

 

 

 بانو دانستیمی را این هستی یکدنده و لجباز زنی تو-

 

 برخیز حال و آری-

 .رفت اتاق طرف به و داد تکون برام سری تاسف با

 

 هک روزهای همون به میبره دور نچندان گذشته به رو من بانو لفظ

 .بود قلبم سلطان اون

 خوشبخته؟ االن یعنی

 

 .شدم بلند گفتن یاعلی با و دادم تکون خودم برای سری

 



 گاهی ،بود داستگاهسنوگرافی اینجا کاش امقلقی توپ یک شبیه 

 آوری یاد با بزرگه بس از پدرشه قواره قدو هم بچه میکنم حس

 .کرد وجود اعالم و خورد شکم توی شدیدی تکون پدرش

 

 خوادمی کوچولو دختر یک دلم من اما پسره فرزندم میگه مهرانگیز

 ...پدرش هایچشم با

 

 که یفرزند از ترسممی من اون، شبیه و بشه پسر فرزندم ترسممی

 .کنه زنده برام رو پدرش خاطرات لحظه هر دبخوا باشه پسر

 

 نگاهم و دراومدم هپروت عالم از امشونه روی هایدست حرکت با

 هک مهرانگیزی و بود زده زانو جلوم دلسوزی با که کارنی به دادم رو

 .کردمی تماشام گریه با

 

 میکنه؟ گریه چرا

 



 :گرفت سمتم به رو دستمالی کارن

 

 وجانبان کن پاک را هایتاشک-

 

 کونت جلوم دوباره رو دستمال وقتی کردم نگاهش مبهوت ثانیه چند

 ردمک گریه کی بردم صورتم سمت به و گرفتم ازش تعلل با داد

 من؟

 بیخیالی به رو خودشون و پرسننمی چیزی ازم که خوبه چقدر

 .میزنن

 

 

 افسون؟ میریزی اشک اینچنین نرفتن بازار یک برای-

 برای ریختنت اشک! ایکرده خواببی خواب از مرا است خوب 

 چیست؟

 وبخ رو حالم بلده خوب کارن زدم، لبخند ناخواسته کالمش  طنز با

 زما هیچوقت بود، کنارم هاشبرادرانه با که مدت این تمام مثل کنه



 کردن منحرف با و باشم خودم حال توی زارهمی و پرسهنمی چیزی

 چطوریه؟ برادر یک مگر میکنه آرومم ذهنم

 

 :گفتم گستاخانه جوابش رد

 

 فضولی؟ توچه به-

 

 

 ذاشتینگ حال که دخترک برخیز گفت، سخن بیگانه افسون باز آآ-

 .بمانیم امان در آزارت دست از تا برویم بازار به بخوابیم دمی

 

 :گفتم طلبکاری لحن با

 

 ببری؟ بازار به رو من دادی قول ماهه یک تو یا میدم؟ آزار من-



 ربراب در که گشادش دهن و اشوارفته قیافه برای چشمی پشت

 "زدم غر دلم تو و کردم نازک بود، مانده باز حدم از بیش پروی

 "عباس شاه تنبل

 دور درونیم بودن افسون از و گیرممی آتیش ندم رو جوابش 

 .شممی

 .آورده کم یعنی میشه ساکت وقتی 

 

 بیرون زدم خونه از کارن به توجه بی

 و رفتم گاری سمت به.آورد جا رو حالم نتابستا  انگیز دل هوای

 میشد؟ قلمبه شکم این با مگه اما بشینم داخلش کردم سعی

 

 ونهخ از هم کارن شد باعث که زد یقهقه وضعیتم دیدن با مهرانگیز

 ن،نشست برای تالشم در چطور که روزم حال دیدن با و بیرون بیاد

 .خندید و کرد باز غار عین رو دهنش

 

 



 خندیدن جای کمک بیا غول هی... نخند...کوفت-

 

 نوازش هشبی بیشتر که تشری با و اومد سمتم به مهربانم مهرانگیز

 :گفت بود مادرانه

 

 ستا دشوار برایت شدن گاری بر سوار حالت این با دانیمی که تو-

 ما درس آسیب پورت به اگر  کنی؟می بیهوده تالش چنین این چرا

 کنیم؟ چه

 

 

 وضعیتی چه  تو رو من ببین سگ رپد کن کمکم مهری وای-

 ...انداخته

 

 

 کنیمی بیهوده تالش چنین این چرا افسون است مهرانگیز با حق-

 .ردمک نگاه میککرد سرزنشم داشت خنده مونده ته با که کارن به



 

 

 نفس از بشینم کن کمک بیا نکن وا زبون من برا کوالخ تو خُبه خُبه-

 .افتادم

 

 رو مزبون تقریبا وقت چند این تو ددا تکون برام افسوس به سری

 .بودند فهمیده

 

 رو نم هرکی لعنتی نشستم گاری داخل انگیز مهر و کارن کمک با

 مککم که حالی در کنم زایمان که االنه همین کردمی فکر دیدمی

 .بود مونده زایمانم وقت تا ماه چند

 .انداختم نگاهی اطرافم میوه پر درختهای به

 کردن درست برای بخرم آلو حتما امروز باید دکر آلوچه هوس دلم

 ...آلوچه و لواشک

 

 .بود راه ساعت دو تقریبا هگمتانه تا اینجا از



 

 .دوختم چشم  انگیز مهر به مقابلم، سیب  یک گرفتن قرار با

 

 ترک رو منحوس عمارت اون وقتی پیش ماه پنج که مهربونی زن

 تنساخ پناه سر برام کارن همسرش کمک با و کرد کمک بهم کردم

 اهش نوادگان از کارن و بود آریایی زاده اشراف یک دختر مهرانگیز

 چون میشده محسوب ممکن غیر جورایی یه ازدواجشون آشوری

 راراس به توجه بی مهرانگیز همین برای نبودهآریایی خون از کارن

 و هکنمی پشت کشوری سوم رد فرمانده یک با ازدواج برای پدرش

 ...ترک و سارد کارن قشعش همراه به

 

 کارن هک ثروتی و پول با اونجا و بیان هگمتانه به داشتند قصد دو هر

 زیاد لجبازی با مهرانگیز پدر اما بسازند رو راحت زندگی یک داشته

 جایی تا و میان دنبالشون به سربازهاش و فرمانده همون همراه به

 رو رابهخ کلبه یک  و بیارن پناه جنگل به میکنه مجبور  رو اونها  که

 .کنند شروع اونجا رو جدیدشون زندگی و کنند باسازی

 



 شب اون وقتی کردم شروع رو جدیدم زندگی من که جایی دقیقا

 آغاز شد آوردم در کارن خونه از سر خراب حال اون با بارونی

 ...من جدید زندگی

 

 ...بودم فراری یک مهرانگیز و کارن مثل هم من

 

 

 افسون-

 

 داشتمبر گذشته مرور از دست مهرانگیز نشین دل صدای شنیدن با

 .دادم رنگش میشی هایچشم به رو نگاهم و

 

 قرار اسمی چه کرده نگاه خدا انگار بود محبت خدایی دختر این

 داده شکل رو وجودش اون اساس بر بعد بزارن روش

 

 جانم-



 

 

 درگاه به و رفته آتشکده به سروش مراسم گویدمی کارن-

 ...دعا اهورامزدا

 

 

 چی؟ بازار-

 

 

 .برویم بازار از پس توانیممی-

 

 :مگفت همین برای بمونن چی همه از اونا من خاطر به که نامردیه این

 

 ...برویم-

 



 .ینمبب داشتم دوست و بودم ندیده رو آتشکده حاال تا هم من اون جز

 بودم، اومده بازار به الیا با باری چند قبال

 .اومدم که باره اولین و هاست محلی و هافروش دست بازار این اما

 

 خوشحاله؟ عشقش کنار االن یعنی... الیا

 .دلتنگشم بازم دارم ازش که یکینه وجود با حتی

 

 کرد؟ نرم هم رو من دل که مهرانگیز مهربونی از آه

 

 افتاد برام باستان عصر در که هایاتفاق بهترین از یکی کنم فکر

 .بود زن و مرد این با آشنایی

 

 

 ...نرم و اندلطیف ببین را هاپارچه این بیا افسون-

 



 اختماند نگاهی میداد نشون که رو رنگی آتشی ابریشمی پارچه به

 ...در بار اولین برای که بود لباسی همون جنس هم

 خاطراتم و من به لعنت

 

 .نیست مناسب فرزندم برای اما زیباست آری-

 

 .رفتیم بعدی یحجره به همراهم و داد تکون سری تایید به

 

 یشدم پیدا راحتی به چیزی هر. بود تر باحال و تر شلوغ محلی بازار

 .ادمیزاد جون تا مرغ شیر از

 

 بود، رفته آسیاب به گندم و آرد تهیه برای کارن

 واخرآ اولی  که  خزان جشنها و پاییز برای باید کم کم و بود تیرماه

 .میشدیم آماده بود مهر در دومی و شهریور

 

 .بود داده یاد بهم مهرانگیز رو نهاای



 

 کردن درست برای چیزای چه بودم گفته انگیز مهر به رسیدن از قبل

 فتهگ کارن به رو لیستم هم اون و دارم احتیاج مربا و آلوچه و لواشک

 خیال با مهری و من همین برای کنه فراهم آرد تهیه از بلد تا بود

 .شدیم همیز ریز وسایل و پارچه تهیه مشغول جمع

 

 نگیر های پارچه از بود پر من دست برگشتیم گاری طرف  به وقتی

 .بودم کرده ویار که هایخوراکی و زنبیل

 

 .میکرد جا جابه رو من وسایل تقریبا هم مهری بیچاره و

 

 گندم و آرد از بود کرده پر رو گاری داخل کارن هم طرف اون از

 برای تازه گوشت یکم میوه هایصندوق مرغ و دوماه تا یک برای

 کی داخل گوسفند خود چربی یا حیوانی روغن با رو گوشت)قورمه

 شتهگذ در  بیاد در شده سرخ حالت به گوشت تا میپزن مسی ظرف

 خرت و. ( کردندمی درست حیوان خود پوست داخل رو گوشت این

 .بود الزم جنگل در زندگی برای که  ضروری هایپرت و



 

 .بودند کرده امر انبانو که آنچه از هم این-

 

 

 مهربانم کارن سپاسگذارم-

 

 کارن و مهرانگیز گرفتن قلوه و دل این از گرفت عقم

 نمیکشه؟ خجالت پشمش و ریش از خجالت متری دو مرتیکه

 

 

 با دمش تلف آتشکده بریم پاشین خورد بهم حالم بابا کنید جمع-

 .میرم راه دارم صبح از وضعیتم این

 

 که جوری زد قهقه دقیقا خندید قطفق معترضم لحن به کارن

 شدن امونمتوجه اطرافیان



 :گفتم و زدم کارن عضالنی بازوی به مشت  با

 

 آشوری توله دهنتون ببند کارن-

 

 

 میزنید؟ چرا باشد افسون باشد-

 

 خان تلخک نوه  خوردمی بهش بودن شاه نوه جای کارن خدایی

 به مه رانگیزممه و شم گاری سوار کرد کمکم لبخند با باشه دربار

 .نشست من چفت جا کمبود خاطر

 

 خورد بزرگ تکون یه شکمم توی لجبازم یبچه گاری حرکت با

 :بگم بلند شد باعث که جوری

 

 آخ-

 



 

 شده؟ چه را تو افسون-

 

 

 است؟ خوش حالت افسونک-

 

 :زدم لب صدا بی و زدم لبخندی مهرانگیز نگران لحن به

 

 خورد تکون-

 

 :گفتم بود برگشته سمتم به درجه نود که کارن به رو

 

 افسونک؟ نگو نمیگم مگه خر نره-

 

 :گفت میزد موج داخلش خنده هایرگه که صدای با و  زد یقهقه



 

 یشن همچون زبانت بود بد  اگر است خوش که حالت بانو مکن ناز-

 .افتادنمی بینوایم جان بر عقرب

 

 

 درد آساییتن سرخوش دیگر است کارن افسون، کن رها را او-

 داری؟

 

 

 یزست من علیه بر  باشی اتشوی پشتوانه آنکه جای مهرانگیز-

 کنیمی

 

 

 کردم اضافه کارن به ندارم،رو درد نه-

 

 شخوش یقهقه هم دهنباز شل نکرد دفاع ازت بار یه حاال خبه خبه-



 ماا شوخه و شنگول و شاد همیشه درسته مشکوکه امروز کارن این

 اندازه این تا

 

 جا ینا کردم، نگاهی میشد منتهی آتشکده به که سبزی مسیر به

 .میده بهشت بوی چیزش همه

 ...مردمش یا داشته فرق زمان اون هوای و آب دونمنمی

 

 .زیباست طور این که دارند فرق نیت و هایعقیده شاید

 

 آینده در روز تکنولوژی و امکانات بهترین با هازمین همین مگه

 نالند؟می نداری از مردم چرا پس نیستند؟

 نیستند؟ شاد چرا

 

 دائم اما کنننمی رو اینجا زنهای کارهای سوم یک من دنیای زنهای

 بهترین وجود با هم زمان اون مردهای و انناراضی و میزن غر

 .ناراحتن هم باز امکانت



 

 ...بیشتر حرصت... بیشتر نعمتت چی هر میگن که راسته

 

 حتی چرا اند؟خش بی راونقد مردمش چرا! نعمته وفور که اینجا اما

 رسیده؟ ارث ما به که زمینی از مهربانتر سرزمین این زمین

 

 همین پایه بر فیزیک، یداره العملی عکس عملی هر قانون شاید

 !شده مبنا اتفاق

 به ناو از کن، رفتار طبیعت مادر مثل اون با کن، خوبی زمین به تو

 همید رو بهشت بهت اون و ببر بهره بیشتر نه... نیازت یاندازه

 .کنیممی استفاده نابودیش تا زمین از تکنولوژی عصر مردم ما

 

 تا ونمنفتی انبارهای که جایی تا کشیممی بیرن زمین دل از نفت

 باشند پر بعد ها نسل

 پر برای فقط و نمیرسه عادی مردم دست به برداری بهره این البته

 .هاستگنده کله خالی چشم کردن



 

 نامردی به که هایمیشنآب قطع هیچ برای که یبیشمار درختهای

 ...و میدیم هدر

 سالی، خشک ما نامالیمتی این و طمع و حرص این برابر در زمین 

 ههم راحتی به امروزه که سهمگینی هایطوفان و سیل زلزله خشم،

 میکنه عرضه ما به رو، میبینیم جا

 "داره العملی عکس عملی هر"

 

 یدنم هدیه و بخشندگی و مهربانی اخالص، لبخند، بهم زمان این مرد

 میگیرن هم رو همین برابرش در

 لبخندشون و کم هاشونبیماری ،طوالنی عمرشون که همینه برای

 شادن اما ندارن مارو امکانت صدم یک مردم حقیقیهاین

 ...نداریم ما که چیزی

 

 دممر از که دیگه ارگان صد و... یونسکو و گنیس به میدم حق حاال

 کنن یاد دنیا مردم شادترین عنوان به باستان انایر



 هرامب آتشکده به بعدهای که همدان زیبای آتشکده به رسیدن با

 کی این زدم، دل ته از لبخندی شده، ملی ثبت همدان بهرام یا گور

 عنوان به اون از آیندگان که آنچه هر تونممی من که الهی موهبت

 پاس رو زمان اون از دهمون باقی سنگهای و کننمی یاد گذشته

 .ببینم عالی کیفیت با و واقعی طور به میدارن

 

 میرفتیم پیاده باید رو مسیر از مقداری

 حامله من برای این و بود شده بنا بلند نسبتا تپه یک روی آتشکده

 .بود سخت واقعا

 

 ارنک سفارش به دادم تکیه آتشکده ورودی دیوار به نفسنفس با

 روی رو شنل کاله و بودیم پوشیده شنل مهرانگیز هم و من هم

 ینشناسهآتشکده رو ما کسی نکرده خدایی تا انداختیم صورتمون

 از هم وسطش و سنگی پهن های ستون ساختمون اطراف بود زیبای

 .بود شده تشکیل قسمته دو سنگی کوچیک عمارت یک

 



 فکر بود اصلی ساختمون دور تا دور هم جانبی هایاتاق و هاخونه

 مسئولین اقامت محل کوچک هایکلبه و  هایاتاق این کنم

 .اینجاست

 

 هالیخی نظر از بایستمشاید مقدس مکان این بیرون دادم ترجیح من

 یجایگاه مکان این من نظر از امباشه معمولی دینی مکان یک اینجا

 هاییهود یکنیسه یا و هامسیحی کلیسای مسلمانها، ما مسجد مثل

 آیین به که منی میدم ترجیح پس محترم و مقدس همونقدر و داره

 .مبزن دید رو اطراف و بایستم مکان این بیرون نیستم مردم این

 

 بزرگ درخت چند تپه پشتی دامنه روی آتشکده از دور کمی تقریبا

 شتدر شدمی راجتی به فاصله این از که هایمیوه بود میوه و آلوزرد

 .زد حدس رو بودنشون

 

 یب مهرانگیز و کارن ندیدن با و انداختم آتشکده لداخ به نگاهی 

 .شدم کشیده سمت اون به اختیار

 



 اب و رفتم پایین بود آب جوی یک کنارش که سنگی هایپله از

 .رسوندم هادرخت به رو خودم بدبختی

 

 زشته؟ بکنم میوه ازشون اگه

 .میگرفتم اجازه کاش

 

 .دپرون جا از رو من صدای که بودم درگیر همینجور

 

 



 
 

 آتشکده# از مانده باقی آثار 

 همدان گور بهرام





 

  



حاضر ایران و باستان ایران دیروز و امروز هایآتشکده# از نمایی





 
  



 

 بانو کنید میل هامیوه این از توانیدمی-

 مسیر و آتشکده به پشت کامال دیگه حاال برگشتم صدا سمت به

 وهایم رنگ هم سفید لباش با نورانی مردی روم به رو و بود پلکانی

 .بود ایستاده ریشش و سرش

 

 

 بله؟-

 

 

 نکشاند؟ اینجا به را شما هامیوه این مگر-

 

 

 .نزدم دست کنید باور اما چرا راستش آآ-

 کنم کرف. میکرد تر دلنشین رو صورتش داشت لب روی که لبخندی

 اینجا راهبان از و بود ساله شصت حدودا



 

 

 دااهورامز جز اختیاری صاحب هامیوه این بانو کنید میل توانیدمی-

 آورده ارمغان به بندگانش برای را دارایی این او و ،ندارد

 

 

 خورم؟ب دونه یه دارم اجازه یعنی-

 

 

 بانو آری-

 

 دتش از که درختی سمت به و خندیدم اختیاربی حرف این شنیدن از

 نظر به که زردآلو تریندرشت و رفتم بود کرده خم سر میوه زیادی

 جوی همون توسط که یحوزچه طرف به چیدم رو بود آبدارترین

 داخل زیاد ولع با و شستم داخل رو زردآلو و رفتم شدمی پر آب

 .اشتمگذ دهنم



 

 اون و کردم تشکری مرد دارهاز وجود میوه این از تر خوشمزه مگه

 هامیوه این از تونممی خواممی چقدر هر گفت و داد تکون سری برام

 .بخورم

 

 نمک دراز دست اینکه از قبل امّا رفتم آلو درخت سمت به بار این

 یچیدپ بینیم توی آشنای بوی نسیم، آرام وزش با میوه، چیدن برای

 نگاهی اطراف به تعجب با... اون بوی عشق، یک قدمت به بوی

 .شدم خیاالتی که زدم تشر خودم به کسی ندیدن با انداختم

 کور هاماشت تنش بوی شنید با انداختم میوه پربار درخت به نگاهی

 .رگردمب آتشکده به تا رفتم پلکانی راه سمت به هامیوه خیالبی شد

 

 

 بانو بودی کجا-

 

 :زدم لب کارن به رو بریده نفس با و کرد طی رو هپل آخرین



 

 ..مُردم...وای...میوه...ن...پایی...اون-

 

 به و شهن تبدیل قهقه به تا میکرد کنترل بزور که لبخندی با کارن

 :گفت آروم و اومد سمتم به نکنه توهین مکان این

 

 طلبش در رویت تند پاهای و کرد شکار را چیزی هایتچشم باز-

 آری؟ دش دوان

 

 

 آری-

 

 غارت به را آتشکده تمام تا برویم بیا بارداریت این تو از امان-

 نبردی

 

 



 داری دوست چی هر گفت داد اجازه صاحبش خود گرم؟ غارت من-

 .خوردم آلو زرد دونه یه فقط من بخور

 

 کنون تا را مهرانگیز و من فرزندت این تو غارتگری که آری-

 .آوردیم شانس نخورید

 صاحب؟ کدام

 خوردی؟ را آبدار هایمیوه آن از دانه یک تنها راستی به

 

 زدم خمش و پیچ پر بازوی به مشت با

 

 

 خان؟ تلخک میشه خورده زهرمار مگه -

 .بود پوش سفید آقای یه دونمنمی خوردم، یکی فقط من درضمن

 

 



 به ار خود نشده شب تا برویم بیا گویمی راست تو باشد باشد-

 .برسانیم سرای

 

 بزنم وجل کارن از رفتن راه تند با کردم سعی و برگردوندم رو قهر با

 ندچ هر کارنم و رفتممی راه هاپنگونه شبیه  من وضعیت با گرچه

 یزر ریز و رسوندمی بهم رو خودش بلند کام یک با بار یک دقیقه

 .خندیدمی

 

 با و ردک تکیه گاری به که دیدم رو مهرانگیز رسیدیم گاری به وقتی

 میکنه؟ نگاهمون لبخند

 

 

 افسون؟ بودی کجا-

 

 :گفت و کرد دستی پیش کارن کنم باز زبون اینکه از قبل

 



 سو آن به و  کرده را آتشکده آبدار زردآلوی میل جوان بانوی-

 نهات افسون اما نشود باورت شاید مهرانگیز میدانی بود، شده روانه

 ...خورده آلو زرد یک

 رو ازش چندش با خنده زیر زد مسخرگی حالت به بعد و

 !میکنه اممسخره کشهنمی خجالت گنده مردک برگردوندم

 

 

 اهورامزدا سخاوت و شانس این به کارن جان، بانو کردی خوب-

 مگیر جدی اورا ورزدمی حسادت تو برای

 

 

 .شدم تلف بیفتیم راه کن کمک بیا خان دراز حسوده میدونم-

 

- 

- 

 :گفت مهرانگیز به رو نکار که بودیم هاکلبه نزدیک تقریبا



 

 هایشاهزاده دو هر ایمرده یک در مقام نظر از او من دیدی؟ را او-

 .پیشینیم شاهان

 گریزان من است جنگ و ستیز عاشق او برابریم هم آوری جنگ در

 .کشتن خون از

 

 

 بود گیتی این یشاهزاده اگر شک بی یستبرازنده مرد آری-

 شدمی بزرگ شاهی

 

 

 ید؟میزن حرف کی از-

 

 :گفت روش پیش مسیر از گرفتن نگاه بدون کارن

 



 و هگمتانه حاکم شاه، خشایار ارشد یفرمانده آتانس، فرمانده-

 ردادتی نوادگان از است، چهارم خاندان از گیتی این پیشین شاهزاده

 ...هخامنش زادگان عمو و

 یپ اگر بود آمده آتشکده به ما نیکی خدای اهورامزدا عبادت برای

 اما رسدنمی من قامتی خوش به دیدیمی را او رفتی نمی شکمت

 ...رو بر خوش و زیباست

 

 نهمو برای من؟ قدمی چند بود آتشکده آتانس مبهوت و شدم کر

 کرد؟ نوازش موبینی هایسنسور تنش بوی

 که اول شب همون فقط کیم واقعا من دونستننمی مهرانگیز و کارن

 همیشه برای و دیدم زنی با رو همسرم گفتم آوردم پناه بهشون

 و دادن پناه بهم اضافه پرسش بدون اونها و کردم ترک رو منزلم

 دونستم؟نمی من و بود من قدمی چند آتانس ماه چند از بعد حاال

 کوبه؟می نامنظم اینطوری قلبم چرا

 کنه؟می قراریبی اینجوری امبچه چرا

 طعم از دردناک ردپای یک اون، از کوچیک حضور یک یعنی

 برام؟ است کننده شوکه اینطور خاطراتش



 

 داخل به رو وسایل کردن کمکم مهرانگیز و کارن که مدتی تمام

 ینکها بر مبنی اونا اصرارهای برابر در و کردم سکوت ببرم امکلبه

 تنهای کمی دلم دادم نه جواب برم اونا ایخونه به و نمونم تنها

 یک دلم هادلتنگی مرور کمی خاطرات زدن شخم کمی میخواست

  قراریبی م یک خواستمی رو مردم تن عطر جنس از اشنا بغض

 مدل تنهایم برای کردن ناز یکم و هیچکس برای شدن لوس یکم

 ...آتانسم برای کردمی بیتابی

 

 .بود مهرانگیز و کارن یکلبه از کوچکتر خیلی من یکلبه

 ختت و داشت جنگل به رو پنجره  سمتش یک که چوبی کلبه یک

 تداش قرار شومینه کم یفاصله با من تخت کنار و بود اونجا هم من

 بلم یک و چوبی صندلی یک و کوچک  میز یک شومینه روی روبه

 .بود  حصیری

 



 رارق آهنی هیزمی گاز یک و چوبی یقفسه چند کلبه یدیگه طرف 

 حاصل کا شده خورد چوب از پر بزرگ قفسه یک البته و داشت

 .بود کارن رنج دست

 

 خوردن برای الزم وسایل از بود پر که کوچک انبار یک و

 تهووالب و خونه تنور به که راهروی و انباری و هاقفسه بین خونه در

 هکلب همه دادشت قرار  شد،می ختم نظافت برای کوچک اتاق یک

 از که همین اما شدنمی هم متر ۶۲ نهایت و بود سنگ و چوپ از

 انگیزهدل و رینشی برام بود، خودم

 

 اینجور رو الگرسنه و دائم من که داشت چی آلو زرد اون دونم نمی

 هاماشت گذشته شیرین و تلخ خاطرات یادآوری هم شاید کرد سیر

 .برد قهقرا به رو

 

 اولین از زدم ورق رو ذهنم خاطرات دفتر و نشستم تخت روی

 عمارت، توی بیداریم کردم، باز چشم جنگل توی که یلحظه

 رمگ آغوش و ام آشفته خواب رفتارش، سردی آتانس، با هامکلکل



 سفر راد،مه اومدن امون،رابطه شروع راد،مه اومدن خبر آتانس،

 ...آریانا و خودم خطرات یادآوری شکار، برای

 و انتخی رفتنامون، بازاد هاش،راز و گنجینه آتانس، گرفتن فاصله

 و من که شبی همون دقیقا شب اون و مهراد هایحرف الیا، و آتانس

 .کردیم ترک رو عمارت همیشه برای سپید

 

 

 
 بخشی#

 از-



 خونه-

 آریانا-

 

 

 «آتانس»

 خواهدمی دلمان که ستکاری آخرین سارد زاربیشه در دوانی اسب

 .است نیاز سربازنم آمادگی برای رزمایش این اما دهیم انجام

 

 .دهیم انجام باید و بوده مهم و نیاز شکار این که براستی 

 

 

 ندارید؟ را پا تیز آهوان به تاختن قصد سرورم-

 

 سروم روی بر و زدیم صدابی پوزخندی اشکان خوانی رجز این به

 .شدیم خم کمی



 

 

 ریبگذا جا سر پشت  را همگان که بتازی  چنان خواممی پسر برو-

 قدیمی یار برو

 .دویدمی زاربیشه خم و پیچ میان در طوفان همچون سرو بعد دمی

 

 .بودیم تنها و تک سارد حاشیه هایجنگل در آمدیم خود به تا

 

 

 آوردی؟ کجا به مرا پسر؟ کردی چه-

 

 گُم ارانگ نبود، دیدرسمان در جنگل جز چیز هیچ رفتیم، جلوتر کمی

 .شدیدیم

 

 



 آواره گلجن در را ما که نگفتیم بتاز گفتیم سرو اتسرکشی از امان-

 چموش پسر کن،

 

 ...آواره مقصد بی ما و بود، تاریکی به رو هوا

 

 .کردیم روانه سو آن به راه سیاهی دل در نوری سوی سو با

 

 .نگریستم چوبی( کلبه)هایکومه چند آن به تعجب با

 

 (کوچک و بزرگ) مهتر و کهتر کومه چهار

 راهی و نکردی درنده گرگان اسیر مرا که گذارم سپاس خداوندگار

 .دادی نشانم

 

 راندم، کومه نزدیکی در را سرو

 



 

 ت؟نیس اینجا کسی-

 خواهی؟نمی مهمان کومه(صاحبه)دارنده

 .آمد بیرون کومه از اندام درشت مردی بعد دمی

 

 

 کیستی؟-

 

 

 به را خود صبحگاه تا میدی پناهی مرا ام،کرده گم راه رهگذرم-

 برسانم؟ سارد

 

 

 بروی؟ خوایمی سارد به اینجا از-

 



 .میپاسارگاد در ما و رُم نزدیکی در سارد گوی که پرسید یگونه به

 

 

 چرا؟ آری-

 

 

 .است راه روز نیم سارد تا اینجا از-

 

 

 چی؟-

 .بود همیشه از بلندتر صدایم

 

 

 است؟ راه سارد تا روز نیم که چی یعنی-

 



 

 .است هگمتانه اینجا به شهر نزدیکترین-

 آمدی؟ کجا از مگر

 

 

 رام اسبم انگار ام،آمده سارد هایجنگل به شکار برای هگمتانه از-

 .بوده بلدم راه او کشانده زادگاهش بوی به

 

 

 به صبحگاه باش ما مهمان را امشب نداری زادگاهت تا راهی پس-

 .نیست بیش ساعتی هگمتانه تا اینجا از برو هگمتانه

 «آریانا»

 خشک و کردن درست درگیر همش روز چند این مهرانگیز منو 

 .بودیم زمستون ذخیره کردن

 



 یرینیش یکم کار ایانپ جشن برای و شد تموم کارمون عصر تقریبا

 .گذاشتم گوشت خوراک هم شام کردم، درست

 

 رسوندم کارن کلبه به رو خودم نفس،نفس با

 

 

 کجایید؟ مهری کارن،-

 

 

 شده؟ چه بانو اینجایم-

 

 پشتش زمهی یدسته که دیدم رو کارن و برگشتم عقب به بدبختی با

 دستش شیر سطل انگیزم مهر و بود

 

 فداکاری چنین عشقم برای بودم مهرانگیر جای هم  من اگه

 کردم؟می



 

 شیربز روستای زن یک مثل و گذشتممی آرامشم و آسایش از

 پختم؟می نون و دوختممی

 اب کردم، الیا و آتانس برای و کار این من استساده واقعا جوابش

 :گفتم بود گذشته یادآوری حاصل که غمگینی لبخند

 

 

 نباشید خسته-

 

 

 شده؟ چه بانو سپاس-

 

 

 یلبهک بیاید رو شب داره دوست کارن که هایشیرینی با پختم شام-

 من

 



 

 یهمه خودم نگفتم مگر بارداری تو افسون کاریست چه این آخر-

 کنم؟می را کارها

 

 دادم شاکی انگیزمهر به رو نگاهم خستگی با

 

 

 بیاید هم شما رفتم من شده؟ چی حاال-

 

 طرف به رو اهنر بدم دادن جواب مهلت بهشون اینکه از قبل-

 .کردم کج امکلبه

 

- 

- 

 



 با ارنک و بودند، اومده امکلبه به مهرانگیز و کارن که بود ساعتی دو

 .بود آورده در رو امونروده و دل پدر خودش خاص بازی دلقک

 

 لبهک بیرون از اسب پای صدای که بودم کرده سِرو و شیرینی تازه

 شدت به که صدای شنیدن  با بعد ثانیه چند کنیم، سکوت شد باعث

 .بود آشنا گوشم به

 

 

 نیست؟ اینجا کسی-

 خواهی؟نمی مهمان کومه یدارنده

 

 

 کیست؟ دیگر این-

 

 

 ...نکند ستکسی چه ببین برو کارن دانمنمی-



 

 

 ...افسون چیست؟ برای حالی آشوب این انگیزمهر باش آرام-

 

 

 هم؟-

 

 

 .باشد انگیزمهر به حواست شده؟ چه را تو-

 

 

 نرو کارن-

 

 آیممی مهری-

 



 .آومدم خودم به کارن توسط در شدن کوبیدن با

 

 

 کیست؟ دیگر این-

 

 

 انگیز مهر-

 

 کنه پرت رو مهرانگیز حواس که بود اونقدر صدام لرز

 

 

 شده؟ چه را تو-

 

 

 کن پنهان رو من...رو من کن دور ازم و مرد اون...اون-



 

 

 شناسیمی را بیگانه آن تو مرد؟ کدام-

 

 دادم تکون سر فقط

 

 

 افسون-

 

 

 باشه؟ ببینه و من نزار کن پنهانم کنممی التماست-

 

 

 بانو باش آرام باش آرام باشد-

 



 باشه؟ کن دورش آرومم-

 

 فشرد رو هامدست محکم مهرانگیز

 

 

 بانو باشد-

 .کردیم سکوت کلبه به کارن ورود با

 

 

 .ماست مهمان را شب رودمی هگمتانه به کرده گم راه-

 

 

 کمی به نیاز ببرافسون ما سرای به را او مهربانم کارن باشد-

 .دارد استراحت

 



 به کارن شد باعث و شد جلب به کارن توجه مهرانگیز حرف با

 بیاد سمتم به سرعت

 

 

 نداری؟ رخسار به رنگ چرا افسون-

 

 

 باشه؟ اینجام من بفهمه نزار کن دور رو اون... مرد اون کارن-

 

 

 شناسی؟می را بیگانه این تو مرد، کدام-

 

 

 ویدبگ سخن بعد افسون بگذار برویم مهمانمان نزد اکنون کارن،-

 ...برخیز



 

 

 باشد؟ کن صدایَم نبود خوش حالَت اگر-

 

 

 باشه-

 

 رسوندم پنجره به رو خودم مهرانگیز و کارن رفتن با

 

 قامت دلتنگ چقدر بود ایستاده اونا یکلبه به رو بهم پشت آتانس 

 تنگمه؟ لد اونم یعنی بودم اشمردونه

 

 .شهمی الیا نگران فقط اون نیست نگرانت که معلومه احمق افسون

 



 متس به مهرانگیز و رفتند کلبه داخل  آتانس و کارن بعد کمی

 عسری نیزدمشون دید داشتم نفهمه  اینکه برای اومد من یکلبه

 .نشستم روش و رسوندم مبل به رو خودم

 

 :رسید گوشم به مهرا ارام صدای

 

 افسون-

 

 

 شو داخل-

 

 

 بخواهم اکنون ببرم؟ خوراک توانممی است گرسنه مهمانمان-

 .بردمی زمان کنم طبخ چیزی

 

 



 بزار آره آره-

 

 داخل رو بود مونده شام از که غذای از کمی و شدم بلند سختی با

 جام و میوه پر ظرف و هاشیرینی همراه به ریختم چوبی بشقاب

 ادمد انگیز مهر دست به و گذاشتم بزرگ سینی یک داخل شربت

 

 

 بانو سپاس-

 

 

 خواهش-

 

 

 گفت و زد دریا به دلو بالخره اما گفتن برای داشت تعلل... )افسون-

 خواهم دار راز بدان پس هستم خواهرت همچون من شد چه هر(

 .بود



 

 

 .میدونم گذارم سپاس-

 .کردم جور و جمع رو خونه آشفته حال با مهرانگیز رفتن با

 

 اینجا؟ اومده چرا

 

 فهمیده؟ کنهن

 

 کرده گم رو راه گفت کارن اما

 

 هبچ و گذاشته تاثیر جسمم روی که بود بد قدری به روحیم حال

 .کردمی قراریبی

 

 !ه؟میکن تابیبی طوری این که شده پدرش حضور متوجه هم شاید



 کردی؟ چیکار باهامون تو آتانس آخ

 ؟بیاری سرم و بال این که داشت ارزش حکومت به رسیدن یعنی

 «آتانس»

 دیگر یکومه داخل بود کرده خطاب کارن را خود که مردی با

 .شدیم

 

 ایم؟دیده کجا قبال را مرد این

 

 .آوردیم در را شنل و باز را بندمان رو تامل کمی با

 

 :گفت سخن سختی به و کرد نگاهم مبهوت مرد

 

 آتانس؟ شاهپور-

 

 



 شناسید؟می مرا-

 

 

 نشناسم؟ را مسرزمین ارشد فرمانده توانمی مگر-

 

 .زدیم نیکش و راست سخنان به لبخندی

 

 

 .دیدمت کجا آورمنمی یاد به اما آشنایی نگاهم در نیز تو-

 

 

 .بودم سربازتان زمانی کارن من-

 

. است خدمتگزار یک از تر فرا چیز آشنایش نگاه من؟ سرباز

 ...او...او



 

 .است اشکپور فرزند و آشوری شاهپور یک  شک بی کارن

 

 

 .باشم گرفته خدمت به را شاهزادگان ندارم دیا به-

 

 .لرزاند را کومه پروایشبی یقهقه

 

 

 جوان شاهپور شناختید مرا پس-

 

 

 بیشتر نه امگیتی این یفرمانده تنها من کارن مکن خطابم اینگونه-

 

 



 رادسپه پسر سرزمین این در است زد زبان تو فروتنی-

 

 

 .نیست اینگونه-

 

 آمد جلو قدمی کارن

 

  را قدیمی دوست یک آغوش برای دلتنگی رفع توانممی-

 کنم؟ درخواست

 

 .کشیدم آغوش به را او خنده با

 

 زن آن حال شدیم جدا آغوشش از کارن، همراهِ جوان بانو ورود با

 آنها ازدواج است، دهم خاندان از دختری مهرانگیز او شناختم را

 ن؟نشناختشا شود،می مگر انداخت راه به سارد در آشوبی

 



 

 سروم...سر-

 

 

 مهرانگیز بانو-

 

 

 ...شما خداوندگارا-

 

 

 آتانسم فرمانده بانو آری-

 

 .بودیم نشسته فروزان آتش کنار در ما سه هر بعد دمی

 

 



 !بانو خوردم تاکنون که بود خوراکی بهترین خوراک این-

 

 

 !همسرم نه کرده درست خواهرم را این-

 

 

 !خواهرت؟-

 

 

 .دیگریست یکومه در او آری-

 

 

 اینجاست؟-

 

 



 ریاناآ بانو با امشنیده کردی چه تو است، باردار خفته اکنون آری-

 بستی پیمان زردوان دختر

 

 .خوردم افسوس خود بر دل در گذشته برما  آنچه یادآوری با

 

 

 در را وانزرد رفته، پاسارگارد به اکنون بستیم پیمان آریانا با آری-

 به رفتنگ آرام برای نوناک شد بیمار آریانا و کشتند هگمتانه مسیر

 .رفته پاسارگاد

 

 .ببخشد نیرنگ این برای مرا یزدان

 

 

 کاری نیرنگ جز گر حیله مرد آن مرده؟ زردوان راستی به-

 .کردنمی

 



 

 .بود  او کار نیرنگ که راستی به آری-

 

 

 کودکی همان در دخترک امدیده اورا جوانی در کردی چه آریانا با-

 .انداختمی اهریمن یاد مرا

 

  ما برا یزدان سوی از هدیه یک او نبود اهریمن بود چه هر افسون

 .بود

 

 

 ...ناتوان من و است دراز داستانش نیست اینگونه-

 

 

 گیر آرام دمی بیا ببخشد، مرا یزدان-



 دمی تا شدیم همراه کارن  با پوشاند را هایملب دردمند لبخندی

 .ببریم یاد از را گذشته درد و خفته

 

 دوانده ریشه جانم در و  ستکاری زخمی ردد این گرچه

 «آریانا»

 ازم رو خواب گذشته خیال و فکر نذاشتم هم روی چشم شب تمام

 .بود گرفته

 

 چیکار باردارم من بفهمه اگه من قدمی چند در اینجاست آتانس

 الیا؟ سمت میره هم باز کنه؟می

 

 و کردم جدا تخت ازت رو امخسته تن بیرون از صدای شنیدن با

 .رسوندم خونه جلوی یپنجره و در به رو خودم

 



 به رو کارن همراه به همیشگی اخم همون با جذابم مرد من آتانس

 تدس به رو سرو افسار و بود ایستاده اینجا کوچیک اصطبل روی

 .داشت

 

 .دمش پنهان سریع ترس از کرد نگاه من طرف به و برگشت ناگهان

 

 فهمید؟

 باشه نفهمیده خدایا

 آغوش در رو کارن آتانس انداختم نگاهی دوباره  دقیقه چند از بعد

 .رفت تاخت به و شد اسب سوار و گرفت

 

 .شدم زنده و  مُردم خالیش جای خیره پنجره پشت من رفت اون

 

 شامتما منتظر که دادم کارنی به و گرفتم رفتنش مسیر از نگاه

 چه بدم توضیح بهشون باید و رسیده معود زمان کنم فکر کردمی

 خبره؟



 

 

- 

- 

 

 از شد باعث که دیدم را زنی همسرم بستر در  من قبل هاماه-

 .بیاورم پناه جنگل به و رانده عمارتش

 

 

 افسون گویمی چی چی؟-

 

 .دادم ادامه مهرانگیز شده شکه لحن به توجه بی

 

 

 ...هستم، نهم خاندان از زردوان دختر آریانا من-



 

 دنش باعث مهرانگیزم درشت هایچشم و کارن یشده خشک قیافه

 .کنم سکوت

 

 

 ما بر غارتگران امدیممی هگمتانه به پدرم همراه به که مادامی-

 آتانس مخصوص پزشک پاتیس من، جز کشتند را همه و تاختن

 و گذشته به که آنچه هر همان برای و دیده ضربه سرم که گفت

 .درمانم بی ددر شد فراموشی بردم، یاد از شدهمی مربوط ام خانواده

 

 

 پی از روزها کرد خطاب همسرم را خود آتانس واقعه، آن از بعد-

 ذاریگ شکر جشن شب...اینکه تا بودم خوشبخت من گذشتند هم

 عاشق مهندی الیا و آتانس آنکه بر مبنی رسید من به خبری پیوندمان

 سآتان بیشتر قدرت برای وسیله تنها من و هستند هم معشوق و

 .بودم



 

 نمود سردی من با و کرد ترکم شب نیمه آتانس وقتی اما کردمن باور

 .میرود او سرای به تاریکی از پس الیا که دیدم چشم به

 

 و ترک را عمارت برساندم اشمعشوقه به را آتانس آنکه برای

 ...شدم جنگل یآواره

 

 

 هستی؟ آریانا تو...تو-

 

 کرده بزرگ کشف یک کارن انگار

 

 

 آری-

 



 

 .است پاسارگاد آریانا گفت هک آتانس... اما-

 

 گفت؟ اینو اون-

 

 ی؟میشناس کجا از رو آتانس تو ببینم کن صبر کالش، دروغگوی

 

 

 نشناسم اورا شودمی مگر شاهپورم یک خود من بانو رفته یادت-

 را؟ امکودکی دوست

 

 

 نه؟ مگه اینجام من نمیگی اون به تو کارن-

 

 



 کنی؟می حمل را فرزندش تو داندنمی او-

 

 

 نه؟ مگه نمیگی دونه،نمی-

 

 

 ...بگو باید-

 

 

 باشه؟ نگو مهرانگیز جون تورو کارن-

 

 

 یزمهرانگ قاطع لحن کارن نه مگر گفت نخواهد چیز کسی به کارن-

 .شد کارن و من سکوت باعث

 



 

 نگویم؟ چرا-

 

 

 ادربر یک مثل پس اینجاست خواهرم گفتی آتانس به دوش تو-

 کن رفتار

 

 

 .شد گرم قلبم مهرانگیز حمایت از-

 

 

 و رنکا خواهر تو پس زین بودی او همسر ببر یاد از نیز تو افسون-

 ...هستی ما

 

** 



 

 ترتپل خودم و گردتر من شکم و گذشتندمی هم پس از هاروز

 هامپنگون نسل از من رسیدم باور این به واقعا دیگه شدممی

 

 از شتربی امبچه تحرک میگذره هفته سه دیدم رو آتانس که شبی از

 یباردار خبر روزا این خوب خبر تنها تر گرفته من حال و شد قبل

 ...انگیزمهر

 

 فتارر یگونه به و چرخهمی زندگیش شمع دور پروانه یک مثل کارن

 .رسیدم داره شیشه بار یارو یکلمه همون مصادق به که کنهمی

 

 شهشی بار انگیزمهر که نداشتم شک نبودم حامله خودم اگه یعنی

 .داره

 

 

 افسون-



 

 

 هوم-

 

 کنی؟می فکر عمیق اینچنین چیزی چه به-

 

 

 تو به-

 

 

 من؟-

 

 

 .کنممی حسودی بهت دارم مهری آره-



 و تنشس روم به رو و شد بلند کنارم سنگ روی از سریع مهرانگیز

 .گرفت دستش توی رو تپلم هایدست

 

 

 جان بانو چرا-

 ادمدمی هرودخون رنگ نیلی هایآب تبلور به رو نگاهم که همونجور

 .کردم زمزمه

 

 

 اصال  ؟چی من اما مراقبته فرشته یک مثل کارن چون خوشبختی تو-

 باردارم دونهنمی آتانس

 

 

 افسون؟-

 

 



 هوووم-

 

 

 رها را اندوه و غم شدی، خواستارش خودت که ستمسیری این-

 بانو رسدمی آسیب کودکت به کن

 

 گاهن اون از ترسخت اما سختیه کار خروشان رود این از گرفتن نگاه

 انگیزهمهر های یقهوه به کردن

 

 

 داپی اش کله سرو باز تا کارن پیش نمیری چرا انگیزمهر خوبم-

 نریخته؟ بهم رو آرامشم و نشده

 

 

 .رفتم بانو باشد-

 



 ماهه پنج کهامانتی و کردم لباسم وارد رو دستم انگیزمهر رفتن با

 .کشیدم بیرون رو همراهمه

 

 یک بستن نقش باعث سرخش برق ینا و کردم نگاهی بهش

 شد، لبم روی پوزخند

 ثباع و خودم زندگی به من برگشت باعث چیزی قدرت گردنبند

 میشه؟ من مرد رسیدن قدرت به

 الیا؟ مرد یا من مرد

 

 شدمی هامشریان داخل قوی جریان ایجاد باعث گردنبند لمس

 حس و قدرت این هم بطن در کودک حتی قدرت، جنس از جریانی

 .کردمی

 

 یزاده شاه من دادهستشه هم من پسر هایرگ توی مهران خون

 ...تختم بی

 .کرد ردیف را خطرات جورچین اراده بی مغزم



 .کردم پیدا شدم بارداریم متوجه که روزی رو گردنبند

 

 آورده برام عروسیم روز پاسارگاد از که بود یصندوقچه داخل

 صندوقچه اخر یلحظه م،کرد ترک رو عمارت که شبی یادمه بودند

 .برداشتمش اراده بی و دیدم رو

 

 .شم قرمست اینجا کمکشون به انگیز،مهر با دیدارم از بعد هفته یک

 

 یک از کمتر و شد آغاز هامسرگیج و تهوع حالت که هایروز همون

 .اومد باال شکمم بعد ماه

 

 ات که یصندوقچه و جواهراتم و پول و سکه بر عالوه فهمیدم من و 

 خودم با هم رو آتانس فرزند نداشتم، رو شوارسی وقت روز اون

 .آوردم

 



 همیدنف شامل که اعصبانیتی با کالفکی و حالیبی شدت از روز همون

 بود بارداریم

 زمین روی هم آریانا یصندوقچه وسط این ریختم بهم رو چیز همه

 متوجه کنم جمعش کردم قصد وقتی شد پخش محتواش و افتاد

 دیدم و چیزی کنم همش سر خواستم وقتی و شدم کفش گیشکست

 .بود شده ساز جا که رنگی سرخ گردنبند کردمنمی باور که

 

 زا که برقی باشه شده وصل برق بهم انگار کردم لمسش وقتی

 رورم با حافطه برگشت این برگشت واقعیم خاطرات تمام شوکش

 .بود یکی آریانا خاطرات دیدن و

 

 برگردم، چطور دونممی حتی اومدم کجا از و کیم دونممی حاال من

 هب عشقم و شدفرزندم واقعیم دنیای من برگشت مانع چیز دو اما

 ...آتانس

 

 شیدهک پدرش به دادمشه ندارم شک کشیدم درشتم شکم به دستی

 !شهمی قوی و درشت پسر و



 

 گردنبند اگر و است شاهزاده یک آتانس شاه، هدیه یعنی دادشه

 .ودب اشملکه هم الیا و شدمی شاه شک بی آوردمی بدست رو سرخ

 باشه ولیعهدش بود ممکن من پسر و

 

 .کردم تباه خواسته نا رو اینها یهمه من اما

 یزیچ به تا برسونم آتانس به جور یک رو گردنبند خواستم بارها

 که خوامنمی دلم ته اما برسه کرد قربانی رو من خاطرش به که

 رو گردنبند پس بدم، دست از رو  برگشت برای دستاویزم آخرین

 .کردم آویزون گردنم به

 

 شهب ایجاد من خاطر به ممکنه که یآینده بازار آشفته خیالبی من

 نه؟ مگه خودخواهم شدم

 مهران به که قدرتی قراره من دادشه که کنممی فکر گاهی حتی

 سمشا انتخاب دالیل از یوی شاید بگیره دست به رو بود بخشیده

 ...شاه یک است شاهزاده یک اون بوده همین



 نحس روز اون به بردند گذشته به رو من افکارم باز

 

 عاشق رنف دو بفهمی اگه پرسیدم الیا از که وقتی درست قبل ماه چند

 ههمرا میرم گفت اون و کنی؟می چیکار شدی مانع تو و هستند هم

 ...تا رفتم آتانس اتاق به الیا

 «آتانس»

 

 

 دهد؟ پوشش را( غرب)باختر هایمرز سارد قشون نگفتیم مگر-

 د؟بزنن اتش را هایمانکومه و بتازند ما مرز بر ناشناسان باید چرا

 

 

 .شدیم غافل ما و بود* سروش استانه در سرورم-

 

 .هانداخت خطر به مرا مردم او نیست بیش فریبی و دروغ سخنانش



 

 

 مردمانما؟ جان از چه؟ از شدید غافل-

 

 

 مسرور-

 

 :غریدم

 

 مَرد شو ساکت-

 

 

 اتانس باش آرام-

 

 



 .آوردند من مردان و زنان سر بر چه یدیده هومان باشم آرام-

 

 

 برای حال آشفتگی این شدخواهم راوانه سو آن به من باش، آرام-

 است؟ اولشان بار مگر چیست

 

 داشت را مردک این دریدن قصد خصمانه که هایدندان میان از

 :غریدم

 

 هومان-

 

 

 و افرادت شوریدگی جز خشمت آتانس باش آرام هیس-

 .داشت نخواهد بر در چیزی مخالفتشان

 



 دیگران به چیزی من سوی از خشم جز ایام این است هومان با حق

 سربازانم یمعرکه به را خود و کردم گرد عقب  پس نرسیده

 .کرد خواهد آرام مرا شمشیران چکاوک ندارم شک رساندم،

 

 ستفرمانبردای نعنی به ااوست در) سُروش*

 او اموخته مردم به را نیابش و کردن زمزمه که است ایزدی سروش

 نیایش به را مردم و زده بانک آفتاب طلوع از قبل که است ایزدی

 .خواندمی فرا پروردگار

 

 اما گرددمی برگذار سروش جشن ماه هر هفدهم باستان ایران در

 و بوده برخوردا یشترب اهمیت از فرودین هفدهم در جشن این

 ...دارد نام سروشگان

 

 حتما کنممی پیشنهاد میشه ارائه عکس قالب در مطلب یادامه

 (عالیه بخونید

 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 .خواندمی فرا آرامش به مرا هم، به شمشیرها برخورد صدای

 

 است، پیش است دگرگون حالم امروز

 .است من یروزه هر کار مرگ پای تا مبارزه که هاستماه

 



 گذردمی بودم غربی عمارت در که روزی  از روز وهفدهماهچهار االن

 ایبر را عمارت آن روز ده از بعد نیز من افسون رفتن از پس درست

 .آمدم اصلی عمارت به و کردم ترک همیشه

 

 عمارت آن رادمه کاری یضربه و  عزیزانم و  افسون خیانت از پس

 .نیاورد ارمغان به زیچی برایم افسوس و درد جز

 

 

 ...برادر-

 .گشتم باز عقب به عرق از خیس روی و سر با

 

 

 خواهر-

 



 هومانم یخوانده فرزند نیز من آنکه پاس به هومان دختر خواهرم،

 ات نمود یاری پاسارگاد در مرا او کرده، حالم به بسیاری هایکمک

 .بشناسم را آریانا

 

 دنمو امیاری الیا قالب در بود عمارتم مهمان افسون که هایروز تمام

 .نمایم حفاظت هانارفیق و هانااهل گزند در خود او از تا

 

 ارزانی من به توانستمی یزادان که ستخواهری ترینمهربان او

 .دهد

 

 

 مهربانم پاکدخت بلی-

 «آتانس»

 جدایی از قبل ماه۶

 هگمتانه-

 



 واردش و سخت شود من بانوی است قرار فریبا دخت آن اینکه باور

 .است

 

 .بود خواهد او بطن در من فرزند دیگر ساعتی از کمتر

 

 ؟کرد زندگی او بی توانمی مگر ماندمی من اسیر او همیشه برای و

 

 .میرفت رژه سرم در هومان صبحگاه هایحرف

 

( 

 گنجینه این نابودی برای پاک خون به تو است درست آتانس-

 !کنی پایبند دنیا نای در را افسون توانینمی اما نیازمندی

 

 شدنیست این باشد داشته مرا فرزند او که مادامی توانمنمی چرا-

 



 

 یراه گنجینه نابودی از بعد باید نیست دوران این مال دختر آن-

 گردد سرزمینش

 

 

 ستگیتی این از من سهم افسون هومان توانمنمی-

 

 

 نخواهد بعد هاینسل برای سختی جز اینجا در دختر آن بودن-

 .گویدمی پیشگو را این شتدا

 

 

 همسر سوناف َشپیشگویی این با کند لعنتش   خدا پیشگو پیشگو-

 .ماند خواهد من همسر و است من

 

 



 ریزی خون و مرگ بودنش دوران این در نه اما ماندمی تو همسر او-

 بوی وجودش بند بند اما دارد بلندی بخت گرچه دختر آن دارد

 دهدمی را رانمه فرزندان یریخته هایخون

 

 

 من همسر او کشید نخواهم دست افسون از من هومان ستکافی-

 .ماندمی همسرم و است

 

 زندگانی این در کنکون تا من مگر است من برای مهران هدیه او

 ام؟چشیده را خوشی

 

 

 آتانس-

 

 او زد دامن را امآشفته حال هیچ که نکرد آرامم هومان یناله

 گذشته چه من بر دانستنی



 

 

 ... (جانم از بیشتر خواهممی را او-

 

 .کشدمی را انتظارم و آمده سارد از پیکی که آورد خبر ندیمه

 

 شدن خارج از قبل ندیدم را هیچکس شدم سرایم وارد که مادامی

 .بود تخت روی بر که افتاده پوستین به چشمم

 

 

 آمده؟ کجا از دیگر این-

 

( 

 سرزمینم ارشد یدهفرمان آتانس شما به دارتان وفا یار از-

 



 

 طبق سرورم هستم مهم پیغامی حامل  ساوش شما  یار من-

 اب مخفیانه طور به آریانا همسرتان شدم متوجه من شما یخواسته

 پنهان میانشان در چیزی هیچ که یگونه به دارد، رابطه رادمه

 .(نیست

 

 .است من جاسوس که بود مردی ساوش

 

 .است بیگانه او با گفتن سخن چنین این

 

 خواندم هک آنچه به توجهبی نیست بیش یدسیسه نامه این شک بی 

 .گشتم افسون با سرایم یروانه

 

 .است من انتظار در دخترکم

 مرا او مقتدر گونه همان فروزان گونه همان است آتش افسون

 .سوزاندمی



 

 .گرفتیم بر در را او و شدیم نزدیکش آرام

 

 خوشنود مرا این و شده ختهسا من آغوش برای تنها ظریفش تن

 .کنندمی

 

 :زدیم پچ آرام

 

 

 آریانا-

 

 :گشود سخن به لب لرزان آغوشم در

 

 ی...بل-

 



 

 .نمیرسانم گزندی تو به ما مشو هراسان-

 

 .پرستممی را تنش عاشقانه دهدمی بهار همیشه هایگل عطر بوی

 

 .هراسمنمی-

 

 .نبود آرام چرا دانمنمی اما هایمانتن شدن یکی از نه هراسیدنمی

 

 نفس را بویش امشامه و کردندمی ستایش را تنش هایمدست

 .کشیدمی

 

 .اهورامزداست هدیه او است من خدای دخترک این

 



 اما ودمب خشمگین بود انداخته تنمان بین هالباس که یفاصله این از 

 حالی با سختی به را هایشلباس تک تک دخترک آرامش برای

 .آوردم در دگرگون

 

 هآفرید نرمش پوست.ندیدم سرزمین این کجایهیچ را تنش طعم

 جانم و چشم کردن قراربی برای بود شدا

 

 .ودب برده یغما به را جانم و کرده پیش از تر تاببی مرا ناالنش حال

 

 .خواستیممی را تنش کامل دلمان

 زدیم؟ پچ زناننفس

 

 ...توانیممی آریانا-

 

 .کرد خودبی خود از مرا و داد ار اجازه این آتشینش بانگاه

 



 وجود در که داشتم را آدمی حس بود اختیار بی هایمانبدن حرکت

 شده کشیده اسارت به دیگری

 داره خودمون من ماه)  من دختماه.نبود گو باز قابل خوشایندم حس

 به ندک افسون مرا که یگونه به تازه و بود بکر(مثال میکنه نازش

 .است افسون که راستی

 

 .بود ناخوشایدنش حال گواه سپیدش رخسار و دردمندش نگاه

 

 ناب است بکر من دختماه باشد اینگونه باید

 ره  حال بعد کمی خواندیم فرا آرانش به را او مشتاق هایبوسه با

 حال تمام پاک خون ندیدن با اما آرام هایمانجان بود خوش دو

 .گشت تباه خوشم

 

 .(ندارد رادمه با نهانیپ چیز هیچ آریانا شما همسر)

 

 ( هستند باغ در رادمه فرمانده با آریانا بانو سرورم)



 

 بوده؟ رادمه بسترهم من از پیش افسون

 رادمه کنار خنده و شادی با باغ در امروز چرا پس نیست چنین اگر

 گذراند؟می زمان

 شودنمی باورم

 و گذاشته نهات نزار حالی با را دختمماه کنممی چه بدانم انکه بی

 .نمودم ترک را عمارت

 

 شا زهرآگین خنجر کسی شده پا به آتشی امسینه در کنممی حس

 .کرده فرو قلبم در را

 

 بود؟ دیگری با من از پیش من افسون دهممی جان دارم

 

 .کردمی پیش از بدتر را حالم سرم دَوران

 هچ نمدانمی سرزمین یک یفرمانده آتانس من کنم چه دانمنمی من

 کنم



 «دانای کل»

 

 شودمی مگر دیگر است مرد بود، متشنج هایشروز این اعصاب

 گیرد؟ آرام او و( بوده دیگری با همسرت) بدهند پیغام

 

 هایحرف هزارم، یک اگر بود، گرفته نیز المصبش خود از دلش

 از و کرده رها تنها تخت در را عروسش نو او باشد دروغ اششنیده

 قح در اجحافی اینچنین گریمردانه کجای آخر ودب گریخته میدان

 .پذیردمی را دخترک

 

 هایدیوار به را خود سرگردان روحی مثل حادثه آن ابتدایی هایروز

 .تردید جنس از هایدیوار کوبید،می پیرامونش نامرئی

 

 هب دست بود، مطلع عاشق دل از و دیده را اشآشفته حال که هومان

 .اشدب  کار در یدسیسه شاید که بود کرده اضیر را او و شده دامنش

 



  در شواقعی خود از تنفر بذر تا بود شده باعث موضوع همین 

 .کند آبیاری را  آن  امانش بی هایتردید و بزند جوانه  جانش

 

 پس ار او دخترکش حرمتی بی این برای نکند باشد دسیسه نکند

 بزند؟

 

 گاهی و نفی اورا کارهای هیگا که جمالتی از بود شده پر مرد مغز

 .دادمی او به حق هم

 

 این راز که کرده یاد سوگند مادرش از مهربانتر خواهر سوی آن از

 سخن مرد به افسون خالص عشق از درنگ بی او بفهمد، را نامه

 .ندارد مانند که یافسانه عشقی گفت،ازمی

 

 ایهپرده و کند آرام را مرد شیرینش هایحرف با داشت سعی و

 .بزند کنار را تردید

 



 شافراد ترین امین و بهترین جانب از سخنان این شنیدند با مرد

 جان کمان و شمشیر بین نبرد میدان در را شب روز و شده دیوانه

 .دادمی

 

 شدخترک بود، آرامش جستجوی در شمشیرها نفیر با او که حالی در

 هوسیل بر یمبن " رادمه  از که کلماتی تک تک میان در عمارت در

 وابج بود آورده زبان بر "هم به آتانس و الیا عشق و بودنش قدرت

 نهکی جنس از درشت  نوشته یک و کردمی جستجو را هایشسئوال

 زمتال دیگه حاال و بودی قدرتش وسیله تو "بود شده هک سرش در

 "نداره

 

 دست داشتند سر در که دروغین و پوچ افکار میان در آنها دوی  هر

 پوسیده میدان این از خالصی برای راهی کدام هیچ و زدندمی پا و

 .کردندنمی پیدا

 

 یآس را شهر طبیبان و هاقابله تمام پاک خون راز جستجوی در الیا 

 .بود کرده



 

 خون و باشد باکره تواندمی دختری آیا بداند خواستمی فقط او

 باشد؟ نداشته باکرگی

 کرده زمزمه را نه صدا یک همه که طبیب و قابله هاده میان در و

 الجون  و داشت سن سال صد از بیش که شهر قابله پیرترین بودند،

 گفت شکی هیچبی  بود، فلج کمر از و

 ات آنها ندارد بکارت خون اندباکره که هستند محدودی دختران"

 زفاف شب ماند، خواهند باکره نیاوردند پسری فرزند که روزی

 با نزدیکی هر و شب هر آنها دارند دیگر دختران از تریسخت

 "است دیگر  زفاف برایشان شوهر

 هک قرارشان طبق و شد عمارت روانه راز این یافتن از خوشحال الیا

 شده، بسته این از پیش

 فهمید را رادسپه مرگ راز هومان که روزی درست ترپیش خیلی

 قراری ،ودندب پایبند آن به سه هر و شود نوشته بینشان متنی انکهبی

 ارانتظ به آتانس اتاق در شب نیم از بعد فهمید چه هر کس هر که

 .بنشیند

 



 و آریانا روزانه گزارش مطلق تاریکی از بعد شب هر  همین برای  

 هک زمانی تا دادند،می آتانس به را  فهمیدند که را چه هر و پاتیس

 یاناپ را کار این و نیست دخترک آن آریانا رسیدند یقین به سه هر

 .دادند

 

 .ودب برادرش همسر پاکی حامل او بود دیگر خبری حامل بار این الیا

 

 رس پشت دیگری از پس یکی  را عمارت هایسالن  خوشحالی با الیا

 .رساند روزهایش این زدهغم برادر به را خود و گذاشت

 

 و شکست هم در او شادی دیدن با که چشمی دو از بود غافل اما

 شتالش دانستنمی او لغزیدن گونه روی بر مهابا بی که هایاشک

 کی هایچشم از اکنون هم برادرش زندگانی داشتن نگه سرپا برای

 .شد هیچ و ریخت فرو زن

 



  را  زرا این کجا از بداند تا بود رفته ساوش سراغ به هومان طرفی از 

 .شد مجنون و دیوانه دانست که چیزی با اما فهمیده

 

 پیکی و شده کشته مرموزی طرز به که است ماهیک حدود ساوش

 رد آتانس که حالی در رفته اشخانواده دلداری به آتانس سوی از

 .بود اطالعبی خبر این از حقیقت

 

 !بدواند موش دارد قصد میان این در نفر یک

 

 عمارت تا ساوش زندگی محل یدهکده از را هومان مغز که فکری

 .بود کرده سوراخ آتانس

 

 .کندمی هموار را گنجینه به رسیدن راه دارد دریغانه بی نفر یک

 

 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 از تر اکپ بود پاک گرفتبانویش آرام الیا سخنان شنیدند با آتانس

 .کردمی آرام را دخترک و کرده دلجویی باید بهار همیشه هایگل

 

 اب بود امده هومان نیانجامید طول به بیشتر دقایقی شادی این اما

 .بودند شکن کمر که هایخبر تازه، هایخبر

 

 قدرت چقدر مرد یک مگر است شکن کمر هانابرادری از خشم

 دارد؟ تحمل

 



 وهک داندمی خدا فقط اما ایستاده کوه یک مرد نام پشت است درست

 .شکندمی هم

 

 خونش هم هاینابرادرانه از نه بار این او شکست دیگر بار آتانس

 .شکست دخترکش با ودشخ هاینامالیمتی از بلکه

 

 بردن میدان به را خود هاکردن اشتباه و هانفهمیدن این از خشمگین

 جای هک زد شمیشیر انقدر و جنگید قدَرش سربازان با آنقدر و رساند

 .نماند تنش بر سالم

 هروان جبر به را او اشخوانده پسر آشفته حال این از دلگیر هومان

 اتاق به  که خواست و فرستاد  پاتیس برای پیکی و کرد، اتاقش

 کاش نالید دل در و کند تیمار را اشزخمی تن تا بیاید آتانس

 زخم وحر و بیاید تا بفرستم افسون پی در هم را کسی توانستممی

 .کند تیمار نیز  را مرد این یخورده

 

 به را خود تا بود راهی دنبال زمانی هر از تر آشفته آتانس

 .ساندبر الیا به را او که راهی دنبال اشمعشوقه و  برساند اشمعشوقه



 

 مانع اینکه خیال در دیگر و دادمی جان دیگری برای یکی

 نفس اشمعشوقه به او رساند برای راهی دنبال است اشمعشوقه

 .دادمی

 

 .بودند غافل هم از و سوختندمی هم طلب در دو هر غریبانه چه و

 

 .دارد حرف دنیا یک شدادن انجام اما است حرف شش اشتباه

 

 کاراف با مردی گرچه نمود قضاوت را دخترکش کرد اشتباه آتانس

 چیست؟ ارتجاعی هایمنت داندمی چه سنتی

 

 از و بشنود را مردش سخنان آنکهبی کرد اشتباه افسون

 او بگوید آتانس به رادمه سخنان و هایمنت یدرباره هایشدانسته

 .گذاشت تنها را

 



 .خوردند را یشانباهاشت چوب دو هر

 .داد جان یکی آن شد دیوانه یکی

 

 ...اشتباه و عشق تفسیر است این

 

 فسونا بود، تنش تیمار درگیر آتانس اتاق در که پاتیس با همزمان

 .کردمی پیچ سئوال را الیا خود کردن قانع برای دلیلی پی در

 

 حمامز افکار به تاییدی مهر ندانسته  سخنانش با الیا که مادامی

 روزاهااین آتانس چرا که بود این اندیشه در رادمه زد،می دخترک

 دقص و نبرده بین از را گنجینه نکند کندمی تمرین وار دیوانه

 رنگ سفید قسمت همان درونش از ندای اما  دارد؟ حکومت

 آتانس به عشق و زنده را وجدانش عذاب که یتکیه همان وجودش،

 دمر ستکافی) میزد نهیب او به دهدمی پرورش را هایشبرادرانه و

 (است عالم این مرد مردترین او شناسینمی را آتانس تو مگر

 



 برادر هایروز این حال گنجکاوی نشد باعث اتاق در رفتن رو قدم

 هب را اتاقش شتاب با پس شود خیالبی را امروزش دشمن و دیروز

 .کرد ترک آتانس اتاق مقصد

 

 میمتص نیست بیش مزاحمی بود شده ئنمطم که دخترک سو آن از

 .برود روزهایشاین نامرد مرد سرای به گرفت

 

 .بودند کرده شرکت تلپاتی یک در آنها یهمه انگار

 

 انسآت اتاق به رساند نقطه یک به را خود مختلف دالیلی به همزمان

 ...پایانش که ستماجرای شروع این و

 سوز خانمان ستیآواره دلتنگی

 ردبگی ورود یاجازه و بزن در آنکه بی پنهان دردی و خشم با آریانا

 شد آتاتس اتاق وارد

 ردم جستجوی به ورود از بعد بالفاصله دخترک یتشنه هایچشم

 .دید تخت روی بر نشسته را او و آمد در گردش به



 

 رادهم یمتوجه نه که بود مرد دیدار تشنه نفهمش زبان قلب آنقدر

 در ویجل شده خشک پاتیس متوجه نه و شد صندی روی بر نشسته

 خانگی گرمابه

 

 ار مردی فقط او ندید هم را آتانسش کنار در ایستاده هومان حتی

 نارک کم کم مرد یزده بهت نگاه کردمی نگاهش متعجب که دیدمی

 .شد کاشته آن در دلتنگی بذر و رفت

 

 .بود قلبش هایروز این موزون دخترک دلتنگ چقدر

 

 رشس پشت الیای با نگاهی نیم مرد مشتاق نگاه دیدن با دخترک اما

 دیدنش با که داری دوسش آونقدر یعنی: )نالید دل در و انداخت

 (بشه؟ بارون ستاره هاتچشم

 

 .یددنمی را کسی او جز که مرد یدلخسته نگاه از بود غافل دخترک



 

 .شکستمی حضار متشنج افکار را اتاق سهمگین سکوت

 

 اشقع هاقلب رفته کنار منطق بلخره که کردمی دمانیشا دل در الیا

 .رسیده دلبرکش به برادرش و گرفتند تصمیم

 

 دز غر خود با و بود تعجب در افراد ناگهانی حضور این از پاتیس

 .بیابد را وا بتواند او و باشد داشته گنجینه به ربطی حضور این شاید

 

 تردخ و عمویش پسر میان اوضاع نکن که اندیشیدمی این به رادمه

 زخمی جسم برای دخترک نگران حضور این و شده ریس و راست

 است؟ آتانس

 

 ردک شکر را خدا دل در و طلسم شدن شکسته از بود خشنود آتانس

 اینجا به را او شدنش زخمی خبر شتید آمده کوتا دخترکش که



 به معین روزهای در بست پیمان خود با حال همان در و گشانده

 .بدارد پاس را نیکی خداوندگار و برود آتشکده

 

 بود مشکوک حضور بهاین مجموعه این عاقل شخص تنها هومان اما

 .شنیدمی را خشم بوی او

 

 ار دلگیرش مشتاقش نگاه و کرد جور و جمع را خود دخترک بلخره

 .داد گفتن سخن فرمان اشخشکیده هایلب به و گرفت مرد از

 

 

 ندهفرما بگویم سخن شما با باید-

 

 دلبرش کرد سیخ آتانس تن بر مو خشمگینش و دستوری لحن

 او و کند پیکار تا آماده نیامده دیدار برای و بسته رو از را شمشیر

 دلبرش تا جنگید خواهد جان حد سر تا بلورین تن آن لمس برای

 .کند تصاحب را



 

 

 .شنویممی-

 

 

 .کنم ترک را عمارت دارم قصد من-

 

 یهخان در و برود پاسارگاد به خواستمی بود کرده را فکرش قبال

 خراب این از و کند پیدا را لعنتی گردنبند آن تا بماند آریانا پدری

 .بگریزد تاریخ اصطالح به شده

 

 .بود دیگری چیز دستبرد در تنش حاال زخمی مرد ایستاد صاف

 

 

 چی؟-



 

 هیچ که دخترک هایگوش کرد کر را فلک گوش فریادش

 

 

 باطل رو ازدواج پیمان و کنم ترک رو  عمارت دارم قصد-

 

 کرده؟ خشمگین را او حد این تا یعنی بود، گیج

 

 :زد لب ناباور

 

 آریانا-

 

 امروز سرکش دخترک کشید فریاد

 

 



 و دونستیدمی شما یهمه که چیزی افسونم من افسون... نه آریانا-

 .کردید پنهان من از

 لوج قدمی و ردک اصالح را اشجمله سریع دلبرش با صلح برای مرد

 .رفت

 

 

 گوی؟می چه من افسون...افسون باشد-

 

 

 نیستم، تو افسون من-

 

 

 دلبر-

 

 



 نیستم دلبرتم-

 

 .نداشت آمدن کوتا قصد و بود کرده لج

 

 

 و ستمه تو قدرت وسیله فقط من بود رادمه با حق الیاست، تو دلبر-

 ورش پر عشق این مانع تا میرم دارم بگم که اومدم الیاست عشقت

 .اشمنب

 

 شکستن زمینه پس در رادمه پوزخند صدای و الیا  یزده بهت هین

 .شد گم آتانس

 

 

 ست؟کی با حق... چی؟-

 

 



 !منه با حق من-

 

 به تعجب با و گرفت مرد از را دخترک نگاه بلخره رادمه صدای

 .اومد بیرون اتاق یگوشه از که داد رادمه

 

 دخترک ذهن در اما کمرنگ گرچه پرسش این بود اینجا هم اون

 .بست نقش

 

 زد لب دخترک به رو روزهایش این نابرادر به توجه بی آتانس

 

 

 !الیا؟ گویی؟می چه افسون...آر-

 

 تئاتر این و انداخته راه که تراژدی این از بود نشده خسته فهمیدنمی

 مسخره؟

 



 

 شبانه هایمالقات بهم شده ثابت چون نکن انگار تو آره-

 

 بانو-

 

 

 الیا شو خفه-

 .بست دم در را الیا نطق دختر غرش

 

 

 الیا گفتم وقتی الیا از داری جانب شبانه، هایقرار اها گفتممی چی-

 دپری پاتیس رخسار از رنگ) کننمی خیانت بهت دارن پاتیس و

 هااین( است؟ فطرت پست خائن یک او داندمی کجا از عمارت بانوی

 عشقت این اثبات برای سنده همه

 قتیو قدرت به رسیدن برای یوسیله بودم وسیله طفق من اینکه و

 ...کردی رهام کنی پُلم تونینمی دیدی



 

 بهت در را او و شکافت را مرد قلب دخترک سخنان زهراگین تیر

 .کرد سرگردان ناباوری

 

 رویش؟ زیبا بانوی گفتمی چه

 

 :گفت اندننشسته کار بی هاینقشه اینکه از خشنود رادمه

 

 داندیم بانو اصال گرفتی بازی به را او تو است، سوناف بانو با حق-

 خوراندی؟ ایشان به را مرگ داروی

 

 .یستن بلوف برد یاد از را کشیدن نفس دیگر پاتیس بگویم اگر

 

 و شد خارج بودن چی تماشا یموضعه از درشت هایچشم با هومان

 .گرفت رنگ صحنه در کمی

 



 

 مرگ؟ داروی-

 

 

 خبر هستید ایشون اعظم مشاور که شما یعنی هومان جناب بله-

 ندارید؟

 

 

 میزنی؟ حرف چی از-

 

 .شد کوتا چند هر سکوتی باعث افسون و آتانس همزمان غرش

 

 

 عمو؟ پسر کنیمی انکار چرا تو اما دارند حق نداند بانو اینکه-

 



 

 کنم؟می انگار را چیزی چه من-

 

 مکک به را فراموشی داروی آریانا به پاتیس تو دستور به اینکه-

 امده کجا از و کیست ببرد یاد از او تا  یخورانده او به الیا جاسوست

 نی؟ک استفاده قدرت به رسیدن برای او از بتوانی راحتی به تو و

 

 ختس کرده کاری چنین اشزندگی مرد اینکه باور شکست دخترک

 .بود

 

 .نشست در کنار زانو دو الیا

 

 .کرد حس اشنزدیکی در یکبار به را مرگ پاتیس

 



 وا مگر کند برمال را راز این رادمه باید چرا اینکه از متعجب هومان

 دهدا دخترک به را دارو پاتیس یواسطه به که نبود کسی خودش

 .بود

 آتاتس گردن بر گناه زدن بود؟ این ابتدا از هدفش یعنی

 

 شنیدمی که هایحرف نداشت حالجی قدرت عاشقش مغز آتاس

 .کردنمی باور

 

 تتخ به را محکمش هایمشت و کرد حمله مرد به گرفته بُر دختر

 کوبید عضالنیش سینه

 

 

 تون همه افسونم من دونستیمی اول از فطرت پست توی -

 ذرهنگ ازت خدا کنید مسخره و منو خواستیدمی فقط دونستیدمی

 خیانتشون از همین برلی کردی کارو این عمدا لعنتی توی آتاس

 کردی؟ پوشی چشم



 ازت اخد داشتی خبر تو افتادمی اتاقم تو که اتفاقی هر مینه برای

 .متنفرم ازت نگذره

 

 بگیرد آغوش در را او کرد قصد و شده خارج بهت از مرد زد زجه

 ادیش لبخند با شد مصادف کشیدنش عقب کشید، عقب دخترک اما

 دنمان پنهان دخترک دید از که لبخندی نشست رادمه لب بر که

 انج دخترک هاترکش پس در رادمه بار این شد باعث که لبخندی

 .بدهد

 

 

 خوشحالی؟ چرا ها خندیمی چی به-

 اره؟ تو طرف میام االن کردی فکر

 

 کدختر پس لین از که اندشیدنی این به لحظه همان در مرد واقع در

 .دارد بازوانش میان در را

 



 دش باعث که گذاشت عقب قدمی زده بهت دخترک پیشگوی این از

 .کند پیشروی قدمی ترکدخ

 

 

 شناسمت؟نمی کردی فکر شدی الل چرا-

 عمر کی که عموی به که شناسمتویمی خوب و سگ توله توی اتفاقا

 کنینمی رحم عموتم پسر به نکردی رحم کرد بزرگت

 

 .شدنمی تردرشت این از رادمه یفیروزه آبی هایچشم

 

 

 به که ریشمشی اون با جطور که دیدم خودم کردی تعجب چرا-

 شکافتی رو عموت قلب بستی کمرت

 

 

 ...می...چی...چی-



 

 

 میگم؟ چی-

 

 

 با رو شوهرم یافساته عشق راز و شدی من خواه خیر که تو-

 رو تو راز و بشم تو خواه خیر منم بزار کردی آشکار رو نوکرش

 چیه؟ نظرت ها کنم آشکار

 

 .نشست اتاق افراد تک تک گوش بر و شد فریاد اشیچیه

 

 آنها که دانستمی را چیزی چه دختر این امد جلو تر مشتاق مانهو

 دانستند؟نمی

 

 تیح آنان بین بود رازی شده کشته رادمه دست به رادسپه اینکه

 .دارد خبر عمویش پسر دانستنمی هم رادمه



 

 تحلیل مغزش اما شنیدمی هاحرف بود دیگری دنیای در اما آتانس

 .ودب کرده کلید دخترکش( متنفرم ازت) جمله همان روی او کردنمی

 قهمعشو او کند ثابت برادرش همسر به چگونه بود هپروت در الیا

 را او جاسوسی عمارت در حضورش اوایل فقط و نیست برادرش

 کار این از دست نیست آریانا او فهمیده که زمانی و کردهمی

 !کشیده؟

 

 .ندارد پاتیس با سری و سر هیچ او که بفهماند او به چطور

 

 افتادم آتانس چشم از میزد پا و دست هاینفس مرگ در پاتیس

 .بود افتاده اشچوبی مغز جان به موریانه مثل کلمه همین

 

 

 قاتل تو دونننی اینجا آدمای یهمه نترس پریده؟ رنگت چرا-

 عموتو



 

 یسرد دلیل حاال نشست صندلی روی خمیده رادمه زد را خالص تیر

 .فهمیدنی را آتانس

 

 

 دیدم خودم نشنیدم ها گودروغ این از من ها بگم البته-

 

 چرخید او سوی به ها سر همه برای مرگ نفیر شد( دیدمش خودم)

 .ایستاد هاسینه در( دیدمش خودم) ادامه شنیدن برای هایدل و

 

 ماند؟نمی ابر پشت ماه گویندمی شنیدین

 رزی در نه  مهران نفرزندا حاال شد مال بر هاراز و رفت کنار شوم ابر

 .دادندمی جان دخترک کلمات زیر در بلکه عمارت هایسنگ آوار

 

 

 کردین؟ تعجب چرا-



 

 .زد نمایشش صحنه در چرخی ظالم دخترک 

 

 

 نیستم؟ افسون من مگه-

 زمان؟افسون زمان یشده طلسم

 :غرید رادمه صورت در

 

 

 بی گنجینه یک برای شمشیرت با چطوری دیدم چشمم با من-

 و هومان و آتانس بلکه من تنها نه آوردی در عموتو قلب زشار

 باالی اینا که برسونم عرضت به باید چطور میگی دیدن هم پاتیس

 صالخی اناآری پدر کمک با اااا عموتو داشتی پاینش تو که بودند یتپه

 .کردیمی

 



 هدید نابرادری رادمه از که نشست برادری روی رادمه سرکش نگاه

 .بود

 

 

 مشاورته که عجوزی پیر اون از و رادمه یهیچکاره تو میدونم یحت-

 پاتیس؟ بود چی اسمش گیریمی دستور

 

 ازب اشرفته نفس شد باعث عمارت بانوی جانب از شدنش خطاب

 :کند زمزمه شده خشک لبی با و گردد

 

 ب...با...ار-

 

 

 همون جاسوس دستیارتم بگم باید خان رادمه تازه ارباب آره-

 خبر ارباب به اون کردیمی کار هر زرتی یعنی چی یعنی ارباب

 دادهمی



 

 

 که یجینهگن بتونی تا داشتی رابطه آریانا با تو که میدونم حتی من-

 شقع گردنبند فقط گنجینه اون از و کتی پیدا رو بود پدرش دست

 برگردوندی من به رو اون احماقانه هم تو و رسید بهت

 

 

 اون انسمآت چون رسینمی گنجینه به ارمک این با بگم باید اینکه و-

 نداره کامل رو

 

 

 ادهاستف با گذاشته کاله هم رو تو سر مرد اون رفت یادم راستی اا-

 کرده هموار قدرت به رسیدن برای راهشو تو طلبی جاه از

 اون یالدان پای به پا که کسی بوده؟ دانیال شاگرد اون دونستینمی

 الدانی بشه صاحبش اینکه از قبل درست اما ساخته رو گنجینه

 کرده؟ طلسم مهران خون و من خون با رو گنجینه



 دندی را سرش پشت آوار و افتاد راه در سمت به شده سرد دخترک

 کرد زمزمه خروج از پیش گرفت

 

 

 شدیمی صاحبش هم تو اگه حتی کنهمی کار  خون با فقط گنجینه-

 .کشتتمی رسیدن قدرت به برای مرد اون

 

 عمارت بانوی کرد باران تیر را ههم تمام

 .کرد ترک را اتاق باشد استوار کردمی سعی که های قدم با و

 

 را هایشقدم و بشکند را بغضش کرد وادار را او اتاق بیرون فضای

 .بخشد سرعت

 

 اشصندوقچه داخل از و دوید اتاقش سوی به وار دیوانه دخترک

 .براشت را ساده لباس دست چند

 



 را زرش و سیم پول هم جواهراتش زمی داخل از

 یک بردارد مردش از یادگاری تا و رفت هالباس کمد سمت به

 یک او نبود مهم برداشت را اشآتانس از بند سر یک با پیراهن

 .است خائن

 

 افتاد ناآریا اهدائی یصندوقچه به چشمش ببندد را کمد اینکه از قبل

 سمت به خشم با و ندچال بقچه یک در را همه برواست هم را او و

 شده دیوانه دخترک دارد دم و شاخ مگر شدن دیوانه دوید اصطبل

 جایشک برود خواستمی فقط بود سنگین برایش عمارت فضای بود

 دورویش مردم و عمارت این از داشت دوست فقط دانستنمی را

 .شود دور

 

 شانسش این به افتاد شده زین و تیمار سپید به که چشمش

 .زد پوزخندی

 



 رصح با و شد سوارش شکسته پا و دست و رفت سمتش به سریع

  تاختن هب کرد شروع سپید کار این با زد چارهبی اسب پهلوی بر لگد

 ...مهران شوم قصر از شدن دور وار دیوانه و

 عمارت ترک از بعد ماه ۶

 «آریانا»

 

 اون به کردن فکر کردم جمع سنگ روی از رو شدم خشک بدن

 شبیه ادقیق سختی با کنهمی تشدید رو دلتنگیم و میده عذاب شب

 هاکلبه به رو خودم و کردم حرکت زمین روی قلیقل توپ یک

 رسوندم

 

 

 بخور را این-

 

 

 خواهمنمی کارن کن رهایم-



 .کردم نگاه مت و پت به تعجب با

 

 از مارد ویارش بود معلوم که مهرانگیز سر باالی بدست کاسه کارن

 چیزی بهش داشت سعی و بود شده مخ اورده، در روزگارش

 بخورونه

 

 

 شده؟ چی-

 

 

 ببینش؟ خوردنمی هیچ بانو این افسونم آمدی-

 

 کننمی بزرگ قد فقط مردا این دادم تکون افسوس به سری

 

 



 ...یکم برو بیاد حا حالش بزار داره ویار انگیزمهر جان کارن-

 

 اهااا مآورد فشار خاموشم مغز به بیاره جا رو حالش که بخوره چی

 

 

 یکم؟؟-

 

 بانمک بود قلطیده گردنش روی که افشونش موهای و کج سر به

 .خندیدم

 

 

 بیار رو نعنا شربت  مَشک داخل از-

 

 

 است؟ خوب-



 

 

 نداره مغز جو یه داره قد متر دو دیگه برو خر نر خوبه آره-

 

 ۲سپردم انگیزمهر به رو خودم کارن رفتن با

 

 

 مهرانگیز-

 

 

 افسون درآمده جانم-

 

 تو؟ آخه ویاری بد انقدر چرا بمیرم لهیا-

 

 



 .رفت جانم بودی راحت اینچنین که حالت به خوشا-

 

 :کردم زمزمه آروم

 

 میدم بهت نعنا شربت االن-

 

 زدم جار رسید آتانسم گوش به صدام مطمئنم که جوری بلند

 

 

 بسازی؟ نعنا رفتی شده گور به گور کارن-

 کجایی؟

 

 

 شراب از هم این بانو آمدم-

 



 تشن غول دیگه  ارشبی-

 

 تصور کم کم دادم انگیزمهر به ذره ذره و گرفتم کارن از و شربت

 .گرفت رنگ سفیدش

 

 ،اومدمی بدش چیز همه از تقریبا داشت بدی ویار بیچاره دخترک

 من اما بود حالم کمک فرز و تر انگیزمهر من بارداری اوایل حداقل

 ...تا کردممی عمل پشت الک شبیه بیشتر گنده شکم این با االن

 

 

 بانو برخیز-

 

 زیر جبرن کیسه یک مثل انگیزمهر بعد و کرد بلند رو من اول کارن

 ها خوبه همینش بودن درشت زد بغلش

 

 



 بروی؟ اتکومه تا توانیمی-

 

 هحامل زن دو و کار کلی با مرد یک بارید،می روش  سر از خستگی

 ...سختیه شرایط واقعا

 

 

 برادرم تونممی-

 امنیدهش مهرانگیز از بود، من گفتن برادر حاصل دلنشینش دلبخن

 ...مرده هم بعد روز چند و شد مریض دلیل بی جوانش خواهر که

 

 وناشخونه به شدم مطمئن که وقتی کردم نگاه رو رفتنش مسیر

 .تمرف گوسفندا و  هابز یتویله سمت به آهسته هایقدم با رفتن

 

 بدوشه رو شیرشون که نیست انگیزمهر



 باید اون از هاستجداخونه سازی ایمن و تعمیر درگیر کارنم

 اینجا هایزمستون میگه مهرانگیز کنه آماده رو غذایی هایذخیره

 برفه پر

 .نیست شهر به رفتن امکان و

 

 جا اشبر تویله ته کارن افتاد سپید به نگاهم شدم که تویله وارد

 .بود کرده درست

 

 اما بزاره هاشاسب اسطبل داخل ونوروا خواستمی اومدم که روزی

 یومدن دلم اما افتادم فروششم فکر به حتی ترسیدممی ندادم اجازه

 و میزنه دور یک باهاش  کارن گاهی کردم زندانیش اینجا پس

 وقت هسچ دیگه من اما هست تیمارش  خَشو به حواسش همیشه

 .نشدم سوارش

 

 

 هااامیاره در رو پدرم بزا سراغ اومدم بفهمه کارن اگه-



 

 چطوری حاال واستادم بزها کنار و برداشتم دیوار از آویزون سطل

 بشینم

 چیزی که شدمی این از مانع امگنده شکم نشستم  هَنس هَنس با

 حس هک جوری آوردمی فشار کمرم و لگن به نشستنم پا سر ببینم

 ...شده فشرده امبچه و شکسته کردممی

 

 

 خدا ای رو اشماه بدوشم جوری چه من آخه-

 ایدش بود اختیاربی باریدمی هامچشم از شر شر که اشکی هایقطره

 که یروز از و بودم آتانس تنگ دل من بود بهونه کار برای ناتوانیم

 و رویاست چیز همه بگه و بیاد کاش شدم تر دلتنگ دیدمش اینجا

 براداره میزنه، بغل زیر و انگیزمهر کارن که طور همون منو و دروغ

 ...ببره اینجا از و

 

 داغش و سرخ هایلب اون هاشملب تنگدل چقدر



 

 انگیزمهر قول به که جوری کردم دوش نیمه و هابز بود بدبختی هر با

 شیری پر از نشه سنگ هاشونپستان

 

 پر لهتوی کف و گذاشتم کناری رو بود شده شیر پر حاال که سطلی

 .شدم پخش یونجه و کاه

 

 

 افسون کردی چه-

 

 توپیدم بهش کشان هین و پریدم جا از کارن صدای اب

 

 

 .ترسیدم یاینمی چرا ادم این افسون درد-

 



 

 کنی؟می چه اینجا ،است من رفتن راه رسم این امجنگی مرد من-

 برو؟ اتکومه به نگفتم مگر

 

 

 بینینمی الزمی عینک گوری بدوشم بز اومدم جنگی مرد-

 

 

 پر یک مثل و انداخت برخیزدست بیا افسون تو بران زبان از امان-

 .کرد جمع رو زمین به چسبیده من کاه

 

 

 ببین خانمه امخیلی زبونم-

 بزنه قهقه شد باعث که آوردم در رو زبونم آخر تا

 



 زن شمشیز خانم اما است خانم آری-

 

 کارن عه-

 

 :دز اشاره کثیف هایلباس به و نالید اعتراضم به توجه بی کارن

 

 کردی؟ چه ببین برادر جان-

 

 

 .بشینم نتونستم کردم کار هر-

 

 

 کار؟ این به چه را تو آخر-

 

 



 کنم کمک خواستم-

 

 

 !اینگونه؟-

 

 کارن-

 

 :گفت نشنوم که جوری  گونه نجوا

 

 .ریختمی آتانس را من خون میزد شکمت به لگدی بز اگر-

 

 زدم یخ و شنیدم

 ...شدم منجمد

 سطل که جوری زدم چنگ و کارن بازوی بود بعید من از که شتابی با

 شد زد لب دستش شیر



 

 

 دونه؟می...آتانس...آتانس-

 گفتی؟...بهش..ش...به

 رو؟ چی زد لب پریده رنگ و متعجب کارن

 

 

 آره؟ اینجام...من...گفتی...گفتی-

 .شد سفید گچ مثل که پرید چنان صورتش یبرنزه رنگ

 

 

 کی؟...به-

 

 

 اینجام؟ من گفتی آتانس به-



 

 :زد لب خفه نگاهم، توی میزد دو دو هاشچشم

 

 نه-

 

 

 گی؟می دروغ-

 

 

 ...نگفتم سخن آتانس با من نه-

 

 

 .خورممی سوگند بگو-

 

 



 .نگفتم سخن آتانس با من گویممی-

 .شد گم بلتدش ینعره پشت  خورد دیوار به که شیری سطل صدای

 

 .لرزید بدنم ستون چهار که زد فریاد جوری

 ردک ترک رو تویله ینزم روی امشده آوار جسم به توجهبی هم بعد

 .رفت و

 

 کرد؟ اینطوری چرا

 

 خودش از رو واکنش این چرا پس نگفته نیست گو دروغ کارن

 .داد نشون

 

 زرگب یلکه چند جز ازش حاال که شیری سطل به شد کشیده نگاهم

 :زدم جیغ حرص روی از نموده چیزی دیوار روی

 

 کارن-



 

 تویله لداخ بیاد رهدوبا وحشی گاو عین که کشید طول ثانیه سه فقط

 

 

 شدیم؟ چارهبی زد شد چه-

 

 

 ساعت دو شکمم این با من ریختی چرا وشیر میمون مردتیکه-

 ها؟ دوشیدمش

 

 .کرد اسکن رو تنم تمام و کرد نگاه بهم فیس پوکر

 

 شآغو توی بیام خودم به تا و رسوند بهم رو خودش بلند قدم دو با

 .رفتم فرو گرمش

 



 هب پشت که انگیزمهر متعجب نگاه با من یشده درشت هایچشم

 .کرد تالقی بود کارن

 

 

 شده؟...چه-

 

 برگشت تامل با کارن

 

 

 جان یونانیان با پیکار از من مرد خواهم بانوان شما دست از آخر-

 از این مرد خواهم صفتان دیو شما دست از اما کردم در به سالم

 در هتویل از سر بطن در کودک با و میگیرد سخره به مرا که افسون

 ویمبگ من رساندی تویله به را خود شتاب با که تو از این آوردمی

 دهد؟می قرار گزند مورد مرا یزدان خواهمنمی همسر و خواهر

 



 ردکمی اجرا شاکی قیافه با کارن  که سناریو به انگیز مهر و من

 .زدیممی یقهقه

 

 نبیرو سمت به و گرفت بازوش زیر منو شاکی یقیافه همون با

 خودش یکلبه تا و شد بازوش اون اسیر انگیزم مهر در دم کشید

 .میزد غر طورهمین

 

 فراموش رو آتانس بحث کال من شد باعث کار این با حقیقت در

 .کنم

 «آتانس»

 

 دور نبرد میدان از پاکدخت پای به پا کرده عرق روی سر با

 .شدیممی

 

 

 کرده؟ خشمگین اینگونه چیزی چه را تو-



 

 

 چهی-

 

 

 آتانس-

 

 

 بلی-

 

 

 برادر بزن حرف-

 



 هاینک از یک کدام از خونمهم خیانت از یا یار؟ فراغ از گفتممی چه

 برای آشنایان و نمودند یاری مرا پدرم با دوستی پاس به بیگانگان

 دیوانه؟ مرا قدرت طمع

 

 

 دلتنگشی؟-

 

 .کردم نگاه امزندگی روی زیبا دخترک به و ایستادم

 

 

 ببینمش دیگر بار وامخمی تابانهبی-

 

 

 آتانس دوانده ریشه من در گناه حس-

 



 

 گناه؟-

 

 

 ونافس او دانستم که مادامی اگر یا کردمنمی پنهان را رازت من اگر-

 .شدنمی چنین این هستم، خواهرت گفتممی آریانا نه است

 .گرفتم بازوانم میان در را او

 

 

 یرویپ من دستورات از و هستی و بودی خواهرم تو پاکدخت-

 این؟ غیر نه کردی

 

 .تاس افسون و من اشتباه این نیست، تو گیر دامن  گناهی هرگز

 

 



 ...گفتممی او به  من اگه آتانس اما-

 

 

 است رارق که باشی اشکان  یاندیشه در باید اکنون تو هیییسسس-

 .برهاند گرتغارت هایدست از مرا

 

 آمد فرود امسینه بر پاکدخت محکم مشت

 

 ات؟خشم آن با تو یا کنممی غارت را تو من-

 .کردم حبس سینه در را تابمبی قلب و زدم یقهقه هامدت از بعد
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 هست؟ گیتی در زن این از تر زیبا مگر

 به من مهربان دخترک شدم خیره پوستین روی بر افسون تصویر به

 رفتی؟ خود سرزمین

 نبود؟ اتسینه در من عشق ایا

 

 رفتی؟ کجا به و کردی رها تاببی اینگونه امر

 .دادیم در به و گرفته افسونگر صورت آن از نگاه در صدای با

 

 

 شوید داخل-

 

 



 .هستیم آشوری شاهپور کارن  سوی از ینامه حامل سرورم-

 

 

 کارن؟-

 

 

 سرورم بلی-

 

 

 بیا نزدیک-

 

 

 سرورم-

 



 زانوس آتش سوی به کردیم مرخص را او گرفتم پیک از که را نامه

 تادهفرس ما برای شب ینیمه این در که را آنچه راحتی به تا رفتیم

 .بخوانیم را شده

 

 .کردیم خواندنش به شروع  

 «آتانس»

 

( 

 و ایرانشهردوست شاهپور آتانس  به  آشوری شاهپور کارن از-

 ...(که شما یگفته طبق من، یفرمانده

 

 

 سرورم-

 

 افتاد آتش در نامه  و ترسیدیم هومان فریاد با

 



 

 سرورم-

 بیرون آتش از را شده سوخته نامه هراسان ماندم راهی دو میان

 .کشیدیم

 

 

 سرورم-

 

 هومان شده چه-

 

 

 کردند حمله-

 

 

 چی؟-



 

 

 کردند حمله سارد به-

 

 بود متن در جنگی پوش تن که آمدم خود به وقتی شد چه نفهمیدیم

 .تاختممی سارد سوی به سرو بر سوار و

 

 «کارن»

 

 اهنگ در اما نیاورم میان در سخنی افسون از امکرده ادی سوگند من

 که دیدم را چیزی همان نگاهش در من دادمی جوالن عشق آتانس

 .است انگیزمهر به من نگاه در

 

 در یخوانده خواهر آتانس دارم یاد به اما شده چیزی چه دانمنمی

 ...الیا نام به داشت سارد

 .شود پیمان هم اهریمنان با که نیست مردی او



 

 

 کارن-

 

 .نمود پاره را دلم بند انگیزمهر ناالن صدای

 .گیردمی را جانانم جان دارد فرزند این

 

 

 انگیز؟ مهر شده چه-

 

 

 خواهممی را بهناز خواهرم من-

 .نمود بیزار خود از مرا لرزان سرخ هایلب آن و گریانش هایچشم

 

 



 کنم؟ چه-

 کنم؟ چه شود زاده ودکشک است ممکنه دم هر افسون بارداری، تو

 برویم؟ حال این با

 دشو زاده فرزندت بگذار است راه ماه باختریش هایمرز تا اینجا از

 .رفت خواهیم سپس

 

 

 .باشد نیز او کودکم تولد وقت خواهممی کارن برویم نه-

 

 ردنب کردمی پاسداری افسون از و آمدمی آتانس کاش گفتممی چه

 کودکش بود ممکن هم کردمی دور اتانس از را او هم باختریش به او

 کنم؟ چه خداوندگارا شود متولد راه را

 

 

 انگیز؟مهر-

 



 

 گرا شود دور آتانس از و برود اینجا از باید نیز او بگو افسون به-

 به ستاند،می را جانش کرده پنهان را او کودک افسون بداند آتانس

 نکند که راسمه در روز هر من برویم اینجا از کارن باشد بگو او

 اهدخو آرام زندگیمان بهناز کنار در بگیرد را جانت و  بیاید پدرم

 نیک فراهم خود برای کاری آنجا توانمی نداری زر و سیم کم تو بود

 زر و سیم نیز افسون بسازی فرزندمان و من برای آرام زندگی و

 باشد؟ او به بگو باشد خشنود تواندمی ما کمک با او دارد

 

 را او مختلف هایبهانه به که ستروزی چند او؟ به فتمگمی چه

 گیزانمهر با حق پس نیامده او اگر بیاید آتانس تا امکرده منصرف

 .نیست که دیدم را چیزی نگاهش در من شاید است

 

 .برویم تا کرد خواهم فراهم را چیز همه سفر برای فردا از-

 اشد؟ب کن آماده سفر برای  را او و بگو سخن افسون با

 



 :زد لب اغواگری با و انداخت آغوشم در را خود مهرانگیز

 

 

 مهربانم مرد سپاسگذارم-

 

 و کرد آرام نا را تنم نشست گردنم روی بر که سرخش هایلب

 قراربی را روحم

 

 

 کند؟می دلبری و است آسیب در کودکش داندمی بانو-

 

 

 داندمی-

 

 



 دهد؟می فریب مرا اینگونه چرا پس-

 

 

 .است مهربانش شوی دلتنگ بانو این چون-

 

 تر سرمست مرا شرابی هر نوشیدن از سرخش هایلب بلعیدن

 .کندمی

 

 ...*روزگارم خط هفت گویی 

 

 بودنه حریف فن همه از کنایه بودن خط هفت)*

 کس هر و بوده خط هفت شراب هایجام روی بر گذشته در اما

 مندی تقدر و جدا انسان بخوره شراب هفتم خط تا تونستهمی

 باشه خط هفت تونسنهمی کسی کمتر بودهو

 (شرابه جام خط هفت تا شراب خوردن منظورش اینجام

 



 «آریانا»

 

 خوامنمی من اما کنهمی اموسوسه انگیزمهر و کارن پیشنهاد به فکر

 !کیم؟ واقعا من دونننمی که اونا برم اینجا از

 

 میشه صفر بازگشتم شانس برم اینجا از اگه

 

 

 بیایم شما با توانمنمی من نگیزمهرا-

 

 

 هانپن را کودکش تو بداند آتانس اگر دانیمی توانینمی چرا چرا-

 کند؟می چه کردی

 

 



 رمب هگمتانه از خوامنمی من ضمن در بفهمه خوادمی کجا از آتانس-

 اونجا حداقل پاسارگاد میرم هم برم بخوام اگه حتی شهرم اینجا

 .هست پدریم خونه

 

 

 برسد آتانس گوش به خواهیمی پاسارگاد، بروی دیش دیوانه-

 داری؟ بطن در فرزندی

 

 

 .دارم دوست رو اینجا من که نرفتم حاال اگه گفتم-

 

 

 ااینج نشده زاده که فرزندی با تنها زن یک افسون یدیوانه تو-

 بیایی ما با باید بماند؟

 مغرید و کشیدم هم در هامواخم پس نداره فایده انگیزمهر با بحث

 



 

 الوا تو از من نرفته که یادت نده دستور من به نمیام جا هیچ من-

 ترم مقام

 امکلبه هب و پاشدم انگیزمهر رفته وا دهن و زده بهت قیافه به توجهبی

 .رفتم

 

 مهرانگیز خوبی جواب نیست هوی های جواب ببخشه و من خدا

 الیلد خاطر به من و پسرمه و من نگران فقط اون نیست من بد رفنار

 کردم بحث باهاش شخصی

 بر وگرنه خواستنمی رفتن دلم کردم ولو تختم روی رو خودم

  والیح همین همینجا بود گیر دلم آینده به خودم دنیای به گشتممی

 مردمش از یکی عنوان به حتی اون سایه زیر

 شدلخو من یبیچاره دل برم کجا اون بدون بود آتانس گیر دلم من

 ندیدنش با حتی دور، راه از یحت بود بودنش همین

 

 .کرد پرت خودخوری از رو هواسم در صدای



 

 

 خواهرم افسون-

 

 

 جان کارن تو بیا-

 

 دش امکلبه وارد بود همراه اخم با همیشه که خاصش لبخند با کارن

 سمتم به بود ماهیچه از حجم اون حاصل که سنگین هایقدم با و

 .نشست فاصله با کنارم و اومد

 

 

  ام نویسنده) بیایی؟ باختریش به ما با یخواهنمی-

 (جاستک بفهمین تا کنممی پارت یضمیمه و باستان ایران نقشه<-

 



 زدم لب خفه

 

 نه-

 

 

 چرا؟-

 

 

 بمونم خواممی-

 

 

 آتانس یاد به-

 

 قهاریه؟ انداز تیر کارن بودم گفته

 هدف به زد دقیقا



 

 دادم تکون سر آروم

 

 

 .نمببی توانممی را او به عشق نگاهت در-

 

 کردممی نگاهش افسوس با

 رسوام؟ حد این تا

 

 

 !کارن-

 

 

 وا اینکه برای تنها چیست برای فراغ این اما خواهیشمی دانممی-

 ی؟دیده زنی بستر در را



 

 

 ندیدم-

 

 ندیدی؟-

 

 نه-

 

 چه؟ پس-

 

 شناسیش؟می آتانس عموی پسر رادمه-

 

 آری-

 

 



 قتیو اشهشوقهمع یعنی داره رابطه الیا امندیمه با گفت من به اون-

 ینا بارها اتاق داخل رفت الیا دیدم بود شب نصف اتاقش دم رفتم

 من سیهک با من مرد ببینم بود سخت زنم یک منم کارن افتاد اتفاق

 .باشم عشقشون مانع خواستمنمی فقط

 

 

 پرسیدی؟ آتانس از-

 

 

 .بپرسم که نیست الزم دیدم وقتی  اما نه اره،-

 

 

 افسون-

 

 .کردم شاشتما اشکیم نگاه با



 بزرگش و برنزه هایدست داخل رو ظریفم و سفید هایدست

 .گرفت

 

 

 .بودیم فرزندانش تنها دو هر خواهر و من بود آشوری شاپور پدرم-

 

 خطر یک را پدرم* ایرانشهر بزرگان و هانفرمانده از تن چند

 لشکری با بداند( شاه) کِی آنکهبی شب نیمه آنها دیدندمی

 آواره ما و کشتند را مادرم و پدر تاختند ما یهخان به خودساخته

 آنها بند از را ما شد حالمان کمک بزرگ مردی روزها آن شدیم

 .گرفت پس باز بود حقمان که را آنچه و رهانید

 هیچ به کباب و نان و شاهی از اینکه دانیمی راه این در خواهرم

 دختر یک دانستمنمی من شد بیمار شویم پا سر دوباره تا رسیدیم

 رخساری و ضعیف تنی کوتا هادم بُکنم باید چه و  خواهدمی چه

 .نیاورد دوام زیاد زردگون

 



 نیاید به اورا خویش دستان با من گذاشت تنها مرا نیز او بعد کمی

 .فرستادم مردگان

 

 

 بگم باید چی دونمنمی واقعا من متاسفم-

 که ودنب دنیا نای توی کارن انگار اما بفهمه که بگمچی بودم مونده

 داد ادامه

 

 

 و زرد رخساری با سپید اسب آن با شب همان دیدم را تو که دمی-

 هستی خواهرم تو افسون گشت زنده خاطرم در او یاد آشفته حال

 روز همان از

 ادامه و فشرد رو دستم که کنم احساست ابراز و بگم چیزی خواستم

 داد

 

 



 رد دل آنکه از پیش سالها آن از پس است برادرم و دوست آتانس-

 من درد هم نیز او دارم یاد به بود، یارم تنها او ببازم مهرانگیز راه

 ودب آنجا آتانس کشتنش که مادامی و بود بزرگی مرد پدرش بود

 هومان هم و او هم

 گروی در دل آتانس اند یآوازه خوش و جوانمرد مردانی دو هر

 افسون است رادسپه پور او ندارد قدرت

 

 

 ...اما-

 

 

 نچهآ هر و کردیم سفر عزم انگیز مهر و من بگویم، بگذار هیسس-

 راگ او هم و تو آسایش برای هم امکرده محیا بردن برای باید که را

 دارم تن در جان که دمی تا و بود خواهی خواهرم همچون بیایی ما با

 ...اما کرد خواهم پاسداری پورت و تو از

 



 منظور) دور سالهای بودم که جوان دارم یاد به بدانی، باید را این

 جدا دوستانی پاکدخت و رادمه آتانس، من،( سالگیشه ۲۷ تا۲۰

 .بودیم نشدنی

 

 ادفرست سارد به بود ترمهتر ما از که را پاکدخت هومان سالها همان

 .بودم پاسارگاد من روزها آن

 

 دست از را جانش و شده بیمار دختپاک شنیدم رادمه از هابعد 

 داده

 

 که روزها همان شدم فرستاده سارد فرمانداری برای من که مادامی

 مدید را دختری بودم عشق این دار و گیر در و دادم انگیزمهر به دل

 اام چرا دانمنمی بود زنده سارد در پاکدخت مرده بردممی گمان که

 .بود کرده دور دیگران از اورا هومان

 



 اشپی در وقتی بود انمهرب خواهری همچون آتانس برای پاکدخت

 .نامندمی الیا را او دانستم رفتم

 

 حاصل تپیدمی نامنظم که قلبی و درشتم هاچشم و بلندم هین

 .بود ذهنم جدید هایداده

 

 

 در جاسوس عنوان به سالها پاکدخت یا الیا شنیدم آتانس از بعدها-

 .است کشیده قد و کرده زندگی آتانس دشمنان بین

 

 

 ...کارن-

 

 

 امیدهد من که باشد پکدختی همان بردی نام او از تو که الیایی اگر-

 اخگست گویممی باشد هومان مهربان اما گستاخ دختر همان باید او



 از کینه او و شد زخمی آشوری سرباز یک دست به او مادر چون

 .دارد دل بر آشوریان

 

 هداد ایران به شاه خشایار حکومت از بعد سالها کلمه این ایران*) 

 (مگمی اینطوری کنم پیدا رو مناسب لفظ نتونستم چون اما شده

  

 هاهخامنشی زمان در ایران ینقشه#

  



 
 آتانس# امبچه حمومه

 

  



 

 

 یگی...م...چی...فهمم...نمی-

 

 

 دباش خوبی دوست تواندنمی کشت را عمویش که مردی گویممی-

 

 

 ...تو...تو-

 

 

 .کشت را رادسپه عمویش رادمه دانممی من آری-

 

 

 ...فک من اما-



 

 

 دور هم از که نبین ار کنکون اشهمیشگی یار و آتانسم بردار من-

 .گذشتم داشتم چه هر از انگیزمهر عشق برای من ایمافتاده

 

 

 کارن-

 

 ویراژ صورتم روی و گرفتندمی سبقت هم از هاماشک نالیدم

 .دادندمی

 

 کشیده صورتم سمت به بود هامانگشت حصار در که هایدست

 .کردند پاک تک تک رو هاماشک و شدند

 

 

 خواهرکم مریز اشک-



 ...من راستش بانو دیدم را عشق مردت نگاه در من

 

 

 ...اون اما گفتم آتانس به دیدم خودم اما کارن-

 

 

 گفت سخنی... او-

 نگفت هیچی اون شب همون کردممی خرد رو آتانس داشتم وقتی

 .کردمی نگاهم بهت با فقط

 

 :نالیدم

 

 نه-

 

 امکرده نیکی کار پس-



 

 چیکار؟-

 

 تمگف را اشمعشوقه جای آتانس به-

 

 چی؟-

 

 زدم فریاد

 ...شاید آمده دیر اینگونه اینکه اما فرستادم پیکی-

 

 

 زدی؟ نامه-

 

 آری-

 



 کی؟-

 

 

 تو نجنو آریایی شاهپور نگاه در من کیستی، دانستم که روز همان-

 .دیدم را

 

 کارن اما-

 

 

 و تو نیامد اگر و بخشممی او به را تو آمد اتپی در اگر هیسس-

 برینمی آتانس از نامی دیگر و ییآمی باختریش به من با کودک

 

 مات و کیش که چید رو شطرنج هایمهره جوری کارن شدم آچمز

 .شدم

 



 دکر باز رو زندگیم از جدیدی یصفحه داد انجام که کاری با کارن

 آتانس بی یآینده برای شد شیرین و تلخ خاطرات با توام که صفحه

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

 شاهپور؟-

 

 .آورد فرود تعظیم به  سر ارشدش به خطاب مرد

 

 

 دانی؟می را نشانم و نام که کیستی تو-

 

 

 سادیار، هَزارَپَتی من-

 در کشور یک ارشد فرمانده سپاه، کل یفرمانده)سپادَپَتی پیک

 .هستم آتانس(شده ضمیمه کامل توضیح...باستان ایران

 



 رماندهف سپاه، کل یفرمانده)سپادَپَتی سادیار،پیک هَزارَپَتی من-

 آتانس(شده ضمیمه کامل توضیح...باستان ایران در کشور یک شدار

 .هستم

 عمارت به آریانا بانو بردن مامور

 

 کجاست؟ خود او آتانسی؟ پیک-

 

 

 تن ویشخ اگر و رفته پاسارگاد به بانو که گفتند همگان به ایشان-

 دواندمی ریشه مردمان میان در را گمانی بد آمدندمی ایشان پی در

 .کردندمی خطاب باز نیرنگ را ایشان و

 

 شاشتما شیشه پشت که منی به و داد تکان تایید به سری کارن

 شد خیره کردممی

 .بود پیروزی حس یک نگاهش توی

 



 شبه افتیممی راه فردا و است آماده چیز همه گفت کارن که دیروز

 و  تمنیس مهم آتانس برای اصال من و کردیمی اشتباه دیدی گفتم

 کی حرکت زمان دقیقا حاال اما انداخت، پایین سر تاسف با فقط اون

 دنبالم اومدن نظامی گروهان

 

 محافظ من کنم باور را کلمات راستی که باشد ایشان از نشانی باید-

 دهمنمی را او کسی به ایشان جز و بانویم

 

 

 یگرید به بانو جز را آن اما( کارن نظامی لقب)بَیوَرَپتَی داریم نشان-

 .داد نخواهم نشان

 

 شکلمات از راستش کرد نگاه گروهان نظامی ارشد به خصمانه کارن

 چیزی اام بودم شنیده آتانس و الیا زبان از بارها قبال نفهمیدم چیزی

 نفهمیدم

 



 

 انگیز مهر-

 

 همیدهف وقتی از دادم کرده بغ انگیز مهر به و گرفتم بیرون از نگاه

 ردهک قهر بچه یه عین نیام باهاش ممکنه من و کرده چیکار کارن بود

 .بود

 

 

 مهری-

 

 

 بانو بلی-

 !کنی؟می نازک چشم پشت من برا

 

 چی؟ یعنی میگه که هاپتی این-



 

 بانو کدام-

 

 ونیهمهرب ذاتش تو لعنتی تونهنمی اما کنهمی رفتار سرد داره مثال

 

 

 هزارپتی همین-

 

 دانی؟نمی مگر ستحکومتی القاب آها-

 

 رفته یادم دونممی ااا-

 فراموشی همان یبرا آها-

 

 دیگه آره-

 



 

 کشوری کل فرمانده یعنی سْپادَپَتیه آتانس-

 اسپ به رادمه اما رادمه مثل دوم فرمانده یعنی بَیوَرَپَتیه یک کارن

 مه آمده تو پی در که مردی این و است ترمحبوب پدرانش جایگاه

 قرار سوم رده در و نفری هزار گروهان فرمانده یک است هزارَپتَی

 .دارد

 

 ومس فرمانده یک او و نبوده شویت کنار در دوم فرمانده یک احتمال

 فرستاده اتپی در را

 

 

 ...پیچیده چه آهان-

 استبوده  دهدهی ٔ  سامانه ٔ  پایه بر( سْپادَ) هخامنشی سپاه سازمان

 سپاه یچه در و استداشته بسیار برتری یونانی رقیب به نسبت که

 .استنشده رفتهگ کار به هامغول زمان تا آسیایی

 



 و است احتمالی نام این) سپاه کل فرمانده*(: spādapati) سْپادَپَتی

*( kārana) کارَنَ استداشته کشوری کامل قدرت که سرداری به

 (استشدهمی اطالق

 

 هزارنفرهده سپاه فرمانده*(: baivarapati) بَیوَرَپَتی

 

 هزارنفره لشکر فرمانده*(: hazārapati) هَزارَپَتی

 

 صدنفره گردان فرمانده*(: θatapati) ثَتَپَتی

 

 نفرهده گروهان فرمانده(: daθapati) دَثَپَتی

 

  تحت کنترل قابل بندیگروه چندین از باستان ایران ارتش

 بر مبتنی هابندیگروه این. بود شده تشکیل نفر یک فرماندهی

 هخامنشیان ارتش در مثال برای. بود دهدهی شمارش سیستم

 ثهدَ آن به که بود شده تشکیل سرباز نفر ۲۲۲ از یگان ترینکوچک



 پَتیدثه یک آن فرمانده و گفتندمی( «دهه» daθa: باستان پارسی)

 نفری ۲۲۲ یگان آن از پس. بود( «بدده» daθapati: باستان پارسی)

 فرمانده و گفتندمی( «صده» θata: باستان پارسی)ثتَه آن به که بود

 یگان یک. بود( «صدبد» θatapati: باستان پارسی) یپتیکثته آن

 فرمانده که داشت نام( hazāra: باستان پارسی) هزاره نفره ۲۲۲۲

 شدمی خوامده( هزاربدhazārapati: باستان پارسی) پتیهزاره آن

 نامیده( baivara: باستان پارسی)بَیوَره نفری ۲۲٬۲۲۲ یگان یک و

 baivarapati: باستان پارسی) پتیرهبیو یک آن فرمانده که شدمی

: استانب پارسی) سپاده هخامنشیان مسلح نیروهای کل. بود( «بیوربد»

spāda 

: ستانبا پارسی) پَتیمسلحسپاده نیروهای کل فرمانده و( «سپاه» -

spādapati «شدنمی خوانده( «سپاهبد 

 موند نصفه حرفم کارن ورود با

 

 آورده آتانس نبجا از چیزی سادیار بیا، بیرون-

 

 



 باشه-

 

 کردم نگاهش تعجب با شد مانع کارن که رفتم در سمت به 

 

 

 بیام؟ نمیزاری چرا-

 

 !اینگونه؟-

 

 بودم خوب که من کردم نگاه خودم به

 

 کارن؟ که خوبم-

 

 آیی؟می اینگونه فرومایه سرباز یک برابر در-

 انگیز مهر



 

 کنی؟می اینطوری چرا خوبم که من چی یعنی-

 نبودم؟ اینجوری مگه قبال

 

 

 رندشاهپو دختران  من دختران منم اکنون بوده آتانس این از پیش-

 دش چه مهرانگیز زدتت گشت آزادانه اینگونه نیست من خون در

 

 شده؟ غیرتی االن این خدا خود یا

 

 وای پوشوندمی و من رفتیممی شهر وقت هر چرا فهمممی حاال

 .بود کرده و کار این قبال آتانسم

 

 صالا اینجا زنانی بودم دیده هم قبال فهمیدم حاال وای پوشندمی منو

 ...هعادی اونم که موهاشون فقط  پوشیده هایلباس نبودن حجاببی

 



 ور شنل و بود انداخته دوشم دور شنل یک کارن اومدم که خودم به

 .بود کشیده پایین تا سرم روی

 

 

 دیداری این یآماده کنون-

 

 ادیارس که یفرمانده مقابل و رفتم بیرون نگیزامهر و کارن پای هم

 :گفت کارن بزنم حرفی من اینکه از قبل ایستادم شده خطاب

 

 ببینیم را نشانت-

 

 

 ...کسی به بانو جز را نشان این سرورم-

 

 



 کرده؟ زیادی تنت به سرت گستاخ-

 بردی؟ یاد از را خود جایگاه نکند

 

 ...اما سرورم طلبممی پوزش-

 

 :زد لب شده چفت هایدندون بین از رفت لوج خشم با کارن

 

 اما؟-

 

 داد خواهم نشان را نشان اکنون-

 

 داداشم برم ابهتت قوربون

 اورد در کوچیک کیسه یک لباسش داخل از و اومد جلو قدمی مرد

 ...داخلش از و

 



 

 بانو بدهم شما به که دادند سرورم را این-

 اون و رفتم تر جلو هاراد بی و کردم برانداز رو شی اون اشکی نگاه با

 :گرفتم مرد از رو

 

 

 بانو؟ شناسیمی-

 دمدا تکون سری فقط بزنم حرف نتونم که بود قدری به بغضم

 کرد دور مرد از رو من و کشید رو بازوم کارن

 شده؟ چه افسون-

 

 

 دادمش آتانس به من عشق گردنبند...عشقه...این-

 

 لغزیدنمی ماگونه روی طاقت بی و کردند پیدا راهشونو هاماشک



 

 شناسی؟می را این پس-

 

 

 کارن؟ کنیمی باور دنبالم اومده اون آره-

 

 

 خواهرم کنممی باور-

 

 

 نباشه واقعی ممکنه مطمئنی؟-

 

 مهری واقعیه-

 مقلب توی زده جوانه شادی از که نشد باعث مهرانگیزم شدن پکر

 بشه کم چیزی



 

 مگردن هب رو عشق گردنبند و کردم پیدا رو خودم که یفاصله در

 باس روی رو میشد و صندوقچه یک شامل که وسایلم کارن بستم

 .کرد زین برام رو سپید و بست

 

 .نداشت اخم دیگه اومد طرفم به خاصش لبخند با کارن

 

 

 فرقی سارد یا سکا یا باختریش مبر یاد از هستی من خواهر تو-

 ایمان آتانس به اگر  آمد خواهم من باشی که جا هر تو کندنمی

 از رام و هستی عزیزم تو بدان پس سپردمنمی او به را تو داشتمن

 ...بانو بدان خود

 

 واقعا نکار خزیدم بغلش توی بود آتانس عشق حاصل که لبخندی با

 .شد کج اینجا به راهم شب اون که خوشحالم عالیه برادر یک

 



 هک جوری گریه زیر زد صدا با و کرد بغلم انگیزمهر کارن از بعد

 صورتم چون وایستن دورتر زد اشاره سربازان به و کرد خما کارن

 غیرتمندانه این دیدن از وگرنه دیدم و حرکت این بود طرفش به

 بودم محروم کسیمبی روزهای مرد

 

 

 شودمی تنگ برایت دلم افسون-

 

 بری؟ خواییمی چرا بمونید اینجا شهنمی چرا-

 

 

 درمپ باشیم اینجا اگر شود زاده آرامش در فرزندم تا برویم باید-

 بانو داد خواهد عذاب را ما

 اگه و کردیم گریه خوب هم بغل توی انگیزمهر و من دقیقه چند

 .کردیممی ضعف ریختن اشک شدت از کردنمی جدامون کارن

 



 

 بروی باید بانو-

 دلشوره بزارم تنهاشون خواستنمی دلمم اما برم خواستمی دلم

 زفافمون شب جیبع یدلشوره همون مثل دقیقا داشتم

 کارن نالیدم

 

 امفهخ داشت دلشوره بره که خواستنمی کوبیدمی امسینه به دلم

 .کردمی

 

 

 از پیش تا بروی باید نیز ما است انتطارت در تشوی بروی باید-

 .برسیم هگمتانه شرقی دروازه در تاریکی

 

 .شدم جدا انگیز مهر از استیصال با و دادم تکون سر

 



 ارمهز بار برای کارن اینکه از بعد و شدم اسب وارس کارن کمک به

 فتگمی درونیم حس افتادیم راه کرد رو الزم هایتوصیه سادیار به

 رو شادی اون جای قلبم توی بزرگ غم یک بینمشوننمی دیگه

 هم ارسادی گاه بی و گاه نگاه وجودم کل تربزرگ ترس یو و گرفته

 و انداختم سرم پشت به رو نگاهم آخرین دمیز دامن ترس این به

 ...گذاشتم جا نطقه این در رو وجودم از قسمتی

 

 «کارن»

 

 را او نای از پیش شک بود،بی کرده بند در مرا گردنبند آن به فکر

 کجا؟ اما دیدم

 .کرد هوشیارم انگیزمهر صدای آشنای، آوای چه عشق گردنبند

 

 

 کنی؟ آتانس سرای یروانه را او خواستی؟می را همین-

 



 .است گستاخ و پروابی من بانوی

 

 

 باز رام اینگونه و توام شوی من! است نرفته یادت من، لجباز بانوی-

 !کندمی  ناامید تو از مرا و شکندمی را دلم کردن خواست

 

 

 دهیمی آزار مرا چنین این که  باد، تو بر یزدان لعنتت  کارن-

 .رفت سرا سوی به و زد کنار مرا حرص با

 

 

 شدم دستبی آی بانو خواهیمی مجرور شوی یک امهشان آخ-

 رساندم انگیزمهر به را خود فغان و ناله با

 کشیدمش آغوش در پشت از و

 



 بود؟ گونه چه تو بی دنیا-

 کردم؟می زندگانی چگونه تو بی من

 

 کنی؟می زندگانی چگونه اکنون هم-

 

 .هستم اهورامزدا بهشت در اکنون-

 

 زیستیمی اینگونه نیز زمان آن خب-

 

 .فشردم خود به را او و زدم یقهقه مالیمش نا و شاکی لحن از

 

 

 .گیرممی دم او آرامش در اکنون بانو بودم خدواند خشم در من-

 

 .زدم اشکشیده و سفید گردن بر یبوسه



 .کردم روانه تنش لمس برای را هایمدست و

 .نالید ارادهبی و آرام

 

 

 رن...کا آه-

 

  

 چیزی آرامشت جز من اهورامزدای هدیده تو کارن یفریبنده-

 دیدم را نگاهش عشق کردم روانه را افسون دیدی اگر خواهمنمی

 نسآتا دیوانه هستی، من سرگشته و یدیوانه که تو همچون نیز او

 .است

 

 .چرخید آغوشم در عجله با

 

 

 ام؟ تو یدیوانه من-



 نیستی؟-

 

 .کرد شکار را چشمانم بارانش، ستاره نگاه

 

 

 تمهس-

 

  یافتن برای او گرفتم کام آتش هایشعله آن از و کردم خم سر

 .دارد احتیاج بازی عشق این به آرامش،

 

 شستمن کنارش تا و کردم گاری سوار را حالبی انگیزمهر بعد ساعتی

 .بست پلک آرام و گذاشت امشانه بر سر

 

 ار سهمیگنم هایمعاشقه توان و بود برده یغما به کودکم را جانش

 .نداشت

 



 .شدمی دادنم عذاب از مانع جانم آرامش این اما

 

 شرقی دروازه سوی به و شدیم دور رویاییمان یکومه از شتاب با

 .تاختیم بودند انتطار در پیشکارانم که جایی

 

 رکتح آماده نیز من و بود گرفته دوباره جان مهرانگیزم بعد ساعتی

 .بودم باختریش سوی به

 

 

 سرورم-

 

 شده؟ چه-

 

 بیفتیم؟ راه به صبحگاه و بمانیم شرقی یدوازه در را شب-

 



 خواهدنمی دلم من و است درندگان میدان تاریکی یستنیکی پندار

 از است ناالن هنوز مهرانگیزم آن جز برسد، دلم جان به گزندی

 صبح

 

 

 باش اشتهد یاد به اما بیابند جایی شب برای پیشکاران بگو بمانیم-

 .نداند ار نشانمان و نام کسی

 

 

 سرورم بردارم فرمان-

 رفتم انگیزمهر سوی به

 

 

 بمانی اینجا را امشب خواهیممی من شاهدخت-

 

 رویم؟نمی-



 

 

 من است درندگان و دزدان گذرگاه شب اینجایم، را امشب نه-

 .برسد رویم زیبا بانوی به گزندی خواهمنمی

 

 

 شوند؟می نزدیک ما به تو هراس از درندگان مگر-

 

 

 دریده تو نگاه در من من؟ برای میگذراد حواس بانو مگر اما نه-

 .شوممی

 

 .کرد ترنزدیک من به را خود و خندید اغواگرانه مهرانگیز

 

 



 کرده، آماده را مکان و جای پیشکارتان استسرای اینجا سرورم-

 .بیاید من همراه

 

 

 برو تو باشد-

 

 بانو؟ برویم-

 

 برویم-

 مخواباند را او آنکه از پس و یمرفت سرا مهمان به انگیزه مهر همراه

 به چیزی نوشیدن و( اصطالحه یه کردن تموم) شب کردن تیر برای

 .رفتیم نوشگاه

 .نشستیم مکان ترین گوشه در و

 

 از بود مشخص لباسشان از که بودند مردمانی من نزدیکی در

 .آمدند سارد نزدیکی



 

 

 شده؟ جنگ سارد در شنیدی-

 

 .بودم آنجا دمخو من نشنید، شودمی مگر آری-

 

 بودی؟ آنجا-

 

 

 بود پیش روز سی آمد آنجا به دم در آتانس فرمانده دیگر آری-

 .کنم فکر

 

 مرده؟ گویندمی شنیدی-

 

 گفته؟ که را گویی گزافه این نه مرده-



 

 ان،دیگر مردن و جنگ باز سپردم گوش سخنانشان به پوزخند با)

 (مرده؟ کسی چه  باز

 

 

 جنگ واپسین دمادم در را او یدمشن سربازان از خودم گفته؟ که-

 امآر قصد سارد در و کرده پنهان همه از را این پیشکارش کشتند

 رد همه و است هگمتانه در شورشی چه بینینمی دارد را  مرد کردن

 .است هومان دستور این هستند جا همه سربازان تکاپواند

 

 هومان؟

 .است آتانس پیشکار که هومان

 .رفتم شانسوی به خیز با

 

 

 شده؟ کشته کسی چه-



 :گفت هراسیده مرد

 

 چرا؟-

 

 

 مرده کسی چه بگو-

 :زد لب ترسیده

 

 م...دانی....نم-

 .است آتانس پیشکار که هومان

 .رفتم شانسوی به خیز با

 

 

 شده؟ کشته کسی چه-

 :گفت پچ با مرد



 

 چرا؟-

 

 

 مرده کسی چه بگو-

 

 دانمنمی-

 ...مردک

 

 

 بگو میدانی چه هر مرده کسی چه بگو دهمتمی زَر-

 

 رقیب هایشچشم مرد کشیدم بیرون طال سکه چند امکیسه داخل از

 گشود لب و زد

 



 

 آتانس-

 

 چگونه؟ ی..چ-

 

 

 و اندرس را خود شبانگاه تا آتانس شد حمله سارد به قبل روز سی-

 .جنگید آنها با هفته دو

 .بداند را این کسی مَگُذاشت هومان

 .کشتند را هایلیخ گران غارت ست،نظامی حکومت در سارد

 

 

 ...آتانس پس-

 



 یکی توسط  کشت را ییاغیفرمانده آنکه از پس فرمانده گویندمی-

 اافش هومان را این داده جان و خورده ضربه پشت از پیشکارانش از

 فرصت زا بیگانگان و بیاید پاسارگاد از  آن جایگزین و خبر تا نکرده

 .نتازند ما به و نکند استفاده آمده پیش

 

 زدم چنگ را مرد لباس و  خندیدم باورنا

 

 کرده؟ که را گویی گزافه این-

 مرده برادرم بگویی کنیمی جرائت چطور

 .کشاند مانسوی به را همه امنعره

 

 

 او دمشنی طبیب دستیار از خودم نیست گزافه سوگند یزدان به-

 خورممی سوگند کن باور است امدیرینه دوست

 

 ذاشتمگ عقب قدمی و کردم رهایش



 ...برادرم ندارد امکان این نه-

 

 افسون شد آوار سرم بر عالم انگار

 .کشید عقب ترسیده مرد که گذاشتم پیش قدمی دوباره

 

 .فرستاد سرباز همسرش پی در امروز که مرده چگونه-

 

 

 فرستاده، پاسارگاد به او پی در هومان شاید  دانم...نمی همسرش-

 از بود سارد در آتانس دیدم چشم به دانم...نمی سوگند خداوند به

 تو مگر اصال سوگند خداوند به است آشوب سارد بپرس سربازان

 است جنگ سارد در که دانینمی چگونه نیستی برادرش

 داشت؟ برادر مگر فرمانده-

 



 بر چه دانستندنمی که آنان شکستم هم در سخنانشان به پاسخ بی

 روف قامتی با و مانداخت میز روی را هاسکه گذشته، آریانا افسون

 .کردم ترک را نوشگاه ریخته

 

 آمد سویم به بود سربازانم و محافظان با که پیشکارم

 .رویدمی کجا است؟ خوش حالتان سرورم-

 

 شده؟ جنگ سارد-

 

 آرام بعد و رفت عقب قدمی. دزدید نگاه درشت هایچشم با پیشکار

 :زد لب

 

 هب خواهیدمی شده جنگ چون بردم گمان دانستید؟نمی مگر آری-

 .بروید باختریش

 

 بردم هجوم سویش به ناباور



 بگریزم؟ جنگ برای که دلم بز آنقدر من مردک-

 

 ...رم...و...سر-

 

 .کجاست آتانس-

 

 .کردم رهایش درد با کردمی خس خس مردک

 

 هچهارد دیدمش سارد در کردید روانه دنبالم به پیکی...که روزی-

 قبل شب سیزده و روز

 

 .تاس سارد در کی از-

 

 

 یاغیان هجوم دمایدم از-



 

 ...فهممنمی را سخنانت چرا چگونه خداوندا چگونه-

 

 .است سارد در کی از-

 

 یاغیان هجوم دمایدم از-

 

 فهممنمی را سخنانت چرا چگونه؟ خداوندا چگونه-

 

 

 روز یک و سی را پیک قبلمن روز نه و بیست و شب سی از سرورم -

 ایدب رفته عمارت به من یکپ که مادامی او فرستادمو برایش پیش

 !ندیده؟ مرا پیک اصال شاید یعنی باشد تاخته سارد سوی به

 

 



 آتانس از داری سارد از خبری-

 

 سرورم-

 

 بگو-

 

 

 ویندگمی برخی کجاست دانندنمی نیست نهان آتانس گویندمی-

 برخی همسرش پی در رفته پاسارگاد به سارد آرامش از پس

 .تگف من به سربازی(  دیروز) دی را این امده هگمتانه به گویندمی

 

 یدشا رفته؟ کسی چه پی در بود من نزد که همسرش نالیدم دل در

 .است همین آری شده؟ پنهان همگتانه در هم

 

 

 کجاست؟ او چه انگیزمهر پدر-



 

 شده کشته که شنیدم هایشندیمه از اما گریخته گویندمی-

 جان آفت برخ این  بود آتانس غیر اگر سرورم شد آشوب سارد

 ار جارچیان که است آن از تر زیرک او اما شدمی گیتی این مردمان

 .دهد بها

 

 

 از نمنبی را آتانس تا ببر هگمتانه در عمارتم به داریم اینجا چه هر-

 .رفت نخواهم اینجا

 

 ( همدان در شاهی قصر) حصارهفت به کن تیمار را بانو و من اسب

 .رویممی

 

 .نَهراسد که بگویم چه حاال رساندم انگیزمهر به را خودم دو با

 

 



 برخیز بانو مهرانگیز،-

 گشود چشم  دلربای و فریبندگی با

 

 است؟ صبحگاهان کارن-

 

 .برویم حصار هفت به باید برخیز نه -

 نشست جایش در هوشیار

 

 چرا؟ حصار هفت-

 

 

 .کنیم ترک را هگمتانه االن توانیمنمی شده جنگ سارد-

 

 ه؟چ ما به شده جنگ سارد-

 



 

 انگیز مهر گویمی چه دانمنمی چه ما به چی یعنی-

 

 چه؟ ما به سارد جنگ گویممی-

 

 توست شهر سارد-

 

 

 به هم را جنگ باختریش میرویم ما کرد؟ آواره مرا که من شهر-

 .دارد بسیار پاسدار سارد بسپار کاردانش

 

 انگیز مهر-

 

 نشسته کنارم دیگر زنی کردم حس

 



 .ندارد ربطی ما به سارد کارن رویممی ما-

 

 

 روی؟می شده کشته پدرت بدانی اگر حتی-

 .بود مکالم راستی دنبال اشترسیده و درشت هاچشم کند لعنتم خدا

 

 

 نیست، رارف به نیاز باشد چنین اگر شده کشته یا گریخته گویندمی-

 وت بیاید آتانس تا رویممی حصار هفت به تنهاست آتانس آن جز

 .نیست خوب کودکش و او برای اسهر این بمان افسون کنار

 

 

 پدرم؟؟؟ ممکنه-

 



 نیست، رارف به نیاز باشد چنین اگر شده کشته یا گریخته گویندمی-

 وت بیاید آتانس تا رویممی حصار هفت به تنهاست آتانس آن جز

 .نیست خوب کودکش و او برای هراس این بمان افسون کنار

 

 

 پدرم؟؟؟ ممکنه-

 

 دانمنمی شاید-

 

 کشیدم را ایمموه کالفه

 بانو دانمنمی-

 

 بود؟ فرستاده همسرش پی در را سادیار آتانس همان برای وای-

 است؟ جنگ در چون

 



 من نکهای و ندیده را پیکم آتانس اصال شاید گفتممی گفتم؟می چه

 آرام نمتوانمی نروم پاکدخت نزد تا و افسون رفتن این به گمانم بد

 .گیرم

 

 

 دانمنمی-

 چی؟ یعنی-

 

 زدم فریاد بانویم سر بار اولین برای کارن من زدم فریاد

 

 

 شعمارت به پیکم بوده سارد در آتانس که مادامی دانمنمی یعنی-

 ...هم شاید فرستاد همسرش پی در پاکدخت شاید رفته

 

 :کرد التماس و انداخت چنگ جانم به انگیز مهر 

 است تندرست افسون بگو نیست نیرنگ بگو-



 :نالیدم

 

  

 برویم باید مهرانگیز دانمنمی-

 

 ...افسون خداوندا-

 

 «دانای کل»

 

 رساندن حصار هفت به را خود سرعت با جوان زن و مرد

 .بود حصارهفت دژ در پاکدخت بود درست حدسش

 

 چرا که فرستاد لعنت خود به دل در سربازان حجم دیدن با مرد

 .نشده بازار آشفته این متوجه

 .بودند ورود یاجازه تطاران در زن و مرد عمارت هایدر پشت



 

 ردکمی نگاه کارن مخصوص نشان به متعجب پاکدخت در سوی آن

 بود؟ دیده کی را او بار آخرین

 

 نجوا یک که وقتی یا بود آمده سارد فرماندار عنوان به که وقتی

 بود؟ اندام الغر

 چه نجاای او اندیشیدمی خود با کند راهنمایشان داد دستور سرباز به

 د؟خواهمی

 هک استهفته دو از بیش پدرش و آتانس  از که وقتی دقیقا االن

 .نیست خبری

 

 و برازنده جوان بود، رویش به رو مرد دیدار بهت در بعد یدقیقه

 اضرح تیتر( است؟ کارن او) کندمی خیره را هانگاه که هیکلی قوی

 .بود این سرش در

 



 ورم هایچشم و قهوی هایتیله آالن با کنارش پریده رنگ بانوی

 .داشت وا فکر به را او کرده

 

 دیده؟ را او کجا قبال

 .کشید زن شناسایی از دست کارن صدای با

 

 

 .مهست آشوری شاهپور و کارن فرمانده من پاکدخت، بانو بر درود -

 

 .آورد جوش به را دخترک خون بودنش آشوری بر تاکید

 

 

 .هستند دهم خاندان از انگیزمهر همسرم ایشان و-

 

 



 ...مهربانم پاکدخت بر درود-

 

 هستم آشوری شاهپور کارن، فرمانده-

 

 .آورد جوش به را دخترک خون بودنش آشوری بر تاکید

 

 .هستند دهم خاندان از انگیزمهر همسرم ایشان و

 

 ...مهربانم پاکدخت بر درود-

 

 اشجوانی دوست تفاوتبی دختر این شدنمی باورش مهرانگیز

 .هست

 

 :زد لب واکنشی هیچ بی

 



 کنید؟می چه اینجا-

 

 کجاست؟ آتانس-

 

 امن شنیدن حاصل که اشدرونی اضطراب پوشاندن برای پاکدخت

 .کرد رفتن راه به شروع و برخواست جا از بود برادرش

 

 رفته سارد وارسی برای-

 

 است؟ سارد در-

 

 چرا؟ آری-

 

 .مانیممی حصار هفت در آمدنش تا دارم، کاری او با -

 



 

 دهم انجامش بتوانم شاید من بگو کار؟ چه-

 

 کنممی صبر آمدنش تا-

 

 شمادر مرگ یکینه از پاکدخت دو هر بودند بسته رو از را شمشیر

 دخترک کالم سرمای از کارن و

 

 بدهم انجام من تا بگو-

 

 سمت به را خود چلّه از شده راه تیر همچون و رفت در کوره از مرد

 .کشید دخترک

 

 

 کجاست؟ آتانس کشمتمی  سوگند یزدان به پاکدخت-



 

 رارف خشمگین شیر این چنگال زیر از کرد قصد ترسیده دخترک

 .کند

 

 

 :غرید همسرش به توجهبی کنمرد رهایش کارن-

 

 .کجاست آتانس بگو-

 

 

 است سارد سارد،-

 

 

 .گرددمی باز کی اما است سارد دانممی-

 



 دونمنمی-

 

 

 !دگوینمی برادرت مرگ از شهر در مردم نمیدانی دانینمی-

 

 

 کی؟ مرگ...مرگ-

 

 .شد زمین آواری ناباور دخترک

 .کشید هایشمو در دست کشید عقب خشمگین مرد و

 

 

 است؟ گزاف اخبار که پاکدخت بگو نمرده آتانس-

 

 



 .نداشتم سارد از پیکی که است روز چهارده...دانم...نمی...من-

 را شهر و بیایم حصار هفت به گفت و فرستاد پیکی پدرم بار آخرین

 .کنیم لحمس

 

 .داد تکان را سرش درد با کارن

 :گفت و رفت دخترک طرف به خشم با یکباره به

 

 آمده؟ افسون پی در تو سوی از سادیار بگو-

 

 

 داری؟ خبر او از تو کجاست افسون-

 .افتاد زمین روی حال بی انگیز مهر... بوم

 کردمی نگاه را پاکدخت گیج کارن

 ...کی پس نبوده پاکدخت کار اگه چی؟ یعنی

 



 

 کجاست؟ سادیار فرمانده-

 

 ...پاسارگاد رفته هاستماه که سادیار-

 «کارن»

 

 

 ...پاسارگاد رفته هاستماه که سادیار-

 داری؟ خبر افسون از تو کارن

 

 

 و افسون که فرستادم او برای برای پیکی قبل روز سی من آری-

 .هستند من نزد پسرش

 

 رش...پس-



 

 ...پسرش  آری-

 از گفت و آمد نزدم به سادیار شدیم امید نا شآمدن از که مادامی

 آمده افسون بردن برای آتانس سوی

 

 

 بارداره؟ افسون کارن-

 

 است  باردار آری-

 

 .یدمکش آغوش در را او و رفتم انگیزمهر سوی به شکسته قامتی با

 

 

 دنش آسوده برای را بانویم تا خواهممی سرای بیاید طبیب بگو-

 .ببرم حالش



 

 شه...با-

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

 

 

 است؟ باردار افسون دانیمی کجا از تو-

 

 است؟ باردار خواهرم بدانم نباید چرا-

 

 

 است؟ نیرنگ توست؟ خواهر افسون خواهرت؟-

 

 

 است خواهرم او نیست کار در نیرنیگی نه-

 

 است؟ آشوری یک افسون-



 

 

 هم این از پیش بدهی آزار را او خواهیمی نکنه آشوریست آری-

 !دیکر را اینکار

 

 

 ...که است همان آشوریست او -

 

 :تاختم او به

 

 چی بدان دارد بطن در را او وارث و است برادرت همسر او-

 .شد خواهد کشتارگاه اینجا وگرنه گوییمی

 

 

 تو-



 ...شو ساکت-

 

 رنگ؟ سبز گردنبند نشان، رفتم راه آشفته

 .بود گنجینه از گردنبند آن گنجینهخداوندگارا

 

 

 کجاست؟ گنجینه-

 

 

 داری؟ چکار گنجینه با تو-

 کنی؟ زنده را اجدادت یرفته باد بر حکومت خواهیمی نکند

 

 

 کجاست گنجینه پاکدخت-

 



 

 دونمنمی-

 

 رایب او بود آمده نزدم عشق گردنبند  با سادیار سر، خیره دخترک-

 فهمی؟می را این بود آورده را گنجینه آتانس سوی از نشان

 

 

 .ستا محفوظ گنجینه نیست ممکن این-

 

 

 کی گناه آتانسم و تو خواه خیر من شو دور اتکینه دژ از پاکدخت-

 کجاست؟ لعنتی گنجینه آن مگذار من پای به را ریشه بی

 

 

 ...من-



 

 

 !کجاست؟-

 که ابخو برخیزد خواب از انگیزممهر نکند ترسیدم و کشیدم فریاد

 هوشیبی نه

 

 

 ...غربی عمارت آتانس، اتاق-

 رساندم اسبم به را خودم دو با

 آمد دنبالم به هم پاکدخت

 

 کجاست؟-

 

-.... 

 



 بگو سخن پاکدخت-

 

 شاید...دانمنمی آتانسه تخت زیر مخفی راه -

 

 زدم کنار را تخت زورآزمایی یک با

 

 پاکدخت بینمنمی چیزی اینجا من-

 

 بگذار-

 

 باعث و فشرد را جای دست با و نشست زمین روی پاکدخت

 .شد زمین جاییجابه

 

 

 ...اینجا-



 باز زمین اعماق به راهی و شد شکافته ینزم

 

 بیاور مشعل-

 

 بیا-

 

 .رسیدم کوچک سرای به و گذرانیدم را هاپله پاکدخت همراه

 

 پاکدخت؟-

 

 تله و سیم و زر و جواهر از بود پر اینجا کارن-

 گنجینه خداوندگارا شدیم داخل آسانی به ما اما

 

 کرد لمس را جای چند نشست دیواری مجاور و زد کنار مرا پاکدخت

 .کشید بیرون یصندوقچه دیوار دل از و



 

 ..اینجا-

 

 کجاست؟ شد؟ چه پاکدخت-

 

 !نیست کارن نیست-

 

 نپوستی یک جز نبود هیچ انداختم نگاه حفره به و زدم کنار را او

 شدم دیوانه خواندم و برداشتم را پوستین که وقتی

 

 ود،ب شما نزد او و گشتم را زمان و زمین گنجینه این دنبال به من)

 همسرش بطن در او که حال و است آتانس فرزند پاک خون هومان

 ینهگنج بر را پاک خون و شکافممی را عروسش سینه گیرد،می جان

 کنممی روان

 



 نداریم را او که حال و خواهیمنمی آریایی شاه ما کوروش جز 

 باید قدرت طمع و کینه در چهارم خاندان است، واجب ما بر حکومت

 نیاید به تولد از پیش که است آتانس کودک نسل آخرین یرندبم

 (رودمی مردگان

 

 

 کارن؟ شده نوشته چه-

 

 

 تولد از پیش را خواهرم بطن در کودک خوادمی که کیست این-

 کند؟ صالخی

 

 

 این که بود او است، رادمه پیشکار بیمار و است بند در رادمه-

 گریخت رادمه شدن بند به از پس و چید را دسیسه

 



 

 کجاست؟ رادمه-

 

 بند در-

 

 

 چهارم خاندان نسل آخرین شده نوشته پوسین این در-

 ...آتانس و رادمه پس است نسل آخرین آتانس فرزند اگر

 

 و تیمبرگش هگمتانه به رفتیم غربی عمارت به که سرعتی همان با

 .رساندیم زندان به را خود

 :گفتم سرباز به رو

 

 کن باز-

 



 نشانت و نام-

 

 آمد جلو قدمی کدختپا

 .هستند کارن شاهپور ایشان-

 

 دانست آنکه از پس بخشید من به داریوش خود را عنوان و نام این

 پس باز را عنوانم و خواند آشوری شاهپور مرا گذشته چه من بر

 گرفت

 او یآوازه و نام ندارم شک من بزرگ مردیست داریوش شکبی

 .شد نخواهد پاک گیتی یصفحه از هرگز

 

 .طلبممی پوزش رورمس-

 

 را بند این کن باز-

 



 زندان وارد هم دوش دوشا پاکدخت و من شد باز بدی صدای با در

 .شدیم

 

 ...چال سیاه این ته-

 

 رساندم رادمه به را خود نور کم سویسو با تاریکی دل در

 

 هبست دهانش و  شده کشیده بند به که حالی در رادمه خداوندگارا

 خون از رودهای اطرافش  زمین در و بود خمیز بدنش جای جای بود

 .بود جاری

 

 

 رادمه-

 .شتافتم او سمت به و زدم کنار را پاکدخت

 

 



 پاکدخت برو آورممی را او من طبیب سراغ برو است زنده-

 

 .کشیدم آغوش به را او و کردم آزاد را رادمه پاکدخت رفتن از بعد

 

 

 برادر؟ بود جانت قدرت بها-

 

 و هشد ما بند وارد بیگانه یک چگونه قصرید، ینا پاسداران شما-

 کرده؟ صالخی را کشور یک فرمانده

 

 

 ما سرورم-

 

 فرمانده  کارنم من ببخشم که نیستم آتانس من گستاخ شو ساکت-

 میستانم گستاخی این سر را جانت ارشدت



 

  من آن از جایگاه این نیاید شهر ایران شاه شاه، خشایار حکم تا 

 .است

 

 دبشو صبح شب بگوید من به را خائن آن نام دارید نزما شب تا

 .نشست خواهند عزایتان در تکتان تک یخانواده

 

 مسربازن که جایی آزمایی زور میدان سوی به خشمگین هایقدم با

 .رفتم بودند

 

 

 سرورم-

 

 .یدبیاب را خواهرم هادرخت پشت ها سنگ زیر بگردید را شهر تمام-

 

 



 سرورم برداریم فرمان-

 

 دادمر-

 .سرورم بلی-

 

 بیا نزدیکتر-

 

 سرورم-

 

 .تاس امن سارد بگو هومان به را این و برو سارد به و بگیر را این -

 

 .باختم را قدرت سنگ یافتم را پاک خون

 .تاختم آنجا به من لرزدمی شاهان شهر

 

 



 ..شعره این سرورم-

 

 گفتم چه بگو حال بگو او به را همین-

 

 راه هومان دربار به دهممی نشان را شما نشان و روممی سارد به-

 .خوانممی را شعر این بعد و است امن سارد گویممی  یافتم

 

 (چیه پاک خون فهمیدم)یافتم  را   پاک   خون

 (دادم دست از رو گنجینه)باختم  را قدرت سنگ

 (خطره در حکومت)لرزدمی شاهان شهر

 (آمدم نگهبانی برای من.)تاختم   آنجا   به   من

 

 

 برسان هومان به را خبر این دادی هم را جانت برو شتاب به آری-

 



( وزدیر)دی از دخترکم رفتم انگیزمهر بستر به مُرداد روانه از پس

 .است یآشفته حال در

 

 سرورم-

 

 است؟ خوش انگیز مهر حال-

 

 .آرامیدند کنکون آری-

 

 بگذار تنهایمان-

 

 هب را رخس لعل  آن و شدم خم دخترکم روی آرام رفت ندیمه وقتی

 .گرفتم کام

 تماشایم خندان چشمانی با انگیزمهر کردم رهایش که مادامی

 .کردمی

 



 من بانوی شیرین-

 

 بودم خواب-

 

 بودم دلتنگ-

 

 !هستی گیتی این مرد رحمترین بی تو-

 

 گیتی این زن زیباترین تو و-

 

 .آوردم فرود سر نایاب هایگوهر آن تصاحب قصد به باز

 

 تو زا بیشتر چه هر دریایی، آب تو و ابانمبی در یتشنه همچون من-

 شوممی ترتشنه نوشممی

 



 .کشید هالعل آن روی بر را ظریفش انگشتان خندید آرام

 

 .گرفتند درد-

 

 

 شود؟می خوب  بزنم آن بر بوسه آیا -

 

 را بخشندگیت خواهمنمی توست یبوسه حاصل درد همین-

 دادم جای کوچکش آغوشش در را خود و زدم یقهقه

 

 بگیرم؟ آرام آغوشت در کمی من بانویعسل -

 

 بگیر-

 

 .کندمی مست سر بیشتر مرا شرابی هر از مهرانگیز تن عطر



 

 .یافتیم را( خائن)یاردشمن...ما سرورم-

 

 کیست؟-

 

 

 .کرده را اینکار( زندان)بندیخانه نگهبانان از یکی-

 

 بیارش-

 بردارم فرمان-

 

 کارن-

 .نگریستم را پاکدخت و برگشتم عقب به 

 

 شده؟ چه-



 

 یافتی؟ را بدکار-

 

 آری-

 

 

 آمده سارد از اشکان-

 

 سارد از-

 آری-

 نگفتی؟ زودتر چرا-

 کجاست؟ باش، زود برویم

 

 من سرای در-

 .کردم نگاهش زده شگفت



 

 تو؟ سرای-

 

 .انداخت زیر به سر شرمسار

 

 حالی تهآشف این با اما بستیم پیمان شود سارد آشوب آنکه از پیش-

 .بگیریم بزم نشد

 

 

 شدی؟ اشکان فرمانده همسر تو-

 

 است؟ بد...مگر آری-

 

 کردم یخنده تک

 



 شده زاده آشوری مادری از اشکان اما نه-

 

 دانم...می...خب-

 

 برویم است خوب-

 

 خمیز بدنی با عریان نیمه را اشکان و رفتم سرایش به پاکدخت با

 .یافتم تخت در

 

 اشکان؟ شده چه را تو-

 

 سرورم-

 

 است؟ امن سارد شده چه بگو برنخیز جایت از بنشین-

 



 .... و شد زخمی آتانس نبرد پسین وا هایلحظه است امن سارد-

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

 

 «دانای کل»

 

 .کردمی آزاد سینه از خساست با را خشمگینش هاینفس مرد

 

 

 .کجاست خواهرم بگو-

 

 مرد و بود ایستاده عریان نیمه تنی با خانهسرباز اصلی میدان میان

 .کردمی مواخذه رو خیانتکار

 



 نشستمی گوشش در ها آوا گرفتند قدرت ها پچ پچ

 

 

 آشوریه شاهدخت و نبوده زدوان دختر آریانا داره حقیقت پس-

 .کرد رها را اشکالفه هاینفس

 

 داد جواب پته تته با کار خیانت مرد

 دانمنمی-

 غرید شده چفت هایدندان میان از و زد زانو مقابلش

 کجاست؟ خواهرم-

 غرید شده چفت هایدندان میان از و زد زانو قابلشم

 

 کجاست؟ خواهرم-

 

 دانمی...نم....ورم...ر...س-



 

 بکشی؟ را رادمه گرفتی دستور کسب چه از-

 

 ...نمی....من-

 

 صورتش در کارن سهمگین هایمشت که بود نشده کامل مرد نطق

 .زد نعره ژیان شیر از بلندتر آمد فرود

 

 

 ...مردک کجاست من خواهر بگو کجاست من خواهر-

 

 ...م...ن-

 زد فریاد

 باشد دانینمی-

 



 و کرد بلند هایشدست روی را او برداشت خیز مرد سمت به 

 داد نشانش را ینقطه

 

 ؟نرفته خطا من تیر کنون تا دانیمی را، پورت و همسر بینیمی-

 

 یرت رفت کمانش سمت به و کرد رها را مرد هستم شکار  عاشق من

 .کشید را زه و گذاشت دچله را

 :زد لب دید را کارن بودن جدی که مرد

 

 کن رحم گویممی-

 : زد لب دهد تغییر را اشموضعه آنکه بی کارن

 نشده؟ رها تا بگو-

 

 :زد لب آرام و داد قورت را دهانش در جاری خون مرد

 



 رفتند آتانس سراغ به نفر دو بودیم نفر چهار-

 .فتگر را جانش دومی اما کشت دم را یکی

 انوب سراغ به  آتانس سوی از نشانی گرفتن از پس شد آن بر قرار

 بیایید

 برد را گنجینه سوم نفر

 هشرح شرحه را او توانستم راحتی به آمدیم رادمه سراغ به نیز من

 .بفرستم مردگان دنیای به و کنم

 

 

 کجاست خواهرم-

 

 دانمنمی-

 

 کنم؟ رها را تیر ندارد جان دستم-

 



 .آنجاست آتشکده مجاور یپهت گویممی  باشد-

 ...کشید یآسوده  نفس کارن 

 

 فراموش رویممی هدفی دنبال وقتی داریم بدی ذاتی هاانسان ما

 و شوندمی غرق پریان میرند،می هاقاصدک ما اطراف در کنیممی

 ...بند در فرشتگان

 

 

 سرورم هستند ما حصار در-

 

 ...نیامدم شب تا اگر اشکان روممی جلو من-

 

 پیرمرد آن گاهمخفی سمت به کند نگاه را سرش پشت آنکهبی کارن

 .رفت گر حیله

 

 



 .هستم هگمتانه فرماندار کارن من-

 فرود تعظیم سر کوه که یگونه به صالبت با وجود تمام با زد فریاد

 آورد

 

 

 کنی؟می چه اینجا کارن-

 گیرم پس باز را آریانا آمدم-

 

 آریانا؟-

 

 :زد فریاد دوباره

 

 خاک با را اینجا  نیاری را او اگر خواهرم پی در آمدم شمعون-

 .کرد خواهم یکسان

 



 .بود کارن کردن آچمز نوبت حاال کرد یخنده تک پیرمرد

 

 پر دست با اما آمد، بیرون مخفیگاهش از مرد

 کشمشمی وگرنه بروند هاتسرباز بگو-

 لرزان عروسک آن روی بود مات کارن نگاه

 !مهرانگیز؟-

 

 ردکمی تماشایش خمار چشمانی با  لرزان و پریده رنگ عروسکش

 چگونه؟ اما

 !بود عمارت در که او

 .بود عمارت در که او

 .ماند ثابت پاتیس روی انگیزمهر اطراف در نگاهش چرخش

 

 نیز را وا شک بی شدند غافل پاتیس از که بودند رادمه درگیر آنقدر

 .کردند رها بند از



 

 ...دوم رنف پس بود پاتیس چهارم نفر

 .بود ایستاده تر دور کمی سادیار

 !آتانس؟ غار یار دو بود، دوم نفر سادیار

 بود خبر چه اینجا

 

 :غرید بگیرد پاتیس از را خشمگینش نگاه آنکهبی

 

 کردی؟ دشمنی که بودی یاری چگونه-

 

 :خندید تلخ پاتیس

 

 روزگار دست-

 



 انتسرباز به خواهیمی را همسرت اگر کارن کن رها را پاتیس-

 .بروند بگو

 

 .بود بدی راهی دو در بست چشم کارن

 اتنج را دو هر توانستمی داشتشاید گردن بر که دینی و همسرش

 .بدهد

 

 تیر ودب نشینی عقب نشان سفیدش فلش که آورد در کمان از تیری

 .کرد پرتاب سربازنش ثابت مقصد به را

 

 .روندمی-

 

 هفت مقصد در دشافرا و بود سادیار بند در کارن بعد دقایقی

 ...حصار

 

 کن رهایش رفتند-



 

 بیارش برسم امخواسته به من آنکه از پس اما شد خواهید رها-

 سادیار

 

 برد غار به را او و کشید را خشمگین شیر این بازوی سادیار

 .ریختمی اشک و بود شده جمع خود در افسون غار یگوشه در

 

 نالید و دز داری صدا هایهق انگیز مهر و کارن دیدن با

 

 ...مهری ، کارن-

 

 خواهرم جانم-

 ا....ن...او...اون-

 

 هیسسس-



 وسهب پروابی بود دخترک و همسرش بین حاال نشست کنارش کارن

 :زد لب وار زمزمه و زد افسون موهای بر

 

 نترس اینجام من-

 کرد عروسکش به رو بعد

 

 زانگیمهر خمار هایچشم بوسید، را اشپیشانی منعمیق شاهدخت-

 .نبود خوبی نشان اصال کبودش هایلب و

 

 :زد لب و شکست را سکوت بالخره انگیز مهر

 

 اینجا آورد منو و من ببینیم خواییمی تو و پزشکه گفت-

 .باشید آرام اینجایم من باشید آرام هیسس-

 

 مرده شوهرم میگه! کارن؟ مرده س...آتان...آتانس-



 

 

 کن باور مرا نشده هیچ کن، رحم کودکت به افسون نکن گریه-

 خواهرم

 آرامشان باید اما نداشت، ایمان اشنشده هیچی این به گرچه

 .کردمی

 

 دبودن غار انتهای قسمت در آنها کرد رصد را غار اشعقابی نگاه با

 .بود کرده روشن را محیط هاچراغ وجود و

 خارج کارن رس دید از و بودند جلوی قسمت در یارانش و شعمون

 

 شهوشیار نیمه همسر پیشانی بر دیگر یبوسه که حالی در کارن

 :گفت میزد

 

 خواهرم و من مادرم و پدر مرگ از بعد گفتم هست یادت افسون -

 گرفت؟ پس باز را عنوان و داد نجات مردی را



 

 خواهرم و من مادرم و پدر مرگ از بعد گفتم هست یادت افسون -

 گرفت؟ پس باز را عنوان و داد نجات مردی را

 

 

 ه...آر-

 بود التیامی کارن حضور انگار بود شده خشک دخترک ایهاشک

 .اششکسته قلب برای

 

 

 .گرفتند را پرم و بال زیر و کردند یاری مرا خُرداد و رادسِپَه-

 تو اکنون و رهانیدم مرگ از را رادمه بدهکارم، آنها به جان دو من

 شما دهممی جان پسرت و تو برای من بشود چه هر بدان را رااین

 .کنید زندگانی و بمانید زنده باید

 

 



 کارن گیمی چی-

 

 ودکانتانک فکر به باید مهرانگیز و تو هستم من مشو ناامید و نترس-

 باشید

 

 کارن-

 

 همسرش لب نزدیک جای بر دوباره یبوسه

 

 فتمگ را اشکان بماند نسلم آخرین خواهممی بمانی زنده باید جانم-

 .کند پاسداری کودکم و تو از نباشم اگر

 

 

 کارن اما-

 



 دبن از خالصی برای راهی تا باشید ساکت دو هر افسون هیسس-

 ...بیا

 .کرد سکوت پا صدای شنید با

 

 اش کریهه قیافه همان با بود شمعون

 

 وی؟بر باختریش به خواستینمی مگر کارن، شدی ناخوانده مهمان-

 

 :زد لب و کرد باز هم از زور به را اششده منقبض فک کارن

 

 آمدم اهرمخو پی در-

 

 زد یقهقه شمعون

 



 برپا نابسامانی زیاد کارم در ظاهری هایبرادر و خواهر شما-

 .داشتید

 

 بود پاکدخت منظورش

 خواهیمی چه-

 چه؟ رادمه مرگ از مرده؟ شویش یگفته ظاهریت خواهر به-

 

 نداشت خبر رادمه ماندن زنده از او پس

 است باردار او مردک شو ساکت-

 

 بارداری که ماند نخواهد زنده امشب آخر تا که کودکی بارداری-

 .شودنمی

 

 و خواست بر جا از شده زنجیر هادست همان با شد منقبض جانش

 :زد نعره شمعون صورت در

 



 رسانینمی گزندی پسرش و اون به تو باشم من تا-

 

 .کشممی او از پیش را تو پس-

 

 .کرد رها خودش حال به را مرد و کرد زمزمه تفاوت بی

 

 هاساعت ریخت اشک و کرد تابیبی صحنه این دیدن از انگیزمهر

 مات افسون اما شد هوشبی مردش یسینه بر سر آخر در و زد زار

 .بود شده

 

 کنید فرار برو-

 

 :گفت افسون به ره سکوت این شکستن از خشنود کارن

 

 بروم؟ کجا-



 

 برو و بردار رو انگیزمهر-

 «آریانا»

 

 

 نگج این شیدمی بچه صاحب زودی به انگیزمهر و تو برو اینجا از-

 باختریش؟ بری خواستینمی مگه نداره ربطی شما به

 

 برویم؟ کجا مانی؟می خواهرم همانند تو نگفتیم مگر افسون-

 

 کشنمی رو مهرانگیزت کشنتونمی نری اگه-

 

 ور بود خشم حاصل که رو داغش هاینفس و شد براق صورتم توی

 .کرد رها پوستم روی

 



 

 همای فرو اینچنین مرا پس برسد گزندی شما به گذارمنمی نم-

 (نبین)مَبین

 

 رنکا نداری رو همسرت به رسیدن آسیب شنیدن طاقت حتی تو-

 من یعنی ماست جنگ این برو

 

 هیچ مگو هیچ-

 

 :نالیدم

 

 کارن-

 هیسسس-

 

 کردم نگاه رو اطراف کارن از ناامید



 

 لرزونهمی رو روحم و جسم-

 

 چیزی؟ چه-

 

 .ترسممی اینطورین که هایجنگ از من دونیمی ،جنگ این-

 

 و مکرد اشاره سر با بود افتاده تر طرف اون کمی که شمشیری به

 دادم ادامه

 

 ترسممی هم کشهمی که شمشیری این از حتی من-

 

 

 مشو هراسان-

 گرفته ازمون زیادی عزیزای ته و سربی قدرت جنگ این اما -



 

 .کرد خواهم پاسداری پورت و تو از من نشو هراسان هستم من تا-

 

 

 رفتن زا من پایانه بی رفتن آتانس بی رفتن! نرفتم؟ چرا دونیمی-

 .ترسممی هم پایانبی

 

 

 بانو-

 

 هکرد تیز دندون حاال و کارن گرفته رو آتانسم قدرت جنگ این-

 پسرم برای

 ...برو کنممی التماست موندین برام فقط شما برید زنت و تو

 

 



 مدیونم؟ رادسپه به را جانم که میمادا بروَم کجا-

 

 کنی زندگی تا دادن نجاتت اونا-

 .بود کرده اشغالش مهرانگیز که کردم آغوشش به یاشاره

 

 

 جیبن یک اون نرفته که یادت باشه اسیر که نیست این زنت حق-

 ...شاهپور یک تو و است زاده

 

 

 کنمنمی رها را تو و آتانس هرگز من-

 

 زدم لب آرومم هایهق بین ختمری اشک صدابی...آتانس-

 

 



 برجاست؟ پا هم مرگش از بعد قرار و قول مگه-

 کنید فرار کارن برو

 

 

 بروم؟-

 

 آره-

 

 شانن انگشت با مرا همگان تا بروم کنم زندگانی آن از پس چگونه-

 کرد؟ رها را آتانس همسر که است همان مرد این بگویند و دهند

 نگاهت؟ در اینم من

 

 

 کارن-

 



 ...تو مگو هیچ-

 

 کارن-

 

 کارن-

 .گرفتم کارن از نگاه پاتیس صدای با

 

 

 .است باردار امشنیده بده همسرت به است خوراک کمی این-

 

 نه؟ را آریانا دیدی مرا باردار همسر-

 کش پیش خوراکت

 

 ...شما اما رود،می مردگان دنیای به زودی به او-

 



 

 ایهم فرو آنقدر چطوری تو است آتانس همسر اون پاتیس شو خفه-

 زنی؟می نارو او به که شدی

 

 

 گرفته اممعشوقه از مرا او-

 چی؟-

 

 .کرد مداوا را او شمعون بیمار، بودم دختری عاشق من

 نشد خوش اممعشوقه حال اما

 

 برای خواست من از شمعون رفتیم، او سراغ به دوباره درمان برای

 .دهم یاری را او اممعشوقه بهبودی

 

 



 .بودی آتانس دوست تو اما-

 

 بانو شناسدنمی همراه و یار عشق،-

 پاتیس؟ رسیدی اتمعشوقه به االن خب-

 

 کارن گرفتی من از را او افسون نمودن پنهان با تو که چرا نه-

 

 :زدم لب بده رو جوابش کارن اینکه از قبل

 

 مرده؟ یعنی-

 

 هک آنچه به شمعون آنکه از پس و رفته مردگان دنیای به او آری-

 .برسد خواهدمی

 

 .گرداندمی باز من به را او



 :گفتم توهماتش جواب در

 

 !مرده کردن زنده یعنی محاله این-

 

 ندهز را مرده توانمی تو دنیا در گویدمی شمعون نیست اینچنین-

 .نمود

 

 

 اینطوری نه اما آره-

 

 باز نم به را او نیست مهم باشد چگونه اینکه گویدمی راست پس-

 .است کافی مرا همین گرداند

 

 فته؟انمی اتفاق این که کنم حالی فسیل این به چطوری

 



 

 کردی؟ ب رهانید مرگ از را جانت که مردی به زن یک برای-

 

 را کار همین نیز پس زین رهانید مرگ از را آتانس جان بارها من-

 .بمیرد باید او اکنون اما کرد خواهم

 

 

 کشتی؟ رو آتانس با  تو-

 .کردم ادا سنگین بغض با رو کلمات این

 

 باز نیز را او تو مرگ از پس است، خشنود مردگان دنیای در او-

 .گرداند خواهم

 

 

 ار تو شمعون ندارد امکان چیزی چنین مکن گویی یاوه پاتیس-

 داده فریب



 

 نه مگر کرد تایید را این هم افسون گفته را راستش شمعون-

 :زدم لب گیج

 

 چی؟-

 

 کنند؟می زنده را مرده تو دنیای در-

 

 ...اما آره-

 

 مه نیستممن گو یاوه من بدان پس کارن، گویممی را راستش من-

 .گرداند خواهم باز را آتانس هم و اممعشوقه

 

 



 را او چرا گرداند باز را آتانس خواستمی اگر شمعون دیوانه،-

 کشت؟

 

 .شدمی گنجینه آن به رسیدن مانع چون-

 .ندارد کاری او با گنجینه تصاحب از پس اما

 

 ....دیوانه یدیوانه تو پاتیس-

 .خورد صورتم به و شد منعکس غار داخل کارن فریاد

 

 حمر هم کارن و انگیز مهر به شک بدون شمعون مثل گریحیله مرد

 کنهنمی

 هب شرایط که کرده تعریف پاتیس برای طوری و بیمار احیای اون

 ...باشه خودش نفع

 خطرناکه همه برای که روانیه یک اون

 

 :کردم زمزمه لب زیر



 

 کنه رحم خدا -

 

 بانو گوییمی چه-

 

 برو پاشو هیچی-

 

 واستاده من واسه فقط و آزاد اون انگار برو پاشو گفتم جوری

 

 :گفت و بوسید رو پیشونیم لبخند با کارن

 

 دِین بند از نه و شمعون بند از نه نیستم رها-

 البته خره گوش توی خوندن یاسین مثل است فایدهبی کارن با حرف

 خرس گوش تو البته انداختم هرکولش یکله به نگاه یک



 چرا چلغوز مرتیکه رفتمی ضعف دلم کردمی قراری بی امبچه

 برد؟ خودش با و خوراک

 .بستم چشم و دادم تکیه کارن یشونه به رو سرم

 شد شروع من تابیبی رفتیم عمارت غیر مسیری که صبح دیروز از

 ماومدی هم وقتی نکرد باز لب ریممی کجا گفتم سادیار به چی هر

 .نستمدونمی رو اسمش البته شناختم رو شمعون نگاه اولین با اینجا

 

 خبری چه دونمنمی خبره یک  منتظر فقط االن تا دیروز از شمعون

 برای فتگ رحمیبی با کنممی چیکار اینجا من گفتم منتظرهوقتی اما

 و میاد تانسآ نیستگفتم مهم گفت نیومده دنیا به کودکتگفتم خون

 تو زندفر رادیمه نه است زنده آتانسی نه گفت سردی با کشتتمی

 .است خانواده این از فرزند آخرین

 

 امخومی و آتانسم ریختممن اشک وار دیوانه و شدم خورد شکستم

 .کردمنمی قضاوتش هیچوقت کاش کردمنمی ترکش کاش

 



 ونمتوقفش تونستمنمی اما بود کرده خیس رو کارن شونه هاماشک

 جای  رمب گذشته به دوباره شدمی کاش نیستم افسوس من مگه کنم

 کم نفس که بوسیدمشمی اونقدر بغلشو پریدممی جنجال اون

 دارم طلب ازش بوسه یک من بیاریم

 

 هاتن و من زندگیم شب بهترین تو اون خواهی عذر یک نوازش یک

 گذاشت

 ...دارم طلب رو شب یک ازش من

 :مزد لب دماغی تو صدای با

 

 کارن-

 

 بلی-

 

 ...من دونستیمی تو-

 



 

 نیستی زردوان دختر تو دانستم رفتنت از پس-

 

 نیستم آریانا من فهمیدی یعنی-

 

 اهورا فرزند تو و بود اهریمن فرزند آریانا آری-

 باشم خدا فرزند تونمنمی که من دیونه-

 

 .نموند دور چشمم از شد خارج کارن یسینه از که محکمی آه

 

 ما داشتند باور مردم آیند زیر به تخت از شورایانآ آنکه از پیش-

 خداییم فرزندان

 

 

 چی؟ یعنی-



 

 فرزند من دارند رگ در را هاآشورایی خون که آنان باور بر یعنی-

 خداوندگارم

 

 عه-

 بانو بلی-

 

 

 نم کشت، خواهد باز تو سوی به باشد کجا هر آتانس مریز اشک-

 .برسد گزندی فرزندت و تو به گذارمنمی

 

 

 رایب اشکم گرده،نمی بر آتانسم نمیشه دیگه اما مراقبی دونممی-

 دلتنگیه

 

 .توست قلب پاسدار اهورامزدا...باش آرام-



 

 .پرسیدممی ازش کاش-

 

 ردمک سکوت منم اما بزنم حرف تا بود من منتظر کرد سکوت کارن

 مرده یک که کارن برای حداقل نه بزنم نداشتم حرفی

 :زد لب طوالنی سکوت یک از بعد کارن

 

 است؟ شاه کسی چه دوران آن آمدی، دگر عالم از تو افسون-

 

 

 کس هیچ-

 

 شود؟می مگر-

 



 مدت مردم انتخاب به که کسی یعنی داریم جمهور رئیس آره-

 کنهمی حکومت مردم به معینی

 

 

 کنید؟می انتخاب شما را شاه یعنی-

 

 آره-

 

 بکمارید؟ تخت بر شما را شاه است عجیبی حسی این-

 

 

 اب اونجا برگردم، خوامنمی دیگه کارن دونیمی عجیبیه، سح آره -

 دوست رو اینجا من اما بگم چطور دونمنمی داره فرق خیلی اینجا

 و یارمب دنیا به و دادشه خواممی رفتیم بیرون سالم اینجا از اگه دارم

 ....و کنم زندگی جنگل توی

 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 
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- 

- 

- 
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- 

 

 یب دنیای خواب اومد بیرون کابوس عالم از بازوم شدن کشیده با

 ...من، خدای آتانس

 ...برد خوابم کارن با کردن صحبت وسط دیشب

 

 هایچشم به و کردم نگاه کشیدممی تنبون   کش مثل که ادمی به

 رسیدم سادیار تیز

 .نداشتم خوبی حس بهش نسبت اولم از

 

 

 مردک کن رهایش-

 

 چوب یک به و زانگی بگیرممهر سادیار از نگاه شد باعث کارن صدای

 گهدی عالم یک توی انگار خمار و بود گیج بودند بسته غار جلوی



 هشد مخ زمین به باهاش که رو هایزنجیر داشت سعی کارن و است

 بره سمتش به و کنه پاره رو  بود

 

 

 کارم پایان از پس شودمی رها-

 

 کن رهایش کشمتمی شمعون-

 

 سادیار ببند تخت به را او-

 

 به اهورمزدا لعنت  کن رها را زنان این شمعون ؟داری چکار او با-

 کن رهایشان اهریمن مردک تو

 

 یزانگمهر بست تخت به رو من کارن هاینعره  به توجه بی سادیار

 دهش زنجیر کارن ترطرف اون قدم چند و بود روم به رو هوشیار نیمه



 این روزی شدنمی باورم گنجیدنمی مغزم توی صحنه این. بود

 رسیدم؟ کجا به کجا از من ببینم رو هاصحنه

Vipزمان افسون: 

 یزانگمهر بست تخت به رو من کارن هاینعره  به توجه بی سادیار

 دهش زنجیر کارن ترطرف اون قدم چند و بود روم به رو هوشیار نیمه

 این روزی شدنمی باورم گنجیدنمی مغزم توی صحنه این. بود

 رسیدم؟ کجا به کجا از من ببینم رو هاصحنه

 

 

 دازی؟بین خطر به را بانویت جان خوایینمی که تو کارن بگیر آرام -

 

 نکش را بیگناهی قدر جنگ این برای شمعون کن رهایش-

 

 

 ریخته هایخون باید همیشه قدرت برای کارن است رفته یادت-

 .ریخت را تو خاندان خون که هاآریایی قدرت مثل شود،



 (بست یخ کارن نگاه)

 

 بیاور بیرون او جان از را کودک پاتیس-

 

 دنیا از قبل رو من یبچه خوادمی قدرت برای کنه؟ چیکار خوادمی

 بکشه؟ اومدن

 .شد گم کارن خشمگین هاینعره توی من( کنی؟ چیکار خوایمی)

 

 

 کشمتیم سوگند یزدان به کشمتمی بخورد او به انگشتت پاتیس-

 پاره اب لباسم شدن پاره.نک رهایش آورم،می بیرون سینه از را قلبت

 .شد یکی کارن حنجره شدن

 

 

 نه-

 



) راهانیده، مرگ از بارها را تو که مردیست کودک آن کن رهایش

 .بود شده کر انگار کنپاتیس رهایش( زد لب ملتمس کارن

 

  کر پاتیس اما میداد فوحش کارن کردممی التماس زدم،می زجه

 اسم و زدم فریاد دل هت از پیچید دلم زیر که دردی با بود شده

 .زدم صدا رو آتانس

 

 

 آتانس-

 سرباز طرف هر از بود افتاده زمین روی پاتیس بعد ثانیه چند

 (زمانی چه) کِی و کرد رها و کارن(کسی چه) کی دونمنمی ریختمی

 هامچشم فقط شد چی دونمنمی بودم مدهوش من اما اومد سمتم به

 یرز کرد پیدا جریان تنم روی خیسی مایعی و افتاد هم روی کم کم

 .کشیدمی تیر دلم

 فرود گرمی آغوش در و شنید و آشنایی صدای آخر لحظه توی 

 ...رفتم



 

 «دانای کل»

 

 شکم که خنجری همان با و رفت پاتیس طرف به خشم با کارن

 .شیدک بیرون رو قلبش و شکافت را اشسینه. بود بریده رو دخترک

 

 

 .کشمتمی ردبخو او به انگشتت خوردم سوگند-

 

 کمک به که رفت انگیزیمهر سمت به خونی هایدست همان با

 .بود نشسته کناری حالبی و بود شده آزاد اشکان

 د،کردن دستگیر را افرادش و شمعون اینکه از بعد  هومان و اشکان

 .ایستادند دخترک سر روی هراسان

 

 داشت هازخم بستن در سعی پاکدخت و بود خون غرق دخترک تن

 



 ...پاکدخت کن کمک ببرمش عمارت به باید-

 .کردم باز رو هامچشم درد با کشیدمی تیر دلم زیر

 

 .نبینم  واضح رو اطراف که بود شده باعث دیدم تاری

 

 

 برخواستی؟ افسون،-

 درشت سایه مزخرف دید همون با پیچید گوشم توی کارن صدای

 :نالیدم لب زیر آروم و دیدم رو هیکلش

 

 کارن؟-

 

 .گرفت گرمش و درشت هایپنجه میون رو سردم هایدست کارن

 

 



 اینجایم من-

 

 شده؟ چی-

 

  و شد واضح دیدم کم کم نداشت، و چیزی هیچ درک خالیم مغز

 .دیدم صورتم سانتیمتری چند توی رو کارن صورت

 

 

 خوبی؟-

 

 کجاییم؟  ما خوبم-

 یک مثل  روز چند این خاطرات تمام خورد سرم توی که یجرقه با

 .شد مرور برام فیلم

 

 



 ...ما من خدای اوو-

 

 .بود کرده اسیرمون شمعون بودیم، غار توی ما

 ... و کارن من

 

 یپریدگ رنگ خستگی، کرد بررسی رو کارن صورت اجزای نگاهم

 میده؟ معنی چه اینا الغری و

 :زدم لب ترس با نکنه؟ پس سالمم من اگه

 

 انگیز؟ مهر-

 

 

 به یمبیای تو جستجوی در غار به آنکه از پیش پاتیس است خوب-

 .ندارد خاطر به و برده یاد از را روز چند آن تمام بود، خورانده دوا او

 



 

 ...خود تو خوبه-

 

. دش زنده برام  بعدی هایصحنه کشید، دلم زیر دوباره که تیری با

 ...چاقو با پاتیس

 ستجویج به دستام و زدم پس رو کارن وحشت از  گفت میشه تقریبا

 نرفت امبچه

 

 ممشک متوجه و کردممی گریه بهاری ابر مثل که نبود خودم دست

 .نبودم

 

 

 ...پسرم بچه،-

 

 .است خوب کودکت خواهرکم باش  آرام-

 کرد پاره رو شکمم پاتیس یادمه نه-



 

 ...است خوب حالت ببین-

 

 و ودب شده بسته دورش پارچه با که قلمبه و گرد شکم اون لمس با

 .گرفتم آروم امبچه تکون

 

 

 کنه؟می درد-

 

 شده خراشیده-

 

 ... اگه اگه مراقبی نگفتی مگه ترسیدم خیلی کارن ترسیدم-

 

 هوشیب داشتم وقتی شنیدم خدا به شنیدم اونو صدای من شنیدم من

 .شدم می



 

 

 ...تو باش، آرام-

 خودم و گرفتم کارن از نگاه مهرانگیزه اینکه فکر با در شدن باز با

 ...اما دمکر اماده گرم آغوش یک برای رو

 خودم و گرفتم کارن از نگاه مهرانگیزه اینکه فکر با در شدن باز با

 ...اما کردم اماده گرم آغوش یک برای رو

 

 مش؟کشتی نگفتن مگه نبود مرده مگه....اون اون نیست ممکن این

 

 

 و...ت-

 

 

 .بگذارید تنهایمان پاکدخت کارن،-



 

 .افتاد سرش پشت به لرزونم نگاه تازه

 پاکدخته؟ اون عیانی هایباسل با دختری

 اون؟ ایستاده روم به رو موزون و الغر قامت که مردی  این و 

 خودشه خدا به خودشه

 

 

 ...ان...آت-

 کنه؟می بازی نفهم خر، زبون این چرا

 

 ...بردارم فرمان سرورم-

 

 اتاق شدن خالی متوجه که بودم آبی چشم مرد اون محو اونقدر

 .رفتم فرو گرمش آغوش توی هک اومدم خودم به وقتی نشدم،

 



 

 آتانس جان-

 کرف دادنمی و آتانس بوی اگر صمیمانه، و بود سرد صحبتش لحن

 دوقلوشه برادر مرد این کردممی

 

 

 آتانس-

 لمد زیر درد به توجه بی و کردم حلقه تنش دور رو هامدست دلتنگ

 .فشردم خودم به اونو امبچه هایتکون و

 

 

 هیششش-

 شیدمک نفس رو تنش عطر تند تند کشیدم شگردن زیر رو بینیم

 هببر و بشوره و دلتنگی این که انقدر ببارن هامچشم دادم اجازه

 

 



 مزندگی مردممی داشتم مردی گفتن اونا بشم قوربونت من الهی-

 

 افسون باش آرام-

 

 زندگیم بگردم دورت الهی-

 

 .بود شده خیس هاماشک و هامبوسه از گردنش زیر

 

 بانو؟ خوبید-

 

 داد امفاصله رومآ

 !بانو کشتی گرفتنت آغوش در این با را پسرم-

 .دادم ادامه توجه  بی اما بود، شده خیس کمی شکم زیر

 

 



 همردیدوبار تو گفت اون بیاره در زنده زنده اموبچه خواستمی اون-

 بردم پناه آغوشش به

 که کردم گریه اونقدر اما گذشت ساعت چند یا دقیقه چند  دونمنمی

 .دادم دست از رو هوشیاریم تقریبا  بغلش توی

 

 

 برخواستی که اکنون خُفتن روز چند از پس کنی؟می چه ببین-

 کنی؟می اینچنین

 

 بود،...ت...تنگ...دلم...دلم-

 ..ت..شق...عا...من...برم...ستم...خوا...نمی...من

 

 

 ونبانواکن کرده گو باز برایم کارن را باید که آنچه هر هیششش-

 .اینجایید و تندرستید پسرم و وت که خشنودم

 



 بانو کرده  گو باز برایم کارن را باید که آنچه هر هیشش-

 باشد؟ ببریم یاد از بیا را گذشته تو من بر چه هر پس

 

 

 ...من-

 

 افسون؟ باشد-

 

 باشه-

 

 ور حرکتش بخوام تا شد خم صورتم روی و زد گرمی لبخند آتانس

 مکیدن به شروع و کشید دهنش درون به رو هاملب کنم تحلیل

 .کرد وخوردن

 

 و گذاشت کمرم روی رو دستش یک و موهام توی رو دستش یک

 .خوردمی هامولب گرسنه یک مثل



 

 .شد جدا ازم سانت چند فقط گرفت کام ازم خوب اینکه از بعد

 

 :زدم لب لرزون

 

 آتانس-

 .کرد حمله بهم دوباره که زدم رو استارتش یدکمه انگار

 لب جوری شکستمی هاشلب ملوچ ملچ ور اتاق ساکت فضای

 تنها انگار که دادمی حرکت دهنم داخل رو زبونش و گرفتمی

 منم دنیا خوراکی

 

 :زد پچ فاصله کمی با

 

 .مرد خواهم تو بی من نرو جاهیچ مگذار، تنهایم وقت هیچ-

 خورممی سوگند...قول نمیرم جاهیچ-



 

 .نشوند پاش یرو و کرد بلند هاشدست روی رو من آروم آتانس

 .کردمی حرکت شکمم روی وار نوازش دستش

 

 

 مپنداشت رفتی که تویمادامی مادرَش که پسری من، از پسر یک-

 پسر یک با بازگشتی اکنون اما دادمت دست از همیشه برای

 

 مه لباس روی از حتی که پدرش گرم هایدست لمس حس با امبچه

 اعثب که زد ممشک تو چرخشی حرکت یک سوزندمی رو آدم پوست

 بکشه تیر مرگ حالت به دلم زیر شد

 

 

 آخ-

 



 را مادرش جنبش یک با استشجاعی مرد پسرم هیشش جانم-

 .کرد گیرزمین

 

 :زدم لب درد با

 

 شده؟ دردم باعث اتتحفه خوشحالی-

 .داد تکون رو سرش تخصی با و خندید شیرین آتانس

 

 

 ستدو بیشتر پسرتو تو کارا، این چی یعنی هاازنتم من آتانس-

 داری؟

 

 .نشست گوشم زیر جای هاشلب و پیچیدند دورم هاشدست

 

 



 ار پسرت اگر بانو، است هایمرگ در خون مانند تو داشتن دوست-

 هستی مادرش تو که است این برای تنها دارم دوست

 

 شده؟ دردم باعث اتتحفه خوشحالی-

 .داد تکون رو سرش تخصی با و خندید شیرین آتانس

 

 

 تدوس بیشتر پسرتو تو کارا این چی یعنی هاازنتم من آتانس-

 داری؟

 .نشست گوشم زیر جای هاشلب و پیچیدند دورم هاشدست

 

 

 ار پسرت اگر بانو، است هایمرگ در خون مانند تو داشتن دوست-

 هستی مادرش تو که است این برای تنها دارم دوست

 



 محروم ازش ماه چند که آرامشی با دادمی بهشت بوی آغوشش

 .دادم گوش قلبش موسیقی به و گذاشتم اشسینه روی رو سرم بودم

 

 

 دلشکسته آدمای گنمی بهشت خود آتانس، زندگی خود خود تو-

 جالدا اون دست زیر و غار اون توی وقتی من گیرهمی دعاشون زود

 .باشم آتانس با عمرم آخر تا که کردم آرزو دل ته از بودم

 

 

 !بهشت؟-

 

 مردگان دنیای میرن گننمی میمیرن که هاآدم من دنیایی توی-

 .جهنم یا بهشت میرن گنمی

 

 خوبه هایچیز و گل و باغ از پر خوباست آدم جای بهشت



 شآت یک برای آتش بگم تونمنمی....)که جایی بدا، آدم جای جهنم

 ...میرن چال سیاه به شنمی مجازات بد هایآدم( توهینه این پرست

 

 

 بیایم؟ توانممی هم من بروی تو اگر دنیایت بهشت در-

 دچار همه رستاخیز روز و مرگ از بعد افتادم قران هایآیه یاد

 .میشند فراموشی

 

 

 .نشناسیم رو دیگه هم ممکنه اما آره-

 

 نیاوری؟ یاد به مرا تو اگر چیست برای بهشتت این پس-

 

 

 بری؟ تو و نرم بهشت من ممکنه دونمنمی-



 .کشید بیرون آغوشش از رو من شتاب با آتانس

 

 

 .است جهنم نباشی آن در تو که بهشتی-

 تو بی بهشت به مرا خداوندگار که  هستم طینتی بد آدم من مگر

 بفرستد؟

 

 

 .بدیم آدم من هستی خوبی آدم تو نه-

 

 شقشع از سرشار لحن این خداوندیبه هدیه تو افسون مگو اینگونه-

 .زدم لبخندی

 .دادم لم آغوشش توی دوباره و

 

 غوشآ توی که دنیایی دنیاست یک آرامش نیست کلمه پنج امشآر

 ما ینفره سه باشیدنیای مردت امن



 ...دادشه پسرمون و آتانس من 

 باز آغوش با و بود کرده باز رومون به رو درش خوشبختی انگار

 .کشیدمی رو انتظارمون

 

 بود، شده خوب تقریبا شکمم زخم گذشتندمی هم پی از روزهای

 پاتیس هایدارو خاطر به رو اسیرمون مدت تمام اینکه با یزانگمهر

 مرگ خبر شنیدن با هوشیاری از بعد اما بود، هپروت توی

 رس پشت رو سامانی به نا شرایط سارد متجاوزان توسط اشخانواده

 .گذاشت

 وسطت کار اول همون بود کرده آتانس به که خیانتی خاطر به سادیار

 .بود شده کشته به کارن

 

 مرد کردمنمی فکر وقت هیچ بود کرده اشخفه کارن واقع در

 و میشکنه هیزوم دوشه،می میش و بز شیر که کارن مثل مهربونی

 .باشه رحم بی و خشک و جدی یفرمانده یک بازیه دلقک استاد

 



 شهمی عاشق که انسانی سازهمی خاک سنگ از عشق آتانس قول به

 .کنهمی ظهور درونش دیگه روی یک و جدید صورت یک

 

 ...شمعون اما

 از بعد شب که خواهیخود یادمهمرد رو اون با مکالمه هنوزم

 .زد غیبش عجیبی طرز به  زندان داخل از اعترافش

《 

 ?זה את עשית למה-

 (کردی؟ کارو این چرا) 

 

 העתיד את להציל צריכים היינו-

 (دادیممی نجات رو آینده باید ما)

 

 ??ָאנּו-

 (ما؟؟) 



 

 העתיד את להציל צריכים היינו, אריאנה אנחנו, כן-

 .ראוי מלך אינו זירקסס

 תסבול איראן הרחוק בעתיד
 לכורש להודות כדי איראן את להציל עלינו

 دادیم می نجات رو آینده باید ، آریانا.... ما ، بله)

 .نیست ای شایسته پادشاه خشایارشا

 مبدی نجات را ایران باید بینهمامی آسیب ایران ، دور ای آینده در

 .(کنیم تشکر کوروش از تا

 

 

. תתחזק אלא תפגע שלא רק לא איראן, מהעתיד בא אני-

 טוב והיכן, מחשבותיך ואת עולמית ממשלה מחפש אתה

 העולם מחצית נמצא בה, מאיראן יותר



 منمقدرت بلکه نمیبینه صدمه تنها نه ایران ، آیم می آینده از من)

 زا بهتر کجا و هستید خودتون افکار  و دولت دنبال شما.  میشه

 ....(داره رو جهان از نیمی که ایران؟

 شما به ناقابلم عیدی اینم مبارک پیش پیشا عیدتون

 من ینب همیشه و چیه نفهمیدن وقت هیچ بقیه و آتانس که یمکالمه

 .شد زده زیادی حرفای موند، شمعون و

 

 :فتگمی اشهبینیپیش و یهود بهراجع دینیمون معلم بار یه یادمه

 

 ماست زمان مال چیز همه نکنید فکر》-

 زرگهب خیلی دنیا نه... و هاکشی نسل هابیماری و جنگ اسرائیل خلق

 .بریزند فرو باید هاریزه سنگ کوه یک ریزش برای

 

 االنهس ریزی برنامه طی شاید یکی داره ریزی برنامه یک اتفاقی هر

 داره قرنی ریزی برنامه یک یکی اون بده رخ



 لد توی کوچیک کشور یک ایجاد قدمش اولین که اسرائیل مثل

 انا کردند خریداری هم زیادی هایزمین شاه زمان حتی بود ایران

 .کرد تغییر هدف پس شد کارشون مانع ها خیلی هوشیاری

 

 《...کنیم دقت کافیه فقط تاریخ توی زیاد هااتفاق  قبیل این از

 

 تنها دکرمی صحبت آینده لحن به اونم عبری زبان به شمعون اینکه

 به که کسی زمانه در مسافری من مثل هم شمعون بود معنی یک به

 .دنیاست تغییر دنبال

 

 رایب بلکه آتانس برای نه من فهمیدم رو خودم سفر دلیل شب اون 

 بودم تاریخدانی که خوبه چه و بودم شده آواره زمان توی ملت یه

 انوادهخ اصرار به و انگلیسی و عبری زبان به دوستش اصرار به که

 .بود شده مسلط فرانسه و روسی به اش

 

 《<چی یعنی داره حکمتی چیزی هر>: میگن که فهمممی حاال



 

 ...نداره ارزشی دیگه حاال که یگنجینه

 انسآت توسط گنجینه بودم هوشبی شکمم زخم خاطر به که مدتی

 آتانس و من و رادمه خون با بلکه پسرم خون با نه بود شده نابود

 

 ای بکارت خون پاک خون بود فهمیده کارن که بود چیزی اون این

 و منیدش و کینه از باشه مبرا که خونیه نیستبلکه فرزندمون خون

 نیرنگ

 

 .رفت جنگلی یکلبه به و داد استفعا یفرمانده از رادمه

 کشیشنمی چرا پرسید آتانس از کارن که زمانی

 :داد جواب یک فقط آتانس

 من گنجینه صاحب رادمه دور یآینده در نیستم کش برادر من》

 《میشه

 



 بخندیل زد لبخند بهم چیهفقط تو یگنجینه پرسیدم ازش که زمانی

 ...درد از پر اما شیرین

 

 بتهال و حاملگیم آخر هایماه خاطر به که هایخستگی تمام با من حاال

 مکک به دارم  ،بود زده گردنم به زور به آتانس که مطلقی استراحت

 روزی هی که پاکدختی  پیوندشه جشن فرداشب که میرم پاکدختی

 خواهر اون فهمیدم االن و شوهرمه یمعشوقه کردممی فکر

 ...هومانه دختر و آتانس یخوانده

 

 اینجام حموم عاشق من آخجون-

 .فتر باال پاکدخت و گردش کوچولوی شکم اون با انگیزمهر یقهقه

 

 

 ندیده گرمابه کنون تا گویی-



 نشده صاف باهاش دلم هنوزم انداختم پاکدخت به چپکی نگاه

 واهرخ بزنی و تهش بزنی و سرش بشه صافم اصال ایکبری دختره

 میمون دیگه، شوهره

 

 عشقه و حوضچه پاکدخت خیالبی.......

 ...وجدانم توهه با حق-

 .بستم آرامش با هاموچشم و شدم گرم آب حوض وارد احتیاط با

 

 تعمار به برگشت دستور آتانس شد آروم چیز همه اینکه از بعد

 .داد رو غربی

 

 

 داغ آب آخیش-

 

 مکن اینچنین افسون-

 بده ماساژم بیا جون ندیمه گرمام، عاشق من مهری که دونینمی-



 

 بانو بردارمفرمان-

 سپردم جدیدم ندیمه دست به رو خودم بستم هاموچشم

 حموم توی اومدیم ما مثال النما و اشکانه و پاکدخت پیوند جشن فردا

 ارهد دست خودش تفلون یدختره  بشوره، رو کنیمخودش کمکش

 چه ما به بشوره

 

 مامت ندیمه قبل یدفعه مثل برگدونهاینبارم دور روی تاریخ انگار

 تنم خوشبو هایروغن با و داد ماساژ انداخت، برق شست رو بدنم

 .کرد عطراگین رو

 

 ادگش ابیسرخ لباس یک و کنم آرایش و بزنم سورمه کرد کمکم

 رو سرم حریر روسری یک با و بافت برام رو بپوشمموهام شیک اما

 .پوشوند

 

 بشم آماده خانوادگی شام قرار برای تا



 .یمکن تزئینش و بریم پاکدخت اتاق به باید هم زود صبح فردا

 

 

 جان بانو-

 

 بلق از تردرشت االن که شکمی و سنگین هایقدم عزیزمبا بریم-

 .رفتم خوری غذا تاالر طرف به بود شده

 

 به و شد بلند میز پشت از سرعت به آتانس شدم تاالر وارد وقتی

 اومد طرفم

 

 من فریبای-

 

 .سرورم دلم جان-

 



 .نشستم هومان روی به رو آتانس کمک با

 سمت و پاکدخت و واشکان و هومان چپ سمت آتانس میز راس در

 .بودیم نشسته انگیزمهر و کارن ، من  هم رو راستش

 درامه و آتانس و من میز این پشت روز یک منن، یخانواده جمع این

 خندون و شادن همه حاال اما کینه، و نفرت از پر جو یک و بودیم

 خواهرکم-

 اومدم در هپروت عالم از کارن صدای با

 

 جان-

 گوید؟می چه مجنونت-

 

 مجنونم-

 هب و بدم تغییر رو نگاهم مسیر شد  باعث  اشارهتآبرو با کارن

 .برسم کردمی نگاهم داشت مونگال عین که آتانسی

 

 :زدم لب پیوستممی  مونگال جمع به منم که همونطور



 

 ...خان حسود عاشقمه میگه داره-

 بود، داخلش سرگردون چنگال که آتانس دست روی رو دستم

 .گذاشتم

 

 مدست داخل از رو دستش و برداشت دست بازی گیج از آقا بالخر

 اشجهپن توی محکم بکشم عقب رو دستم اینکه از قبل و کرد خارج

 .گرفت

 

 آمیزش تمسخر هایخنده و گوشم بیخ کارن زرای زر به توجه بی

 .دادم اومد،می طرف به که غذای قاشق و  آتانس به رو نگاهم

 

 

 کارن-



 از  شد جمع ما به همه توجه که کرد صدا رو  کارن جوری آتانس

 اصلهف آتانس از داشتم قصد کشیدممی خجالت وقعیتم این تو بودن

 .نداد اجازه اما بگیرم

 

 

 سرورم بله-

 

 نیازار مرا بانوی-

 ...که من-

 

 نخند-

 

 :زد لب به مبهوت کارن

 

 آتانس-



 

 نشستی؟ من بانوی دوش دوشا چرا تو-

 

 .است خواهرم که زیرا-

 

 

 ننشستیم دوش دوشا چنین این اما است من خواهر هم پاکدخت-

 جایگاهت از برخیز

 

 سرورم اما-

 

 .دهیممی دستور-

 

 هک شنیدم اخر لحظه کرد عوض مهرانگیز با رو جاش  غرغر با کارن

 :گفت آتانس به عمدا



 

 گو زور-

 

 من فریبای-

 :زدم لب لرزون صدای با

 

 جان-

 

 

 هک ساختی سنگی من از تو اما جنگیدن مرد بودم، میدان مرد من-

 گرددمی خاک آب دست زیر

 

 آبم؟ من-

 

 آری-



 ...آتا-

 .کرد گور رو نطقم لبم روی هاشلب یدوباره نشستن

 

 .کرد تنظیم بدنم بین رو خودش و زد چنگ رو پهلوم احتیاط با

 

 بدنم به یشیفتگ با و گرفت فاصله کمی من زدنهای نفسنفس ببین

 .کرد نگاه امگنده شکم و

 

 

 یامح دیگری فرزند برای باید نداشتی بطن در را فرزندنم اگر-

 .گشتیمی

 

 و زنهب برق کوبش طال های یفیروزه آبی شد باعث که خندیدم ریز

 شه ور حمله بهم احتیاط با اما گرسنه گرگ یک مثل

 

 .پرستندمی رو بدنم قدرتمندش هایدست قشنگیه حس چه



 و زهبلر تو برابر در دنمی فرمان که هایلب که یدلنشینه حس چه

 بشینه بدنت روی شیفتگی با

 

 هایبازو امن حصار توی من آغوشیمون هم از بعد هایتساع

 .بود بسته چشم آرامش با اون و بودم آتانس

 

 .بود نشده جدا من از اضطراری موارد جز روز هر ماه یک این توی

 زدیممی حرف چیزی هر موضوع هر از زدیممی قدم باهم هاساعت

 یک مثل و زنهمی حرف دائم روزها این مغرورم و ساکت آتانس

 مشدن اسیر و رفتنم انگار ترسهمی انگار چرخهمی دورم پرستار

 ترسوندتش

 هدونمی و چیزی اون است دیگه چیز یک موضوع کنممی حس گاهی

 .دونمنمی من که

 



 به شب نیمه تا میایم خواب رخت به که زمانی روز هر پایان در

 ماهچند هایعقده تمام بازی عشق با و پردازهمی بدنم ستایش

 .کنهمی جبران نبودنمو

 

 اونجا فرماندار دوباره تا رفت سارد به کارن مدت این توی

 پاسارگاد به هم پاکدخت و بشهاشکان

 

 نود دهی سازمان و اومده حصار هفت به رادمه تعجب کمال در

 .گرفته عهده به و آتانس کارای درصد

 

 

 شاهبانو-

 .نشست گوشم زیر جای دوبَر و خمار صدای

 

 جانم-

 



 

 بخواب-

 زدم نیشخندی نرمش اما دستوری لحن به

 

 دستوره این-

 

 هوووم-

 .سوزوند گردنم پوست گوشتیش هایلب

 

 

 باشه-

 .کردم پنهان اشسینه توی رو خودم و بستم چشم

  



  آریانا#است  ملکه یک دخترم وقتی

 
 

 

 

 

 



 رادمه#



 
 اتانس 

 

  



 

 همینجاست دقیقا جهان نقطه ترین امن

 دوستش و داره دوستت که مردی آغوش دقیقا وجب، چند همین

 داری

 .کردم پیدا رو آتانس من و داد رخ تناسخ این که خوشحالم چقدر

 

 بزرگتره من از سال ۳۰۲۲ اون نیست مهم

 خالیه جام آینده توی جای که نیست مهم اصال

 

 منن منتظر اونجا خانواده یک که نیست مهم حتی

 داخل تتخ همین روی قبل سال ۳۰۲۲ یعنی همینجا دقیقا اینجا من

 مَردمِه، یتپنده قلب روی سرم حالی یدرماهیچه حصار همین

 .خوشبختم

 

 میده؟ معنی چه خوشبختی مگه

 همین یعنی خوشبختی من نظر به



 

 توی جایی گزروندم، رو رستم خان گرمهفت آغوش این برای من

 دومک هیچ اما شدم باردار ممکنه شکل بدترین با و شدم آواره تاریخ

 نکنه نوازش رو پوستم لحظه این رینیشی نمیشه باعث

 نه حاال اما بودم دلگیر آتانس از روزی یه شاید

 ترکش بزنه حرف اون بزارم اینکه بدون چرا که پشیمونم حتی

 رشتهف یک بارداریش دوران که مهرانگیز مثل تونستممی منم کردم

 .باشم داشته رو میزنه، پر دورش دائم کارن اسم به

 

 برابر در اون بودیم خونی دشمن آتانس و نم اگه حتی مطمئنم

 .اومدمی کوتا پسرم

 .گرفتم آتانس بدن از عمیقی دم

 

 ببر لذت پس اوکی چیز همه االن دختر خیال بی

 نمشیری خواب آخرین و بستم چشم آرامش با و  زدم نهیب خودم به

 چشیدم آتانس آغوش توی رو
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- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 
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- 
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- 

- 
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 تقریبا واه کشیدم نفس سختی به کردم، باز چشم دلم کشیدن تیر با

 .زدمی ذوق توی آتانس خالی جای بود تاریک

 

 کمرم توی ممکن درد بدترین اما شم بلند تخت از کردم سعی

 .پیچید

 .بود عجیبی درد نبود امونرابطه هر بعد هادرد مثل درد این



 

 درد همیشه نداشتم، شدیدی درد چنین آغوشیهم بعد وقت هیچ

 کم اما بود

 .نشستم سختی به و کشیدم عمیق نفس چند

 

 کردم رها رو امآسوده نفس شد کم که درد

 ...عادیه درد یک این خوبه دختر خوبه-

 زا شد باعث کمرم هایاستخوان پیچیدن هم در و و دلم دوباره تیر

 .بکشم فریاد درد شدت

 

 

 آتانس-

 

 مردم خدایاا-

 ردمک سعی کرد کم رو دردم که هاینفس کشیدم کوتا نفس چندتا

 .پوشیدممی چیزی یه باید بشم بلند تخت روی از



 

 نجو با و زدم چنگ زمین روی از بدبختی با بلندمو حریر پیراهن

 .کردم تنم کندن

 شد شروع درد دوباره راه وسط که رفتم در سمت آروم هایقدم با

 کشیدم فریاد محکمتر بار این

 

 آتانس-

 زدمی نبض و کشیدمی تیر دلم زیر بود عرق خیس تنم

 .کشیدمی جیغ درد شدت از لگنم

 

 ...من بانوی-

 

 تو...یا..بی-

 

 رو دلم زیر و زدم زمین روی زانو دو امندیمه ورود و در شدن باز با

 .زدم چنگ محکم



 :زد زانو کنارم و کرد پر دو با رو مونفاصله چندقدم ندیمه

 

 خوبید بانو خداوندگارا-

 

 

 س...ان...آت ه...ن-

 

 کنم خبر را طبیب ایدب-

 شدم رفتنش مانع و زدم چنگ رو دستش قدرت تمام با

 

 نس....آتا-

 

 سارد در شده آشوب رفتند سارد به سحرگاه سرورم بانو-

 



 از تراکتور یک انگار درد از ترس از شد پر بدنم تمام رفت نفسم

 شده رد بدنم روی

 یندیمه چند شد باعث که کشیدم یخفه جیغ درد و ترس شدت از

 مطرف به سرعت به رنگ دیدن با دختمهر بشن اتاق وارد ام دیگه

 .شم بلند کرد کمکم و اومد

 

 

 .گردانیم باز تخت به را بانو کنید کمک-

 .است آشفته بانو  حال بگوید بفرستید سارد به پیکی

 .کنید روانه قابله پی در را کسی باشید، زود

 .دبو کرده بدتر اوضاع ترسیدنم انگار بود شده شکن کمر درد 

 

 

 بانو باش آرام-

 

 س...آتان-



 

 باش آرام کردم روانه پیکی اشپی در-

 هاندیمه جوش جنب و من کشیدن درد توی بعد ساعت دو

 .دادمی دستور همه به مدت تمام و اومد گذشتقابله

 

 کشیدم فریاد قبل از تر شدید تیری با

 

 آتانس-

 

 نیامدن سرورمام-

 داد رو ابلهق جواب وال و هول با مهردخت

 

 ...نتوان اگر کنیم چه خداوندگار نه-

 

 ...شو ساکت-



 

 درشت چشم ترسیده من مغز اما بست و مهردخت دهن قابله تشر

 .کرد

 بیاد امبچه سر باالی نکنه نکردم زایمان تاحاال من

 .آورندمی در جونمو داشتن انگار بود بسته رو تنفسم راه شدید درد

 

 

 ردد نکردهنگاه پاره را آبدانش هنوز کودکت بانو بکش نفس آرام-

 متونستمی راحت تخت نازک پرده پشت از دادم اطراف به رو آلودم

 نداسپ و پارچه پر هایگرمسینی آب طالی و نقره بزرگ هایتشت

 .ببینم و کردندمی دود که گیاهان و عود و

 

 

 آریانا-

 دردم پر هایزدن دل دل وسط شد باعث آشنایی یغریبه صدای

 .بشم دلگرم کمی فقط یکم



 

 

 د...را..مه-

 باریدن ارادهبی هامچشم

 

 بانو خوبی جانم-

 

 ...بیار... و...نس...آتا-

 ویر دستش نفر یه انگار بزنم جیغ هم پشت شد باعث زیادم درد

 برت با رو کمرم کسی همزمان  کشهومی بچه محکم و کرده تنم توی

 دیگه چیه کشنده درد این بزنه

 گرفت رو جونم پی درپی هایدرد و اهامپ بین شدن خیس

 

 ...بانو شد چی-

 



 ...باش بیرون باشید بیرون سرورم-

 

 از اما شنیدممی رو صداهاش گشتافسون اینگونه چرا شده چی-

 کنم باز چشم تونستمنمی درد شدت

 

 

 افسون-

 

 سرورم باشید بیرون-

 اقات از تر دور جایی از زدمی صدا رو اسمم که رادمه  فریاد صدا

 .اومدمی

 

 

 بِگُشا چشم بانو بانو-

 .نمک باز چشم شد باعث صورتم شدن خیس و سیلی آروم هایضربه



 

 

 است تولد یآماده کودک بزن زور بانو-

 نم...و...ت..ی..نم-

 

 ثوار خوایینمی مگر بزن زور است درشت فرزندت بزن زور بانو-

 بزن زور بیاوری را آتانس سرورم

 

 .بشم هوشیار کمی شد باعث آتانس اسم آمدن

 

 سمونف قدرت تمام با و کشیدم کوتا نفس بزنچند زور است خوب-

  دش پاره پاهام بین کردم حس لحظه یه برای زدم زور و کردم حبس

 بره سیاهی چشمم شد باعث اش کشنده درد و

 

 دیگر بار بانو است خوب-



 آخر لحظه اما آوردم فشار خودم به بار چند زدم زور چقدر دونمنمی

 دمدی رو آتانس قامت تخت توری پرده و اشک نازک پرده پشت زا

 .اومدمی سمتم به هراس با که

 

 :گفتمی که قابله فریاد و بچه گریه صدای

 انگار دش تموم درد بستم، سرورمچشم است پسر فرزندتان پسره،-

 ممکنه حالت ترینسبک توی بدنم

 .ام خالء توی انگار تهی خالی، نداشتم تعلقی حس هیچ

 .تمام و بود دادشه پسرم گریه صدای شنیدممی که چیزی تنها

 

 دوم فصل پایان

 سوم فصل

 

     ◇ 

-◇ 



 ◇سوم فصل یمقدمه◇-

-◇ 

-◇ 

 

 

 !بانو بیا-

 گاهن بغلش تو کوچولوی موجود اون و آتانس به اشکی هایچشم با

 .کردم

 .کردمی نگاه لبخند با اون و بودیم عمارت باغ داخل

 

 

 و اشکان کنار که مهرانگیزی و کارن هب افسونسردرگم برو-

 .کردم نگاه بودن واستاده من پشت دقیقا پاکدخت

 



 اول ماهای پاکدخت و داشت کوچولو دختر یک  حاال انگیزمهر

 دور اونا از دنیا یک و زندگی یک قدر من گذروندمی رو بارداریش

 .بودم شده

 

 

 با و بگیرم بقیه از نگاه شد باعث آتانس منتظر افسونصدای-

 .برسونم اونا به رو خودم لرزون هایقدم

 

 تر سخت امبر کشیدن نفس و کردمی تابیبی بیشتر قدم هر با قلبم

 .شدمی

 تسان هر با رنگ طالئی نوار اون با آتانس یفیروزه آبی هایچشم

 .زدمی برق شدنم نزدیک

 

 ریباتق یبچه پسر یک کردم نگاه بغلش داخل کوچولوی پسر به

 باباش رنگ هم هایچشم آبی درشت هایچشم با ساله یک

 !شده بزرگ چقدر پسرم



 

 نوع از اونم زمستون یک و پائیز یک تابستون یک و بهار یک من

 بدهکارم بهش زندگی، یک هایفصل اولین

 قدم چند متر پنج و چهار مگه طوالنیه اونقدر راه این چرا دونمنمی

 میشه؟

 

 م،کردمی نگاه خندون آتانس و شهداد به که همونطور افکارم بین

 شاغو زمین،توی روی کنم سقوط اینکه از قبل و شد خالی پام زیر

 .رفتم فرو گرمی

 

 

 هک سالهاست را تو من ناممکن، اما است شیرین داشتنت دوست-

 برادرم به بخشیدم

 رادمه-

 شد چی کنم درک بخوام تا و داد هل جلو به رو من جواببی رادمه

 .پیچید مشامم ویت بهشت خوش عطر



 

 

 ترف حواسم تمام چون دادم نشون واکنشی چه رادمه سپاسندیدم-

 .نشست گوشم زیر که بمی صدای اون روی

 

 

 !افسونم؟ آمدی-

 .بچسبم اشسینه به بیشتر شد باعث مندشگله لحن

 

 اومدم-

 

 را پُورَم ببین-

 بیمتعج گرد هایچشم به رو نگاهم و گرفتم فاصله آتانس از آروم

 .کردمی تماشا رو پدرش و من که دادم

 



 کوچیک هایلب و  رنگی درشت هایچشم با سبزه کوچولوی یک

 پدرشه شبیه دادسرخشه و

 توهه شبیه-

 

 .دیدم را تو او در من اما-

 

 شبیه هم خیلی توهه شبیه اون نه-

 

 ماندمی مادرش سان به او بانو-

 

 ...اون آتانس نه-

 

 نچشیدم؟ و عمط این که ماهه چند شدم خشک شدم خفه

 پشت به رو دستم هم من و اومد خودم به پهلوم شدن زده چنگ با

 .بوسیدمش ولع با و رسوندم گردنش



 

 ممحک پسرت که حالی در بغل همین جا این اصال میده، زندگی طعم

 محکم شوهرت و  شی جدا پدرش از تا زنهمی بازوت روی دست با

 هشتهب خود خود دهمی فشار اشسینه به رو تو تر

 

 گرفتم فاصله آتانس از کمی فقط کمی دادشه گریه با

 

 حسود سگ توله-

     

- 

-♡ 

- 

-♡ 

- 

 ♡سوم~فصل♡-



- 

-♡ 

- 

-♡ 

- 

- 

 

 شزندگی و آریانا خاطرات از ترکیبی فصل این من پسرای و دخترا

 هصبوران لطفا رفت گذشته به که شده چی اینکه و حاله زمان در

 .شد چی تانسآ و آریانا سرنوشت بفهمید تا کنید دنبالمون

 

 (خودمون آریانا)«ساریکا»

 ننگرا که طوری ،به رفت می باالتر لحظه هر سپهان فریاد صدای

 . بودم شده اش حنجره

 



 .کرد می اصرار نبودم راضی من که ازدواجی روی چرا دونمنمی

 

 هدیگ خوام نمی....ساریکا کنی ازدواج باهاش باید باید،میفهمی-

 .بشنوم ازت حرفی

 رکاتمح از کامال خستگی و کشیدم،خشم چشمهام روی هکالف دستمو

 .فشردم هم روی هامو بود،دندون پیدا

 .خورد بست بن به صدام نشدن بلند و آرامش حفظ برای تالشم تمام

 .فهمیدنمی رو من و بود شده کر و کور سپهان

 .خوام نمی..رو..ازدواج..این..کن،من گوش تو-

 

 و میکرد طی رو اتاق عرض و لطو من از تر کالفه که سپهانی به

 هتوج کردم،بی نگاه ، بود زده چنگ دستهاش با رو موهاشو محکم

 سابید می هم روی که های دندون و عصبیش هاینفس صدای به

 : دادم ادامه

 

 



 داره؟ سودی برات نکنه ؟ چیه اصرارت دلیل-

 که دایص با.رفتم عقب قدم چند ترس با که برگشت طرفم به چنان

 : زد فریاد لرزید می خشم از

 ؟ داره من برای سودی چه احمق اخه! سود؟-

 .خوام می رو صالحت من

 .!پوزخند تا بود زهرخند شبیه بیشتر که زدم پوزخندی

 

 :گفتم تعجب با

 !؟ منو صالح -

 

 اش خانواده و پسره موقعیت! فهمی نمی چرا ترو صالح اره،اره-

 .است شده تضمین بختیت عالیه،خوش

 

 غرورم شدن خورد صدای بعدیش حرف با!  موقعیت؟ اطرخ به فقط

 ..شنیدم رو

 : داد ادامه حرص با



 ات چرا پس بگیره؟ سر وصلت این خداشونو از اونا میدونی اصال-

 ؟ نچسبونیم و نون داغه،ما تنور

 

 بودم؟ اضافی حد این تا یعنی

 رزم به مغزم که بودم شده اعصبانی قدری به هاحرف اون شنیدن از

 ...کردم حمله طرفش به عصبانیت با ، بود رسیده فجاران

 : زدم لب و کوبیدم اشسینه تخت محکم

 !؟ موقعیتش فقط-

 حد ینا تا یعنی نگفتم و کنم حفظ رو شدم شکسته غرور خواستم

 ؟ اماضافی

 

 

. خوامش نمی من سپهان ،بفهم دارم که داداشی با سرم تو خاک-

 ؟ ای چیکاره؟ها؟ منی چیکاره تو اصال..اصال

 



 ینب شنگاه. دیدم اقتدارشو شکستن وضوح به لرزیدن هاشچشم

 .میگشت من اعصبانی هایچشم

 

 جمخر هاپدرانه که سپهانی برای حرف این بود، انصافی بی شاید

 ..ردک پیدا تسکین کمی درونیم التهاب حرف این با ولی. بود کرده

 

 .زد فریاد صورتم توی امسینه به سینه

 

 

 ؟ اتمیکارهچ من-

 یآبروی و رفت ترماونطرف خونه تا چند تا فریادش صدای مطمئنم

 ..نموند برامون

 

 کوبیدم، اشسینه تخت دوباره قدرت تمام با

 : زدم فریاد اون از بلندتر

 ؟ ایچیکاره تو اره-



 .خوامنمی..رو یارو..این..من..بفهم..خوامشنمی من

 تخت تر محکم اونم که رفتم راه اعصابش روی زیادی کنم فکر

 . رفت در طرف به و کوبید امسینه

 

 : میگفت که شنیدم لبیشو زیر زمزمه

 

 یک موهات و دندونات که خونه تو بمون ،اونقدر نخواه درک به-

 .بشن رنگ

 وتل تلو عقب طرف به و دادم دست از رو تعادلم سپهان ضربه با

 وردبرخ محکمی جسم با ،سرم کردم حس لحظه یک فقط  و خوردم

 .پیچید سرم توی که دردی و کردم احساس رو خون لزجی. کرد

 .گفتم "اخی" ناخوداگاه شدند تار هام چشم

 صدای فقط و شدن تار هامچشم که اومد سرم بالیی چه نمیدونم

 .شد اکو هامگوش  توی سپهان فریاد

 

 . داشتم تهوع حالت و رفتمی گیج تو؟سرم شدی چی ساریکااا-



 

 صداش بازهم و شد موهام خرمن وارد که  ردمک احساس رو دستش

 . بود قبل از ضعیفتر که شنیدم رو

 

- 

 !شده؟چی-

 : بود سپهان نگرانی و بهت از پر صدای شنیدم که چیزی اخرین

 ..!ساریکاااا-

 ....مطلق سیاهی بعد و

 خراسان جزو و کشور شرقی شمال شهرستانهای از سرخس شهر!)?

 ( همید پوشش رو رکمنستانوت این بین مشترک مرز که رضویه

 

 «دانای کل»

 

 گوش اپ ،سرا نشسته دکتر روی روبه  گلبانو و علی همراه به  سپهان

 .آمده شان یدوردانه عزیز سر بر چه بداند تا بودند شده



 

 

 کمی مورد این در چینی حاشیه میزنم، حرف رک خوام می معذرت -

 .کردیم خارج و خون لخته ما بود عالی عملشون اینکه اول سخته،

 

 بر ندلبخ که بود آشکارا آنقدر  جَست ها سینه از که ایآسوده نفس

 تلخ هرچند بنشاند، دکتر لب

 

 ایشون جسمی وضعیت تا گرفتنه حال در هم الزمه های آزمایش-

 تا بگید لطفا دارند، خاصی بیماری سابقه یا و بیماری اگر بسنجیم رو

 .کنیم کامل رو پرونده

 جمالت که بود مسرور آمیز موفقیت عمل ایبر آنقدر مغزشان

 داشتن چندانی دوام مدهوشی این اما بگیرند، نشنیده را دکتر بعدی

 .ذهنشان خاموشی به رو آتش روی بر بود بنزینی دکتر حرفهای

 

 



 اردهو ایضربه شده، کما وارد دخترتون متاسفانه   نژاد پارس آقای-

 .بشن عارضه این دچار ایشون که بوده سهمگین قدری به

 

 

 راستش-

 

 اب گذراند، نظر از را دخترک مادر و پدر منتظر یقیافه کرد، تعلل

 :داد ادانه گفت دل در که خدایی بر توکل و عمیق نفسی

 

 یا ناییبی وارده ضربه دلیل به ممکنه هم بیاد بهوش دخترتون اگر -

  یاریشونهوش زمان به بستگی البته بده، دست از رو رفتن راه توانایی

 نه؟ یا میاد بهوش اصال اینکه و داره هم

 

 همین ریشتری هشت یزلزله اصال شود؟می آور چگونه دنیا مگر

 .بود ناگوار خبر

 



 این وقوع به دمی برای تپندیشان هایقلب گفت اغراق بی توانمی

 .ایستاد پا سر حادثه

 

 هب دادمی جوالن آن در شوق اشک پیش دمی تا که گلبانو هایچشم

 ار اش چروکیده های گونه نگاهش شبنم و نشست حادثه این نم

 .کرد نوازش

 

 حال به دل در هم او که ندارم شک پرید، رخسارش از رنگ علی

 .میزد زار دخترکش

 

 زا عاریه به را نفسهایش دکتر هایلب خیره شده خشک سپهان اما

 .فرستادمی بیرون سینه

 

 پارسنژاد آقای-

 :زد لب تعلل با دخترک؟ گوهر به آلوده خون از گفتمی چه

 



 

 اروک جورای یه دونیدمی افتاده عملش و انتقال بین که ایفاصله -

 ....و کرده سخت

 ...و دادند دست از و زیادی خون  ایشون

 یجگ قدری به شد گم ناباوریشان پستوی در ، دکتر های حرف ادامه

 .نکردند حس هم را اتاق از خروجشان حتی  که بودند

 

 های روح مانند سه هر نبود خبری جامد های جسم از دیگر  انگار 

 نجوا هایشانگوش در دائم دکتر  صدای  که بودند سرگردان

 ...(یادب بهوش اگه تازه فلج یا ، بشه نیاد،کور بهوش ممکنه)شد؛می

 

 هلحظ هر که بود ایافتاده بیرون آب از ماهی همان مانند سپهان حال

 .میشد پیش از  ترآشفته

 

 انطوف مسیر در که بود درختی تک همان حال گلبانو  و علی حال و 

 ریشه به تیشه که بود باد این عاقبت و میرقصید، سو آن به سو این از



 سریپ و زندگی تقالی در دختری بین بودند مانده دو هر میزد، اشان

 این ریشه به تیشه عجیب روزگار دست خواهرش،  خون در آلوده

 .بود زده خانواده

 

 الفک در فرزندانشان چنین این که میدادند پس را گناه کدام تقاص

 خورد؟ کور گره زندگیشان بر و شدند پیچیده زندگی

 

 دخترشان و پسر تنها بین  که پدری و مادر  از غیر بودند چه مگر

 بودند؟ گرفته قرار

 انیشفاتخه هایجگر روی بر داغ پشت داغ که بودند کرده چه مگر

 د؟شمی زده

 

 هرق در ای بهانه به کدام هر دیروز تا که آنان که، بود آن تر عجیب 

 .داشتند را مادر از ترمهربان یدایه ادعای بردند،حاالمی سر به

 



  تسرنوش بداند خواستندمی  حال آشفته که دوستدارانی بودند

 !حالیست؟ چه در  خاندان پروده ناز دخترک

 

 ارک حاصل ، میدانست افراد این زا کس هر  اگر که بازاری آشفته

 در ای پله از خوردن سُر هیچ فهمیدند می اگر و است سپهان

 ... کارنیست

 

 زرو به چه و  میکشیدند صالبه به را محبوبشان پسر....واویال 

 ؟!خبر این آورد می محبوبیتش

 

 مغ نمیدانست  بود، گیج زندگی کالف در هم خانه کوچک دخترک 

 بخورد؟ را خواهر  حال غصه یا کند کم ار برادر های شانه

 

 .بود چیز همه فروپاشی حال در زلزله یک مثل که بحرانی

 



 صبیع فشار تحت گلبانو میگذشت ساریکا هوشی بی از هفته یک

 و االب فشار درگیر هم علی و بود، افتاده بیمارستان به کارش و سر

 .داشت همسرش یمشابه وضع ، پایین

 .بود فرما حکم نیز هم خانه در ساماننابه وضع این

 .بود افتاده دخترک هایخاله دوش روی زندگی وظایف و

 

 چه و پاشیست فرو به رو خانه یک استوار هایپایه غریبانه چه

 هر خورده شکست لشکر یک همچون خانواده افراد تر غریبانه

 .بودند امده در پا از کوچکشان دنیای از ای گوشه در کدام

 

 رخسس پایش یک بود فشار تحت بیشتر همه از سپهان میان این در

 ای باشد مادرش و پدر حال نگران نمیدانست...مشهد پایش یک و

 خواهرش؟ اشفته حال نگران

 



 هیچ زا بستگان گرچه بود، افتاده اشدوش روی بر زندگی بار تمام

 ودوج زندگی امور استارت برای هم باز اما زدند، نمی باز سر کمکی

 .بود امیالز خودش

  

- 

 برای دکتر درخواست به که هایآزمایش جواب  انتطار در سپهان

 ستهنش دکتر مقابل در بود شده گرفته خواهرکش حال مجدد چکاپ

 و نباشد، قبل بدی به هاازمایش این جواب کرد می دعا دل در بو

 .باشد شده حاصل پیشرفتی

 به رو واهرشخ حال که میکرد التماس خدا به دل در کودکانه او 

 .نشود شرمنده مادرش و پدر مقابل دیگر بار و باشد بهبودی

 اتاق به و کرد دور اش صادقانه نجواهای عالم از اورا دکتر صدای

 .کشاند دکتر

 

 



 صدای...شده نرمال هوشیاریش درصد خواهرتون جوان مرد ببین-

 بعدیِ های حرف اما نماند دور دکتر گوش از اششده رها  بازدم

 .کرد قبل از تر پریشان اورا دکتر

 

 

 هانیناگ طور به هوشیاریش درصد ها بار هفته این توی موقته ولی-

 دادیمشون دست از کردیم احساس حتی لحظه چند برای کرده، افت

 .بود معجزه برگشتش پیش روز پنج شاهدین که خودتون

 

 .داد تکان سری دکتر حرف تایید به

 

 اه ازمایش روز چند این توی هابار موقتِ نرمالی این پسرم ببین-

 ینمیدونست شما.برسیم درست ای نتیجه به تا ، کردیم تکرار رو

 دارند؟ مزمن خونی کم خواهرتون

 

 



 .خریدمی قرص براش همیشه مادرم یادمه دونمنمی-

 

 و خونی کم برای نرفتند پزشک پیش حاال تا ایشون یعنی-

 آزمایش؟

 :داد جواب دکتر هایبازپرسی از سردرگم

 داد جواب دکتر هایبازپرسی از سردرگم

 

 رفت دکتر سرماخوردگی برای بار چند...دونمنمی...نه-

 

 .بست نقش هایشلب روی بر خاص یخنده تک

 

 

 اضرح یکبارم حتی تاحاال ترسهمی آمپول از ساریکا دونیدمی اخه-

 بزنه آمپول نشده

 



 

 فهمیدیدمی زودتر وگرنه اممتوجه بله-

 

 میدم؟...فهم..می....ید....با...یو...چی-

 رحالد دکتر فشرده هایلب پشت که ناگوار خبری از بود ترسیده

 .بود اتفاق هم باب هم لکنتش بود، جوالن

 

 

 نوادهخا و شما قراریبی اما بگم خواستم بار چند من پارسنژاد آقای-

 .شد مانع

 ههRHnull خواهرتون خونی گروه

 

 .چیست ورشمنظ که بفهمد کشید طول ثانیه چند 

 

 زد لب ناباور



 

 کنید؟می شوخی-

 

 ...درواقع نه-

 

-RHnull 

 

 بله-

 

 ایران؟ توی اونم-

 

 

 ...ببیند پارسنژاد آقای-

 داد دخالت فرمان متشنج مغز هم باز

 



 ممکنه؟ چطور-

 

 

 هایازدواج و اتفاقات خاص، هایبیماری نیست ممکن غیر خب-

 فامیلن؟ مادرتون پدر گفتید...فامیلی زیاد

 

 روح یک به شبیه ارادهبی و گیج

 پسر عمو دختر مادربزرگمم بزرگ پدر ، عمو دختر و عمو پسر-

  ونوا از قبل اندعمو پسر عمو دختر قبلم نسل تاپنج اصال اند عمو

 .دونمنمی

 

 

 ...همینه دلیلش احتماال-

 

 ها؟-



 میز پشت از ارادهبی که شد جوان مرد دگرگون حال متوجه دکتر

 .رفت پسرک سمت به دلداری رایب و برخواست طبابتش

 

 

 الییط خون داشتن آرزوی دنیا توی هاخیلی نیست، بدی اتفاق این-

 طالیی خون نفر پنجاه از کمتر دنیا کل توی که دونیمی دارند و

 .دارند

 

 :گفت دکتر نطق به اعتنا بی و جنباند سری سپهان

 

 میشه؟ چی حاال-

 

 پسرم؟ میشه چی چی-

 

 



 دارن رو خواهرم گروه که نفرن پنجاه فقط دنیا توی شما قول به-

 ...خب

 

 

 روی کدومهیچ مکمل هایدارو که نشدین متوجه حاال تا شما-

 نداره اثر خواهرتون

 

 بود گوپاسخ سرش هم باز

 ......طالیی خون

 دارد طالیی خون که مردی پرالتهاب زندگی

 

 آن است متفاوت دنیا های انسان تمام خون با تان خون کنید تصور

 .طالیی خون داشتن یعنی فرد منحصربه تفاوتی هم

 

 جهان در خون نوع ترین ارزش با و نادرترین ، طالیی خون

 



 Rh خون یا طالیی خون

-null، گذشته، سال  طی در که است کمیاب بسیار خون نوع یک 

 برای. است شده شناسایی جهان سراسر در نفر  بین در تنها

 هب و است، نیاز مورد خون نوع این از خون، انتقال و علمی تحقیقات

 اکخطرن بسیار خونی گروه چنین دارای افراد برای کمیابی، دلیل

 .است

 

 که بدانید باید است، مهم چقدر طالیی خون که این درک برای

 !دارد؟ dعملکرد چگونه

 

 د،برس نظر به مشابه و یکسان افراد همه در است ممکن انسان خون

 زقرم های گلبول از یک هر سطح در. است متفاوت خیلی واقع در اما

 هب را خاصی های پروتئین که هایی مولکول) دارد وجود ژن آنتی  ما

 خاص های ژن آنتی وجود عدم و( کنند می تولید ها بادی آنتی نام

 .کند می مشخص و تعیین را انسان خون نوع که است

 



 روی رب نهاآ که معنی این به هستند، رایج ژنها آنتی این از تا  حدود

 یک اقدف کسی اگر. شوند می یافت ها انسان بیشتر قرمز های گلبول

 ،شود می یافت ها انسان همه از درصد  بین در که باشد، ژن آنتی

 نباشد، موجود ژن آنتی از درصد.  اگر و است نادر کمتر آنها خون

 روهگ  به متعلق شده شناخته ژن آنتی.  است نادر بسیار آنها خون

 ژن آنتی  با "Rhesus" یا Rh سیستم که است، خونی های سیستم

 از ییک که نیست، غیرمعمول ها انسان برای این,  است بزرگترین

 .بدهد دست از را ژنها آنتی این

 

 آنتی ترین مهم) D ژن آنتی ها قفقاز از درصد  حدود مثال، عنوان به

 نوع این مقابل در نامند می منفی RhD را آنها و ندارند، را( Rh ژن

 (ددرص)/  است معمول غیر بسیار بسیار آسیا در منفی خون گروه

 

 چه؟ بدهد دست از را ژن آنتی  تمام انسان یک اگر اما

 

 نمی تیح جنینی چنین که بودند معتقد دانشمندان پیش قرن نیم تا

 الغیب فرد و کند رشد اینکه به برسد چه بماند، زنده رحم در تواند



 تهشناخ طالیی خونی گروه با استرالیایی زن یک ، سال در اما شود

 یمعن این به ایم داده توضیح نمناک از بخش این در چنانچه و شد،

 که نداشت، را Rh خون سیستم در موجود های ژن آنتی تمام او که

  اتنه حال، به تا زمان آن از. نداشت معنایی و مفهوم هیچ زمان آن در

 Rh خون با نفر

-null اند شده شناسایی. 

 است جهان در خون نوع نادرترین از طالیی خون

 

 :شود می نامیده طالیی خونی گروه نوع این دلیل دو به

 

 می که است معنی این به Rh های ژن آنتی کامل کمبود اینکه اول

 قبول را Rh خونی سیستم در نادر خون نوع یک با کسی هر تواند

 گروه چنین به نیاز صورت در است کمیاب قدری به اینکه دوم و کند

 ودش خواسته مشابه خونی گروه افراد خود از مستقیم باید خونی های

 ییطال خون کمبود دلیل به حال، این با کنند اهدا خون و بیایند تا

 اتقریب زیرا شود، می استفاده خون انتقال از شدید موارد در فقط

 ارزش دارای طالیی خون کل در اما است غیرممکن آن جایگزینی



 از ات کند کمک محققان به تواند می امر این زیرا است؛ زیادی علمی

 .شوند مطلع Rh پیچیده جذاب سیستم فیزیولوژیکی نقش اسرار

 

 فرادیا از فقط توانند می آنها که است این بزرگ بسیار مشکل یک

 یزندگ که شود می باعث این و کنند دریافت خون مشابه خون با

 Rh  ژن آنتی یک از که مثبت فرد یک از آنها اگر. شود خطرناک

 خونی ایه سلول با توانند می آن های بادی آنتی کنند، استفاده مثبت

 القوهب ایمنی سیستم پاسخ موجب و دهند نشان واکنش کننده اهدا

 .شوند کشنده

 بود گوپاسخ سرش هم باز

 

 راستش خالیه همrhnullخونی بانک کنیم، تزریق خون تونیمنمی-

 .داریم احتیاج خون به ما

 

 .بود اتاق حاکم تنها سکوت

 .پرید جا از پسرک ناگهان



 

 و خونی گروه این بقیه ممکنه فامیله ازدواج مسئله اگه یعنی ممکنه-

 باشند؟ داشته

 

 

 بقیه؟-

 

 ....وعموهامپسر عمو دختر امخانواده-

 

 شامکان باشند داشته رو فامیلی یزنجیره این شما مثل همه اگه-

 .هست

 

 رود؟می تباهی به سوزن یک با چگونه نکبادک

 .کشاند تباهی به را سِپهان سوزن همان سان به دکتر هایحرف

 



 ار شوم هایازدواج این مراتب سلسه که بودند یخانواده تنها آنها

 شدیدا خونی گروه یک حاصل که هایازدواج بودند کرده رعایت

 .است نادر

 

 

 خوهرم؟؟؟ یا من کنهمم خالصیم ما...ما فقط کنیم؟ چیکار-

 بارانی نگاهی با نالید

 .کرد لمس را بازویش وار نوازش دکتر

 

 

 ندادید؟ آزمایش حاال تا-

 

 از اون اما سال یک هر حداقل داریم چکاپ ما همه ساری جز چرا-

 .اومدمی بدش دکتر از بچگی

 

 



 هاحرف این از زودتر خیلی باید چون همینه دلیلش کنممی فکر-

 داره نادر خونی گروه یک خواهرتون که فهمیدیدمی

 

 دارن مثبتb و ab خونی گروه دو هر مادرم و پدر ممکنه چطور-

 ممکنه؟ چطور

 

 وراند مادرتون شاید فامیلی، پی درپی ازدواج پسرم بهت گفتم-

 .بودند خطرناک هایاشعه شعاع در بارداری

 

 

 ...مادریم و پدر یک از همه ما فهممنمی هم هنوز ممکنه چطور-

 

 حک مغزش در خواندن درس سالها طی که را آنچه تمام بود گیج

 .ردکمی سیر اطالعی بی در و سپرده فراموشی باد به را بود کرده

 

 



 بدین؟ خون آزمایش خواستم همتون از اول روز یادته پسرم-

 

 بله-

 

 

 مه کوچیکتون خواهر خواهربزرگتون، مثل هستید منفیRh شما-

Rhمادرتون و پدر مثل مثبت 

 

 مادر و پدر یا فرزندها دوگانگی به ربطی خواهرتون خونی گروه 

 ندیپیو یسلسه با این و ان خونی اختالل یک دچار ایشون نداره جدا

 االح تا ایشون چرا که اینه من برای عجیب نیست عجیب اصال شما

 ندیدن آسیب یا زخمی هیچوقت

 

 دور خطر از خب و آرومیه دختر اون دونمنمی-

 

 بوده؟ خونه شههمی یعنی-



 

 ودب استاد آنها در ساریکا که خطری پر هایحرفه و کارها به فکر با

 یگراند اینکه از ترسید داد تکان تایید به سری تردید با و شد الل

 متوجه االن خودش که چیزی است خاص حد چه تا خواهرش بفهمند

 .بود شده آن

 

 

 همه بدن ضعف و نامتعادل هوشیاری شدید، خونیکم پسرم ببین -

 .دادیم خون درخواست ما خواهرتوننه شدند خوب موانع همه و

 

 نفر چهار یا سه شاید نداره زیادی یکننده اهدا طالیی خون متاسفانه

 تونخواهر به خونی گروه ممکنه اصال که کننمی رو لطف این دنیا در

 .هستیم بحران یک توی ما واقع در نخوره

 

 ستشد یعنی نشدید تفاوت این یجهمتو اصال تاحاال که عجیب برام

 ... نشده پریود خب یا نبریده رو



 

 است درست نبود خودش دست پوستش شدن رنگ به رنگ

 به عراج کردن صحبت پروابی اینقدر اما است پزشکی دانشجویی

 مرد یک با درس کالس بیرون هم آن خواهرش یزنانه مسائل

 .آورد می جوش به را خونش غریبه

 

 :غرید شده چفت هایوندند بین از

 

 ندارم دخالت زنانه مسائل توی من-

 زچی همه از باید که کند چه اما کرده روی زیاده که فهمید دکترهم

 :گفت بیخیالی با پس آوردمی در سر

 

 نکرده؟ خطرناکی حرکتی هیچ-

 

 از پرش خواهرش، نوردی صخره بشت نقش ذهنش در سریع

 ... و ارتفاع



 :داد جواب قاطع اما

 

 نه-

 

 بود؟ آروم و نشین گوشه همیشه-

 

 ساریکا ظریف هایدست توسط شدنش فنی ضربه خاطره سریع

 کردمی تر جذاب را صورتش که نادر لبخندی با شد تداعی برایش

 :گفت

 

 بله-

 

 حفاظت خوااهر از باید پس عادی او رفتار  فهمیدمی حاال سپهان

 .کردمی

 

 .رخواستب جا از مقصودش به رسیدن از امید نا دکتر



 

 

 نگرانی جایی و شده رفع خطر ما دانش و خدا کمک به اینجا تا-

 دص در صد تونیم نمی و خداست دست ادم سالمتی و شفا نیست

 مامت ولی کنه، می خوب رو حالشون ما  درمانی هایواکنش که  بگیم

 بگیم نیمتو نمی ما  بشه حاصل مطلوب نتیجه تا کنیم،می رو تالشمون

 ماش خواهر درمانی کادر نظر از ولی میاد بهوش کی ماک در بیمار یه

 یخیل زندگیش به بازگشت شانس که  هایه ادم از دسته اون جزو

 ...و پایین

 

 :گفتم قبال که همونطور 

 حتی ای و بینایی دادن دست از باعث شونم حیات به بازگشت حتی-

 ونوبینایش سر، انتهایی قسمت به وارده ضربه میشه شدگی فلج

 اساس بر ها گیری نتیجه این میده قرار تاثیر تحت اشدید

 .... و قبلی هایتجربه

 



 داخ انگار میشد، قبل از تر مات سپهان و میزد حرف همونطور دکتر

 .بود کرده ماتش کیش

  



 

  سپهان#



 

 دوم فصل

 

 پارسنژاد آقای به توجه بی و شد بلند دکتر هایحرف وسط

 .کرد ترک یو سی آی مقصد به را اتاق هایشگفتن

 

 ؟سیم هزاران با بود تخت روی فضولش و دراز زبون خواهر ساریکا،

 

 ایج و میلغزید اشگونه روی بر هایشچشم از  مهابا بی هایشاشک

 رنگ مشکی موهای انبوی در و نامرتبش ریش خط امتداد در

 .میشدند ناپدید ریشش

 

 کنند؟نمی گریه مردها گفته کسی چه

 آخرین مرد یک اشک رسیده خرآ به دنیا بریزد اشک مردی وقتی

 ...است مشکالت برابر در او سالح

 



 بار دچن جز کنون تا اصال ساریکا که فهمیدمی کردمی دقت که حاال

 نرفته پزشک پیش داشت جزئی خوردگی سرما که

 واهرخ اینکه به فکر ندیده، بدنش روی زخمی یا بریدگی هیچوقت

 .کردمی متشنج را اشزخمی اعصاب نادراست موجود یک

 

 درشپ ساریکا خونی گروه سر بود آشفته حال این غیر زمان هر اگر

 .انداختمی دست را او بس از آوردمی در را

 

 .لرزید دلش شده پیچی سیم موجود آن به نگاه با

 

 .گذشت  چشمانش جلو از فیلم یک مثل هفته این تمام 

 

 رسید؟ اینجا به که شد چی

 داد؟ لهُ را خواهرکش محکم چقدر مگر

 اه مرد مگر اصال: )گفت دل در و کشید صورتش به دست باور نا 

 (کنند؟ می گریه



 

 :گفتند سخن نامردانه عجب سرکشش های لب 

 

 رس دنیام آدم نامردترین من میریزم اشک دارم که نیستم مرد من-

 دادم؟ کشتن به رو نازنینم خواهر  احمقانه بحث یه

 

 که اواخر این بخصوص دبو خودش لک تو همیشه ساریکا شاید

 دائم سحرش مثل شاید... بود غمگین و داده دست از را عشقش

 .بود خالصانه کمش های محبت ولی رفت نمی اشصدقه قربان

 

 ینکها فکر و بود روزه چند این بهت در هنوز... کند باور توانست نمی

 جسم به یموریانه همچون میداد بیشتری فرصت  او به کاش

 می ارکن خواهرش یگذشته با که کاش ای و بود تادهاف اشخشکیده

 .امد

 

 : زد پچ دیگر بار



 بی دل کردن ارام برای نه که ساریکا برای را ها حرف این انگار)

 ( میزد تابش

 

 

 دلبخن با) نمیزارم سرت به سر دیگه بزرگه ابجی بیا بهوش-

 دونیمی کنم نمی ات مسخره  هیچی  خاطر به( داد ادامه محزونی

 ودتمخ فرد به منحصر های خنگی حتی بینممی کنممی نگاه که النا

 جذابه

 وهرش بابای گور اصال نکنم بحث باهات دیگه میدم قول بیا بهوش

 عمر آخر تا کنممی ردیف برات بخوایی چی هر خودم مردم من مگه

 می نخودتو ،کنار بسازید خونه یه برام نگفتی مگه اصال، نوکرتم

 از رپ طاقچه یه و خوایی می باغچه یه نگفتی مگه!بمونم؟ مجرد خوام

 هوشب دنیا برادر ترین نامرد جون رو تو!کاکتوس؟ و رنگی های گل

 ...بیا

 .میرسید گوش به اش مردانه های نجوا الی به ال از عجز

 

 ... فقط بهت میدم مردونه قول-



 هب را ساریکا  همه بماند عاجز انجامش از که دهد قولی باز ترسید)

 (شناختند می قولی شخو

 

  

 ا؟ه میگیرم گل و کاکتوس جعبه تا سه دو برات  میرم االن اصال -

 

 دیوانه گاهی هم مردها داشت؟ نداشت دم شاخ که شدن دیوانه

 ...میشوند

 

 بکاره برات سحری رو همه میدم و میخرم رنگی گلدون برات

 مین اذیتت دیگه کاری، هر بری، بخوایی جا بیاهر بهوش خدا تورو 

 کوه یه میشم کنم

 

 خواهری از افسوس اما آورد در زانو به را کوه اش عاجزانه هایناله)

 .(بود گذاشته جا بقیه کاری ندانم پس در را شنوایش گوش که

 



 بشکنه و کمرم نبودنت غم و وجدان عذاب نزار-

 امستهواب شماها به چقدر من دونینمی مگه کنه، نابودم نبودنت نزار-

 مهریبی معنیش که رفتمنمی اتصدقه قوربون اگه رسح به تو به

 ...من خب بودی تر جدی بودی تووبزرگتر داداش نفس نبود

 

 چند دارم دوست اونرو که همونقدر داداش روح به مامان جان به

 .دارم دوست رو تو برابر

 (بود شده تبدیل ناله به هایش زجه)

 

 

 نم نخورم، غصه نم  تا کنی رو زیر و دنیا حاضری گفتی نمی مگه-

 نزن دست و دنیا نبودت بار زیر میترکم، غصه بار زیر دارم االن

 بیا بهوش فقط نکن هیچکاری

 ...کنم می التماست کن نگاهم دوباره فقط

 

 «سحر»



 میگذره قبل دقیقه از ترسخت اشدقیقه هر روزها این

 

 روز یک مشهده روز یک سرخسمونه، زندگی مامور سپهان 

 باز مشهد اومدن کردن ول و چیز همه کال که بابا و سرخسمامان

 .شکستمی رو کمرمون هتل پول وگرنه هست اینجا خونه خوبه

 

 ستانهبیمار فقط اینجاست که وقتایی سپهان پیچیده، بهم چیز همه

 کشهمی خجالت میدونم که من ولی ترم راحت اونجا میگه خودش

 میرن و میان دلداری برای هم فامیال بابا، و مامان از

 یهخال حسابی ساریکا جای کنن، نمی پر رو اون جایی کدوم هیچ اما 

 اشک... االن ولی کشی، وگیس گیس و داشتیم دعوا همیشه درسته

 .باشه

 ،بودم من قلدره همیشه میبینم کنم می مرور رو خاطراتمون وقتی

 شنی عین ساریکا زبون خونه  بیرون درسته  بودم، من داره زبون

 کسی هب بود گوسفند یه عین خونه تو ولی ،"تلخ و زهراگین"  بود مار

 هیونج و غذا توش گوسفند که ظرفی)آخور تو سرش نداشت کار

 .بود خودش( گوشیش یعنی اینجا خوره می



 

 حرف بهشراجع بدجنسانه میکنم فکر بهش وقتی االنم همین

 .میزنم

 

 .بود خونه تو موش و بیرون شیر مامان قول به

 بود دور خونه از دانشگاهش خاطر به هابار قبال شده نگت براش دلم

 رهب قراره دونستیممی بودن  رفتنش آماده همه نامزدیش زمان حتی

 از ترس روز هر شد دور ازمون منتظره غیر حاال اما دور شهر یک

 برگشت خواهرم برای مقصد این سفر این داریم، رو دادنش دست

 .نداره

 

 اومد دکتر پیش از سپهان که روزی  یرهنم یادم روز اون وقت هیچ

 ستشک و برگشته ناعادالنه جنگ یک از انگار که بود داغون جوری

 .داره خودش احیای در سعی خورده

 



 جواب اگه بود قرار سپهان و مامان و بابا بود کرده دیر روز اون 

 دیر انسپه دید  که  بابا حرم برن هم با شنیدن دکتر زبون از خوبی

 من نظر از حداقل نه نگرفت مطلوبی جواب و زد زنگ بهش کرده

 یهمه حرفهای دکتر 》:بود گفته بابا "شد؟ چی" جواب در یادمه 

 نم نرماله، وضعیتش روشکر خدا اینکه و تکرار رو قبلی حرفهای

 لمث سرخس برم باید طرفم اون از تشکر برای حرم میرم سر یک

 سحر با ماش کنن درست تونننمی بقیه که اومده پیش مشکلی اینکه

 《بینمتونمی برگشتم فردا حرم برید

 

 محر رفتن  و کردند شکر رو خدا سپهان قاطع لحن با بابا و مامان

 آخر آوردم بهونه حرم برای زیادشون هایاصرار برابر در هم من

 اعتس نیم حدود رفتن وقتی کنن، ولم تا پریودم کردم بهونه سرم

 .کردم وحشت مش،دید که وقتی اومد سپهان بعد

 

 :خورد جا دیدنم از هم اون

 



 بودی؟ کجا شده؟ چیزی نبودی؟  سرخس مگه شده چی سِپَهان-

 گفته؟ چیزی دکتر کردی؟ تصادف یه؟قیافه چه این

 

 

 کار مباش خوایی می کجا نشده چیزی هیچی سئوالیه؟ بیست اکهه-

 ...داشتم

 

 

 سرخس نرفتی مگه-

 

 شد کنسل نه-

 :پرسیدم مشکوک

 

 فتهگ چی دکتر گفتی؟ بابا مامان پیچوندن برای  یا دش کنسل-

 سِپَهان؟



 که نگفت چیزی هم دکتر  دیگه برم نشد  ها؟ بپیچونم باید چرا -

 .باشه خاص

 

 ها؟ کشیمی فریاد عصبی  چرا نگفته چیزی اگه-

 

 

 کنار بکش سئوال سئوال هی چته امخسته  چون-

 

 نیستم بابا مامان من شده؟ چی بگو امبچه من خرمم؟ من سِپَهان-

 تممش توی رو بابا مامان تو سحرم من بمالی شیره رو  سرشون که

 شده؟ چی ببینم بگو کنممی آزاد میگیرم

 

 

 بخوابم خوام می سحر امخسته خودم جون به نیست چیزی-

 

 



 عرم عر خوبه خوری،می قسم خودت جون به و نیست چیزی هه-

 نیستن؟ مخملی گوشام ببین نگاه نگاه شدم

 

 

 نزن زر اونور گمشو-

 ونهخ اتاق تنهاترین طرف به و زد پسم شاکیم و طنز لحن برابر در

 چسبیدم بازوشو که رفت،می

 

 گفت؟ چی دکتر شده، چی بگو یا سِپَهان-

 

 نگفت هیچی-

 

 ساریکا برای اتفاقی مطمئنم حاال زد؟ داد من سر  سپهان زد داد

 :گفتم گرفتم  ازش رو سرکشم نگاه  افتاده

 

 !پرسممی میرم خودم  باشه-



 

  

 من به داده گیر بکن خواییمی غلطی هر بابا برو-

 تهگف چی دکتر فهمیدم شاید میکنم خواست دلم غلطی هر میرم-

 شدی اینجوری که

 :زد لب حرص با کنم می کاله و شال دارم دید وقتی

 

 بواهلل تنگف چیزی دکتر  نکن روی پیاده من نِرو رو بشین بیا سحر-

 

 .شدممی آماده تند تند بهش جواب بدون

 

 جینم سیاه شلوار پوشیدم، امساده پیراهن روی رو نخیم باز جلو پانچ

 داخل از هم سیاه شال یک کردنش عوض بدون پس بود مناسب

 متوقف رو من صداش اتاق از خروج از قبل کشیدم بیرون چمدونم

 .کرد

 



 

 هم تو تنگت میزنه ماشین یه بیرون میری االن دختر میری کجا-

 حنجاتل سر بتمرگ بیا کنی می بدبختم میشی اون دراز به دراز

 .بشم گستاختر شد باعث لرزونش و حرسی

 

 

 که تهگف چی پدرسگ دکتر اون بگو شده، چی نگی تا نمیام نمیام-

 شدی؟ اینجوری تو

 ذرمبگ در یآستانه از دستگیره لمس با تا کردم دراز رو دستم تا

 :زد داد گوشم توی و نشست دستم روی دستش

 

 به چهب متر نیم کردی، روانیم بشین گمشووو میگم میگم باشه-

 خاکی چه میگم میگمت اتاق تو گمشو میگه، زور نفر ده اندازه

 برووو شده توسرمون

 



 امرفته قدم دو سست بدنی با ریخت فرو اشدرمونده لحن از دلم

 ایستادم اتاق وسط و برگشتم رو

 

 

 دکتر گفت چی بگو اتاق اینم بیا بگو باشه-

 انگار تعریف به کرد شروع آروم صدای با

 نگارا پایدمی رو دیوار و در جوری بشنوه رو صداش کسی ترسیدمی

 چشم یک که حالی در حرفامونه شنود حال در کسی یا دارن گوش

 :....گفت اتاق در به چشمش یک بود من به

 ...:.تگف اتاق در به چشمش یک بود من به چشم یک که حالی در

 

 

 نشده؟ زخمی ساریکا حاال تا-

 بشه زخمی ندیدم اصال حاال تا کردم فکر

 

 نه-



 

 ندونم؟ من که چیزی نشده؟ زخمی جایش نبریده، دستش-

 

 نیفتاده اتفاق این وقت هیچ کنممی فکر که االن یعنی نه-

 

 

 ...چیزی یا خون آزمایش-

 وقت هیچ آوردم فشار مغزم به

 ترسهمی آمپول از که دونیمی وقت هیچ-

 

 چی؟ پریودی تو اوووم-

 

 

 چی یعنی-

 



 ندیدی؟ رو کثیفش لباس یا خون تو-

 

 سپهان چیه برای سئواال این-

 

 دیدی بگو-

 

 ...راستش-

 

 مرتب شهالباس نداشت کاری کثیف وقت هیچ اون نبود فکر به نیاز

 .تگذاشمی پالستیک و کاغذ چند الی کثیفشم هایپد حتی بود

 

 

 ...مامان شاید ندیدم نه-

 

 ...ساریکا سحر، راستش نه-



 

 چشمم هایمردمک نجوا هر با ریختم اشک ناباور من کلمه هر با

 اول یلحظه ما؟ یخانواده توی اونم طالیی خون شد،می درشت

 لمد بند داد توضیح وقتی اما چیه طالیی خون از منظورش نفهمیدم

 ینا تا شدنمی باورم بود شده تبدیل هق هق به هاماشک شد، پاره

 ریخته بهم چیز همه حد

 گیزند توی تو، اگه توهه سر زیر چی همه که  محمد کنه لعنتت خدا

 نشنفری زدم زجه اومدنمی سرش بالها این وقت هیچ نبودی ساریکا

 .کردم

 الهن زدیممی هق ریختیممی اشک نفری دو بود کرده بغلم سِپَهان

 التماس خدا به و کردیممی

 

 

 !سپهان-

 بود گرفته ناله و گریه شدت از صدام

 



 دلم جان-

 نیستی؟ پزشکی دانشجویی تو مگه-

 

 سرم یک برامون بخوایی  بخوایی؟نمیشه کمک هاتاستاد از نمیشه

 کنن؟ پیدا خونی

 

 

 گها نایابه شدیدا خون این نکنم فکر اما بهشون گممی دونمنمی-

 متوقف سازیش گلبول بشه باعث اختالل اگه یا کنه خونریزی دوباره

 یمبیچاره بشه کم یا

 

 خدا وای-

 

 ...میشم دیونه دارم-

 

 کننمی سکته بفهمن ااگه اونا وای بابا مامان-



 

 

 بفهمن نباید-

 

 فامیلیه؟ پی در پی هایازدواج خاطر به نگفتی مگه-



  



 
 سپهان

  



 

 اینه دلیلش احتماال چرا-

 

 ...هم باز شاید ما یطایفه توی خب-

 

 

 خترد داریم نسله دچن دونیمی  خالصیم خون ما باشه نیست ممکنه-

 کنیم؟می ازدواج باهم عمویی پسر عمو

 

 

 ...خدایا وای-

 سرخس رفت ها زمین آبیاری بهونه به سپهان شب اون 

 .بود ما راز این االن تا شب اون از

 

 .دیدم و سپهان تدریجی مرگ من ولی 



 .دیدم رو خواب تو کردنش تب هاشو،بیداری شب

 

 ادهد سپهانم ساری با انگار کنه یم گریه و میزنه هق خواب تو گاهی

 میده جون

 ایران یباستان شهر سارد یافته تغییر اسم)سیراد وقتی  میگه مامان

 مُرد( دنخوان سیراد تلفظ با را سارد آمده بدست هایکتیبه در کبیر،

 .بود سالش ۰ سپهان

 هم شبیه شدیدا و بودن همسان که دوقلوهای

 اهیگ کردمی تب هاشب سپهان ادافت اتفاق این هم زمان اون میگه 

 دیممیکر بغلش  پدرت و من و میرفت راه خونه توی صبح تا شبها

 .میکرد قراری بی  هم باز اما

 کسی تیوق و  داشتن سنی تفاوت سال یک ساریکا با سیراد و سپهان

 .هستند قلو سه کردمی فکر دیدشونمی بیرون از

 

 ودب ساکت هاشغم وقت بود، متفاوت بچگی از ساریکا میگه مامان

 بی بدون بود خودش تو  هاساعت هم سیراد مرگ بعد آروم و



 هب شدیدا ساریکا که حالی افتادهدر عادی اتفاق یک انگار قراری،

 .بود وابسته سیراد

 

 یچه اما کرد پر سپهان با رو وجودش خالء ساریکا سیراد مرگ با اما

 نشد ایجاد بینشون وابستگی اون وقت

 مغزش هم زمان همون بود باهوش شدیدا سن سال شش اب ساریکا

 رو سیراد مرگ راحت اون کردمی ذخیره رو چیز همه ضبط مثل

 .اومد کنار باهاش قراریبی بدون و فهمید

 

 هادکتر بهترین که کاری و موند ساله ۰ سپهان کنار آرامش با

 ...حاال اما کرد آروم رو سپهان داداون انجام رو بدن انجام نتونستن

 

 یابدن من سیراد مرگ از بعد سال دو و اتفاقات این از بعد سال یک

 و من یرابطه خردسالیم دوران  همدم شدم سپهان برای اومدم

 و تر وابسته سپهان منو گذشت چی هر ولی بود، قوی خیلی  ساریکا

 تاییوق ترساکت و تر دور و تر سرد ساریکا و شدیممی تر صمیمی

 .بود خودش تو اشتیممیز سرش به سر که



 

 بود، هاکتاب توی سرش همیشه

 و دادیم نشون واکنش همه بخونه تاریخ رفت ساریکا وقتی یادمه

  هاکتاب الی جایی یه سازهمی رو آینده زدتاریخ حرف یک تنها اون

 .کنممی پیدا رو برادرم هاورقه اون توی من سیراده، پای رد

 کنه پایین باال رو ریختا سیراد خیال با و بمونه زنده کاش

 کرد؟ پیدا رو آینده تاریخ توی میشه مگه من خیال خوش خواهر

 

 ناومد هم بعدش و زد صدمه اون به بیشتر همه از سیراد مرگ شاید

 گرفته یاد و بود کرده باورش ساریکا که زمانی دقیقا رفتنش و محمد

 نداشت شرقیمون دختر برای تباهی جز چیزی بخنده بود

 که نهک لعنتت خدا بود داده ساریکا به محمد که لقبی یشرق دختر

 دردسر هم نبودنت بود دردسر بودنت

 

 نهمی برای ایران نقطه ترین شرقی ،سرخس یعنی ساریکا معنی

 شرقی دختر گفتمی بهش محمد



 سارد ییعن سیراد معنی و ایران قلب اصفهان یعنی سپهان معنی مثل

 باستانی کتاب از رو اشهبچه تک تک اسم ایرانمامان غرب

 من جز گرفته اجدادمون

 ارت شب یک از بعد سحرمی تو گفتمی کردممی اعتراض وقت هر

 دادی نور رو دنیامون و اومدی تو سنگین غم یک و

 

 زندگی هعی

 درون از بود قوی ظاهر در اون قویه ساریکا میکردیم فکر ما شاید

 زلیخا جیگر مثل چیز بودیک تکه تکه پیراهن یه

 

 میگذره روزها

 روی ساری دستهای حرکت جز داره جریان چیز میرنهمه ها ساعت

 توی زیباش لبخند جز خونه توی هاش نفس عطر جز من هایمو

 .هامونچشم مردمک

 

 میشه اکو ذهنم تو حرفامون دیالوگ دائم وقت چند این



 کرد شروع که بودیم نشسته سکو روی حیاط تو) 

 

 چرا؟ میدونی خوشبختی تو-

 ؟؟ نیستی تو خوشبختم من مثال؟ چرا-

 

 میکنه مشخص تولد چون-

 

 شو خفه زدتت توهم ساری میگی چرت باز-

 ردد همیشه  اومدن بدنیا شرایط ترین سخت تو من گمنمی چرت-

 منیست من  سفیده پیشونی بخت سفید مامان قول به داشتم

 

 میگی چرت بابا خی بی-

 میکشم درد اخرشم تا  من ببین حاال-

 

 میپزم حلوا سالگی ۲۳۲ تو برات خودم بشه اخرش باشه-



 گرفت ازم و نگاهش و خندید تلخ

 سحری کنم نمی شوخی-

 بوخودا کنم نمی شوخی منم-

 گفت و شد آسمون خیره

 

 روی بردار عمرم روی از خدایا میگم میشم بیدار که صبح روز هر-

 کنه می گوش خدا میگی  بزار بختم

 

 گی می زیاد چرت کرده ویتقه محمد باز شده چیت یه امروز تو-

 هااا

 

 هامخواب دوباره دارم، دلشوره اما نداره کاریم محمد بیچاره نه-

 برگشتن

 

 

 ...عروسیته واسه دلشوره-



 هات؟خواب کدوم

 

 

 صلیب به من دیدممی که هایخواب همون نیست، عروسی برا نه -

 .بریدمی چاقو با رو تنم ناشناس یک و بودم شده بسته

 

 

 توهمه اینا گفتم که من دیدی ترسناک فیلم یشد دیوونه-

 

 .کرد نگاه هاستاره به ساکت و نگفت هیچی

 

 سحر-

 

 هوم-

 



 

 .نیستم خودم من کنممی حس گاهی-

 

 بخواب برو پاشو گیمی شعر بابا یدیونه تو-

 

 :گفت شدمی پا که حالی در

 

 .دارند یدیگه زندگی مرگ از بعد انسانها خوندم مقاله یک توی-

 

 :گفتم گیخرهمس با

 

 خب-

 

 .کنم زندگی آبی چشم اون دنیایی توی مرگم از بعد خواممی-

 



 

 آبی؟ چشم کدوم-

 

 گمنمی نوچ اووووم-

 

 .رفتمگ رو دستش بشه خونه وارد اینکه از قبل و شدم بلند خیز با

 

 

 آبی؟ چشم کدوم بگو-

 

 دارم خواب برم بزار گممنمی-

 

 بدو بری زارمنمی نگی-

 

 



 یوزهفیر آبی هایچشم و برنزه و تیره پوست اب بلند قد مرد یک-

 .هست هامخواب تمام توی اون داره طالیی هاینوار که

 

 

 بازی؟ زید میره خوابش تو خانم روشن محمد چشم جووون-

 

 نگو چرت-

 زده؟ هم حرکتی خواب تو خوشتیپه این حاال نیست چرت واال-

 

 

 حرکت؟-

 

 لبی بغلی بوسی دیگه آره-

 جوونی لب زیر و کردم رصد رو بدنش زدممی چشمک که حالی در

 :گفتم



 

 وت که نیستم تو مثل ندارن حرمت من هایخواب کثافت گمشو-

 اونور گمشو کارای اون فکر هاتمخواب

 

 

 سر یه بگو خوابت اومد امشب اگه هالعبته زیادی حرمتت این جون-

 خدا به زنمنمی مخشو بزنه منم به

 

 

 نمیشی آدم تو سحر-

 زدم لب لوس

 

 میشن؟ آدم هافرشته مگه نوچ-

 

 بخوابم برم بزار گمشو فرشته نه شیطانی تو-



 

 

 ببوس رو عروسک اون هم من طرف از برو-

 

 خودمه طرف از ببوسمش اونطرف گمشو عوضی-

 

 زد غیبش کنم حمله دوباره بهش بخوام تا

 ردو یآینده در بلکه امروز نه که گفت یچیز از ساریکا شب اون

 .آوردم ایمان بهش

 

 «سحر»

 اروم کمی خونه اوضاع گذشت،می ساریکا هوشی بی از  دوماه تقریبا

 .کردمی قراری بی چنان هم سپهان ولی  بود شده

 

 .مبفهمی تونستیممی راحتی به اشاندارهبی کردن کار از رو این



 هخانواد همراه به پدرم دوست حضور روزها این خوشایند اتفاق تنها

 .بود اش

 

 اومدم خودم به شد کوبیده امکله سپ که دستی با

 

 مجنون کنی می سیر کجا-

 داغون رو سرم آهنه پاره نیست که دست سما دستت بشکنه-

 بخوابم ساریکا  دراز به دراز منم که زنیمی جوری کردی،

 

 خالص شرت از نداریم هاشانس این از خان، جنبه بی حاال خوب-

 .شیم

 

 گیمی فقط رفتم بهش یغره عشقمچشم کنی می سیر کجا  نگفتی

 دهمی نظر زندگیم بهراجع که نشستم اون سر روی

 



 داره رهذ ذره بودم سپهان فکر تو کنم سیر خواممی کجا تو قبر سر-

 .داداشم شهمی اب

 چی ره ناراحته سپهان برای اونم که فهمید میشد سما هم در قیافه از

 .شدیم رگبز باهم امونهمه  و ایم خاله پسر خاله دختر نباشه

 

 

 میاد بهوش ساری زود زود نیست چیزی-

 خوره؟ می درد چه بهوشیش ولی امیدوارم،-

 

 ها؟-

 

 

 کنهمی دوا دردی چه بیاد بهوش میگم-

 

 چیه؟ منظورت-



 

 خورهینم درد بیادم بهوش بار یک و میشه ناقص میگه دکتر وقتی-

 

 

 ...بیاد بهوش کن دعا دختر بگیر گاز زبونتو-

 

 دق اینه بشه که-

 رررسحر-

 

 شدم رحم بی اونقدر کی من افتادم گریه به

 ساریکا، از بیشتر سالممن ولی باشه خواد می دلم خواهرمه چیه-

 میدونن همه اینو دارم دوست رو سپهان

 

 میشه؟ آب ذره ذره داره بینی نمی

 بهتره داداشم؟بمیره دق آینه بشه که بمونه زنده خوایی می



 کوبید امهسین تخت و اومد طرفم به سرعت با سما

 

 ساریکا ایدیونه بخدا ایدیونه تو میگی چی فهمی می سحر-

 به نمیشناسمت من کنی می رو مرگش آرزو داری احمق خواهرته

 واهلل

 

 

 هک ساریکایی من نشناس، جهنم به کنم،می رو مرگش آرزوی آره-

 مایه بشه قراره که خواهری خوام، نمی رو بشه خوار جلومون قرار

 خوامنمی رو عذابمون

 

 

 رتوماد ،پدر سپهان بینی؟ می خودتو فقط خوایی نمی که درک به-

 !میشن مرگ دق دارن بینی نمی



 جا هر ودب ساریکا یسلیقه که اتاقی انداختم اطراف به نگاهی کالفه

 تو کردم رها مانند آه رو نفسم هست اون پای رد کنیمی نگاه و

 .دممی تغییر رو اتاقم دکوراسیون فرصت اولین

 

 :گفتم سما به رو عاصی نگاه با 

 

 ؟ بینینمی رو آینده تو چی تو-

 مادر یا من  کنه خشک و تر گور یا فلج دختر یک خواد می کی

 کی؟؟ سپهان یا مریضم

 هدیگ روز دو هستم همیشه من مگه کی؟ تا کنیم خشک و تر اصال

 ؟!خانم پرستار بشه خوادمی کی دوماد، سپهان شدم، عروس من که

 ادرمم  داری توقع شایدم ساریکا به کنهنمی هم نگاه اون ان؟سپه زن

 رفک هیچی ما اصال جوونه؟ و داره جون کی تا مگه بکنه؟ کارو این

 دوش رو بار بشه اومدن بهوش این به راضیه ساریکا خود کنیمی

 بمیره کن دعا زندگی جای بقیه؟

 



 توجلو یک مگه شو عروس برو االن همین اصال تو گیمی چی خدا یا-

 همه ینا اصال کنهنمی و کار این سپهان زن دونیمی کجا از تو  گرفته

 ناچار؟ یا نادارید مگه پرستار

 

 دومی اون که کرده کاری شوهرش خانواده برای عروس کدوم هه-

 عروسا، بقیه مثل هست یکی اونم باشه

 

 

 سحر-

 :دادم ادامه و نکردم توجه نالیدنش به

 

 حق ویر از بدیم رو سهزینه خوایممی کی تا بگیریم پرستار اصال-

 کی؟

 

 

 زنی؟می حرف زبونی چه به داری تو سحر من خدای حق؟-



 

 

 خدا کن دعا که من نظر به فهمینمی تو که چیزی آدمیزاد زبون به-

 کنه راحتش و ببخشدش

 

 ،ضمن در نامروتی و نامردی زبون زنیمی حرف خودت زبون به تو-

 رش دعای کشهمی نفس که کسی زندگی برای کنیمی غلط تو

 ی؟شد پست اونقدر کی شناسمتنمی دیگه خودم جان به کنیمی

 خواهر برای تو عاقلی، و خواهرمی میکردم فکر زدی بهم حالمو

 خاله دختر که من به برسه چه کنی نمی خواهری خودت

 

 :گفتم داد با

 گرام، واقع چون نامردم من زنم بهم حال من پستم من آره نشناس-

 ومار سمای از که چیزی زد فریاد من مثل اونم. بینممی رو آینده نم

 .بود بعید

 



 

 که هستی پستی آدم پستیهتو اوج این نیست گرایی واقع این-

 نمی دیگه بهت، لعنت نگذره ازت خدا بمیره خواهرت خواییمی

 ببینمت خوام

 

 نیروب اتاقم از گمشو  بینممی فرداتونم من به عالم دو لعنت باشه -

 گمشوو ببینی خوایینمی که جهنم به

 

 رفت در سمت به و گرفت رو حرص با

 :گفت  بهم و چرخید شونه روی خروجش از قبل

 بیاد بهوش سالم شه، خوب ساری هشتم امام حق به کنم می دعا-

 بشناسه و دشمن و دوست تا گم می رو هاحرف این بهش روز اون

 نداری و داشتن خواهر لیاقت تو

 باشه ورگ یا و فلج بیاد بهوش کاش گرفتشنمی ازت خدا داشتی اگه

 لیاقت بی باشه ولی

 «سپهان»



 

  هن بخورن چیزی یه بیان کن صدا و دخترا برو پاشو مادر سپهان-

 گفتم دسفی چش سحر به چی هر اتاقشون ببر و سینی این بیا اصال،

 .نبرد ببر خوراکی واستا

 

 کیی دریده چش این با م،بخور حرص انقدر نبود الزم بود ساری اگه

 ستنش هاملب روی غمگینی لبخند آخرش های کلمه کهبا کنم دو به

 فهمم یم نیست که حاال بود تر قشنگ دنیا االن بود ساریکا اگه آره

 خالیه پشتم

 

  

 خودم برم می بزن غر کمتر من، به  مادر بده-

 کوچولوم فرشته که نخوره کمرم به بیل پسرا شاه داری پسر

 پس از تونستمغمگینشمی نگاه با داشت تناقض شیرینش لبخند

 .ببینم رو توپ "قاتلی تو "یک نگاهش

 



 مادر بگردم سرت دور الهی-

 

 پریمشاه نکنه خدا-

 هم شاید زدم، رو هاحرف این بیاد در  ساریکا فکر از  اینکه برای

 نای با و بود کرده خم رو هامشونه نگاهشون سنگین اینکه برای

 .داشتم رو معرکه این از فرار دقص هاحرف

 رفتم سحر اتاق سمت به و گرفتم رو سینی 

 تیمداش سختی زندگی ما ترقبل خیلی بود ساریکا ایده خونه طرح

 گیزند یک به رسیدیم اینجا به فرسا جان سختی دوره یک از بعد

 .کشید رو نقشه اون بسازیم رو خونه خواستیممی وقتی توپ

 

 چهار یک داخلش و بود متریشش روی راه یک که خونه ورودی 

  وچیکک انبار یک و بهداشتی سرویس به شدمی مربوط در دو بود در

 به شدمی ختم هم در یک و  متری ۰۰ حال به شدمی ختم در یک

 بزرگ یپنجره یک کنارش بود هالل حال ورودی متری ۲۲۲ حیاط

 نبود، اپن که یخونه آشپز هم اون کنار و قدی



 .ودب گرفته رنگ سلطنتی ست یک و راحتی  ست نیم  یک با حال

 .دبو رختکن و روشور و بهداشتی سرویس یک خونه آشپز کنار

 

 املش که سالنی شدمی جدا باالی سالن از پله دو با مجموعه این تمام

 خواب اتاق یک و پشتی و کرسی با شده آذین متری ۲۲ حال یک

 دشمی منتهی اونم که خونه یباال قسمت در رو راه یک و حمام مجاور

 (لباس اتاق)کلوزت و دار مستر بزرگ اتاق دو به

 .بود شده جدا پایین سالن از ینقره هاینرده توسط باال سالن

 

 خونه یک داشت اصرار ساریکا اما بود دوبل یخونه یک من طرح

 تراژم جای به اما خونه همین یمشابه اون ازای در باشیم داشته سنتی

 اهر جز به که ساختیم دوم یطبقه یک متر ۳۲۲ متراژی با رمت ۲۲۲

 رو پایین امکانت تمام اتاق یک و متری ۲۲ سالن و ورودی روی

 داخل هم پله راه یک حیاط داخل یپله راه جز دوم یطبقه داشت،

 نهک زندگی اونجا که کسی برای گفت میشه و داشت پشتی حیاط

 نمم که بود این برای ساریکا ایده این است مجزا کامال زندگی یک



 اریکاس قول به برگردم بازم برم دنیا جای هر و بمونم مادرم پدر کنار

 هکردمی بر شده که هم فروشش برای باشه داشته خونه جا هر آدم

 روی راه به رو خودم هاسالن مسیر طی با  خونه ارزیابی خیال بی

 ویشر به رو در ابلمق ساریکا اتاق از پوشی چشم با و رسوندم هااتاق

 شکمخ شد باعث شنیدم که صدای بزنم در اینکه از قبل کردم مکث

 .شکستممی و شدممی نابود شنیدممی که ایکلمه هر با بزنه،

 حر،س رحمانهبی چه و زبونم بی ابجی از کنهمی دفاع سما قشنگ چه

 گیره می نادیده رو خواهرمونوم

 اشک دائم که شدم یفضع اونقدر شدکی جمع هامچشم توی اشک

 ریزممی

 شدم نازک دل اونقدر من که گذاره تاثیر چقدر ادمها نبودن مگه

 

 گور اصال نوکرتم خودم بیا بهوش ابجی نخور غصه خانم ساریکا هی)

 ( عالم بابای

 



 اکو سرم توی هم سما صدای چکید چشم از که اشک قطره اولین

 .شد

 

 

 من اشکی شمایچ به خیره شدسما باز در بعد لیاقتو بی-

 سپهان..سپ..س-

 داداش-

 

 .ادمد سحر به و گرفتم مهربونم سما از نگاهمو سختی به بود سحر

 بر سحر روی از رو امخیره و مغموم براتوننگاه داد خوراکی مامان-

 .نشست گوشم توی امخاله دختر لطیف صدای باز که نداشتم

 

 

 کردمن قطع رو سحر به نگاهم میرفتماتصال داشتم من اا... سپهان-

 گمر ارزو انگار نه انگار خجالت بدون بود امخیره پروا بی  دخترک

 کرده خواهرشو



 

 .گرفتم رو بازوش و انداختم دست شد رد کنار از که سما

 هییننن-

 تنش گوشت نرمه زدمچه دست بهش که بود باری اولین

 با و خودت کن جمع شده مرگ چه سپهان دلنشین، صداشم حتی

 .برگشتم سما طرف به کرده اخم زدم دمخو به که نهیبی

 

   

 با نگاهش حاال که سحری از رو نگاهم کردم خانممکث سحر-

 .دادم سما به و گرفتم بود سما بازو و من دست به تعجب

 

 

 میشه باز اراده بی که رو دهنی کنه لعنت خدا جان سما-

 و داشت ساریکا به عجیبی شباهت که رو اهوییش چشمای سما

 .کرد درشت

 



 

 دادم سحر به نگاهمو لهدوباره..بَ-

 باشی شاهد تو و بگم سحر به و چیزی باید اما دفاعت از و من -

 

 شاهد تو و بگم سحر به و چیزی باید اما دفاعت از و من -

 مه بهوش بود،نخواهم هم من نیاد بهوش اگه داره منو باشیساریکا

 کرشمون بس در من نوکرشم من باشه الل باشه فلج باشه گور بیاد

 حتی نفر یک زارمنمی کنممی خشکش و تر خودم عمرم آخر تا

 رگم آرزوی من خواهر برای بدونید که گفتم اینو بزنه دست بهش

 هک کسی نداری برادری تو بعد به امروز از خانم، سحر  اما و نکنید

 هم برادرش برای نداره رو خواهرش برای بودن خواهر لیاقت

 کردی خالی رو خواهرت پشت امروز هک توی کنه برادری تونهنمی

 خالی رو پشتش اومدمی پیش هم برادرت برا مشکل این اگه

 کردیمی

 برگردونم رو ازش بگه چیزی خواست سحر تا

 

 بشنوم رو صدات خوامنمی-



 

 

 زا ذاتیت مهربونی و وقار با همیشه مثل که ممنون ازت بازم تو و-

 عزیزم  کردی دفاع خواهرم

 ردهپ بود شده باعث سما شجاعانه دفاع بودمشایدن من امروز انگار

 بزنه سر ازم رفتار این  و بشه برداشته نگاهم جلوی

 

 نکردم ی...کار...  ن..م-

 

 خاله دختر کردی رو کار بزرگترین تو-

 هایگونه و شرم پر هایتیله روی پهاننگاهم...س اقا رم..ب... من-

 .بود گردش در اش شده سرخ

 

 

 برو اره-

 



 دستم-

 راه و شکارچیه بند در که اهوی  مثل اون و کردم، رها دستشواهان-

 .نبود انگار که رفت جوری کرد، فرار کرده پیدا تازه رو ازادی

 

 هب رو راه بود، زده خشکش اتاق در جلوی که سحری به توجه بدون

 .کردم ترک حیاط مقصد

 

 .گذاشتم سر پشت رو پله راه گذشتم حیاط از

 یخانواده توسط که واحدی باالیی، واحد هب شدمی منتهی پله راه

 .بود شده اشغال اینجان که روزی تا  مردانی

 

 با تمنداش دوست رفتم نردبون سمت به صدایی کوچکترین بدون  

 .بدم ازار رو مردانی خانواده از کسی صدام و سر

 

  میرا برم باال نردبون از خواستم تا چون نبود موفق زیاد انگار ولی

 .شد نبالک وارد



 

 

 بوم پشت میری سالم-

 

 و کرد ای خنده بخورمتک هوا میرم رفته سر امحوصله یکم اره-

 بشه رنگ پر لبخندش خط شد باعث

 

 

 نیست هوا اینجا مگه-

 ...آآ خواممی فضا یکم دونیمی آزاد هوای ولی هست-

 میارم بهونه دارم میدونستم

 امیر خیال بی-

 اشوصد دوباره رفتم باال که رو پله اولین نردبون سمت کردم رومو

 شنیدم

 ؟ بیام منم-



 شوصدا دوباره رفتم باال که و پله اولین نردبون سمت کردم رومو

 شنیدم

 ؟ بیام منم-

 

 کردم نگاهی بهش شونه روی از همین برای نشدم منظورش متوجه

 کنهمی اشاره باال به دستش با دیدم که

 بی  شمفر روی مهمون به بود زشت ولی نداشتم رو اشحوصله

 .هستیم میزبان نباشه چی هر کنم احترامی

 

 بعد دقیقه ندچ رفتم که بگمباال نتونستم این از بیشتر همین بیافقط-

 بخیر یادش داشتم متری ۳۲ اتاق یک بوم پشت اومدباالی امیرم

 اباب و مامان کردند، دعوا باهام چقدر بسازیم اینو خواستم وقتی

 فترک اینجا معموال آخه نیک بازی کفتر خوایی می میگفتن همش

 هک معتادی ادمای یا میساختن بوم پشت روی اتاقی اینجور هاباز

 .هستند متشخص

 بود، ساری ایستاد پشتم که کسی تنها و



 ادمی هر بده کارای واسه بوم پشت اتاقک داشتن مگه گفتمی

 که داشت کوتای دیوار بوم پشت دور تا دارهدور تنهایی به احتیاج

  لوییج حیاط سمت به که قسمتی جز به داشت، ارتفاع نومزا زیر تا

 کررم هایآمد و رفت فقط دلیلشم بود بقیه از  دیوار اون ارتفاع بود

 .دیگه باالست این من اتاق نباشه چی هر بود، بوم پشت به من

 بیرون اومدم خونه معماری فکر از کنارم امیر نشستن با

 ناراحتی؟ ما دناوم از خودتی تو اومدیم وقتی از چته-

 

 ساریکاست مسئله میدونی خودتم امیر نگو چرت-

 

 مارستانهایبی بهترین از یکی تو کنم فکر امنه جاش و بیهوشه اونکه-

 چیه؟ ات غصه درمانیه کادر بهتر با مشهدِ،

 

 تیبدبخ چه با میدونی میاد بهوش کی نمیدونم ولی امنه جاش آره-

 سرخس؟ اوردم و بابا و مامان

 



  مشهده پام یک خودمم باشن مشهد درمیون روز که رطیش به اونم

 داره وجدان عذاب دونیاونجامی عصر اینجام صبح سرخس پام یک

 جهنم به اینها حسیه چه خونه تو نبودنش دونیمی کشدم،می

 کابوسیه؟ چه شدن ناقص یا برنگشتنش ترس دونیمی

 

 

 اوردی؟ کم-

 

 یشات جیگرمو هک حرفایه مسئله نیست من آوردن کم مسئله نه-

 میزنه

 ... و هامه دلشوره مسئله

 

 ها؟حرف کدوم بگی و بزنی حرف خواییمی-

 

 اجاحتی شنوا گوش یک به گاهی ولی هستی داری تو پسر میدونم

 بشنوه حرفهاتو قضاوت بدون که داری



 

 ... اما درست حرفت-

 

 نم نیستی متوجه خودت کن سبک و خودت بگو رفیق نداره اما-

 مکیک شاید بگو داغونن اتخانواده چقدر داغونی قدر هچ که میبینم

 .بکنم تونستم

 .یمباش کنارتون سختی تو اینکه اومدنمون هایدلیل از یکی اصال

 

 ور چیزی همه شد باعث بودنمون رفیق یا امیر بودن سن هم شاید

 شنیدم رو سحر حرفهای که امروز تا دادم هُل و ساریکا که روزی از

 .بگم بهش

 

 :گرفت ازم رو غمگینش نگاه

 

 قصرم تو بوده، اتفاق سختهولی واقعا جایگاهت بگم چی نمیدونم-

 اونه سرنوشت از بخشی این سپهان نیستی



 

 

 دادم؟ تغییر من که سرنوشتی منم؟ باعثش که اتفاقی-

 

 شیمی تر داغون فقط خودت اینجوری نکن تکرار هی اینو پسر هی-

 بشم مجازات کمی تکرارش با شاید-

 اون سحر چرا کردی فکر اصال تدریجیه مرگ نیست ازاتمج این-

 زده؟ و حرف

 

 داد ادامه خودش دید که رو سئوالیم نگاه

 

 ینتتنب روز یک سحر که هست و بوده قدری به سحر تو وابستگی-

 دوماه این کنیتوی می خوری خود داری تو شده چی کنهحاال دق

 کردی؟ توجه بهش چقدر

 

 



 که ساریکایه فکرم تمام منه؟ توجه وقت االن...  ههه..؟؟ توجه-

 امیر میگی چی مادرمه و پدر چیهنگاه اخرش نمیدونم

 

 ادخونمی یا کنهنمی درک سحر ولی میدونم خدا به رفیق میدونم-

 کهاین از تر بچه اون حسادتش هم تو به وابستگیش هم کنه درک

 !دادی دست از و چیز همه مدیریت تو کنه تحلیل و موقعیت بخواد

 

 ماها ساریکایم و خودم مهمترین دادم دست از رو هاچیز خیلی من

 اشخیره هم بر هم در افکاری با  سکوت توی.شدیم گم زمان توی

 چه من از کرده فرض خر منو یا گاوه دقیقا؟ این میگه چی بودم

 داره؟ توقعی

 

 دقیقا گفتم دلم  بدونیتو احمق منو ممکنه میدونم-

 

 یکار تو رفتن روز هر  کماست داخل االن ساریکا ولی پست یا و-

 اصال برو میون در روز هم مشهدهتو مادرت میون در کنهروز نمی



 به ودستش بگم چیزی خواستم تا هم تو کردم بریزیداخمامو برنامه

 .آوردم باال سکوت عنوان

 

 

 شه تموم حرفم بزار-

 انگار مرفت فرو فکر به بعد و شدم عصبی اول گفت که کلمه هر با)

 ( چیز همه از شدم غافل خیلی

 با زدن پنجه و دست حال در خانواده اعضای از نفر یک بدیه ضربه-

 .است خانواده این از دیگه عضوی باعثش و مرگه

 

 هااخد بنده مادرت الزمهپدر تو مدیریت و سردی خون فقط االن ولی

 کنن مدیرت که نیست خوب اونقدر حالشون

 انگار مرفت فرو فکر به بعد و شدم عصبی اول گفت که کلمه هر با)

 ( چیز همه از شدم غافل خیلی

 با زدن پنجه و دست حال در خانواده اعضای از نفر یک بدیه ضربه-

 .است خانواده این از دیگه عضوی باعثش و مرگه



 

 آرانه دست که گردنبندی

  



 بیاد بهوش فردا همین شاید نیاد بهوش دیگه سال یک ساریکا دشای

 ینوا  سپهان کماست تو ساریکا نیاد بهوش هم دیگه سال ده شاید

 بفهم

 بدی ادامه بیاد بهوش که روزی تا رو شرایط این تونینمی تو

 نهکمی رسیدگی نفر یه  رو دامداریتون روز هر شدین متوجه اصال

 هواست لنگ در یک هاتون شاورزیک هم از پاشیده چیز همه

 به خوادمی مدیریت خدااینا امون به کردی ول دانشگاهتو خودت

 مرگن؟ حال در دیگه نفر ۰ نفر یک خاطر

 باشی قوی باید

 و خواهرش مرگ آرزو و ترسیده که دیده رو شرایط این سحر

 وجهت مرکز بوده خانواده تقاری ته دلیلشهاون تنها این کردهنمیگم

 کردی بغلش بار یک هفته چند این تو اصال شده چی همهحاال

 بوده؟ بهش حواستون اصال بوسیدیش

 

 چی؟ نامرد یک سراغ رفتمی خالء این سر نکرد خدایی اگه



 اضیر ساریکا مطمئنم نابودیهمن حال در زندگیتون هست حواستون

 اتفاق این به نیست

 

 امشونه رو زد بار چند رو دستش  جاش از پاشدن حین

 . کردم ناراحتت که شرمنده داداش کن فکر بخو-

 

 .بزنم حرف کلمه یک نبودم قادر که بودم گیج و درمونده اونقدر

 چقدر کردم فکر چقدر و نشستم اونجا ساعت چند نمیدونم

 ور هاشحرف کردم سعی چندبار کردم پایین باال رو امیر هایحرف

 امیر به ور حق کردممی حساب جور هر ذهنم دادگاه توی کنم نهی

 شدمن اطراف متوجه که بودم درگیر اونقدر کردیم کوتایی ما دادممی

 .میکرد  غروب داشت  آفتاب  که اومدم خودم به وقتی

 

 .آورد خودم به منو حرفاش و امیر داشتم الزم تلنگر یک انگار

 ریخته مست آدم یک روی که سردی آب مثل امیر هایصحبت

 کنم، جور و جمع رو چیز همه شد ثباع آوردو خودم به رو من میشه



 برابر در مدت این تمام بدم نظم چیز همه به تونستم ریزی برنامه با

 .کردم سکوت فقط سحر یشرمنده نگاه

 سحر از من نمیشه فراموش دلخوریم اما اومدم خودم به درسته

 .بودم دلگیر

 چیز همه ماست روز چند این حال حکایت طوفان از قبل آرامش

 گرچه خندهمی هم باز مادر گرفته زندگی رنگ هم باز نهخو رواله

 سعی سحر  کرده گرم سر و کشاورزی با رو خودش بابا غمگین،

 و کنه لوس برام رو خودش طریقی هر به و بشه نزدیک بهم داره

 مردانی یکردمخانواده حفظ برابرش در دفاعیمو گارد همچنان من

 کنن هیمکنهمرا چیزی هر تو دارن سعی تالش تمام با

 

 از من اومده سراغم به دلشوره که آرومه جوری چیز همه

 .ترسممی یهویی هایآرامش

 

 

 ودب نشسته جلوم باز کتاب با که شدم خیره سمای سِپَهانبه-



 

 

 کرد مکث دقیقه چند بلهسما..جا-

 

 ...فهمم نمی رو و مسئله این کنی کمک تونی می تو خاله پسر ببین-

 "خره ریاضی بخدا"نالید جوری

 شد آب دلم تو قند که

 

 اشهدفاعی وقتی عشقاز عشقه ریاضی باش جدی یکم خانم دختر هی

 گبزر خاطر به قبل سالها که یرابطه دیدم رو ساریکا به نصبت

 دهش تر صمیمی و گرفته رنگ حاال بود، شده خاکستری شدنمون

 کرد بچگونه رو صداش

 

 سخت سخته نیست عشق هیچم نخیرم-

 باالتر؟ این از دلبری



 

 کردی گیر کجا ببینم کوچولو خانم اینجا بیا-

 واال نیستم کوچولو خانم من-

 کشیدم بو الکی

 

 میده شیر بو هنوز دهنت میاد شیر بو ببین-

 من هجورابات ،بو بو این کرده اتصالی دماغت سنسورای پاشو پاشو-

 صورتم سمت کشیدم شدمپامو بزرگ هم خیلی

 

 

 صورتش سمت بردم پامو میدهبعد گل بو پاهام کو -

 

 کن بو -

 شده خراب دماغت دکتر برو سپهان میده بو اهه-

 :گفتم خندون لب با



 

 وهاب کوچولویی بس از دکتر بری باید تو میشه خراب دماغ مگه-

 شدم رک کردم حس که کشید بنفش فرا جیغ نمیدییه تشخیص رو

 

 

 دراز دارمدستمو الزم گوشامو هنوز من کردی کرَم روانی چته-

 :زد لب تخص که بگیرم کتابشو که کردم

 

 .ادنمی خواستگار ها کوچولو واسه خان سپهان نیستم کوچولو من-

 

 دنمگر تق صدای که کردم بلند سرم جوری شد خشک هوا تو دستم

 شنیدم رو

 ور سپهان آقا خوردی" توش راحت شدمی که برنده نگاهی با سما

 .بود دوخته چشم بهم "خوند

 



 بین از عصبانیت با و خورد گره بهم هاماخم ناخوداگاه شد چی

 :غریدم دندونام

 

 گفتی؟ چی-

 دیدم وضوح به ترسیدنشو 

 ...من...من-

 ویت شدمی نیشتر خاکستریش درشت هایچشم و اش پریده رنگ

 نکشیدم عقب گاردم از حال این با اما قلبم

 

 

 چی تو-

 میگفت خاله به داشت مامانم-

 گفت چی-

 گفت.. گفت-

 



 گفت چی نکن مَن مَن بزن حرف ماد عین سما دِ -

 

 ؟ خواستگاری اومده بابام عموی پسر گفت-

 

 ...خب( نبود خودم دست عصبانیتم)سگ، پدر مرتیکه خورده گه-

 

 شدت از که چشمهای برسهبا سر کسی ترسیدم بخدا نمیدونم-

 شدم خیره بهش بود شده باریک خط مثل عصبانیت

 

  وشوباز شد چی نمدو نیستمنمی فضول من میدونی تو بخدا بخدا-

 هاشنفس گرمای افتاد بغلم تو تقریبا خودم سمت کشیدمش که

 .شدمی رها گلوم زیر جایی

 

 داشت تناقص اشپریده رنگ با خجالت از سرخش هایگونه

 

 گرفتم دیده نا رو اشسپهانناله-



 

 تو زدواجا فکر سما حالت به وای گفتیولی راست کنم می باور باشه-

 بپیچه سرت

 ببینم رو حرفام تاثیر تا دمکر مکث 

 قبر بود، سردرگمی و مبهمی چشماش توی شد عوض نگاهش رنگ

 دادم ادامه نشه رو دستم اینکه اشتیاقبرای

 

 به وای همش سالتونه ۲۶ کال نشده سالتون ۲۱ هنو سحر تو-

 وریج افتادچشماش میکشمتون خودم. باشید شوهر فکر به حالتون

 گرفت اتیش قلبم که شد غمگین

 

 .رسید گوشم به زور به یواش باشهزمزمه-

 

 دلم.کنمنمی تقسیم کس هیچ با رو هامداشته من شدم، خوبهاروم-

 طوریه؟ چه هاشلب طعم ببوسم رو سرخ غنچه این خوادمی

 یعنی؟ دخترامه دوست مثل



 

 

 پرسیدم کنهگیجمی درد-

 

 چی-

 

 دستم-

 شتن گرمای امه پنجه اسیر که دستش روی دادم سر نگاهمو اروم

 باعث همه و همه لرزون هایلب اون ش،سنجابی درشت هایچشم

 .کردم ولش اما کنم رهاش نخوام شدمی





 
  



 

  



 

 
آریا ارباب عمارت ینما



 ا

 

 

 بزن عالمت نفهمیدی و جا هر بخون بشین بیرون میرم دارم کار-

 .میگم بهت اومدم

 زدم خونه بعد و اتاق از سردرگمش و غمگین نگاه به توجه بی

 سما روی که تعصبی  و تغیر این که بود این تصورم بیرونسالهاست

 سومم خواهر عنوان به و شده بزرگ خودمون با اینکه خاطر به دارم

 حس انگاری روزا این و االن خالهاما دختر نه داشتمش نظر در

 و بخونه درس دارم دوست طرفی از  میاره درم پا از داره ناشناخته

 به فکر طرفی از بشه خوشبخت و کنه ازدواج عالی مرد یک با

 مین میکشه جنون به منو کنارش دیگه مرد یک وجود یا  دنشنبو

 ایه عاشقشمچشم... کنم فکر... کنم چندمفکر چند خودم با دونم

 نم به رو دنیا انگار خنده می میزنهوقتی اتیش وجودمو غمگینش

 ۰ و ۰ کم کم که کوچولو دختر این عاشق شدم عاشقش من دادناره

 النا گرفتاگهاروم قلبم خودم به اعتراف این کوچیکترهبا ازم سال

 میگن؟ بهم چی خوامش می بگم و برم اوضاع این تو



 قول به خواد می و حساسه هاش بچه درس روی شدیدا که عمو

 متمو درسم ؟من بهم میده دختر خودشون برای بشن کسی خودش

 چیزی پدرم خونه باالی اونم خونه یک جز نرفتم سربازی نشده،

 مثل... و تفریح جای به روز شب و باشم، کاری چقدرم هر ندارممن

 .نیستم زندگی یک مناسب هم باز کنم کار سالهام و همسن

 ساریکا و سحر تا که دارم معرفت اونقدر اما منه اسم به چیز همه

 .نرم زندگیم سر نکردن ازدواج

 عاشقیه؟ و عشق زمان شرایط این توی االن خدایا ساریکا

 .. یا فلج بهوشی بعد اگه  اوضاع این با...  ساریکا وای...ساریکا وای

 میشه بغضم باعث ها چشم اون ندیدن تصور حتی

 ایدب همسرمم و کنم می نوکریشو عمرم اخر تا بیفته اتفاق این اگه

 ربهتج گرچه بزاره، محاله میشناسم رو  خاله محاله این و کنه کمکم

 النا ولی داده نشون خوبی برخورد مورد این توی عمو کرده ثابت

 وسطه دخترش پای

 یدخالهشا سراغ برم  که میاد بهوش کی ساریکا دونم نمی حتی من

 چیاصال دادن شوهرش موقعه اون تا باشهاگه سما درس تمومی بعد

 کهتی یک مثل رو دخترم بگه دهنم تو نمیزنه کنم چیکار و مامان



 موع دامادیاگه فکر به حاال بیمارستان تخت روی انداختی  گوشت

 داد دل ته فامیلشهاز نباشه چی هر چی، بشه خواستگار موافق

 دمز زانو امادو و اگه همه این از شدم خسته لعنتخداا لعنت زدملعنت

 زمین روی امشده خاکی شلوار به توجه بی و نشستم زمین روی

 این که تو کن کمکم نوکرتم زدمخدایا زجه دل ته از کردم سجده

 دست از و سما نزار کن کمکم وامونده دل این توی انداختی و حس

 کمک خودت خدایا نوکرتم خدایا برم اتخونه در از ناامید بدمنزار

 و دمش برامبلند کن اقایی خدا نوکرتم همه به ساریکا به من به کن

 یدمکش خاکیم صورت به رو خاکیم دستهای دادم تکیه ماشین به

 .نیست اینورا کسی که اینه بود این بیابون  خوبی

 

 تاقا یک کنید فراهم رو شرایط باید اما خونه، ببریدش یدتونمی-

 قبیل از دستگاه چندتا میکروب، گونه هر از عاری و استریلیزه

 .بخرید باید هم... و خون فشار و اکسیژن کپسول دستگاه

 

 جایی تا ماا ببینید دوره یک تونیدمی نخورید مشکل به  اینکه برای 

 .هستند پزشکی نشجوییدا پارسنژاد آقای دونممی من که



 :گفت دلواپسی با بابا بزنم، حرفی اینکه از قبل

 

 ...ما دختر یعنی یعنی خونه؟ ببریمش-

 زد آتیش رو دلم بابا یشکسته لحن

 

 

 شرایط یک وارد ایشون ما نظر از سالمه سالم دخترتون اقا حاج نه-

 کچ برای بگید شهرتون از پزشک یک به هفته هر شدن نسبی

 .بیاد نهخو به ایشون

 ضورح نمیاد بر کاری ما دست از دیگه خب و رفته کما به دخترتون

 و هاتون،آمد و رفت آور عذاب خودت برای مشهد در ایشون

 االن مده یک هزینه با تونیدمی شما بیمارستان به اضافی یهزینه

 ....کنید داری نگه خودتون کنار و خونه داخل رو ایشون
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 اینجا بیا سپهان-

 

 اومدم سما بله-



 الهخدختر کمی و بگیرم فاصله جمع از تونممی اینکه از خوشحال

 .شدم ساریکا اتاق راهی بزنم دید و شیرینم

 

 

 عزیزم جانم-

 داریم گرمی یرابطه خودمون خلوت توی که میشه ماهی دو یکی

 کرد ام قانع دالیلش و زدنها حرف با که امیرم مدیون اینو اصل در

 زا  پس نداره رو سما غمگین نگاه ارزش و کوتاهه عمر امیره با حق

 یجد هم رو رابطه تونیمنمی چرا اینکه دلیل گفتم بهش امعالقه

 ینا تو پذیرفت رو دالیلم خانومانه اون و گفتم بهش هم رو کنیم

 و یممیش تنها گاهی ساریکا به زدن سر و درس یبهونه به وقت چند

 .کنیممی تشیطن باهم

 

 

 بیااا سپهانم-



 ختت سمت به و کشید رو دستم زدمی پچ مضطرب که حالی در سما

 .برد ساریکا

 

 

 ردهک صدا رو من بازی عشق بهونه به همیشه مثل کردم ببینفکر-

 :گفتم همین برای

 

 ببینه بابا بده بوس قشنگم، چشم  شده چی-

 .زد پسم که بردم جلو هاشاناری تصاحب برای رو صورتم

 

 

 هک کاری و جدیش لحن ببینبا بیا و چیزا این کن ول سپهان اهه-

 .رفتم تخت طرف به و کردم اخم کرد،

 

 !ببینم؟ رو چی خب-

 



 زد باال ور ساریکا رنگ صورتی ابریشمی پیراهن ببینسما رو اینجا-

 

 هک چیزی با اما کردم نگاه خواهرم الغر بدن به درهم اخم ببینبا-

 .زد خشکم دیدم

 

 .نیست سینه روی گلو زیر حد در کبودیش دفعه این-

 

 یک یاندازه به ساریکا شکم شدهزیر پاره انگار شکمش زیر ببین

 .بود متورم کبود خورده جوش که  بزرگ بریدگی

 

 

 کرده رو...اینکار...کی...کی-

 

 االن کشیدم دستمال و بدنش خدا به بود خوب صبح دونمنمی-

 دیدم کنم مرتب ور لباسش خواستم بزنم بهش سر یه اومدم

 اینجوریه



 بدنش روی اصال این دادم ماساژ بدنشو دیروز من سماست با حق

 جوش سرعت به هم بعد و بشه پاره شکمش شب یه محاله نبود،

 :نالیدم تعجب با بخوره

 

 میشه؟ مگه چی یعنی-

 

 

 نکردم کاری من خدا به-

 به ریعس و گرفتن ساریکا از نگاه  شد باعث سما گریه  بلند صدای 

 .برم طرفش

 

 کنن گریه بشم قوربونت کردی تو گفتم من مگه عشقم هیش-

 .نفسم نکن گریه زندگیم

 

 

 ...من-



 

 خاله شده چی سپهان سما-

 خر رب لب زیر و گرفتم، فاصله سما از سریع خاله صدای شنیدن با

 .فرستادم لعنت معرکه مگس

 

 و من آلود اخم قیافه دیدن با کشید سرک اتاق داخل که خاله

 اتاق وارد سریع بود هاشاشک به آغشته که سما متورم هایچشم

 .شد

 

 

 چیزی خاله سپهان مادر، کنیمی گریه چرا بده مرگم خدا شده چی-

 ...جان سما شده،

 

 :گفتم بزنه حرف هق هق با سما اینکه از قبل

 

 ...خوبه سما خاله، نیست چیزی-



 

 شده چیزیش ساریکا نکنه زهرا فاطمه یا-

 زیر نهبز قبل از بلندتر صدای با عروسکم تا بود فیکا حرف همین

 گریه

 دخترش پای به پا مشکه دم اشکش بشم قوربونش که هم خاله

 از بشه رپ اتاق کشید طول ثانیه چند فقط کردن گریه به کرد شروع

 خونه افراد

 

 اصال که حالی در خاله و مامان یگریه صدا، و سر و همهمه

 ونج کم هایاشک و سحر تفاوتبی هنگا چیه داستان دونستننمی

 :زدم فریاد که کرد عصبیم چنان بابا

 

 برید مرده مگه انداختین راه زاری گریه مریض سر باالی دیگه بسه-

 .ببینم بیرون

 



 کخش  که خزره دریا هاتونچشم مگه گریه گریه کنید بس شماهم

 نمیشه؟

 مانما هق هق صدای جز بگیرن آروم همه شد باعث فریادم صدای

 .رسیدنمی گوش به چیزی سما و خاله و

 

 بزنه حرف کرد پیدا مهلت بلخره عمو فضا شدن آروم با

 

 شده چی عموجون-

 :گفتم من من با و بستم چشم کالفه

 

 چطوره اوضاع ببینم برید میگم بهتون بیرون برید-

 

 

 خوبه؟ ساریکا-

 



 بهتون میگم میام برید خوبه خدا به-

 یدپیچ بابا یخمیده هایشونه دور ور دستش و داد تکون سری عمو

 

 پهانس میگه راست بیرون بیاید پاشید شماهم خانم داداش بریم-

 مریض سر باال خبر چه

 شارشوف رفتم، ساریکا طرف به سحر به نگاه بدون اتاق شدن خالی با

 ...و نرمال قلب ضربان بود، خوب کردم چک

 

 اون و زدم باال رو لباسش دوباره احتیاط با سحر سنگین نگاه زیر

 .کردم نگاه رو کبود حجم

 

 چیه؟ این سپهان خدا یا-

 

 زخمه-

 

 



 بودن پیش روز چند تا اومده کجا از این زخمه بینممی نیستم کور-

 که

 سحر سر روی شد آوار و شد زهر شد تلخ لحنم نبود خودم دست

 

 

 میرهمی ذره ذره داره یکسره مرگ جای به مهمه؟ برات مگه-

 رسیمی آرزوت به آخر نباش نگران

 

 سپهان-

 به و گذاشتم جا سر پشت رو ناباورش لحن

 :زد چنگ رو بازوم که افتادم راه در سمت

 

 کنی؟ تموم خوایینمی سپهان-

 

 نژادپارس خانم کنم تموم که نکردم شروع من-



 گذاشتم جا سرم پشت رو اون کوچیکم خواهر به حسی هیچ بدون

 .رفتم سالن به و
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 چیزیش ساریکا کردمی گریه سما چرا شده؟ چی عموجون خب-

 ...خبری شده؟

 

 .کنیدن هم گریه نپرید حرفم وسط لطفا اما میگم بدید اجازه عمو نه -

 

 کنیمی نگرانم داری بگو عموجان باشه-

 کردن تعریف به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس

 

 اشهینس قفسه روی ساریکا، رفتن کما اوایل یعنی پیش وقت چند-

 ایجاد از قبل واقع در اومد،می وجود به هایکبودی گلوش زیر و

 انگار هساد زبان به داشتیم، قلب ضربان تند ریتمک یک هاکبودی

 شده...  و هیجان شک، دچار ساریکا



 طشرای داخل سالم انسان اگه که زدمی سرعت همون به قلب شتاب

 .باشه  هیجانی یا احساس

 

 یشهم اتاقش وارد کسی کردیممی فکر ما شد تکرار بارها روند این

 داخل دکتر کمک و من درخواست به همین دکتربرای و من یعنی

 .گذاشتیم دوربین ساریکا اتاق

 

 نای چرا کردیم شک ندیدم مشکوکی مورد هیچ که روز چند از بعد

 نظر یرز رو ساریکا ما که زمانی دقیقا میفته خارجی عامل بدون اتفاق

 هابودیک و افتاد اتفاق این روز یک زمانی یفاصله به ربا دو داشتیم

 شدن ایجاد

 

 امخانواده افراد درشت هایچشم و باز دهن به رو امخیره نگاه"

 باال سکوت معنی به رو دستم بزنه حرف خواست تا مامان دادم،

 "آوردم

 



 قلب نضربا گیری اوج شاید گفتیم دادیم نظریه اومدیم دکتر و من-

 کمبود خاطر به کبودی هایلکه و است خانواده ضورح خاطر به

 ...و خونی مشکل یا ویتامین

 

 دیمنبو اتاق داخل ما هیچکدوم که افتاد هااتفاق این وقتی هم باز اما

 هک گفت شدنمی پس بودن بدنش خاص نقاط فقط هم هاکبودی و

 املک سالمت و گرفت آزمایش دکتر  بیشتر اطمینان برای بیماره،

 .شد اییدت جسم

 

 هایکبودی مثل هاکبودی شدیم متوجه کردیم دقت خوب وقتی

 ...است معاشقه

 بستم چشم درد با

 

 :دادم ادامه و گرفتم نادیده رو امخانواده مبهوت یقیافه

 تمگف که اوضاعی همین با شدن ظاهر وقت چند فقط هاکبودی این-

 کرد، قلبی ایست شب یک ساریکا یادتونه



 هم اون از بعد شد بد ساریکا حال که بود باری آخرین شب همون

 .بود نرمال شرایط

 

 یدتای از بعد دکتر همین برای بود عادی چیز همه ماه هفت این توی

 به رو اون داد اجازه بهمون ساریکا اغمای شرایط و نباتی زندگی

 بود خوب همیشه بیاریم، خونه

 .شد چیزی متوجه سما امشب اینکه تا

 

 کردم نگاهشون منتظر

 شکست رو حاکم سکوت عمو بالخره

 شدم؟ فهم کج من یا نیست واضح حرفات سپهان فهممنمی من-

 مادر؟ فهمیدی چی تو سما-

 ور شده بسته ندامت با خاله سئوال برابر در سما درشت هایچشم

 :گفتم عمو به

 

 جان؟ عمو فهمیدنمی رو چی-



 

 اثار لدلی بی خواهرت بدن روی میگی داری تو... رو چیز همه-

 کبودیه؟ و معاشقه

 

 

 چیزی همچین یه آره-

 

 دونی؟نمی هم رو دلیلش-

 

 بله-

 

 

 ....اون دکتر همه اون پس میشه؟ مگه-

 



 لبتها دونهنمی رو موضوع این کسی ساریکا شخصی دکتر و من جز-

 اعالم بیماری رو دلیل دکتر که شدند متوجه هاپرستار از تا دو یکی

 .کرد

 

 

 دونننمی چرا چرا؟-

 خواهر که دادم خواهری وبه گرفتم عمو درهم قیافه از   رو اهمنگ

 :زدم لب ممکن لحن ترین سرد با نیست

 

 خاصه ساریکا چون طالییه، ساریکا خون چون-

 

 

 !خاصه؟-

 قلبم تو شد نیش سحر پوزخند

 ه،نشد زخمی هم باز یک زندگیش سالهای تمام توی  که خاصه آره-

 نشده مریض هم بار یک که خاصه



 

 تتخ روی ماهه ده و نه  تقریبا کوچیک ضربه یک با یکاره دبع 

 چیزی یه خاصش نقاط بدنش همه نه میشه کبود مکرر بدنش افتاده

 زیر و گفتیممی اگه نیست عادی دختر اون نیست درست وسط این

 چی؟ شدمی تیکه تیکه دکترا دست

 

 اومده...جا...ک از این....این-

 با که یخانواده از شد پر اتاق مبد رو مامان جواب اینکه از قبل

 بودن ایستاده خواهرکم سر باالی دلسوزی و نگرانی

 

 

 گلی ببینم-

 ام یاهس بخت به و بین بیا شده سرم تو خاکی چه خواهر ببین بیا-

 بریز اشک

 

 نکن روی زیاد خدا رو تو مامان-



 دریده؟ رو قلبم و شده نیشتر سحر سرد لحن بودم گفته

 

 

 جان خاله سپهان شده نطوریای چرا ابلفضل یا -

 

 دونم.نمی...خاله راستش-

 اتاق یهمهمه میمون

 ساریکایک زخم به شدم خیره بقیه زدن حرف به توجه بدون

 سانت ۲۰ تا ۲۲ طول به تقریبا دلش زیر بریدگی

 

 شجو انبر یک  با بعد و بریده چاقو با رو شکمش نفر یک انگار

 چسبونده بهم  مخصوص

 

 .نیست سزارین عمل در مثل گلبانو میگم-

 بین رمناباو نگاه و گرفتم نادیده رو اتاق سکوت ترکید مغزم..... بوم

 هسزارین شبیه است خاله با حق بود گردش در ساریکا زخم و خاله



 

 صالا بار ده نه بار یک اونم گرفتن آزمایش ازش نیست ممکن این-

 خاله؟ گیمی چی فهمیمی نرفته بیرون خونه از

 .نیست ممکن این بردنش سنوگرافی حتی

 

 "نیست ممکن" گفتممی هی دادممی تکون رو سرم هادیونه مثل

 مندا و بشه زده خواهرکم پشت دلیل بی که حرفای از ترسیدممی

 رشس پشت که کسای نبودن کم حاال همین کنه دار لکه رو سفیدش

 خوندنمی القاز

 

 

 .بشم قوربونت شدی اینجوری چرا خاله-

 زایمان سر دارم رو خطش عین منم سزارین خط ثلم گفتم فقط من

 .تنم رو افتاد سامان

 گفته بهم قبل ماه دکتر که حرفهای فقط بشنوم چیزی خواستمنمی

 .شدمی تیتر سرم توی بود،



 

( 

 نیست درست وسط این چیزای یه پارسنژاد اقای-

 

 چیه؟ منظورتون-

 

 ایشآزم ۰ حتی گرفتیم خواهرتون از ماه این که هایآزمایش-

 ...راستش خب قبلی

 

 

 بزنید حرف واضح میشه-

 

 کمی اما دادیم انجام هم سنوگرافی نگم چیزی بهتر کرد فکر من-

 هایهورمون بدنش اغما دوران در باکره دختر یک که عجیب

 ...کنه ترشح بارداری

 



 

 چیی؟-

 

 بارداره ماه ۶ یا ۰ االن خواهرتون هاآزمایش نظر از-

 زدن داد به کردم شروع ندبل صدای با عصبانیت روی از

 

 ...شما گیدمی چی فهمیدمی-

 

 ردکت خوردم، رو حرفم شد فشرده دهنم روی که دکتر دست وقتی 

 :گفت پایین ولوم با پاییدمی هاشچشم با رو اطراف که حالی در

 

 مشد متوجه که بار اولین منم توهه من راز این مومن مرد کن صبر-

 اتاقم توی بریم بفهمه چیزی کسی ندادم اجازه اما کردم تعجب

 بریم زنیممی حرف
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 دکتر آقای توهماتتون میشنونم-

 متما طلبکاری با که منی به رو بست رو هاشچشم درد با دکتر

 :گفت کردممی تماشاش

 

 یادته؟ رو هاکبودی-

 

 داره؟ ربطی چه آره-

 



 بود پیش ماه ۰ و ۰ مال-

 

 

 آره-

 بود معاشقه شبیه داری قبول-

 کردم تایید کفری

 

 آررره-

 

 

 یدهنده نشون خواهرتون های چکاپ تمام ماه چند این تو خب-

 تازه رحم و است باکره دیدن رو ایشون زنان متخصص بارداریه

 گفتم  اخم با کردم نگاهش خشم و بهت با

 

 



 چیییی-

 

 .بگذارم میز روی رو هامتحلیل تمام بده اجازه جان سپهان لطفا-

 :فتمگ حرصی

 

 بفرمایید-

 

 کیمش چرم هایصندلی من روی روبه و شد بلند میز پشت از دکتر

 .کرد اشغال رو رنگ

 

 

 حتی و آسیب زخم هیچ دچار زندگیش سال چند و ۳۲ خواهرت-

 کنی مراجعت دکتر به باشه نیاز که نشده ویتامینی کبود

 هب پسرم دیدم من که نیست بیماری هیچ شبیه اون خاصه خواهرت

 اون بمونه اینجا نزار خونه ببرش شده نرمال شرایطش که االن نظرم



 خون جز بفهمن بیمارستان افراد از نفر یک اگه شده اغما وارد

 طالیی،

 بهم چیز همه نمیاد، بهوش هرگز اینکه یا داره یدیگه هایویژگی

 مختلف هایبهونه به هامهمکار از خیلی میشه باعث و میریزه

 شهرت به ببرش کنن آزمایشش

 :فتمگ ممکن لحن ترین مسخره با و گرفتم، دکتر از رو پورخند با

 

 رستهد ام پزشکی دانشجویی منم رفته یادتون شد تموم  حرفاتون-

 ....نیستم خام هم اونقدر اما ندارم رو شما تجربه

 دممی ترجیح خودم خاطر به توهماتتون، خاطر به نه برممی خواهرمو

 ....(بشن پردازی خیال دچار بقیه اینکه تا باشه کنارم

 

 الهخ رفتن از ساعتی دو تقریبا کوبیدم دیوار به رو ازدحامم پر مغز

 پر مغزم که بودم خواهری یخیره همچنان من اما گذشتمی عمو و

 خاصه؟ زندگیشواقعا های چرا از بود

 دکتره؟ با حق واقعا نکنه



 بیفته؟ اتفاق این شبه یه میشه مگه

 

 فکرا این تمام برای کاش کردمی حل رو ها چرا این منطقم کاش

 تشباه خبرهاگه چه اینجا فهمیدممی کاش من خدای داشتم دلیلی

 .نیست من خواهر گفتممی نبود بابا به ساریکا

 

 

 تو برای هااتفاق این چرا خبره چه اینجا ساری؟ هستی کی تو-

 فته؟می

 تخت سمت به شب هر عادت به و شدم بلند جا از درموندگی با

 .بوسیدم محکم پیشونیشو و رفتم ساریکا

 

 

 که ولیق از بودم غافل چه و پشتتم بیفته اتفاقی هر باشی چی هر-

 .شد شکسته

 



 «سحر»

 امانم برم گوشی سمت به من اینکه از قبل گوشی خوردن زنگ با

 اهنگ رو یوسف تکرار و دادم لم مبل روی خیالبی رسوند رو خودش

 کشیممی و درد یک دو هر زلیخا و من بودم زلیخا عاشق من کردم

 بشه حاصل وصالم منم کاش

 

 به مامان "چشم روی قدمتون" صدای با که بودم فکر غرق اونقدر

 اومدم خودم

 

 کیه؟-

 

 توپیدم مامان به و شدم بلند مبل روی از محمدحرصی یخانواده-

 

 ها؟؟؟؟ کننمی چیکار اینجا-

 .لرزوند رو هاپنجره آخرم های

 



 

 ساریکا یادتع اومدن-

  عفریته اون پای جلو سنگ اونا اگه کننمی جرائت چطور

 .بود شده حل چیز همه االن انداختننمی

 

 

 دننبو همینا ساریکا اومدن؟عیادت کی عیادت میگیچی فهمیمی-

 همب دنبال که نبودن همینا دونستنمی محمد مانع رو ساریکا که

 چرا خوانمی چی اینجا بودن ساری و محمد وصلت خوردن

 ها؟؟؟؟ تو بدی  شون راه خواییمی

 

 

 ...اومدن فرشمون روی مهمونن کنم چیکار گیمی-

 

 میاد کوچه سر تا صداتون خبره چه مامان، شده چی-



 دم یدخر هایکیسه با که دادم سپهانی و گرفتم مامان از نگاه کفری

 .کردمی نگاه بهمون اخم با و بود ایستاده در

 

 

 سحر ساریکا عیادت اومدن اردبیل از محمد یهخانواد مادر هیچی-

 ...اینجا بیان دادی اجازه و دادی تلفنشونو جواب چرا گهمی

 

 

 سرخس میان دارن-

 

 :زد لب کردمی کمک سپهان به اینکه حین مامان

 

 راه توی االنم زیارت رفتن مشهد رسیدن دیشب خداها بنده آره-

 رو کشیدم سگ پوست ما که برگردید نیاین گفتممی سرخسن،

 سحرها میزنی حرفا صورتمون

 



 

 ...که اومدن پاشدن چی یعنی نیان گفتیمی آره-

 

 سحر-

 زمین روی  محکم رو پام و شدم خفه سپهان یدهنده هشدار لحن با

 .کوبیدم

 

 .رفتم که من بکنید خوایدمی کار هر جهنم به-

 

 و ردمک مکث اتاقم دم کشوندم اتاقم سمت به رو ام گرفته گر بدن

 وشفرام مامان احتماال بود، باز ساریکا اتاق در و برگشتم عقب به

 ببنده کرده

 

 به اج بعد سپهان و مامان احتماال بودن خالی انداختم هاسالن به نگاه

 هنباس چی هر کنن کشی دست رو باال یطبقه برن خوراکیا جایی

 .بود اونا حضور به فکر حاصل سردم پوزخند دارن دور راه مهمون



 

 .کردم کج اون اتاق به مسیرمو احتیاط با

 .داشت تناقض پیشش یکسال تیپ با الغرش یقیافه

 

 هکشید و الغر هایدست افتاده، گود هایچشم زیر خشکیده، لبای

 یگهد بودن شده کوتا آخر تا و نداشتن الک رنگ دیگه که هایناخن

 افسونش  بلند موهای از

 بعد حاال و نموند ازشون زیچی شد که هایعمل از بعد نبود خبری

 رسهمی اششونه روی تا  زور به ماه چند

 مونده؟ چی بود مقتدر و حریف فن همه ساریکای اون از

 هیچی

 

 تخت؟بی یشاهزاده خونه؟ عروسک مونده چی ازت-

 هیچی

 تمومی بشه قطع نفستم

 



 شدم خم صورتش روی و نشستم تخت روی کنارش

 

 مشمی شاد بینممی حالتو این که بار هر خوشحالم واقعا دونیمی-

 اما شدی صاحب و بود من از که چیزی هر گرفتی رو چیزم همه تو

 مرگ حال در تخت روی کجایی االن

 

 اچر دارینمی بر دنیا از دست چرا کشیمی آخرتو هاینفس داری-

 بکشه؟ نفس کردی آلوده که دنیای زارینمی

 

 اب کردی چیکار تو اما ریمی و کنیمی ازدواج محمد با کردممی فکر

 شدی باعث و شوروندی خودت علیه بر رو اونا اتاحمقانه هایناز

 بشن چپ باهات

 اینکه از متنفرم خاصه چیزت همه اینکه از بزرگه آبجی متنفرم ازت

 بقیه اب خونتم حتی لعنتی توی متنفرم داشتی رو همه و توجه همیشه

 عذابی مایه مرگم از بعد حتی تو داره فرق

 



 آریایی پرنسس متنفرم ازت بابا عروسک متنفرم ازت

 م؟دار دوستش ساله چند دونیمی نبینه و من امیر شدی باعث تو

 یدد رو تو کرد چیکار اون اما شناختم رو راستم و چپ دست وقتی از

 .دیدمی رو تو فقط اون اما پوشیدم رنگ هزار روجلوش تو فقط

 

 بهت لعنت بودی تو دنیاش اما بود کوچیکتر ازت

 ددیمی رو تو بازم کردی پسره اون آویزون خودتو تو وقتی حتی

 چی وت آخه بهته هاتوجه  هم هوشیتبی از بعد حتی که متنفرم ازت

 هاا؟ عیادتت بیان بکوبن دنیا سر اون از که داری

 نیاد باال نفست و بمیری کاش

 زا قبل شد خالی دلم کمی پاشدم جا یازبمیره کنممی دعا شب هر

 ونا افتاد دراورش آینه روی آویز به چشمم بشم خارج اتاق از اینکه

 خریدم تولش برای به من که همونیه گردنبند

 ایستادم دراور مقابل و برگشتم رو رفته راه



 یک دیدمش پیش نیم و  سال یک دقیقا رنگ سرخ گردنبند

 بود دهش ساخته  قبل سال دویست شایدم صد شاید قدیمی گردنبند

 .بود کننده خیره سرخش سنگ

 

 هک بعد اما بدله یک کردممی فکر اولش شدم مجذوبش دیدم وقای

 با وقتی است عتیقه یک فهمیدم و زد حرف باهام مغازه صاحب

 ...برد ماتم که گفت بهم چیزی مرد کردم نگاهش حسرت

 

 و بشه تموم سال یک تا شمارممی رو هاثانیه شمعون، ازت ممنونم-

 ...بگیره آرامش رنگ چیز مهه همیشه برای

 «سپهان»

 

 تر هم در و شدند قبل سال چند از تر شکسته

 ولا  از کاش ای نگم که نیست روزی کردیم، بدی دخترتون به ما-

 ههم االن جوونا این پای جلوی نداختمنمی سنگ اگه اومدممی کوتا

 بود یدیگه جور چیز



 

 .کردمی ادا رو فارسی کلمات سختی به

 کرد خون جیگرم اشکیش نگاه و شکالم سوز

 برخورد باهاشون زندمی رو هاحرف این اگه قبل سال دو تا شاید

 .شدنم دار داغ یآستانه در  خودم حاال اما کردممی

 

 

 هم دهافتا اتفاقی اگر گذشته ها گذشته خانم حاج نزنید حرف این-

 آدمیه قسمت

 دمحم مادر و پدر شد باعث کمی دلنشینش لحن با مامان آرام کالم

 بیان در معذبی از

 دهنش تو زدم گفت دختر یه به عشقش از معین محمد که روزی-

 گرفت زن نشناخته و ندیده میشه مگه نزن زر گفتم

 امخومی و دختره  این من کرد کفش یک توی پلصو معین محمد اما

 و گفت اونقدر عمرم آخر تا کنمنمی ازدواج نگیریدش باباجان

 کنه راضیمون ونستت وتا کرد اصرار



 حرف مکث بدون و  کردمی صحبت تر راحت  رو فارسی حاجی

 .زدمی

 

 همه ینا بعد کردمی فکرشو کی داد تغییر نمیشه و قسمت گیدمی

 رهب عروسیش قبل روز چند امبچه که  بشیم راضی ما وقتی اصرار

 قبرستون؟ یسینه

 

  فضا ممادر و پدرش اشکی هایچشم خانم حاج ریز هایهق هق-

 .بود کرده سنگین رو

 

 

 بیامرزتش خدا-

 باز که خوندم اخالص یک معین محمد روح شادی برای لب زیر

 کرد حرف به شروع حاجی

 

 



 رخب قسمت بگیم که اومدیم کنیم تازه داغ که اینجا نیومدیم-

 االن از ماست دختر شما دختر  کنید حالمون پارسنژاد اقای کنهنمی

 .ماست سر تاج هنش بشه خوبه عمر آخر تا

 زنده سر امسال تاسوعای کنه باز چشم کردم عباس حضرت نذر

 علمش پای زمین بزنم

 

 مامان و اباب لب به لبخند که بود دلنشین قدری به اش صادقانه لحن

 تهگذش کار از کار که شیممی پشیمون وقتی همیشه هاآدم بیارهما

 مثل شیمونن،پ  اون مرگ بعد حاال که معین محمد یخانواده مثل

 .گذرونممی درد با رو لحظه هر که من

 

 میشه؟ پشیمون کی سحر

 حس شنیدم زدمی ساریکا به که رو گنگش هایحرف وقتی امروز

 سر بالی چنین عاشقی و عشق یک یعنی شد سیاه برام دنیا کردم

 ...میاره ها آدم انسانیت

 مردم مرخواه گفتن متنفر هر با مردم امروز بلکه پیش یکسال نه من

... 
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 بعد ماه دو

 

 

 چیه؟ بوق صدای این-

 

 ساریکاست اتاق از-

 



 ....ام بچه زهرا فاطمه یا-

 .یریمبگ چشم ازش تونستمنمی که بود قشنگ اونقدر باغ یمنظره

 

 

 بانو-

 

 من آتانس بانو دل جان-

 نمت دور قویش هایداشتنتدست از ناتوانم مکن خطابم اینگونه-

 .گرفت جا اشسینه روی سرم و شد یدهپیچ

 

 

 هوم کنم دلبری کی از نکنم دلبری تو از اگه-

 دایشی تو  باشی؟ ما جز کسی  دلبر تو گذارممی مگر کس هیچ از-

 منی

 مجنونتم؟ من یعنی شیدا؟-



 

 

 منی عشق تو که معناست بدین شیدا آ-

 

 عشق نگفتی چرا پس-

 

 انمج روح به آن با که ینام آریانا کنم خطاب چگونه را تو دانمنمی-

 ساریکا یا مرده دل و کرد سحر مرا که نامی افسون کردی، ورود

 وبان خواهمنمی را کدام هیچ توست؟من حقیقت و سرشت که نامی

 تو مجنون من و منی شیدای پس زین تو

 

 تاریخ توی نداریم  مجنون و شیدا-

 رو بدنم هاش دست و کردمی طواف رو موهام دائم آتانس هایلب

 .کشیدمی مسح

 

 .بازگشت این از خوشنودیم-



 

 

 واقعا-

 

 دانستیمی مرا حال باختیمی را خود اگر نیز تو-

 

 ...تو یعنی باختم؟می خودم-

 

 تینداش را خود من مثل  نیز تو گر بود سیه دنیا نداشتم را تو من-

 دانستیمی را آتانس دل حال

 

 از اب که داره تمدوس انقدر اون فهمید رو آتانس منظور فکر کمی با

 گها و ترینم عالی من اون دید توی شده سیاه دنیاش من دادن دست

 حال دادممی دست از  و داشتم زندگی توی رو خودم مثل یکی من

 .فهمیدممی رو اون

 



 

 ممفهمی حالتو و دنیاست درد بدترین این دادم دست از رو تو من-

 کنارتم خوشحالم  هم االن و من مرد

 بانو ودیمخوشن نیز ما-

 دادم جا آغوشش توی رو خودم گربه یک مثل

 آتان-

  شدمی خرجم خالصانه که هایعاشقانه این دختاز شاه روانم روح-

 .اومدمی وجد به روحم

 

 

 اییجد بعد خوشحالم بیام دنیا این به تونستم که خوشحالم من-

 .کردم داپی رو تو من و گرفت صورت تناسخ خوشحالم برگشتم بهت

 

 چه؟ یعنی تناسخ من شیدای بانو خشنودم نیز من-

 

 بزرگتره من از سال ۳۰۲۲ که مردی بگمچی... تناسخ



 

 قسمت دو از هستیم که چیزی این یعنی وجودمون انسانها ما -

 روح و جسم شده تشکیل

 

 جان و روان-

 

 جان و روان-

 

 آره-

 

 اج به جا آدم دو روح مناسب مکان و مناسب زمان در یعنی تناسخ-

 بعد سال ۳۰۲۲ به اون و شد جا به جا آریانا با روحم که من بشهمثل

 .رفت

 

 اینجا به من و 



 داره آوریحقمی زبان به که آنچه فهم است دشوار و  هم در کمی-

 ارهد خودشو جای که خوشتیپم فسلی این فهمننمی ها لیسانسه

 

 

 تو عاشق و قبل سال ۳۰۲۲ بیاد من روح یعنی  تناسخ آتانس ببین-

 اگه تو جانه همون که آریانا جان و جسم تناسخ یعنی این. بشه

 اما دیشمی بود پاسارگاد وقتی آریانا عاشق بشی عاشق خواستیمی

 ظاهر جسمش توی جادو یوسیله به من که شدی عاشقش وقتی

 شدم

 نهکمی پنهان رو وجودمون حقیقت که پوشیدن لباس مثل یعنی

 فکش رو اون زرنگیت با تو و کرد پنهان رو من روح هم آریانا جسم

 شدی عاشقش و کردی

 

 است نابغه بفهمه اگه خدایی

 

 



 ستودنی و زیباست-

 

 چی؟-

 تناسخ-

 اما  دروغه خوب و نداره وجود کردممی فکر همیشه خیلی آره -

 ی؟چ یعنی افسون بگو تو حاال افتاده، اتفاق این که خوشحالم حاال

 

 

 خود؟ زبان به یا بگویم سخن تو زبان به-

 

 بفهمم من که جوری یه زبانی، هر هب خوب-

 :گفت کردمی نوازشم که حالی در

 

 کردی، جادو مرا و آمدی قبل سال ۳۰۲۲ به که تو، یعنی  افسون -

 ...عشق جنس از جادویی



 

 بوسیدم محکم رو لبش و شدم جا جابه بغلش توی

 

 من مرد بشم قوربونت الهی-

 کنم؟ خود حال قربانی را تو توانممی مگر-

 

 اب آتانس بود، لبش روی شیرین و عمیق بوسه یک فقط جوابش

 نفس نفس که حالی در  شد جدا ازم وقتی کرد همراهیم اشتیاق

 :زدم لب صورتش روی فاصله کمترین با زدنممی

 منی؟ جادویِ یعنی این، -

 

 

 !توام جادوی -

 :پرسیدم تاکیدوار

 



 من؟ جادویِ -

 

 :زد بل کردمی جاجابه پاهاش روی رو من که همونطور

 

 ...نگاه این جادوی -

 نشست هامچشم روی هاشبوسه

 

 

 ...بانو هایتنفش -

 .بوسید رو بینیم روی نرم

 

 ...نایاب هایگوهر این حتی و -

 .خورد رو حرفش یادامه و کرد اسیر رو پایینم لب هاشدندون

 

 .شدن بوسیده و بوسیدن دقیقه چند از بعد



 :زدم پچ

 

 !تناسخم این عاشق من -

 

 ...تو عاشق ممن -

 «ساریکا»

 

 جسمی نه کردمانگار می بودن تهی داشتماحساس وزنی بی حس

 وزنی نه دارم

 .شدن نقض نیوتن هایقانون تمام انگار بود خالء داخل بدنم

 

 هنکن سوزان و بود داغ تنم زیر زمین بود سوختن حال در صورتم

 کرده؟ خاموش رو کولر باز مامان جهنم؟وای توی و مردم

 

 رو کولر درجه ۰۲ دمای با سرخس گرمای یچله توی نمیشه مباور

 کنهمی خاموش



 طرف هر از پزیه آجر کوره یک داخل که داشتم و ادمی حال

 خوردمی بهش حرارت هایهاله

 اییج تا کمرم تیره از عرق حرکت اومدنمی باال سختی به هامنفس

 کردممی حس رو باسنم زیر

 کردم نجوا سختی به لب زیر

 

 بزن رو کولر...حرس-

 .بود نشده خارج دهنم از صدایی هیچ شدن خفه دم در هاآوا اما

 

 سخت و بود خشک بودند زده قفل کامم به انگار

 رتمصو به نور  شدید  برخورد با کردم باز رو هام چشم کالفکی با

 وصل ای زنجیر چیزی به  دستم انگار آوردم باال سختی به رو دستم

  رحمانهبی تاز و تاخت این از تا داشتم نگه  هامشمچ مقابل و بود شده

 .باشم امان در

 

 کردم بلند زور به رو ام شده گرخت بدن



 ناههآش هامحالت این تهوعچقدر حالت گیجه سر ایستادم سختی با و

 ...اینجا اما صحنه تکرار یک

 

 .... ندارهحتی امکان این نه مننه خدای

 ....من

 

 نگاه اطراف به شدم الل فقط که برام بود  بزرگ اونقدر شوک

 ....کردم

 ... نداره امکان این نه خدایا

 

 نگارا نیستم اینجا مال من انگار خالء یک ته و سر بی بیابون یک

 ...این و بیابون این کجاست اینجا جهنمم وسط

 

 ...خونه بودم کجا بار آخرین

 .....یا



 زیر از گیرمب اطراف از نگاه شد باعث شکمم زیر درد من خدای

 .اومدمی خون چشمه مثل شکمم

 

 .شدندمی نجوا گوشم توی صداها

 

 اینجام من-

 

 کنی ازدواج باید فهمیمی-

 

 ایرانی پرنسس-

 

 خواهرکم-

 

 بیا بهوش-



 هر از تر آشنا شنیدم که چیزی آخرین اما واضح و مبهم صدای

 .بود آشنایی

 

 

 ...من شیدای-

 ...و چاله اهسی یک داخل شدم کشیده مطلق سیاهی بعد و

 «منیساله۳۰۲۲مردبرایینوشتهدل»

 میشود خوب ولی نمیکنی گمان گاهی

 نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 



- 

 قبل سال ۳۰۲۲ به رو من ضربه یک کردمنمی فکر وقت هیچ

 وزر دقیقا رو معین محمد بودم زندگی تایم بدترین توی ببرهمن

 اب اونم کنم ازدواج که اصرار برادرم و بودم داده دستت از  عروسیم

 نداشتم بهش حسی هیچ که کسی

 .تمرف کما به و زد رو من برادرم تعجب کمال در کردم مخالفت وقتی

 شد خوب چیز همه و رفتم بعد  سال ۳۰۲۲ به تناسخ یک با

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 میشود جور خودش عیش بساط گاهی

 میشود بدستور تهیه دگر گاهی



 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 هایزدن پس فراموشیم کشید، سختی درسته بودم ادش اونجا من

 به که زفافم شب آخر در و شمعون و گنجینه راز هم بعد آتانس

 که تایمی کارن کنار زندگی ماه چند و شدم زده پس شکل بدترین

 خالص عشق آخر و شدنم اسیر بودم، خوش اما نداشتم رو آتانس

 آتانس

 

- 

- 

-♡ 



- 

- 

- 

 مقدمه بی آن خود میشود جور گه

 میشود ناجور مقدمه صد دو با گه

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 عشقم از تالش هزار با و واقعی عشق یک شدم عاشق مقدمه بی من

 خوشبختی به کردممی فکر که وقت هر بارها هم اون شدم جدا

 ریختمی بهم چیز همه رسیدم



 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 است اجابت بی دعا دوره هزار گاهی

 میشود تو نام به قرعه نگفته گاهی

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 



- 

 چه برم خواستممی که زمانی چه موند جواب بی هامالتماس مامت

 بمونم همیشه خواستمی دلم که زمانی

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 نیست یار تو با بخت و گدایی گدای گاهی

 میشود تو گدای شهر تمام گاهی

 

- 

- 



-♡ 

- 

- 

- 

 اومد دنبالم ارزش بی آدم یک مثل شدم دور شدم زده پس من

 از بزرگتر سال ۳۰۲۲ که دیمر و من برد عرش به و کرد پرستشم

 بود من

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 میشود تنگ دلم خنده برای گاهی



 میشود سنگ از ای تراشه دلم گاهی

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 یک هشبی که دلتنگم اونقدر شده تنگ هامخنده هاشخنده برای دلم

 اون بدون من هاا ماه و روزها ساعت شدم احساسبی سنگ

 ندارم موجودیت

 

- 

- 

-♡ 



- 

- 

- 

 گذشت مان جوانی بود خواب به گویی

 میشود دیر فرصتمان زود چه گاهی

 

- 

- 

-♡ 

- 

- 

- 

 بود؟ خواب چیز همه



 هبود خواب فقط چیز همه که نمیشه باورم من کنم باور تونمنمی

 بندازه رد که واقعی اونقدر میشه واقعی اونقدر هم خواب باشهمگه

 تنت؟ رو

 

 در روز هر من هستی حالی چه در و کجایی دانمنمی آتانسم-

 خاکستر نبودنت آتش در و سوزممی تو هایلب حسرت

 متولد دوباره سوختن همه این از بعد بودم ققنوس شومکاشمی

 تمنیس نباشی معتادم تو عطر به من ببر رو من و بیا شدمبیامی

 تو دیروزشیدای امروزآریانای ساریکا

 

 میزنه پلک داره-

 

 اومد بهوش-

 

 نه یا اومد بهوش ببینم کنار برید-

 



 جان مامان ساریکا-

 

 اومده بهوش که هفته یک االن کنهنمی باز هاشوچشم چرا-

 ببینم مامان کن صبر-

 

 

 بشه قوربونش سرش خیر دکتر ببینه سپهان بزار خواهر اینور بیا-

 خاله

 فرو سرم توی تیر مثل و شدمی اکو سرم توی مختلف صداهای

 .رفتمی

 

 ستقیمیم نور با مکرد بازشون بدبختی با وصله وزنه هاچشم به انگار

 .بستم پلک سریع نشست امقرنیه توی که

 

 

 ببینم بکش و پرده اون کرد باز وای-



 وبارهد شد باعث میداد آشنایی بوی که مردی بم جانصدای ساریکا-

 .بدم فاصله رو هامپلک

 

 

 کنه صدا و دکتر بره یکی کرد باز چشم کنید خبر و دکتر-

 میرم من-

 هایسایه از یهاله خبره چه ببینم که شدمی این از مانع تارم دید

 .زدندمی پرسه اطرافم متحرک

 

 

 رموندخت این ببینم کنیم خلوت و اتاق پارسنژاد آقایون و هاخانم-

 حاله چه در

 میان یآستانه در مردی حاال تر واضح من دید و شدند کم هاسایه

 .ودب ایستاده بقیه از جلوتر سفید پوش رو با که دیدممی رو سالی

 



 رو هامقرینه سریع چشمم توی قوه چراغ نور مستقیم گرفتن قرار با

 کردم خالص دکتر هایانگشت زیر از بزور رو هامپلک و گردوندم

 .بستم و

 

 

 کجاست؟ اینجا دونیمی خوشگله خانم خوب-

 نداشتم اطراف از زدمدرکی پلک و کردم باز چشم  گیج

 

 کنیم امتحان اینو بزار-

 تاست؟ چند این-

 

 دهش قفل فک و کردم نگاه دادمی نشون رو انگشت سه دستش هب

 ور امچهره شد باعث پیچید صورتم توی که دردی دادم تکون رو ام

 .کنم جمع

 نزدم؟ حرف وقته چند مگه بود شده خشک فکم

 چندتاست؟ هووم-



 پلک بار هس سختی به پس بدم تکون رو فکم نتونستم کردم کار هر

 .گممی چی مهبفه بودم امیدوار و زدم

 

 

 آره؟ تا سه-

 .زدم پلک هم باز تایید به

 

 ...که ببینم خواممی من بعدی سراغ بریم حاال دخترم خوبه-

 

 ردمک سعی و کشیدم هم در چهره پام به شی یک ناگهانی برخود با

 .کنم جمع رو پام

 «سپهان»

 

 فاصلهبال و کرد خونریزی به شروع اغما توی ساریکا که پیش روز نه

 بعد دادم دستش از و شده تموم کردم  حس داد رخ قلبی ایست



 شد منتقل بعد روز دو  حالش شدن نرمال و بیمارستان به انتقالش

 .مشهد

 

 خودم پوست توی خوشحالی از اومده بهوش که کرد اعالم دکتر

 .گنجیدمنمی

 

 .شد دود هاشچشم شدن باز با قلبم توی بد حس

 

 

 اومد دکتر-

 بابچرخه ساریکا اتاق سمت به نگاهم شد باعث سما لطیف صدای

 .رفتم سمتش به سریع اتاقش از دکتر خروج

 

 



 مهم برام اما بشنوم بود قرار که خبری از ترسیدمدکترمی شد چی-

 فکر بهش که بود چیزی ترین اهمیت بی  شدنش فلج یا کور نبود

 .کنم

 

 

 بگم چی دونمنمی گیجم راستش-

 

 شده؟؟ کور ریخته؟ بهم اوضاع یعنی چی؟ یعنی-

 ور دکتر پریده رنگ مبهوت با همه  پرسید رو این تردید با عمو

 .کردندمی تماشا

 

 

 نشده کور نه-

 

 ج...ل...ف-

 .شدم آماده ها بدترین برای من کردمنمی درک رو لکنتم



 

 

 کردم نگاه رو دکتر شده نهگیج-

 چی پس-

 

 چیه؟ دونیمی معجزه-

 

 دونممی که معلومه بله-

 

 و سالمه کامال داده رخ معجزه دخترتون واقع در شما، خواهر برای-

 بیناییش و خورندمی تکون هاشدست دارند حس پاهاش سالمت

 ...عالیه

 

 

 کنیدمی شوخی-



 

 پارسنژاد آقای ام جدی کامال-

 خدایا" نجواهای کردم بغل و دکتر ذوق با بودم خوشحال قدری به

 .بود عمرم تاریخ صحنه ترین قشنگ لبخنداشون و "ام خانواده شکر

 

 

 ببینیمش؟ میشه...میشه-

 

 مه عواقبی تخت روی خوابیدن یکسال کنه استراحت بهتره نه-

 ...داره

 داد تکون سر دکتر تایید به سریع عمو

 

 ور رگلت خونه بریم ببینیش بری یعجله چه جان علی دکتر با حق-

 بیهش شدی ببینت قرار دخترت گل سال یه بعد من برادر کن گل

 هاچوپون

 



 ترکمون اینکه حین دکتر زدند خنده زیر همه عمو طنز لحن اب

 :گفت و زد ام شونه روی کردمی

 

 داد ادامه مبگ چیزی ترسیده اینکه از منقبل اتاق بیا دقیقه چند شما-

 

 ...و بشن عوض ش داروها باید داره توضیح به نیاز بهبودش روند-

 

 

 چشم روی به چشم چشم-

 رو سحر آلود اخم سرد نگاه و ام هخانواد شاد یچهره که حالی در

 .شدم همراه دکتر با گذاشتممی سر پشت

 

 من عروسک اومده بهوش ساریکام

 «ساریکا»

 



 .کردم باز رو شدم چفت هایچشم سختی به

 .ببندم رو هامپلک شد باعث چشمم به نور مستقیم برخورد

 

 

 یدوباره کردن باز بالخرهبا کرد باز چشم مریضمونم خب-

 فردی که زمانی)لغزیدن امگونه روی صدابی اشک قطرات هامچشم

 ندچ چشم اینکه خاطر به بشه بلند مدت بلند اغمای یا کما یک از

 ( میشه اشک ریزش دچار نکرده دریافت نور و بوده بسته وقت

 ندیدمشون سالهاست انگار که هایآدم از بود پر تخت اطراف

 ریننزدیکت در رنگ سفید روپوش با پیش ساعت چند دکتر همون

 لبخند با سالگی ۰۰ یآستانه در مردی بود، ایستاده بهم فاصله

 داشت رو دوم جایگاه  دلنشینش

  غالیز هایچشم با و بود میانسال مرد کنار هم اون از تر پیر کپی یک

 .کردمی تماشام اشکیش

 



  هایشمچ با دختر یک فرستاد،می صلوات که خوشتیپ و بلند قد زن

 تنم به لرز که سرد نگاه یک و بود دستش کنار هم آبی یکشیده

 انداختمی

 دریایش نگاه با  زنی آخر در و یک

 کجاست؟ اون پس

 ور گذشته آشنای بوی برام که بود ایستاده کسی همه از تر دور

 .دادمی

 

 

 ن...ها..پ...س...س-

 .نرسید خودم گوش به حتی صدام که کردم نجوا اروم آنقدر

 

 خواییمی آب جان درما گیمی چی-

 

 هان..پ...س-

 



 

 میگهچی بچه ببین گلی جان بابا شنومنمی-

 زدم پچ هم باز هاملب سمت به زن شدم خم با

 

 

 ن...ها...سپ-

 

 خواهرت بیا شمشادم شاخ جلو بیا سپهان مادر بگردم دورت الهی-

 مادر نفس بیا داره کارت

 

 خم طرفم به و اومد سمتم به شرمنده نگاه و سنگین هایقدم با مرد

 شد

 داداش عمر جانم زندگی، جانم-

 

 ست...جا...ک-



 

 عزیزم کی-

 

 

 رم...ه...شو-

 .کرد تماشا رو بقیه و ایستاد تعجب با سپهان

 

 ...هرت..شو-

 

 کجاست؟ اون زدم پلک

 

 عزیزم میاد بیرون رفته-

 

 ان...ال...اد...بی...گو...ب-

 



 بیاد گممی زندگی باشه-

 هب دوختم چشم جمع هایپچ پچ خیالبی نیست؟ چرا کجاست اون

 نیست جاش سر چیزی یه داشتم بودن تهی حس در

 نیستن سرجاشون چیزا خیلی انگار نه

 خالی؟ خالی خالیه شکمم

 .گذاشتم شکمم روی و آوردم باال رو دستم سختی به

 هدیه

 افرادش و اتاق به بوددوباره اینجا چیزی یه مطمئنم کجاست اون

 کردم نگاه

 ان؟غریبه اونقدر چرا

 دوری بوی دهمی مرگ بوی محیط این چرا

 .کشیدمی فریاد گوشم توی نفر یه زدمی نامیزون قلبم

 

 

 افسوووون-



 

 ....شیدای-

 کنم؟می چیکار اینجا من مختلف، صداهای

 .کردم ناله اختیاربی

 

 

 نس...اتا-

 

 د...داه...ش-

 

 ها؟ ساریکا چیشده-

 خوایی؟می چیزی

 

 ت؟..اس...کج...اون-

 



 کنه پاره رو  امسینه داشت  قصد بمقل

 تنهام تونهنمی اون  نداره امکان این دادمنه تکون رو سرم باور نا

 کنهنمی ولم اون کرد رهام ماها اون کنهنمی و کار این بذارهآتانس

 کشیدمی تیر سرم کردمی درد گردنم 

 .برگردم باید برم باید

 

 ندیدم رو دادشه حتی من

 شده؟ چیزی ساریکا-

 

 کو...ام...ه...بچ-

 .بود ترسیده لحنم

 

 که انگیزمهر و خوادپاکدختمی مادر اون نوزاده هنوز من دادشه

 برام کنن داری بچه تونننمی

 



 

 نداری؟ بچه شما دخترم  ات؟بچه-

 

 داد...شه...ره..آ-

 

 مطمئنی؟-

 

 ره...آ-

 

 چیه؟ همسرت اسم-

 

 سئوالیه چه دیگه این

 نس...ا...آت-

 

 چی؟-



 

 نس...آتا-

 

 دخترم باشه-

 

 .کشیدند عقب هم بقیه اون همراه گرفت فاصله من از کمی دکتر

 

 

 خانوادا؟ توی دارید نامی آتانس-

 

 حاال تا نشنیدم رو اسم این اصال یعنی نداریم نه-

 

 نشنیدم منم-

 میگه چی پس-

 دونیمنمی-



 

 خبره؟ چه میشنیدماینجا راحتی به رو آرومشون ظاهر به هایپچ

 کجایی االن ذارینمی تنهام یگفت کجایی؟ آتانس

 

 کردم لمس رو شکمم و ریختم اشک اختیاربی

 من یبیچاره کوچولوی پسر ندیدمش حتی من کجاست؟ پسرم

 رمب باید شم بلند تخت روی از کردم سعی گرفتن شدت هاماشک

 .ستمنی دنیا این مال من من برم باید برگردم باید تنهاست پسرم

  



 

  
 

 دادمشه

 



 







 

   زمانافسون# فرزندان دیگر



 

 باید ودب اومده سراغم به اومدجنون سمتم به وضعیتم دیدن با سپهان

 نم جای اینجا دادم تکون زور به رو ام خشکیده بدن برم باید برم

 .کشیدم وقته خیلی و طمع دندون من نیست

 همسرم و دادشه پسرم من یبریدمخانواده امخانواده از وقته خیلی

 انگیزمهر همسرش و کارن آتانسهبرادرم

 

 آبجی کنیمی چیکار-

 

 ام...ه...بچ...م..بر...ید...با-

 حرکت رو امخشکیده فک که شدمی این از مانع زنم هق و گریه

 .بدم

 

 

 باش آرم نفس دیدی خواب بچه کدوم بگردم دورت الهی-

 کردم نگاهش باور نا خواب



 برم باید من نبود خواب آتانس هایلمس

 ایدب ندیدمش حتی من خواستممی اموبچه کشیدممن جیغ اختیاربی

 برم

 

 دادم پرستاری به و گرفتم پریشون سپهان از نگاه بازوم سوزش با

 .بود ایستاده کنارم دست به آمپول که

 

 گرم و پهن یسینه به کنم زنی خود و بزنم جیغ باز اینکه از قبل

 .شدم کوبیده برادرم

 

 .شد گوشم انداز طنین دارش بغض صدای 

 

 تو مرد معین محمد نیست یادت دیدی خواب بگردم دورت الهی-

 ....داد نفس باشی داشته بچه که نکردی ازدواج

 

 .رفتم فرو خبریبی دنیای توی و نشنید رو هاشحرف بقیه



 

 «سپهان»

 

 

 کرد؟ اینطوری چرا دکتر شده چی-

 .بود خیره بهم ساکت دکتر

 

 

 ...راستش-

 

 بگید دونیدمی چیزی اگه کنممی خواهش دکتر اقای-

 

 

 درسته شناسیممی رو هم میشه یکسالی ما-

 



 بله-

 

 خاصه؟ خواهرت داری قبول-

 

 انداختم نگاهی دکتر به گیج

 

 

 ...که خونیه گروه منظورتون اگه-

 

 چیزه همه منظورم-

 .انداختم بهش خیره نگاهی کردم تنگ و هامچشم

 

 

 ...حادثه اینکه از قبل نشدنش بیمار خونیش، گروه-



 بیمار بهضر این از قبل ساریکا که کنم انکار کنم باز لب خواستم تا

 نه یا شده

 آورد باال سکوت عالمت به رو دستش سریع دکتر

 

 

 روابط یواسطه به و  دارم کاری تجربه سالها من پارسنژاد اقای-

 .دارم همکارام بین زیادی نفوذ قوی اجتماعی

 

 شده ثبت مورد آخرین نداره پزشکی یپرونده هیچ شما خواهر

 کودکیشونه دوران سالمت برگ همون ایشون برای

 .کردمنمی رو اینجا فکر شدم خفه

 

 از بعد مشکلی نه داشته بیماری نه اون خاصه مورد یه خواهرت-

 هایهورمون از حتی بود کبودی بدنشون روی دلیل بی ضربه

 ناگهانی بریدگی خیالبی نمیشه کرد پوشی چشم هم بارداری

 .شد شکمش



 

 

 ...ببینید-

 

 یک رایب من همکار و میشی دکتر زودی به دکتر، آقای ببینید شما-

 همسئل این شما خواهر برای اما اصله مهمترین گرایی واقع پزشک

 شبهو تا خواهرت دکتراینکه باشم گرا واقع تونمشدهنمی نقض

 اتفاقی یه که اینه یدهنده نشون اشهنداشته یبچه دنبال میاد

 ...افتاده

 

 میگهچی دونستمنمی و بودم گیج

 

 

 گیدمیچی فهممنمی من-

 

 د؟داری اعتقاد موازی دنیای توی زندگی یا مرگ از بعد زندگی به-



 

 ...چی زندگی

 

 

 ...چی یعنی-

 

 شک داشته جداگانه دنیای یک داخل جداگانه زندگی خواهرت-

 ندارم

 

 چیزی یه فهمیدم امبچه کو گفت که یلحظه ندارم شک هم من

 هایمآد از پزشکی یجامعه از من ترسیدم اما نیست درست

 ستنده آدما جون قیمت به حتی بیشتر فهمیدن دنبال که حریصی

 ترسممی

 

 زدم چنگ رو اشیقه و دکتر به کردم حمله نه توپید

 



 

 دنچسبونی انگ خواهرم به لطفا لطفا اما مدیونتونم بزرگترید،-

 شهمی ذهنی توهمات دچار بیهوشه که کسی دونیدمی خوب خودتون

 جز جمع اون توی اون میاره یاد به و اشتباهی خاطرات داره شاید

 نزده حرف من غیر نفر یک با نشناخت و احدی من

 نمیاد خواهرم به چیزا این حرفا این

 بست چشم آرامش با دکتر

 

 

 فهمیده رو ترسم"بزنم رو حرف این جایی نیست قرار من پسرم-

 "بود

 

 محدس اگر باش مراقبش خیلی باش مراقبش بگم خواممی فقط-

 مرگ یک میشه بزرگ بحران یک وارد خواهر هباش درست

 ...تدریجی

 



 

 ...من-

 

 نشست هامدست روی نرم هاشدست

 کرد باز اشیقه از رو امخورده گره هایمشت و

 

 

 جدید یحافظه یک با آدم اون خودته خاطر به زدم حرفی اگر من-

 شده بیدار

 تجربه حال در روحا و بوده اینجا جسما سال یک خواهر

 مباز بشه بیدار تا خوابیده دارو زور به االن باش، اقبشجدیدمر

 کنی؟ منحرفش خواییمی کی تا میده نشون واکنش

 ...تنشه روی سزارین رد کنی؟ انکار خواییمی کی تا

 

 کردم گرد عقب  دادم تکون سر ناباور

 



 

 شده توهم دچار من خواهر توهمه فقط اینا-

 .کردم ترک رو دکتر اتاق سرعت با

 

 و است مادر امباکره خواهر اینکه فکر خوامکنمنمی باور وامخنمی

 این یمنیست پزشک ما مگه کنماصال قبول رو هااین خوامکنمنمی باور

 مقصد هب رو بیمارستان سریع برم متوهمباید دکتر نیست عقللنی

 کردم ترک حرم

 

❤❤❤❤❤❤ 

 کنم باز چشم شد باعث بچه گریه صدای

 .داد هدیه بهم و دادشه نسآتا که اتاقی بودم، اتاقم

 

 

 دادمشه آرام جانم، آرام باش آرام-



 تو یبچه برآمده شکم با که شد مهرانگیزی یحواله اشکیم نگاه

 منه؟ دادشه اون دادمی تاب و بغلش

 

 من بچه

 

 کند؟می قراریبی دیگر بار-

 

 .ندارد آرام کودک این کارن آری-

 

 .شود دالور پدرش همچون است قرار-

 

 آری-

 

 ردبگی خوی صدایش با پورم بگذار شد خواهد کودکمان همبازی او-

 



 آری-

 افسون-

 .بود ایستاد کنارم که دادم آتانسی به و گرفتم اونها از نگاه

 

 

 !کنهمی گریه-

 

 جویدمی را تو-

 

 کنم؟ آرومش-

 

 کن آراممان-

 

 چطوری؟-

 



 

 است تنهای دادشه برگرد،-

 

 دونمنمی اما خواممی-

 بازگردد-

 کشیدمی خط مغزم روی دادهش گریه صدای

 

 کنهمی گریه-

 

 

 ستایمَتمی عاشقانه من بدان را این بمان پاسدارش-

 آتانس-

 

 خواهدمی را تو ریزمی اشک-



 شیدهک دستم که کنم بغلش خواستم رفتم امبچه سمت به قرار بی

 .شدم پرت عقب به و شد

 

 بستم چشم ترس از

 یاهیس از بود پر طرافمکشیدامی تیر دلم زیر کردم باز چشم درد با

 .کنممی چیکار اینجا من

 

 

 گردد باز-

 آتانس-

 شد پاره امحنجره که جوری زدم فریاد

 

 بانو مگذار تنها را دادشه-

 

 ترسممی تاریکی...از من کجایی آتانس-



 کردم کردم،التماس نجوا

 

 

 آتان کجایی-

 .شد لرزم باعث مطلق تاریکی هوا، سرمای

 

 .کشدمی را انتظارت دادشه بازگردد-

 ریختم اشک

 برگردم چطوری-

 برگردم خودم دنیای از چطوری

 

 

 گردد باز تو کنار همینجایم من-

 توی ارانگ بود تاریکی جا همه بود تاریکی پشتمم برگشتم درد با

 خالء هم شاید جهنمم



 .بستم چشم پیچید قلبم توی که دردی با

 

 

 برگرد ساریکا-

 ساریکااااااا

 

 ...آتانس...آتانس نه-

 «ساریکا»

 

 

 شو رد خون رو از مادر باش مراقب دختر گل آفرین-

 رد دنز زمین سالمتیم مناسبت به که قُربونی خون روی از شده مات

 .شدم

 



 و آتانس از خبری دیگه فهمیدم و اومدم بهوش که قبل ماه یک

 کردم سکته نیست پسرم

 چی؟ یعنی دونیمی درد

 نباشه زندگیت یهمه و باشی تو

 

 برگشتم بالخر شدن پایین باال و فزیوتراپی ماه یک از بعد

 هگمتانه برم تونستممی سرخسکاش

 تحویلم دروغ مشت یک کردم قراریبی بار هر ماه یک این تمام

 .کردن ساکتم بخش آرام هایآمپول با و دادن

 

 خواب؟ یک یا باشه خیال یه میشه مگه

 تنمه؟ روی سادیار شاهکار رد وقتی

 غلب پسرم بینممی و تکراری خواب یک دارم شب هر ماه یک وقتی

 شه؟می برگردم گهمی وار التماس آتانس و کنهمی گریه انگیز مهر

 



 حس رو پسرم قلب هایتپش هم آتانسهنوز عطر از بودم پر من

 .کنممی

 

 ...پسرم و مرده آتانس که ساله ۳۰۲۲ االن کنممی فکر وقتی

 شده؟ مبارز یک اونم

 ...نکنه

 آوره مرگ مرگ، به فکر حتی

 

 

 طی و ورودی کوتا هایپله و بستم چشم درد بپابا رو پله مادر بیا-

 .کردم

 

 

 سال، یک ماه، ده گذرهمی وقت چند بودم اینجا که باری آخرین از-

 سال؟ ده

 فضا این با امغریبه عمر یک قدر کنممی حس چرا



 

 

 افکارم به مستقیم اسپند محمددود وآل محمد علی صلی اللهم-

 .وردخ

 

 

 دیگه قران صاحب حق به الهی باشه دور به بال خاله اومدی خوش-

 بیمارستان نشه باز غم به پات

 

 سرفه که حالی در رو صورتم عضالت شد باعث خالصش لحن

 .بدم کش کردم،می

 

 خواهرمو کردی خفه خاله-

 ننکشیدی بدبختی کم بالست شدن دور برا بچه باش ساکت-

 ها اتاق تو یمشببر باش، مراقب مادر سپهان-

 



 

 برخبی درسته میشه، اذیت میره و میاد یکی که باشه اینجا آره-

 نیست انداختن سوزن جای خونه دیگه ساعت نیم تا اما آوردیمش

 بهتره اتاقش بره

 

 

 کن باز و در برو خاله سما مادر، بیارش پس-

 

 کنه؟می غمگینم چرا شادشون یجانمکالمه خاله چشم-

 .گذشتم سالن و هاپله روی از سپهان کمک با

 

 

 ...اتاقت تو بریم بیا دلم عزیز بیا-

 هم االن نشده خارج صدایی گلوم از داد و جیغ جز ماه یک این تمام

 کردم سکوت سپهان لحن برابر در

 



 عروسک؟ بگی چیزی خوایینمی-

 .برداشتم  در سمت به رو امشمرده هایقدم

 

 داداش؟ با قهری-

 

 ها؟ قهری چرا بگردم دورت اخه-

 

 شده؟ چی عزیزم-

 .پرید باال برادرم با امخاله دختر یعاشقانه هایپچ از ابروم تای

 

 

 زنهنمی حرف-

 کناز صدای کشیدممی دراز تخت روی سپهان کمک به که حالی در

 .پیچید گوشم توی سما

 



 

 نکن اذیتش باشه خودش حال به بزار-

 طورچ امخاله دختر که دیدم مژهام سایه زیر از اما بستم چشم خسته

 رخ ماطراف مهمی اتفاقات یکسال این توی انگار چسبیده برادرم به

 داده

 

 

 گلم بخوابی خواییمی جان ساریکا-

 دادم فاصله رو هامپلک خمار

 شده؟ کمرنگ سما رژ رنگ یا کنممی اشتباه من

 

 

 اهر وقتی از بخواب بعد بیاره سوپ برات یکم مامانم بگم بزار-

 گلم ینخورد چیزی افتادی

 خاله دختر نخوابی میام االن

 .کرد ترک و اتاق و شد بلند کنارم از سرعت به سما



 

 

 دارم دوسش-

 یکهت دراور به که برادری به و گرفتم امخاله دختر مسیر از نگاهمو

 .دادم بود، داده

 

 میگم خاله به بشی خوب که تو دارم دوسش خیلی-

 توهم هاماخم اما دنبو مهم برام اینجا آدمای از کدوم هیچ درسته

 است؟ مخفیانه اشونرابطه  شد تنیده

 

 

 خترد بهم عمو کنیمی فکر گممی بهش که هستی نفری اولین تو-

 بده؟

 زدم پلک ندارهآروم کم چیزی سپهان بده؟ نباید چرا

 

 



 بگم؟ درد کدوم از بگم؟ بزنیچی حرف خوایینمی-

 مرده؟ که ساله ۳۰۲۲ شوهرم بگم

 دادم؟ دست از ندیده و پسرم بگم یا

 

 

 بشم؟ قوربونت کنیمی گریه چرا-

 من زا فاصله ترین نزدیک توی و گرفت دراور از اشو تکیه سپهان

 .نشست تخت روی

 

 

 داری؟ درد گلم شده چی-

 درد؟

 سوزهمی قلبم آره

 

 خانمی؟-



 

 اونا حداقل کاش کرد تغییر چیز همه چرا زد حرف این از میاد بدم

 .نکنم غریبگی حس اینقدر تا کردمی رفتار گذشته مثل

 

 

 سپهان؟ شده چی بده مرگم خدا-

 

 چرا دونمنمی کنهمی گریه داره-

 

 

 یهو شد چت دختره ساری-

 تنگه؟ که دلی از گفتممی چی

 زنه؟می بیهوده که قلبی از یا

 

 جان ساری-



 داش...دا...زن...شم.با...ها...تن ام..خو...می م،..خوب-

 

 دبو سخت برام کردن صحبت هم هنوز

 دش  این از مانع سپهان آب پر یبگردمبوسه  دورت داداشت الهی-

 .بزنم دید و امخاله دختر گلگون صورت که

 

 

 نمیشن، مزاحمش دیگه بخوابه خوادمی ساریکا گفتم خاله به-

 بده بهش رو سوپش

 .شدمی شنیده سختی به  و آرومش نجوای

 

 

 ...برم من-

 

 هااا کشید خجالت دخترم خخخ-



 نشست لبم گنج ککوچ لبخندی

 

 

 بگردم دورت الهی بخند-

 م...ها...تن-

 

 کرد تاکید خانم ندیدی سوپ اول نیست خبری تنهایی نخیر-

 از بلق و خوردم رو سوپ قاشق آخرین تا میلم خالف بر بستم پلک

 بستم چشم بزنه حرف سپهان اینکه

 

 

 عمیق رو صورتم و شد خم رفتمبالفاصه من بخوابی خواییمی اوکی-

 .رفت بیرون اتاق از دست به سینی و بوسید

 اشکم یقطره اولین چکیدن با شد همزمان در شدن بسته

 



 «جداییازقبلدوماهقبلسال۳۰۲۲بهبکفلش»

 

 :گفتم دادممی لم بهش که حالی در

 

 دیدم که جایه ترین قشنگ باغ این-

 

 اویی از زیباتر تو دانستم  دیدم باغ این در را تو که مادامی-

 

 من-

 

 آری-

 کردم تماشاش مستقیم و گرفتم ازش تکیه تعجب با

 

 

 کی؟-



 

 اولیه روز همون منظورش اومدم یادم فکر کمی نخستبا روز همان-

 اومدم عمارت به که

 

 

 واقعا؟-

 

 آری-

 

 جوون آتی محاله خوشبختی همه این و من اوو-

 

 گفتی؟ چه-

 :زدم لب گیج

 

 ...خوشبختی همه این و من-



 

 

 آتی؟-

 

 اسمته خالصه جون آتی آره اها-

 

 بانو کن یاد نیکی به مرا-

 دیگه کنممی یاد نیکی به وا-

 

 

 کن خطاب آتانس نام به مرا-

 رو راه همه این میره کی او

 کنه؟می فرقی چه-

 این از پس روزهای نه مانند بی و قدرتمند خورشیدم، همانند من



 اسمشون رو اینوریا که اونقدر خدایی کردم نگاهش فیس پوکر

 .نیستند نوریااو اند حساس

 

 :گفتم شد چندشم خودمم حتی که ممکنه لحن لوسترین با

 

 خب اسمته خالصه دارم دوست آتی-

 

 نک خطاب نیکی به مرا پس زین گذاردهپس اینگونه پدرم مرا نام-

 من شیدای بانوی

 

 ندم ادامه و بحث هم من شد باعش لحنش  زیاد احترام

 آسمونی هایچشم ناو با و زد امگونه روی نرم سرورمبوسه چشم-

 .کرد تماشام

 

 

 زیبا و چشمگیر-



 

 من؟-

 

 آری-

 

 برومندی و  خوشتیپو خیلی هم تو-

 

 بانو ایبوده من جنگی غرامت بهترین تو-

 

 واقعا؟-

 

 آری-

 بود کرده بند در اینگونه مرا که خونی از زمان هر  تو از پیش

 اشپاد ترینارزنده تو گویممی سپاس را یزدان کنون اما نالیدممی

 هستی من



 

 

 تنها؟ من-

 کرد لمس رو شکمم برجستگی دستش

 

 دویتان هر-

 

 کنی؟می فکر بهش-

 

 

 دم هر-

 

 تو؟ یا من میشه کی شکل-

 

 .بگیرد غنیمت به تو از را خود سیمای است این من آرمان-



 

 

 بشه؟ من شبیه یعنی-

 

 آری-

 

 بشه تو شبیه دارم دوست من اما-

 

 .نیست که باشد باید کسی رخ هم!داری را من شبیه تو-

 

 

 ببین... هستم من ضمن در داری و من هم تو خب-

 دادم ادامه سریع که دلشه تو ماه پنج اون ترس کردم فکر

 

 



 مونمیم بغلت تو هم عمر آخر تا تو بغل تو دقیقا اینجام من ببین -

 چه ببین اومده گیرت عروسک یک که ببالی خودت به باید

 نم  جواب بدون هم بعد  ریا و ترس بدون دل ته از خوشگلمخندید

 .گرفت کام موهام عطر از و کرد بغلم رو

 

 

 ازشنو رو شکمم که حالی در...هستی من یفریبنده بانوی هستی-

 کردمی

 زد پچ نشنیدم که جوری موهام میون

 

 ...نیستیم دیگر ما اما-

 

 «بکفلشپایان»

 کشیدمو باال رو خودم زحمت به کرد پر رو صورتم اشک هایقطره

 زدم تکیه ختت به

 



 برای گردممی بر روزی یه من دونستیمی که خدا به دونستیمی تو-

 آتانس؟ آره آره، بشه من شبیه پسرمون خواستیمی همین

 کشیدم آه نفسبی

 

 من یا تو کیه؟ شبیه پسرم-

 من خالیم درون از من و  دردم آتانس فهمیمی ام خالی کنممی حس

 دارم کم رو شماها شدن کمیلت برای دارم کم آتانس و دادشه یک

 بغل یه نهم گفتم کنه تیکه تیکه رو ما خواست شمعون که شبی یادمه

 خوادمی کی دارم طلب خودتو یک من میگم دارماالن طلب ازت

 کنه؟ پاس طلبمو

 

 و میزدم هق صدا بودبی کرده خیس و گردنم زیر تا اشکها سیل

 ورق رو خاطراتمون

 

 



 خدا باشیم هم کنار آخر تا خوردی مقس میدن جون اینجا دارم من-

 کوبیدم دهنم روی کنهمحکم لعنتت

 نکنه خدا-

 وای وای

 آورده؟ مادری نا امبچه سر گرفته زن رفته نکنه نکنه

 یمادر نا دست زیر بره امبچه بزاری اگه کارن بگیری جیگر جیز

  بیاره هوو سرم کرده مجبور و داداشش پاکدخت اون دونممی من

 احمق افسون ها؟ کنه تحمل خوادمی سال چند مگه

 

 باشه گرفته زن ممکنه اینکه به فکر با

 .کردم گریه بلند بلند و گریه زیر زدم صدا با

 

 

 مادر شدی چی من خدایی-

 



 مامان شده چی-

 نگران هایآدم از شد پر اتاقم دقیقه چند عرض در

 

 داری درد-

 

 شده چی-

 

 ساریکا-

 جان عمو-

 

 اهامب کی کنهمی صدام داره کی نستمدونمی که بودم گیج اونقدر

 زنهمی حرف

 

-

چ...اره...بی...ی...در...ما...نا...ام...بچه...سر...یره..بگ...زن...ه...اگ

 کنم...کار..ی



 

 گریه یرز زدم بالفاصله و گفتم مکث بار هزار بدبختی با و جمله این

 نبود مهم برام هم بقیه یشده مات یقیافه حتی

 باشی گرفته زن اگه آتانس کشمتمی

 :پرسید گیج مامان

 

 مادر بگیره زن کی-

 

 

 هرم...شو...نس...تا...آ-

 

 بشم قوربونت نداری شوهر که تو جان مادر-

 انگار و کشیدن جیغ به کردم شروع آتیشم روی بریزن باروت انگار

 و دمزمی فریاد که بود شده باز صدامم عصبانیت وقت انگار کردن

 گفتممی

 



 مش...اس دادشه دارم بچه م..دار ر...شوه نگید...دروغ نگید دروغ-

 داده...شه

 

 عزیزم باش آروم-

 گیدمی دروغ-

 دارم شوهر من دارم صورتمشوهر توی شدندمی چنگ هامدست

 تخت روی حال بی دستتم سوزش کشتبا خودشو بگیرش سپهان-

 افتادم

 

 کن رحم امبچه به خودت زهرا فاطمه یا کنهمی اینطوری چرا-

 بحص تا شب تا صبح من که ماهه یک گرفتند مسابقه گاران روزها

 ندگیمز با خودم با امخانواده با نه کردم اعتصاب نقطه یک به ام خیره

 شدم نمی دچار فراغ درد به و مردممی کاش

 

 

 ...نشم دچار فراغ درد به و  بمیرم  کاش-



 شنیدمش کجا آشناهه جمله این  چقدر

 

 «قبلسالسهبهبکفلش»

 

 

 نمعی محمد کنیمی چیکار باشیم هم کنار نتونیم روزی یه اگه-

 

 میرممی-

 

 لطفا باش جدی خدانکه-

 باشم نداشته رو تو باشه قرار که روزی اگه-

 بمیرم حاضرم 

 

 سخته؟ انقدر فراغ درد یعنی-

 



 نشم دچار فراغ درد به و بمیرم کاش آره-

 

 کنم شوخی خواستم فقط کنارتم همیشه من دیونه نکنه خدا-

 

 ازش خیس یبوسه با و بردمی لبش طرف به و دستم که حالی در

 :گفت کردمی پذیرایی

 

 بریم باید طرف این از-

 

 باشه اطراف همین باید کدهآتش آره-

 

 درس شد تاریخم ساریکا و دست از آخ-

 

 که کنیمی لمس  و چیزی تو بکن فکرشو عشق عشقه چشه مگه-

 همچنان و شده ساخته اجدادت دست به قبل سال ۲۲۲۲ ،۳۲۲۲

 جاست بر پا بناهاشون اما شده خاک هم استخونش االن اونها باقی



 بستم چشم  لذت با خراسان یآتشکده دیدن تصور با

 

 

 من گلم منم عشقت-

 :گفتم آوردی در من یعشوه با خندیدم معین محمد حسود لحن به

 

 جناب بله-

 ندارم دوست من-

 

 چیو-

 رو تاریخ-

 

 چرا وا-

 



 هپار آجر تا چهار درگیر خودشون عده یه که فهمزخر این نظرم به-

 کننمی

 ایرانه هویت هاپاره آجر اون معین وا-

 دیگه چیز هزارتا و بیکاریه مردمه، گشنگی االن ایران هویت-

 

 

 رابرب در ترکمنستان مزدور فالن اگه اینکه یعنی هویت حالِ، اینا-

 تمش یه دست بکر و بایر زمین همه اون االن فروختنمی پول

 اصطالح به همین چون چرا ایرانه هویت نبودتاریخ یهودی

 مموقعیت این تو اینجا  االن که مای دنمی نشون ارزش بی هایخشت

 بودیم کجا پیش سال ۲۲۲۲ یا پیش سال ۲۲۲

 

 ...تا کننمی ملت خورد به که پرتیه و چرت اینها-

 

 قیقتح اینها نیست آینده نباشه گذشته تا نیست، پرت و چرت-

 دشمن همه چرا کردی فکر کردن تحریمش دنیا یه که مایی ستما



 خاکمون ندادیم اجازه چون خاکیم این صاحب اصیلیم ما چون مان

 ...و ببرن و بزنن شخم

 

 حرف بلند صدای با زدممی فریاد اختیار بی

 

 

 نفسم خیلی خب خیلی-

 بدتر نم اما کنه دعوتم آرامش به داشت قصد دستم گرفتن با معین

 .شدم کفری

 

 

 نزن دست  بهم-

 به وعشر دستم دو هر گرفتن با و داشت نگه جاده کنار سریع معین

 .کرد زدن حرف

 

 



 باش آروم خدا ترو باتو حق گلم باشه باشه،-

 

 ...تو اما هستی منطقی اادم تو کردممی فکر من باشم؟ آروم-

 

 

 رکتش کارای سر من دونیمی که تو بابا باتوو حق عشقم شرمنده-

 کنم خالی تاریخ این سر خواستم جوشم و حرص پر گیرهدر مغزم

 توهه با حق وگرنه

 

 

 زدیمی رو هاحرف این نباید-

 

 کردم اشتباه-

 

 خوبه خیلی تاریخ-



 .کرد وصل بهم تو که اینکه هاشخوبی از یکی خوبه خیلی آره-

 

 

 بتونم کاش کنممی آرزو گاهی که جوری تاریخم عاشق من...آره-

 .کنم سفر گذشته به

 

 

 حسودم من هااا نره یادت باشم آخرت و اول عشق باید من که اوال-

 من مگه کنیمی مزخرفی آرزوی چنین کنیمی خودبی شما دوما

 باشم مرده

 

 داری؟ چشم محالم آرزوی یه به خان حسود خبه خبه-

 

 :گفت زدمی استارت که حالی در معین محمد

 



 همسر وت بیام دمخو به تا ترسممی نیست بعید هیچی دنیا تو واال-

 و پوشنمی بلند پیراهن که اینها از باشی تاریخی هایفرماند از یکی

 میدن خون بوی است سوخته آفتاب پوستشون

 

 .گرفتم رو حرفش یادامه زنان قهقه

 

 

 باشه تاریخی هایگوالخ اون از یارو کن فکر-

 

 

 بندی کفش و پیراهن و تاج با اره-

 تو ندیمه یک شب هر و خورنیم شراب طال ظرف تو که اینها از

 ...تنه پایین باز بال و دست کننمی حالی چه تختشونه

 

 کوبیدم بازویش به محکم مشت با

 



 

 ...رفک به باشن جا هر مردا میگن راست بدبخت هیز شو خفه ایی-

 چندش ای

 

 

 داییخ ولی گذشته به بری خوادمی دلت گفتی خودت تو خب چیه-

 جواهرات میده حال اییی اما یوخ موشی گوشی درسته میده حال

 سرورم عالیجناب بگی بهش باید کن فکر احترام نایاب

 :گفتم و خندیدم تخصش لحن به

 

 مانز توی  افتادم شاید زمان اون شدم خدمتکار شاید معلوم کجا از-

 چندشه فکرشم ایی قاچار

 

 

 یسوگل بشی هامیده حال دوما باشی ملکه  تونیمی فقط تو اوال-

 کرد نگاهم خنده با حرفش از بعد شاهبالفاصه فتحعلی



 

 حداقل شاه فتلعلی اونم کمه دوره اخه معین کنه سوسکت خدا-

 شاه احمد گفتیمی

 

 

 از مغزتو زدنمی زواله به رو حکومت خورهنمی درد شاه احمد نوچ-

 پاشیدنمی هم

 

 هم تو حاال-

 

 رسیدیم-

 

 چی؟-

 هب رو قدیمی یکدهآتش اون دیدن با زد یاشاره رو به رو به معین

 .شدم آویزون گردنش از زده ذوق نابودی

 



 

 اینجاا وای معین عاشقتم-

 

 آثار به بزنیم که االنه کنم پارک بزار خب خیلی خب خیلی-

 .بشم زندان راهی فرهنگی میراث تخریب جرم به باستانیتون

 

 

  پارک ور ماشین معین اینکه از بعد کنبالفاصله پارک باشه باشه-

 شدم هپیاد کرد،

 شاهکاره یه عالیه این-

 

 کنم فکر-

 

 میزنه حرف باهات داره ببین کنی فکر-

 



 هوووم-

 یرهدو به بود هاترین قدیمی جزو سفید رباط هور  بازه یآتشکده

 کشتمی بر اشکانیان

 ایرانه هایران چارتاقی ترین کهن سفید رباط چارتاقی زنده شاهکار یه

 گفته وپپ آرتور اینو هانج گنبند ترین قدیمی سنگیش گنبند اون

 ها شناس باستان ترینِ مشهور از یکی

 

 

 خراسان باستانی آثار اولین عنوان به ۲۲۲۲ سال معین دونیمی-

 اما تشکدهآ یا نگهابانی یا بوده چاپارخانه نیست معلوم شددقیقا ثبت

 اصل در است آتشکده کننمی فکر هاست آتشکده بقیه شبیه چون

 یدوره به مربوط چیزی یه باشه بوده لکام یمجموعه یک باید

 ساسانیان

 اشکانیانه دوره ساخت چارتاقه هاا بگم البته

 تاقه؟ چهار-

 



 تاق سر چهار داره تاق چهار سفید رباط هور بازه ببین اره-

 

 اوو-

 ینا توی آمد و رفت در استمرار بر دال شده کشف اینجا که چیزای

 داره رو مجموعه

 

 ها؟-

 

 

 میام و ببینم اینجا من بزنی کشتی اطراف ینا تا تو آقای هیچی-

 نفسم؟ باشه

 

 گلم باشه-

 کت تک ساعت یک به نزدیک شاید گشتم رو مجموعه کل ذوق با

 یدیوونه من کردم نجوا گوششون توی کردم لمس رو هاسنگ

 برام بود زندگی جریان تاریخ اصال بودم تاریخ



 یش یک قبر کندممی دل  شرقی ضلع از داشتم که وقتی دقیقا

 ستهشک یشیشه  تیکه یک که کردم فکر اول کرد جلب رو امتوجه

 اب که رباط یدیگه سمت برم خواستم و شدم خیالبی پس است

 .دادم تغییر سمتش به رو مسیرم کنجکاو مجددش درخشیدن

 

 

 دیگه؟ چیه این-

 

 مهاچشم رنگ سرخ گردنبند دیدن با و زدم کنار رو خاک دست با

  تمدس و  گذشت تنم از برق جریان انگار داشتم رشب تا زدند برق

 ابپرت رو گردنبند اراده بی و  ترس با سوخت شکل بدترین به

 .کردم

 

 

 عشقم  کجای ساریکا-

 



 شد؟ کردمچی نگاه بود سوخته کمی که دستم به مبهوت

 .دنبو گردنبند  از خبری دیگه  اما گشتم رو اطراف و پام پایین

 

 خوردبر گردنبند  با که یتیکه همون ردمک نگاه دستم به دوباره

 .بود سوخته داشت،

 .برگشتم سریع و زدم بلندی  جیغی امشونه شدن لمس با

 

 نترس خانم منم-

 تویی؟-

 

 .کنممی صدات  دارم ساعته دو تو کجایی  آره -

 

 .نبود گردنبند از اثری اما کردم وارسی رو اطراف نگاهم با

 

 



 دیگه بریم...همینجام.. هیچی-

 

 بریم؟-

 

 اره-

 مطمئنی؟-

 

 اهوم-

 

 خواستیمین مگه نگرفتی عکسم حتی اینجا بیایی داشتی ذوق خیلی-

 ...خوشم اینجا از من که منه بخاطر اگه  بخوریم اینجا و نهار

 

 

 عشقم نه-

 ...من کردم؟ اشتباهی کار ترسوندمت؟ چون-



 

 بریم؟ کنه،می درد سرم فقط نیست تو خاطر به جان معین-

 

 کرد بغلم سریع مشهود ینگران با معین

 

 شده؟ چیزی بگردم دورت الهی-

 .شدم خارج آغوشش از انزجار با

 

 هک باره اولین چمه؟ گرفتممن مرگ حس معین توسط بدنم لمس از

 .گیرممی بدی حس معین لمس از

 

 

 بریم؟ معینم  کنهمی درد سرم-

 فتادا راه و داد تکون سری فقط که بودم کرده متعجبش قدری به 

 یچه انداختم اطراف به نگاهی دوباره برم دونبالش  اینکه از قبل

 نبود گردنبند از اثری



 راه و داد تکون سری فقط که بود کرده متعجبش قدری به رفتارم

 نبود انداختم اطراف به نگاهی دوباره برم اینکه از قبل افتاد

 در دستم روی  چرا پس شدم خیاالتی اگه اما شدم خیاالتی شاید

 ؟سوختگیه

 

 هب کردم چک رو سرم پشت بارها شدیم ماشین سوار که زمانی تا 

 .اومد در هم معین صدای که یگونه

 

 

 کنی؟می چک هعی گذاشتی جا چیزی-

 :که بگم شد باعث مشکوکش لحن

 

 کچ همین خاطر به گردیممی بر کی که نیست معلوم فقط نه...آ-

 خیانت خفگی،  حس کرد بغلم محکم اومد سمتم به کنممعینمی

 منو کشتمی داشت

 کی؟ به خیانت اما



 

 

 ببرمت ایران تاریخی شهرای تمام میدم قول عروسیمون بعد-

 عروسک

 

 

 .گرفتم فاصله کمی و گفتم اینو سختی وبهبه..خ-

 

 بیام و بگیرم عکس یه منم کنی روشن ماشین میری-

 

 

 .بریم بعد بگیری عکس وایمیستم خب-

 

 بشه خی ماشین کابین تا بزن رکل گرمه هوا میشم تموم زود برو نه-

 



 

 رفط به صدابی کنممی دوری ازش که بود فهمیده اونم باشهانگار-

 .رفت ماشین و تپه پایین

 

 :گفتم اروم و کردم آتشکده به رو

 

 آنچه از مرا پس امآمده مکان این به تو دیدار برای من اهورامزدا-

 بدار پاس میاید پیش آینده در

 

 قرار هک آنچه از ترس با گفتم و اینها زمینه یشپ هیچ بدون ارادهبی

 تا دمرسون ماشین به خودمو و کردم گرد عقب سریع بیاد پیش بود

 گرفت قرار مقابلم معین مشت  شدم سوار

 

 

 چیه؟-

 



 باز افتاده فشارت احتماال بخور سنگی هایشکالت-

 ثانیه ندچ از کمتر داشتم نگه مشتش زیر و دستم مصنوعی لبخند با

 ریز سنگی هایشکالت از بود پر دستم

 

 نمیره؟ قنج هاتتوجه این با دلم دیگه چرا

 

 مرسی-

 خواهش-

 

 :گفت گرفتمی رو دستم که حالی در معین

 

 هست بهت حواسم همیشه من-

 

 دونممی-

 



 کردم خراب و روزت ببخشید-

 .ودب خوب حالت االن کردمنمی رو احمقانه بحث اون اگه ببخش تو-

 

 

 حالم بی روزه چند کال اما داره ربط اون به شیکمی اره یعنی نه-

 

 ..نکنه دکتر بریم شده چیزی-

 

 امخسته فقط خوبم نه-

 

 

 افتاده گود هاتچشم زیر ببین که رسینمی خودت به-

 

 میرسم-

 



 میرسم-

 

 نور؟او اینور ببرتم روز چند بمونم نرم امروز خواییمی رسینمی نه-

 چیزی؟ دکتری بریم یا

 

 

 هااین مادرت برو اما بمونی که خدامه از درسته کاریه چه عشقم نه-

 منتظرن

 مچ دونمنمی حاال اما بره معین خواستنمی دلم امروز از قبل دقیقا

 شده

 

 

 اصال نبود مامان دکتر وقت اگه بگردم امفهمیده خانم دور الهی-

 بمون تمگفمی اگه الکیش تعارف از گرفت مجبورمدلم ولی رفتمنمی

 :گفتم گرفته لحنی با کرد؟می چیکار

 



 نکنه خدا-

 

 عشقمی-

 

 دادم رو جوابش لبخندم با

 گل خانم ساریکا پخت دست داریمنگه جا یه اطراف همین میگم-

  رمب بیفتم راه منم  برسونمت بخواد خدا بعدم بچشیم رو گالب

 ها؟ دیگه شهرمون

 

 

 ....خوبه آره-

 

 «بکفلشپایان»

 

 ...گردنبند



 ...توق هیچ کاش رفتم آتشکده به که شد شروع روزی اون از طلسم

 

 شدن پاره که شدند کوبیده لبم روی و اومدن باال هامدست  جوری

 کردم حس رو لبم

 بود؟ حرفی چه این

 

 ندگردنب اون اگه من به لعنت نه اما گردنبند به لعنت من، خدایی

 نم خدایا فاجعه یعنی این و دیدمنمی و آتانس وقت هیچ من نبود

 دهز سادیار که بریدگی رد به و دادم باال رو لباسم خواممی و آتانس

 .شدم خیره بود

 

 کجایی؟ االن عشقم پسرم

 کجایی؟ مامان نفس

 ...بابات پیش برم بتونم کاش مراقبته کی

 بره باال صدام نداشتم دوست ناله و کردممی گریه

 



 کنن ارومم دروغ حرفای و بخش آرامش با و بیان نداشتم دوست

 افتادم چیزی یه یاد پسرم و شوهرم خودمو با دنز حرف بین

 ...گردنبند

 

 «قبلدوسالبهبکلشف»

 

 

 خانمااا خانم میشی پیر داری-

 نخیرمممم-

 

 رینآخ و کنیممی عروست دیگه امسال بخواد خدا خانم ساریکا بله-

 اینجاست تولدت جشن

 

 

 سپهان عه-



 

 سپهان جوون-

 

 نده خجالتم-

 

 خودت برا شدی خانم میشی عروس داری مادر نداره خجالت-

 گذشت زود چه هعیی

 کردم نگاه مامان یگرفته یچهره به

 

 

 تهم و سر شمام جلد کفتر برم جام هر من بگردم دورت الهی-

 اینجاست

 

 کجا دنیا سر اون کجا اینجا مادر ایی-

 وقته چند این بحث هم باز



 

 اینجا گردممی بر اونجاییم سال چند فقط ما مامان که گفتم-

 

 

 کردی باور هم تو گفت پسره اون-

 

 معین چیه پسره-

 

 خودش مثل اسمش معین معین معین-

 کردمی اعالم جوری هر اینو نبود راضی مامان

 

 ...این مامان-

 

 

 نکن خراب و بچه تولد شب دیگه مامان کن ول عه-



 .داد جوابمو چشمک با اونم کردم دانی قدر سپهان از چشم با

 

 نگرانم مادرم فقط من باشه-

 گفتم کردم بغلش لبخند با

 

 دارمتون که خوبه چه-

 

 خوشحالی؟ من داشتن از واقعا-

 

 کردم نگاه سپهان تخص یچهره به

 

 کنم نظر تجدید امجمله تو باید کنم فکر-

 و ترفمی بیرون خونهآشپز  از اینکه حین بلند یقهقه با سپهان

 :گفت

 



 خانم ساری گفتی دیگه نه-

 

 سپهان-

 

 مادر کن ولش-

 

 حصب امروز شده پرو نگفتی هیچی دیگه همینه کنم ولش و چی-

 .بود کرده جا دهنم تو خواب وقت گندوشو بو جوراب

 جورابش شیمایی هایگاز تنفس اثر در شدمنمی بیدار اگه

 سرجاش گذاشتم میگه کردی و کار این چرا میگم ام مردموقتیمی

 جورابیه؟ جا من دهن اخه

 

 .رفت یخچال سمت به میزد قهقه که حالی در مامان

 

 



 ماش با  که  نداره کسیو  شما جز مادر کرده شوخی یک ام بچه حاال-

 بگیره؟ کی با نگیره خودشو

 

 دهنش وت کنم بوگندو جوراب منم خوبه نکنی پشتیش بار یه شد-

 

 توهه دتول مثال حال تو برو پاشو پاشو حرفا چه وا وا کنیمی غلط تو-

 نمببی برو   بیارم و کیک این منم

 کردم نگاهش فیس پوکر

 

 

 تبیعض  بر لعنت-

 برگشت طرفم به خورده پاپیون چاقوی همون با مامان

 

 گفتی؟ چی-

 



 چی..هی-

 کنم؟می چیکار اینجا نیست تولدم مگه برم من عه میدی  چرا جو

 

 شوخی احدی با سپهان سر بشنوم و مامان جواب که نیستادموای

 دیج تولدم شب شوخی شوخی کنه پرت چاقو  مونده همین نداشت

 از یتزندگ  باشه پرست پسر مادرت  وقتی دیگه همینه بمیرم جدی

 نمیشه بهتر این

 

 دلم ور عمو بیا کند دل خونهآشپز از بالخره خانم عروس به به-

 میشه نوبر بعد به این از تو دیدن که بشین

 

 نیست اینطولی اصنم عمو نگو عه-

 

 تو بودی کی لوس-

 

 تو بودی کی لوس-



 

 توی دادم جا عمو و بابا بین خودمو کردممی کج لبم حالی درشما-

 حرکتم این با خزیدم عمو بغل

 

 :گفتند صدا یه جمع افراد

 

 ایش-

 گفتم غرور با جوابشون در

 

 کوفت -

 

 باباشه یدونه ناز-

 روش سالگی ۳۲ شمع که رنگم سفید تولد کیک که حالی در مامان

 .اومد سالن به زدمی ذوق تو

 



 

 خانم ساریکا کیک اینم-

 کیک جون آخ-

 

 .کشیدم نشون خطو سپهان برای چشم با-

 

 عروسیت کیک دیگه چنددوقت انشاءاهلل کن فوت خاله بیا-

 

 

 چشم-

 شهسر  تو چی باز کردم نگاه و سپهان کنیدخصمانه صبر نه نه-

 

 سرته؟ تو چی-



 و کیک سال هر مثل ترسیدمنزنمی گند کیک یک همین ببین

 کار این که دادم سفارش کیک یک امسال عمدا صورتم تو بکوبونه

 نکنه و

 

 

 لحن به نزنسری و حرفها این میشی عروس داری ام بچه مگه-

 دادم تکون موزیش

 

 دیگه میگی راست تو-

 

 میگم راست که بله-

 

 کنم صبر گفتی چی برای اوکی-

 

 مترک کیک نفر یه دیدی بدبخت کنی باز و ها هدیه بگم خواستم-

 .نداد کادوتو حرص روی از خورد



 

 :گفتم سپهان به رو و انداختم خندون جمع به نگاهی

 

 نیستن اهلش بقیه میزنی و حرکت این که تو جز-

 :گفت و واستاد حرصی سپهان

 

 یچیه بهت بدی خوراکی کم بهشون وقتی بینیمی و همینا همینا-

 نمیدن

 رفت پاشد بدم جوابشو باشه منتظر اینکه بدون بعدم

 

 کرد؟ قهر

 ستادای سریع مامان

 مادر میری کجا-

 

 بابا برگرد زشته سپهان-



 

 جان عمو-

 داداش خان عه-

 

 

 بره؟ ام بچه خواستیمی همینو-

 

 ببین بابا مامان چه من به-

 

 لوسه زیادی پسرت خانم نزد حرفی ساریکا-

 

 من؟ پسر لوسه من بچه-

 جمع شدنبال میرم گفتن با و واستادم بشم دعوا باعث اینکه از قبل

 .کردم ترک رو

 



 در به بچههنوز این دست از میسازه سوم طبقه و اتاقش کی هاخ

 ویت برگشت دستش توی کادو با سپهان دیدم که بودم نرسیده

 !خونه

 

 نکردی؟ قهر مگه-

 

 

 آوردم کادوتو رفتم  کنم قهر چرا نه-

 دنبالم؟ اومدی اره قهرم کردی فکر تو نکنه

 

 بخورم هوا خواستم جناب  نخیرم-

 

 جغله آره المدنب اومده آبجیم جوون-

 .رفتم فرو بغلش توی کنم انگار خواستم تا

 



 

 .بشم عروسکم قوربون-

 

 نکنه خدا-

 

 هابچه اومدین-

 زدنه لبخند حال در االن مطمئنم اما دیدمنمی  عمو یچهره

 تمگرف فاصله سپهان از آوردمکمی و عروسک کادوی رفتم عمو اره-

 .خزیدم عموم آغوش به تند و

 

 

 میده دست بهم بد حس سکعرو نگه بگو عمووو-

 

 عمو بریم بیا عروسکم چشم-

 



 هم شما عمو عه-

 

 دیگه کنیممی عروست داریم خانما خانم بله-

 یرمگمی بدی حس عروس عروس میگن هی بودم متنفر برچیدم لب

 طالیی چشم  پسر اون خواب همش که روزها این بخصوص

 .دارم خیانت حس همش بینممی و یفیروزه

 

 

 هب سپهان عمو عزیزمهمراه نکن فکر زیاد خانم یکاسار بریم بیا-

 یزم روی مختلف های هدیه کوتا گپ یه از بعد و برگشتیم سالن

 گرفتن قرار

 

 

 غذکا با که و کوچیکش کادوی و کردم  نگاه و سما خنده منبا اول-

 .برداشتم بود شده پیچیده عروسکی

 کردم باز تمام دقت با و



 

 ساریکا کنیمی فسی فس چه-

 

 دارم نگه و ها کادو کاغذ خواممی-

 پره هامغازه دیوونه-

 

 اهه نده گیر سپهان-

 

 رو اشنقره ظریف دستبند خوشحالی با سما کادو کردن باز از بعد

 کردم دست

 

 خوشگله چه-

 

 نداره قابلتو-

 



 ماست نوبت-

 

 خاله چشم-

 .بود کفش و ورزشی لباس کامل ست یک عمو و خاله کادوی

 

 

 شدم عاشقشون خاکستری و چرک صورتی مرسی وای-

 

 .اومد خوشت که شکر رو خدا-

 

 غرق رو دوتا هر صورت و پاشدم جا جوناز عمو مرسی خاله مرسی-

 کردم بوس

 

 

 گلم بابای مامان حاال خب خب-



 رپ داخلش کردم بازش و برداشتم و  رنگ آبی یجعبه اشتیاق با

 امانم و پاشدم اشتیاق با و زدند برق هامچشم رنگی های الک از بود

 کردم بغل و بابا

 

 

 عالی عالین اینها-

 

 داره دوست چی دخترمون دونستیممی-

 

 مرسی عالیه وای-

 سحر یا سپهان کیه نوبت حاال خب خب

 سپهان-

 

 سحر-

 کردم نگاه چلم و خل برادر و خواهر به خنده با



 بزرگتر که بده سپهان اول-

 

 

 ساریکا عه-

 

 بدو-

 اذیت جای گفتم  آخر در اما... و بگیرم سوسک کنم اذیتت خواستم-

 بمونه یادت که بدم بهت چیزی کردنت

 

 

 و پاکت وذیم لبخند با گرفتیسپهان چی ببینم بده داداشی عاشقتم-

 چیز یه بیرون بکشم کادو تا پاکت توی کردم دست تا داد دستم به

 دیدن با و باال آوردم و دستم تعجب با دستم به چسبید جسبناک

 پرتش حرص با بعد و کشیدم بنفش فرا جیغ یک اول یژله عنکبوت

 سپهان طرف کردم



 ندیدخمی من ینداشته ریش به داشت و نداشت انتظار چون سپهانم

 .نپایی افتاد مبل روی از زده وحشت ترسید عنکبوت برخورد با

 

 

 ترسیدم لعنتی-

 

 اول کسی بهر مکن چاه ها میگن قدیم از  مغز بی سبک حقته-

 کسی دوم خودت

 

 کنم خیشو  خواستم-

 

 مامان کردی غلط-

 کردم نگاه و بودن شده بر روده خنده از که بقیه و مامان حرص با

 

 



 گرفتی؟ سوسک هم تو سحر-

 

 

 .گرفتم اینو من نه-

 از مداشت برش احتیاط با رنگ سورمه مخمل یجعبه گرفتن قرار با

 .نیست بعید برادر خواهر این

 

 سحورمم که افتاد رنگی سرخ گردنبند به چشمم جعبه کردن باز با-

 .آشناست پقدر دیدمش کجا قبال.کردم

 

 قشنگه چه-

 اره-

 گرفتی؟ چی-

 دادم نشون همه به و گرفتم باال و گردنبند

 



 طالست-

 

 است ساله دو بدل بخرم طال بود کجا پولم خاله نه-

 

 خوشگله چه-

 

 .برام ببندی میایی سحر خیلی،-

 

 

 االن-

 ماک به بدنم متما کردم حس  گردنم دور گردنبند شدن بسته با

 .رفت

 

 قشنگه-

 خیلی-



 

 باشه مبارک-

 دادم تکون سر فقط بقیه تبریک جواب در

 

 بفرما-

 نگاه بود سپهان دست که هخامنشی طرح خاطرات دفترچه به بهت با

 کردم

 

 عروسک مبارک تولدت-

 

 «بکفلشپایان»

 .رفتم دراورم سمت به و شدم بلند جام از سختی به  از بهت با

 ذاشتمش؟گ کجا بار اخرین

 گذرهمی زمان اون از نیم و سال یک حدود



 حتی بدلیجاتم باکس جواهرام صنوقچه داخل کشتم رو اطراف

 .نبود طالهام هایجعبه

 

 گذاشتمش؟ کجا کشوها داخل هالباس بین

 برداشتتش؟ کسی اتفاق اون از بعد یعنی

 باشه سما یا سحر دست شاید

 

" 

 رایب و بشه تموم سال یک تا شمارممی رو هاثانیه شمعون، ممنونم-

 "...بگیره آرامش رنگ چیز همه همیشه

 

 صدای ندارم شک بود خواهرم صدای شد اکو مغزم توی که صدای

 .بود اون

 

 شناسه؟می کجا از شمعونو سما اما

 



 کن باور نداره حقیقت دختر تشابه یک فقط این-

 داریم؟ جا یک تشابه همه این.......

 

 شو خفه-

 سرم رو باال این همخونم که کنم باور تونمنمی زدم دفریا وجدانم سر

 خواهررم؟؟ بباشه آورده

 

 «زایمانازقبلماهپنجبهبکلشف»

 

" 

 روی رو سرم و کردم نگاه کارن به لبخند بانوبا هستی خواهرم-

 .گذاشتم بازوش

 

 هااا نیستم خون هم-

 شد چنبره هامشونه دور دستش

 



 "!هستیم که دل هم-

 

 «بک فلشپایان»

 

 .قلبم تو شد تیر خونم هم خواهرم که کجایی کجایی کارنم اخ

 

 «زایمانازقبلماهیکبهبکفلش»

 

" 

 من آشنای و خویش بود خونم هم زد پدرم جان بر خنجر آنکه-

 کنم؟ چه جانم گر آشوب با بانو ستانده را جانم رادافسونمه

 

 درد با دینمی هرا عمارت به و دارمه چرا که جوابم برابر در اتاس

 گفت رو هاحرف این

 بخشیدیش؟ چرا اینطوری اگر آتانس-

 



 این هیچکس که دهد یاری چنان مرا او دور چندان نه روزگاری-

 "باده نبوده حامی مرا چنین

 

 «بک فلشپایان»

 

 االن برای هبود نشونی گذشته توی اتفاق اون تمام اینکه نمیشه باورم

 اثر در  که هایبادست و کردم پاک رو خیسم صورت آستین با

 تا رو خودم سختی به جونبی پاهام و بودن شده خشک تحرکیبی

 .کشیدم اتاق در

 

 کشون ردیوا کمک اونجاسبا گردنبند که مطمئنم سحر اتاق برم باید

 شارف و دستگیر  سختی با و رسوندم سحر اتاق به رو خودم کشون

 .شدم اتاق وارد و دادم

 

 .کردم گاهین رو اتاقش اطراف

 .کردیم ثبت سحر و سما با اتاق این تو که خاطراتی چه



 !سحر؟

 

 .کردمی کجی دهن بهم جور بد خالیش جای

 .کردم کشتن به شروع راحت خیال با نبود

 رو جهنتیبی جستجوی از خسته گشتم و کردممی فکر که جایی هر

 کردی؟ چیکارش گذاشتیش کجا اخه نشستم تخت

 

 شد خشک خواب چراغ روی هاچشم کردم گاهین رو اطراف دوباره

 ردمک براندازش و داشتم برش بود آویزون خواب چراغ به گردنبند

 ودشهخ بگذره بدنم از الکتریسته جریان انگار گردنبند لمس با

 قدرت گردنبند

 خود اومدن رقص به صورتم روی هاماشک خالی و شدن پر هامچشم

 قدرته گردنبند خودشه

 «قبلسالدوبهبکفلش»

 

" 



 آبجی قشنگه خیلی-

 

 بخرم واقعیشو تونستممی کاش دیگه بدله...آ-

 

 امساده چیزای عاشق من که دونیمی عالیه همینم سحر وای-

 

 تو یاد دیدمش تا بودم ساده چیز یه دنبال دونستممی چون دقیقا-

 افتادم

 

 دونیمی اموسلیقه که خوبه چه-

 نموند دور گوشم از آرومش زمزمه

 

 دونستیمی منو یسلیقه هم تو کاش-

 

 گفتی؟ چیزی-



 

 "هیچی نه-

 

 «بکفلشپایان»

 ...زمان اون که چیزی قدرت گردنبند گردنبنده، همون خودشه

 

 «زایمانازقبلروزچندبهبکفلش»

 

" 

 کردی؟ چیکار و جواهرات-

 اینو مرفتیمی راه باغ توی امبرجسته شکم با روز هر مثل که حالی در

 :پرسیدم

 

 جواهرات؟-

 



 

 گنجینه-

 

 ...جز ساختم نابود را بود گنجینه از آنچه هر-

 واستادم نفس نفس با

 جز؟-

 

 قدرت گردنبند-

 گفتم آتانس روی به رو و کشیدم فریاد بلند

 

 قدرت؟ گردنبند-

 

 

 بانو اری-

 ...نابود باهم باید پس نشدن ساخته هم با گنجینه تمام مگه-



 

 دش ساخته شاهان خون از قدرت گردنبند افسون، نیست اینگونه-

 یافته زینت و خورده تراش گنجینه تمامی از پس او

 دونستمنمی اینو من

 

 

 واقعا-

 

 بانو بلی-

 

 کجاست؟ االن-

 

 شمعون نزد-

 همیش برداشته زندگیمون از کی شمعون نحس سایه من خدای وای

 



 ایدهف تنهایی که اون کنه؟ چیکار خوادمی قدرت گردنبند با خب-

 داره؟! نداره

 کرد نگاهم ساختگی لبخندی با

 

 ...کاش اما ندارد خطری شاه با دیگر او نه -

 

 آتانش گیمیچی فهممنمی چی؟ کاش-

 

 راه یک است کلید او-

 

 چی؟ به راه-

 

 ...به-

 

 شاهپور-



 

 کارن طرف به و شد برداشته من روی از آتانس پریشون نگاه

 .شد کشیده

 

 اکنون هم بیای عمارت به-

 

 شده؟ چه-

 

 

 ببینی خود که است ان بهتر-

 برویم بانو امد خواهم اکنون-

 :گفتم گیجی با

 حرفمون پس-

 

 " دیگر زمانی باشد-



 

 «بکفلشپایان»

 

 خواستیمی چی دقیقا آتانس بگی خواستیمی چی بستم چشم درد با

 اومدمی دیرتر کارن کاش بگی

 اینجاست؟ گردنبند چرا

 خواهرمه؟ دست چرا

 !رسیده؟ دستش به چطوری

 

 خبره؟ چه اینجا کرده؟ یکی به دست شمعون با ونما نکنه

 درک هیچی فهمیدمنمی و هیچی تیر مغزم کشیدمی سوت سرم

 .کردمنمی

 دیدم آتشکده تو گردنبند اون بشه کاریش معین اینکه از قبل من

 تدس به چطوری گذاشته اون اگه گذاشته اونجا اونو شمعون یعنی

 ؟ رسیده سحر

 



 چیزی اومدی در اتاقت از چطور درما کنیمی چیکار اینجا-

 خوایی؟می

 

 کبود صورت دیدن با مغزم رو کشیدمی خط مامان مکرر هایسئوال

 و صورتش تو زد محکم بود گریه حاصل که سرخم هایچشم و

 گرفت بغل تو منو تقریبا

 

 

 کردی؟ گریه سرخن چشمات چرا خدا ویا -

 زدم لب خفه

 

 دارم درد ی..کم م..خوب-

 بود زنیم خود برای ونهبه تنها این

 یبرا مکان اولین به رو خودم بودم داده تکیه مامان به که حالی در

 .رسوندم نشستن

 .دکر تند پا طرفمون به دیدنم با اومدمی حیاط داخل از که سپهان



 

 

 نزدی؟ صدام چرا مادر آوردیش تنها دست چطوری-

 

 اومده خودش مادر نیاورم من-

 

 ساریکا؟ اومدی خودت-

 گفتم زنان نفس بدنم درد از ناتوان

 (اتاق تو پوسید دلم آره)اق..ات تو ید..پوس م..دل آره-

 

 

 دلم عزیز میشدی بلند نباید-

 کردم نگاه سپهان به لبخند با

 زده؟ من ضد بر حرکتی زندگیم توی اونم یعنی

 



 باشی کما تو سال یک شد باعث و کرد پرت......

 

 کنم زندگی یکسال شد باعث و کرد پرتم-

 

 ساریکا-

 سپهانم یخیره دقیقه چند شدم متوجه و زدم پلک

 

 :گفت نشستمی کنارم خنده با که حالی گیدر..قشن ی..خیل-

 

 خانمی تری قشنگ تو اما-

 

 :گفتم مامان ندیدن با کردم نگاه اطرافمو

 

 کو؟ ن..ماما-

 



 غذاش سراغ رفت بودین مانکنتون داداش محو شما وقتی-

 

 :زدم پچ اروم و خندیدم تلخ

 بر؟..خ  چه م..داداش ن..ز از-

 اول روز مثل نه اما بود سخت برام صحبت هم هنوز

 

 خوبه-

 

 به؟..خو-

 

 عالیه-

 

 (کنی؟می رسمی کی)ی؟..کنی..م می..رس کی-

 

 



 ..خب و شی خوب تو بودم واستاده-

 

 ...ب..خ-

 

 بشه بزرگ هم اون-

 

 اا..آه-

 

گب..نشده..دیر...تا...پس...شهر...نه..سپهان...است..روست..ا...اینج

 روستاست اینجا)ره...دا...گار...خواست...م...ه...حاال...همین..اون...و

 ارخواستگ هم حاال همین اون بگو نشده دیر تا پس شهر نه سپهان

 ( داره

 

 ادهز مادر از من میزارم مگه خواستگاریش بیاد که کسی کرده غلط-

 ...بخواد که آدم اون نشده

 



 

 شده؟ن زاده مادر از کی چی؟ بخواد-

 ما قدمی چند تقریبا که کردم نگاه مامان به درشت هایچشم با

 یعنی؟ شنید بود ایستاده

 

 مَن با عدب و کرد نگاه به تعجب با که بود سپهانم سئوال همین انگار

 :گفت مَن

 

 کنه اذیت...رو من ناموس بخواد که کسی-

 

 .وردمآ خرما نون و چای براتون بیاین بشم غیرتیم پسر قوربون اها-

 

 :گفت سقف به رو نشستمی که حالی در بعد

 

 هم دور سالمت سالم هامبچه دیدم و نمردم شکر و کرمت خدایا-

 شدن جمع



 اشهچشم بارون ستاره گشتمی سپهان و من بین اشکیش نگاه

 .بود بیشتر هم شیری راه کهکشان از حتی

 

 :گفت گرفت بغل و گلی مامان نحیف تن که حالی در سپهان

 

 بخو کامل ساری بزار تازه نگو اینطوری من بشم ربونتقو الهی-

 کربال ریممی باهم بشه

 

 مادر انشاءاهلل-

 کجاست سحر مامان-

 پرسید سپهان و من سئوال که خوبه

 

 مونهمی اونجا هم و شب بیرون دخترا با رفت-

 و ردک غیر برداشت حرکتم این از سپهان رفتم فرو خودم تو امید نا

 :غرید مامان روی

 .تتنهاس خونه تو بچه این بینهنمی مگه گرفت؟می اجازه یدنبا-



 

 

 ختت از خانمش آبجی کردنمی فکر بود گرفته دلش اونم مادر خب-

 بیاد بیرون

 ویر محکم و دستم بعد و داد لبخند با و مامان مهربون لبخند جواب

 .گذاشتم داداشم دست

 

 .مبد دست از برادرمم خواستمنمی بودم باخته خواهرمو من

 :مگفت نالون صدای با و بستم چشم بدنم توی درد پیچیدن با 

 

 م..اتاق ر..بب منو رم..دا درد-

 غلب توی شد چی بفهمم بخوام تا واستادن عجله با سپهان و مامان

 .بودم سپهان

 

 عروسک که پاشی نباید خشکه هنوز بدنت بگردم دورت الهی-

 



 حس رانهچ آرامش اما دادمی حمایت طعم خیسش های بوسه

 کرد؟می خرجم برادرانه تر خالصانه کارن کنممی

 خواستمی تنهایی دلم بستم چشم گرفتم قرار که تختم روی

 

 

 ...نبوده حواسش اونم نباش ناراحت سحر بخاطر-

 

 (تمنیس ایکینه من دونیمی)تم...نیس...ای...کینه...من...یدونی...م-

 

 دونممی-

 

 هیچ بودم اگه)دم..بخشی...نمی رو..تو وقت... هیچ بودم ه...اگ-

 (بخشیدم نمی رو تو وقت

 :زد لب شرمنده

 



 دونممی-

 

-

...حتی...ببخشی...تونی...نمی...که...هست...ا...چیز...ی...بعض..ا...ام

 هست چیزا امابعضی)شی...نمی...م..آرو...هم...ف..طر...گ..مر...با

 (نمیشی آروم هم طرف مرگ با حی ببخشی تونینمی که

 

 

 ؟چیه منظورت-

 

 چی..هی-

 

 ساریکا-

 

 برو-



 سحر دونستممی بخوابم خواستمی دلم بستم چشم مجددا

 بودم متنفر نیستازش تقصیربی

 

 ودمب مرده یا االن من کردنمی و اینکار اون اگه بودم متنفر خودمم از

 هک نبود عشقش و اتانس از خبری میزدم پا و دست معین غم در یا

 .نبود

 نداشت معنی زندگیم دنمشنمی اشنا اون با اگر اما

 توی جایی هاماشک بودم تنها اتاق توی که شدمی ساعتی چند

 .شدنمی گم امشقیقه

 مپوست رو خیسی حس با صبح برد خوابم که ریختم اشک انقدر

 .کردم باز چشم سریع

 

 چطور کنممی چیکار اینجا دشت وسط نشستمنه بهت با چمن؟ وسط

 اینجا؟ اومدم

 چهی بدون  جا در هاگرفته برق مثل گذشت مذهن از که فکری با

 .ایستادم اسیبی و درد



 

 باشم؟ برگشته ممکنه

 که بزرگ نهایتبی دشت یک نبودفقط هیچی کردم نگاه رو اطراف

 خودم دور بار چند داشت نم که زمینی نبود مشخص تهش و سر

 چرخیدم

 

 

 اتانس اتانس-

 باشه اینجا اون بودم امیدوار زدم داد

 

 نجاییای اتانس-

 

 اتانس-

 مگوش توی آروم بمی صدای که بشینم زمین روی خواستم ناامید

 .کرد زمزمه

 



 

 بانو اینجایم-

 روف عشقم یمردونه یسینه توی سرم و برگشتم بهت و ترس با

 رفت

 .شد تنم حصار هاشدست

 

 

 افسون خواهمتمی بیتابانه-

 پوست به داغش و عمیق هاینفس و رفت موهام الی به را سرش

 .کردمی خورد بر رمس

 

 کردم بغلش گریه با

 ترسیدم من...من برم گذاشتی چرا بودی کجا-

 

 تهداش خود با را گردنبند تا باشی که جا هر اینجایم من  هیشش-

 .بود خواهم تو نزد نیز من  باشی



 

 

 باشم کنارت لحظه هر باید من نه اینجوری-

 

 بانو باشد-

 گفتم اختیاربی  و گرفتم فاصله ازش کمی

 

 دارم دوست زمانی هر تو بشه چی هر دارم دوستت-

 

 نشست پیشونیم روی هاشلب خم صورتم روی بلندش قد

 بستم چشم کرد نفوذ ام پی و رگ توی که آرامشی حس با

 

 نشست هامچشم روی خیسش هایلب

 متوقف هاملب روی خواستن از پر عطش، از پر آخر در و بینیم روی

 .است بوسه آخرین انگار که بوسیدم جوری و شد



 

 تو خواهان باشی گیتی این جایی هر و دارم دوست را تو نیز من-

 .هستم

 

 

 مدل برگشتم بودم خوشحال فشردم بهش رو خودم منمبیشتر-

 کردممی حسش باید تر فرا چیزی خواستمی بیشتر چیزی

 وافط و تنم لختش تن خواستممی بردم پیراهنش سمت به دستم

 .کرد متوقفم بالفاصله اون اما کنه

 

 

 بانو؟ کنی  چه خواییمی-

 نالیدم

 خوامتمی-

 

 اکنون؟-



 

 االن-

 

 پس؟ کنم چه دادشه با-

 کجاست پسرم اومد کار به تازه قفلم مغز انگار

 

 

 نهات و خوار شیر بچه نکشیدی خجالت گذاشتی کجا اموبچه وای-

 گذاشتی؟

 

 خوار؟ شیر-

 

 گرفتم فاصله خشم آرهبا-

 

 گذاشتی تنها چطور اون بریم باید بدو-



 کرد تماشام لبخند با

 

 

 بابا-

 آتانس از رو نگاهم شد باعث دور از بچه پسر یک فریاد صدای

 اومدمی طرفمون به جت مثل ساله ۶ و ۰ کوچولو بچه پسر یه بگیرم

 بود؟ دادشه اون خوابم تو یبچه پسر همون شبیه دقیقا

 

 نگاه دادهش هب لبخند با اونم کردم نگاه آتانس به و برگشتم بهت با

 صورتش های چروک و چین یمتوجه کردممی دقت که حاال کردمی

 ۰ زا بعد اونم برگشتم من شدممی اششقیقه روی موهای سفیدی و

 سال؟

 

 کردم لمس رو هاششقیقه برگشتم آتانس سمت به دوباره

 

 شدی پیر-



 

 آری-

 

 نبودم؟ سال پنج-

 

 نبودی اینها از بیش-

 خوردنمی سر ام گونه یرو از آروم اشک هایقطره

 

 

 ندیدم و دادشه بچگی-

 

 نیز را شدنش مرد-

 

 نیز را شدنش مرد-



 زری هایچروک کردم لمس رو صورتش میگهاینبارچی فهمیدمنمی

 .کردمی کجی دهن بهم عجیب درشت و

 

 

 !شدی پیر-

 

 افسون-

 

 دلم جان-

 

 نیم برای تو باشم که کجا هر من فقط من، افسون منی، شیدای تو-

 شقمع کن یاد سوگند نیز تو است من دادشه محافظ رادمه بروم باید

 را

 نشست قلبم روی اشمردونه دست

 

 



 را فکرم و-

 سرم رو اش دیگه دست 

 

 نکنی بیرون سر از-

 

 

 خوردممی سوگند کنمنمی-

 

 .کرد خواهی پاسداری را دادمشه کن یاد سوگند-

 

 

 بکنم؟ و کار این نباید چرا مادرشم من کنممی-

 

 اباب-

 بگیرم فاصله آتانس از شد باعث دادشه نزدیک صدای



 

 من از هفاصل نزدیکترین تو باباش شبیه هایچشم با تخصم پسر

 .کردمی تماشام براق نگاهی با و بود واستاده

 

 

 بیبنمت بیا جون مامان بگردم دورت الهی-

 شد خیره سرم پشت به بهم توجه بدون دادشه

 دندی با اما نشناخت؟ منو یعنی عقب برگشتم  تعحب و بهت با

 برد ماتم خودم از آتانس زیاد یفاصله

 

 

 آتانس-

 توی که کوچولوی و گرم هایما؟دست بدون رفتمی داشت کجا

 گرفتم رفتنش مسیر از نگاه گرفت قرار دستم



 بدون پاهام کردمی دور اونجا از رو من و کشیدمی رو دستم دادشه

 روطی همسرم مخالف مسیر دادهش همراه مغزم از برداری فرمان

 کردمی

 

 

 میره؟ داره کجا بابات کن ولم نه-

 دادآتانسآتانسشه کن ولم

 گیر ماا  بیارم دستش به خواستممی و میزدم فریاد بودم شده دیوونه

 زیادتر و شدمی زیاد فاصله دائم بودم افتاده

 اومدم در بهت از انگار ام شونه خوردن تکون با

 ساریکااا-

 قلبم خوابه یک این شدنمی باورم شدم بیدار خواب از ستر با

 خورده تیر انگار سوختمی هم جور بد سوختمی

 

 .کردندمی نگاهم پریشون و بودند وایستادا سرم باالی که بابا مامان 



 آتانس نبود  جاش سر چیزی یه انگار سوختمی قلبم داشتم درد

 .کردممی حس  و  هاشوبوسه خیسی حتی آخرش، نگاه

 خداحافظی؟ یبوسه 

 

 ساتان رفتن لحظه جز رسیدم جنون به کلمه معنای به شدم دیونه

 داص رو اسمش و کشید جیغ به کردم شروع دیدمنمی  و چیزی هیچ

 به شروع گلوم که کردممی صداش و کشیدممی جیغ جوری زدن

 .کرد سوختن

 

 .شد اتاق وارد لخت تنه باال  با پریشون سپهان

 

 شده چی-

 

 یهو شد دیوونه دونمنمی-

 

 بدو مامان بیار آمپول یه برو-



 سآتان رفتن مسیر دیدممی که چیزی تنها اما  شنیدممی رو هاحرف

 با دش سخت برام کشیدن نفس قلبم اخ همسرم رفتن مسیر بود

 نفهمیدم هیچی دیگه و شد سیاه دنیا قلبم شدید سوزش

 

 بده سوپشو شد بیدار باش مراقب-

 مامان گفتی بار دص باشه باشه-

 

 اداشمهد بچه نامزدی که کنم چیکار نمیرفتم نبودم مجبور اگه بخدا-

 نذاری تنهاش سحر باشه حواست

 

 

 اههه برو دیگه کردی امدیوونه مامان-

 

 شدن ستهب صدای بالفاصله و امپیشونی شدن هابوسیده رفتم باشه-

 .شد انداز طنین گوشم توی در

 



 

 اشتحفه با داره چه رفتش اخیش-

 

 شد...دیت..حسو-

 .کردم زمزمه اینو خشدار صدای با کردمی باز چشم که حالی در

 کسی سپهان جز روزه چند نکردم کاری فریاد و داد جز روزه چند

 دارم حق دارن، حق نمیاد سمتم بیداری تو

 شدم دیوونه چون دارن حق

 .میشم دیوونه دارم آتانس نبودن حس با چون دارم حق

 

 بیداری؟-

 

 نشستم جام سر  ختیس به

 رم..بیدا-

 



 هااا بزنی مردگی موش به و خودت بلدی خوب-

 کرد شکار رو متمسخرش هایچشم تارم نگاه

 

 یم؟..بزن حرف-

 

 داریم؟ حرفیم مگه-

 

 هوم-

 

 بزن اوکی-

 

 بود شده رحمبی کی دقیقا بود شده گستاخ انقدر کی

 

 رو ن..م از و..ت که م..شدی به..غری ر..قد..اون...کی-

 ی؟..گیری..م



 (گیری؟می رو من از تو که شدیم غریبه اونقدر کی)

 

 

 بودیم؟ خوب باهم اول از مگه-

 

 نبودیم-

 بودیم زمانی یه-

 (نباشیم؟ آالن چرا)یم؟...نباش ن..اال را...چ-

 

 :گفت کردمی نگاهم پوزخند با که حالی در

 

 نمیشن دوست هادشمن نمیشه-

 (میشن؟ دشمن خواهرا مگه)ن..میش من..دش را..خواه گه..م-

 

 ؟ نشن چرا-



 بستم چشم درد با

 دارم کار برم بگی پرت و چرت خوایمی اگه-

 گرفتم دستشو شدمی خیز نیم که حالی در

 

 ون..بم نه-

 

 مونده؟ حرفی-

 

 

 ند..گردنب-

 

 چی؟-

 

 کجا از و قدرت گردنبند)آوردی؟ ا.کج از و درت..ق ند..گردنب-

 (آوردی؟



 

 هاا شدی دیونه گنمی راست باز یصیغه چه قدرت گردنبند-

  

 هاا شدی دیونه گنمی راست باز یصیغه چه قدرت گردنبند-

 مخت رو تا که یدنده همون از بود شده پا چپ یدنده از انگار نه

 .کردنمی ول داختنمی راه فیزیکی دعوای رفتنمی

 

 یرونب کشیدم پیراهنم زیر از و گردنبند و بردم گردنم دور و دستم

 

 (آوردی؟ کجا از اینو)ی..آورد ا..کج از نو..ای-

 :گفت برداشت خیز طرفم به که حالی در

 

 کنهمی چیکار تو دست این عه-

 

 



 (اونور برو نزن دست بهش)نور..او رو..ب نزن ت....دس ش..به-

 

 بهم بدش-

 (بدم که نیست تو از)دم..ب که ست...نی تو از-

 

 خریدم خودم-

 

 

 (دادی من به هدیه عنوان به)ی...داد من به یه..هد ن..عنوا به-

 

 ساریکا-

 

 درد)دی؟...اور کجا از و ی..کوفت این م..گمی اریکا...س درد-

 (آوردی؟ کجا از کوفتیو این میگم ساریکا

 



 خریدم گفتم-

 

 

 (خریدی؟ کی از) ریدی...خ کی از-

 

 دارش طعنه مرموز کهلحن نشد بد تو برا خریدم کی از چه تو به-

 .بود ندگردنب تصاحب برای طعنه یک از فراتر

 

 

 (خریدی؟ کی از) ریدی...خ کی از-

 

 خرن؟می کجا از گردنبند-

 

 این سحر)ی؟..آورد ا..کج از تی...کوف نبند...گرد این حرر...س-

 (آوردی؟ کجا از کوفتی گردنبند



 

 

 ...خر که گفتم-

 

 کی؟ از-

 :غرید صورتم روی و ایستاد

 

 راست نیست حالیت گممی چی هر ندارم حرفی دیونه تو با من-

 حاصل که دردی با میرفت در سمت که حالی عقلدربی که میگن

 :گفتم بود کلماتش

 

 !شمعون؟-

 

 معج  خودشو تا کشید طول ثانیه چند متعجب و زده بهت برگشت

 کنه

 جدیدته؟ توهم باز این-



 شمعون؟ االنم بچه و شوهر اول

 

 

 تا رمیشما..م رو ها ثانیه فتی..میگ که م..شنید ت..حقیق یا م..توه-

 انیهث میگفتی که شنیدم حقیقت یا توهم) عون..شم بشه ال..س یک

 (شمعون بشه سال یک تا میشمارم رو ها

 واضح پرید رنگش

 

 بودی هوشبی اصال تو بابا گیمی چرت-

 

 گفتی؟ پس-

 گرفت اون و زدم دستی یک

 

 نمیاد یادم چیزی من نه-

 



 نمیاد یادم چیزی من نه-

 

 چه از ون..شمع با تفا..حر بدونم م..خوامی قط..ف یادته-

 (قراره چه از شمعون با حرفات بدونم خواممی فقط یادته)اره..قر

 

 

 من-

 

 ی..خواینمی و همین مگه ی..برس ر..امی به کنم ک..کم تا بگو-

 ( خوایینمی و همین مگه برسی امیر به کنم کمک تا بگو)

 

 قشهعش ضعفش نقطه دونستممی کنم رامش که بود راهی تنها این

 اومد سمتم به دهش نرم

 

 زدی توهم بازم-



 

 قول)م..کن ک..کم تا گو..ب فه..حر من رف...ح له،...قو... من قول-

 (کنم کمک تا بگو حرفه، من حرف قوله، من

 

 نه یا هبزن حرف صالحشه به ایا کردمی فکر داشت انگار بست چشم

 

 خریدمش کجا از میگم اما دونمنمی چیزی من -

 

 بگو-

 اردو رفتیم مدرسه هایبچه با که پیش سال چند-

 :زد نیش باز و بهم کرد رو

 

 همدرس به کمک و مراقب عنوان به هم تو بود قرار که سفری همون-

 نیومدی ها بعضی خاطر به اما بیایی

 



 

 ( بیام نشد یادمه اره)  خب ام..بی د..نش مه...یاد اره-

 

 بیایی که نخواستی-

 رشس سحر گرفتم نادیده رو گلوم سوزش کرد آزاد رو نفسم کالفه

 نمیده دست از رو بودنش یکینه ذات بره

 

 

 دیدیم فروشی جواهر یک-

 خب-

 

 دم رد دیدم و گردنبند این فروشی عتیقه یک ویترین پشت من-

 که بود باری اولین این شلوغم چیزای عاشق من شدم مجذوبش

 شدممی ساده چیز یک جذب

 



 نیاخوش خانم اب مدیرم خانم بدن پس و لباس یک بودن رفته هابچه

 داخل رفتم و کردم استفاده فرصت از منم بود زدن حرف حال در

 و گردنبند گفتم بهش بود پوش خوش پیرمرد یه اونجا مغازه

 ...و خواممی

 

 «مغازهداخلقبلسالسهبهبکفلش»

 

 «سحر»

 جناب سالم-

 

 بفرمایید دخترم سالم-

 

 ...پشت گردنبند این من-

 

 نیست فروشی-

 



 چرا؟-

 

 

 دیگه نیست فروشی دخترم نداره اچر-

 

 ویترینه؟ پشت چرا پس نیست فروشی اگه-

 

 دنبالش میاد داره صاحب-

 

 قشنگه خیلی بفروشین بهم نمیشه-

 

 

 نداشتی خریدشو پول شما بود هم فروشی اگه مطمئنم نه-

 

 قیمتشه؟ چقدر مگه-



  

 قیمتشه؟ چقدر مگه-

 

 قیمت نه داره قدمت گردنبند اون زیاد-

 

 واقعا؟-

 

 بله-

 

 

 ؟۰۲ چندسال-

 گفت و کرد یخنده تک

 

 سال۳۰۲۲ نه-

 



 کنیدمی شوخی-

 

 دخترم نه-

 

 بسازن؟ برام بدم بگیرم؟ عکس تونممی قشنگه خیلی-

 

 نداره گرفتن عکس است ساده-

 "گفتم اختیاربی اومد ذهنم توی یهو تو تولد به فکرم"

 

 

 چیزی همچین یه سرخس توی است ساده چیزای عاشق خواهرم-

 نیست

 رایب شنیدم رو صداش میرفتم بیرون مغازه از داشتم که یحال در

 .برگشتم عقب به همین

 



 اومدی؟ سرخس از تو سرخس-

 

 میشناسید؟ شهرمو بله-

 

 

 مرد مغازه توی برگشتم تعجب دخترمبا تو بیا بیا، میشناسم که اره-

 .کرد قفل و در اومد و شد بلند پیشخوان پشت از سریع

 

 رهدله نشست روم به رو و اورد لیصند وقتی زیاد، خیلی ترسیدم

 زد هک حرفی با اما اینجا، اومدم گفتممی کسی به کاش که گرفتم

 ...داد بهت به جاشو ترسم

 

 

 ساریکایی؟  تو-

 

 میشناسید؟ منو خواهر..ا...شم-



 

 خواهرشی؟-

 :گفتم گیجی با

 

 خواهرشم بله-

 

 اومده؟ هم خودش-

 

 

 ...یعنی نه-

 

 بیاد بود قرار اون اما-

 برای بیاد ما با قراره خواهرم دونستمی کجا از اون وردمآ در شاخ

 پرسیدم بهت با همین

 



 ...کجا از شما-

 

 دونم؟می کجا از من-

 

 

 دونید؟می کجا از شما بله-

 

 دونممی چیزا خیلی من-

 

 کنجکاو و بودم ترسیده بودم چیگیج یعنی-

 

 ...و سالشه چند خواهرت سالته چند دونممی-

 

 ایستادم ترسیده

 



 ....شما-

 

 ام تو منتظر وقته خیلی من دختر بشین-

 

 من؟ منتظر-

 

 بشین اره-

 اعثب حرکت همین دادنم فاصله رو صندلی و نشستم لرز و ترس با

 بزنه پوزخند شد

 

 کنم معرفی و خودم بزار اول-

 

 خب-

 

 شمعونم من-



 هم من خوشبختم-

 

 ساریکا خواهر سحر میشناسمت-

 سری رقع شدیداا بودم هترسید کوبیدمی امسینه به کوم کوم قلبم

 .بود زیادم ترس یدهنده نشون میرفت راه کمرم تیره روی که

 

 

 میشناسید؟...خواهرمو...کجا...از...شما-

 

 هیچ تحت پس نداری وقت دونممی و بگم هایچیز خواممی-

 نپر من حرف وسط شرایطی

 

 شه...با-

 

 



 مردانی امیر پدرت دوست عاشق تو دونممی من-

 .نداشت خبر احدی امیر به حسم این از کردم نگاهش تعجب به

 

 ساریکاهه عاشق امیر دونممی هم رو این-

 از اون بود من حال دقیقا کرده  کوب سنگ یارو گنمی  رفت دلم

 فهمهمی کجا

 

 و کنه ازدواج ترک پسر یک با قراره خواهرت که دونممی هم این-

 ریدا که بگم دبای اما بازه برات راه اون ازدواج با کنیمی فکر تو

 کنیمی اشتباه

 

 گرفت مقابلم رو دستش بزنم حرفی خواستم تا

 

 نکن عجله-

 با نیتومی بعد بشه تموم حرفم بزار نپرس و دونممی کجا از اینکه

 دروغ یا گممی  راست من بشی مطمئن کردن سئوال



 

 دادم تکون تایید به سری

 

 خواهرت سرنوشت  چون کنن،نمی ازدواج باهم معین و خواهرت-

 چی؟ یعنی کردم نگاهش شده شدهگیج تعیین قبل از

 

 

 ...من-

 

 هم با اونا بیفته هم اتفاقی هر  رسننمی  به اونا هیس-

 میرا با خواهرت نکنی و گممی بهت که کاری اگه و کننازدواجدنمی

 کنهمی ازدواج

 

 .گرفت و وجودم تمام ناباوری و بهت حسادت حس

 



 درک تو که هست هایرسیدیچیزت و کنینمی باور دونممی-

 !کنینمی

 

 هاچی-

 

 دادم تکون نه به نهسری مگه دونیمی اینو خاصه خواهرت-

 

 

 یعنی نه-

 

 هم بار یک حتی داره باالی یادگیری قدرت داره، طالیی خون اون-

 مهمتر همه از نشده زخمی

 زد پچ صورتم روی شد خم طرفم به سرش

 

 واقعین که بینهمی هایخواب اون-



 دونستنمی کسی من جز و بود اینها تمام گفتمی سترا

 

 شما نیست اینطوری نه-

 

 ...هوم حقیقته یک این سحر نکن انکار-

 

 هووم حقیقته یک این سحر نکن انکار-

 ونوا فقط کردی باز چشم وقتی از عاشقشی داری دوست رو امیر تو

 ادیم اون معین رفتن کنار با زودی به حاال ندید رو تو اون اما دیدی

 محبت ساریکا به اونقدر و مادر از تر مهربون یدایه میشه وسط

 ...مگر برسه مقصودش به که کنهمی

 

 تدونسنمی کسی ساریکا و من جز که گفت و چیزای اون ترسیده

 سترا واقعا اگه پس بودیم فهمیده تازگی به ما و طالیی خون حتی

 میدم؟ دست از و امیر من بگه

 



 

 ...مگر-

 

 چونه هامبا  داشتنش روی وقتی تو بدی بهش و ردنبندگ اینکه مگ-

 بدی خواهرت به هدیه عنوان به اونو کردی فکر این به میزدی

 درسته؟

 

 باشم شده محسور انگار کردم تایید رو حرفش خودکار

 

 ...من درسته بله-

 هب هدیه عنوان به و بگیر من از اونو بکن و کار همین هم االن خب-

 بده اون

 

 خواستممی بیشتر برهان و یلدل داشتم شک

 

 بدم؟ باید چرا-



 جاک از بدونی و رو ما خصوصی اتفاقات تمام شما که گیریم اصال

 ... یا  باشی نپرسیده کسی از رو هااین معلوم

 

 

 مگه هکم باشم پرسیده کسی از اینکه امکان که میدی خوب خودتم-

 انشخصی هااین نه

 رنگی شمچ مرد مورد در خواهرت هایخواب مثل

 

 این بهت نم نیست بیایی شهر این به اینکه برای فرصتی دیگه سحر

 دممی بهت اممشماره دار نگهش خودت پیش تو دممی و گردنبند

 تماس خواستگاری برای اشخانواده و مردانی امیر ماه پایان تا اگه

 یشپ خواییمی که اونطوری چیز همه تا بده ساریکا به اونو گرفتن

 بره

 

 

 ری...خواستگا ی...چ-



 

 کنی گوش حرفمو بهتره پس خواستگاری اره-

 برام یکس کنار امیر تصور حتی بستم چشم درد با گرفت اتش دلم

 .بود کننده دیوونه

 

 

 هستید؟ چی دنبال کنیدمی کمک بهم چرا-

 

 دونی؟می چی تناسخ از-

 

 تناسخ-

 

 :گفتم بهش رو همین پس دونستمنمی هیچی آرهاصال-

 

 هیچی تقریبا-



 

 شد سخت کار-

 داد ادامه که کردم نگاهش کنجکاو

 

 زندگی نیست طبیعی اون است شده تسخیر روح یک خواهرت-

 کنهمی نابود رو ها خیلی

 

 رسونه؟می زیانی چه شما به-

 

 داری؟ اعتقاد زمان در سفر به-

 بودم هدید باره این در فیلم چند من گرفتم رو منظورش فکر کمی با

 دادم تکون سری تایید به همین برای بودم خونده کتاب و رمان

 

 داری؟ اعتقاد زمان در سفر به-

 بودم هدید باره این در فیلم چند من گرفتم رو منظورش فکر کمی با

 دادم تکون سری تایید به همین برای بودم خونده کتاب و رمان



 

 

 اومدم آینده از من خوبه-

 که دبو وندهخ و ذهنم نیستانگار ممکن این اینده از خندیدم باور نا

 :گفت

 

 زیادی اسیب ما به اینده در خواهر اومدم آینده از من ممکنه-

 تو منتظر مناسب زمانی در و  اومدم گذشته به همین برای رسونهمی

 .شدم

 

 

 ...اینجا به من دونستیدمی شما-

 

 داشتم احتمال سه و دونستممی اره-

 روح از وقت هیچ خواهرت و نکنه عمل جادو اینکه اول احتمال-

 بیاد سفر این به باهات و نفهمه اش شده تسخیر



 

 باشه نیومده دنیا به اصال یا باشه مرده اون اینکه دوم احتمال

 بیایی تنها تو اینکه سوم احتمال و

 کردم نگاهش متعجب

 

 

 یبین پیش کنیممی و اینکار اموناینده نجات برای ما جان سحر-

 داد دامها شدمی پا که حالی ایندهدر در سفر اینده

 

 کنهمی خراب رو ما دنیای  تو خواهر که یاینده-

 

 

 ممکن  غیر و محاله...اما...اون-

 



 مه ممکن غیر توی حتی نداره وجود ممکنی غیر و محالی چیز هیچ-

 کرده شروع حاال همین از اون داره وجود ممکن یک

 

 یجروگ تو بعد و برادرتو بعد کنهمی نابود و پسر اون زندگی اول

 زیاد خیلی اونم ودب شده

 

 ...من-

 

 

 و اون یاینده به رو خواهرت بتونیم ما که راهیه گردنبند این-

 .مشبگیری کنترل تحت بتونیم اونجا و بکشونیم ما یگذشته

 

 چیزی میشه ما دنیای وارد یدیگه طریق از اون صورت این غیر در

 نیست ما نفع به اصال که

 

 شدم گیج واقعا من چی یعنی-



 

 

 نیاید وارد شده که طریقی هر به اون شومه وجود یک ریکاسا ببین-

 داره زمان در سفر و میشه ما

 

 ب..خ-

 

 

 نترلشک و کنیم کنترلش تونیممی ما بیاد گردنبند لمس با اگر-

 شبر تونیممی کنیم محدود اونو روشی هر به نتونیم اگر کنیم

 خودش زمان به گردونیم

 

 

 ...بهش گردنبند...من...اگر-

 

 برهمی رو اون ما دشمن ندیدی بهش و گردنبند تو اگر-



 

 ...شما  دشمن-

 

 

 منده قدرت شدیدا که بینا نا پیرزن یک اره-

 عیتواق تا بود هالیوود خیالی هایفیلم  شبیه اینها خندیدم باور نا

 :گفت  زد پوزخندی هاچشم به نگاه با شمعون

 :گفت  زد پوزخندی

 

 بندگردن این کن کمک فقط تو سحر ماست زندگی حقیقت  اینها-

 و تو رسیدن مانع وقت  هیچ اون کنممی کمک هم من برسه اون به

 نشه؟ هم با پس اون

 

 

 وقت هیچ کنه ازدواج معین با اگر-

 



 ...خواهرته شوم سرنوشت اسیر معین گفتم بهت قبال-

 

 

 رسه؟می اسیب بهش برسونم بهش  و  گردنبند این اگر-

 

 میشه لکنتر فقط نمیاد سراغش خطری هیچ-

 «بک فلشپایان»

 

 «ساریکا»

 

 

 از و گرفتم و گردنبند زدن حرف یکم از بعد و دادم  تکون سری-

 اومدم بیرون مغازه

 ستراحتا  برگشتیم وقتی شدم درگیر مدیر با حسابی شدنم گم سر

 و دگردنبن کامال بعد روز چند و انداختم امکوله ته و گردنبند گاه

 .رفت میاد عجیبی طرز به  ماجراهشو



 

 وردنخ آب برای داشتم که وقتی بعد روز چند خونه برگشتم وقتی

 شنیدم و مامان صدای که رفتممی خونهآشپز به

 میزد حرف امیر مامان با داشت اون

 هک بود اونجا بودن زده زنگ تو از خواستگاری برای اونها دونیمی

 .دجوشی دلم توی تو از تنفر و اومد یادم شمعون حرفهای دوباره

 همین دادم بهت اونو فرصت اولین تو پس

 

 

 یک ته و ر..س بی هایف..حر اطر..خ به ط..فق تو ی...یعن-

 دادی؟ گوش به..غری

 ( 

 گوش غریبه یک ته و سر بی هایحرف خاطر به فقط تو یعنی-

 (دادی؟

 

 



 ییک کدوم کرد باز اینده به رو نگاهم شمعون دیدم و حقیقت من-

 ها؟ دروغه حرفاش از

 کردی بود نا و سپهان زندگی دادی  کشتن به و معینی تو

 کنیمی کنترل رو همه داری هابازی مسخره این با حاال

 .دونستمی بازی مسخره منو بیماری خواهرم نمیشه باورم من خدای

 

 

 بهم و  ی..کوفت گردنبند ن...او تو اگه کنم..نمی ی..کار من-

 اونقدر کردممی و..ادیمع ی...زندگ داشتم االن من  ادی،...دنمی

 نبودم مردن قبل ال..س ۳۰۲۲ که نبودم ری...پس و مرد و درگیر

 

 

 جااون به یدیگه روش با تو دادمنمی بهت و گردنبند اون من اگر-

 کردیمی نابود و چیز همه و رفتیمی

 



 ونا بکشونه منو تا بوده شمعون ینقشه این فهمهنمی چرا لعنتی

  قالب در من اصل در بنداز راه رو کومتشح پاک خون با تا زمان

 نارنجک نه بودم حکمومتش کلید

 

 شده...نابود....چیز همه االن ی..لعنت-

 

 شده...نابود....چیز همه االن ی..لعنت-

 

 هاچیز خیلی اما سپهان عمر از سال دو معین زندگی شده نابود اره-

 جاشه سر

 

 شدم روانی شدم دیونه

 تو تو ام....نواده..خا...شوهرم....مگذاشت اونجا و...پسرم...من-

 به نم که بود راهی فقط گردنبند اون فهمی نمی چرا کردی بودم...نا

 اینو فهمیمی بزنم و حکومتش استارت بتونم و برم سفر اون

 کردی بود نا و من زندگی کل کورکورانه عشق یک سر



 کردی بود نا شوهرمم پسرمو زندگی بلکه من تنها نه

 بره بین از لکنتم شده باعث عصبانیتم ودمنب متوجه حتی

 ایستاد من روی به رو حرص با  و شد پا سحر

 

 یهیچ لیاقت که کسی هستی عوضی یک تو بود شمعون با حق-

 نداره

 

 

 تو؟ یا ندارم لیاقت من-

 ودناب و ما زندگی اتکودکانه عشق با خودخواهیت با حماقت با تو

 یحس چه فهمیمی یدمند پسرمو بارم یک حتی مت فهمیمی کردی

 بهم و گردنبند اون شعوربی توی اگه کردم ول شوهرمو داره

 بودم معین غم تو االن من دادینمی

 

 .نبود گردونسر دنیا اون من عشق از چارهبی اتانس

 " بشم اشسینه به سینه و بایستم کردم سعی"



 

 قطف کردی نابود رو ما یهمه زندگی تو مبیفهمی داشت مادر پسرم

 زده و حرف فالن پدریبی یک اینکه خاطر به

 بدم دست از رو تعادلم شد باعث و کوبید ام سینه تخت محکم سحر

 

 

 ردمک دفاع تو هایحیله برابر در عشقم از فقط من نکردم کاری من-

 

 

 خواستممی من اگه کوچیکتره من از انیر احمق اخه یحیله چه اخه-

 ذره کی چرا نعین نه شدممی طهراب وارد او با قبل سالها که ببینمش

 کردی گوش و غریبه یک هایحرف فقط نکردی استفاده مغزت از

 جهنم به زندگی من اصال امونهمه زندگی به زدی گند صدابی و

 شدن؟ پاسوز که بینینمی و بقیه بینینمی و بابا و مامان

 

 



 دونستم الزم که کردم کاری فقط من-

 

 .یمشد نابود ما که کردی کاری تو-

 

 کنترل بدون  و ناباور خندید سحر

 

 ایبر میدی من تحویل و هاپرت و چرت این تو بود گفته شمعون-

 :بگم بهت گفت همین

 ونبیر اشسینه از و آتانس قلب سال چند از کمتر مرگت از بعد"

 مومیاییش زنده زنده و کردن بهوش دارو با و پسرت و آوردن

 دفینه بگم خواییمی گفت بهم قبرشم آدرس حتی "کردن

 کجاست؟ پسرت مومیایی و شوهرت هایاستخوان

 

 نداشت حقیقت این این کردم نگاش ناباور

 

 گیمی دروغ دروغ-



 نداشت حقیقت این این کردم نگاش ناباور

 

 گیمی دروغ دروغ-

 

 

 وابشوخ حاال تا خودتم مطمئنم واقعیته این میگم و حقیقت گلم نه-

 دیدی

 دیدم خواب اینکه از بعد روز چند  نای خوابهای سمت رفت فکرم

 دیدممی اشفته های خواب دائم کرد رها و دادشه منو آتانس

 

 «ساریکاخواببهبکفلش»

 

 اتاقی ام اتاق یک وسط که دیدم رو خودم هاخواب این از یکی توی"

 شراب از پر هایخمره بود بزرگ یخمره چهار اشگوشه چهار که

 طال هایسکه و



 و طال از بودن پر لبالب که هایصندوقچه توسط  اتاق ردو تا دور

 .بود شده اشغال جواهرات

 

 سیم طال یاقوت با اشبدنه روی که بود سنگی تخت یک اتاق وسط

 .بود شده کوب

 

 مکک با و اتانس که حالی در بود آشفته شدیدا که یچهره با کارن

 .گذاشتن تخت روی کردندمی حمل رادمه

 

 کردممی نگاه رو همسرم جونبی جسم ناباور

 

 رادمه برویم باید-

 

 بگذارم تنهایش چگونه-

 

 .است همراهش افسون بود نخواهد تنها او-



 

 

 پیشونی اشکی های چشم با گنده هایبپذیرمرد مرا عذر برادر-

 .رفتند بیرون اتاق از و بوسیدند رو آتانس

 

 در هفاصلبال کنم کنم درک رو اوضاع تونستمنمی بودم شده الل

 تاریک فضا و شد بسته سنگ یک توسط

 

 اپید آتانس طرف بهبه رو راهم زور به هامشعل سوی سو کمک با

 بود روحبی شدیدا طال سربند اون داخل مردم صورت کردم

 

 رو بود، نظامی هایمراسم مخصوص که اشمردونه سفید هایلباس

 .بودند کرده تنش

 کردم بدنش لمس به شروع کردممی کریه که حالی در

 



 رتیصو گوشتی هایلب اشکشیده دماغ بودند بسته که هایچشم

 میزد سفیدی به دل حاال که رنگش

 ...یسینه اش کشیده گردن

 

 من زدمخدای کنار رو لباس سریع دستم شدن خیس با

 ...اون نداشت قلب اتانس...آتانس

 شوهرم؟ خون. کردم نگاه خونیم دست به

 قطف که کردم خدا التماس صبح تا و شدم بیدار خواب از جیغ با اون

 "باشه کابوس یک

 «بک فلشپایان»

 

  

 سحر گیمی دروغ داری-

 

 دروغه کن فکر-



 کردن ورگ به زنده و پسرم یعنی باشه داشته حقیقت خوابم واقعا اگه

 نکرده؟ ازدواج آتانس زده تاریخ تو همین برای

 انداختم نگچ سحر گردن به شدم دیونه  ذهنیم هایداده درک با

 دنکر خورد به کردم شروع بود اومده کجا از دونمنمی که قدرتی با

 گردنش

 

 کم امخانواده سر از مو تار یه اگه کشمتمی من هرزه کشمتمی-

 .بدی جون عادی زندگی یک ارزوی در کنممی کاری شه

 نه من اما بده نجات رو خودش داشت سعی هاش دست با سحر

 و هایبچه پسر فقط و کبودش صورت نه میدم و زدنهاش نفس

 بابا بابا و دیویدمی طرفم به زار گندم توی بلند موهای با که میدیم

 .کردمی

 

 

 و شوهر  حماقت ال تو لعنتی کشمتمی خانم هرزه کشمتمی-

 کشتی پسرمو



 کشیدممی فریاد

 

 حسر در عمرم اخر تا باید من حاال کردی چارهبی و من کارت با تو-

 مبسوز اونها

 ونه..دی...م...کرد...ب..خو-

 

 

 رو سرش محکم بدم نشونت و دیوونگی بزار پس کردی؟ خوب-

 داخل انداختم چنگ کردم حمله بهش دوباره و کوبیدم دیوار به

 اما کردم حس و خون گس مزه زدم گاز گردنشو حرص با موهاش

 بجوم شوخرخره خواستممی نکردم ولش

 بودک گردنش شدمزیر جدا رسح خونی تن از بلخره شدنم کشیده با

 عقب هب خشمگین نگاهی ریختهبا بهم شدش بافته موهای بود خونی

 امیر مبهوت صورت دیدن با و برگشتم

 اون به حرس جاییبی عشق تقصیر هامبدبختی این تمام که افتاد یادم

 ملهح با همین برای بود مبهوت هنوز امیر کردم حمله اون به بار این



 شروع و اش سینه روی نشستم شد پرت عقب به خورده یکه من

 گلوش فشار به کردم

 

 

 بودن شما یاحمقانه هایعشق اگه نبودی تو اگه توهه تقصیر همش-

 کشمتونمی کردید نابودم شماهاا بودم شوهرم پیش االن من

 

 داشتن گناهی هیچ چارهبی اون اصل در تقصیره بی امیر دونستممی

 عشقی مثلث یک اون عاشق سحر و بود شده من عاشق اینکه جز

 ناقص

 

 نگرفت فرجام عشقم بودم آتانس عاشق من

 بی عشق هم سحر و داشت دلش توی من  طرفه یک عشق امیر

 و امیر سرانجام

 



 شنیدن با مردانی اقای و خانم کشمتونمی خدا به کشمتونمی-

 منی و مال خون سحر دیدن با و اومدن اتاق به سریع جیغم صدای

 .یدمم فشار گلوشو کشت قصد به و نشستم امیر ینهس روی که

 کردن جدا پسرشون از و من بزور و اومدن طرفم به خیز با

 

 یدکرد بدبخت منو چون نامردا کنید ولم کشمتونمی کنید ولم-

 .کنید ولم گممی کنید ولم نگذره ازتون خدا کشمتمی

 

 اما مبیا در مردانی اقای بغل از داشتم سعی فریاد و میزدم جیغ

 .نکرد ولم اما خراشیدم بدنشو جای چند ناخونام با تونستمنمی

 

 و مامان به کی دونمنمی تند دور روی افتاد چیز همه بعد به این از

 با انبودنمام خونه توی دقیقه چند از کمتر اما زدم زنگ سپهان و بابا

 امپول  اب سپهان گرفت فاصله من از باور نا سحر و امیر وضعیت دین

 نیدمش و چیز یک فقط هامتقال اخرین توی کنه هوشمبی کرد عیس

 



 شده دیوونه-

 

 است؟ نیاز چیزی چه شدن دیوانه برای چیست؟ دیوانگی مگر-

 یلز ترتیب به دیوانگی برای نیاز مورد مواد بگویم من بگذارید

 .است

 دست از را او عشق اوج در(  شودو کسی عاشق جنون مرز تا( یک

 به و شکنممی را جنون و عقل مرز پس چشیدم را دو هر بدهمن

 .گرددممی سپار ره دیوانگاه وادی

 

 رسیدن برای خواندم هاکتاب همین میان جای در قریب روزگاری

 پس باز حال گذشتم من بگذری دیوانگی مرز از باید اتمعشوقه به

 آی

 

 ساریکا

 



 شممی تر دیوونه روز هر من و میرن و گذرنمی هم پس از روزها

 گنمی که نجواهاشون شنوممی

 

 شده؟ دیونه-

 

 شده؟ مجنون-

 پریده؟ عقلش-

 والنج نگاهش نینی توی ترس میاد اتاقم به مادرم وقتی بینممی

 میده

 هوشیبی داروی غذا توی  یا نکشم جیغ اینکه برای سپهان اممتوجه

 امپول بهم خورمنمی چیزی ش زور به بینهمی وقتی یام ریزهمی

 میزنه

 ی؟باش اروم تو و نباشه قلبت میشه مگه هیچی نیست من ستد

 لیلد ارامش با مثال که اومد اومدنم هوش به از بعد سپهان وقتی حتی

 هم اون کردممن حمله بهش که نبود من دست بپرسه رفتار این



 ینا االن بشم هوشبی من شدنمی باعث اون اگه دونستممی مقصر

 کشیدمنمی درد همه

 دیدن تاب من برگردم خوادنمی دلم وهرمدیگهش پسرماخ اخ

 .ندارم نبودنشونو

 

 

 هااکشتتمی تو نرو خاله نشو دیونه-

 

 نزده چیزی به لب صبح از خواهرامه کن ولم خاله-

 شده دیونه خاله کشتتمی-

 تو برم کنار برید بیرون بندازمش که نمیشه بشه-

 سپهان-

 

 خاله کنار برو-

 .شد تر رنگ پر در دنش باز با لبم روی نشسته پوزخند



 

 

 آورده چی برات داداشی ببین بیا من یخوشگله خانم-

 تیکیپالس یکاسه یک توش که رو مالمین سینی احتیاط با سپهان

 که پالستیکی لیوان یک و نون کمی و  پالستیکی قاشق و سوپ

 .گذاشت پاتختی کنار رو بود مشخص نا داخلش محتوای

 

 بکشمشون؟ نمبز چینی هایظرف با ترسیدنمی

 برگردوندم رو خیال بی

 از میشی تلف داری بخور خوراکی یکم بیا خوشگلم جان ساریکا-

 هااا کنم وصل سرم بهت میشم مجبور گشنگی

 

 

 ریختی؟ چی توشون باز-

 :پرسید زده بهت

 



 چی؟-

 

 دارو کدوم دفعه این-

 ...نمی...من-

 

  یکنمی چیکارها دونممی و زنممی حرف چی از که دونیمی خوب-

 اوکی؟ نکن انگار

 .بودن من دست چیزی هیچ روزها این رفت باال صدایم ولوم اختیار بی

 

 

 ریختممی دارو توهه با حق باشه باشه-

 

 امدیونه کنیمی فکر چون-

 

 ...من کنمنمی و فکر این ببین نه-



 

 هستم؟ هاتچشم عاشق دونستیمی -

 انداخت نگاهی بهم گیج

 

 هام؟چشم-

 

 وقت هیچ سپهان گننمی دروغ وقت هیچ-

 .گرفت رو شرمنده

 

 بزنم حرف امیر با خواممی-

 چرا چی؟؟-

 

 دارم کارش-

 

 رفت یعنی نیست اون  راستش-



 دارم کارش شنیدم صداشو هست که دونممی-

 

 اون ساریکا-

 

 

 .ندارم کارش قسم چشمات به خورممی قسم ندارم کاریش-

 بست چشم درد با سپهان

 ..که خوردی قسم ولی بیاد میگم-

 

 خورهنمی بهش انگشتمم حتی خوردم قسم-

 

 غذات فقط گممی باشه-

 

 بیاد بگو خورمنمی-

 .باریدمی کالفکی فقط درشتش هیکل تمام از



 

 .دادم ردستو برادرم به زندگیم توی بار اولین برای دادم برودستور-

 

 

 رممی-

 

 خوبه-

 داشتم نیاز من کردم دعوت ارامش به رو مغزم سپهان رفتن با

 .کنم مرتب ور هامحرف

 .شدند اتاق وارد امیر و سپهان بعد دقیقه چند

 

 

 سالم-

 .دادم تکان سری فقط سالمش جواب در

 



 بزار تنهامون-

 

 ساریکا-

 

 سپهان بیرون برو-

 بگو بهم شد چیزی اگه... توهم اما میرم باشه-

 .کنم زمزمه دوباره شد باعث تعللش

 

 برو-

 

 دادی؟ قول-

 یزیچ ترسیممی کردم یدتای رو حرفش زدن پلک با شکست قلبم

 .بشکنه بغضم بگم

 بودم؟ شده هیوال اونقدر واقعا

 بشینه امیر زدم اشاره دست با



 یصندل روی من از فاصله بیشترین با ترسیده هایچشم با امیر

 .نشست

 

 رو ابی پس نترس باشم نداشته کاری بهت و باشم ادم دادم قول-

 .بزنم حرف بلند تونمنمی تخت

 

 شستن فاصله با تخت روی و ایستاد سریع که بخوره بر بهش انگار

 

 ...اونجا فقط نترسیدم -

 

 کن ولش-

 

 بزنیم؟ حرف خواستی-

 

 کنم شروع کجا از دونمنمی اره -



 

 مربوطه بهم کنیمی فکر که جا هر از-

 

 کاری هر معشوق برای عاشق ادم پاکه مقدسه، عشق میدونی-

 و زد و ازدواج رفح معین که روزای همون روزها اون یادمه کنهمی

 گفتنمی بقیه چی هر کردم غذا تعصب من کردن مخالفت همه

 ودمب عاشقش اگه چون نبودم اما عاشقشم کردممی فکر نه گفتممی

 کردمنمی تصور اونو بدون دنیا دلم ته

 

 دمخور غصه کردم گریه شدم نشدم، تنگ دل  گمنمی مرد هم وقتی

 هدختر گفتنمی بقیه و وردخ بهم چیز همه عروسیم روز اینکه اما

 .بودن خالص عشق از گیریم گوشه و غم یعنی نبود تاثیربی شومه

 

 

 ...ساری-

 



 بزنم حرف بزار هیش-

 باشه-

 

 ینمشبب اینکه قبل حتی جوانی از وقتا خیلی دممی خوابشو هاشب-

 

 معین؟ خواب-

 

 طالیی ابی هایچشم با بلند قد ومرد یک رو اون خواب نه-

 :ببینم و گمی سردر گاهشن از تونستممی

 

 رنگی چشم مرد یه-

 

 آره-

 

 :گفتم امیر کنجگاوی جواب خوابتدر توی-



 

 تکراری خواب یک توی اره-

 خوابی؟ چه-

 

 

 یهچهر با مردی  بزرگ صلیب یک بودم شده بسته تخت به من-

 حظهل اومدمی اون که کنه نصف شمشیر با رو بدنم خواستمی سیاه

 .خطم آخر کردممی فکر که یلحظه حساس

 

 .بود ناجی اون همیشه

 

 ....بینمی خواب ما یهمه ساریکا بوده خواب یک فقط این-

 

 .نبود خواب-

 



 

 کشید جلو رو خودش پرسید چیمبهوت-

 

 ساریکا؟ چی یعنی-

 

 .بود حقیقت نبود خواب-

 

 چی یعنی-

 

 عاشقش و داد دیدمنجاتم و مرد اون بودم گرفتار که زمانی یه من-

 شد عاشقم شدم

 ؟چی؟؟؟-

 :گفت اینو ناباوری با تقریبا

 کشتمت کننمی فکر االن تر آروم یکم-

 



 باشه باشه-

 گفتی؟ چی

 

 

 داد نجاتم شرایط بدترین توی دیدم اون-

 

 شرایطی؟ چه -

 

 اون اگه و بودم افتاده نفر چند گیر من هامخواب مشابه شرایط-

 مردممی اومدنمی

 

 ...کسی به چرا-

 

 شدم گیج خودمم که افتاد اتفاق تند جوری چیزی همه-

 



 بود؟ اومده کجا از یارو این-

 

 

 کم کم  داد نجاتم اینکه بعد بود شده من متوجه اتفاقی اون-

 .کردیم ازدواج مخفیانه  که جایی تا گرفت شکل امونرابطه

 بود امیر حال شده آچمز یارو میگن

 بود امیر حال شده آچمز یارو میگن

 

 کی؟... کردی کار...چی تو-

 ازدواج-

 

 روش  به اصال آتانس و من هامدورغ خاطر به ببخش منو خدایا)

 به ما نبود قبل سال ۳۰۲۲ اسالم اصال نکردیم ازدواج هامسلمون

 ( بستیم زندگی پیوند هازرتشتی رسم

 

 



 ازدواج؟-

 :گفتم متعجبش لحن برابر   در

 

 آره-

 

 ...نفهمیدیم ما چرا چطور اما-

 

 بودم مشهد سالگی ۲۶ از من-

 

 ردی؟ک ار..چیک تو اونوقت کننمی زندگی تنها نفر صد باشی خب-

 

 :گفتم و زدم زل هاشچشم توی پرویی با

 

 مخفیانه کردم، ازدواج-

 



 کنیمی شوخی داری ساریکا من خدای-

 .زد آتیش رو دلم سرخش صورت و لرزونش نگاه

 

 .بود شوخی کاش نه-

 .شدم باردار اینکه تا بود خوب چی همه

 

 دار...بار-

 از دیر یک دنبال بود هامچشم میخ ماتش نگاه کنه سکته که انگار

 دروغ و شوخی

 

 نظر از ام مهری خانه مثل منم که دونیمی نفهمیدم خودمم اره-

 نمیده نشون بارداریم شرایطی هیچ تحت اندامی

 اشباب عین پسرم بگردم دادمشه دور الهی نداره دم و شاخ که دروغ)

 اماملهح فهمیدمی دیدمی نوم کسی کیلومتری بیست از بود درشت

 بگم دروغ بودم مجبور دارم قلو دو بود داده گیر که انگیزمهر



 انگ همب بیشتر بگم اگه و دونهنمی هیچی... و تناسخ از بودم مطمئن

 .(میزنه دیونگی

 

 

 من رو آتانس هم اونو هم کردم ولش اومد دنیا به که پسرم-

 .نبود خودم دست هیچی بودم ترسیده

 یچهب رفت و برداشت رو پسرم نیستم برگشتنی من دید که اونم

 ندیدمش اصال من که

 

 یک ندیدم هرگز رو پسرم من که حقیقت این بگم دروغم چی هر)

 (پایانهبی درد

 

 

 وت کنی؟ ازدواج مخفیانه  که داشتی مشکلی چه تو منمگه خدای-

 ونج برات خودم من زنن؟مگهمی له له برات پسر کم داشتی کم چی



 جازها میشه؟ مگه اصال کردی ازدواج کسی با مخفیانه تو بعد میدم

 ...گولم داری فهمی؟می الزمه پدرت

 

 (گفتم اختیار بی بودم نکرده و اینجا فکر خدایا)

 

 صیغه-

 

 کردم نجوا رو اسمش وار هشدار هم چی؟باز-

 

 هیش-

 تو...صیغه-

 

 

 داشتم دوستش-

 



 عنیی خواستگاری نیومد چرا اصال اصال نمیشه دلیل باشی داشته-

 ...عشقش از که نبود مرد انقدر

 

 باال بره صدام نبود من دست

 هست؟ دنیا توی هم من آتانس از تر مرد مگه

 

 بشه هک نبود جوری شرایط فقط فقط نیست دنیا توی اون از تر مرد-

 کنیم ازدواج

 :گفت کردمی نگاهم انزجار و تمسخر با حالی در

 

 نبود؟ جور چیش دقیقا-

 ذهنم به که فکری با کردم لتام کمی

 

 :گفتم سریع رسید 

 



 دخورمی بهم اجتماعیش موقعیت کنه ازدواج تونهنمی اون اینکه-

 بود قرار داشتیم دوست و هم خب و نداشت مادر و پدر اینکه دوم

 .باشیم داشته مساعد رابطه یه داستان شدن قطعی تا

 

 

 میشه؟ پسرتم شامل مساعد یرابطه-

 :گفتم کالمش تمسخر برابر در

 

 .... اگه نداره ربطی کسی به بود من تصمیم و من زندگی این-

 

 

 کاراشاه قرار اینجام؟ چرا بگو پس نداره ربطی من به گیمی راست-

 کنی؟ رو تو

 

 نتاال حس داشتی دوسم دونممی یدیگه چیز خاطر به اینجایی اگر-

 داشتی دوستم روزی یه دونممی اما دونمنمی و



 

 

 باعث هاتمکاری کثافت فهمیدن حتی داشتم دوستت ناال همین تا-

 .بکشم ازت دست نشد

 

 رس جوابش در نبود کاری کثافت آتانسم من یرابطه کردم اخم

 .گفتم سنگین

 

 دارهن ربط کسی به پس منه برای من اشتباه منه  برای من گناه-

 ادش احساساتش ابراز این از داشت توقع شاید داشت، اخم اونم حاال

 .بشم

 

 

 دارم ازت خواسته تا دو امیر-

 

 شنوممی-



 

 تانتیمارس ببرن منو که افتادن این فکر به روزه چند این دونممی-

 

 ببرنت؟ نباید چرا کردی که کاری با اره-

 

 نکردم کاری من-

 

 کردی حمله بهش یهو که گهمی سحر اما-

 من؟-

 

 زدم زل لبش به کنجکاو و متعجب

 

 گفته؟ چی دقیقا سحر-

 



 تصدا  خواسته بیداری دیده وقتی و اتاقت توی دهاوم که گفت-

 کردی حمله بهش که غذا برای کنه

 

 

 گفته؟ اینو-

  

 کردی حمله یهو منم به تو اینه غیر مگه-

 قول به اما نداره منو کاری فدا ارزش سحر بستم چشم درد با

 "داخلشه که  کنهمی  تراوش چیزی کوزه از معروف

 

 خوب ذات من داره خراب ذات اون

 

 رفتی؟ چرا-

 

 برم گفتی-



 

 بری؟ باید تو برو بگم من-

 

 .گذاشتم احترام تصمیمت به-

 

 چی؟ خودت تصمیم پس-

 

 گفتم بهت قبال بار یه-

 "...نداره وجود منی باشی تو که جای"

 

 «آلفا»

 

 !داره دوستت-

 

 چی؟-



 

 شدمی ختم تو روی دنیاش بود عاشقت بچگی همون از-

 

 کی؟-

 

 

 .مداد ادامه سریع همین برای بود شده الل کرد نگاهم سحرمبهوت-

 

 

 توهم من ایبچه ام توهمی من گفت بهم دیونه، گفت بهم سحر-

 گها اتفاقات این از گذشته از بودم عصبی من بود راز فقط نبود

 یحت یا شدممی الل یا فلج اگه دیدمنمی پسرمو وقت هیچ مردممی

 لیخی اون کرد عصبیم سحر هایحرف امیر بودم فشار تحت من کور

 تمحب فشاره تحت واقعا سحر اشطرفه یک عشق کشیده سختی

 .کنیم دعوا شد باعث گرفتنش دیده نا من به همه

 



 .نبود من دست چیزی هیچ اصال

 بینم رو واکنشش بودم منتظر کردم سکوت

 

 که بود چیزی اون از بیشتر سردش میادلحن بر کاری چه من از-

 .داشتم توقع

 

 تیمارستانه؟ به من فرستادن از حرف دونممی-

 

 کنی؟ راضیشون لطفا کنم خواهش میشه

 گردنش کردم حس که کرد نگاهم و آورد باال و سرش چنان امیر

 .شکست

 

 

 شدی؟ دیوونه-

 خندیم



 

 جا نای میشم دیونه دارم امیر تیمارستان برم باید که شدم دیونه-

 بگو میشه بخوایی تو اگه دونممی کنهمی امخفه داره شهر این

 بینمشون،ن که  دور جایی یه خراسان نه اینجا نه تیمارستان ستنمبفر

 هم بندب زنجیر به و ببرن منو حتی کشمشونمی  خدا به ببینمشون

 .شم دور ازشون کن کاری کشمشونمی و میام

 

 

 ساریکا-

 

 باشه؟ استاد این از شهر این از اینجا از برم کن کمک امیر-

 

 .کنمیم و کاراین اینه تو یخواسته اگه-

 ات؟دیگه یخواسته

 

 



 بده فرصت بهش و کن فکر سحر به-

 

 ...تونمنمی و این ساریکا-

 

 وش جور باهاش خورد بهت اگه یفرشته یک تو بده فرصت بهش-

 برو نخورد

 تونمنمی-

 

 

 امیر-

 

 ساریکا تونمنمی-

 

 اما؟-

 



  که رو تو تونمنمی دیگه سرید خونه این تو بار یک دلم نداره  اما-

 بیفته اینجا به گذرم خواممین ندارم

 

 تاسف جز بگم نداشتم چیزی

 .کردم زمزمه یواش

 

 متاسفم-

  



 

 ~•~•~(وصال) چهارم فصل~•~•~      

 بیآ نافذ نگاه شکست،می را سالن سکوت محکمش هایقدم صدای

 .کردمی سنگینی هادار سهام تمام دوش روی بر اشطالی

 

 .شدمی ساطع جمع قیافه از که بود پرتوی تنها بهت

 

 اینجا؟ او

 ققنوس؟ شرکت در

 

 ره در پایش رد عجیبی طرز به که ققنوس تجاری بزرگ شرکت

 ردو خاور و خاورمیانه هایشرکت بزرگترین از یکی بود، یزمینه

 .بود

 



 ندیچ اشاصلی شعبه که آسیا برتر شرکت ده جزو گفت توانمی 

 ودهب تا شرکت شدهاین منتقل ایران به حاال و  بود چین در پیش

 ند؟کمی چه اینجا او اما  بوده  سیاست و تجارت هایگنده کله دست

 

 ماا بود، گرفته بازی به را دارانسهام مغز کرمی همچون سئوال این

 دشسر نگاه زیر توانمی مگر نداشت را پرسیدنش قدرت کسهیچ

 زد؟ حرفی

 

 جمدنم رنگش یخی نگاه زیر گوشش در نشستن از قبل کلمات اصال

 .شوندمی

 

 بی و زد سهامداران یکوله و کج قیافه به واضحی پوزخندی مرد

 صندلی روی بر کارمندان، سر روی آشکار هایسئوال عالمت خیال

 .نشست مدیریت

 

 شد؟ چه



 راست سمت کند،می آب زهر که خشمگینش نگاه همان با سهراب

 .نشستند چپش سمت آشکارش غربی یچهره همان با آندره و

 

 با را جمع سئوال و جزم را عزمش شرکت معاون محمودی الخرهب

 پرسید؟ پوشالی تسطی

 طوفان برابر در داد خرج شجاعتی چه و

 

 کنید؟می چیکار اینجا...شما...شما-

 و ندک باز لب تا بود کافی داد نشان آندره به که چشمی گوشه همان

 .بیاورد در گیجی از را حاضر افراد

 بر که اشآلمانی خاص لهجه ندادن نشان برای آندره تالش تمام

 و  رفت خطا به و فایده بی بود انداخته سایه فارسی کلمات روی

 .میزد جار را اشآلمانی نژاد آشکارا

 

 



 درصد یک و پنجاه دارای و ونوس شرکت ارشد سهامدار...ایشون-

 هستند سهام از

 .شد زده خالص تیر تمام

 

 تماداع هایشانگوش به پیش، زا گشادتر هایقرنیه و حبس هانفس

 شنیدند؟ چه نداشتند

 چگونه؟ است ونوس ارشد سهامدار طوفان

 کنند؟ کوتا را او دست نکرد را تالششان تمام مگر

 

 یدنترس مرد این از شدمی مگر بود، هویدا نگاهشان نی نی در ترس

 رویپیش مسائل آباد ناکجا تا دستش که مردی همان است طوفان او

 .هست اخبار جای یجا در قدمش و کندمی

 بزرگ یواقعه یک حتی یا عظیم یپروژه یک وقتی که مردی همان

 تراژدی، آن زمینه پس در افتاد،می اتفاق ایران در چه و دنیا در چه

 .کنندمی کارگردانی

 



 دارد پیش در که سقوطی مسیر از را ونوس توانستمی که مردی

 رد  امید یبارقه اندکی هم مینه و برساند صعود به را او و منحرف

 .انداختمی سالن هایزن و مردها دل

 

 یزمینه پس در امید بارقهکهای شدنمی ختم اینجا به چیز همه اما 

 هب را روحشان و میانداخت  برجانشان رعشه  مرد قوانین از وحشت

 .بردمی یغما

 

 نداشتند؟ بترسند داشتند حق

 منجمد آتش را او هاخیلی سرد، خشمی به بود معروف طوفان

 خواندنمی

 .کشدمی فقط او نداشت وجود بخشش کلمه اشنامه لغت در

 

 این است هوی های جواب سرنگونی اشتباه است مرگ خطا جواب

 .اوست نشده ثبت قانون

 



 او از خبر بی را نفت دکل خوایمی باشد چقدر خطایت نیست مهم 

 .کشدمی زیر به را تو و کشدمی او را جوراب یک یا کنی معامله

 

 شدی یکسان خاک با بیایی خود به تا 

 صاحبش دهان از آنکه از قبل خبر که دارد وپادو  موش آنقدر او

 .برسد او گوش به شود خارج

 

 !شوند مسلط خود به حضار تک تک تا کشید طول دقیقه چند

 مرگبار سکوت از پس بیشتر شاید ساعت نیم شاید

 شوم چند هر خبر این و داد خرج به اعتشج شرکت معاون هم باز

 :گفت تبریک او به را  بود شده گیرشان گریبان که

 

 .ارشدند سهامدار ایشون دونستیمنمی...ما...ما-

 

 جمع خیالبی که داد اوی به و گرفت  آندره از نگاه لرزان مردک

 است، اشمره روز امور انجام حال در و درآورده را گوشی کیبور پدر



 دامپراطوری یک بر نظارت حال در او تصورمان یساده مورا آن نه

 .بود

 

 پارس مخفی امپراطوری

 هب نگاهی نیم به مجاب را او محمودی ترس با توام صدای شنیدن

 .کرد مرد پیر

 

 

 .میگم تبریک بهتون واقعا جناب-

 هایشانکار ریز تا را سالن این افراد تک تک را او تنها نه میشناختش

 .دانستمی را

 .داد مرد لرز و ترس با چابلوسی این به تکان سری تنها

 

 باید جانبش از واکنشی دیدن یا شنیدن برای که او از هم همین

 .بود سخاوتمندانه زیادی کرد خیرات

 ��اسفندی سما مهربونتون نگاه تقدیم



 باریک نوار داد، ادامه گوشیش با کار به بود بر از که یجلسه خیالبی

 .کرد جلب را اشتوجه گوشی یهصفح باالی قسمت

 

 .داشت مرور به نیاز یعنی این خواند دوبار را متن

 "مهمه کنم صحبت باهاتون باید"

 هست چه هر جدیدموضوع باز آشفته یک یعنی کلمه پنج همین

 دهش او دامن به دست و نیافته حلی راه  پسرک که بوده مهم آنقدر

 

 هاینفس به گوش و تگذاش کتش جیب در را گوشی او به جواببی

 .داد جلسه پایانی

 

 به توجهبی بود، او خود جانب از همه که سهراب سخنان اتمام با

 ارشغ یار دو به شدن بلند اجازه بندش پشت و شد بلند جا از حضار

 .کرد صادر را

 



  همه به اعتنا بی شدادی خدا صالبت همان و محکم هایقدم همان با

 .ردک ترک را شرکت سپس و جلسه

 

 نفس رفتنش با که بود، بعلیده را حاضر هوای تمام حضورش با گویی

 .شد رها و راست افراد تمام

 

 گیرانند همیشه مثل داد اجازه و نشست رویسش رولز عقب صندلی

 .باشد آندره عهده به

 

 تداش باور او  نداشت اعتقادی شخصی راننده داشتن به وقت هیچ

 کمتر دردسر کمتر افراد

 .بود کرده اشغال را راننده کمک دلیصن سهراب

 

 سرخ عمارت-

 کلمه یک همین

 



 درهآن بازگشت، عقب به شتاب با سرخ عمارت شنیدن با سهراب 

 محبوب رویس رولز با را تصادف یک جابی ترمز با بود نزدیک

 .نداد رخ تصادفی که کرد، رحم او به خدا و بزند رقم اربابش

 

 

 سرخ...رت...عما-

 که نزدیکش افراد همه بود، بعید خشنش رابسه از لکنت این

 سرخ عمارت دانستندمی بود دست انگشتان از کمتر شمارشان

 ...دیگرش سر و او سرش یک که جلساتی است مهم جلسات یویژه

 

 سر و نهاد پایش روی را تاپلپ محبوبش عموی پسر بُهت خیالبی

 .برد فرو او در

 

 در که سرخ عمارت سوی به تهران شهر از بیرون بعد ساعت یک 

 .بودند داشت، قرار انحرافی یجاده در همدان تهران مسیر

 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 چسبدل عجیب داشت را پیشینیانش آشنای بوی که عمارتی دیدار

 .بود

 دهش ساخته دنیا سرخ مرهایمر ترین مرغوب از تمامش که عمارتی

 دل در که ،بودند کرده تشبیه خونی یقطره به را او همین و بود

 .درخشدمی زمین

 

 پیش که دانستمی شد، باز امروزش مرد دیروز پسرک توسط در

 دهبو خود با رفتن کلنجار حال در و قبل روز یک شاید رسیده او از

 .بدهد او به را خبر چطور که

 

 .رفت مخصوصش صندلی سمت به

 شکار خالی هایدست با خودش که بود گرگی پوست از صندلی

 .بود کرده

 

 هم باز اما انداختمی مرد تن به لرزه که منجمد و سرد نگاه همان

 .باشد گذشته سال هزاران اگر حتی بودند خون هم باشد چه هر



 

 که ودب او این هم باز باشند داشته سنی تفاوت سال هزاران اگر حتی

 .ودب کرده پدری برایش و بود کشیده پسرک سر بر محبت دست

 

 کنی؟ می چیکار اینجا -

 :کرد زمزمه خودش از سردتر و گرفت منجمدش آبیای از نگاه

 

 شده باز دریچه -

 چیزی سکوت جز رفتارجوابش یک و بودند ریشه یک از دو هر

 نبود

 .کرد دستی پیش که بود سهراب این همیشه مثل هم باز

 

 

 داد؟شَه چیه منظورت -

 



 شده باز دریچه بود آتشکده دیروز -

 

 ...یعنی -

 

 .دادمی مرگ بوی مرد آرام آتشکدهغرش بری گفت بهت کی-

 

 

 ...چون رفتم-

 ودب خانواده پنهان راز تنها آتشکده کند کامل را حرفش نگذاشت

 هآگا مکانش از دنیا کل در نفر چند جز که چیزی کوه دل در جایی

 سال هزار سه قدمت با یآتشکده نبودند

 

 ...کنی پیچی سر دستوراتم از دیگه بار یک-

 شکست جز او با بحث بست چشم دادشه و ردخو را حرفش مرد

 سهراب به رو و گرفت اشنادیده علنا پس نداشت حاصلی خودش

 :زد لب



 

 زنه یک خون رفته، گذشته به کسی -

 

 

 !باشه؟ برگشته آریانا ممکنه -

 

 .نیست مادرم کنممی حس رو مادرم خون من نه -

 

 برای ینتوامی تو نیست هم مشترک ژن به نیست واژه به بودن پدر

 تمام به اعتنابی و کنی پدری سن سال ۳۰۲۲ با پسری

 او شاید کردمی دادشه با  او که کاری ببخشی را او هایشنامالیمت

 .یدکشمی نفس بخشش یکلمه پوشش زیر که بود کسی  تنها

 

 دادشه برگردد عمارتت به -

 یا وندشمنم ،ممکنه باشه رفته گذشته به کسی ممکنه ارباب اما -

 چی؟ نباشه مادرم اگه باشه، عجوزه زن ونا



 

 برگردد-

 

 هن و سی از بعد کرد منجمد را وجودمش بند بند کلماتش سرمای

 .است ارباب برایش او هم هنوز سن سال

 

 همیشگی سرما همان با بود پدرش شبح که مردی همتن

 سهراب صدای هم باز

 

 ...ارباب اما-

 مویع پسر این مگر هنگا یک فقط درید را سهراب دل بند نگاه یک

 .ترسیدمی او از اینچنین که داشت چی اش کرده عزیز

 

 دنیا یادن برایش که مردی مقدس نام به بود احترام نبود ترس این نه

 رایب کم سن همان با او  پدر مقدس  نام به بود، کرده خرج مردانگی

 .بود کرده خرج فداکارانه و برادرانه پدرانه مردانه تکشان تک



 منشآریان اصلی عمارت بعد سال دو)

 تهران -

 ( فرمانیه-

 

 از و شد محبوبش موتور سوار عمارت یدغدغه و شلوغی از فارغ

 شد ناپدید ها خیابان خم و پیچ در و امد بیرون عمارت

 اشایستادآرامگاه  محبوبش یخانه کهنه درب جلوی در بعد ساعتی

 

 کرلش راه چهار از تر پایین کمی کارگر خیابان در ساز قدیمی خانه

 رمانیهف اینکه بر بقیه، نه او برای آرامی جای سنتی ساده حیاط یک با

 ارشان برای اما نیست شکی است پاک و آرام و ساکت منطق یک

 حاصل فقط که نادرش لبخند با شدنمی قدیمی خانه این جا هیچ

 .بود خانه این دیدن

 

 .برد داخل را موتورش و باز را در 



 کفل گوش و رسیده جنون مرز به دیدنش با که چشمی دو از غافل

 .بود کرده کر جیغهایش با را

 

 و دبو شده بسته زنجیر و قل به اتاق این در که هاستماه دخترک

 پنداشتنمی دیوانه را او همه

 

 اب  خواستمی را او  وقتی و بود فرزندش جستجوی در که دختری 

 .فرستادنشمی خواب بستر به شیمیای داروی هزاران

 

 هب تظاهر و زده بیخیالی به را خود که شدمی ماهی یک که دخترکی

 ددانمی خدا اما بود داده پاسخ درمان به ظاهر به  و بود کرده سکوت

 .گرفتنمی آرام رفتنمی مردش آغوش در تا او

 

 فرزندش اینکه باور را فرزندش و خواستمی را آتانسش دلش

 را تنش شده خاک مردش و او هااناستخو و مرده قبل سال ۳۰۲۲

 .کردمی دردناک را اشتدریجی مرگ و کشیدمی  آتش به



 

 خیابان اتاق یزده نرده پنجره از ماه یک این یروزه هر عادت به

 فکر که یخانه همان به شد کشیده نگاهش باز و کرد برانداز را

 در آمدی رفت هیچ مدت این در آخر است سکنه از خالی کردمی

 .بود فروپاشی به رو خانه بافت بود ندیده آن

 خاطراتش یا بود کنده خانه این از را دلش یا بود که هر صاحبش

 را بازسازی پولش هم شاید نداشت بازسازی قصد که بودند انقدر

 .نداشت

 

 واریس موتور به چشمش که بگیرد خانه از نگاه خواست خیالیبی با

 سر از ار اش ایمنی کاله و ایستاد هخان روی به رو که افتاد پوش سیاه

 دهدی صورتش و داشت دخترک به شدپشت خانه خیره و برداشت

 .شدنمی

 ابحس یک با اما! کارگری،چیزیست شاید اندشید خود با دخترک

 .زد پس را فکرش موتورش قیمت انگشتی سر

 خانه با که پولداری و  است خانه صاحب آشنای هست که هر  طرف

 .کندنمی دل   اشخرابه دیوارهای به نگاه از و دارد انس عجیب



 و کند خارج جک از را موتور تا بازگشت عقب به سوار موتور مرد

 دل در ماشی هیرو بمب اصال شد منفجر دنیا  برگشتن با برود آنجا از

 را دخترک شدن خشک ندید و  رفت مرد ترکید، دخترک

 او؟

 

 نشنید هم را دخترک فریادهای حتی

 آتانسش؟  بود؟ مردش دخترک وجود بند بند در دش طوفان

 

 و ندید را او اش قدمی یک در او دنیا در بعد سال ۳۰۲۲ هم آن

 رفت؟

 اند،رس اتاقش به را خود مرموز دخترک این صدای شنید با پرستار

 کمد یک و فلزی تخت یک کوچک یخچال یک با متری ۲۳ اتاقی

 دهش مات پرستار یدکوبمی پنجره به وار دیوانه دخترک دیواری

 و پرستارها از شد پر اتاق دقیقه چند از کمتر کردمی تماشایش

 هدریغانبی او و داشتند دخترک کردن آرام در سعی که هایپزشک

 نداشت خارجی وجود که خواندمی را مردی نام و میزد فریاد



 از خودرا و بگریزد پرستارها دست میان از داشت سعی  دخترک

 .برساند مردش به و کند رد پنجره هاینرده بین

 

 در بیاید خود به تا و گرفت پنجره از نگاه بازویش سوزش با

 .شد بیهوش هم بعد و شل پرستارها هایدست

 

 هم حرفی نکرد بیتابی دیگر دخترک گذشتمی روز ان از هفته دو

 .نیاورد میاان به نامی آتانس از

 

 ودنب درست ایشج سر چیز هیچ بودند، شده پیچ کالف افکارش

 .است محال نه زده؟ توهم نکند

 

 ستا ممکن پس بوده او مثل که بوده آریانایی قبل سال ۳۰۲۲ اگر

 .هست خودش هم شاید باشد آتانس عین شخصی هم االن که

 نیامده؟ او دنبال چرا پس

 



 .کردمی فکر این به سکوت در روز چند این تمام

  شک اما اشد،ب هستیرک حمله یک این کردمی فکر پزشکش

 .است طوفان از قبل آرامش این که نداشت

 

 زیر را داد می انجام دختر که کار هر و رفت می دخترک که هرجا

 رزی از که بود قوی آنقدر دخترک هایخواسته افکار اما داشت نظر

 سر در که ای نقشه به و کند پیدا را گریزی راه پزشک یاغی نگاه

 کرد استفاده ها پرستار و دکتر غفلت از روز یک بدهد بال و پر دارد

 از روزها برداشت داشت الزم که را مواردی آنها استراحت اتاق از و

 فراهم ذره ذره را اش نقشه  ماهیتاج دخترک و گذشتند می هم پی

 .میکرد

 

 می پنجره مقابله را روزش هر مرد دوباره رویت انتظار به حال

 هک روزی از کرد می برانداز را ساختمان اش خیره نگاه با و گذراند

 زخمی ماری مثل ناامیدی و میگذشت روز ۳۱ تاکنون بود دیده را او

 ...را ناامیدش نگاه که زمانی بود زده چنبره دلش در



 می پنجره مقابله را روزش هر مرد دوباره رویت انتظار به حال

 هک روزی از کرد می برانداز را ساختمان اش خیره نگاه با و گذراند

 زخمی ماری مثل ناامیدی و میگذشت روز ۳۱ تاکنون بود دیده را او

 ساختمان از را ناامیدش نگاه که زمانی بود زده چنبره دلش در

 سرکپ شتابان سیاه جسم چشم یگوشه از یلحظه برای فقط گرفت

 .جوشید هایششریان شده خشک خون و دید را

 

  و بودن خیال یا و توهم بود شده تبدیل یقین به شکش او خود بود او

 و کرده فراهم کم کم را باید که آنچه هر که بود خوشحال چقدر

 دخترک بردندنمی را بویش حتی تیمارستان افراد از کس هیچ

 شودمی کم دانه دانه که هایشانوسایل و است دزد مغموم و ساکت

 رسید می حاال شده، پنهان دخترک توسط خروجی نزدیک جایی در

 مامت همین برای کند، ایجاد پرتی حواس دیگران رایب که نقشه به

 یجعبه داخل و جمع را تیمارستان موزی جانواران و حشرات

 .گذاشتمی بود آورده خود با که جواهراتش محبوب

 زمانی و کرد رها خوری غذا سالن داخل را آنها تمام بدجنسی با

 وزیم هایجانور آن دست از و میدادند سر فریاد همه که نگذشت



 و ترک را خوری غذا سالن آنها دنبال به هم دخترک گریختندمی

 هاینرده کنار بعد کمی شد ناپدید تیمارستان هایخم و پیج در

 کمک به هانگهبان درآمد آب از درست حدسش بود خروجی

 وشخ او واقعا شاید کرد باز دخترک برای را راه این و رفتند پرسنل

 بود گریخته ی ساده ینقشه چنین با که بود شانس

 دوز ارهز با و برداشت را شده سرقت اشیای حامل پالستیک عجله با

 تیپش خیابان به را خود و شد خارج تیمارستان خروجی در از کلک و

 تر مامت چه هر سرعت با رساند بود، خالی دائم قضا از که تیمارستان

 از یکی بیبی روسری بعد کرد تن به را مشرقی خانم مانتو

 کرد رنگ صورتی سرپوش آن جایگزین را تیمارستان هایستخدمم

 نگر تیره  کا رنگی کهنه شلوار کسی ندیدن و اطراف به نگاهی با

 پا به را بود دزدیده و رفته کش مسئولین از یکی کمد از را آن و بود

 ایعض صورتی شلوار آن از اما بود شل کمی برایش شلوار کمر کرد

 .بود بهتر

 با و بازی یبهانه به را آنها که بود پولی هایسکانسا چیز آخرین

 ود بار هر. بود گرفته اش هفته هر کننده مالقات از بازی دیوانه

 .داشت پول خورده و سی حدود و ۰ اسکناس



 مور مور تنش آوردمی یاد به را چندش مکالمه آن وقتی هم هنوز

 .میشد

 

 بده-

 

 جان ساریکا بدم چی-

 

 پول-

 

 یکارچ خواییمی پول-

 

 بخرم لواشک خواممی بده-

 

 

 گلم نداره فروشگاه اینجا-



 اش یزندگ اتفاق ترین غمگین به فکر یعنی اشقدیمی ترفند با

 .آورد هجوم هایشچشم به اشک

 

 

 خواممی-

 تههف هر مادرش به قول خاطر به و بود نزدیکشان آشناهای از که زن

 در دست دخترک اشکی هایچشم دیدن با آمدمی دیدارش به را

 هب آورد بیرون پنجی یک و درآورد را پولش کیف و کرد کیفش

 .گرفت دخترک طرف

 

 دخترک بین تیز هایچشم از پول کیف داخل زیاد پولهای تعداد

 زا باز و گرفت پیش در را اش اخاذی یپروسه دوباره پس نماد دور

 .کرد دریافت پول بیچاره زن

 

 شد کرارت نیز آینده یهفته دو طی در که کاری



 قلبیت پول خواستمی و داشت را زدنش گول قصد یکبار زنک البته

 را بال نای که بماند بود گرفته واقعی پول المشنگه با اما بدهد او به

 باج جور یک او با زدن حرف برای درواقع و بود آورده هم دکتر سر

 .بود زده تیغ را دکتر و گرفته

 

 گفته اشک هزار با دختر اما بود گرفته هم لواشک برایش دکتر حتی

 .بخرد خواهدمی خودش بود

 

 دارد را خود اینگونه یا و شده دیوانه دخترک کردندمی فکر همه

 مقصودش به اینکه برای دانستمی دخترک فقط اما میزند گول

 .(نبود اینجا که چیزی است الزم پول برسد

 

 تاقشا جرهپن زیر دقیقا درختی پشت و زد دور را ساختمان احتیاط با

 از ردم که نکشید درازا به انتظارش شود خارج خانه از مرد تا ایستاد

 ار خود کنند قصد دخترک تا شد موتورش سوار و خارج ساختمان

 الدنب دویدن دختر کار تنها رفت و گرفت را گازش برساند او به

 را مرد راه چهار قرمز چراغ تر جلو کمی که آورد شانس بود، موتور



 هم وا که را آژانس ماشین اولین اطراف به نگاه با دختر دکر متوقف

 توجه بی  و رفت سمتش به دید را بود شده متوقف قرمز چراغ پشت

 .نشست عقب صندلی راننده به

 

 :گفت امیز اعتراض و برگشت او رفتار از متعجب راننده

 خانم؟ کنیمی کار چه-

 

 موتوری این دنبال برو عباس حضرت تورو دامنت به دستم اقا-

 ریخت نیز تمساح اشک قطره چند عریضه نبودن خالی برای

 

 اریز حالت به دخترک زده تو کیف کنی می گریه چرا آبجی باشه-

 نه که گفت

 

 «ساریکا»

 

 خدا تورو دنبالش برو شوهرمه نزده رو کیفم



 نم یقیافه کجایی اخه داشت حق انداخت بهم مشکوکی نگاه مرد

 یهقیاف اون بود، شده خز آتانس تیپ تهدرس خوردمی موتور اون به

 کجا التی و خز تیپ این و کجا قبلش سال دوهزار سنگین

 

 راغچ شدن سبز از بعد باالفاصله داد تکان سری ناچاری روی از  مرد

 .کرد حرکت

 

 

 و افتیدمی راه شوهراتون سر دنبال که هستید زنها شماها همین-

 .بریدمی بین از و اعتماد

 

 بود؟ من با کردم هشنگا متعجب

 

 منید؟ با-

 

 دیگه بله-



 چرا؟-

 

 

 تو مگه افتادی؟ راه شوهرت دنبال چی من خواهر بکش خجالت-

 بشه؟ دوتا شلوارت میشه زمونه دوره این

 بشه؟ دوتا شلوارش

 .بشه دوتا شلوارش باید چرا-

 

 .کرد امحواله یدیونه گهمی که اونا از نگاه یک مرد

 

 واییخمی که نیست این سر کنیمی بتغقی شوهرتو االن چرا شما-

 ینا نکردیوای اسکلمون شوهرته اصال بگیری؟ مختر دخار با مچشو

 م؟کنمی تعقیبش اینچیزا و خیانت خاطر به من کردمی فکر مرد

 

 :گفتم کنم جمع رو خیالش اینکه برای

 



 داریم هم بچه شوهرمه که اره-

 

 هانیست دستت ملقه حلقه-

 

 باز ام جلوی که آتانس به نگاه با بود یفضول و سریشی آدم عجب

 :گفتم و کردم نگاه بود افتاده گیر ترافیک توی هم

 

 هزار دو پام تا سر نگاه من قیافه و تیپ به همینه مساله خب-

 با نمک زیاد داغشو پیاز اینکه برای" موندیم شبمون نون به ارزهنمی

 "دادم وادامه کردم پاک خیالیمو هایروسریاشک گوشه

 

 

 گهیم اومده روزه چند ببین حاال عقد سر نخرید برام بدل رینگ یه-

 کنی؟می باور باشی شما اخه خریدم موتور این

 



 کنیم اپ و دست خونه تونیممی پولش با پولشه، تومن خدا موتور این

 .شدم مشکوک همین سر منم اخه

 :گفت سر داد تکون با بعد و کرد رو به رو به نگاهی مرد

 

 هنم یه موتوره این خزه شوهرتم قیافه اخه آبجی ها گیمی راست-

 هست؟ میلیون صد گرونه زیادی

 

 

 باشه میلیون ۳۲۲ کنم فکر داداش بیشتره بابا نه-

 

 نو پراید تا چهار سه پول گرون چقدر او-

 هگنمی  هیچی و میره طفره اوردی کجا از گممی بهش چی هر دقیقا-

 

 

 .مشد راه خیره و دمدا تکون سرشسری پشت افتادی کردی خوب-



 ...آخرشم شدم کالفه که ایستادیم رفتیم اونقدر

 «کلدانای»

 

 مک اورا راننده مقصد تا مانده خیابان چند دقیقا عمارت نزدیک تا

 نیافتن او از ردی ولی کردند پایین و باال هم را خیابان چند کرد،

 و دارد کار و رفته کجا او نمیداند که گفت راننده مرد عاقبت

 به بود هم کم البته که داشت پول چه هر دخترک برود خواهدمی

 .شد پیاده ماشین از و داد مردک

 

 فرا غروب  کرد، رفتن راه  به شروع و کرد نگاه را اطراف هراسان

 کیپار در ترسیده و پول بی حاال ندید مرد از اثری دخترک و رسید

 اب پاییدمی را اطراف و کرده گز نیمکت روی خیابان همان نزدیک

 اش موسیقی صدای که سیستم آخرین ماشین یک شدن نزدیک

 .لرزید خود به بود کرده کر را فلک گوش

 براق هایشانچشم دخترک دیدن با ماشین بر سوار جوان پسران

 از بیآ دیدند وقتی کردند او به زدن طعنه به شروع اشتیاق با و شده



 نماشی در کردنش سوار قصد به شودنمی گرم برایشان زدن حرف

 .شدند پیاده

 

 دختر و رفت دخترک طرف به بود تر هیز و تر نحیف پسرها از یکی

 به شروع ترسیده جوشید اشپی و رگ در که خطری احساس با

 دنبالش به هم نامردها آن دویدن

 قدرت چه هر که یگونه به پاساخته گریز آهوی یک او از ترس

 پشت را انها و دوید تسرع تمام با و ریخت پاهایش در داشت

 در هب و خزید بزرگ یزباله سطل دو بین ترس با گذاشت جا سرش

 طرف به تر دراز پا از دست نیافتند را او که مردها لریزید خود

 .برگشتند شانماشین

 

 و دجهی بیرون پناهگاهش از شد مطمئن رفتنشان از وقتی دخترک

 سردی و نشست بود، ایستاده رو پیاده تاریکی در که درختی کنار در

 .شد جمع خود در و خرید تن به را هوا

 روف تاریکی در بیشتر را خود و پرید جا از صدای هر با را شب تمام

 .برد



 

 سرمایه از که صبح دمایدم کردمی  احساس را را خوردنش سرما

 جا زا اش شانه روی بر دستی حرکت با بود رفته خواب به بسیار

 را وا نگرانی و افسوس با که دید را انسالمی زنی تعجب با و پرید

 .کند می تماشا

 

 

 می سرما از که صدایی با زن جواب دختردر کنی می چیکار اینجا-

 :زد لب لرزید

 

 .نمیدونم-

 فکری هیچ بی گفت اراده بی

 

 دونی؟نمی چرا مادر چی یعنی-

 

 شدم گم-



 

 پیش سال پانصد دوهزار حدود جای بود شده گم زمان در او راستش

 و بود کرده رسوخ عاشقش قلب به مردش نگاه آخرین که همانجا

 .بود خوانده فرا نیستی به را او

 

 .شد جاری هایشچشم از اشک روزها آن یاد به

 

 

 هتب من یخونه بریم اصال بیا کنیمی گریه چرا مادر نداره اشکال-

 ها؟ هستی کی اومد یادت شاید بدم مشتی صبحانه و داغ چای یه

 ترک هایلب روی لبخندی غریبه آدم یک مهربانی ههم این از

 انگری هایچشم از بود شده نقاشی صورتش حاال نشست اشخورده

 ...خدا مثل هنرمندی تضادکاری یعنی این خندان هایلب و

 

 هایمغ دخترک نگاه نینی در خیره زن خندهپیر و اشک تقابل یعنی

 .کردمی شکار را سنگینش



 سنگینی به غمی نگاهش هایجداره در که هگذشت دخار این بر چه

 داد؟می جوالن زندگی یک

 و شدم بلند جام از زن کمک با بود شده خشک سرما خاطر به تنم

 .ایستادم

 

 

 ور لبیش زیر و آرام نجوای" میشی گم بگم نیستی هم بچه اخه-

 بلند ایصد با بعد نفهمم من داشت سعی کنم فکر که حالی در شنید

 مادر؟ شدی گم چطوری" گفت تر

 

 

 یک خواستممی فراموشی نمیادیک یارم چیزی من نمیاد یادم-

 اومد سراغم هگمتانه رفتم وقتی که همونای از درست نفهمی

 .بود شده باعث دارو خوراندن با پاتیس که ازهمونای

 

 



 بریم بیا میاد بر چی هر زمونه دوره این از مادر بگم چی خدا ای-

 یککوچ خمیدگی یک با که کوچه هایانت سمت به زن  کمک بیابا

 هب رو یمنظره دیدن از میرفتم جلوتر چی هر رفتیم، شدنمی دیده

  هک بود اونجا رنگ مشکی بزرگ در یک  کردم،می هنگ بیشتر رو

 .میوند باز دهن ابهتش از

 .بود  شیر از یتراشه سنگ دو مشکی در طرف دو

 کی،مش هاینرده با هک بود کوچیکی هایدیوار هاسنگی شیر اطراف 

 .بود شود پوشونده هاپیچک و هادرخت

 

 ایرانه؟ اینجا

 و کرد باز رو در کلید با بودزن فرش سنگ در روی به رو زمین

 .گذاشت کمرم پشت رو دستش

 

 

 مادر تو برو-

 .کردم هنگ دیدم که چیزی از و شدم وارد خجالت و تعلل کمی با



 نداشت؟ ته و سر... اینجا

 

 لنخ و درخت از یهانبو بین که راهی سه بود راه سه یک روم به رو

 .بود شده گم

 یک به که زدیم قدم کمی بهشت این بین زن کمک با  مادر بیا

 بود گلف ماشین یک جاده ابتدای رسیدیم دیگه فرش سنگ یجاده

 .مبشین کرد اشاره منم به و نشست رول پشت زن تعجب کمال در

 

 :گفت دید و تعللم وقتی

 

 ونج منم اون جز میرسیم فردا بریم پیاده بخواییم اگه مادر ابی-

 .بشم قوربونت بیا نداریم رفتن پیاده

 

 .نشستم کناریش صندلی روی و کشیدم جلو و مبهوتم تن

 

 .بیام و برم راحت تا گرفت اینو و ارباب کنه حفظ خدا-



 

 

 ...بزرگه...چه-

 .کنم بیان و تعجبم که نبود خودم دست

 

 اون در رو به رو دیدی و جاده اون نداره ته و سر گهبزر مادر اره-

 برن اونجا از ندارن حق خدمه است خانواده واسه

 

 بریم طرف این از باید عمارته پشت ام خونه خدمتکارم اینجا من 

 ماخونه اخه طوالنیه من برا اما هاعمارت تا نزدیکتر راه اون  گرنه و

 اقا خونه چفت عمارته پشت

 متر هزار ده شایدم متر هزار سه ره؟مت چند اینجا

 نه قشنگه؟-

 اره-

 .دادم تکون سری و کردم جمع رو ام مونده باز فک زن جواب در



 

 اره-

 یجزیره یجاده یک هادرخت ببین از دقیقا کرد نگاه طرف او به

 دمش حبس نفس  بزرگ رنگ سفید ساختمان یک و بود، مشخص

 و در دم تا گلف ماشین با زن پیر همراه و کردم آزاد زور به رو

 رفتیم ساختمان پشتی قسمت

 قسیمت بخش دو به  بزرگ یشیشه  در توسط خونه پشتی قسمت

 .بود شده

 

 کار ستون دو پایه هر روی که  بود شکلی مربعی هایپایه در  مقابل

 مربعی هایپایه تا ۱ سقف یفاصله هاستون داشت قرار باریک شده

 و یشیشه کوچک در یک در راست سمت. کردندمی وصل بهم  رو

 یک پنجره هر باالی داشت فرار شکل مربعی کوچک هایپنجره

 سری یک هاستون مربعی هایپایه از و بود مرمر کاریکنده

 بود پوشیده و در سوی دو که بود شده کشیده مرمر هاینرده

 ولا یطبقه هایپنجره داشت، بزرگتری هایبنچره در چپی قسمت

 هاللی شون انتهایی قسمت در و بودند اول یطبقه واخرا تا کف از



 با اام بود شکلی همین دقیقا چپ سمت دوم یطبقه میشدن شکل

 بود؟ خالص مرمر از ساختمون این کوچکترتمام هایپنجره

 

 فرش سنگ بود حیاط ورودی مثل هم پشتی حیاط جلویی قسمت

 قسمت به مدونستنمی رو اسمش هنوز که زنی قرمزپیر سنگ با شده

 کلید با رو یشیشه کوچولوی در اون و رفت بزرگ در راستی

 .کرد باز همراهش

 البته و شیک یخونه یک ورودم، با شم وارد خواست منم از و 

 که یخونه گرفت قرار مقابلم بود متر ۶۲ حدود تقریبا که کوچیک

  رو  هال و خونه آشپز  موقت هایکشی دیوار با بعدها بود مشخص

 . بودند داده شکل لشداخ

 

 با اقات یک شده خونه یه به تبدیل که بوده اتاق یک اینجا اصل در

 ینا و کنن سوییت یک اونو شده باعث امتیاز همین شاید مجزا در

 ساختمون افراد برای هست کس هر زن این اینکه یدهنده نوشن

 ادهس ساختمان چند اینجا به اومدن وقت اخه خدمتکاره یک از تر فرا

 .است خدمه به مطلق گفت زن پیر که دیدم جاده اونطرف



 

 

 اینجا بشین مادر بیا-

 .بود رنگ آبی راحتی مبل یک به اش اشاره

 

 :گفتمی که شنیدم رو صداش بازم نشستن از بعد

 ونبیر و دیشب کل کنممی اماده داغ چیز یه و صبحونه برات االن-

 بودی؟

 

 :زدم لب ضعیفی صدای با

 

 آره-

 

 نزدی یخ کرده رحم خدا-

 طرف؟ این اومدی کجا از یادنمی یادت



 

 نه-

 

 داری؟ فراموشی-

 

 دونمنمی-

 .بود فهمیده هم زن رو این میرفت تحلیل لحظه هر صدام

 

 

 جاش بریم امروز میگم مغزه دکتر سپهر اقا مادر نداره اشکال-

 ینجاا پاسگاه همین میریم نشدی خوب اگه کنه کمک بتونه شاید

 کردم نگاهش گیجی کنهبامی کمک سوته دو مادر آشناهه

 به رو سرم   خواستمی خواب فقط دلم فهمیدمنمی رو هاشحرف

 .هوشبی من و شو سیاه دنیا بومم و دادم تکیه مبل پشتی



 رو با مرد یک کردم باز چشم  کم کم هامپلک پشت نور حرکت با

 وشمگ توی گنگش صدای و بود ایستاده سرم باالی پزشکی پوش

 .یچیدپمی

 

 گاهمن دوباره کسی ندیدن با و کردم نگاه رو اطراف اون، به اعتنا بی

 دادم دکتر به رو

 

 شنوی؟می رو صدام-

 زدم پلک فقط دادن جواب برای

 

 بیهوش صاحبه یخونه توب  تو آریانمنشم سپهر دکتر من خب-

 میاد؟ یادت چیزی شدی

 

 .شدم اشخیره گنگ نگاهی با کیه؟ دیگه صاحبه

 

 هست؟ یادت یزیچ اصال-



 .دش رنگ پر ذهنم توی سال چند این اتفاقات تمام  فکر کمی با

 

 شدم، بستری تیمارستان تو چرا و اومدم کجا از کیم یادمه آره

 از ردکت منظور کنم فکر اومد یادم وای فرار موتور اون؟ تیمارستان؟

 !مهربونه زن پیر همون صاحبه

 

 

 اومد یادت چیزی-

 ردمبرگ تیمارستان به خواستنمی دلم نداشتم جوابی سکوت جز

 صدای با و زدم گیجی به رو خودم پس کردممی پیداش باید من

 :گفتم یخفه

 

 نه-

 

 



 آزمایشات جریان در اومدم تازه و بودم مسافرت  من عزیزم باشه-

 ناومد با و کردم عکسبرداری سرت از  بنابراین نیستم همکارام

 نیست نگرانی جای خب؟ چشه خوشگل خانم این فهمممی جوابش

 باشه؟

 

 و بیماراش خوشبحال خوشگلی، و مهربون و وراج دکتر چه

 برام آشنان عجیب هایچشم اینجا پرستارای

 باشه-

 

 

 تاست چند این بگی تونیمی بگو بهم حاال خب-

 میداد تکون و بود گرفته مقابلم رو انگشتش چهار

 

 چهار-

 

 ه؟دار کم دکتره گیرننمی دید آزمایش اول مگه



 

 کنییم حس چیزی  ببین میزنم ضربه پاهات به من حاال خب افرین-

 دادم نشون واکنش سریع پام به کوچک ضربه خوردن با

 

 ضعف یا و دید تاری تهوع، حالت یا درد سر خب حله اینم پس-

 نداری؟

 

 نداشتم هم تهوع حالت دیدممی واضح رو چیز همه کردم فکر کمی

 ضعف و درد سر کمی فقط

 

 درد سر و ضعف-

 

 ینکها احتمال خب و بودی بیهوش رو گذشته روز پنج تو طبیعیه-

 کالم حتی صد در صد باشه خورده رو کوچکه روده بزرگه روده

 .نکرد خارج گفت که پنجی فکر از و من هم طنزش

 



 

 روز؟ پنج-

 

 ازت روز پنج این تو  همکارم روز، پنج خواب خوش خانم بله-

 حانهصب از بعد اونم که مونده آی آر ما فقط گرفته رو الزم آزمایشات

 !خبره چه بهفهمیم و ببرتت پرستار میگم

 

 

 ممنون-

 

 خوراکی چیز یه برات میگم خب استوظیفه کوچولو خواهش-

 .میزنم سر بهت بازم دارم بیمار کوچولو یه برم من بیارن

 هشب نتونستم لبخند جز که کرد رفتار گرم خون مهربون قدری به

 .گذاشت تنهام و داد تکون سری  برام بدمسپهر جوابی

 «دانای کل»

 



 شصورت روی را روزگار هایخط و بود نشسته  صاحبه مقابل سپهر

 .کردمی برانداز

 

 

 مادر؟ میشه چی میگی-

 زن این فرزندان همیشه دیگر پسران و او بود همینگونه همیشه

 .بود حتمی مرگشان نبود اگر زنی بودند مهربان

 

 

 جونم،صاحبه نشده خبری روز چند این تو یگهد گفتیم پلیس به-

 ها بگیرتت نمیاد کسی شیمی پیر نخور غصه

 پنهان اشمرواریدی هایدندان حصار در را اشخنده داشت سعی

 .کند

 

 .کرد خواهد جان نوش را صاحبه کفش لنگه بخندد دانستمی

 



 از کشی،نمی خجالت من از داره قباحت چیزیه خوب خجالتم-

 خر نره بکش خجالت دمسفی گیسوی

 

 عایق هایدیوار پشت در هایشقهقه نخندد نتوانست کرد چه هر

 ترینپیشرفته به مجهز بیمارستان که خوب چه شد، زندانی اتاقش

 .است امکانات

 

 .کرد پشیمان بیجایش شوخی از را  سپهر صاحبه غمزده نگاه

 ترعس گذشتبا آنها برای اش حیاتی هایحقش از او که سالهای چه

 جانش صاحبه کنار صندلی روی را خود و برخواست میز پشت از

 .کرد آوار

 

 همان روی از را سرش و کشید آغوش در را نحیفش هایشانه 

 .بوسید ترکمن ابیسرخ روسری

 

 



 شوهر از حرف تو غیرتمبی من مگه امصاحبه مامان بگردم دورت-

 میزنی؟

 رپس شازده چشم تو بزنه زل بیاد مادر که دیدی و دنیا کجای آخه

 خوام؟می شوهر بگه دکترش

 

 روشن داداش خان دل و چشم

 سو یک از بود، شده متعجب پسرکش تخس لحن این از صاحبه

 بازیش پرو این برای دیگر سوی از و بخندد خواستمی دلش

 .دهد جر را دهنش و بندازد انگشت دو خواستمی

 ابجو به را رفتارسکوت این خوردنمی سنش به گستاخ پسرک

 .داد ترجیع کردن او خنده یمضحکه را خود و دادن

 

 

 بمیره؟ سپهر خواییمی قهری دلبرم؟ مامانم،-

 .کرد دور بود، گرفته که موضع از را او پسر دردمند  ظاهر به لحن

 



 

 باهام کنیمی خودبی رنجی زود اونقدر که تو خر، نره خدانکنه-

 بچه بندیمی امتهنداش ریش به اکبر و اصغر و کنیمی شوخی

 حتیاطا با شنگول یقیافه و شاد لحن با و گرفت گارد سریع سپهر

 :زد لب

 

 

 اکبره؟ داداششم اسم روشن داداش خان چشم اصغره اسمش-

 این؟ از بدتر چی دیگه

 رفتید؟ پیش کجا تا چیه؟ مادرش پدر اسم

 است؟ فرزند تولد به بودن مادر مگر

 هب را داغ شیر پیاله یک انیزمست سرد روز یک در توانیمی تو

 مادرش پس آن از و ببخشی التیام را اشزخمی روح و بدهی کودکی

 .باشی

 

 



 بهبعد باشه من کردن ناکار پروسه دارم مریض بگردم دورت الهی-

 .گریخت اتاق از و رساند در به را خود سرعت

 

 است فرز شدنش کفش به دست عصبانیت وقت صاحبه دانستمی

 رب جوری داداششخان سوغاتی طبی کفش همان اب است ممکنه و

 .ندببی دوتا را چیز هر هایشچشم هایروز تا که بکوبد سرش فرق

 

 اتاق به اشمره روز امور به رسیدگی و بیماران پذیرش از بعد

 .رفت زیبا اما مرموز دخترک

 .انداخت نگاهی گیجش و آلود خواب یچهره به

 

 نگاهش و انداخته سایه اشچهره رب بدجور غم اما بود، زیبای دختر

 .بود کرده آشفته را

 به را دوستش  صاحبه خبر از بعد که بود پیش روز  چند همین

 صورت در را دختر و آمد خودش وقتیی  بود، فرستاده عمارت

 هایلرزیدن ان از نه لرزید دلش دید، بود تب حاصل که گلگون



 یپیوند حس اما راچ دانستنمی برادرانه جنس از لرزیدنی عاشقی،

 .داشت دخترک به قوی

 

 .دارد فراموشی دخترک گفتمی جانش صاحبه

 دخترک مغز و جمجمه کرد،می تایید را این همMRI و هاآزمایش

 هب شده ترمیم هایبافت روی از که آسیبی.بود دیده جدی آسیب

 این اب اما است قبل سال سه تا یک به مربوط فهمید توانمی راحتی

 است؟ زنده چگونه یبیآس چنین

 

 نشده؟ نابینا یا میرود؟ راه چگونه اصال

 آلمان نامدار، استادی شاگرد و بود اعصاب و مغز متخصص خودش

 .دبو سمعی پروفسور استادش تایید مورد و بود کرده تحصیل

 

 دخترک که بوده ان از تر عظیم مغزی یضایعه این نداشت شک

 یمعجزه یک او شک بی هدد جوالن دنیا این در راحت چنین این

 .بود پزشکی



 

 به دخترک داشتننگه برای قلبی کشش و دانسته این تمام با اما

 .ودب گذاشته جریان در را پلیس  و بود رفته اشخانواده جستجوی

 

 انتظامی سرگرد و نشده گری جستجو از خبری که روز چند این در

 شوندن پیدا اشدهخانوا اگر بود گفته بود، هم دیرینش دوستان از که

 به رااو اشحافظه برگشت یا آشنایش شدن پیدا یعنی الزم زمان تا

 تهگف جوابش در سختانه سر سپهر و سپارندمی مربوطه مرکزهای

 هنگ خود و  صاحبه نزد اورا شوند پیدا اشخانواده که روزی تا بود

 .داشت خواهد

 

 این پس بر غمی عجب انداخت دختر یتکیده صورت به نگاه دوباره

 .بود نشسته پوست

 تداش پیش در که عملی انجام برای و داد بیرون مانند آه را نفسش

 .کرد ترک را اتاق

 امروز انگشتی سر حساب با و گذشتمی هوشیاریش از روز دو

 .بود بیمارستان در شدنش بستری روز هفتمین



 

 هب زمستانی سرد صبحگاه در را او که مهربانی زن همان صاحبه و

 به هک  بودند افرادی تنها سپهر پسرش و  بود  کرده دعوت اشخانه

 .بودند اشآشفته احوال مراقب و میزند سر او

 

 سری دیدن با داد در به و گرفت پنجره از نگاه خورد در به که تقی با

 هرفت یادش را او خندید بود در از بیرون که تنی نیم و آمد تو که

 .بود

 

 نرم پنجه و دست حال در هایشعصب و دارد سرطان که دختری 

 متوجه که روز دو این در و هستند بار مرگ هایسلول این با کردن

 .بود او اتاق داخل میزدی را تهش میزدی را سرش بود شده او

 

 

 اومد عشقت دالی-

 :گفت او به رو لبخند با



 

 اومدی خوش-

 اب آمدمی او سمت به و بود کشیده داخل را تنش کامل حال دخترک

 کنارش تخت روی پریده رنگ  صورت و  لرزان هایقدم همان

 را او همیشه که افتاد آتانسش جمله گستاخیاد و بود پرو نشست

 هشوک شکبی دیدمی را فاطمه اگر کردمی خطاب گستاخ دخترک

 .گرفتمی پس را حرفش و شدمی

 

 

 ایرونی؟ دختر کنیمی چه-

 چون و داشت رنگی زیتونی هایچشم و سفید پوست خودش

 را او بود خاکستری هایشچشم رنگ و تر تیره پوستش دخترک

 به دوانمو و بود نگفته را نامش اینکه البته خواندمی ایرانی دختر

 .بود موضوع این بر دال خودش هم بود کرده فراموشی

 

 .شد گشوده پرستار توسط در که بود نداده را جوابش هنوز 



 

 مهفاط عه آزمایشگاه، بریم باید که شو بلند آریامنش خانم خب-

 اینجایی؟ تو  جون

 

 منشآریا دکتر بگم ندیدی؟ و درشتی این به من کنم باور یعنی-

 بنویسه؟ عینک برات

 .بود گرفته اشخنده فاطمه جوابی حاضر از

 

 شوخ از ودست مرگ یآستانه در که بودند هایآدم هنوز خوب چه

 کشیدندنمی بودن

 همه هاینک بود، کرده بستری اینجا خود نوادگیخا نام به را او سپهر

 نه؟ مگر بود عجیب میداد  داد آتانسش بوی چیز

 

 از پس دقیقه چند از کمتر شد خارج اتاق از علوی خانم با همراه

 وارد  بود خواهرش دنبال در به در روزها این که سپهان خروجشان



 هرشخوا گمشدن خبر که پاسگاهی به صبح امروز همین شد، اتاق

 .بود داده را

 

 و بودند کرده ارائه را بیمارستان در دختری شدن پیدا پرونده 

 ردهک خبر هم به مورد دو این شباهت بخاطر به را سپهان بالفاصله

 .دکردن بود، شده تشکیل انجا در پرونده که پاسگاهی راهی را او و

 دنآمد بیمارستان به او همراه و بود دیده را انتظامی سرگرد آنجا 

 سمت هب تابانهبی سپهان و ایستاد سپهر دیدن با مسیر در سرگرد

 .رفت بود، گرفته پذیرش از را اششماره که اتاق

 

 .زد دید را بود نشسته تخت روی که را بیمار دخترک و گشود را در

 

 :غرید پروابی دخترک

 

 تو میایی نیست که تویله-

 



 اومدم اشتباه شرمنده-

 .شد ترشح ناامیدش وجود الیبه الی که بود کلماتی تنها اینها

 

 بیمارستان اصلی سالن به سرگرد سمت به خورده فرو سری با

 .بازگشت

 

 

 مومن مرد شد چی-

 

 .نبود خواهرم-

 

 گذشت رو به رو روی راه از پرستار همراه به ساریکا حین همان در

 روزدی که را انتطامی سرگرد دخترک اما نشد عبورش متوجه کسی

 خمیده قامت با مردی به که دید را سپهر و بود شده آشنا او با

 داده دست از را کسی شاید اندیشید خیال بی دادندمی دلداری

 



 

 چی؟ یعنی-

 

 مشکل ساریکا نبود، خواهرم خب اما ظریفه خواهرم مثل درسته-

 کرده فرار تیمارستان از داره عصبی

 

 .شتندا یچاره اما هاحرف این بیان برای کشید خجالت چقدر

 :غرید کنانسرزنش سپهر

 

 نداره عصبی مشکل اصال داره، فراموشی دختر این اما-

 

 راگ شد زده شگفت دخترک بر دوستش خاص تعصب از سرگرد

 .کردمی متهم دخترک  دلدادگی به را او شکبی نداشت نامزد

 

 



 .باشه کردم فکر متاسفم-

 

 سالمه مسال نیست دیونه ما دختر ولی خواهرتون بشه پیدا انشاءاهلل-

 یعل ضمن در گرفته فراموشی خورده سرش به که یضربه اثر در

 تنش فرم هایلباس باید مسلما پس کرده فرار تیمارستان از گفت

 .بود تنش رو بیرون لباس دختر این اما باشه

 

 همیدفمی را دوستش  احوال حاال نشاند علی لب بر لبخند "ما دختر"

 علقت حس شودمی این عاقبت رخواه بی باشند پسر چندین وقتی

 .است برادرانه رفیقش

 

 

 به را او و داد تکان درمانده سپهان برای سری جنابسپهر شرمنده-

 .گذاشت تنها دخترک اتاق مقصد

 



 فرستاده، برایشان را دخترک خدا بود گرفته دلش دعای شاید

 آرزو خودخواهانه اما هستند او انتطار در یخانواده دانستمی

  تنداش شک دارد نگه خود برای را او تا باشد کار و کسبی کردمی

 ردهک طغیانه سپهر در که حسی همان او دیدن با خانه دیگر پسران

 .داشتند طلب خدا از خواهر یک آنها داشت، خواهند را بود

 ...و مادر یک

 هیت زندگیشان یزنانه جایگاه تمام انها کردمی حساب که حاال اصال

 فردی از بود

 یعمه یک حتی نه  ی،خاله نه بزرگی، مادر نه خواهری، نه مادری، نه

 خودشان و بودند خودشان بوده تا درمانی و درست

 .نداشتند هم دایی زن و زنعمو حتی آنها

 

 جیدگننمی خکد پوست در رفت دخترک اتاق سمت به زنان لبخند

 .دارند خواهر بگوید همه به زودتر خواستمی

 

 دارد؟ خبر یندهآ از کسی چه اما



 هب برادرانه نگاه جز نگاهی درندشت خانه آن میان در کسی شاید

 د؟نبودند؟بودن قلب خوش سپهر مثل که باشد،همه داشته دخترک
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 دیدی؟ رو انتظامی سرگرد خانما خانم خب خب-

 .داد تکان سری سپهر جواب در

 

 د،کن بیان را جزئیات نداشت لزومی اما بود دیده دور از را او واقع در

 جا، به حرکت این با تقدیر انگار نبود، فاطمه بود آمده اتاق به وقتی

 .دکن میدان پیروز را او داشت قصد اشزندگی شرطنج یصفحه در

 

 



 کنیم صدات طوری این همش تونیمنمی که ما خانما خانم گممی-

 ...باید

 گاهن سپهر یبامزه یقیافه به  فهمید نمی را طوری این مفهوم دختر

 :زد لب اختیار بی پس و  کرد

 

 چطوری؟-

 

 

 و دخترک یا و  من فامیل یعنی آریامنش خانم ام...طوری همین-

 نظرت؟ به کنیم صدات چی...  و خانما خانم

 

 سوناف اسم دادمی تعفن بوی بود زاربی آریانا اسم از نداشت نظری

 برایش بود هامدت که مه ساریکا اسم انداختمی مردش یاد به را او

 .بود شده غریبه

 



 اتاق همان در روز همان بودند کشته را ساریکا پارسنژاد یخانواده

 .نبود ساریکا که بود هامدت او

 

 نگاه در کردمی سنگینی مرد دوش روی بر اششده خیره نگاه

 شدن غرق از را او کرد قصد شکن، کمر زدمی موج غمی دخترک

 :پرسید محکم و مصرانه پس دهد نجات درد مرداب در

 

 خانما؟ خانم-

 

 نگاهش پرید جایش در و هراسید شدن صدا یکباره این از دخترک

 :زد پچ افتاد سپهر پرسشی هایچشم به که

 

 دونمنمی-

 ؟اندازدبی غیر نماهی سپهر آلود محبت لحن به توناستنمی چرا

 

 



 کنیم انتخاب توپ اسم یه برات اومد جون صاحبه که عصر اووم-

 همهم نظرش و کرده پیدات که کسیه اون باشه چی هر چیه؟ نظرت

 

 .کرد پیدا انحنا باال سمت به سختی به لبش

 .گذاشت تنهایش وضعیتش چک از پس سپهر

 

 رداف احتماال کرد بازگو خالصه را امروز موضوع و زد زنگ صاحبه به

 اینجا به امدن از پیش خواست صاحبه از شدمی مرخص دخترک

 با تصمیمش از هنوز کند تهیه خودشان شاءن خور در لباسی او ایبر

 .کرد عصر را ظهر او با مشورت انتظار در و بود نزده حرف صاحبه
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 صبح زا میده گناه بچه پیش برم خواممی مادر اینجا بیام گفتی چرا-

 .تنهاست

 



 داشتم حرف باهاتون-

 

 ؟مریضه ؟ شده چیزی-

 

 لب بر لبخند همین و بود کرده مرتعش نگرانی را صدایش لحن

 .ستا مهربان دریغانه بی کردمی ثابت همیشه صاحبه نشاند سپهر

 

 

 اهویه چشم مورد در مامانی نه-

 

 اهوی؟ چشم-

 

 اهوهه شبیه هاشچشم دختره همین-

 بی یهتشب با سمهر به احسنت دخترک هایچشم به بود نکرده دقت

 .داشت آهو شبیه  هایچشم دخترک واقعا نظیرش



 

 

 خب؟-

 

 کنیم؟ چیکارش-

 

 دیگه؟ میداریم نگهش بکنیم باید چیکارش-

 مرکزها؟ اون بره که بفرستی خواییمی نکنه

 .بود بودن مادر شایسته او آورد ایمان او به دیگر بار

 

 

 بدونم رو شما تصمیم خواستممی نه نه-

 

 دونستی خب-

 



 هچ داداش دونیمی که تو هچطور شرایطش نگیم کسی به میگم-

 حساسه

 

 .کردم فکر این به منم مادر آره-

 

 

 ... یه بگیم-

 

 مادر بگیمچی-

 یداپ اش خانواده زودی این به شاید نه نه مهمان یک کرد فکر سپهر

 .نشوند

 هارفاقت این نه داشت را هادوست این کجا از او آخر نه دوست یک

 صاحبه سال و سن به نه خوردمی او به

 

 

 جنوبه؟ داره زاده خواهر یه گفتیمی یادته یافتم آهان-



 

 چی؟ که آره-

 

 .هست سالم و سن کم هااونه دختر بگیم-

 

 بشه؟ نکنم فکر-

 

 ها؟ بهت کنهنمی شک داره کامل اعتماد بهت داداش نشه چرا-

 

 مادر بیرون بندازمش نمیاد دلم من خوبه که بشه اگه-

 

 را شادی و گرفته را رتشصو کل و بود یافته گسترش حااللبخندش

 .کردمی پخش اطراف به

 

 بزاریم؟ چی بچه اسم سر بریم حاال خب-



 

 .اونه اسم مادر بپرس خودش از-

 

 

 :گفت صاحبه مامان پرسیدم-

 

 دونهنمی-

 

 آهو بزار خب-

 نه اهو مامان نه-

 آهو بزار خب آهوه هاشچشم گینمی مگه-

 

 ...مثل خاص چیزی یه نوچ-

 

 ...آهید-



 

 آهید؟-

 

 

 اهو یعنی ما لهجه به مادر اره-

 

 قشنگه-

 

 اره-

 

 .بزنیم سر آهیدمون به بریم پاشو پس-

 رانگا کشید را مهربانش مادر هایدست و شد بلند خندان پسرک

 نشان ذوق و باشند خریده هدیه برایش که بود ساله ۶ کودکی

 .باشد داشته آدم و عالم به را دادنش

 .درفتن دخترک اتاق طرف به هم دوشادوش دو هر



 خرسند و بود شاد شدنمی پاک سپهر یبرجسته هایلب ازخنده

 بچشد؟ را بودن خواهر شیرین طعم شودمی

 

 دکشیمی دوش به را شانیهمه بار تنه یک که بزرگش برادر از او

 دادنمی ازدواج به تن و

 .داشت دنیا ازدواج ترین عجیب که دومش برادر از اون

 

 هک هم پسرها دیگر بود، شد ردهخو شیرینی تازگی به هم خودش

 اگش گره آهوی هایچشم با دخترک این نبودنشاید ازدواج باغ در

 .کند کم را خانه سرد حجم و باشد

 

 .ستادای کنار صاحبه احترام به سپهر رسیدند، که آهیدشان اتاق به

 

 

 ها کنیم مرخص و دخترت قراره که خانما خانم تو بفرما-

 



 مادر ببینی خیر-

 .بود کرده خرج مادرانه نبود مادر که زنی دعای نشست دل به چه

 

 ...و شد داخل صاحبه سر پشت

 

 «ساریکا»

 

 شپیدا چطوری زنجیر و قل بدون تیمارستان از بیرون اینجام حاال

 اشپید چی؟اگه باشه اومده محله اون به کاری برای فقط اگه کنم؟

 چی؟ باشه داشته بچه و زن و کنم

 ناسه؟نش یا نخواد و من اگه

 

 سر بهشون دادن جواب برای منطق که هایاگه از بود پر مغزم

 .بود کرده خم تسلیم

 .گرفتم پنجره درخت پر یمنظره از نگاه خورد در به که تقی با

 



 از بلق لبخند با شدن اتاق وارد سپهر پسرش هم بعد و خانم صاحبه

 :گفتم بگن چیزی اینکه

 

 سالم-

 

 

 دخترم سالم-

 قرار برق شرکت با احیانا چراغونی هایشمچ چه خوشگله سالم-

 بستید؟ داد

 تونه؟می باشه دلنشین انقدر تونهنمی مرد یک

 

 

 مادر نمکدونخوبی بریز نمک کمنر-

 

 :گفتم و سپهر سمت کردم خانمرو حاج خوبم-



 

 اب حتما شما ولی نبستم داد قرار ارگانی و ستاد هیچ با من خیر-

 .ببندید داد قرار نمک یکارخونه

 

 .لرزیدند هامپنجره کردم حس که خنده زیر زد چنان سپهر

 رو نیاد یمنظره ترین زیبا انگار که جوری دلنشین لخند با صاحبه

 .بود خیره پسرش به بینهمی

 

 

 چشم چشم چشم-

 داد ادامه که بگم چیزی کردم باز دهن تا

 

 .ندیم ادب به حیثیتمون دکتریمون جلد تو بریم دیگه بسه اوم اوم -

 

 



 سپهر اقا جلدتون تو برید فرماییدب-

 

 مامانم چشم-

 خانمی؟ خوبی ما داریم خوشگلی دختر چه خب خب

 

 دکتر اقای خوبم-

 

 نمیسازه اتزاده خواهر جون صاحبه ببین چیه دکتر دیگه نشد-

 هااااا باهامون

 

 :پرسیدم گیج

 

 زاده؟ خواهر-

 

 نداری؟ خبر مگه بله-



 

 چی؟ از-

 

 مخان صاحبه جونیمتعجب صاحبه یهزاد خواهر بعد به االن از شما-

 سپهر؟ یخاله دختر یعنی اون یخواهرزاده کردم نگاه و

 

 

 شما؟ یخاله دختر یعنی-

 

 جورایی یه اوووم-

 

 چرا؟-

 

 نگاه یه بهت که اونا از داداشها اون از داریم، داداشی یه ما که چون-

 .. خراب و زیرت کنه



 

 سپهر-

 

 هاشونگاه کار خطا یچهب پسر یک مثل سپهر خانم صاحبه تشر با

 .خاروند و سرش پسش سقف به داد

 

 از جدیه خیلی مادر خب آریا،  داریم پسری یه ما مادر ببین-

 .نمیاد خوشش هاعریبه

 

 خواهرمی دختر تو گیممی همین برای

 و اشزاده خواهر یعنی نیست پسرش مگه  بودم شده گیج واقعا

 ندیده؟

 

 یده؟ند اتونوزاده خواهر پسرتون مگه-

 



 هایچهب و برادر پسرا وبقیه سپهر ندارم بچه اصال من مادر راستش-

 زا پسرن مادر کردممی فکر من کردم نگاهشون اریانمبهوت ارباب

 ردهک دکتر رو پسرش سختی با که کردم افتخار بهشون چه روز اون

 

 

 اریا ارباب-

 یهمه از من اصال خوردمی بهم ارباب این از حالم ارهندیده-

 اربابه چی هر از متنفرم میاد، بدم هاباربا

 

 

 نیست؟ شما پسر سپهر اقا یعنی-

 :تگف و نشست تخت روی سپهر بده جواب صاحبه اینکه از قبل

 

 که اریام ارباب زاده عمو یا خوانده پسر من نیستم پسرش اصال من-

 داداش گممی بهش

 پیچیده چه او



 

 

 اونو باید ما یهمه خانواده صمیمت برای خودشه دستور اصل در-

 .کنیم خطاب بابا یا برادر

 

 

 دیکتاتور چه-

 کشید انگشت دو با رو دماغم زنان قهقه سپهر

 شیرینی چه تو-

 

 دادنت توصیح با اونور گمشو سپهر نکن-

 گیممی همین سر مداره قانون یکم فقط نیست اینجوری پسرم مادر

 .بیاد یادت چیزی یا بشن پیدا اتخانواده تا خواهرمی بچه تو

 

 :زدم لبخند مهربونیش به



 

 از نگاه دماغم یدوباره شدن کشیده دردسربا به خواننمی من-

 گرفتم صاحبه

 

 یفتش صبح از شدم خسته منم خونه بریم پاشو کوچولو نگو چرت-

 .بودم

 

 

 اما؟-

 

 هدیگ ماه چند تا نیست ارباب هم فعال سپهره با حق مادر نداره اما-

 بزرگه خدا اونموقه تا نمیاد

 و مرفع خانواده توی خودمون اینکه با کردم باز و ماشین در ومار

 اب موندمی باز دهنم عمارت این دیدن با هنوزم اما بودیم ثروتمندی

 این اسم حتی من  امخانواده توی لوکس هایماشین انواع وجود

 .نبودم بلد رو ماشین



 

 .شدم پیاده ماشین از خانم صاحبه کمک با

 

 نجوو ننه باش مراقب-

 

 ننه و درد ننه و کوفت-

 .افتاد راه سرمون پشت زنان قهقه سپهر

 رس به سر برادرش، شکوه با عمارت تا بیمارستان از مسیر تمام

 نهاشزد غر وجود با صاحبه که بود این کار جالبی گذاشتمی صاحبه

 .اومد می ها شوخی توی سپهر پای پابه

 

 

 دمنمی اتر امخونه نیایی اتونخونه گمشو خر نره پسره-

 

 رایب که یخوشمزه سوپهای اون از یکم بهم تو نیام جون صاحی عه-

 ?بدی پختی آبجیت دختر



 

 

 سرمپ به نزدم زنگ تا برو کنممی قلمش ام خونه تو بذاری پاتو نه-

 ها کنیمی اذیت بگم

 

 اعاوض بیاد پسرش اسم وقت هر اهید ببین شد خطری قضیه اوه-

 زره  فوالد مادر این بمونو تو رفتیم که ما جدی

 

 نگاه خانمی صاحبه به چشمی زیر و خندیدم کالمش طنز به آروم

 خیره سپهر  رفتن مسیر به فشان آتش کوه یک مثل حاال که کردم

 .بود

 

 پرسیدم ذهنش کردن منحرف برای

 

 اربابه؟ همون پسرتون-

 



 هوم؟-

 پرسیدم دوباره نشد سئوالم متوجه وقتی

 اربابه؟ همون پسرتون میگم-

 

 نکنه کمش مردی از خدا هار-

 

 دارید؟ دوستش خیلی-

 

 میدم جون بچه اون برا من زندگیمه همه آریا-

 رفک کی هر بچه میگه جوری چرخوندم کاسه تو هاموچشم حرص با

 مبلدرو الدروم همه این که ساله پنجاه مرد یک سالشه ۲۳ میگه نکنه

 نداره

 

 :زدم لب باحرص

 



 کنه حفظش خدا-

 

 آمین الهی-

 داخل بریم بیا در دم واستادی هوا در لنگ یک چرا بیا

 

 هنوزم شدم کوچیکش اما لوکس خونه وارد خانم صاحبه کمک با

 .بودم خورده سرما بدجور سنگین، و بود گرخت بدنم کمی

 دخور سرم به ضربه اون که کنممی شکر رو خدا بار هزارمین برای

 .تمرفمی نزندا یا تیمارستان به باید االن وگرنه رفتم کما به و

 

 

 مادر بشین-

 .نشستم رنگ آبی مبل روی لبخند با

 وشمگ به کمد توی انگار جایی از صداش و شد اتاق وارد خانم صاحبه

 .رسیدمی

 



 

 هاشب تو میارم خواب رخت عمارت از رممی دارم اتاق یه اینجا من-

 زمین رو من بخواب تخت رو

 

 

 بهم بالش یه هاشب گرفتم خوابتونم جا شدم مزاحمتون ببخشید -

 خوابممی گوشه یه بدید

 ضمن در بخوابم زمین رو دارم عادت من بچه نزن زیادی حرف-

 نیستی مزاحم بار هزار

 

 کنید؟نمی زندگی عمارت تو شما چرا-

 

 کنممی زندگی دارم عمارت تو که من-

 

 اینجوری... اخه.... یعنی.. نه-

 .بگم چطور یا بگم چی دونستمنمی



 

 اصلیه؟ تمونساخ منظورت اها -

 

 بله-

 

 

 هب حتی بمونم کنارشون گفت  اینجا اومد که موقعه اون   ارباب-

 حس مادر ترم راحت اینجا من اما خونه تو گذاشت آسانسور خاطرم

 .نیستم کسی بار سر خودمه خونه کنممی

 

 :پرسیدم شدمی خارج اتاق از دست به لباس که حالی در

 

 نیستن؟ پسرات مثل  اونا مگه-

 

 :گفت بده رو جوابم اینکه بدون



 

 کنم فکر خریدم برات تنت، هایلباس با  دیروز رو اینها بیا -

 عدب بخوری ارممی چیزی یه منم بپوشی اینها تو تا باشه سایزت

 .زنیممی  حرف

 

 فکر چرخوندم خونه دور رو امخیره نگاه و دادم تکون براش سری

 .کنم عوض لباس اتاق توی باید کنم

 

 .رفتم اتاق سمت به و پاشدم ول و شل بدنی با

 تچف که رنگ یقهوه چوبی ینفره یک تخت ساده، کامال اتاق یک

 .داشت قرار ست پاتختی یک کارش و بود دیوار

 

 کف تخت، ست یقهوه دراور آینه یک و  رنگ سفید دیواری کمد

 بود دهش خالصه صاحبه اتاق تمام و بود باف دست یقالیچه یک اتاق

 .فتیگرمی نادیده رو بودند اتاق داخل که دری دو اگر البته همینا به



 شدم یبازرس خیالبی ان بهداشتی سرویس در اونا اینکه به فکر با

 .نداشتم هم رو حالش اصل در

 

 رنگ فیدس پایدم شلوار و رنگم گلبهی کوتاه مانتوی تعویض از بعد

 یونهخ تو رنگ کرم یساده شلوار و پستی مغز سبز تونیک یک با

 .رفتم سالن به شال پوشیدن بدون

 

 

 میاد بهت چه-

 قشنگه خیلی مرسی-

 ثلم منم داره اینطوری های یسلیقه معموال اون بود سپهر سفارش-

 .خریدم اون یسلیقه

 

 هب فکر با و رفت هم توی هاماخم دکتر این سفارشات از اراده بی

 عصابما پذیرفت اشخانواده جمع توی رو من مقاومت بدون اینکه



 برام احبمصبی کرده فکر داره؟نکنه نیتی و قصد نکنه شد متنشنج

 کشیده؟ نقشه

 داره؟ سوءی نگاه نکنه

 

 

 خارج خیال از آهید آشنای نا نام شنیدن جانبا اهید مادر اهید اهید-

 .شدم

 

 .داشتید کار بله-

 

 

 کمی بیا پاشو واستادی اتاق وسط چرا مادر هپروت تو رفتی کجا-

 !بگیری نجو بخور میوه

 فتنگر پوست حال در دخت با انداختم نگاهی بهش سردرگم و گیج

 .دبو برداشته میز رو یمیوه پر نسیتا سبد از که بود سیبی

 



 

 ...بیا واستادی که باز-

 :گفتممی چی داشتم

 نامزدیش همین سر باشه امبچه دار نگه خدا بخرم گفت سپهر اها-

 مدست تو اومد اش سلیقه هک داد تاب و پیچ بازارا تو منو اونقدر

 

 

 نامزدش؟-

 .دش متوجه خانمم صاحبه حتی که پرسیدم رو این شوکه قدری به

 

 :گفت نازک اخمی با و 

 

 و رفت ارباب دستور به اما کردن نامزد چندماه تازه نامزدش اره-

 چطور؟ کنن عروسی تا ندارن امد

 



 :گفتم سوءضن رفت برای زدم پلک بار چند

 

 ؟داره نامزد واقعا-

 مچگیر با صاحبه و بودند پشقاب توی میوه چاقو دیگه ارهحاال-

 .کردمی تماشام ممکن حالت ترین

 

 

 دومک کردممی فکر هاا میگما  ببخشید و من خورهنمی بهش اصال-

 یلیخ اخه رسیده؟ ازدواج مرحله به اصال بده زن بهش قراره بدبختی

 .تنیس هامدکتر شبیه حتی هاستبچه پسر شبیه رفتارش

 

 شوخی باهام دارید کردممی فکر دیدمنمی و کار تو جدیدتش اگه

 .کنیدمی

 .بود کشیده عقب گاردش از کمی صاحبه حاال

 

 



 انگاری است بچه اینطوری اخالقش داره، زن واقعا مادر چیه شوخی-

 :گفتم صادقانه یباخنده

 

 حرصت چقدر بینیمی جوون صاحبه کنه رحم زنشو به خدا پس-

 میشه اون نصیب برابر ده طمئنمم من میده

 

 هکرد منع چرا اقا کنیمی فکر کبابه نذار دلم رو دست مادر هعی-

 بره؟ نامزدش دیدن به سپهر

 

 :پرسیدم کنجکاو

 

 چرا؟-

 وقتی هاناین میگن که تخته در اصال اصل برابر کپی همن بل جفتی-

 میارن در رو خونه اهل پدر دکتر اقای خونه میره سپهر یا میاد اون

 اشنب هم کنار ندارن حق تا دو این گفتند دکتر اقای و اقا همین برا



 زرگب درونشون کودک تا خارج بفرستنشون بعدم عروسیشون تا

 بشه

 

 خنده زیر زدم ارادهبی که کردمی ادا و کلمات حرصی قدری به

 خورید؟می حرصی چه-

 

 

 بخورم؟ نباید-

 یس سپهر مثال خوریمی حرص هم باشی تو خوری؟ نمی باشی تو

 سالشه

 :گفتم مبهوت

 اعصابه و مغز متخصص سالشه؟ سی-

 

 بزنه اج در که نیست کوچیک اقا مثل  زرنگه اقا مثل سپهر مادر اره-

 ونجاا المان فرستادش داره استعداد دید که اقا خوند باهم و سال چند

 کوچکتره خیلی خودش از دید و ساره که بود همونجا خوند درس



 ۲۷ همش نداره سنی اخه کنه شیطنت ساره ممید حق من دونیمی

 مادر بگم چی و سپهر اما سالشه ۲۱ و

 

 

 خودش مثل چیزیه دکتری کردم فکر زنش کوچیکه چه-

 تدوس همم سپهر، و همکار دکتره پدرش نقاشه نیست دکتر نه-

 راضی اقا دادن هم  به دل و دیدن و  هم المان یعنی اونجا، اقاست

 رو ام پدر بینیمی که اینی شد اخرشم کرد راضیش سپهر اما نبود

 .آوردن در

 

 

 .چرخیدمی کوچیکه اقا اون محور اهافکرم-

 

 کوچیک؟ اقا-

 

 



 هکار همه و راستش دست کوچیک اقا اربابه که بزرگ مادراقا اره-

 اما میاد، مک ارباب دستور به کنهنمی زندگی اینجا اون اربابه شاه بعد

 میده براش و جونش عاشقشه بزرگ اقا

 "پوکید مغزم دارن ارباب اینها چقدر"

 

 مهندسن اقا و سرگرد جناب بعد -

 پسرا یعمه پسر هست هم خان سروش البته

 

 باشی ناو سالهای و سن هم باید تو کنم فکر  کامرینه اقا نفرم اخرین

 پسر همه چه-

 

 دیدنت با سپهر همین برای  ندیدن دختر چشم به اینها مادر اره-

 داره ساله ۰ پسر یک هم کوچیک اقا البته  یهعقد ام بچه کرد ذوق

 :گفتم بود سپهر بودن یعقده لفظ حاصل که یباخنده

 



 ند؟نیست سپهر و  کوچیک اقا زن مگه ندیدن دختر چی یعنی خوب-

 

 یه ازدواج... که کوچیکم اقا اینجا بیاد نداره حق که سپهر زن-

 ...جورای

 

 و فضولیم ادامه که شد باعث ناراحتش صورت و هم در های اخم

 :بپرسم بحث شدن عوض برای و بعد برای بزارم

 

 

 یهست کفری ازش که کرده چیکار من یخاله پسر این نگفتی-

 

 اتخاله پسر-

 

 نهنک پسرتون سپهرم نیستم خواهرتون دختر من مگه دیگه اره-

 مالیدید؟ شیره سرم

 



 و برداشت ظرف توی از رو پوست نیمه هایمیوه خنده با صاحبه

 :تگف

 

 .بگم رفت یادم شد حرف تو حرف اونقدر مادر بمالم شیره چرا نه-

 

 

 بودید کفری اینطوری که کردن چیکار بگیدمگه االن خوب-

 

 نکردن چیکار کرون؟بگو چیکار-

 نکردن چیکارا خب-

 

 

 ظرف توی ریختن کرم باهم دوتایی زنش ساره و سپهر بار یک -

 یجلسه توی اقا عمارت تو شد آشوبی چه دونینمی ارباب یمیوه

 راب کنه خفه و سپهر اقا بود نزدیک نیاره و روز اون خدا بود مهمی

 رو هم میگم و زنش و سپهر  دوتا این که بار هر شدن جریمه همین



 تر دیر ماه یک اینکه یعنی خورهمی اضافه بهشون ماه یک ببینن

 ...کننمی ازدواج

 .بودم مات من و میزد حرف صاحبه

 

 میوه؟ ظرف توی ریختن کرم

 آشناست؟ انقدر صحنه این چرا

 سال ۳۰۲۲ حدکد جایی دقیقا و رفتن کنار تند تند ذهنم هایورقه

 .کردند استپ پیش

 

" 

 "ی؟برده دست من خوراک در که تویی این دانمنمی پنداشتی-

 .بود پوستم روی هنوزم داغش های نفس حرارت

 

 تمام دادمی بهم و کردمی پوست میوه صاحبه که تایمی تمام نفهمیدم

 قطف نفهمیدم و هیچی بودم سقف یخیره صاحبه تخت تو که تایمی

 .میزدم پا و دست خاطراتم دریای توی



 

 و شدن بسته هامچشم که زدم پا و دست خاطراتم مرور توی اونقدر

 .رفتم فرو کابوس از پر خوابی به

 «سپهر»

 

 وابیدخ بادم سالن توی  آهید ندیدن با کشیدم سرک خونه توی آروم

 .شدم هال وارد گرفته حالتی و برگشته هایلب با

 

 رفشط به باز نیش با کوچیکش یخونهآشپز توی صاحبه  بادیدن

 .کردم بغلش پشت از و رفتم

 

 

 جوونم مامی سالم-

 بچه ترسیدم هییی-

 رنگ موهای روی رو امگونه که حالی در و بوسیم رو سرش آروم

 :گفتم میذاشتم اششده



 

 .بشم قوربونت اینجاست کی ماها جز مگه بترسی چرا-

 

 

 اجازه و گرفتم فاصله کمی جونمازش به افتاده وال هول مادر واال-

 و شدم خیره رنگش میشی هایچشم توی بچرخه سمتم به که دادم

 :گفتم

 

 چرا؟ وال و  هول-

 

 توجه بدون. موند ثابت دستم روی و چرخوند تنم روی رو نگاهش

 :گفت سئوالم به

 

 چیه؟ ینا-

 



 سرم تو خاک اخ داد دستم به و گرفتم ماما هایچشم از  رو نگاهم

 و اهید بودم اورده که قدیمی بوق یک کنم قایم اینو رفت یادم

 .بترسونم

 

 

 .داشتم برش دیدم حیاط هیچیتو ها-

 سرم وسط خورد دقیق اما اورد رو مالقه کجا از دونمنمی

 .بمیرم خواییمی میزنی چرا سرم اخ-

 

 نوای کنیمی مرگ جوون رو ما همه نمیشه کاریت بمی بادمجون تو-

 بترسونی؟ و دختره بودی اورده

 

 

 .شدم بادمجونم حاال نکنه درد دستت-

 .آهید و نه دختره ضمن در کردم پیداش اینو خیر نه

 



 

 هیکلش از گنده خرس خودتو کم جمع نده درس بهم تو خبه خبه-

 شحال خودش بچه این بازی بوق بوق من برا اومده کشهنمی خجالت

 کن وارد شوک بهش هم تو باز نیست خوب

 

 اومدم در بازیم مسخره قالب از سریع

 

 نیست؟ خوب چرا-

 

 یهو زن حرف وسط دردی یه داره غمی یه انگاری مادر دونمنمی-

 .شدمی خون دلم کردممی نگاه که هاشچشم به هپروت تو رفت

 

 

 .شدم متوجه منم اره-

 

 خیرکنه به و تمونهعاقب خودش خدا-



 برای کرد عوض و وال هول بحث و پیچوند رو حرف که شدم متوجه

 سماجت با همین

 

 :پرسیدم 

 

 داری؟ وال هول چرا گفتی-

 

 راشب بذار اونور برو پاشو مادر شدی توهمی گفتم؟ کی گفتم من-

 بگیره قوت بدنش بزارم سوپ

 

 

 صاحبه-

 جام از زنهن حرف تا بشه متوجه که کردم صداش جدی قدری به

 .خورمنمی تکون

 «ساریکا»

 !آشوب این بود؟توی جشن و مهمونی وقت االن اخه



 

 بلند اشنهپ هایکفش با و کردم جمع رو لباسم بلند یدنباله بدختی با

 .کردم رفتن راه به شروع سوزنی

 

 چند عمارت در به برسم تا میریزه سنگ رو پیاده مسیر کف کی اخه

 .مش پا کله بود نزدیک بار

 

 

 و اینجا اخه خرفت مرد پیر عمارتت با آریامنش کنه لعنتت خدا-

 نکردی فرش سنگ چرا

 مادر میزنی غر چرا-

 

 

 جان صاحبه زمین بیفتم بود نزدیک-

 



 دناوم همه تو بیا میکردی پات دیگه کفش خوب تو دست از امان-

 دیگه

 باسل با که شدنمی اومدمی لباس این به کفش این ضمن در اومدم-

 .بپوشم تونیک شب

 

 

 ارک تا هزار دیگه تو بیا کردیمی چیکار نداشتی و زبون این تو-

 لوغهش اینجا امشب ها نری جایی افسون بشین گوشه یه ریخته سرم

 .چشم گفتم گفتی بار هزار چشم چشم-

 

 

 برو مه تو کننمی چیکار خدمه ببینم آشپزخونه رفتم من افرین-

 بشین گوشه یه اصلی سالن

 چشم-

 ارفش رو اششونه هاکالفه نخوری هم  مزخرفم ملکالی الکل این از-

 دادم



 

 برو چشممم-

 

 بچه رفتم میدی هل چرا-

 

 گوشه روی و رفتم اصلی سالن سمت به تاءنی با صاحبه رفتن بروبا-

 .نشستم مبل ترین

 ندیدم، و سپهر چرخوندم چشم چی هر

 و هابچه از رو امخیره نگاه حوصلگیبی روی از دقیقه چند از بعد

 .کردم پرتقال گرفتن پوست به شروع و گرفتم وسط جوونای

 

 ناال اینکه خیال به شد قطع اهنگ که بودم کردن پوست درگیر

 تدس صدای شنیدن با اما نیاوردم باال سر میشه شروع جدید اهنگ

 به پا سر که جمعیتی به و گرفتم پوست نیمه پرتقال از نگاه سوت و

 .دادم میزدند، دست و بودند خیره نقطه یک

 



 کامال زنی و بود ایستاده من به پشت آخر ایپله روی مردی

 تسم به کرد دراز دست مرد اومدمی پایین هایپله از پالستیکی

 ...آشناست پشت از قامتش زنچقدر

 

 خودش تقریبا و گرفت رو مرد دست میزد برق که هایچشم با زن

 .کرد پرتاب بغلش توی رو

 

 ردم که بگیرم نگاه رمانتیک صحنه این از خواستم خیالیبی با

 برگشت

 ...اون

 اون من خدای

 

 و ازن یخیره اشتیاق با طالیی نوار اون با یشفیروزه آبی هایچشم

 .بود زن یعشوه

 

 آتانس-



 .کردم زمزمه رو اسمش الجون

 رو دیگه زن یک دست من مرد خودش خود بود خودش

 ...رو پالستیکی زن اون دست... گرفته؟دست

 

 

 ... رو عزیزم برادر نامزدی تا شدیم جمع اینجا دوستان-

 من؟ آتانس... آتانس نامزدی جشن... نامزدی جشن نامزدی،

 

 فک گرفتم رو به رو یصحنه از رو مبهوتم نگاه دستم سوزش با

 اب نشدم متوجه من و بود بریده انگشت بند یک یاندازه دستم

 شنج که مردی و تانسآ طرف به و شدم بلند میز پشت از گرختی

 .رفتم  بود، کرده اعالم و نامزدی

 

 وهرش و شدنمی جمع لبش روی از خنده که دختری به تک تک افراد

 رو شوم اتفاق این بهشون خوشحالی با و شدندمی نزدیک من

 .گفتندمی تبریک



 

 همب و کرد جمع رو قشنگش یخنده آتانس ایستادم که روش به رو

 .شد خیره

 

 ...خانم شما-

 :پرسید مرد رو این

 کردم زمزمه قوابی

 

 افسون-

 

 خانم عروس دوستای یا هستید همکاران از-

 

 کدوم هیچ-

 

 



 ...پس-

 

 آتانس-

 ببخشید-

 اما جبمتع نگاهش ایستادم آتانس سینه به سینه مرد به توجه بی

 منم که کنه باور خواستنمی اما میشناخت منو انگار بود آشنا

 

 چی؟ نامزدی نداری زن تو مگه زدی؟نام جشن خبر چه اینجا آتا-

 

 

 چیه؟.. اتا خودت واسه خانم گیمی چی-

 منو نبی طلبکارانه حاال که زنی به گرفتم جذابم هایتیله از نگاه

 .دادم بود ایستاده همسرم

 

 بهش چرا نه مگه منه پسر پدر منه شوهر شما نامزد این اقا این-

 شدی الل چرا گینمی



 

 شد باعث و برگشت مرد طرف به تعجب با دخترک عزیزممم-

 بشن دسر داشتند، رو دلتنگی و صمیمیت و آشنایت رد که هایچشم

 نفوذ قابل غیر و

 .اومد سمتم به و زد کنار رو زن آتانس

 

 

 زدی؟ زری چه-

 دروغ من ناف به گفته پدری بی کدوم فرستاده؟ ترو سگی پدر کدوم

 چیزی تا مکرد باز دهن مبهوت زنش سر من سر زد هانداد ببندی

 جوری زد سیلی بهم گری وحشی با دخترک سوخت، صورتم که بگم

 .شدم زمین پخش که

 

 

 داده؟ راه من مهمونی تو ترو کی کیه این-



 دش باعث و نشست  صماخم یپرده روی دقیقا آتانس فریاد صدای

 بگیرن شدت هام اشک

 

 نمیشناسی؟...منم...س..آتان-

 شوهرمو باید نیست ضعف وقت االن شم بلند جام از کردم سعی

 .بگیرم پس

 

 ادد هلم محکم اومد سمتم به بود شده شوهرم نامزد که یزنیکه اما

 

 خوایمی ما جشن توی فرستاده کی تو خانم خراب میگه چی-

 نداری رو ما خوش دیدن چشم کنی خراب رو ما زندگی

 روعش و کشید رو موهام من به فرصت بدون بازی سلیطه از بعد زنه

 .کرد صورتم و سر توی زدن مشت به

 

 



 اینو اخد ترو اتانس کن ولم من زندگی تو اومدی تو لعنتی کن ولم-

 بگیر

 رو جایی هر این عزیزم کن ولش-

 هایمشت و جسمم روی از زن شدن دور به توجه بی حرفش شنید با

 شدم هاشچشم خیره و ایستادم خوردم که

 

 :کردم زمزمه ناباوری با

 

 امدادتشه مادر که من ام یجای هر من آتانس من-

 صداش کسی خودم جز که جوری کرد زدن پچ به شروع اومد جلو

 نشنوا رو

 

 

 و بکارتت که تویی کردی ول و من پیش سال چند که توی دقیقا-

 علومم که توی دقیقا کردیمی پاکی ادعای و بود گرفته دیگه کس

 ...من گردن زدی شدی حامله کی از نیست



 باشه من شوهر تونستنمی مرد این شدنمی باورم

 

 ینیست من مرد تو نیسنی آتانس تو نیستی من شوهر تو تو-

 کردی من شوهر آویزون خودتو که خانم خراب نیست که معلوم-

 بیرون بنداز اتخونه از اینو بیا کجایی سپهر سپهر

 

 اومد بیرون جمعیت میون از سپهر

 

 شده؟ چی-

 

 اومده؟ کجا از این منه امزدن زن کنهمی ادعا خراب این عوضی این-

 ها

 

 .چسبید رو بازوم و سمتم به سرخ هایچشم با سپهر

 



 خیابون تو از من خراب یدختره دارع فراموشی میگه دروغ این -

 اره دماغم موی بشی که امخونه تو اوردمت کردم جمعت

 

 

 کن ولم شوهرمه سارا جون رو تو سپهر کن ولم-

 

 خشپ زد دهنم توی سپهر هک دستی پشت با سگ پدر شو خفه -

 کردن خندیدن به شروع حرکت این با جمع همه و شدم زمین

 اشکی هایچشم با و کشیدم صورتم روی رو خونیم دست درد با

 .کردم شون تماشا

 

 .نیست من حق این خدا نیست من حق این

 

 

 خندیدم...حسابی...بیرون...بندازش-



 اما اومد طرفم به و داد تکون رو سرش زن اون از اطاعت به سپهر

 .ردک بلند پشت از رو من کسی بخوره بهم دستش اینکه از قبل

 

 

 خبره چه اینجا-

 بتصال با و شد زمزمه گوشم پشت جایی آروم که یکلمه سه همین

 .کرد ساکت رو جمع قدرتش و

 

 دونمینم که صاحبه که بودم جمع سکوت و سپهر ترسیده نگاه مات

 :گفت شد، شپیدا کجا از بود کجا االن تا

 ارباب-

 

 ببینمش و برگردم خواستم ارباب؟

 ... و بود کرده بلندم که کسی

 .کرد دادنم تکون به شروع کسی که

 



 

 توی یبلند هین بینیبامی خواب پاشو آهید پاشو آهید عزیزم آهید-

 نگریو یصاحبه و نگران سپهر یخیره زنان نفس و نشستم جام

 .شدم

 ؟...بود خواب

 «ساریکا»

 

 تاب  مرمر هایکتنیم روی رو خودم عمارت شیک ابنمای به هخیر

 .دادممی

 

 صاحبه و سپهر جز و گذشتمی عمارت این به اومدنم از هفته یک

 .بودم ندیده رو کسی

 

 کابوس یک گذشتمی پیشم روز هفت خواب محور حول فکرم

 که دختری با و زدمی پس رو من آتانس داخلش که کابوسی

 .بردمی لذت عجزم  از و خندیدمی ریشم به بود همراهش



 

 خواب تا چند حاال تا  شدمی مرور سرم توی بارها و بارها خواب این

 دیدم؟

 

 

 زیاد-

 بودن؟ صادقانه خواب و شدن آورده بر همه

 

 نکن شک-

 یهمه دادممی جواب خودم به و پرسیدممی سئوال خودم از هعی

 لقب سالها که خوابی ناو چه شدن تکرار واقعیت تو عینا هامخواب

 ...چه دیدم آتانس توسط جونم نجات مورد در

 

 فهگفته؟کال سحر به ک حقیقت شمعون واقعا یعنی مرگش؟ خواب

 .کردم فوت رو نفسم

 



 یروزه کرد بیدار خواب از رو من سپهر که روز همون از دقیقا

 گرفتم سکوت

 خنده زا اشهب پر باید بزرگی این به عمارت انداختم اطراف  به نگاهی

 .نشده پاشیده خاکش روی چیزی سکوت بذر جز اما امد و رفت و

 

 ارمکن که بیسیمی روی و چرخوندم اطراف به رو سردگردونم نگاهم

 هیچ گفت و داد بهم صاحبه رو این اول روز شدمهمون متوقف بود

 عمارت حیاط توی بود نگران واقع در نکنم دورش خودم از وقت

 .بشم گم

 

 نگارا صاحبه اما بودم گرفته سکوت یروزه من اینکه با وزر چند این

 ریز یه که بود شده باز نطقش مونث صحبت هم یک کردن پیدا با

 .میزد حرف

 

" 

 که اینه هاعرب ما رسم مرد نامزدم بودم جوون من مادر دونیمی-

 دبیا در شوهرش خویش یا عمو پسر عقد نشونش مرگ بعد دختر



 زن بود کرده پیله عمومم دار زن و بودن لمتاه همه من بد بخت از

 چی هر شبونه نبود راه به دلم من اما بشم هاشپسر از یکی دوم

 ریمی که برو ای بغل زیر زدم رو...پوالم طالهام با نداشتم و داشتم

 زد ردمو عموم بودم اونجا یهفته چند یه شیراز رفتم اولش

 از ردخت رسمشونه اخه سوزننمی زنده زنده منو بگیرن دونستممی

 مادر محاله بمونه سالم و کنه فرار خونه

 مدماو کردم فرار باز زدن و ردم فهمیدم اینکه بعد نیارم درد تو سر

 .بود نوبر غریب شهر توی تنها و تک زن یک هازمان اون تهران

 رو طالهام کردم که کاری اولین  بودم زرنگ من مادر دونیمیی

 النگی تاهجده نداشتم طال هک گذاشتمکم پوالمم فروختم

 هوا این( عرض پهنای،)بَرش

 هوا این 

  زا  تقریبی حد یک نژادش از بود متمایز که سفیدش های دست با

 .داد نشون رو النگوهاش

 

 



 یدع به عید) عیدی همه انمشتر هاهشت و هفت سنگین سنگین-

 نشونم سر و(  بردندمی عروس به هدیه و طبق قدیمی رسم طبق

 طال کیلو کی از بیشتر طال ریز  سینه تا بگیر مریمی گردنبند از بود،

 ما یعشیره نه ها باشم داشته تنها من نکه داشتم

 

 اصطالح)هپنب بودم سفید بندری سیاه همه اون بین که منم رسمشونه 

 گها بود هیچ اینها تازه خریدمی طال برام راه به راه عموم( سفیدی از

 ....میداد طال وزنم قد عموم نشستممی نامزدم عقد یسفره پای

 رقغ ندادم اجازه و   شکستم و سکوت روزه بلخره شدنش ساکت با

 ترین دردناک تونهمی گذشته توی شدن غرق بشه تلخش یگذشته

 . باشه مرگ

 

 

 کردید؟ چیکار طالها با-

 

 ها؟-



 

 ...طالها با میگم-

 

 خونه از هم وقتی چند گرفتم خونه یک فروختم و همه هیچی اها-

 سالی یه بدختیبعد با نه هاا خریدم آسونی به نکن فکر نیومدم بیرون

 باید کردن کار به کردم شروع منم افتاد آسیاب از هاآب که

 وندمگذر سختی به سر باال اقا شدم خودم برا چرخوندم،می زندگیمو

 و دیدم و اقا گذشت که سالی چند نکردم دراز اهل نا جلو دست اما

 .شد رو اون به رو این زا  زندگیم

 

 پسرام و اقا کنار من که ساله بیست االن 

 برنگشتی؟ وقت هیچ شدن چی اتخاانواده-

 

 

 ات دو و بود پدر یه بشه دلنگرونم که نداشتم که مادری من واال-

 بودن بدتر هم حسین صدام از که زنش



 الس چند اقا اما داشتم هم ترس نبود برگشتن گرم دلم همین برای

 شده یدسته چند پاشیده هم از امطایفه و عشیره که آورد خبر پیش

 این من دنیای نبودم اونها خوش دل منم نیست من از یادش کسی

 "...  آدماشه و عمارت

 

 ...مادر اهید-

 .رداشتمب کردن فکر از دست سیمبی توی صاحبه صدای پیچیدن با

 

 .زدم رو کنارش دکمه و برداشتم رو بیسیم

 کردم زدن حرف به شروع پیچید گوشم تو هک فش فش صدای

 

 ماا کردممی ذوق سیمبی گرفتن دست به از بود دیگه یموقعه هر

 داشت غم دلم حاال

 .جانم-

 

 



 مادر کجایی-

 آبنما کنار-

 وامخمی اومدن هامبچه بیا دیگه ساعت نیم یه میزارم عصرونه دارم-

 .کنم معرفیشون بهت

 

 

 چشم-

 

 .سالمت چشمت-

 اهل شدمپس خیره آب شر شر به و گذاشتم کنارم ارهدوب رو سیمبی

 اومدن عمارت

 نویسنده از سخن یک☆

 زیاد نبودم اهنگ دادن گوش اهل قبل سال دو تا من دلم عزیزای

 زا بعد به این از من اگر و کروناست از قبل به  مربوط ما داستان

 رگیبز به کرده پیدا نشر کرونا ایام در که کردم استفاده آهنگی

 یاهنگ دونمنمی و نیستم شناس اهنگ من چون ببخشید دتونخو



 رابرب کرونا قبل تاریخ با تاریخش و برسونه رو نطرم مورد متن که

 ☆اسفندی سما دوستدارتون کنم پیدا کجا از رو باشه

 

  وشیگ یک سپهر قبل روز سه زدم گوشم به رو رنگم سفید هنزفری

 خودمم با میرم جا ره که گفت و اورد برام رنگ صورتی اندروید

 سریع شدم گم اگه تا کرد سیو هم رو صاحبه و من یشماره ببرم

 .بزنم زنگ

 

 .بود هم رنگ سفید هنزفری و شارژر یک گوشی همراه

 

 ها آهنگاون وسط من اما زیبا و شاد هایاهنگ از بود پر گوشی رم

 هرستف کردن پایین باال با بود حالم مصداق که کردم پیدا و چیزی

 .کردم شپلی کوچیکی لبخند با کردم یداشپ

 

 پیشم؟ میایی زودی بری که دادی قول یادت)

 .شم خالی که نیومدی و ام دلتنگی پر



 

 لبتق تو عشقمونو ینکنی؟ستاره فراموش منو که دادی قول یادته

 نکنی؟ خاموش

 

" 

 آتانس؟ کردی فراموش رو من-

 "رو؟ خودم رو عشقم

 

 برنگشتی شد سفید مموها برنگشتی شد پیر دلم من

 

" 

 من اما نه استمسخره نیست زیبا برام چیزی دیگه خندمنمی دیگه-

 "شدن سفید موهام   زندگیم دوم دهه اوایل  توی

 

 شد؟ چی عشق همه اون برنگشتی شد اسیر دلم

 



" 

 فتهه گذشتمدو زندگیم از تو برای تو دنیای به اومدم من بار یک-

 "...وت اما کردم فرار تو خاطر به پیش

 

 هنو واردیونه بودم عاشق که منی قراربی منِ انتظار چشم منِ

 سال همه این بعد خوامتمی هنوزم اتمدیونه

 

" 

 قتعاش من نخوایی رو من دنیا این توی تو، اگه حتی بگذره سالها-

 "نکن شک مونممی

 

 همگ ازم خبری بگیری خوایینمی سنگ دل یه با تو من برعکس

 ازم؟ نمیگذری که نگفتی

 

" 

 "نمیزاری؟ تنها و من بشه چی هر نگفتی مگه-

 



 کسمبی کسم؟ بی و تنهام انقدر چرا پس

 

" 

 لمث پیکرم؟چرا و در بی عمارت یک توی االن چرا تنهام انقدر چرا-

 میشم؟ن پسرم تو پیش چرا اصال نیستم نامردم یخانواده پیش قبل

 فراموش  رو من تو باشم، من و باشی تو دنیا این توی قراره اگه

 ( "خواممی مرگ فقط من باشم خاطراتت اسیر من و باشی کرده

 

 وار الالز رو خودم و کردم تر زیاد رو اهنگ لرزون هایدست با

 زمزمه و چیزی یک فقط لب زیر هاماشک به توجهبی دادم تکون

 .کردممی

 

 

 کجاست؟ پسرم پس دنیاست این تو اونم اگه-

 من داددیدمشه رو همزادش نم یعنی نیست اینجا اون اگه

 کجاست؟ تنهام یشاهزاده



 

 که اهنگی از پر گوشهام نداشتن جواب که سئوالهای از بود پر مغزم

 .میزد جار رو حالم

 

 ستننش و هنزفریم شدن کشیده با  که خودم و اهنگ توی بودم غرق

 توی دش مات نگاهم و برگشتم و ایستادم سریع ام شونه روی دستی

 ....که هایچشم

 «دانای کل»

 

 به بود داده اجازه او اینکه از خاطراتش در بود محو حیاط به خیره

 .بود خوشحال بیاید عمارت

 

 را چرا بود طوفان کشور خارج هایسفره همین اشدلخوشی تمام

 عنیی این و امدمی اصلی عمارت به باید شده که هم امنیتش برای که

 تنهایی پایان

 



 

 وشگلهخ کنیمی نگاه چی به-

 مدینکا" خانواده عضو برگشتکوچکترین عقب به نادر لبخند با

 بعدی محافظ و  "آریامنش

 

 دارم دوست رو اینجا هوای-

 

 داره داشتن دوست دم و دود این بخدا یدیوونه و تهران هوای-

 اخه؟

 

 هم سم اگه حتی هواش باشید شما که جایی هر و عمارت هوای-

 تره پاک هماورست هایقله هوای از برام باشه

 

 آمدنمی پیش اصال نه که کم کند احساسات ابراز آمد می پیش کم

 .باشند کنارش ها پسر اینکه مگر

 



 ثباع و داد جا مرد بغل در لوس را خودش سنش به توجهبی کامدین

 سر روی را سرش و بکشد آغوش به را او خندی با مرد شد

 .بگذارد خانواده فرد کوچکترین

 

 

 نجاای بیایی همیشه میداد اجازه بابا کاش دادهش خوبی خیلی تو-

 

 ترسهمی چقدر بینینمی مگه بگردم دورت نمیذاره-

 چی از اخه-

 گلم داداش چیز همه از-

 

 بودن خوش فشرددست دادشه سینه به را سرش اختیار بی کامدین

 تداش دوست همه از بیشتر را دادشه افراد این  بین و عمارت این در

 دانستمی خوب خودش او اما است طلسم صلحا گفتمی پدرش

 تولد بدو در دو هر است واقعه این دلیل دادشه و او مشابه زندگی



 زمینهِ پیش هیچ دادشه نه و او نه دادند دست از را مادرانشان

 .نداشتند مادرشان از دیداری

 

 .کشیدند قد و شدند بزرگ مرد یک دست زیر دو هر

 .... یک از دو هر

 ریشه یک بود برادر یک باشد خون هم یک آنکه از پیش دادشه

 هزاران که چیزی قلبش میان در چیزی قوی حس یک پیوند یک

 .بود یافته پرورش او در سال

 

 

 شدی؟ لوس-

 

 تنهام من اخه-

 نبودین؟ مسافرت پسرا با مگه-

 



 ماونجاه میره کارش سراغ کس هر عمارتیم وقتی پسرا فایده، چه-

 آبی زیر همه نبود بابا چون نبود نم به حواسش کسی اصال که

 میرفتن

 

 کرد دور خود از را پسرک زنان قهقه مرد

 

 زیر از فرار به شروع شیطنت با رنگش ابی هایرفتیچشم هم تو-

 .کرد مرد نگاه

 

 

 برم؟ چرا نرفتم نه-

 ردک تبدیل یقین به را مرد شک نشست موهایش در که دستش

 .بود کرده شیطنت پسرک

 .بود مشخص تکراریش و تینرو حاالت از این

 

 



 کردی؟ چیکار دقیقا کامدین-

 

 نکردم کاری من خب من-

 !کامدین-

 .کرد مغلوب را پسرک کالمش هشدار

 

 

 چی هر  گرفتن جدا اتاق برام تازه گذاشتن تنها منو هاداداشی خب-

 ویالی ریمب گفتم ندادن گوش. هم کنار بگیریم سویت یه بیا گفتم

 ردنبمی کردنمی بلند دختر دونستممی که من نه گفتن خودمون

 ... تیپش بود خوب بود دختره یه خب منم ویال

 هب دیگر یجمله با را حرفش بریدمی مرد از دل که اخم با پسرک"

 "کند بازگو برادرش برای را جزئیات شدمی شرمش رسید پایان

 

 

 هااا شده سالم بیست نه یا مردم کنم ثابت باید اصال-



 شکار را کوچکترش برادر تخص نگاه و پیچید هم در مرد های اخم

 .کرد

 

 تناقض ودب سرشته ارباب که آنچه تمام با تخصش آبی نگاه شکبی

 بود کشیده قد فقط او بود نبرده شدن بزرگ از بوی بچه این داشت

 همه که یخانه در بود، خانواده این فرد ترین متفاوت او واقع در

 پدرش اموزش به بطالن مهر او کردند انتخاب را بودن سرد قالب

 .باریدمی وجودش ذرات تک تک از شیطنت که چرا بود

 

 

 فتی؟نگ که فامیلتو و کردی؟اسم استفاده گیریپیش وسایل از-

 دادی؟ چی شماره

 مرد هایبرادرانه به رفت  قنج پسرک دل

 

 یارتباط راه هیچ بود،.. و بوس تا چند فقط بود حواسم خدا به نهه-

 نداره ام



 صداقت از بود پر پسرک شفاف  گاهن

 

 آغوشش در آرام پسرک زد اشاره آغوشش به دیگر بار خوبهمرد-

 .شد شریک را مرد سکوت پنجره به خیره و خزید

 

 .ماند مرمر سنگی تخت روی و چرخید باغ در مرد نگاه

 :پرسید شک با

 

 است؟ ساره دختره اون-

 

 کدوم-

 

 نشسته آبنما کنار که اون-

 دندی با بالفاصله دید، را دخترک  و گرفت را ردم نگاه رد پسرک

 .زد زنگ مغزش در صاحبه هایحرف  دخترک



 مظلوم اب را بود گفته او به سپهر که چه هر شمرد غنیمت را فرصت و

 گفت  دادشه به ممکن لحن ترین

 

 

 است صاحبه زاده خواهر اون-

 

 داره؟ خواهر صاحبه مگه ؟!زاده خواهر-

 میزد موج ردم کالم نی نی در تعجب

 

 

 دونمنمی ان یکی پدر و مادر از بزرگتره خودش از داره یکی اره-

 برای مریضه میگه سپهر اینجا اومده اما اشنوه یا خواهرشه دختر

 اومده درمان

 

 

 زدی؟ حرف باهاش-



 

 عصرونه میز سر عصر گفت صاحبه ندیدمش نزدیک از اصال نه-

 کنهمی معرفیمون بهمون

 

 

 اها-

 شناسدشمی سپهر گفتی

 احبهص و سپهر عمارت توی هم فقط دیگه اومده نبودیم ما وقتی اره-

 انبیمارست توی بوده بستری ایهفته یک یه گفت سپهر بودن

 خودمون

 

 اها-

 هرسپ از حاال بیاد عمارت به غریبه نباید دونستنمی سپهر مگه

 چرا صاحبه اما هواست به سر خطاها این ممکنه

 



   و کشید بیرون را خود آغوشش از ردم تند و سخت لحن با پسرک

 .داد مرد جدی هایچشم به نگاه

 

 

 نده رگی نذاشتن، آقا خودم خونه ببرمش خواستممی گفت صاحبه-

 مبود اومده من اصال  واقعی دختر یه ببین دیگه دختره یه دادشه

 آبجی ماهم اینجاست که ماهی چند گفتمی سپهر بگم و همین

 نگو خودش به اما داریم

 هیچکس زن که دختر یک! دختره یک ماهم عمارت تو میشه باورت

 سپهر حرف نظرم به گیمی  چی تو ها نیست ما عروس و نیست

 نه؟ خوبه

 وسافس بود شده آغشته التماس با که پسرک محزون لحن به مرد

 کنن رفتار اینگونه گنده هایمرد داشتند حق خورد

 حس این یزنانه یهادست حس از بودن مبرا آنها که جایی در

 .نبود بعید ناگهانی

 



 

 که یخانواده و باشه داشته نامزد شاید و مادر و پدر اون چون نه-

 منتطرشن

 

 ها؟ گفت سپهر بخدا نداره-

 کی کردمی حس چرا داد پنجره به نگاه مشکوک پسرک کلمات با

 لنگد؟می کار جای

 

 

 بمونه یهرکا همه تو االن نیست سهرابم داداش نیست که بابا ببین-

 ها؟ دادشه

 

 نمیشه-

 

 نشه؟ چرا-

 



 

 جوان مرد شش من حساب بدون و سپهر خود احتساب با اینجا-

 بمونه اینجا دختر یک کنهنمیشهمی  زندگی

 .بیاد هم ساره میگیم نیست صاحبه مگه نشه؟ چرا-

 

 

 نای و اربابه دستور این بذاره عمارت تو پاشو نداره حق ساره نه-

 ...دختر

 

 عنیی نیستیم خورخوره لولو که ما بابا بمونه بذار دادهش نده گیر-

 ...این که پاکیم نا و چشم بد اونقد

 

 پسرک لب روی فشاری کوچکترین بدون اما شتاب با مرد دست

 بهاری نسیم یک به شبیه نوازش، یک مثل نشست

 



 خونه این نیست این بزنمسئله حرف درست خودتون به راجع-

 ...ها غریبه داره قانون

 .کرد پرتاب مرد آغوش به را خودش و زد کنار را مرد دست پسرک

 

 

 بمونه کنممی خواهش کنممی خواهش بمونه بذار جونم  دادشه-

 ستب چشم اخم با کردمی گشایی عقده شاید بود کرده لج پسرک

 کشید یکالفه نفس و

 

 ...اما مونهمی-

 

 داشت صدق پرید پایین باال و کرد رها را مرد آغوش شاد پسرک

 اشادهخانو دخترک باشد گفته را راستش سپهر  اگر بکشد فریاد

 ودخ برای همیشه برای را دخترک توانستنمی باشد، داده دست رااز

 .بردارند

 



 

 ایمیت دقیقا اونم حضورش به من بفهمم باید بخوره آب کامدین اما-

 ؟ افتاد مشکوکم نیست ارباب که

 

 یدبوس را مرد یگونه خوشحالی با و داد تکان را سرش شاد پسرک

 

 اهنگ زیر از پسرک کند هالجی را رفتارش مرد داداشیتا عاشقتم-

 .بود گریخته گرش مواخده

 

 اهرمی  از دارد نگه عمارت در را دخترک اینکه برای موذی  سپهر

 عمارت افراد تمام تقریبا بود، کرده استفاده کامدین اسم به

 .دهدمی انج کامدین برای دادشه دانستندمی

 

 دید را الیخ سالن گذرا نگاهی با و رفت پایین را هاپله کالفه نفسی با

 .زد



 شور وجودش اعماق در چیزی آمده کجا از دختر این فهمیدمی باید

 .میزد

 

 

 خانم-

 کرد صدایش باری چند

 

 نپرسیدم رو اسمش چرا من به لعنت-

 ببیند ات شد نزدیک دخترک به ممکنه حالت ترین آهسته با عقب از

 حس را او حضور که است  خیره گوشی در عمیق آنقدر چیزی چه به

 یقیموس یصفحه یک گراندبک که گوشی یصفحه دیدن با نکرده

 باشد صاحبه خون هم اگر او زد پوزخندی منحرفش افکار به بود

 .باشد ذاتی بد دختر است محال

 

 

 خانم-



 پس شنیدنمی را مرد صدای که بود دیگری عالم  در دختر انگار

 یشانه بر دست و کشید بیرون گوشش از را هنزفری درنگبی

 ...گذاشت دخترک

 در مات شد مات و برگشت مرد سمت به و ایستاد ترسید دخترک

 .بود آشنا شدیدا که نگاهی

 

 سونامی قلبش در شد، محو و امد نزدیک قدمی اختیار بی هم مرد

 گر در و جوشید قلبش اعماق از حسی لرزید وجودش بند بند و شد

 .گرفت جریان اشپی و

 

 اهنگ یک در عشق گویندنمی عشقمگر یک شاید عمیق حس یک

 گردی بار است قرار تاریخ شاید  دارد خبر آینده از کسی ایدچهمی

 ...نه هم شاید است راه در شکنی تابو یک شاید بخورد رقم

 

 است رارق دیگر( کرد ازدواج مادرش با که مردی)اودیپ یک شاید

 ....دیگر ییوکاسته یک و بشود متولد



 دآور دنیا به دختر دو و پسر دو و کرد ازدواج پسرش با که زنی)*

 ((شده توصیه) بخونید عالیه داستانش

 هایچشم و داشت غم غبار  اشچهره که شد زنی مات دادشه نگاه

 .درد گس طعم اشرنگی

 

 احساسات تمام تنیده هم رد اخمی با و اما تر جلو زن خیره نگاه زیر

 .کرد نفی را هایششریان در جوشیده

 

 

 ...خانم شما و هستم آریامنه-

 انگشتان ظرافت طالب و رفت جلو اشمردانه پهن دست ارادهبی

 .شد دخترک

 

 

 ..من...من-



 ارسپ ساریکا یا آتانس شیدای و افسون بود که او اندیشید دخترک

 ...صاحبه آهید هم شاید نژاد

 

 

 جان صاحبه زاده خواهر...خواهر دمآهی-

 .شد ختم جملخ یک  همین به افکارش تمام

 

 اسیر اجازه و  برد جلو دست و کرد برانداز را  مرد دست نگاه با

 .داد مرد به را اتگشتانش شدن

 

 

 خانم خوشبختم-

 شد یکی نفر دو هر تن از برق جریان عبور با خوشبختی لفظ

 عتسر به و کردند قطع را هایشاندست پیوند دو هر که یگونه به

 .دادند صحنه این به را ناباورشان نگاه و گرفتند فاصله هم از

 



 در داشت را گردنبند لمس حس شد چه که اندیشید خود با ساریکا

 در را اشسینه که افتاد روزی یاد دادشه و! دیدش که باری اولین

 .دریدند پدرش نگاه برابر

 

 خواستنی شدیدا خاطرش در زن این دنبو جایش سر چیز یک اینجا

 .لنگیدمی کار جای یک بود

 

 بود؟ چی حس این

 .بود همین واقع در دو هر سئوال

 و تنید هم در را هایشاخم آتشین وجود و  منجمد نگاهی با دادشه

 .رفت تر عقب قدمی

 

 

 و کنید رعایت رو قوانین باشید عمارت مهمان مدتی قراره شنیدم-

 احبهص با  نسبتتون گرفتن نظر در بدون گرنهو نسازید  دردسر

 میشه برخورد باهاتون



 حس این کرد فرار واقع در رفت و کشید را راهش و گفت   را این

 .یاوردب طاقت برابرش در که نبود چیزی نگاه این گرفتگی برق این

 

 او که چرا بگیرد جان عشق یجوانه قلبش در اینکه از ترسید 

 طلسم و نشود مال بر رازشان که روزی تا تنهایی به بود محکوم

 تنهایی به است محکوم او نشکند

 

 را آخرش نگاه نه و شنید را مرد هایحرف نه بود مات ساریکا اما

 برده هگذشت به را او و پیچیده تنش در که بود برقی جریان مات دید

 .بود

 

 مشابه نگاهی دنیا این در نفر چند مگر بود مرد هایچشم مات

 ...داشتند؟ را سآتان

 لرزاند؟می را قلبش عالم این در نفر چند

 نفر؟ چند

  





 
  آریامنش یخانواده عضو کوچکترین کامدین



 



 
  سپهر 



  
 آریامنش رایان     آریامنش شایان

  



- 

 سهراب 



 

 اریامنش اشکان سرگرد



  
 داد تیر

 اشهب تیرداد به هواستون هابچه

 پسرا یعمه پسر

  



یا آتانس  نآرشا 



 

  
  



 «ساریکا»

 

 مقلب ضربان رفتن باال باعث که هایچشم مبهوت بودم، مبهوت

 ...یک آشنا حس یک.شد

 .بذارم اسم احساسم روی تونمنمی

 

 

 اهید-

 آهید

 سیرم از رو امگرفته ماتم نگاه سیمبی از صاحبه صدای شنیدن با

 .گرفتم منهاریا

 

 ...آریامنه

 .بود آتانس لقب این

 .برداشتم رو سیمبی و شدم خم تانی با



 .زدم رو کنارش یدکمه و

 

 

 نهدنبالش برم من"بخوریم عصرونه اصلی ساختمون بیا مادر آهید-

 "تو بشین مادر

 . کردم اخم شنیدم که آشنایی نا صدای برابر بیادر پاشو

 

 

 چشم-

 به قدم به قدم و رفتم هاپله سمت به گرخت تنی و شل هایقدم با

 .شدم نزدیک عمارت

 

 دیدنش برای هم اشتیاقی بودم ندیده رو اصلی عمارت داخل حاال تا

 .نداشتم

 آشنا حس اون زدمی پرسه نگاه اون حوالی جایی مغزم

 مادر اومدی-



 

 .دادم بود ایستاده در دم که یصاحبه به رو نگاهم

 

 اومدین؟ چرا شما  بله-

 

 هاهبچ آشپزخونه ببرمت که اومدم   شی گم عمارت توی دمترسی-

 .اند جمع اونجا

 .کردم اکتفا ممنون یک به تنها بودنش خانم جواب در

 

 

 ممنون-

 

 شوندل ته اما برسن نظر به جدی یکم پسرها اول برخورد تو شاید-

 .گیرندنمی گرم ها غریبه با فقط نیست هیچی

 



 هک بود آشفته مغزم اونقدر کردممی گوش رو هاشحرف زیر به سر

 .نبینم رو عمارت اندازه از بیش زیبای حتی

 

 

 و کردم عبور بود پله راه مجاور که در از صاحبه با مادرهمراه بیا-

 ور امتوجه که چیزی اولین شدم بزرگ شدیدا آشپزخونه یک وارد

 تداش قرار آشپزخونه وسط که بود بزرگی خوری غذا کردمیز جلب

 آشنا نا برام بقیه سپهر جز که مردهای از بود پر دورش تا دور و

 بودن

 

 دخترم بیا-

 دمص از کمتر و برگشت طرفم به همه نگاه خانم صاحبه صدای با

 رو اشونخیره نگاه و کردند هم در رو اخماشون  پسرا یهمه ثانیه

 امحواله

 

 



 نوای شدمی بلند میز پشت از که حالی در خوشگلهسپهر اومدی-

 گفت

 

 بهتون رو امونخانواده به رو دختر اولین ورود آقایون خب خب-

 گممی تبریک

 از هم قدم یک هایپسر که  نشد باعث حتی سپهر کالم طنز

 .بگیرند فاصله گاردشون

 

 

 همه نگاه استهمزمانصاحبه زاده خواهر آهید ایشون چیزه میگم-

 چرخوندن رو نگاهشون هماهنگ طوری چرخیدبه صاحبه سمت به

 بدبخت صاحبه به برسه چه کردم هول مه من که

 :گفت حال همون در و کرد پسرا به رو پشتش سریع صاحبه

 

 کنم صداش برم موند کجا شاه ارباب-

 



 هخون آشپز از سرعت به چون نداد کسی به یاضافه حرف فرصت

 شد دور

 .نشست من روی دوباره افراد تمام نگاه صاحبه خروج با

 

 سپهر از قدم یک بالغناخوداگاه مرد  ات پنچ و چهار موندم من حاال

 .ردمک بغل رو هامدست بیشتر اطمینان حس برای و گرفتم فاصله

 

 :گفت غره چشم با جمع با رو که شد ترسم متوجه سپهرم انگار

 

 کنید؟ معرفی خودتونو خواییدنمی-

 

 میشه آشوب ببینه پدر دونیمی خودت باشه اینجا نباید اون-

 

 .ردک بیشتر رو تنم لرز جمع وسط جایی از رب دو و کلفت صدای یک

 



 

 من با ارباب کن رفتار جنتلمن یک مثل و اشکان شو خفه-

 

 قدم یک پیچید وجودم توی بودن اضافه حس  هه همین ههفقط-

 صدایی با که عمارت این از اینجا از کنم فرار که رفتم تر عقب

 .شدم متوقف

 

 

 آریامنش مهندس-

 کنم رفک گفت، بودند هم به شبیه یداشد که دومردی از یکی رو این

 .بودند دوقلو

 

 با بود نشسته کنارش که قلش.بودم ندیده بالغ قلوی دو دوتا حاال تا

 :گفت برادرش خشک لحنش همون

 

 منش آریا مهندس منم-



 

 شرکت من مگه کردندمی معرفی خودشونو داشتند خدایی

 با و خشک انقدر که کشوره سران یجلسه اینجا یا دارم استخدامی

 .کنندمی معرفی خودشونو جدیدت

 

 

 اینجا در حضورم به که بود صدا همون آریامنشاین سرگرد-

 .بود کرده اعتراض

 

 

 ..م-

 

 

 یقادق سپهر" آریامنش کاریمهندس جلسه اومدید مگه کنید بس-

 بخندم یا و کردنم درشت چشم موندم که اورد در شونو ادا  جوری

 ترسونیدمی رفتارتون این با رو بچه "



 

 که هرسپ سمت برگشتم گرد هایچشم با متعحب بود من با رو بچه

 .رفت میز سمت نمکی با یخنده با

 

 ارب همیشه من که اونجایی از کنید معرفی خودتون نیست الزم-

 جوون آهید خب کنممی معرفیتون خودم کشممی دوش به را شماها

 اوکی میدم درس بار یه من که کن گوش خوب

 

 دادم تکون سری گیج

 .اند قلو دو شمشاد شاخ تا دو این-

 فهمیدم که اینو خوب

 

 و خونده معماری مهندس بزرگتره قل رایان اینجاست که اینی-

 داره یهسته فیزیک دکترای کوچکتره قل دارهاینم عمران دکترای

 ایستاد مردکناریش پشت سپهر که دادم تکون سری آروم

 



 کنن نگاه تخمش و اخم به هستند آریامنش اشکان سرگرد ایشون-

 همیکش ماس از رو مو اینکه یکی داره بد عادت دو اما مهربونه شدیدا

 مهه که دقیق اونقدر واقع در رفته فرحزاد تا اون ف بگو تو بیرون

 شدیدا باشیو داشته برابرش در تونینمی پنهانی راز و فهمهمی و چیز

 .تهس هم ارباب چشمی نور ها بگمم البته داره نفوذ همکاراش بین

 

 سنگین دزدیدم نگاه سریع و دادم قورت رو دهنم اب ترس با

 بفهنه؟ نکنه کردممی حس واقعا و نگاهش

 

 

 ولق االن اما گهمی ارباب به و چیز همه اربابه چینه خبر اینکه دوم-

 نه همگ نکنه ارباب به چیزی و نکنه استفاده قویش نفوذ از میده

 اشکان؟

 

 اعثب و پرسید رو این شدمی خم اشکان صورت تو که حالی در سپهر

 شه برداشته روم از اشکان نگاه اتصال شد



 

 کنار بکش-

 ها نمیده زن بهت کسی کن درست اخالقتو یکم مرد باشه-

 

 هیسسسس-

 

 اوکی اوکی-

 یچهب پسر یک با اشکان روی به رو که مردی به انگشت با سپهر

 :گفت و کرد اشاره بود نشسته ساله چهار و سه

 

 ...واقع در اینجاست که اقایی این روی به رو فرد بریم-

 .کرد برانداز رو همه مشکوک نگاهی با و کرد مکث سپهر

 ...اون دونیمی خب اون،-

 کنه معرفیش چطوری دونهنمی که کیه مگه

 



 سپهر-

 به رو ردف به گیجی با و  کشید هیسی اشکان هشدار برابر در سپهر

 کرد نگاه رویش

 

  داد رتی  هستم هاپسر عمه پسر من ببخشید رو یمدای پسر مزاح -

 داریان پسرم هم این و

 

 لندب سختی به که حالی در جوانمرد خانم خوشبختم آشناهیتون از

 هربونیم لبخند با شد خیره بهم جذابش آبی نگاه با و ایستاد میشد

 .کرد دراز سمتم رو دستش

 جلو رو امزده یخ دست گویش امدخوش جواب در ادب رسم به

 .دادم دست بهش و بردم

 

 .بست چشم اطمینان با که شد بدم حال متوجه خوشبختمانگار-

 

 



 یخوش اوقات درمانتون پایان تا امیدوارم امدید خوش بانو همچنین-

 .بگذرونید ما کنار رو

 

 در گفته دروغ بهشون کنم فکر کردم نگاه سپهر به درمان؟گیج

 .زدم مضطربی لبخند تیرداد جواب

 که دادتیر کناری پسر به و زد دور رو میز سپهر. نشست که ادد تیر

 .کرد اشاره کردمی تماشام شنگول یخنده و شیطون نگاه با

 

 

 ینوادهخا فرد کوچکترین داریان استثای به البته کوچولو اقا این-

 .ماست

 خونهمی هنر اون ما جوان دانشجویی البته و آریامنش کامدین

 ...خوشبختم-

 



 رشرو نگاه همون با آبی چشم پسرک که بوده نشده کامل حرفم

 به ات اومد طرفم به سرعت با و شد بلند صندلی روی از شیطونش

 .بود بغلم تو بیام خودم

 

 

 لشبغ اینطوری داشتم دوست همیشه داریم واقعی دختر یه ووویی-

 .کنم

 رایان و سپهر اومدن در شوک توی از همه کامدین صدای با انگار

 ور کامدین شده چنگ هایدست زور به و شدند بلند نشایا شایدم

 .کردند باز بدنم دور از

 

 .شنیدیم سیمبی پشت که بود صدایی همون این

 

 کن ولش نفهم پسره-

 یانرا و گرمواذخه نگاه با سپهر کامدین اجباری بغل از شدم آزاد با

 .کردندمی نگاه رو کامدین برزخی نگاه با شایان شایدم



 

 :گفت تیرداد بزنه حرفی کسی کهاین از قبل

 

 هن مگه نگیرید دل به شما اهید خانم احساسیه یکم  پسرمون-

 داره؟ خواهی عذر یک جای نادرستتون رفتار کامدین

 

  املک نارضایتی با و آروم تیرداد مودبانه سخنرانی جواب در کامدین

 :گفت کنم شک هامگوش به که جوری

 

 .ببخشید-

 

 

 نداره ال..اشک-

 

 کنم؟ بغلت دوباره نداره اشکال واقعا-



 

 .هماهنگند اینها چقدر نه گفتند هم با همزمان نفر پنج نهدقیقا-

 

 پشت تقریبا غمگین نگاهی با کامدین بود، مونده باز دهنم تعجب از

 :گفت و شد قائم من

 

 .بیاد بذارید ذارهمی داداشم دارم دوست اصال-

 

 گفت صاحبه دمهیا که جایی تا اما ۲۶ بود سالش چند بچه این

 .باشه پسرش این نکنم فکر منه سن هم پسرارباب

 

 

 !اینجا؟ خبره چه-

 .ودب آریامنه برگشتم عقب شنیدم که آشنایی و سرد صدای با

 



 

 کنهمی اذیتم اینها ببین داداشی-

 رها مرد بغل توی رو خودش و گذاشت کنارم از سرعت به کامدین

 و ندرفت میز سمت به یجد اخم و سرد نگاهی با دیگه هایپسر کرد

 اون و تیرداد حتی کردممی نگاهشون تعجب با ایستادند میز کنار

 .بودند ایستاده امدیگه قل

 

 

 یاآ شدندمی معرفی هم به داشتند هابچه شاه ارباب نیست چیزی-

 کنید؟ صرف اینجا در ما با رو عصرانه هستید مایل

 

 اب میزنه حرف شبرابر در محتاط اینطور تیرداد که کیه اون مگه

 لقب دقیقه چند حس دیگه هاشچشم توی کردم نگاه بهش تعجب

 هیچی، زا بود پر نگاهش بود دیگه نفر یک حیاط توی آدم انگار نبود

 .نبود هاشچشم توی حسی هیچ دقیقا

 



 

 جاتون؟ سر برگردید نیست بهتر عزیزم کامدین باشه-

 

 داداشی-

 .زنیممی حرف هم با بعد-

 

 

 چشم-

 ترسیدم هم منم که زدمی حرف اطعق قدری به

 

 شتپ رو خانم صاحبه  سر کردن کج کمی مادربا واستادی اینجا چرا-

 .دیدم آریامنه

 

 رد بودم ایستاده که منی به توجه بدون و داد تکان سری آریامنه

 رفت میز راس طرف به بود بغلش توی هم هنوز کامدین که حالی

 .برگشت من سمت به همه نگاها آریامنه نشستن با



 

 

 شینننمی نشینی تو تا پسرا این مادر بشین برو-

 من نشستن با نشستم آریامنه روی به رو دقیقا میز آخر تعجب با

 .نشستند ترتیب به ها پسر تمام

 

 .میذارن هم به احترامی چه

 

 هااون از پختم هم خوراک کردم، درست گوشت پیراشکی براتون-

 گذاشتم نون الی داشتید دوست که

 

 

 ...کمک امبی-

 

 .کن کمکم مادر بیا جان سپهر بشین تو مادر نه-



 

 ..میام من اینطوری زشته اما-

 

 

 جون صاحبه اومدم چشمم خواهرمن، بشین تو -

 

 اخه-

 

 رو کلمات این قدری به جاتآریامنه سر بشین جون دختر نداره اخه-

 :مگفت اختیار بی و نشستم صندلی چفت که کرد بیان خشک

 

 چشم-

 

 

 بزرگترت برادر جلو بذار و اینها بیا شدی خشک اچر مادر بیا-



 

 چید آریامنه جلوی و بلوری شیک هایظرف چشمسپهر-

 

 تمشک سس با کیک کاپ و سیب تارت قلوهام دو شما برای-

 .کردم درست

 

 ایهفرهنگی توت با یخامه کیک هم گالب گل کامدین آقا برای-

 درشت

 اخه یکشید زحمت چرا جونم مامی برم قوربونت جون آخ-

 .بود کیک خیره میزد برق هاشچشم که حالی در کامدین

 

 

 نیست زحمت میشید جمع هم دور بار یه ماهی مادره نداره قابلی-

 .دیدممی تدارک من بودید روز هر کاش رحمت برام

 

 



 ننه تگرفتنمی کسی شدیمی پیر هاا نبودی االن جوونی به اونوقت-

 بده و سپهر جواب اخم با صاحبه اینکه از قبل

 :گفتند همزمان میز سر مرد شش هر

 

 سپهر-

 هماهنگن عجب شدندمی موسیقی گروه بود خوب اینها

 بابا بیا شدم خفه چشم چشم-

 

 

 یش مرد تا تو کردم عادت اخالقت به کنم چیکار   مادر نکنه خدا-

 پوسوندم استخون هفت من

 

 

 حرف همزمان چطتر کردم نگاهشون درشت هایچشم نکنهبا خدا-

 زنند؟می



 

 زمی رو بذار و اینا بیا  سپهرم مادر بده بهتون عزت با عمرت خدا-

 

 قدراون چرا تو تیردادم خیار پنیر و نون اینم مادر بگردم دورت الهی

 مادر مظلومی

 

 خوب برای کاریه سیاه اینها  مظلومه کجاش این جون صاحبه اخه-

 همسر خانواده جلو خودش دادن جلوه

 چیه همسر از منطورشون کردم نگاه و تیرداد گیجی با

 کن رفتار درست سپهر-

 روف جدیش قالب تو سپهر شد باعث آریامنه یگرانه مواخذه لحن

 بره

 چشم-

 :گفت صاحبه به رو کردمی ترش جذاب که لبخندی با داد تیر

 



 ونج صاحبه نکنه درد دستتون بزنم حرف دهنمی امان داییم پسر-

 نیستم بیشتر زحمت به راضی دارم دوست ساده هایچیز من

 

 

 رحمته نیست زحمت مادر بگردم دورت-

 

 غذای یک) کادل دوبلین و بورک و پنکیک اینم جان اشکان-

 مز آرام توی و... وکالباس زمینی سیب و باسوسیس که ایرلندیه

 شما(خورندمی عصرونه عنوان به و پزندمی

 

 

 ممنون-

 

 ستا وشمزهخ واقعا بچه لهستانیه خمیری دلمه یک) پیروگی اینم-

 نودل سوپ و شما(خونه تو کنید درست



 یخامه نون  اینم هم تو بشین نکنه درد دستت مادر سپهر-

 قهوه و یپنجره شیرینی با مخصوصت

 

 ...رو و سپهر کرده دیونه و همه کرده چه صاحبه مرسی-

 

 سپهر-

 

 .باشید شاد یکم بسه بابا شید سپهر بی ای-

 

 

 بچه جات سر بشین نکنه خدا-

 شاه ارباب باشه ادش بزار-

 لطفا بفرماید شماهم چشم-

 بذارم رو هااین بذار مادر االن-

 



 

 بفرمایید-

 

 ساالد میوه ساالد همین برای خوریمی چی دونستمنمی مادر آهید-

 تدرس هم پیراشکی و دلمه و دونالت و سزار ساالد ماکارانی و الویه

 .کردم

 

 و مربا و آوردنکره یانشا اقا رستوران از و مواد این از چندت  البته

 دلت چی هر هست هم میوه آب و خیار گوجه پنیر و شیر و مارماالد

 .کردم درست فالفلم و مادرسمبوسه بخور خواست

 

 

 کنم کمک گفتیدمی کاش واقعا نکنه درد دستتون-

 

 نشدی خوب اونیدرا هنوز تو مادر بودن پسرا و سپهر-

 



 لطفتون از ممنونم-

 

 هعصرون این رنگی غذای از بود شده پر که انداختم میز به نگاهی

 است؟

 .کردممی نگاهشون باز دهن با غذایه، کامل یوعده یک که این

 

 هایچشم اون با کامدین حتی هاپسر همه اینجا خبره چه من خدایی

 بدون داد،می قورت رو کیک داشت لمس بدون که براقی

 .ندزدنمی هیچی به دست و  بودن منتظر حرفی کوچکترین

 

 به روعش تیردادآریامنه و من بین  دقیقا کنارم صاحبه نشستن با 

 :کرد حرف

 

 جوان خانم یک داریم عمارت این در مهمان یک ما پس این از-

 .باشید تونرفتار مراقب پس

 



 تذکر هب نیاز شما گرچه کنید دقت حتما صحبت ینحوه و پوشش در

 سپهر؟ نه مگه ندارید

 اب میزد ناخونک روش به رو خوراکی به یواشکی داشت که سپهر

 :گفت آورد باال رو نگاهش سریع آریامنه صدای

 

 ها؟-

 کردید؟ صدا و من

 

 خورده فرو یخنده با شدتیرداد ساکت میز کل گفت میشه تقریبا

 یفتادهن اتفاقی هیچ انگار خیالبی قلوها دو از یکی غره چشم با اشکان

 اب کامدین و و خوند رو شاخنده راحت میشه که نگاهی با یکی اون

 یدمکش آریامنه سمت به رو نگاهم آروم کردندمی نگاهش باز نیش

 !گیره پاچه چه اخمش من خدای

 

 



 رفمح متوجه کنی رفتار ساله سی مرد یک شان در کنی سعی اگر-

 ...شیمی

 از رو شرکت کارهای و خودم عمارت گردمبرمی عصر من  هاپسر

 دممی انجام اونجا

 باال تسکو معنی به آریامنه دست بگن چیزی کرد باز دهن که بقیه

 آمد

 

 

 من نبود در اما  -

 .بدید انجام ناشایستی رفتار ندارید حق شما

 توهه دوش بر خانه مدیریت من نبود در اشکان

 

 یردادت حتی بزرگترند شایانم و رایان تازه بزرگترم من اشکان چرا-

 بزرگتره هم

 رو هااین اعتراض با و بود شد خیز نیم جاش سر تقریبا سپهر

 گفتمی



 

 

 داری؟ اعتراضی شما-

 :گفت و نشست جاش سر سریع آریامنه صدای شنیدن با

 :گفت و نشست جاش سر سریع آریامنه صدای شنیدن با

 

 

 ودمخ برا میده معنی چه اصال کنم اعتراض بکنم غلط من ارباب نه-

 هب کارها این اهبچه نه مگه ها کمتر دردسر کمتر کار بتراشم کار

 ...یوبس اشکان همین

 

 

 سپهر-

 

 جون داد تیر نه مگه بخدا واال خورهمی خشک اشکان ببخشید-



 

 

 دایی پسر شماست با حق بله-

 

 اونه با حق-

 

 اشکان نه-

 نیست من با حق-

 

 هست-

 چی پس-

 

 یکارچ من سپهره با حق سخته مسئولیت قبول که اینه منظورم وای-

 .دارم شما بودن خشک..یب به

 



 

 منه با حق پس-

 امدینمک نبودم تنها من البته خندیدممی ریز ریز سپهر تخص لحن به

 .کردمی همراهیم شیطونش هایچشم با

 

 

 میز به شدست اشاره که انداختم آریامنه به نگاهی گیجی بفرماییدبا-

 خوردن به شروع کامل ادب رعایت با بالفاصله ها پسر دیدم رو

 .کردند

 

 

 بریزم؟ برات ریخومی چی مادر بیا-

 که یاشنای چیز اولین به گیجی با و انداختم رنگ هزار میز به نگاهی

 .کردم اشاره خورد چشمم به

 

 



 الویه-

 همب تنوری نون تکیه با و ریخت بشقابم توی الویه کمی صاحبه

 .بخورم که زد تعارف

 

 

 خوری؟می الویه عه-

 تر درشت این از هامبرمچشم برم برم برم بشینم اونجا برم داداشی

 .نیست سالشم ۲۰ بچه این خدا به شدندنمی

 

 

 خوشمزه خوراکی همه این خوریمی الویه چرا-

 .گذاشتم ظرف توی و بودنم برداشته که نونی تکه معذب 

 شد؟ خبر چه االن شدمنمی حرفشون متوجه

 دیگه داداشی برم-

 



 سپهر کامدین-

 !داداشی-

 

 :فتگ شده چفت هایدوندن بین از و بست چشم کالفگی با اریامنه

 بروو-

 دهش رها چله از که تیری مثل کامدین کرد، صادر رو اجازه آریامنه تا

 و من بین یعنی من سمت اون دقیقه و اومد طرفم به و شد بلند

 .نشست دوقلوها

 

 

 کردم زمزمه آروم و کردم جمع امووامونده توفک پیش اومدم-

 اومدی خوش-

 

 خیلی وربخ نودل سوپ این از یکم بیا ضعیفی تو نخور الویه ببین-

 خوبه



 دمبو خورده میز روی هایخوراکی تمام از تقریبا من بعد ساعت یک

 چیدمی بر لب و کردمی اخم کامدین خوامنمی نه گفتممی اگرم و

 اییصد هیچ کردیممی صدا و سر که ما کنهجز گریه بخواد که انگار

 .نبود آشپزخونه توی

 

 لچنگا و قاشق هایادم این و خوردنمی تدس با کردیمی فکر حتی

 اومدنمی در ازشون هم قاشق صدای حتی که انمجسمه دست به

 از که شدنمی باور که کردند درو رو میز سکوت توی طوری پسرها

 باشه بوده اینجا غذایی اولم

 

 

 خواب از دل امبچه تخت توی ببرم و داریان من جان صاحبه-

 .کنممی کمک بهتون میام کنه،نمی

 

 



 و خواب یبچه نباید اولم از. هستند هاپسر نیست الزم مادر برو-

 میاوردی

 

 شاه اون زج بترسه، نیست دورش کسی ببین بشه بیدار ترسیدم-

 ...و بود اومده ماه چند بعد

 

 

 بدی آزار اونقدر رو خودت نبودم راضی من-

 

 کپل فقط داد تیر جواب در جاناریامنه شاه رو حرف این نفرمایید-

 تونه؟می  باشه سرد اونقدر تونهنمی آدم یک بست

 

 

 جان صاحبه گردممی بر زودی به من-

 ریدا صبح از کن ریس و راست اتوبچه باال برو مادر نیست الزم-

 مادر برو شدی خسته کنیمی کمک



 

 

 ...االن اخه-

 

 رایان و شایان تیرداد، برو-

 قربان چشم-

 به اونقدر من اما کردند ریکا یک انجام به شروع کدوم هر پسرها

 سنگینی جز به که بودم زده ناخونک چیزی هر  از کامدین لطف

 .داشتم هم گیجی و تهوع حس

 

 کردم نگاه بقیه به خمار نگاه با

 .میشم پا االن منم-

 

 نگاه زیر بودم نخورده اونقدر عمرم به نشد اما پاشم کردم سعی

 اب نشد اما گیرمب رو بدم حال جلوی کردم سعی بازم بقیه خیره

 اب اما بردم سینک سمت به و کردم بلند رو ظرف چندتا گرختی



 و کردم رها کابینت روی رو همه سریع دهنم درون به مایعی هجوم

 .دویدم خونه آشپز در طرف به و گرفتم و دهنم جلو دستی دو

 

 

 هب گیجی با  صاحبه هایزدن صدا خیالآهیدبی من خدای شد چی-

 یدهکش با برم کجا خدایا استفراغ از بود پر دهنم کرد نگاه اطراف

 در اولین منه آریا شدم کشیده هم من طرفی به بردنم و بازوم شدن

 هب بهداشتی سرویس دیدن با داد هل داخلش به رو من و کرد باز و

 آوردن باال به کردم شروع و کردم خم سر سرعت

 

 .رفت در جونم که آوردم باال و زدم عق اونقدر

 مثل خوری پر بود حساس اممعده داشتم رو  مشکل این همیشه

 مخداشد مات برگشتم و شستم که و برامصورتم بود اسید خوردن

 دور بد  چشم نیار و روز او

 نه که یدستشوی البته بودند دستشویی توی آریامنش یخانواده کل

 .بود سوئیت پا یک خودش برا خودش



 

 

 شد؟ چی آهید خوبی-

 

 مادر شد چی-

 

 خانم؟ دخوبی-

 

 

 .خوردم...زیاد...سوخت...اممعده-

 بدم الح دلیل که برسونم  بقیه و سپهر به کردم سعی بریده بریده

 چیه؟

 

 ...شد من تقصیر-



 نگاهم اشکی هایچشم با که دادم کامدینی به رو دردمندمو نگاه

 کردمی

 

 

 .کردم بازی هول که بود خوشمزه غذای اونقدر بود خودم تقصیر-

 

 

 کردم تعارف من-

 نخوردم تونستممی خوردم منم-

 و دادم سپهر به رو امشرمنده نگاه دهنم به مایع یدوباره هجوم با

 .گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

 

 

 دهایمر از سرویس شدن خالی از بعد بیرونبالفاصله برید هابچه-

 چیز هر و کردم خم رو خودم سنگ طرف به  صاحبه و هیکل درشت

 .آوردم پس شکل بدترین به رو دمبو خورده که یخوشمزه



 

 .پیچید شکم توی بدی درد اممعده شدن  خالی با

 تفک لمس پیچیدنبا هم به هامروده کردممی حس و سوختمی گلوم

 دادم سپهر به نگاهمو و برگشتم ترسیده پشتم و

 نرفت؟ بیرون مگه

 

 

 کرده عادت سوپ و مایعات خوردن به وقته چند اتمعده  چیزی-

 خوبی؟ االن اومده فشار بهش سنگین غذای خوردن با بود

 

 

 رفت؟ آبروم یکم-

 

 چی-

 رفت؟ شاه ارباب و هاپسر جلوی آبروم-



 .برگردند رو من مهربونش نگاه با سپهر

 

 

 .میاد پیش هرکسی برای این عزیزم بره آبروت چرا-

 

 ندیده اشگشنه دختره گنمی االن-

 

 ...گهنمی بهت هیچی کس هیچ آهید-

 

 اما-

 

 هم رهاپس نگران بخوری بدم چیزی یه بهت بریم بیا گلم نداره اما-

 تتدس کار کامدین ذوق نبود تو تقصیر بعدم کننمی درک نباش

 .داد

 



 

 من هک رسیدمی نظر به خوشمزه اوتقدر چیز همه نبود اون تقصیر-

 شدم اختیاربی

 

 برادرمونو خودمون که ما بریم بیا مهربونم بگردم دورت الهی-

 جونوریه جه میشناسیم

 

 اینطوری نگو-

 

 حقیقت گلم حقیقته-

 بهداشتی سرویس از رو من کردمی بغل رو هامشونه حالی در سپهر

 .برد بیرون عیانی

 

 هب نگران هایصورت با بالفاصله دیدنمون با تیرداد و کامدین

 اومدن طرفمون

 



 خوبید؟ شنیدم تازه-

 

 نیست چیزی ممنون خوبم-

 

 و سوپ جز هم وقت چند این لبتها احتماال حساسه اتونمعده-

 بوده سنگین اتونمعده برای جامد غذای نخوردی چیزی مایعات

 .کنید استراحت بهتره

 تکرار عینا و سپهر هایحرف که بودم تیرداد یخیره باز دهن با

 .کردمی

 

 یدمید اجازه یا  کنیدمی همراهی اتاقشون رو ایشون شما جان سپهر-

 ؟کنم کسب و افتخار این من

 

 

 میرم من-

 



 کنید؟ استراحت کمی ریدنمی چرا شما عزیزم کامدین-

 

 باشم هنراهش خواممی-

 

 

 کنی؟ استراحت کمی دینمی ترجیح عزیزم-

 وبهبک زمین به محکم رو پاش کامدین شد باعث تیرداد جدی نگاه

 بگه و

 

 

 کار همه کنیمی مجبور و ادم ادبیاتیت قالب تو تو دست از اه-

 نگاهم نم  و بود خیره کامدین رفتن مسیر به بخندل با بکنهتیرداد

 .بود گیج هنوز

 شد؟ چی

 .داد نجات سرگردانیم کالف از رو من  دید رو حالتم تا سپهر  

 



 

 وارشگ تخصص گرفتن با رو کاریش رزومه داره و پزشکه داد تیر-

 ادبه با شدیدا اون حز کنهمی تکمیل

 

 عزیزم داری لطف-

 

 دادید؟ تشخیص راحت دراونق همین برای  پس اوه-

 

 گلم بله-

 شدممی زنش نبودم اتان عاشق اگه خدایی این ادبه با چه

 

 ممنون-

 جان؟ سپهر-

 

 



 فکر که چی هر و کنی همراهی رو دخترمون میشه داره کارم شاه ااا-

 دانش نه کن استفاده کاملت دانش از لطفا بدی بهش خوبه کنیمی

 ناقصت

 

 دقیقتره راحت اعصاب و مغز متخصص یک از کارم مطمئنا-

 بدل و رد قلوه و دل اینها و بود بد واقعا نیستحالم شکی که اون در-

 .کردندمی

 

 که ینهگو به بوسید رو پیشونیم و شد خم سرم روی مهابا بی سپهر

 .آوردم در شاخ تعجب از

 

 

 باش دخترمون مراقب-

 داد یرت نشدم و سپهر رفتن متوجه که بودم گیج قرباناونقدر چشم-

 همراه از رو شدم خشک تن که همونطور و کشید آغوش در رو من

 :گفت کشید،می خودش



 

 بهت سپهر نگاه مطمئنم من اما دونمنمی رو بقیه شاید نکن تعجب-

 اسیاحس همه از سپهر نیست هم مقصر البته خواهرشه به برادر نگاه

 دششدی عالقه بارها ساکنم خونه این توی من که سالها این طی تره

 هم ارباب... آ...ارشان به حتی کرده اعالم رو شدن دار واهرخ به

 گوش اون یخواسته به کسی خب اما کنه مجدد ازدواج که گفته

 بزرگ یعقده یک شد هم نکردن گوش این و نکرد

 مستثنا کامدیتم دارن رو خواهر یک یعقده همه عمارت این در

 .بذارید این پای رو رفتارش دلیل نیست

 کنه؟ توجیح برام رو بقیه رفتار تداش قصد اون

 

 اینطورید؟ شماهم-

 

 چطوری؟-

 

 



 دارید؟ خواهر یعقده-

 

 دارم دوتاشو من نه-

 کجان اونها واقعا-

 

 

 در کمی من والدین با خونه این ارتباط والدینم واقع در مادرم پیش-

 .تاریکیست

 

 

 اوه-

 

 .نیستند سپهر و کامدین مثل دیگه پسرهای راستش  آره-

 

 بزرگ دیدگاه با بزرگه اسمش مثل کامدین



 و لطیفه اونها بخشندهدیدگاه و وسیع آسمان نامش مثل هم سپهر

 ارندد احساسی گارد یک اونها نه دیگه پسرها اما شنمی وابسته زود

 شکنندنمی رو دفاعیشون دیوار نشن مطمئن تا اونها ترس یک

 موندگاری و اومدی کجا از شن مطمین باید درواقع

 انارش اگر و اند شکننده واقعا اونها نکن نگاه جدیشون هایچهره به

 .میرفتند بین از قبل سالها اونها نباشه

 

 یذنجیره تهدیدی تا کنند حفظ رو گاردشون باید پس

 نکنه این از تر خراب رو احساساتشون

 .منباش تهدیدی پسرا برای کردمی تهدیدم داشت لفافه در رسما

 

 

 سایه در و کنممی حفظ رو فاصله روز اون تا کردم گم رو خودم من-

 ...برم بشم مجبور شاید کنم پیدا خودمو که چرا مونممی

 

 کردم زمزمه خفا در جایی دلم توی



 

 برای کنهمی مجاب رو من ناشناخته حس یک چرا دونمنمی اما "

 "...مردها این برای موندن

 

 :گفت داد تیر که بودیم رسیده خانم صاحبه واحد به تقریبا

 

 اینکه احتمال و بوده شدید وارده یضربه دممی حق بهتون-

 هب چیزی هزار به یک اگر اما کمه خیلی بیار بدست رو اتوحافظه

 ازب نیاوردید یاد به اگر و دارید رو ما حمایت شکبی اومد خاطرتون

 اشم گهمی که سمهر حرف این شاید بود خواهیم شما پذیرای ما هم

 خواهر یک عمارت این  پسرهای و برسه قتحقی به خداوندید هدیه

 .باشند داشته

 

 هم که مردهای خواهر بودم گردون سر واقعا بگم چی دونستمنمی

 نیستند؟ من خون

 بود؟ خونیت برادر کارن مگر زد فریاد گوشم توی صدای



 

 " برام بود واژه ترین رنگ پر نه"

 

 .خشیدب ومتیمقا هیچ بی رو من کرد؟ چیکار بود خونیم برادر سپهان

 

 ترین ربطبی که باشم وسانی کنار سرنوشتمه از بخشی این شاید

 .هستند من به ها انسان

 

 

 ندارم دوست و نگاه این-

 کردم نگاه داد تیر به گیج

 

 چی؟-

 

 چی؟-



 

 

 این مردهای نکن فکر این به رو، اشفته و سرگردون نگاه این-

 ااینج بشن ساز مشکل برات شاید و نیستند تو خون هم عمارت

 قول بهت و خورممی قسم نگاهشون پاکی به من که هست مردهای

 شدی منزل این یخانه صاحب نه که مهمان تو روزی اگر میدم

 .شد خواهند تو برای هاکوه ترین قوی شکبی

 

 رو مردی هم قبال من بودم، مطمئن بستم چشم حرفش از اطمینان با

 که مردی بود کرده خرج برادرانه و مردانه برام که بودم دیده

 .بود شده تنگ براش دلم عجیب

 

 

 دونممی-

 

 دونی؟می-



 و دادم تکان سری تعجبش برابر در

 امحافظه فهمهمی االن سرم تو خاک

 :گفتم  حرفم مالی ماست برای  سرجاشه 

 

 ردک حساب روشون میشه خب قویه هیکلشونم پاکه هاشونچشم-

 دیگه

 مکشید سرم به دستی  زنان قهقه تیرداد

 

 باشن قوی هایادم تونننمی که ان هیکلی چون دختر-

 

 مه زنجیر یک مثل که مردهای اما نیست مالک این و تونننمی نه-

 هماهنگ چیز همه تو شدت به و دادند قرار هم کنار محکم رو دیگه

 توننمی اند

 

 



 به لومگ سوختن و  معدم کشیدن تیر هستیبا باهوشی دختر هووم-

 کردم سعی معدم روی بر مشتم فشردن اب و شدم خم جلو سمت

 .کنم کمتر رو دردش

 

 

 یخونه وارد داد تیر کمک بیاربا تشریف لطفا اتمعده درد اووه -

 شدم صاحبه

 

 بود؟ اینجا اومدیدصاحبه-

 

 برای کنیدمی درست مخصوص   نعنا شربت یک لطفا بله-

 دخترمون؟

 

 

 .نمک درست سبک چیز یک براش گفت اقا االنخوبه؟ اره اره-

 



 مکک با شدمی بیشتر لحظه هر اممعده نکنهدرد درد دستتون بله-

 .کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق وارد تیرداد

 

 لیوان کردمی سعی که حالی در شد اتاق وارد سرعت با صاحبه

 نشه ریز لب دستش

 

 مادر بیا-

 

 مراقب من اصلی عمارت  ببرید تشریف تونیدمی شما مرسی-

 .هستم دخترمون

 

 

 جان مادر نباشم یعنی-

 

 .بود خواهد تر فایده پر عمارت در حضورتون-

 ادبه؟ با شدیدا تیرداد گفتم



 

 

 بده خبر بهم حتما بود الزم چیزی هر مادر باشه-

 دهش بیدار داریان اگر  و بزنید طر پسرم به لطفا شما  فقط چشم-

 طرف این بفرستیدش کامدین با همراه بود

 

 پسرم باشه-

 نگاهشون بود شده تنگ اممعده کشیدن تیر از که هایچشم با

 .کردممی

 

 

 مادر خوایینمی چیزی تو-

 

 ...مسکن یک-

 



 مراقب خودم من بفرمایید شما جان صاحبه جان، آهید بدید اجازه-

 ...هستم ایشون

 

 شمرده هایقدم با تیرداد بود رفته صاحبه کنم باز دهن اینکه از قبل

 .نشست کنارم تخت روی و اومد کنارم دست به لیوان و

 

 

 بخوردید؟ رو این کنیدمی لطف-

 ادابه؟ مبادی بشر این گفتم

 

 بله-

 

 مسکن خوردن میشه آروم زمان کمترین در اتونمعده خوردنش با-

 چیزی دردسر جز مدت دراز در اما بیاره مدت کوتا تسکین شاید

 نداره براتون

 



 

 نعنا شربت-

 

 کنید سعی خاصه  معجون یک بلکه نیست معمولی شربت یک این -

 شه آروم اتونمعده تا بخورید آروم

 

 .کردم بوش تعجب با گرفتم داد تیر دست از رو لیوان

 

 و ور اسمشون که دارویی گیاه چندتا و نعنا بوی نمیداد بدی بوی

 دم،بو شنیده مشهد هایبازارچه توی عطرشونو تنها و دونستمنمی

 اومدنمی بد نظر به بود شفاف قهوی به مایل سبز هم رنگش

 

  

 لطفا... بخور-

 



 هر با کردم خوردن به شروع آروم تیرداد یاشاره و هشدار با -

 خنگ و آرومتر اممعده میدادم قورت لیوان محتویات از که یقطره

 بریزی یخ اب آتیش هایشعله روی انگار شدمی تر

 نبود خبری معده سوزش اون از دیگه خوردم که قلوپی آخرین با

 دهش نابود هم میشه تولید اممعده از کردممی فکر که تیحرار حتی

 .کشیدمی تیر کمی فقط بود

 

 

 این؟ بود چی-

 نستیتومی رو نعنا طعم سختی به نبود شیرینم نبود تلخ واقع در

 .بود موثر شدیدا حنثی حالت در خب اما بفهمی

 

 

 مواقعی چنین برای گیاه چند از خانوادگی خاص معجون یک-

 اوه-

 بهتره؟ حالتون-



 

 کنهمی درد اممعده کمی فقط-

 رو مواد از توجهی  قابل حجم داره استراحت به نیاز میشه خوب-

 انداختم پایین سر  خجالت کردهبا دریافت

 

 

 که هستید دختری اولین شما میشی مزه با کشیمی خجالت وقتی-

 جالبه برام خجالتش حس  و بینممی نزدیک از من

 :گفتم تعجب با

 

 همسرتون ر؟خواهراتون؟دخت اولین-

 

 

 

 



 

 
 ♀��گفتمی ساریکا که دستشویی

 خواممی ازاینها منم

  



 

 
 ♀��ارشان عمارت دیگه بهداشتی سرویس یک اینم

  



 زجانسو آه با کردمی نگاه معلوم نا ینقطه به که حالی در تیرداد

 :گفت

 

 کنید حساب جور هر اصال نداریم نزدیکی ارتباط خواهرانم و من-

 نداشتیم صمیمتی هیچ کودکی از ما

 .نداشتم حسی تاسف جز سوزناکش لحن برابر در

 

 

 متاسفم بد چه اوه-

 

 ینب شکافی چنین که بخورند مادرم باید ور تاسف این چرا شما-

 .کردند ایجاد ما احساسات

 

 دهش احاطه لبالب نگاه این کردممی حس غم از بود پر یخیش نگاه

 درد و درد از

 



 :گفتم جانسوزش لحن به دادن پایان و حرف شدن عوض برای

 

 چی؟ همسرتون-

 

 اچر که داشت تعجب جای برام اما کردممی فضولی دارم دونممی

 دورو و ممنوع و داشت مشکل ساره حاال اندندیده دختر گفتندمی

 .بود که تیراداد همسر یا اشونعمه بالخره بود

 

 

 نبودند دختر همسرم من خب من آ-

 :گفتم و دادم تکون سری متاسف بیچاره،

 

 زشا وقتی که براتون  خوبیه زن اینه مهم نیست، که بکارت مهم-

 نهمیز برق چشمتون زنیدمی حرف

 



 دستم از رو لیوان و کرد نگاهم لبخند با استادمی که حالی در تیرداد

 :گفت و گرفت

 

 من راستش  نیست هم زن اون خب اما عاشقشم من معلومه خب-

 .هستم هم خانواده این داماد بودن عمه پسر جز

 

 داد ادامه که کردممی نگاهش گیج

 

 ذارندب سبک شام براتون جان صاحبه میگم کنید استراحت کمی-

 نیست؟ زن همسرش

 

 ...پسر فقط که اینجا اما هست هم خانواده این داماد نیست؟ دخترم

 پسر؟؟؟؟؟

 

 یک اون کرده ازدواج پسرها از یکی با تیرداد!!! نه من خدای اون

 گراست؟ جنسهم



 .بودم بسته در خیره درشت هایچشم و تعجب با

 

 پرسیدممی ازش بره اینکه قبل کاش

 شی؟کنمی خجالت هستی... گ تو بپرسی بری ریسا توسرت خاک

 و  وندم معرفیش تو سپهر که بود دادمهمین بیرون کالفه رو نفسم

 یچه که ":گفتمی زدمی حرف پسرهای از صاحبه وقتی همینه برای

 شدمی مات نگاهش "ندیدن دختری

 کیه؟ همسر داد تیر یعنی

 یادمه هک جایی تا چون نیست پسرا از هیچکدوم همسر مطمئنا

 ازدواج کسی ارباب و کوچیک اقا و سپهر جز گفت صاحبه

 ...پس تحریم تو هم سپهر شده جدا که نکردهارباب

 

 یبچه داریان یعنی است خونه این کوچیک ارباب همسر اون هین

 سپهره؟ داداش

 یقطر از داریان هعییی باشن داشته بچه توننمی مرد دوتا  مگه اما

 ؟!شده دمتول مصنوعی رحم و لقاح



 گرفت خندم کشف این از

 میشن جذب پسر به رسما که ندیدن دختر اونقدر اینها شت اوه

 

 صاحبت افکارمو اعظم بخش داشت سعی که مسئله به خیالیبی با

 هایچشم حوالی در افکارم دادم اجازه و کشیدم دراز تخت روی کنه

 .داشت رو گرما و حالت همون که نگاهی بچرخه اریامنه

 

 خوابم که چرخیدم هایپسر امروز رفتارهای و خاطراتم بین راونقد

 .برد

 

 .گیرندمی دست در را کمان اینگونه دادشه-

 

 اینجا اومدم چطوری من آتانسه یمبارزه میدان اینجا

 

 دشواریست کار-

 



 اب که بودم رنگی چشم  یساله نه و هشت یبچه پسر اون خیره

 .کردمی زبونی بلبل داشت بود من به پشتش که مردی به رو تخصی

 

 

 ورپ برای کاری هیچ شد خواهی هکمتانه و سارد حاکم روزگاری تو-

 .بود نخواهد دشوار آتانس

 گفتم متعجب مرد برگشت با 

 

 رادِمه که این-

 

 

 رادمه-

 

 من شاهپور بلی-

 



 ؟...را تو که خواممی او از گردد باز پدرم که مادامی-

 

 مپسرک حرف دادمی مرگ بوی که یجمله با تمام رحمیبی با رادمه

 کرد قطع رو

 رو شدنش بزرگ ندیدم من بود شده مرد که پسری

 

 کشت نخواهد باز دیگر او-

 

 گفتی؟ چه-

 

 

 باز درفتن مردگان دنیای به که کسانی دادشه گرددنمی باز پدرت-

 .گشت نخواهند

 

 هک کوچیکی هایچشم روی شد مات نگاهم ایستاد قلبم کووووپ

 .دندش آب غرق



 

 

 .بود نخواهی من پاسدار دیگر روز آن تو و گرددمی باز او-

 

 برگشتم؟ چرا من پس نیست آتانس  اگر

 ماا پسرمه اون دیدمش کجا آشناست برام اونقدر بچه پسر این چرا

 کنند؟می تسخیرم دارن هاچشم این چرا

 

 

 فرزندانم و من روز آن تا دیگر دنیای و سرا در اما گرددمی باز-

 .پردازممی تو جان از پاسداری با را  جانم بهای  من تویم دارپاس

 

 خبره؟ چه اینجا چی؟ برابر در من پسرم از پاسداری

 "سازد جبران را کرد چه هر که کندمی ما به خدمتی رادمه روزی"

 



 جون از حفاظت رادمه کار پیچید سرم توی وار واژه آتانس صدای

 اهش خشایار به یا و نکشت رو ناو آتانس  همین برای بود دادشه

 .نداد تحویل

 

 

 پخشیده؟ را جانت پدرم که کردی چه جانت؟ بهای-

 

 روزی تو محافظ این انداخته خطر به رو من کشته رو بزرگت پدر

 .بود پدرت دشمن بزرگترین

 

 ستاندم جان-

 

 جانی؟ چه-

 

 :گفت ساختگی یخنده و مکث با رادمه

 



 افکارم از را گمانداری آموزش  بسیار هایپرسش با زیرکی، تو-

 !پراندی

 

 

 .ندارم دوست را اندازی تیر من-

 

 خوانممی فرا را کارن کنی اندازی تیر نتوانی اگر-

 

 .چرخوندم رو نگاهم گیج اینجاست؟ کارنم

 

 

 ...مردک او باز-

 کنه؟می یاد اینطوری کارن از پسرم چرا

 

 دادشه-



 

 .گیرمب اطراف از رو نگاهم شد باعث رادمه هشدار

 

 یطمح بودن ایستاده داد،شه و رادمه که جایی به نگاهم برگشت با

 رگبز دشت یک وسط بلکه نبودیم عمارت تویی دیگه شد عوض

 روی ساله ۲۲ پسر یک با بود شده تر پیر که حالی در رادمه و بودیم

 .بودند نشسته سرو و سپید

 

 جا به جا دارم چطور من چخبره اینجا من رشید پسر دادهشه اون

 میشم؟

 

 

 نرسد تو به هیچکدامشان دست که بتاز آنقدر بتاز-

 

 چی؟ تو اما-

 



 روب برسان کارن به را خودت برو آیممی تو پس از من دادشه برو-

 نیامدن تا

 بیان؟ قراره کیا

 

 .....شبیه چقدر پسر این

 ...اون اون من خدای

 

 

 زممغ کردم باز چشم گیجی شامهبا وقت پاشو جان آهید آهید-

 .بودم خالء توی انگار بود خالی

 

 

 بله؟-

 رو این و کردم باز رو امشده خشک دهن زور به بم و خمار صدای با

 گفتم

 



 

 مجبور آخر نشدی بیدار زدم زنگ باز ده بخوریم شام مادر پاشو-

 دره پشت کامدین پاشو اینجا بیام خودم شدم

 

 !االن؟-

 

 بهتره؟ حالت خوابی ساعته چند االن مادر اره-

 

 دهکشی طول سال چند خوابیدنم این کنممی حس چرا چی؟ از بهترم

 نیست؟ یادم چیزی چرا

 

 خوبم-

 

 یارمب خواییمی عمارت بریم باید گذاشتم سوپ برات شام پاشو-

 یششونپ بیایی گفت نذاشت کامدین بیارم خواستممی البته اینجا؟

 بخوری شام



 

 

 برید شما میام-

 

 ستهنش دلش به مهرت جور بد بره بشه راضی کامدین نکنم فکر-

 زدم لبخندی خسته

 بزنم صورتم و دست به اب یه من تا برید شما ، بهم دارن لطف -

 میام

 جان مادر باشه-

 

 پر رو خالء این که بدم فرمان مغزم به کردم سعی صاحبه رفتن با

 هیچی از بودم خالی نبود سرم داخل چیزی هیچ انگار کنهاما

 و یخستگ آب با داشتم احتیاج  مرفت بهداشتی سرویس طرف به

 سعی مصورت به سرد آب پاشیدن با کنم، طرف بر رو حالم گرفتگی

 .کنم کم رو درونیم  التهاب و حرارت کردم

 



 :گفتم زنننمی برق دیگه که هایچشم به خیره اینه مقابل

 

 کنی؟ بازی قراره کجا تا-

 بری پیش قرار کجا تا

 

 شه؟ شروعه بهارت فصل قراره کی

 پس رویاست اینها بخندی؟اگه پسرت و شوهرت کنار قراره کی

  چیز همه اونهاچرا زمان به گردمنمی  بر چرا واقعی اگه واقعین چرا

 کنم؟ تحلیل تونمنمی که یگونه به

 

 توی  های صحنه زدن جرقه با شد فروغمبی هایچشم مات نگاهم

 ریس ردمک سرم پناه رو هامدست امشقیقه توی درد پیچیدن و سرم

 ممکنه کردممی حس لحظه هر که بود شده سنگین قدری به که

 بشه جدا تنم از یا و بترکه

" 

 سرورم سو این از-



 کارن؟ رویممی کجا به-

 

 که روزی تا بخواباند را شما  سِحر با تواندمی زن آن سو این از-

 ".رسد فرا پروانیدمی سر در را آرمانش

 

" 

 ".نرسد تو به امشانهیچکد دست که بتاز آنقدر بتاز-

 

" 

 باز درفتن مردگان دنیای به که کسانی دادشه گرددنمی باز پدرت-

 "برگشت نخواهند

 

 کیه؟ شبیه پسر این

 و دنیای اون توی لحظه یک انگار بودم بیداری و خواب بین انگار

 ارکح امآشفته خواب توی دیگه یلحظه و بود دادشه و کارن کنار

 دادشه و  رادمه



 

 کنم کمتر رو دردش کردم سعی و دادم فشار محکم رو هامقهشقی

 بود محض حقیقت هامخواب مطمئنم زمان بازی اسباب بودم شده

 فکر  قبال کشیدم، رو هادرد اون واقعیتم توی خواب جز امروز اما

 مجازه روحم پس میشه جدا بدن از روح خواب هنگام چون کردممی

 هاصحنه اون دارم هم بیداری ویت من حاال اما کنه سفر گذشته به

 .بینممی رو

 

 جیغ به شروع اختیار بی که طوری شدمی بیشتر لحظه هر درد 

 امهحنجر و سوختمی گلوم که کشیدممی جیغ جوری کردم کشیدن

 .کشیدمی تیر

 

 «دانای کل»

 

 قلبی آشنا، حسی رقصیدمی دختر آن نگاه اطراف افکارش تمام

 کرد  ارشان عمارت از شدن دور به مجاب را او لرزان،



 و نشود صفت گربه که داشت حق گردنشان به آنقدر صاحبه

 یدیده به را اشزاده خواهر شدن ماندگار بر مبنی را او یخواسته

 .بپذیرد منت

 

 کنارش از راحت که که نبود چیزی کامدین نگاه اشتیاق آن جز

 .بگذرد

 ود،ب کرده خود با هک چهارتای دوتا و اش کتاب و حساب طبق کل در

 شماند از تر صرفه به دختر نگاهای طیف زیر و عمارت در نبودنش

 .بود

 

 عمارت باشد اشکان که روزی تا بود راحت عمارت بابت از خیالش

 .بود ارشان برابر یکی جدیت در او که چرا بود امان و امن

 

 برده ارث به بزرگشان پدر پدر از را دقت و جدیدت این دو هر

 .بودند محروم آن از پدربزرگش و پدر که چیزی دبودن

 



 و رایان وقار و سکوت و بود کشیده مادرش به سپهر طبعی شوخ

 مادریشان یخانواده به هم شایان

 کردند، گجی دهن برایش  خاموش هایچراغ رسید که عمارتش به

 وا به ارشان که کارای و شرکت اما گردد باز همدان به داشت قصد

 کند رسیدگی آن به دور راه از که نبود چیزی ودب کرده محول

 اهر از هم تا کرد مکان نقل داشت تهران در که عمارت به بنابراین

 هب گالویزی کارها انجام برای هم و باشد پسرها به حواسش نزدیک

 .نبند را بالش و دست فاصله اسم

 

  روحشبی و سرد  عمارت وارد سست هایقدم با میلش خالف بر

 بود، مانده دخترک نگاه رنگی انبوه میان در جایی را دلش و  شد

 ....سپهر هایبازی تخص و کامرین هایخنده کنار
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 .بودند کرده سرو بهاره آالچیقی در و پشتی حیاط در را شام

 

 ایشانتماش براق نگاهی با صاحبه و  گفتندمی جوک خنده با پسرها

 .کردمی

 

 بود هرفت دخترک پی در که یلحظه اما بیایند آالچیق به نبود قرار

 زمی سر بود قرار که را آنچه هر کردنش سورپرایز برای هایپسر

 .بودند آورده حیاط به را باشد شام

 

 

 وادهخان عضو کوچکترین صدای برابر در جونزن صاحبه نیومد چرا-

 :گفت خالصش و مهربان لبخندی با



 

 یگه،د مادر میاد سرویس رفته-

 

 دست ود همان با است هفته یک عمارتشان دخترک اینکه به فکر با

 :گفت سپهر به نگاه بی کرده سر خریده او که لباسی

 

 سپهر میگم -

 ایانر خورد به را سیر زور به داشت که خانواده شیطون پسرک توجه

 کشید خباثت از دست و شد جلب صاحبه به میداد

 

 

 .کشتممی ت...داش بهصاح... کردی ش...صدا شد... خوب-

 یشترب سپهر با را اشفاصله و کرد ادعا را کلمات بریده بریده رایان

 .کرد

 

 



 ؟ببرم ببین از و دهنت بد بوی خواممی بده داشتم چیکارت من-

 

 صاحبههههه-

 .کرد نگاه رو خنده زن به معترض رایان

 

 مادر سیر چرا حاال-

 :گفت تخصی با سپهر

 

 خوش رایب گفته دینیتون رهبر نتوندی توی نگفتید خودتون مگه-

 بخوری؟ سیر دهان شدن بو

 

 رهنگیف تفاوت ترین آشکار نبودنشان دین هم  اندیشید خود با زن

 .بود پسرها و او

 

 



 پسر هند بزور تو نگفته اما مادر گفته چرا پیامبر، و نه دینی رهبر -

 حلقش تو بکنی سیر که بدی جر عموتو

 

 :گفت زن کالم اول قسمت به توجه بی پسرک

 

 بره دهنش گند بوی خواستم فقط دادم جر کجا عه-

 

 میده؟ بو من دهن-

 

 میده بو که معلومه پیف پیف-

 

 ینا برگرداند رو و کرد دماغش بند را انگشتانش بالفاصله سپهر

  یخنده بزنند خنده زیر هم رایان حتی جمع تمام شد باعث عملش

 .شد قطع یخفه جیغ دایص شنیدن با و کشید طول ثانیه چند فقط که

 

 



 بود؟ جیغ صدای-

 

 است صاحبه خونه از-

 آهید؟-

 

 دویدن هب شروع که بود سپهر این عاقبت گفتندمی چیز یک کدام هر

 شدن روانه دنبالش به هم صاحبه و  پسرها بقیه کرد

 

 کجای؟ آهید آهید-

 دخترک جستجوی در فرش از پوشیده زمین به توجهبی سپهر

 وار زنجیر که مجدد جیغی با چرخاندیم جا همه را نگاهش

 ترف سرویس طرف به کشیدمی خودش دنبال به را دیگر هایجیغ

 نشناال تن و بود  گرفته را سرش فشار با که حالی در را دخترک و

 کرد پیدا بود شده آوار زمین روی بر

 



 وارآ که را دخترک خمیده تن و براشت گام یک در را فاصله قدم دو

 .کرد جمع بازوانش میان   در را بود شده زمین بر

 

 

 سپهر شده چی-

 شانه یرو از سپهر پرسید را این زنان نفس بغل به بچه بود داد تیر 

 پاید را اشخانواده اعضای تمام

 .شد گم صاحبه یشده چی در دخترک یدوباره جیغ

 

 جیغ حصار از مهرا داشت سعی خوبیسپهر عزیزم شده چی آهید-

 را مغزش محافظتی هایجداره قبل از بیشتر وا اما کند رها ها

 .میزد فریاد را دردش آوای قبل از تر بلند و فشردمی

 

 کودکان لحن و  زد گریه زیر آشنا نا هایجیغ از ترسیده داریان

 :زد صدا را پدرش

 



 بابا-

 گاهن و کشید زدن جیغ از دست کودکانه صدای شنیدن با دخترک

 .آورد باال و گرفت رنگ سفید  هاکاشی از را اش اشکی

 

 پسرش با شباهتی هیچ داریان شد کودک هایچشم مات نگاهش

 سرش وار مته درد دیدمی را  دادشه پسرک نگاه در او اما نداشت

 .بود گرفته بازی به را

 

 .کرد زمزمه را این کبود هایلب با لب زیر "هاشچشم"

 

 آهید؟ شده چی جانم-

 

 آهید؟ شده چی جانم-

" 

 ".است دادشه پسرمان بنگر را جا این من شیدای-

 



 بود؟ اینجا پسرش شاه؟پسرش ارباب داد،شه

 

" 

 درپ دیدار به که روزی تا را شما سِحر با تواندمی زن آن  سو این از-

 "خواند؟ فرا خواب به بروید مادرتان و

 

 نباید، که را آنچه هر آورد یاد به دخترک 

 اریج  برخواست ریادیف به گلویش کشید جیغ سرش در صدای باز

 بود مغزش شده ثبت خاطرات آخرین اشبینی از گرم خون شدن

 ذهنش از باید که را چه هر که سیاهی  رفت سیاهی هایشچشم و

 .کرد پاک

 

 .یندبنش فرجام به هاعشق تا بماند باید نخورده دست خاطرات گاهی

 

 دیدن با شایان  شد اوار سپهر هایدست روی جانبی دخترک

 اوردمی را ماشین باید رفت بیرون دو با موجود عیتوض



 هک فرستاد کامدینی بغل به  را گریان داریان بالفاصله تیرداد

 . بود اشک لب لبا اشترسیده هایچشم

 

 همین برای و بود ظهر پرخوری حاصل دخترک بعد حال گمانش در

 .دانستمی محکوم را خود ذهنش دادگاه در

 

 

 کمک سپهر عمو و آهید عمه به من تا شیدادا بغل برو عزیزم -

 .کنم

 انج  صاحبه  اشکان زدی؟رایان زل چی به رو بچه بگیر جان کامدین

 .ببرید رو هابچه و

 

 مبهوت بانگاه که صاحبه و پسران آشفته حال دیدن با داد تیر

 :زد تشر اخم با بودند، رو به رو دلخراش یمنظره خیره ترسیده

 

 دیگه برید دِ-



 

 اشپرخ که هم حاال آمدنمی پیش اصال شود عصبی آمدمی پیش کم

 خوب چه تشر و اخم این بود و ها بچه رفتن برای تنها بود کرده

 که نجواهای با و انداخت صاحبه شانه دور دست رایان داد، جواب

 .داشت کردنش آرام در سعی داشتند آرامش عطر

 

 کشید خود با را داریان و کامدین هم اشکان

 

 .بگردم دورت کنینی نگاه چی به جان عمو بریم بیا-

 

 

 ید..آه-

 .ستنش سپهر روی به رو بالفاصله رسش دید از هابچه شدن خارج با

 

 ردم و شده گلگون دخترک خون هایلکه با سپهر سفید تیشرت

 .بود جاری خون مات



 

 

 کجایی؟ سپهر-

 لحا هم هنوز اما. کشید بیرون تاریکی بطن از را او تیرداد صدای

 .میزد گیج دلش

 

 شستهن دلش به عجیب که دخترکی این ورود با تازگی به داشت حق

 .چیدمی را خواهر یک حضور طعم داشت بود

 

 

 دم..اور رو ن..ماشی-

 .کردمی ادا را کلمات زنان نفس شایان

 

 .شینمی پا چرا-

 



 .شینمی پا چرا-

 

  کند لندب دستانش سر بر را دخترک سپهر تا بود کافی تلنگر همین

 .بدود صاحبه کوچک سوئیت های در سمت به و

 

 هک خودش با کرد دویدن به شروع سرش پشت درنگبی تیرداد

 .بود نشسته دلش به عجیب دختر این مهر نداشت درواسی روی

 

 در یکبار به که دخترکی این دیدمی کردمی حساب که جور هر اصال

 افراد تک کت قلب در را خودش عجیب بود شده ظاهر زندگیشان

 .بود شده سوگلی خودش برای و کرده جا عمارت

 

 اراس به سپهر عشق از اگر و بود دیده را دخترک امروز همین فقط او

 به را هرسپ حس شکبی ببینید را آهید اینکه از پیش  نداشت خبر

 دیده را آهید که عصر از امروز اما نامیدمی عشق یا هوس حس او

 ازب محبت دریچه یک نداشت زنها به یحس هیچ که اوی برای بود



 وجودش از بخشی دختر این انگار مسئولیت خس یک بود شده

 .است

 

 دندبو اورده شانس بود کرده پارک در چفت دقیقا را ماشین شایان

 نماشی که بود شده این از مانع حالیشبی و خستگی غروب دم که

 ودنب تاثیر بی هم ارشان نبود البته ببرد پاکینک به را

 

 خودش جای سر باید چیزی هر داشت تاکید شدیدا نظم روی بر او 

 نظم،بی شدیدا شایان و است پارکینگ فقط و فقط ماشین جای و باشد

 کثیفش و شلوغ اتاق از آوردمی در عزا از دلی خوب ارشان نبود در

 بود شتفریح زنگ ارشان نبودن اصال کردنش پارک ماشین تا بگیر

 بیاورد در را همه صدای و رود فرو بودنش ختهشل جلد در کمی تا

 او ،گویدمی را چیز همه ارشان به اینکه تهدید با صاحبه هم سر آخر

 .کند تمیزی به وادار را

 

 که یحال در را دخترکش سپهر عقب صندلی در  تیرداد نشستن با

 قطع اشبینی ریزی خون بلکه تا دارد نگه باال را سرش داشت سعی



 روی ناچاری روی از هم خودش گذاشت تیرداد پای روی شود،

 .نشست جلو صندلی

 

 تویوتا ماشین آف تیک یک با و نشسته رول پشت بالفاصله شایان

 .انداخت راه را   رنگش مشکی لندکروز

 

 

 سپهر بده دستمال-

 آهید پای روی را کاغذی دستمال بندیبسته درنگ بی سپهر

 تیرداد حال کمک تا برگشت عقب به کامل هم خودش و گذاشت

 .شود

 سه ره بودند ترسیده بود مغزی مرگ افراد به شبیه خونریزی این

 از اشین لرز با نداشت طبابت در یرشته سر که شایان حتی تایشان

 ...کردمی رانندگی ترس



 کنده سر مرغانی مثل آریامنش مردان دخترک درمان تایم تمام در

 یآشفته حال هم دخونسر همیشه تیرداد حتی میزدند، بال بال

 .داشت

 

 گیر گریبان متنشخ افکار بود کرده رد را قلبی یحمله یک دخترک

 بیاید؟ دخترک سر بالی نکند بود شده هیکل درشت مردان

 یزاده خواهر را آهید  که چرا بودند صاحبه نگران شایان و داد تیر

 .میدانستند او

 دخترک نامعلوم یخانواده نگران سپهر و 

 

 هک یبرادرانه شیرین حس از جدایی دخترک نبود پنهان که خدا از 

 پرورش او در نیز را رازش شدن برمال از ترس حس کردمی القا او به

 .دادمی

 

 رست نتیجه آمد خواهد سرت بر روزی بترسی آنچه هر از گویندمی

 .شدمی گیرش گریبان زودی به سپهر



 

 

 یصندل روی از دو ره درنگبی سپهر و آریامنشتیرداد دکتر اقای-

 برخواستند انتظار

 

 آریامنش به منصوری از را اشخانوادگی نام تیرداد که بود سالها

 هم با سنخی هیچ و بود خانواده این از جزوی چون  بود داده تغییر

 .نداشت وفایشبی هاخون

 

 

 اخالص دایره بر  روی را نگرانیشان همزمان دو خوبههر بله؟-

 .کردند دیگران کنجگاو نگاه قدیمت مهابابی و ریختند

 

 

 بدونم تونممی و خانم با نسبتتون آقایون ببخشید-



 کنی خورد اعصاب جز دکتر موردبی سئوال و بود بد حالشان

 .نداشت حاصلی برایشان

 

 کترد هایشانه روی بر را عصبانیتشان پسرها آنکه از پیش شایان

 :گفت و شد قدم پیش کنند آوار

 

 ماست خواهر-

 ادتیرد دکتر میدانست خوب گرفت کنجکاوی رنگ دکتر هنگا

 واهرخ مسلما پس نیستند برادر آریامنش سپهر دکتر با آریامنش

 .نبود دو هر

 

 :گفت کرد دریافت که را مرد نگاه تیر سپهر

 

 چگونگی در نسبتش تیرداده دایی دختر و شایان و من خواهر-

 خوبه؟ حالش چطور اصال داره تاثیر حالش

 



 نای موظف پزشک یک قالب در خودش کنجگاوی رفع حضم دکتر

 که لسئوا این سمت به هایششاخ آنکه برای پس پرسید را سئوال

 نگاه که خواهری هم آن داشتند، خواهر معروف هایآریامنش مگر

 بدون  نبرود بود، آمده آباده ناکجا از و داشت برادرهایش همرنگ

 :گفت  سپهر یطعنه به توجه

 

 کی و عصبی حمله یک شده باعث اما کرده عصبیش یچ دونمنمی-

 .بود باال فشارشم البته کنه رد و قلبی ایست

 

 :گفت درنگبی داشتند؟سپهر تصادف خواهرتون

 

 چطور؟ سخت ضربه یک بله-

 شکپز این تایید به اما بود متخصص سرش خیر میزد حدس خودش

 .داشت نیاز هم ساله ۰۰ کشته کار

 

 



 داشتند؟ فراموشی-

 

 هبل-

 

 ئنمطم کامل هنوز بشن موقت  فراموشی به دچار دوباره کنم فکر-

 ...اینکه امکان اما داد قطعی نظر نمیشه نیاد بهوش تا نیستم

 

 ئنمطم کامل هنوز بشن موقت  فراموشی به دچار دوباره کنم فکر-

 اینکه امکان اما داد قطعی نظر نمیشه نیاد بهوش تا نیستم

 لتهبم مغزی هایبافت چون ستباال خیلی بشه تشدید فراموشیش

 .کردند تحمل و شدیدی فشار و شدن

 

 وبرگشتند رفتند مغزی سکته لب تا که مونهمی این مثل

 .شد حبس آریامنش خوشتیپ زیادی مردان یسینه در نفس

 

 ...ه...ممکن-



 

 تکه به اورا است ممکن هابافت التهاب که گنجیدنمی هم فکرش در

 رورم ذهنش در را فکر این نداشت دقص اصال کند تبدیل گوشتی

 نجوا به برسد چه کند

 

 یمتخصص سال  و سن کم پزشک میشناخت را سپهر خوب اما دکتر

 به انگشت را اشرشته نام به اساتید از خیلی کم سن همین با که

 .بود کرده دهان

 

 

 و مفرط هیجانات  از ممکن حد تا اما شد رفع خطر نباشید نگران-

 هک کسایی داره، آروم محیط به نیاز خواهرتون دکنی دورش بیهوده

 هایمآد به نسبت بیشتری پذیری آسیب مغزین سکته صدد در

 .دارند عادی

 



 دهان کهآن از پیش خشکیده هایلب با داد تکان تایید به سری سپهر

 :گفت شود باز حرفی برای تیرداد

 

 ببینمش؟ تونممی-

 

 

  وابج زود صبح تا هستند ما پیش رو امشب نرماله فعال شرایط آره-

 بمونن ربیشت گیرممی تصمیم  هوشیاریشون از بعد و بیاد ازمایشات

 ....شدن مرخص یا
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 چیکار؟ دقیقا سپهر؟ کردی چیکار تو-

  و ندبود کرده پیدا خیابان از را دختر این اینکه را رازش بود گفته

 برداشته خودش برای را او نکرده، اپید را اشخانواده وقتی اینکه

 وجودشان در عمارت ارباب از که منطقی با تیرداد و شایان حاال بود

 .تاختندمی سپهر احساسات تن بر بود

 

 



 حتی کنی فکر که جایی هر گفتم جا همه به نداره خانواده اون-

 ش؟کار و کس نشیم ما چرا نداره و کسی روزنامه گذاشتم عکسشم

 

 

 داداش وای میشه چی بفهمه دادشه میدونی سپهر شدی دیونه-

 مارو میکشه

 کهاین و آهید حضور از اگر اشکان و دادشه جان سپهر شایانِ با حق-

.... 

 

 .نبود آهید دختر آن اسم شکبی کرد مکثی داد تیر

 

 

 واهدخ برخورد مطمئنا نداره صاحبه با نسبتی هیچ جوان خانم این-

 .کرد

 

 :گفت و بست چشم کالفه سپهر



 

 یکس نمیذارم حتی بره آهید نمیدم اجازه من ها فهمیدنمی چرا شما-

 زدید؟ خریت به خودتون یا خَرید کنه جدا ما از رو اون

 

 فرق دداری آهید به که حسی ها؟ کردید نگاه غریبه یک به کدومتون

 اما میدونید خودتون گمشده خواهر همون اونو هم شما نه نگید داره

 .کنید قبول خواییدنمی

 هب پروانهبی سپهر که آشنایی حس همین ندارد جواب حساب حرف

 .بود کشانده اینجا به را آنها کوبیدمی صورتشان

 

 دیدگان در بود ناشناخته حسی دخترک این به آنها حس

 بلکه نبود خطر هشدار زنگ با یغریبه دختر این هیچکدامشان

 .بودنش تهیاف سالها از بعد که بود وجودشان یشده گم بخش

 

 گرانن استقبال با برگشتند خانه به که سحرگاه تیرداد و شایان

 .شدند رو به رو رایان و صاحبه



 

 

 کجان؟ اهید و سپهر مادر شد چی-

 

 شد؟ چی شاهی-

 

 شاهی نگو گفتم بار صد کوفت و شاهی-

 

 !شد چی ببینم بگیرید دهن به زبون عه-

 داد؟تیر شد چی

 

 زیچی که دختری حال برای نگرانی روی از و میلش خالف بر صاحبه

 .غرید دوقلوها به نبود، دستش در امانت جز

 

 



 خونریزی دلیل رفته باال کمی فشارش فقط شکر رو خدا خوبه-

 همینه بینیشم

 دهرنجی را مهربانشان زن پیر و بگویند را حقیقت نداشت دلیلی

 .کنند خاطر

 

 

 نیاوردیش؟ چرا پس شکر رو خدا-

 

 و ادبی ارزیدنمی امروز شیفته که سپهرم جان صاحبه داشت سرم-

 خودمون شدن که ترخیص مونهمی کنارش گفت همین برای بره

 دنبالش میریم

 

 هبچ این خدا کردم عباس حضرت نذر شکر مرتبه هزار صد خدایا-

 شمب کار به دست وقت اول فردا باید بپزم آش برگردونه بهمون رو

 قح کشید آغوش به را زن تمام صداقت و شیرین یخنده با تیرداد

 صاحبه داشت گردنش بر مادری



 

 

 من بگردم مهربونتون دل دور الهی-

 

 مادر خدانکنه-

 

 زد قهقه دوقلوها همزمان سخنیهم به  شدتیرداد بد حالم ایش-

 عمارت حسود پسرهای

 هایبینی دستش دو هر شست و اشاره انگشت با درنگ بی

 فشرد را  هایشداییپسر

 

 یکار ماهم پسری مادر محبت به بخوابید برید حسود قلوهای دو-

 .نگرید

 

 طرف به بخیر شب یزمزمه با کردند ترش رو شوخی به پسرها

 .رفتند هاپل



 

 

 خوابن؟ داریان و کامدین-

 

 رصق زور به بهش اشکان و رایان کرد تابیبی بس از که کامدین-

 .موند پیشش اشکانم بخوابه تا دادن

 اشهب پیشش باید نفر یه کنه یتاببی بشه بیدار اگه گفت 

 

 پایین دمش مجبور کرد  گریه  خیلی بود ترسیده بچم بگردم داریانم 

 بخوابونمش خودم اتاق تو

 

 بخوابید بفرمایید جان صاحبه نکنه درد دستتون-

 

 .شد راحت دخترم بابت از خیالم مادر میرم االن-

 رینت نرم به نحیفش بازوی خروجی سمت به کرد کج راه که صاحبه

 شد تیرداد دست اسیر ممکنه حالت



 

 

 یدباش تنها تاصبح رو شب نداره لزومی هستید ما از عضوی شما-

 بمونید عمارت توی کنممی خواهش

 بهصاح یآشفته اندیشه در اما بود همیشه برای تیرداد درخواست

 .کرد کج اتاقش به را مسیرش حرف بی پس شد تیتر امشب

 

 .رفت پسرش برداشتن برای شدنباله به هم تیرداد

 

 ادعای و شود بیدار که هاستساعت همین داریان دانستمی

 .بود سهراب شبیه کامال اخالقش این کند خوراکی

 

 .برود یخچال سر سحر داشت عادت هم سهرابش

 

 یخچال در شکمویش همسر برای شب هر تیرداد همین برای

 برای گذاشتمی را میوه هایساالد و هاساندویج انواع اتاق کوچک



 از هیچکدام تا شده پوره های خوراکی و فرنی هم داریان پسرش

 .نکند بیدار را بقیه اتاق از شدن خارج با اشزندگی مردهای

 

 

 شیدک آغوش به را زیبایش پسرک خنده با مادرتیرداد بمونه بذار-

 .بوسید را موهایش نرم چندباری عشق با و

 

 

 .....برهنمی خوابم نباشه کنارم-

 کسی چه نگاهش در عشق این با صاحبه دل در کرد آب قندی چه و

 دارد؟ مرز و شناسدمی جنسیت عشق گفته

 

 دانمر گروی در دل که سهراب سختی سر به مردانی دنیا در هستند

 نگیزادل شود کودکی عشقشان حاصل و بدهند تیرداد مثل ادبی با

 که را هایحرف داشت شایان اتاق، میان در جای خانه سوی آن در

 زدمی نباید



 

 بودند دهش بزرگ یگونه به اصال نداشتند پنهانی چیز رایان و شایان

 .بگویند هم به نیز را هایشاننفس تعداد که

 

 باز قلویش دو برای را سپهر مهر به سر راز داشت شایان حال و

 .باشد در یآستانه در اشکان حضور متوجه آنکه بی کردمی

 

 

  میده باد به و سرش آخرش سپهر کرده اکیخطرن کار عجب وای-

 .کشتشمی آرشان کارا همین سر اخر

 

 

 اشکان نگو کسی به هم تو بفهمه داداش خان نیست قرار اما آره-

 به اشکان جدیدت اما برادرشان از بودند بدبختیمبزرگتر بفهمه

 .دترسیدنمی او از سنی  ارجعیت وجود با دو هر و بود کشیده ارشان

 



 

 داداش دست کف میذاره سریع خر پسره بگم امونهدی مگه-

 نشسته دلم به بدجور دختره سپهره با حق ها میگم ولی

 گیر سپهر به همین سر خودمونه از جزوی کنممی حس منم هوم-

 ندادم

 

 برام طورای یه اخه داره؟ و حس همین ببینتش داداشم گیمی-

 آشناهه

 

 مدت تمام کاندیدماش جایی یه و دختره این کنممی حس منم-

 آنها کلمات با سکوت در و بود برادرهایش گوی و گفت شاهد

 حتی بود نشسته هم او دل به دخترک راستش کردمی گیرینتیجه

 نگاهش هایش،غمچشم دیده جایی قبال را او کرد حس اول یلحظه

 .دکن مبهوتش کوتا چند هر لحظه که بود آشنا برایش قدری به

 



 ااور خواند فرا را سپهر کند دعوا هایش دربرا با برود جلو خواست

 وبارهد اگر اینکه از لرزیدمی دلش پای و دست اما کند پیچ فیتیله

 .نبید را دختر آن

 

 .شود دخترک رفتن باعث او خشم و

 اصال کردمی تابیبی دخترک برای قلبش وجودش عماق در جای

 اتاق به و بود گذشته نازنینش خواب از او خاطر به هم حاال همین

 .بود آمده ها دوقلو

 

 یکل به روز یک همین در دختر حضور نداشت تعارف که خودش با

 سپ. بود ریخته هم بر را خانه یکننده خسته و تکراری روتین آن

 و فتر کنار در جلو از ببینند را او برادرهایش اینکه از قبل صدابی

 .برگشت اتاقش به
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 «ساریکا»

 

 

 نمیاد؟ بهوش  گیمی-

 

 پسرم نپرس و سئوال این اونقدر جان کامدین میاد-

 

 

 کنه؟نمی باز چشم چرا پس-

 

 !کامدین-

 

 پرید؟ پلکش سپهر ببین-



 

 ابشت برابر در و کردم باز رو بودند شده قفل بهم که هایچشم آروم

 ارهدوب رو سنگینم هایپلک سریع هامچشم به المپ نور مستقیم

 .بستم

 

 رو بازم مهنی پلکهای هاچشم روی سایبون عنوان به ستید نشستن با

 .کردم باز کامل

 

 

 عزیزم؟ خوبی-

 آبی هایچشم با مرد یک

 جان؟ آهید-

 !آبی هایچشم با دیگه مرد یک

 

 آبجی-

 



 آبی سبز نگران هایچشم با جوان پسر یه

 رفط و بودند واستاده اصل برابر کپی آدم جفت یک تخت پایین

 از بود پر نگاهش که زنی با اخمو یقهوه شمچ مرد یک تخت دیگه

 نگرانی برق

 

 برام اونقدر صحنه این چرا کننمی چیکار اینجا پسر همه این

 آشناست؟

 :گفتم و اومد زبونم به ارادهبی که چیزی اولین

 

 کیم؟ من-

 

 .بود گنگ حسابی برام شد بدل و رد مردها تک تک ببین که نگاهی

 

 مایی آبجی تو-

 ن؟م برادرای بودن؟ برادر همه اینها یعنی کردم شوننگاه تعجب با

 



 اینهمه؟-

 

 سریع که داشتند تیزی گوشهای انگار اما کردم زمزمه آرومی به

 .گفتند

 

 اینهمه؟ چی یعنی-

 .باریدمی شیطنت نگاهش از که پرسید آبی چشم پسر رو این

 

 

 دارم؟ داداش اینهمه من-

 حزن نگاه از ریخب دیگه  حتی رفت هوا به مردهای قهقه صدای

 نبود هم زن انگیز

 

 

 زدن حرف به شروع پسره که کردم نگاهشون داریگیج که بله-

 .کرد



 

 دامادمون و عمه پسر تیرداد ایشون سپهرم، من-

 

 ،کرد اشاره  قلوها دو به دست با کوچیکمون، برادر کامدین اینم

 ام کاری همه جان صاحبه و شایان و رایان یافسانه هایدوقلو اینهام

 ...اموندیگه برادر اشکان ایشونم

 وردمآ بیاد راحتی به رو چیز همه خونه به برگشتنم و روز اون از بعد

 یادم چیزی که نبوده مهم اونقدرها احتماال رو، آخرم خواب جز به

 .نمیاد

 

 :گفتمی سپهر یادمه دروغگو، پسرای

 نیستی صاحبه خواهر دختر تو که نفهمه هیچکس-

 

 از من حال این با اما  فهمیدن خانواده کل نکشید روز به لق دهن 

 اونهام فهمیدم وقتی از  بودم خوشحال خانواده این در حضور



 کنممی حس دارم باهاشون بیشتر راحتی احساس هستند زرتشتی

 آتانس نزدیک و ام خونه

 

 نمشد مرخص روز دقیقا قبل هفته دو سمت رفت فکرم اختیاربی

 هرگز که خواهر نگرانی از و میرفت امصدقه قوربون دائم صاحبه

 کالفگی با اشکان سر آخر کردمی تعریف من، برای امشندیده

 :گفت

 

 پس نیست دخترخواهرتون آهید میدونیم ما یهمه جان صاحبه-

 سخته هم شما برای کردن بازی نقش دونممی کنید بس

 

 ودنب تنها من حال این البته ریخت سر آب تنم روی انگار میگی و من

 .کردندمی نگاه رو اشکان بهت با همه

 

 



 یناا داداش به نترسید نفهمم چیزی رازتون از من خواستیدمی چیه-

 گمنمی

 

 ن،ای گفتن با درواقع اومدیم در بهت از امونهمه کوتا جملههمین با

 برگشتن اصلیشون نقش به همه رفت کنار تظاهر هایپرده

 

 

 این داره چی تلوزیون به زدی زل که باز-

 نشو مزاحم برو کامدین کنممی نگاه پورنگ عمو دارم-

 

 

 من زیبای رخ دیدن از پورنگ عمو یعنی-

 تره مهم 

 

 مندار شک میشناسم رو مارموز این که من برگردوندم رو چندش با

 که میدمفه وقتی اینو کنه استفاده من از خوادمی کشیده ینقشه یک



 بهش رایان که حالی در بود ریخته زنجبیل پودر رایان غذای توی

 نم گردن انداخت که اینجاست جالب میزد کهیر و داشت حساسیت

 .کردمی نگاهم مظلومانه همینطور هم دفعه اون

 

 

 خورمنمی رو گولت من-

 

 گول؟-

 

 و پاک پسر تو کنممی باور که انگار گول میگی مظلومانه جوری-

 موورنگپ عمو بذار برو خورمنمی گولم نمیشم خر من هستی خوبی

 .کنم درست کیک صاحبه با برم باید هم بعد کنم نگاه

 

 

 پرسیدم اومدمگیج همین سر منم خب-

 چی؟ یعنی-



 

 بپزه خوادمی اشکان برای و کیک صاحبه میگم-

 :گفتم سریع اشکانه بعدیش هدف اینکه فکر با

 

 االن همین برو لطفا کامدین نه-

 

 بدی فحر زیمبپ کیک براش هم با بریم بیا میگم عزیزم برم کجا-

 نمیزنم که

 

 

 سرته توی نقشه یک دونممی من کامدین نه-

 

 نگفت هیچی داداش به چون تشکره برای کن باور نیست نه-

 هوم؟-

 



 بمونی تو داد اجازه اینکه بابت تشکر برای خنگ-

 

 دیگه کردم تشکر خودم کنی تشکر تو خوادنمی اها-

 شسیاه ارافک به شرایطی هیچ تحت داره نقشه یه دونستممی من

 .دادمنمی تن

 

 

 وامخنمی منم نداره حساسیت چیزی به اشکان خدا به جووونم آجی-

 دوست و کردن درست کیک من بریم غذاش، توی بریزم چیزی

 میده اجازه باشی تو نمیزاره صاحی اما دارم

 :گفتم رحمی دل با که گفت مظلوم اونقدر

 

 دملرزی خودم به که بود ترسناک چنان نگاهش باشهبرق-

 

 



 اشکان سر آوردی رایان سر که بالی میزارم من کنی فکر اگر اما-

 ۲خوندی کور بیاری

 

 کن باور بیارم سرش خوامنمی بالی بخدا نه-

 .رمب عمارت ی.آشپزخونخه به باهاش که کرد مجابم مظلومش نگاه

 

 

 کنم؟ چیکار خب-

 :گفتم شده تنگ هایچشم با و کردم نگاهش مشکوک

 

 مکک خواییمی گیمی اینجوری وقتی نکن ارهیچک دقیقا هیچکار-

 میشه سیخ تنم موهاای  تمام کنم

 

 

 میدم انجام من بگو تو کنم کمک خواممی خدا به نه-



 :گفتم شده تنگ هایچشم با

 

 ودرپ شکر، پیمانه دو آرد پیمانه چهار بیار مرغ تخم تا هشت اوکی-

 ...بیار هم پودر بکینگ و شیرین جوش و وانیل

 

 داره؟ دوست و طعمی چه اشکان گممی آااا

 بگم بزنه حرفی اینکه از قبل سریع، شد باعث نگاهش برق

 

 رو گوشیم درنگ بگیبدون چیزی نیست الزم تو پرسممی خودم-

 .کردم لمس رو اشکان اسم روی و آوردم در

 

 ودخ به خود همه کیم من فهمیدن کامل طور به هابچه اینکه از بعد 

 دبو داده بهم سپهر که گوشی روی رو ونهاششماره تک به تک و

 تمداش احتیاج کمک به و بودم وضعیتی هر تو اگه تا کردن ذخیره

 .بگیرم تماس باهاشون

 



 از تا چند البته بودم ندیده رو عمارت این دوم یطبقه هم هنوز من

 دبو ممنوعه من برای نقاط این بودم ندیده هم رو پایین های سالن

* نیست هم االن که عمارت، خرفت پیر ابارب مربوط  که جا هر

 برم؟ نباید من که اینجاها داری چی اخه اکبیری ممنوعه من برای

 

 

 رد فکر از پیچید گوشم تو که اشکان جدی و سرد عزیزمصدای-

 .اومدم

 

 

 طعمی چه بپرسم گفتم بپزم کیک براتون خواممی من داداش-

 دارید؟ دوست

 

 .نیست نیازی نیستم زحمت به راضی عزیزم نکنه درد دستت-

 

 رفتنمی کنار نگاهم جلو از کامدین براق هایچشم



 

 

 هم ونج صاحبه و کامدین نیستم تنها نیست زحمتی نکن تعارف-

 بریزم؟ اسانس جای به برات چی هستن

 

 

 دست چیزی به نذاری بهتره بخورم مرگ من اونجاست؟ کامدین-

 بزنه

 

 با پس ترسنمی ازش همه اومده رایان سر که بالی بعد دونستممی

 :گفتم ببرم بین از و شکش که جوری احتیاط

 

 

 ارب این ریخت و زنجبیل پودر و نبود کامدین حواس قبل دفعه-

 اخلد بعدم نداری حساسیت چیزی به شما گفته تازه جمعه حواسش

 یزیچ کوچکترین مشخصه موادش بریزه چیزی تونهنمی که کیک



 نگاهم و کلمات با رو دینکام وار میشههشدار عوض طعمش بریزه

 .کردممی مواخذه

 

 

 کنزدی نذار خدا ترو ریزهمی چیزی یه کیکم همون تو که اونه اگه-

 دماغش که بود این ینشونه مغرور اشکان از التماس بشهاین مواد

 سوخته کامدین کارای دست از

 

 

 هب واقعا بریزم؟ اسانسی چه حاال کنممی جمع حواسمو تمام چشم-

 نداری؟ یتحساس چیزی

 

 

 با ارمند حساسیت چیزیم به دارم دوست و هااین کاکائو با پرتقال-

 بکن کارتو راحت خیال



 پسرمه منظورش  ساریکاست خود هایحرف اینها شاهده خدا*)

 (  کنی کیف که بدم نشون خرفت پیر یک بیاد بذار

 

 چشم-

 دار نگه خدا گلم بخیر روزت نباشی خسته پیش پیشا-

 

 

 بود معجزه یک مثل سرد اشکان از اخالق فظهمینخداحا همچنین-

 .بود شده دادش رخ باعث عمارت در یهفته چند حضور که

 

 ات شش که ادبه با اونقدر هست هرچی پیرمرد این خودمونیم ولی

 کاریاش، لوس و سپهر و شیطونه کمی که کامدین توجه بی البته پسر

 .هستند  ادب با شدت به

 

 

 :مگفت  گذاشتم کانتر روی رو وشیگ کامدین صدای شدبا چی-



 

 نزن دست هیچی به نگاه فقط تو کنممی درست و کیک-

 

 چرا؟ اخه-

 

 :گفتم رحمیبی با مغمومش لحن برابر در-

 

 ملع هیچکس برای تو کرده ثابت تجربه و زیاده درونت کرم چون-

 نشو نزدیک پس نمیدی انجام خیر

 

 

 لمث ارادهبی دسوزون رو دلم نیستملحنش بد اونقدرام من بخدا-

 طرفش به داره رو اشبچه از دلجویی قصد تنبیه از بعد که مادری

 .کردم بغل رو ظریفش هیکل و رفتم

 

 



 پسرم هباش همین شیطونی یکم فقط بدی؟ گفته کی دلی عزیز تو-

 

 ای یک من از شاید که مردی برای اونم بود چی کلمه آخر پسر این

 باشه کوچکتر سال پنج نهایت سال دو

 

 آغوشم سریع که برد و کامدین دل ساده "پسرم" همین انگار اما 

 :گفت و کرد ترک رو

 

 سرمپ بود نگفته بهم بود نکرده بغلم اینجوری هیچکی حاال تا-

 کنممی حسودی پسرت به االن از من آهید هاتبچه خوشبحال

 عزای به مغزم شد باعث و زد آتیش رو دلم دردمندش لحن

 کنه مویه  دادمشه و کامدین هاینداشته

 

 نمیشم خوبی مادر من-

 ...اتفاقا-



 داخ شاید داشتم الزم رو سکوت فقط االن خواستمنمی رو تاییدش

 از من شد باعث و شد پیدا صاحبه کله و سر شنیدکه رو صدام

 .بگیرم فاصله کامدین

 

 

 کردید آماده که وسایل گلم های بچه به به-

 شماها؟ چطونه

 

 نیمک شروع جان صاحبه هیچی-

 

 داری؟ الزم چیزی کامدین مادر آره-

 

 بگیرم یاد بشینم خواستم راستش نه-

 :غرید صورتش تو کوبیدمی دست با که حالی در صاحبه

 



 سردرد تو بندازی و بقیه مونده همین بشینی خوادنمی خبه خبه-

 کنمنمی کاری بخدا نه-

 .کرد در به راه از و صاحبه هم من هم کنش خر نگاه
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 فر؟ تو بذارمش کیکمون از اینم خب-



 

 میشه خوب اونطوری کیک تنور تو بذار مادر نه-

 

 ها؟ کنهنمی پف-

 

 بذار تو کنهمی پف چرا-

 

 یهقاب تک تنور توی برداشتم و کیک یمایه حامل االنظرف چشم-

 .گذاشتم داشت، قرار میزی رو گاز زیر که

 

 

 نذاشتی؟ فر توی چرا-

 

 ویت خواستمی کلوچه و شیرینی دلمون ما مادر نبود رف که قدیما-

 .نمکمی درست تنور تو قدیم رسم به منم کردیممی درست تنور



 

 ....قدیما

 ....قدیما

 

 «گذشتهبهبکفلش»

 

 

 بانو؟ کنیمی چه-

 

 کنممی درست کیک-

 

 کنی؟می طبخ را چیزی چه-

 

 



 انزم اگر نرمهراستش خیلی که شیرینه نون نوع یک  کیک آااا-

 ور کارم فرگاز و همزن اسم به بود دستگاه چندتا یک بود خودم

 چنگال از نیست ابزار و قدیمم زمان توی که حاال اما کردمی راحت

 مطمئنم آتانس میشه   خوشمزه خیلی کنممی استفاده تنور و

 کردم درست یمهر و کارن برای قبال میشی عاشقش

 .نبودم آتانس باز هند و هاچشم متوجه میزدم حرف ریز یک

 

 یشفیروزه آبی نگاه که حالی در رو زندگیم مرد و برگشتم وقتی

 .یدمخند دارشخنده جذاب قیافه به کردم پیدا بود، شده گرد شدیدا

 

 

 بانو؟ گفتی چه-

 

 .مگفت چی فهمیمی بخوریی برات پختم کیک قشنگم هیچی-

 



 رو تنم محکم و اومد سمتم به جدی هایچشم و لبخند با اتانس

 .کرد بغل نرسه آسیبی امگنده شکم به که طوری

 

 

 که مادامی  چرا باشند تافرمانبردارت کن امر عمارتی این بانوی تو-

 ی؟امده مطبخ به پرورانیمی بطنت در را  کودکم

 

 

 کنم طبخ عصرانه و خوراک شویم برای تا امآمده-

 

 هستی؟ خرابمان حال فکر به بریمی دل ما از اینگونه-

 

 و سرخ هایچشم کردممی حس هم لباس روی از رو خرابش حال

 .خوادمی آغوشی هم دلش شوهرم گفتمی اشگرفته گر تن

 

 



 بخوری؟ منو تو اتاق بریم بعد بخوریم کیک هوووم-

 

 نیز ار انگشتانت هنر آن از پس گیرم کام به تورا من اتاق برویم-

 .خورد خواهم

 

 

 هااا سوزهمی-

 

 .دارد را است آتش در که آنچه نگران بانو اگر اما سوخت نخواهد-

 !هست شویت کردن آرام برای جا هم اینجا

 

 کار محافظه تاتس۶ا از رفتار این کردم نگاهش درشت هایباچشم

 ؟عمارت اشپزخونه اونم اشپزخونه؟ توی رابطه بود بعید محتاط و

 

 میاد یکی شدی دیوونه-

 



 .مگذارد مطبخ در پا کسی ایمداده دستور-

 

 زخونهآشپ توی اونم رابطه تصور حتی بود شده چش اتانس دونمنمی

 .بود سخت برام عمارت عمومی

 

 از که میزی روی رو من ارزشم با الماس یک انگار که جوری اتان

 امزده وق نگاه به توجه بدون و خوابوند بود، شده ساخته سنگ و گل

 شروع اشمردونه و بزرگ هایدست دراورد رو هاملباس سرعت با

 .کرد ظریفم تن لمس به

 

 .اورد در و ریزم یهاناله  صدای که جوری

 

 یسخ هایبوسه و نشست گوشم زیر آرومش بانونجوای زیبایی تو-

 از ره کردم پیدا جریان پام هایانگشت تا گوشم بیخ از تبدارش و

 مشک همون با که کردمی کاری و میزد مک رو تنم از قسمتی گاهی

 .کنم زمزمه رو اسمش وار ناله و بکنم میز از رو تنم درشت



 

 

 افسونگرم بانوی من، شیدای آتانس دلبر جان-

 .شدممی مسخ طور این که کردمی جادو رو کلمات انگار

 

 لمس برای و میزدم پا و دست خواستنش تب توی حسابی وقتی

 خم تنم روی و کرد عریان نیمه رو خودش سرعت به له له بیشترش

 .شد

 

 و ریز هایناله و لغزیدمی من سیقلی پوست روی کردش عرق تن

 .کردمی اکو آشپزخونه فضای توی و درشتمون

 

 .داشت رو کردنم ذوب قدرت تنش گرمای

 تخت غیر جایی توی رو سوزنده و گرم رابطه یک اینکه حس این

 دکشیمی رو تخت یهاپرده رابطه وقت حتی که مردی از اونم داریم

 .بود بخش لذت برام خودش نبینه رو معریان تن کسی که



 

 

 ..می را  تو وار...مجنون... من افسون آ-

 

 تیشگوش هایلب بین از که بودند هایچیز تنها نیمه و نصفه جمالت

 نگارا اصال پرستیدمی بت یک مثل رو من که هایلب کردمی تراوش

 وظیفه که مخلصی یبنده اون و بودم زمین روی اتانس خدای من

 کنه عبادت رو من هدار

 

 فاصله ازم آروم اتانس شهوت، اسارت بند از هامونتن شدن رها با

 هایدستمال با رو بدنم بشه خشک تنم عرق اینکه از قبل و گرفت

 .کرد پاک نخی

 

 سرعت همون به بود، کرده پوشش از عاری رو تنم که همونطور

 نملرزو پای روی کرد کمکم و پشوند رو خودش و من هایلباس

 بایستم



 

 

 آتانس-

 زدن کنار صورتم روی از رو سرکشم موهای نرم هاشدست

 

 آتانس عمر-

 میاد ام...خواب-

 

 

 نگاهش تعجب با کن خوراکت مهمان مرا ان از پیش خفت خواهی-

 نداشتم رو رابطه یک توان دیگه من کردم

 

 ...تونمنمی من نه-

 :تگف و زد یاشاره تنور به میزد قهقه که حالی در آتانس

 



 خودبی خود از مرا دارد خوشش بوی-

 ...کندمی 

 

 «بکفلشپایان»

 

 برداشته کیک عطر رو عمارت کل انداختین راه بوی عجب-

 .کرد خارج نزدیکم، اما دور خیال از رو من سپهر هیجانی صدای

 

 

 برا  تمتونسنمی که تنها دست من وگرنه کرد کمک اهید ببینه خیر-

 .کنم   درست چیزی یک کدومتون هر

 

 کیک کردن درست درگیر کامدین و من که یفاصله در داشت حق

 .بود کرده درست خاص چیز یک پسرها از کدوم هر برای او بودیم

 



 

 جون صاحبه میاد خوب خوب بوی اوووم-

 

 (خوشمزه هایخوراکی جون اخ)خومزه هایخوالکی جون اخ-

 رینشی پسرک دست به دست اش یافسانه لبخند همان با تیرداد

 .شد خانه آشپز وارد بیانش

 

 اپسره مرج و جهر از شد پر آشپزخونه فضای دقیقه چند از کمتر

 میزدن ناخونک چیزی یه به کدوم هر و گفتمی چیزی یک کس هر

 من ککی از حتی کردن تست و ها خوراکی تمام گفت میشه تقریبا

 اشتند اعتقاد چون نه، بیشتر اما برداشتن گاز یک یاندازه کدوم هر

 از یخوشمزگ این به کیک سر مطمئنا و پرسته شکم شدیدا اشکان

 دایف رو زندگیشون میدن ترجیح اونها و کنهمی استفاده اشاسلحه

 .نکن مزه خوش اما ساده کیک یک

 



 ژله و کیک براشون عصرونه روز یک گرفتن قول من از عوض در 

 .کنم دعوت پز آهید ضیافت یک به رو اونها و کنم درست

 

 براش یانشا تا گذاشتم کانتر روی و اشکان شام و کیک بندی بسته

 بزرگ عملیات یک دیگه روز چند شنیدم که اینطوری اداره ببره

 فعال و داشت  مخدر مواد باند یک رئیس دستگیری برای

 .....شه خارج اداره از تونستنمی
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  رهاپس و خوردممی رو غذام سکوت توی من بودیم شام اواخر تقریبا

 حثب بگیرند جشن طوری چه عمارت پیر ارباب تولد برای اینکه سر

 .اومد در صدا به خونه تلفن که کردندمی

 

 

 هیچکدوم که بود این ینشونه خونه انگیز وهم کیه؟سکوت-

 ندارن رو تماس این آمادگی



 

 بابا یا داشه؟...دا-

 

 نگاهش متعجب و هکرد اخم که بود آشکار قدر به کامدین ترس

 ترسه؟می پدرش از انقدر چرا کردم

 

 

 نیومده پیش مشکلی مطمئنا عزیزم دممی جواب من-

 جاش سر و داریان داشت سعی که حالی در باباههتیرداد باباهه-

 :گفت بشونه

 

 نه؟ یا هستند بابا ببینم بدم جواب میدن اجازه پسرم-

 

 ازش کردم سعی دیدمش وقتی از داد، تکون رو سرش بامزه داریان

 ماا نکردم پسرم خرج که یهایهمادرانه اور یاد چون بگیرم، فاصله



 باز بمقل تو جاشو دلبریاش با و میشه نزدیک بهم طریقی هر به اون

 کرده

 عمه عزیز میاد بابا االن-

 حتی حاال اما باشم سپهان هایبچه یعمه داشتم دوست روزی یک

 سنگینه برام اسمش تلفظ

 

 

 هب دست به گوشی کردمی نگاهم اخم با که حالی در اهیدتیرداد-

 اومد سمتم

 ..نکنه کیم فهمیدن نکنه شده چی

 

 

 داره کار شما با اشکان-

 من...با-

 شدم روح قبض گفت میشه تقریبا

 



 .بفرمایید بله-

 

 قرار مگوش کنار و گرفتم تیرداد از رو بیسیم تلفن مشهود لرز با

 دادم

 

 له..ب-

 

 

 کشمتتتتتمی-

 کنم سکته کال شد باعث اشکان یادفر صدای

 

 

 از ور من کنیدمی یکی به دست احمق یپسره اون با تو خر دختره-

 بندازید؟ پا

 



 همیدنف یعنی ریختممی اشک اختیار بی فقط گهمی چی فهمیدمنمی

 تیمارستان؟ گردونن برم خوانمی ندادم دست از رو امحافظه من

 

 کنی؟می گریه چرا آهید شده چی-

 

 از یگوش بیام خودم به الدنگتا این بهت گهمی چی و تلفن من بده

 .شد قاپیده سپهر توسط دستم

 

 

 کنه؟می گریه داره بچه به گفتی چی چته-

...... 

 

 بچه چی مردگی موش چی آسفالت دهنت تو میزنم میام اشکان-

 .شد روح قبض

 

...... 



 

 یمدار االن که شامم خوردیم کیک اون از همه ما نگو چرت چی؟-

 .بپرسم واستا سالمیمواستا و صحیح خوریممی

 

..... 

 

 ریختی؟ چیزی اشکان غذای توی تو عزیزم بپرسمآهید واستا-

 

 غذا؟

 ه؟شد بد..بد کردم درست پخت دستور رو از چیزو همه بخدا نه نه-

 

 دستشویه تو االنم کرده اسهال اشکان فقط نشده بد گلم نه-

 اب صحبتش ادامه به یحال در سپهر. کردم درشت چشم تعجب با

 "کردی چه" پرسید ازم ابرو و چشم با پرداختمی اشکان

 



 

 نیستی که بهشت تو دستشویی تو دیگه نزن زر خب-

 

 سپهر-

 یاهیدگرفت گل رو ما همه دهن کردن تربیت بچه با هم تو بابا باشه-

 ریختی؟ چی

 

 هک برگشتم کامدین سمت به تعجب با اتفاق یک زدن جرقه با

 .کردمی بازی غذاش با بود انداخته پایین رو رشس مظلومانه

 

 هدف رو اون کنجگاو هاینگاه تمام که بود کافی کامدینهمین-

 بگیرن

 

 نکردم کاری من-

 ...پرسیدم شک با

 



 اشکان؟ کیک روی ریختی لحظه آخرین بود چی اون-

 

 

 بود قند پودر...پودر-

 گهمی دروغ مطمئنم  بودم خیره بهش بینانه تیز

 خونهآشپز محیط توی سپهر صدای باز بگم چیزی من ینکها از قبل

 پیچید

 

 کردیم پیدا رو مقصر بگیر جیگر به دندون دقیق یه-

 بگو راستشو ریختی چی کامی

 بود قند پودر.. هیچی-

 

 که بود همونی خند پودر یهمه مادر نداریم قند پودر که ما اما-

 کیک تو ریختی

 



 ...دونیمی داشتم نگه یکم من خب نه-

 

 بیاد اکوت کامدین شد باعث بلخره رایان صالبت پر کامدینصدای-

 

 

 ریختم ملین قرص پودر یکم خب-

 

 چی؟-

 .بود شایان و رایان و تیرداد و سپهر و من صدای این

 

 اوردی؟ ملین قرص کجا از تو-

 

 

 داده بهش دکتر و داشت یوبُست وقتی  شایان داروهای توی از-

 .بود



 

 .آوردیم در شاخ امونههم گفت میشه دقیقا چیه؟ شاخ

 

 

 کنم شوخی خواستم فقط-

 

 به اب دستشویه تو همش عملیاتِ، وسط  اون اره؟ کنی شوخی-

 کنه خفه و اهید بود نزدیک پیش دقیقه ۰ تا نیست بند اشروده

 دیکر جرائت چطور نمیشناسی رو اشکان مگه تو اخه کردی شوخی

 .بچه بریزی مسهل قرص هاشخوراکی توی

 

 اعثب بارش سرزنش لحن اما کردم قطع و گوشی کی پهرس دونمنمی

 پاشه میز پشت از اشکی هایچشم با کامدین شد

 



 داری جرائت ندازممی سوسک هم تو غذای توی کردم خوب اصال-

 چشم پیزوری پرو بچه زنممی زنگ جونم بابا به بگو چیزی

 تاسبچه کامدین اونقدر چرا. کردم جمع زور به اموامونده زشتدهنم

 قبل مرفت طرفشون به جیغ با کرد حمله کامدین سمت به که سپهر

 گرفت قرار بینشون بغل به بچه تیرداد من از

 

 

 دار نگاه حرمتتو سپهر کافیه -

  شد سپهر نشینی عقب باعث محکمش لحن

 هوم اتاقتون ریدنمی اهید با چرا عزیزم کامدین-

 

 هزمزم گاهی صبح نسیم مالیمی به رو کلمات که حالی در تیرداد

 نکامدی به چشم با و گذاشت بغلم توی رو  گریون داریان کردمی

 سمت به و کشیدم  کامدین بازوی سر دادن تکون با کرد  اشاره

 بردمش بیرون



 توی انداری الود بغض  صدای شدیم سالن وارد اینکه از بعد بالفاصله

 نشست گوشم

 

 داداش با پهرس عمو عمه) تلد؟ دعبا کامی داداش با سپل عمو عم-

 (کرد؟ دعوا کامی

 

 

 جان مهع میگم کردندمی صحبت بلند بلند هم با داشتن عشقم نه-

 ....ببینم پایین بیا نموند برام کمر سنگینی چه ماشاءاهلل

 مورد اام نیستم اصلی مقصر من دونستمی اینکه با اومد که اشکان

 .کرد دعوا باهام حسابی و داد قرارم لطف

 

 روزم و شب گرفتم فاصله همه از خودم سکوت توی من همونجا از 

 .گذروندم خاطراتم مرور و اطراف به شدن خیره با رو
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 قبل روز از تر درگیر روز هر من و گذشتنمی هم پس از روزها

 ور فاصله خواهیی عذر و شیطنت با کردمی سعی کامدین شدم،می

 حرف هام با هاساعت خودش یهنوب به کدوم هر پسرها کنه،  کم

 هر من اما خواست عذر ازم بارها هم عبوس اشکان حتی زدندمی

 هگذشت به و نشستممی حیاط توی هاساعت کردم،می سکوت روز

 به اشمب نداشته وقت هیچ دیگه ممکنه که زندگی به کردممی فکر

 اقعاو شاید نداره، وجود آتانسی و باشم دیده شبح یک نکنه اینکه

 دیونگیه؟ حاصل توهم یک اتانس دیرن و شدم دیونه

 

 «گذشتهبهبکفلش»



 

 بفهمید؟ رو این خوایدنمی چرا شده دیوونه اون-

 

 کامل و واضح شنیدممی رو صداشون

 بهتره داده دست از رو عقلش ساریکا هم من نظر به سحره با حق-

 خونه تو یهمهمه تا بود کافی امیر موافقت تیمارستانانگار ببرینش

 بپیچه

 

 یدید بود کشته و سحر بودیم رسیده دیر اگه دارن حق ها بچه واال-

 رد هنوز ببین عه عه اورد گلم دسته پسر سر بالی چه

 

 ...اومد دلت چطور بشکنه دستت هست هاشانگشت 

 

 مامان کافیه-

 

 سپهان و مادرم و پدر جز گفتمی چیزی کس هر



 قیهب گیری نتیجه و یوراج و اونها سکوت روی من سرنوشت انگار

 .کردمی تغییر عجیب داشت

 

 

 صالا فشاره تحت ماست خواهر اون تیمارستان ببریمش چی؟ یعنی-

 .نیست منطقی رفتارتون و هاتونحرف

 

 

 عزیز خواهرم گل پسر جان خاله جان؟ سپهان نباشه منطقی چرا-

 تنیس کس هیچ نفع به بودنش اینجا شده دیونه خواهرت دونه دور

 

 

 هسین االن من رسیدنمی امیر اقا اگه ببین داداش اسخاله با حق-

 .بودم قبرستون

 



 گفتمی چیزی یک کس هر کردمی سوراخ رو مغزم وار واژه صداها

 حرف به شروع مادرمکه وقتی تا نه نداشت درد کدوم هیچ اینها اما

 کرد زدم

 

 

 سمک هر کنیممی بستریش تیمارستان توی مشهد بریمشمی-

 ماست یهمه نفع به این دکتره بده حالش گیممی بپرسه

 

 

 مامان-

 .شد خفه دهنش توی کلمات کوبیدن با سپهان معترض صدای

 

 

 ذارمب رو تنم پاره آسونه کردی فکر داریم یچاره مگه سپهان چیه-

 ور هامبچه از دوتا یآینده تونمنمی من اما نیست نه خونه؟ دیونه

 بشه خوب زودتر نباشه اینجا کهاین اینطوری، شاید بذارم یکی روی



 

 تهران، ببریمش مشهد جای کاش اما مامانه با حق-

 خونه دیوونه بفهمن ببیننش برن دارن بهونه همه نزدیکه راه اینجا 

 رفتن پای کس هیچ تهران ببریمش اگه اما میره آبرومون است

 نداره

 

 میزنه سر بهش تهران میره بار یک ماهی حداقل سپهانم تازه 

 .زنیممی سر بهش میریم بار یک وقت چند هر ونمخودم

 

 نمیره هم آبرومون هاسروانشناس بهترین نظر زیر جوری این

 

 تونمب باشه مشهد همین میشم امبچه تنگ دل دوره خیلی تهران نه-

 بزنم سر بهش

 



 برای من باشه انسان یک یواژه ترین غریب تونهمی مادر مادر؟

 دیگه هایبچه برای مادرم و میزنم هل له دارم پسرم دوباره دیدن

 .نیست بودن مادر تعریف این گذارهمی پا زیر رو من اش

 

 

 هرانت بره ساریکا بهتره موافقم سحر نظر با من نژاد پارس خانم-

 ام خانوادگی دوست و تهرانه ایران هایروانپزشک بهترین از یکی

 ... و کرد را به رو رو چیز همه میشه

 

 وتسک کنن سکوت که بودند امیر تایید مننتظر ماخانواده انگار

 نقدرا چرا اینجا هوای گرفتم فاصله اتاق در از درد با من رفتن برای

 شده؟ کشنده

 

 لب داص بی و شدم خیره بهش سرنوشتم چشم توی چشم لبخند با

 :زدم



 ردو اینجا از خواستم فقط من بکشونی؟ رو من کجا قراره بار این

 هوم؟ دیدی ناخوش هایخواب برام بازم انگار اما  بشم
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 کردم نگاه سحر به لبخند حقتهبا که جایی میری داری-

 صورتی، رنگ جای به هامون خواهرانه شدیم دور هم از قدر اون کی

 شد؟ سیاه



 

 !کی؟ 

 

 میکنه؟ آدم با کارهارو این عشق یعنی 

 گهم مونه،می بمب یک مثل دقیقا عشق زد نهیب بهم درونم از صدای

 قصد به رو خواهرت که نشد باعث فرزند و همسر به عشق همین

 کنی؟ خفه کشت

 

 

 شد باعث چرا -

 

 محکومی داخلش خودت که نشو دادگاهی قاضی پس -

 

 :زدم لب نبود آشنا دیگه مطمئنم که نگاهی با سحر به رو

 



 

 این یعاشقش بگم بهش که اینه بکنم میتونستم که کاری تنها -

 رو استفاده نهایت ازش  پس بود تو برای من یخواهرانه خرینآ

 بکن

 

 یزیچ آخرین و رفتم کمدم طرف به سحر مبهوت قیافه به توجه بی

 ...برداشتم ببرم خودم با باید که رو

 

 (شاهان پاک خون...قدرت گردنبند) 

 «بکفلشپایان»

 «کلدانای»

 

 

 !کنی؟ چیکار میخوای -

 

 برگردیم باید -



 

 نهآی سمت به میبست را هایش دکمه تک تک که حالی در طوفان 

 رفت

 

 

 میخوای عجله این با که داره دلیلی داریم کار خیلی هنوز اما -

 برگردیم

 

 لشمقاب مرد بلکه باشد کار در اجباری آنکه نه گذاشت می احترام 

 بود ستایش قابل

 

 نیست جاش سر چیزی ایران توی کنم می حس -

 

 

 ...منظورتون -

 اشتد ایمان مرد این  ششم حس به برد پیش قدم احتیاط با سهراب



 

 

 اشتباهه چیزی یک -

 "بود اشتباه چیز این" چرای دنبال به داشت سوال

 

 

 داره خاصی دلیل -

 

 مسافرت ما وقت هر امانه و امن چیز همه اینکه از باالتر دلیل -

 رو چیز همه وقته چند این اما میداد کامل گزارش شهداد بودیم

 کامدین نفرستاده ای نامه شکایت هیچ اشکان میده توضیح تهسربس

 نظرت هب نمیکنه دلتنگی اظهار هم داریان حتی نکرده شیطنتی هیچ

 نیست عجیب اینها

 

 زیادی چیز همه ماهه سه این در بود نکرده دقت چرا داشت حق 

 بود آرام



 

 شدند راه به سر شاید چرا-

 

 مونه کامدین بشه راه به سر دنیا کل اگر میشناسم رو پسرم من -

 کنهنمی ترک رو معروف  چپ علی کوچه

 

 آندره به کارها انجام حین رفت ش چمدان سمت به و گفت را این

 مینه فرستاد روند می جایی به کار برای اینکه بر حاوی پیامی هم

 در مه آندره نبود ش جانب از بیشتر توضیح به نیازی بود کافی

 نشد ش گیر سخت ارباب جانب از بیشتری  توضیح  انتظار
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 شخصی جت در تماماً که هوایی مسیر تمام حتی و راه طول تمام در 

 تاس خبر چه عمارت در که میکرد فکر این به بود گذرانده خودش

 

 اصالً نمیشدن سرهم است ریخته درهم افکار بار اولین برای و 

 باشد شده شانوریط ها بچه اگر رسید نمی جایی به فکرش

 

 خبر بی را او که نداشتند را جراتش اصال دادند می خبر او به مطمئنا 

 چیست؟ برای سکوت این پس بگذارد

 

 می مغزش شده ردیف  احتماالت به را پرواز های ساعت تمام 

 پرداخت

 

 ارشان-

 آورد خودش به را او سهراب آلود خواب و خسته صدای 

 

 جان-



 داداش خان رسیدیم-

 

 خان سهراب برای او و بود دلش جان سهراب همیشه خلوت در 

 داد فاصله صندلی از را تنش کرختی داداشبا

 داد فاصله صندلی از را تنش کرختی با

 نگفتی که کسی به-

 

 

 کنم سکوت دادید دستور شما -

 خوبهماشین-

 

 فرودگاهه پارکینگ داخل خودتون ماشین-

 

 خوبه -



 به هم شانه به شانه دمر یکلمه تک های جواب به داشت عادت

 جان به ار برانگیز تحسین های نگاه تک تک و رفتند پارکینگ سمت

 اسم هب یلی وقتی نه نبود بادیگارد و محافظ به نیاز اصالً خریدند

 داشت می بر قدم کنارش سهراب

 

 ندیدن پسر انگار کند می نگاه جوری-

 :گفت نامحسوس خنده تک با ارشان 

 

 میدونی؟ پسر خودتو هنوز یردادت وجود با لندهور توی -

 

 هب قبل از تر زیبا را صورتش که تضادی خندید اخم با سهراب 

 میگذاشت نمایش

 

 زده لک همسرم و پسر برای دلم بشم قربونشون الهی-

 



 چهب پسر همان او ارشان درکنار باشد خشنش قالب در نبود نیاز 

 پدری کمح که ارشانی کنار را او وابستگی همین بود وابسته تخس

 الس و سن کم عموی پسر این بود، داشته نگه داشت گردنش بر

 .بود کرده خرج پدرانه عجیب روزگاری

 

 «آرشان»

 

 

 ایران برگشتیم گفتیممی کاش داداش خان...میگم-

 

 انداختم نگاهی بود نشسته رول پشت که سهرابی به 

 

 ؟ چرا-

 

 



 اخه ی،چیز یا سوپرایز مثل کنندمی کاری دارند هابچه شاید-

 نزدیکه تولدتونم

 یهو نفهمید شما دارند دوست اند آروم همین خاطر به شاید

 کنن سورپرایزتون

 نشه؟ شکنی حرمت اومدنمون یهو این وقت یک

 

 فکر موضوع این به خودمم کردممی درک را سهراب هاینگرانی

 .داشتم دلشوره هم باز اما بودم کرده

 

  رکپس حرمت بشکند را دادشه حرمت هنگامم به نا آمدن ترسیدمی

 ...را ام دانه دور عزیز

 

 

 سر یچیز یه کننمی دارند غلطی چه بفهمیم باید شکنهنمی حرمت-

 لنگهمی کار جای یه ندارم شک نیست جاش

 



 کرد تایید رو حرفم سکوتش با سهراب

 خوب گیرم،نمی آرامش نرسم یقین به تا دونستمی خوب

 دمنمی گیر خودیبی کسی به من دونستمی

 

 

 برو پشتی در از-

 

 چی؟-

 دادم تکون گیجیش به سری

 

 

 لهوص  دادشه گوشی به مستقیم هادوربین داره، دوربین جلوی در-

 برو پشتی در از

 چشم-

 نندکمی چیکار بفهمم باید اما بود بعید من از هابازی پلیس این



 از هاینک از بعد کرد پارک عمارت پشتی خیابون رو ماشین سهراب

 شدم پیاده ماشین

 

 با که کوچیکی در افتادم راه خدمه در طرف به سهراب به اعتنابی 

 .ودب شده گذاشته کار اصلی در از تر اونطرف متر پنجاهگ فاصله

 .بود کرده مخفیش تقریباا رو دیوار  هایسبز استتار و

 

 

 کلید؟-

 

 بفرمایید-

 برخ وجودش از که بود نفری سه دست و داشت کلید سه در این

 .داشتند

 

 یدکل و بود صندوق گاو داخل همیشه من سهرابکلید و من صاحبه،

 همراهش همیشه سهراب



 

 شدم حیاط وارد سهراب از پیش در کردن باز با

 

 بریم؟ راه باید زیادی یکم-

 

 گذشتم سهراب کنار از یخنده تک با

 

 ونوقتا مدلینک شرکت و داری باشگاه مثال ورزشکار مرد بیا پاشو-

 کنیمی شدن تلف احساس رفتن راه متر دچن با

 

 ندارم روی پیاده حال فقط اریا ارباب نه-

 

 سهراب-

 اومدم-

 



 یمگذاشت سر پشت رو عمارت درخت از پر سبز سر مسیر پا به پا

 

 

 جلویی؟ در از بریم نمیاد باال...نفسم-

 صاحبه یخونه از میریم پشتی در از بزن غر کم  نه -

 

 اوکی-

 

 

 الزمه؟ طاحتیا همه این ولی-

 

 الزمه-

 ...اوک ارباب اوکی-

 

 پریدم سهراب حرف وسط سریع دیدم که چیزی با



 

 کیه؟ اون-

 

 

 کی؟-

 

 زن اون-

 ما هب پشت که رسید دختری به و گرفت رو نگاهم رد انگار سهراب

 من من کمی با  داد،می تکون رو خودش و بود گوشش توی هدفون

 :گفت

 

 ساره؟-

 

 نیست سارا-

 



 هایشونه و مواجش موهای نبود ساره دختر اون نداشتم شک

 نبود ساره شبیه اصال ظریفش

 

 میستم وای همینجا من کیه ببین برو جلو از

 

 چشم-

 جرائت چطور کیه زن رفتماین جلو آروم آروم منم سهراب رفتن با

 چیزی من به که کردند جرائت چطور پسرها عمارت  تو بیاد کرده

 نگن؟

 

 آتش یکوره توی رو من کسی انگار گرفت، رو وجودم تمام خشم

 .کردند رها

 

 سرش پشت من و بود دختره روی به رو حاال سهراب

 خانم خانم-

 



 دبو رفته حال و حس تو خوب موسیقی دادن گوش با دختره انگار

 ایستاد سریع و پرید جا از سهراب دست لمس با که

 

 هستید؟....کی ا....م...ش-

 پرید باال ناخوداگاه ابروم تک

 

 ستی؟ه کی تو-

 

 

 توی اومدی پایین انداختی و سرت یاوبو مثل تو کیم؟ من من؟-

 "هستی؟ کی تو "گیمی بعد امخونه

 

 کی یعنی زد سرخی به سهرابم پوست که آوردم در شاخ من تنها نه

 داشت فاصله خشم تا قدم

 کردند؟ ازدواج من اجازه بدون پسرا از یکی یعنی

 



 اشونه؟خونه جااین که چیه اسمشون علیه سرکار اونوقت-

 

 

 ارباب دختر آریامنشم آهید من چیه؟ خودتون اسم-

 

 

 ای سپهر کدومشونه بابات اونوقت پسرشم منم جالب چه عههههه-

 دادتیر

 

 شد امخنده باعث سهراب مسخره لجن

 کنهمی ادعا که  یهزنجیره یدیونه یک دختر این نداشتم شک دیگه

 منه دختر

 

 واستادم پشتش مستقیم و دکر طی و مونده باقی قدم چند

 



 

 ندارم؟ خبر خودم که شدم دختر صاحب کی-

 رگردهب نکرد سعی حتی شد متوقف هاشریه حرکت نکشید، نفس

 یک بالفاصله چون شدن حضورمون متوجه کجا از پسرا دونمنمی

 کشیدن دختر اون و من بین دفاعی سد

 

 

 باب-

 .دارند خبر همه یعنی دفاع این بود خون غرق نگاهم

 

 بین از و ایستاد من  کنا داریان گفتن بابا به توجه بدون هم سهراب

 :غرید شده چفت هایدندون

 

 

 اینجا؟ خبره چه-



 امروز برگرده کردنمی سعی و بود بهم پشت هم هنوز دختر اون

 دائم اشکان حتی بودند خونه هابچه یهمه همین برای بود جمعه

 المامور

 بیان جلو ندکرد جرائت سپهر و اشکان بالخره

 :گفت بهم کردن نگاه بدون سپهر

 

 

 ...ماه دو نبود قرار مگه برگشتید زود چه-

 

 صداش بذاره صدام روی رو تاثیر کوچکترین خشمم اینکه بدون

 پرید دختره شونه دیدم وضوح به و کردم

 

 

 سپهر-

 

 ...خان نیست خبری-



 

 اشکان-

 گرفت گفتنشون دروغ جلو سهراب بار این

 ادرم میدم توضیح من-

 وتاک برابرش در که داشت جایگاهی چنان صاحبه فقط جمع این توی

 بیام

 

 «ساریکا»

 

 شتپ بود اینجا کردممی طوافش خیالم توی ماه که مردی بود اینجا

 ...آریا اینجاستارباب اون شدنمی باورم حتی سرم

 آریامنشزرتشتی؟

 

 مارو سه عاقبت که کشیدم درد خوردم چرخ همه این من من خدای

 دادمشه پس شوهرم یخونه توی کنم زندگی مَردم خونه توی

 کجاست؟



 

 مادر میدم توضیح من-

 ردد و بهت با که داد فاصله خیال وادی از رو من صاحبه صدای انگار

 هابش که مردی ببینم هامچشم با تا برگشتم دلتنگی حسرت، و

 تادایس سرم پشت که مردیه همون کردمی عاشقانه نجوا گوشم توی

 من یساله ۳۰۲۲ همسر

 

 

 ...تو باید ها بچه قبلش اما میشنوم رو شما توضیح-

 

 و بود آشنا که نگاهشنگاهی توی شدم مات نگاهم، توی شد مات

 غریبه

 آتانس؟ من مرد بود خودش

 آریا؟ ارباب ارشان،

 



 یعنی این کامدین؟ پدر هاستبچه این پدر من آبی چشم مرد

 ...اسهمیشن منو اون اصال کرده ازدواج

 

 

 آورد خودمون به رو ما دوی هر اخمو مرد همون ارشانصدای-

 

 

 بله؟-

 نلرزه اینطوری صدات بگردم الهی

 

 خوبی-

 ...خوبم -

 

 ترس از که جمعی از قدم چند و زد پس رو سهراب دست با اتانس"

 "گرفت فاصله نمیزدن جیک



 

 

 بیرون بندازید من یخونه از و دختر این دارید وقت شب تا فقط-

 بشنوم خوامنمی توضیحی چهی

 

 میشه؟ تیکه هزار زمین روی فتهمی بلوری لیوان یک دیدی

 .بود لیوان همون حال من حال

 

 

 داداش خان-

 عمه پسر-

 بابا-

 

 تاتسآ نه... آتانس دنبال بودم موت به رو که منی به توجهبی هابچه

 رفتن ارشان دنبال نبود نامرد اونقدر



 

 صاحبه  به رو گرفتمی تیرداد زا رو پسرش که حالی در سهراب

 :گفت

 

 گفتند؟ چی ارباب که شنیدید-

 

 

 سهراب اقا-

 

 بشه رت خراب اینکه از قبل لطفا زدید گند هم همینجا تا  صاحبه نه-

 تنگ برات دلم بابا عمر بریم بابا عشق کنیدبریمم جمعش خودتون

 ... من کوچولوی مرد بود شده

 

 صاحبه و شدم زمین روی وارآ من که جایی تا شد تر کم و کم صدا

 .نشست کنارم و رسوند بهم خودشو دو با

 



 

 ها هغریب که گفتم عصبی ارباب خودم خونه میریم مادر نخور غصه-

 نداره دوست رو

 بودم؟ غریبه من مگه

 پسرش؟ مادر زنش نبودم؟ همسرش من مگه

 توی دائم صدا یک زدندومی نقش صورتم روی اختیاربی هاماشک

 زدمی فریاد گوشم

 

" 

 "....زنش زنشم من نیستم غریبه من-

 ......شد یکی دنیام تاریکی با صدا این نجوای

 «آرشان»

 

 

 کنممی خواهش داداش-

 



 نه؟ ای بیرون میری نه گفتم بار هزار صبح از! نه رایان نه گفتم-

 

 حق دختر این گفتم وقتی رایاناز شدن غیب با شد برابر امعربده

 که داده گیره سهراب رهندا رو عمارت توی بودن

 بمونه که دادن گیر هاممیشناسیش؟پسره

 .گرفتمنمی ازش خوبی حس  اما شناختمشنمی

 

 ...رو من که نگاهی نداختمی جوونم به لرز آشناهش نگاه

 

 تق...تق

 

 

 تو بیام بابا-

 ...اون به راجع اگر-

 



 

 .تمنشس تخت توی  کنجکاوی توبا بیام نیست اون به راجع نه-

 داشت؟ چیکارم نکامدی 

 

 هن نزدیک ساعت اومد داخل لخت یباالتنه با کامدین و شد باز در

 خوابیدنمی باید همه دیگه ساعت یک از کمتر و بود شب

 

 

 نزدیک؟ بیام-

 

 بود شده تر قد بلند حاال کوچولوم بیاپسر-

 

 بشینم کنارتون-

 

 نشست کنارم احتیاط با که دادم تکون سر کالفه



 

 خب؟-

 

 

 م؟بیا بغلتون-

 

 ازم چیزی چنین که بود باری اولین این کردم نگاهش متعجب

 براش رو آغوشم و دادم فاصله هم از رو هامدست آروم خواستمی

 کردم باز

 وشآغ توی عریانشو نیمه تن اشکی هایچشم و لبخند با کامدین

 .کرد جمع لختم

 

 

 بود شده تنگ دلم-

 

 نزدی؟ زنگ بود شده تنگ دلت-



 

 

 نیستم بلد اخه گفتممیچی میزدم زنگ-

 

 سالگی ۲۱ سن که پسری پسرم، دردمند لحن به سوخت دلم

 .دامنم توی گذاشتن

 

 

 باجان با..ب نیستی بلد چیو-

 

 سیک برای هیچوقت که حالی در جان بابا بگی کسی به سخته چه

 نکردی خرج پدرانه

 

 

 سرهاپ میگه آهید بزنم زنگ کنم بوس بیام بغل بودنو، خوب پسر-

 کننمی اراک این از



 سال؟ ۳۲ یا سالشه ۳۲ کامدین

 کوچیک؟ هایعقده از پره امبچه چرا

 

 آهید-

 بره گفتی که خانمی همون اره-

 ...اون برای فیلمه اینها نکنه کردم اخم سریع حرفش شنیدن با

 

 داد ادامه بزنم حرف اینکه از قبل

 

 

 و ابسهر بغل همش که داریان مثل باباشون بغل میان پسرا میگه-

 کردی؟ بغلم بودم بچه ردادهمنتی

 

 زیاد خیلی اونم کردم بغلت-



 دادن طالق کاغذ یک و روزه دو بچه یک که افتادم روزهای یاد به

 ادرممبی پسر برای و بودم بیدار صبح تا که و هایشب چه دستم

 .کردم مادری و بودم خانواده

 

 

 ونا میده بهشت بوی باباها بغل میگه جون آهید کن بغلم بازم-

 داره فرق ما مال با که دارن بهشت هاا مسلمانه

 من تخس بچه

 که داریم بهشت هم ما-

 

 

 کن بغلم شب هر پس دارم دوست اونو بهشت من اما-

 

 دیگه؟ امری چشم-

 



 جرائت کسی که خشن و وحشی ارباب اون نبودم، خودم االن انگار

 بودم پدر یک فقط من  االن تو، بگه بهش نداشت

 

 

 رو اشچونه کننکامدینمی بوس قشنگ ها اباب میگه جوون آهید-

 :زد لب هاچشم توی خیره و گذاشت امسینه روی

 

 کنی؟می بوس رو پیشونیم-

 

 شیطنت، و داشت حسرت بوی کالمش

 آخرین گذاشتم پیشونیش روی هاملب و کردم خم کمی رو سرم

 تولدش؟ شب یا بوسیدمش؟ و کردم بغلش نوروز عید بار

 

 

 بدی دستور شاخه که بابات هب هااا خوبه اووم-

 



 وشخ بیرونم بری بابات با میگه جون آهید جوونهتازه آهید با حق

 گه؟نمی درست جون آهید نظرت به میگذره؟؟؟

 بود  آهیدجوون تا نه اشجمله ده هر از کردم نگاهش کالفه

 کامدین-

 

 

 جونم بابا جوونم-

 تخسش لحن به رفت دلم

 

 

 ؟بخوابی هم تو بخوابم منم اریبذ بعد خواییمی چی گینمی چرا-

 

 ...من خب-

 

 



 بگو-

 مبغل کرد سعی هاشدست با و کرد پنهان امسینه توی رو سرش

 برونمش خودم از حرفش گفتن با ترسیدمی انگار کنه

 

 

 دیگه قشنگه دنیا کنممی حس اومده وقتی از نکنی بیرونش میشه-

 شدم خوبی پسر خیلی کنمنمی اذیت و بقیه

 

 لب دبو شده چاشنیش اخم حاال که صورتی با بود ینا داستان پس

 زدم

 

 

 ...یهویی محبت جوون، آهید جوون آهید بگو اینو پس-

 

 



 وقتی از بود تنگت خیلی دلم بود تنگت دلم نه قسم یزدان به نه-

 وت برای دلم... دلتنگی معنی فهمیدم و هاچیز خیلی معنی من اومده

 بابا بود شده تنگ

 

 اصلهف خودم از  رو کامدین و نشستم تعجب با ماسینه شدن خیس با

 .دادم

 

 

 من؟ مرد کنیمی گریه-

 

 شبیه دارم دوستش بره نذار بابا-

 .نداشت کاریش دادممشه داداش خدا ترو هاستمامان 

 

 

 کامدین-

 



 

 مامان من چرا گفتم بودم بچه وقتی یادته خواممی ازت اینو فقط من-

 بهم و واون حاال نکردی عمل لتقو به تو نتونستی بیارش برام ندارم

 ببخش

 

 

 اشهب بزرگتر سال سه دو تو از نهایت دختر این کامدین گیمی چی-

 

 دونمنمی خواهر شاید دارم مادر اینکه حس میده خوب حس بهم-

 ور اشحافظه بده حالش بابا هوشهبی االن اون بمونه دارم دوست اما

 ...که نبودی ظالم تو نمیشناسه و جایی داده دست از

 

 دختر اون شنیدمی اینکه از قلبم حقیقت در کشیدم نفس کالفکی با

 گرفت بده حالش

 



 ارهد حق دنبالش بیان اشخانواده یا کیه بیاره یاد به که روزی تا-

 بمونه

 

 ...آخ-

 

 شهب ساکت کردم مجبورش و گذاشتم پسرم هایلب روی رو دستم

 

 

 خود وارد ممکن دح بشهتا عمارت باالی قسمت وارد نداره حق اون-

 نمیاد بیرون صاحبه خونه از داریم مهمون نمیشهوقت عمارتم

 

 درخت از برگ یک اگر نمیشهکامدین خارج خونه از امکان حد تا

 اتاقت برگرد حاال میشی تنبه باشه مقصر دختر اون و بریزه

 احساساتم از مقصودش به رسیدن برای پسرم کردممی حس

 فکر بدون کردم سعی و کشیدم ازدر بهش پشت کرده سوءاستفاده

 بخوابم چیزی به



 

 بغلم حکمم پشت از بلکه نکرد ترکم تنها نه کامدین تصورم برخالف

 :زد لب کتفم روی و کرد

 

 دنیایی؟ یساله ۲۱ بابای بهترین تو دونستیمی-

 

 اب عشقت اینکه یا و نداری وقت برام وقت هیچ نیست مهم برام 

 مهم فقط میشه، تقسیم دادشه داشدا و عموهام و من بین سردی

 نباشی رینت مهربون شاید دنیایی پدر بهترین تووو هستی تو که اینه

 بهترینی اما

 پدر ینتر فداکار هامپسر برای اما باشم نبوده مهربونترین من شاید

 جوونیم از کامدین برای و گذشتم جونم از دادشه برای بودم دنیا

 به ور پسرم برگشتم آروم نشست کتفم روی خیسش هایبوسه

 کشیدم آغوش



 هر داره درد  یکم پسرهاتی سن هم خودت اینکه بود دادشه کاش

 ما کردنمی باور کس هیچ برادریم دو کردمی فکر میدید رو ما کس

 .پسریم و پدر

 

 رکوچکت و بزرگتر برادر یرابطه کامدین و من بدن احتمال شاید

 تندونسمی من همسن یا بزرگتر همیشه رو دادشه  اما باشیم داشته

 بپسنده رو تنهایی و بره انزوا به اون بود شده باعث که چیزی

 «ساریکا»

 

 جگی کردم باز رو دردمندم های چشم و دادم تکون رو  سنگینم سر

 .انداختم اطراف به نگاهی

 

 هستم؟ بود داده بهم عاریه به صاحبه که اتاقی داخل

 



 فشار میک با بیارم یاد به رو ختیکر و سنگینی این دلیل کردم سعی

 ذهنم از فیلم یک مثل چیز همه و شد شروع سرم توی هایجرقه

 .گذشت

 

 آتانس یا آریا ارباب ارشان

 بیرون انداخت اشخونه از رو من که مردیه هست که خری هر

 رو بود گرفته هدف رو من هایچشم که رو آشناهش نگاه برق

 بیرون بندازینش معمارت از گفت راحت و کرد خاموش

 آتانس؟ یا اون داشت بچه و بود کرده ازدواج که مردی

 

 قبل اام رفتم در سمت به و شدم بلند تخت روی از تمام حسیبی با

 .کرد متوقف رو من صدایی در کردن باز از

 

 

 کامدین؟ مطمئنی تو-

 



 ب امااا بمون آهید شد قرار خوابیدم بابا پیش دیشب دیگه آره-

 هصاحب خونه از زیاد خب و نره اصلی عمارت توی گهدی اینکه شرط

 نه؟ دیگه نداره اشکال نشه خارج

 سپهر؟ نه مگه است عالمه یک خوش بمونه گذاشت که همین

 

 

 ندیدم حاال تا من برگشته؟ حرفش از ارشان عجیبه این اما...اره-

 بشه دوتا اون حرف

 

 بیاره دخترمون سر بالی بخواد نکنه-

 .میزنی بزرگترت برادر به که فیهحر چه این رایان عه-

 

 

 هکنمی رفتار مشکوک یکم داداش جون صاحبه ببین خودت اخه-

 



 بمونه داده اجازه اومده پایین شیطون خر از کن شکر رو خدات-

 بود؟ خوب بیرون نداختمی

 

 گرفت جون  اشکان آشنای صدای با شده خاموش ها صدای

 

 کردی؟ راضیش چطور-

 

 

 ...من خب-

 

 راضی رو دایی پسر چطور شما بدونم مهمه منم برای جان کامدین-

 کردید

 

 

 ...کردم گریه-



 .شد یراض اونم خب و امخواسته تنها این گفتم نکنید نگاه اینجوری

 

 داشته؟ نگه رو من کامدین هایاشک برای ارشان پس

 

 به شدمی خارج تیرداد و اشکان گلوی از که های صدای خیالبی

 رفتم تختم سمت

 

 یخونه چوب چهار توی فقط اونم کردی قبول رو من پسرت بخاطر"

 "صاحبه؟

 

 اون خاطر به فقط

 و پاک خون خاطر به فقط رو من تو بودیم هگمتانه وقتی یادته

 یرشمش من روی بار اولین برای حتی و بردی عمارتت به گنجینه

 کشیدی؟

 



 قسم کردی اعالم دشمنیتو زبونت با  بلکه شمشیر با نه بار این دقیقا

 کنم؟می چیکار دونیمی وقت اون کنم عاشقت خورممی

 

 هاتهبیض ببینی شکلمم عمر آخر تا که اونجات بزنم لگد با چنان

 فسیل خوشتیپ دراز خر مرتیکه بکشه تیر

 وارد شایان که کردممی مستفیض فتوحش پر روح و اتانس  همچنان

 کرد براندازم درشت  چشمهای با شد اتاق

 

 

 اومدی؟ بهوش-

 

 آره-

 

 میدی؟ فوحش کی-

 

 ها؟-



 

 ...کلمات از داشتی-

 

 

 اومده؟ بهوش-

 

 سپهر آره-

 

 .بودن تنها سپهر البته اومد داخل در الی از سپهر سر بعد ثانیه چند

 اشکان  البته و بودند   هم رایان و داد تیر

 

 دُخی خوبی-

 

 سپهر خوبم-

 



 

 ببینمش خواممی قواره بد درزار کنار برو-

 به که حالی در تقریباکامدین قدمه هم خودشم خوبه حاال برو بیا-

 اومد طرفم به شدمی رد پسرا بین از زور

 

 خوشگله سالم ترم کوتا سانت ۲۰ من نخیر-

 

 کامی-

 

 کردی نگرانمون-

 مشخصه جمعیتتون از-

 باشید؟ کار سر نباید شماها

 

 

 .نرفتیم کار سر هیچکدومون امروز تو خاطر به-



 

 .مانداخت سئوالی نگاهی اشکان به

 

 

 عمارته تو روزت آخرین کردیم فکر راستش-

 :گفتم و زدم چپ علی معروف یکوچه به رو خودم

 

 ماحت میزنم سر بهتون برم جا هر من اما رسونهمی رو شما لطف این-

 ...شما اینکه مگه

 

 

 کردم نگاه کامدین به ساختی گیجی خوشگلهبا بری نیست قرار-

 

 چرا؟-

 



 گفت ارافتخ با و کرد سپر سینه کامدین

 

 کردم راضی بابامو من-

 

 گریه به و ساله ۳۲ جوان یک که ظالمیه چه اون کردن گریه با اره

 انداخته

 

 واقعا-

 هامنیدهش به مجدد تاییدیه این به قلبمم انگار کردم نگاهشون ناباور

 یدمبوس رو سرش و کردم بغل و کامدین لبخند با که داشت احتیاج

 

 پسرم ممنون-

 

 مادرم مرسیو-

 از اصال ارشان شاید چون باشم متنفر کامدین از تونستممین من

 .باشه نداده رخ تناسخی هیچ و باشه نداشته خبر اتانس وجود



 

 

 شل و پیچ ما اصل در هااا ارشان پیش رفتیم همه ماهم اهم اهم-

 کنی؟نمی بغلمون باز، کامدین کردیم

 خنده زیر زدیم همه که گفت و این بامزه اونقدر سپهر

 رایان و انشای بیاد طرفم به اون اینکه برادرمقبل ببینمت ینجاا بیا-

 اومد

 گنده مرد تا ۶ بغل توی االن اما کنم بغلشون خواستممی من اصل در

 .شدممی بدست دست

 

 

 کو صاحبه-

 

 رفت خواستمی وعده میان ارشان اما هااا بود اینجا االن همین تا-

 پیشش

 .ردمک ریختن نقشه به روعش هم من صاحبه اومدن و پسرها رفتن با



 

 

 بیام منم جون صاحبه-

 

 اتباغچه به نمیری چرا نذاری عمارت توی  پاتو گفته مادر نه-

 برسی؟

 

 روی به رو هایباغچه از یکی شدم سرگرم برای ماه چند این توی

 که بذری هر داخلش و بودم برداشته خودم برای رو پشتی در

 کاشتم داشتم، دوست

 

 

 زد تشر اخم با رسیدمصاحبه بهش شمر این اومدن قبل دیروز-

 

 

 جونم به باالش و درد حرفاها این از نشنوم-



 

 یقدر به حساسه خیلی ارشان روی که بودم شده متوجه راحتی به

 عمارت داخل بیام دادنمی اجازه بهم داده دستور اون چون االن که

 

 پرید دهنم از دیگه ببحشید-

 نپره دهنت از دیگه-

 باهاتون بیام حاال چشم-

 

 

 وردها فلش یک برات سپهر کن نگاه تلوزیون جات سر بشین نه-

 کودکه برنامه پر گفت

 تلوزیون پا بشین بگیر اینجاست بیا

 

 :گفتم برچیده ها لب با

 



 .کنید سرگرمم کودک برنامه با ام؟  بچه من مگه-

 

 

 این شبه پورنگی عمو پای میاد وقت هر وقتی دیگه خودته تقصیر-

 کنه اذیتت کودک برنامه با میدی و اجازه

 

 جون صاحبه-

 

 .دخوامی شام میاد االن امبچه شد دیر کنار بکش درد جون صاحبه-

 

 .بود رفته صاحبه بیام خودم به تا

 

 

 نفهمه یکی بچم سالشهبچم چهل خر نره ات،بچه بخوره کوفت-

 میگه و داریان داره کنهمی فکر



 بشکنه پات الهی تمنشس خونه وسط کالفه خورد سنگ به تیرمم این

 ...الهی مرد بگیره زبونت الهی ارشان

 

 عمارت؟ بذارم پامو ندارم حق من چی یعنی اخه

 

 و من اینکه ترس از پسرهام حتی نیست مَن دو مَن یک بدختی

 مارتع با ام فاصله که کشنمی بو شکاری سگ مثل بیرون نندازه

 نشه کم

 

 ها؟ ببرم دلتو کنم دلبری چطوری من بشر اخه-

 صاحبه؟ خونه توی

 از صدای که دادممی قرار لطف مورد و ارشان فتوح پر روح همچنان

 .کرد متوقفم بیرون

 

 

 جیغه؟-



 بده ادامه شنیدن اشتباه گوشات اسکول نه.......

 

 ها نیستی هست وقتی چند اومدی وجی عه-

 

 .نداشتم و هات ناله چوس حوصله.......

 

 آهیـــــــــد-

 

 

 صاحبه یغهج شبیه جیغه خدا به-

 .کردم گوش دوباره و رسوندم بیرون رو خودم بدو

 

 آهیـــــــــد-

 جوون صاحبه وای-



 یغج با ایستادم تردید با شدن وارد از قبل اما دویدم عمارت طرف به

 .گفتم

 

 

 جون صاحبه-

 دختر بیا-

 بیرون نندازتم سر دو دیو بیام؟-

 

 

 بیا ندیده خیر بیا-

 گردن بره جای دزدکی خوادمی که کسی مثل شدم وارد احتیاط با

 کشتم صاحبه دنبال امنه منطقه شدم مطمئنم وقتی و کشیدم

 

 

 .بود آشپزخونه از خداصدا آی مردم اخ-



 

 ...چیزی کنیدمی ناله چرا-

 

 استخونش که پایی با خونه آشپز ورودی دم اونم صاحبه دیدن با

 .کشیدم جیغی شوک شدت از پرید رنگ بود زده بیرون

 

 خون از بود پر آشپزخونه کف

 .شدمی دیده استخونش سفیدی و

 .کنم درک رو موقعیت تا زدم پلک بار چند

 

 

 بیا زده ت...خشک ا...چر-

 خونه خون-

 



 ونهم از دقیقا نداشتم سرخ خونی وقت هیچ رفتممن عقب قدم چند

 نسآتا کنار که زمانی جز خاصم مورد یک که بودم فهمیده نوجوونی

 سرخ رنگ تنم هایبریدگی یا هامرگ از ندیدم وقت هیچ بودم

 .بشه تراوش

 

 

 را...پس به...بزن گ...زن-

 فیکا هوشیاریم برای لرزونش صدای انگار کردم نگاهش ترسیده

 .بود

 .رفتم ها پله سمت به عجله با

 

 

 و کوبیدممی اتاق در به دست شایانبا اشکان تیرداد ها پسر-

 کردممی صداشون

 خدایا وای کجان اینها



 یمهسراس و برهنه پا نیست اصلی عمارت توی کس هیچ دمدی وقتی

 ساورژان به نبود حواسم که بودم ترسیده انقدر رفتم در طرف به

 .بود کرده هنگ مغزم بدم خبر کسی به یا بزنم زنگ

 

 .رسوندم جانبی عمارت و ورزش اتاق به رو خودم دو با

 

 .بودند اونجا همه بود درست حدسم

 

 .کردند نگاهم بهت با ها پسر ردمک باز و شیشه در وقتی

 

 اه دستگاه با کار حال در بقیه و بودند استخر توی چندتاشون

 .کشید فریاد سرم زارم قیافه به توجه بی ارشان

 

 

 کنیمی غلطی چه اینجا-



 و چرخوندم چشم ندادم گوش حرفشم به حتی نکردم نگاه بهش

 حال همون با دبو استخر توی خیس تنی با و داد تیر نبود ببینم سپهر

 .نشستم استخر لب و رفتم طرفش به بد

 

 ...زد جیغ.... خونه تو.... من-

 ....استخون...بود خون خون

 

 .نکشید ثانیه یک به شاید اتفاقا این تمام

 

 توی رو هامشونه و کشید بیرون آب از رو بدنش سریع داد تیر 

 گرفت دستش

 

 

 .بزن حرف درست عزیزم شده چی-

 

 ...من...خون مُرد-



 

 

 بگو بعد و بکش عمیق نفس آهید شده چی-

 زدم لب لرزون و کشیدم عمیق نفس چندتا

 

 

 من نبودید شما خونه پر جا همه کشید جیغ بودم خونه تو من-

 اینجا اومدم ترسیدم

 

 کشید جیغ کی-

 

 هب چله از شده رها هایتیر مثل پسرا که بود کافی صاحبهحرفم-

 بدوند ورودی طرف

 :گفت داشت بغل رو سرشپ که حالی در سهراب

 



 دیگه صاحبه بگو اول از خر دختره-

 جا از داشت که قلبی و اشکی نگاه همون با

 :گفتم شدمی گنده 

 

 وت کسی عنترا شما و صاحبه و من جز نشد حالیت که تویی خر-

 نیست، عمارت

 کردم قرض هم چهارتا داشتم پا دو سهراب گشاد هایچشم دیدن با

 .دویدم عمارت طرف به و

 

 سمت به و بود گرفته بغل رو صاحبه ارشان  رسیدم من وقتی

 .رفتندمی پارکینگ

 

 .رفتند همراهشون هم تیرداد و اشکان

 ود،ب تنشون لباس که حالی در شایان و رایان و کامدین سرش پشت

 دویدن  بیرون

 



 

 ... من-

 شد کشیده دستم که رفتم طرفشون به

 

 بچه، جات سر بشین-

 کردم نگاه طلبکار و  سهراب طرف به و برگشتم بهت با

 

 برم خواممی-

 

 برینمی تشریف جایی شما-

 .نبرم تشریف چرا-

 

 بونمبخوا رو پسرم برم منم اتاقت به برگرد تحریمی رفته یادت-

 .است خسته امبچه

 



 مامت تفاوتیبی با این اونوقت صاحبه دنبال رفتند همه اوردم جوش

 بخوابه بره خوادمی

 

 

 ...تو-

 تو

 برگرده طرفم به و استهبی سهراب که شد باعث صدام

 

 من؟-

 

 

 مردی ترین احساسبی و ترین احمق و گاوترین و بیشعورترین تو-

 ...یک تو حیوونی یک تو نیستی آدم تو دیدم که هستی

 

 .مکرد سکوت افتاد داریان خمار اما  کنجکاو هایچشم به که نگاهم



 

 

 ؟(گاو)گابی تو بابا-

 

 گاوه اتعمه جان بابا نه-

 

 باش گاو-

 

 میدی فوحش باباش به ساله پنج بچه یک جلوی که گاوی تو-

 

 یخ کوه یا باباش؟-

 

 یخ؟ دو-

 .کرد نگاه و باباش و برگشت متعجب داریان

 



 

 داری آموزی بد نذاره امبچه نزدیک رو تو بگم تیرداد به باید-

 

 

 داری آموزی سرد بشی، نزدیکش نذارن باید هم رو تو هههه-

 

 سهراب کنار از برهنه پای همون با و هاچشم تو روزیپی برق با

 گذشتم

 

 

 بذاری خونه توی پاهاتو نداری حق-

 گفته؟ کی-

 

 ارشان-

 بابا برو-



 

 شنیدم رو صداش دوباره ورودی در دقیقا

 

 میشکنم و پات استخون چطوری بفهمی تا کن امتحانش-

 برگشتم عقب به ترسیده که کرد ادا و کلمات جدی اونقدر

 

 

 وحشی حیوون یک شده؟تو چیت عاشق تو، برای یردادت حیف-

 سهراب اب بحث دویدم صاحبه سوئیت سمت به باسرعت و گفتم اینو

 طعق تازه که هایاشک و شه ریز لب صبرم کاسه که بود شده باعث

 .کنن باریدن به شروع دوباره بودند شده

 نشستم مبل روی کثیف پاهای و حال همون با

 

 رو بود ترس حاصل که بدنم انقباضات حاال و بودم صاحبه نگران

 .کردممی حس

 



 کنم؟ چیکار بیفته اتفاقی اگه

 زدم گزن سپهر به و برداشتمش سریع افتاد که گوشیم به چشمم

 

 

 جان آهید جانم-

 مشاس  از مرتعش  نجوا یک تنها که جوری بود گرفته شدت امگریه

 :کردم صدا رو

 

 

 سپهر-

 

 شده چی آهید-

 ریختم اشک فقط و شکست صدا با لعنتیم بغض

 کرده کاری ارشان گفته، چیزی بهت کسی عزیزم اهید-

 شده؟ چی گلم ابجی عروسکم



 

 اریشک صاحبه بدماگر جوابی تونستمنمی اما میشنیدم رو صداش

 کنم؟ چیکار من شدمی

 

 رفتنمی کنار چشمم جلوی از خون، غرق یآشپزخونه صحنه

 .ودب شکسته شکل این به استخونش چطوری

 

 

 مزشقر دکمه و دادم فاصله گوشم از رو کجاییتلفن کامدین... اهید-

 .فشردم رو

 

 جمع شکمم داخل رو پاهام و کردم اوار مبل روی رو تنم

 

 .... و شدم هوشبی ضعف شدت از که ریختم اشک اونقدر

 «کلاناید»

 



 ینکامد طرف به سرعت به آهید رفتار از دلنگران و متعجب سپهر

 .رفت

 

 برادر تولد برای کتاب خرید یبهانه به بودند گذاشته قرار

 .کنند خرید بزرگترشان

 

 ینا حاال و بود بریده را امانش عجیبی یدلشوره خرید مدت تمام اما

 هک بود شده باعث روزهایش این شیرین دخترک الود بغض تماس

 بهراسد

 

 جان سپهر شده چی-

 .برگشت زیبایش عروسک سمت به مضطرب لبخند با

 

 

 خرید دیگه روز یک نداره اشکال فقط جان ساره نیست چیزی-

 کرده احضار ارشان رو کامدین و من کنیم



 

 :گفت رنگبی میشناخت را همسرش هایحالت خوب ساره

 

 عزیزم زدی گندی چه سپهر-

 

 شده؟ چی-

 هایچشم با و داد تکان سری فقط کامدین جواب در ساره

 .کرد برانداز را زیبایش همسر جستجوگرانه

 

 رارق هم کنار وقتی که بودند کرده ثابت بارها قبالا نفر سه این

 .آزارند بی را شهر یک که دارند را این قدرت گیرندمی

 

 دکر قطع و سپهر گفت فقط کردمی گریه داشت زد زنگ آهید -

 شده چی ببینم بزنم زنگ اول بذار

 



 جوابی و دز زنگ که تیرداد بودبه گرفته را تاپایش سر حاال دلشوره

 !دادنمی جواب هم او زد زنگ رایان به ترسیده نکرد دریافت

 دیگر هم آهید حتی زد زنگ خانواده اعضای تمام به منوال همین به

 .نمیداد پاسخ را اش گوشی

 

 

 نمیده جواب کسی-

 نمک فکر نیست کنارشون هاگوشی شاید بزن زنگ خونه به خب-

 نه؟ باشن باشگاه تو االن اینها بابا

 

 

 ازمون میگیرن تقاص دارن شاید-

 

 خانم؟ چی تقاص-

 .کردمی خواست باز را خانواده عروس تمسخر با کامدین

 



 

 ویت ریخت کچ سهرابیا ماشین کرد پنچر مثال آزار و اذیت همین-

 ها؟ شایان شامپوی

 

 

 بشید ساکت دقیقه یک-

 هب پاسخ بدون مکرر هایبوق گرفت را خانه شماره مضطرب سپهر

 فنا به داشت امیدش که جای آخر هایثانیه زدمی مندا بدش حال

 نشست گوشش در سهراب یگرفته صدای رفتمی

 

 

 سهراب-

 هوم-

 داداش شده چی-

 

 بشه خواستیمی چی-



 .نیست درست چیزی دانستمی شناختمی را سهراب خیالبی لحن

 

 

 شده؟ چی سهراب-

 

 نلح این شوخ همیشه سپهر از شناختمی را سپهر خوب هم سهراب

 خواستمی او داشت معنی یک فقط عصبانیت جاشنی با جدی

 .بداند را حقیقت

 :گفت مختصر کوتا همین برای

 

 ارستانبیم رفتن باهاش پسرها شکسته پاش خب و افتاده صاحبه-

 داریان پیش موندم منم

 

 اورد در را کفرش برادرش خونسری حجم این

 

 انمداری یشپ گیمی آسوده تو اوقت بیمارستان بردن رو صاحبه-



 

 .برگرد سمتش به نگاه شد باعث فریادش صدای

 

 گفت و زد چنگ را دستش سری کامدین

 

 شده؟ چی صاحبه-

 

 اژپاس از تا کرد تند قدم اش زاده عمو و همسر مبهوت نگاه خیال بی

 .بزند بیرون

 

 

 .نگفت بهت مگه کش خبر یجوجه اون خب بگم چی-

 که چرا داده خبر رسپه به او بود زده حدس بود آهید منطورش

 گذاشتند جا مجاور عمارت در را هایشانگوشی همه پسرها

 



 زده زنگ آهید بعد حال برای افتاد یارش تازه سپهر

 

 کجاست آهید-

 

 

 دونمنمی-

 

 کجاست آهید سهرااب-

 

 

 واحد کنم فکر ندادم راش خونه تو بیاد خواستمی دونمنمی-

 است صاحبه

 

 ندادی راش چرا-

 سئوالیه؟ بیست-



 اونجاست ارشان مگه خونه  تو ندادب ش راه چرا گممی-

 

 

 .بود خاکی و خونی پاهاش چون ندادم راش رفتن همه نه-

 

 :پرسید ترس با

 

 خونی؟-

 

 ایدمش کرده زخمی باشگاه توی اومده لخت پا وقتی کنم فکر آره-

 خونیه سالنم کف اخه رفته صاحبه هایخون روی

 .رساند جوش قطهن به را او برادرش از خونسردی همه این

 

 :دز فریاد میدوید پارکینگ سمت به را خیابان عرض که طور همان

 



 

 انداست ؟ چی خون اونجا خبره چه ببینم بزن حرف درست المصب-

 چیه

 

 جوری هالبت شده زخمی پاهاش انگار افتاده وقتی صاحبه بابا هیچی-

 این مبعد بیرون زده استخونم شکسته دیدم هادوربین توی من که

 .کرد خبر رو ما و کرد پیداش ترهدخ

 

 عصاب جز برادرش خونسردی همه این سد بلند سپهر سر از دود

 نداشت حاصلی کنی خورد

 

 

 و یضهمر که کسی گذاشتی تنها صاحبه خونه تو و بچه اون االن تو-

 یکم باشی ادم یکن فقط میشه دیده و صحنه اون

 

 .کرد قطع را گوشی و کشید را کنش پاره حنجر فریاد



 جز که اوی برای بود سپهر با حق کرد لب زیر نوچی نوچ سهراب

 .نداشت قلب در احساس اشخانواده عشق

 اون" کرد زمزمه خود با حال این با اما نبود مهم زیاد دختر ان حال

 "ماست یخانواده هم

 

 شد  خانه وارد  وقتی رفت تلوزیون اتاق به هم در هایاخم همان با

 اتاق به پله راه از را مسیرش بود، دید را نیخو و سالن کف و بود

 .یندبب ناگوار یصحنه پسرش نداشت دوست داد تغیبر تلوزیون

 بزرگ تلوزیون روی به رو که طور همان داریان بود درست حدسش

 .بود رفته فرو عمیقی خواب به بود، کشیده دراز

 

 ت،ساک و بود آلود خواب زیادی پسرکش داد تکان سری تاسف با

 نبود مطلوب اصال این و

 انهخ وارد شده فرش سنگ مسیر از گذر با و رفت سالن در طرف به

 یرنگ با و بود زده چنبره مبل روی بر  مغموم دخترک شد صاحبه

 میفرستاد بیرون را کوتایش هاینفس پریده



 

 فتر دخترک طرف به انداخت چنگ دلش به کمی فقط کمی نگرانی

 نداشت جسم در جانی انگار بود سرد بدنش

 

 

 دخترهآهیدخانومه هعی-

 نشد خارش کبودش هایلب از آوای هیچ

 

 تکانش باری چند و گذاشت اششانه روی بر دست آرام سهراب 

 نطقش مطلق خاموش هم باز داد

 

 ودب ضعیف قدری به گذاشت آهید گردن نبض روی را انگشتش دو

 .زندنمی کرد حس یلحظه برای که

 



 آغوش به را دختری زندگیش در بار لیناو برای درگم سر حس با

 کاناپه نزدیکترین روی برد عمارت به را او سرعت با و کشید

 د؟بکن باید انداختچیکار اطراف به نگاهی گیجی با و خواباندش

 

  پزشکی علم از هیچی او اما بودند پزشک برادرش و همسر مثال

 .دانستنمی

 

 حجم آن دیدن با و رفت خانه آشپز طرف به منقلب حال همان با

 .بود خون عاشق سهراب زد برق هایشچشم خون

 

 برداشت اب و رفت آبچکان سمت به هایشکفش شدن کثبف بیخیال

 شد خارج آشپزخانه از عسل قاشق یک و قند چند آب لیوان یک

 

 مهم مگر ولی کردمی نقاشی را خانه کف خونش خیس هایکفش 

 بود؟



 دمآ متشخص فرد یک قالب در بچگی همان از که کسی برای!!! نه

 .ندارد اهمیتی چیزها این میکرده کشی

 

 آرام کشید آغوش به را او نشست از بعد و داد باال را دخترک سر

 .کرد جاری دهانش در را شیرین ماده آرام

 

 

 مایع آن و سردش کننجوای باز هاتوچشم سوسکه خانوم هعی-

 .شود باز هم از آهید سنگین هایپلک شد باعث شیرین

 

 

 ب...هرا...س-

 

 داخل انداخت اطراف به نگاهی گیج خوبی؟آهید خودمم خود-

 بود؟ عمارت

 



 

 ...صاحبه-

 

 ربهت تو از حالش کنم فکر اما نبرده خودش با گوشی هیچکس-

 باشه

 یعضالن و سفت سینه روی سرش شد موقعیتش متوجه تازه اهید

 گردی دست با و لیوان دست یک با سهراب که حالی در بود سهراب

 .بود داشته نگه را او تن

 

 

 بیا بیرون بغلم از شده تموم زدنت دید اگه میگم-

 

 وای-

 رهب سیاهی هامچشم شد باعث که گرفتم فاصله سهراب از سریع

 .کشیدم دردمند نفس چندتا و کردم سرم بند رو دستم

 



 

 تیغی جوجه خوبی-

 :زدم لب درد همون با

 

 اتهعمه تیغی جوجه-

 

 

 زا تیغی جوجه گفتی بهش بفهمه امعمه اگه عزیزم من؟ یعمه اوه-

 .ندارم شک  کنهمی پوستت سر

 

 :گفتم و کردم کم بینمون هیچ فاصله کنجکاو

 

 تیرداد؟ مامان-

 

 



 ...عفریته اره-

 

 بدجنسه؟ خیلی اها-

 

 

 هوم-

 چرا؟-

 

 .نشست پرسشیم هایچشم توی تلخش و سخت نگاه

 

 فضولی؟-

 

 اهمیت فضولی شدت ارضا فقط نبود مهم سهراب هیتیکه االن

 :گفتم و کردم تایید رو حرفش سر با  داشت،

 



 گی؟نمی هوم-

 

 

 کنیم ازدواج ما دادنمی اجازه کردمی اذیت خیلی و تیرداد اون خب-

 .بود کرده زندانیش خونه تو مدت یک

 

 نیمه جنازه من وقتی همین برای بزننش فرستاد آدم بارم چند

 بردمش ایران از بگم ارشان هب حتی اینکه بدون دیدم رو جونش

 .کردیم ازدواج رسما بعدم روز فرانسهچند

 

 خب اما بده گیر بهمون ایران توی نتونه کسی شد باعث ارشان نفوذ

 بود دیده آسیب شدیدا داریان تولد از قبل تا تیرداد

 

 اونقدر بود کرده پر رو سهراب وجود تمام درد و حسرت خشم برق

 رو  بدم حال و صاحبه کل به که شدم سهراب هایحرف درگیر

 .کردم فراموش



 

 :گفتم و گذاشتم اشبرجسته مشت روی رو دستم دلسوزی با

 

 هم پیش خوشی و خوبی به شما و شده تموم که حاال نیست چیزی-

 قشنگه و شیطون پسر یه زندگیتونم ماحصل ببین هستید

 

 

 تا سه-

 چی؟-

 

 یک داریم هرا تو قلو دو یک استبچه تا سه زندگیمون ماحصل-

 و باران رو اسمشون میان دنیا به دیگه ماه یک پسر یک و دختر

 .گذاشتیم بهران

 

 

 ؟بهم نگفت اینو کسی چرا پس کردم نگاهش واقعامتعجب وای-



 

 :گفت وار هشدار و برگشت طرف به سردش نگاه با سهراب

 

 دونهنمی تیرداد و من جز کسی اینو غشو، غش تیغی جوجه هعی-

 جمع و ناای و پاشو االنم بشکنم و فکت تا کن وا دهن فقط سورپرایزه

 میدی گند بو بگیر دوش یک خودتم بخوام میرم من کن

 

 دادممی یاس گل بوی کردم بو رو تنم تعجب با

 

 نمیدم بو که من-

 میدی فضولی گند بوی چرا-

 اب شدم سهراب رفتن مسیر مات و شدنمی درشتر این از هامچشم

 رد از بود پر سالن کف به افتاد نگاهم که دادم تکون سر گیجی

 :نالیدم لب زیر خوناروم

 

 سهراب-



 ایستادم گرختی با

 کنار رو بود شده هوار سرم روی که رو امشب اتفاقات حقیقت و

 .زدم

 

 

 ینبهتر تو ندارم شک چون میسپرم تو به رو صاحبه من مزدا اهورا-

 دنیایی خدای

 

 از من که چرا کردممی رفتار زرتشتی یک مثل که نبود من دست

 چه دین اصال بودم زرتشتی یک بستم آتانس با ازدواج پیمان وقتی

 داره؟ انسانیت جز تعریفی

 

 داره؟ فرق مگر.. و یهودی زرتشتی، مسیحی مسلمان

 

 کافر کافر و دینهبی یارو بگن بهت بذار اما باش انسان تو نداره نه

 باش



 

 

 کن تمیز و اینجا هم تو خوابه فعال مزدا اهورا-

 مخه رو صدات بزن حرف کمتر

 

 اب تونمنمی چرا کردم نگاه هانرده از آویزون سهراب به تعجب با

 سرش فرق توی  بزنم کفش

 

 مخوابی داری و من نکن صدا و سر کن پاک رو سرت پلید فکرای-

 

 رو عصبانیتم کردممی رو تالشم تمام که جوری عمیق نفس یک با

 :گفتم کنم کنترل

 

 نبینمت برو فقط-

 



 میده دستور بهم خودم خونه تو پرو بچه-

 

 و جدی اصال بشر این دادم تکون سری تاسف با سهراب رفتن با

 .نیست مشخص شوخیش

 

 اییپ دم جفت یک   و رفتم  شستشو اتاق طرف به منقلب حال با

 .برداشتم رو شور کف و ساده

 

 .برد زمان ساعت نیم تقریبا سالن کف هایخون رد کردن پاک

 

 خونه آشمز یعنی آخر مرحله غول حاال

 و روح روی بدم حال باز انگار نبود خودم دست هاماشک اختیار

 .بود انداخته چتر جسمم

 

 

 کجایی آهید آهید-



 

 هب و کنم رها شور کف سرعت با شد باعث کامدین و سپهر صدای

 بدوم ورودی در طرف

 

 ور خودم هب ارادهبی آشفته وضع و سر اون توی اونم دیدنشون با 

 کردم پرت سپهر بغل توی

 

 

 عزیزم نیست چیزی آباجی نیست چیزی خوبی عزیزم جانم-

 :نالیدم دردهام تمام با تقریبا

 

 سپهر-

 

 نیست هیچی نیست چیزی جانم-

 



 جااون هست هنوزم میگم چی فهمیمی بود خون پر اشپزخونه تمام-

 .ترسیدم خیلی من بود بیرون کامل استخونش خونه پر

 

 

 تیرداد کردن جراحی پاشو نیست هیچی دونممی عزیزم نمدومی-

 خوبه گفتمی

 

 ....چرا...چرا-

 حرف دادنمی اجازه هقم هق اما شد اینطوری چرا بپرسم خواستممی

 یپ در پی بار چند و فشرد خودش به تر محکم رو من سپهر بزنم

 .بوسید رو سرم روی

 

 

 عزیزم نیست هیچی عزیزم نیست چیزی هیش-

 داره جنسش هم با ازدواج که کسی

 اقایان یا و هاخانم



 چون خرنمی اسپرم هادارنخانم شرایط بشن دار بچه اینکه برای

 باید اقایون ندارناما فنگ و دنگ ان بچه صاحب راحت دارن رحم

 هازوج از یکی اسپرم حاال کنن فریز رو اسپرم

 

 کی دوار رو جنین باید ابتدای لقاح از بعد کنن خریداری تخمک و

 کننمی اجاره رحمم افراد این معموال خب کنند رحم

 نفره یک رحم و تخمک کننده اهدا فرد کشورها از برخی توی و

 مریختمی اشک و میلرزیدم سپهر هایدست نفربین دو هم گاهیی

 چیه به چی فهمیدم و اومدم هوش به تازه انگار

 

 

 .گلم نیست چیزی جان، ابجی نیست چیزی-

 

 ام یهروح روزا این نکنم گریه تونستمنمی کنم سب تونستمنمی

 .میترسیم ناگواری اتفاق هر از من بود، شده ضعیف

 



 یضربه هر از

 من به بدش-

 کامدین گرم آغشو بعد و و پیچید تنم توی که سرمایی

 

 

 عزیزم نیست چیزی-

 ویب فشردم تنم به رو تنش محکم و گذاشتم اش شونه روی رو سرم

 میده و اتانس بوی ارشان اما عجیبه رو من دمر بوی میده و پدرش

 

 

 نیست چیزی هیش هیش-

 

 داد تکون هم رو من و بدنش دادن تکون به کرد شروع کامدین

 .بشم گیج بلخرا که جوری

 



 

 اتفاقه یک فقط نیست هیچی خوبه خوب حالش-

 

 

 زد پچ گوشم کنار ترسیدمآروم-

 

 

 احبهص که حاال   کن فکر مثبتش هایجنبه به خوب دختر نترس-

 عالف البته شد تموم تحریم عمارت تو میایی راحت تو بیمارستان

 

 خندیدم گریه بین که زد و حرف این بامزه اونقدر

 

 .خندید ما ابجی گفتی چی کامدین آقا باریکا آ-

 

 



 یاک؟تر یکم یا داری؟ دوست ملین پودر سپهره بعدی مورد گفتم-

 سفت یا باشه شل

 نکن شلوارم تو هپاتوبچ اتسوخته پدر پدر پدر بر-

 

 

 ؟ببره و گوشت تا گوش بیاد بگم خوبه داری چیکار پدرم به-

 

 سارا؟ یا سپهر سراغ بریم دفعه این اهید چیه نظرت

 

 

 من سراغ بیایی کنیمی غلط تو-

 یوا سارا به افتاد چشمم و شدم خارج کامدین بغل از مبهوت سارا؟

 نکنه؟ بد فکر شوهرش بغل رفتم من خدا

 

 



 زیزم؟ع خوبی-

 

 دمت...ندی...ن-

 

 

 بغل با و تگرف رو دستم ببینمتسارا اینجا بیا خانومی کنممی درکت-

 :گفت پسرا به رو کردم

 

 تسوئی نره بهتره باال برید شماها مونممی آهید پیش امشب من-

 مونیممی پایینی هایاتاق از یکی توی صاحبه

 اومدم حرف به شد کشیده که دستم

 خونه...پز...آش-

 

 .داشت نم هاچشم و کردممی هق هق هنوز

 



 

 شده؟ چی خونه اشپز-

 اومدن دنبالم ها بچه که رفتم عمارت طرف به صدا بی

 پرسید سپهر گذشتیم که سطل و شور کف کنار از

 

 

 شستی می و کف داشتی حالت این با-

 

 .بود خونی سهراب کفش کف اره-

 

 �🤦🤦�زمـــــــــانــــافســـــــــون �🤦�

 

 ؟خونی چرا-

 

 داد و سارا جواب آشپزخونه یمنظره دیدت



 

 

 اینطوری چرا اینجا هعی-

 

 نالیدم چشمم از اشک جوشیدن با

 

 میاد؟ خون بشونع پاش ادم یه مگه دونمنمی اصال دونمنمی-

 

 اون و رفت طرف به سپهر نداشت من از کمی دست حالش هم سارا

 کرد خارج خونه اشپز از

 

 

 بیار  اهید زده خشکت چرا کامدین-

 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 



 البته کردند جمع کامدین و سپهر و اشپزخونه بود شب نیمه تقریبا

 حاال و دارم خواب من کنیدمی صدا و سر چرا که سهراب غرای زیر

 بودیم نشسته سالن توی همه بامداد دو حدود ساعت

 و بود رفته معلوم نا مکان به ارشان بود، مونده صاحبه پیش داد تیر

 .بودند برگشته عمارت به هاپسر بقیه

 

 شکستم و سکوت و کردم جرائت من بالخره

 

 

 شد؟ اینطوری چرا-

 .کرد زدن حرف به شروع بهم نگاهی با سپهر

 

 

 دارو دبای گفت متخصص قبل سال چند پوچن صاحبه هایاستخوان-

 به عتناا بی اون باشهاما مراق بیشتر خب و کنه کار کمتر کنه مصرف

 .داد ادامه ارشک به دکتر هایحرف



 

 و یشکنهم استخون ناگهانی پایین میرفته پله از داشته وقتی  امروزم

 هک من شده پاره اصلی هایرگ از یکی بیرون میرنه پوست از خوب

 همیکش طول ماه چهار تا دو حداقل گفت گرفتم تماس دکترش با

 بده کاهش درصد ۱۲ تا رو فعالیتش بهتر اون از بعد و بشه پا سر

 مغذی غذای بده انجام سبک ورزش خونه تو بشین باید قعاوا در

 ابلمهق یک کردن بلند حین بعد دفعه ممکنه کنه واستراحت بخوره

 پاهاش دوباره رفتن راه حین یا بشکنه دستش استخوت

 

 میدونستن همه انگار کردم نگاه ها پسر هم در قیافه به مبهوت

 من جز چیه جریان

 

 

 نی؟یع شده اینطوری...چرا چرا-

 

 



 بیماریه یک اینم خب-

 توپیدم سپهر به عصبی

 

 

 ینگذاشت تنهاش چرا نگرفتید خدمتکار چرا میدونستید شماها-

 

 

 آهید-

 برگشتم شایان طرف به خشم همون با

 

 گذاشتید چرا مریضه اون دونستیدنمی مگه شماها چیه؟ ها چیه؟-

 بدید؟ انجام رو خونه کارای

 ها

 



 روشون خواستمی دلم فقط و دهبو کرده داغ امکله بودم عصبی

 .کنم انرژی تخلیه

 

 و  نشست کنارم و اومد طرفم به و پاشد مبل روی از سری کامدین

 هامشونه دادن ماساژ به کرد شروع ممکن حالت ترین بامزه به

 

 دیدتج با و کنه نگاهم اخج با اشکان که بود شده باعث بلندم صدای

 بگه خاصش

 

 ماست؟ یعهده به باال یهطبق نظافت چرا کنیمی فکر-

 

 کنیم؟می کمکش هاظرف شستن و آشپزی توی یا

 

 �🤦🤦�زمـــــــــانــــافســـــــــون �🤦�



 نداریم حق اینکه وجود با چون بیاد فشار روش خوایمنمی چون-

 هب که کردیم رو تالشمون تمام اما کنیم استخدام جدید خدمتکار

 نشه وارد فشار صاحبه

 

 دهنمی اجازه که یهمسخره فکر طرز چه این گرفت؟ خدمتکار نشه-

 بگیرید؟ خدمتکار

 

 شستن ظرف بفهمه که شسته استکان یک حاال تا خانتون ارشان اصال

 چی؟ یعنی

 واستاده؟ گاز پای حاال تا اصال

 

 بار بایدن بیماره صاحبه میدونستید خوبه خونه؟ این تو کرده چیکار

 تید؟گذاش تنهاش اونوقت کنه بلند سنگین

 

 یهگوش فقط شما کنهمی حالش به کمکی چه شماها کردن کار مگه

 کنهمی تمیز اون و عظمت این به عمارت این گیریدمی و کار از



 

 میزت رو جا همه و میاد خدمتکار یکبار یهفته میدونستم اینکه با

 .یرمبگ نادیده رو این که بود قدری به عصبانیتم هم باز اما کنهمی

 

 نبودم هم بقیه مبهوت نگاه و آبرو و چشم جهمتو حتی 

 

 

 سراغ رفتید خودتونم و اینجا انداختیت متری هزار عمارت یه-

 کاراتون؟

 "کنیممی کمکش کارا تو ما"

 

 .کردمی نگاه میاوردم در اداشو که  منی به باز دهن با اشکان

 

 

 رو شخصیتون از بیشتر یکم حاال شخصی کارای فقط شما اقا نه-

 دیو لطف به کنیدمی که هم ازدواج الحمداهلل همین یدیدم انجام



 زهاجا طرف  خانتون ارشان"گفتم طعنه با"هااااا ببخشید خانتون

 برداره صاحبه  دوش از یکباری اون بلکه نداره و عمارت به ورود

 

 ...خرای نره نکنید کمک الهی"کنیممی کمک ما"

 حرف که نطورهمو غضب با آوردم در و اشکان ادای کج دهن با

 ینجاا کردمکی برخورد سفتی جسم به اما برم که برگشتم زدممی

 گذاشته؟ دیوار

 

 رشانا آبی هایچشم توی شدم مات که  برگشتم عقب به تعجب با

 

 

 هاا اومدم ابرو و چشم خیلی-

 

 یرهچه رفتم عقب قدم یک بهت با شنیدم که و کامدین ریز صدای

 یک داره صدق که بود هیوالیی شبیه بیشتر نبود دوستانه اصال ارشان

 بخوره و ادم



 

 

 برید؟می تشریف جایی-

 

 

 توچهبه...چیزه...اره...نه...من-

 

 مهه هین صدای بلکه من تنها نه شدنمی تر درشت این از هامچشم

 مبهوت ارشان نگاه و شد بلند

 

 گفتی؟ چی-

 

 

 ندید با و انداختم سالن به نگاه یک...جان به هیچی بخدا هیچی-

 :گفتم تند بود، زده خشکش ها پله روی که سهراب



 

 نگفتم هیچی سهراب جون به-

 

 

 انداشته شوهر جون تیغی؟ جوجه چرا من جون-

 

 .شد متوقف زمان انگار ارشان روی برگشت درد با نگاهم

 هزمزم رو کلمه یک تنها�🤦🤦�زمـــــــــانــــافســـــــــون �🤦�

 کردم

 

 ببخشید-

 

 .رسوندم صاحبه واحد به رو خودم و بیرون زدم تعمار از سرعت با 

 



 دلیل دیگه حاال شدم آوار در پشت و کردم قفل سرم پشت در

 سمار رو من که بود شوهری بلکه نبود وضعیتش و صاحبه هاماشک

 میزنه پس و نیست یادش

 

 .برد خوابم در همون پشت که کردم گریه و ریختم اشک اونقدر

 

 توی و کردم باز چشم خماری با مصورت روی دستی حس با صبح

 غرق  ارشان هاییشمیآبی

 

 شو بیدار دراز زبون یدختره-

 

 اتانس-

 

 

 ببینم پاشو کیه اتانس-

 



 پشت با و زدم پلک بار چند بینممی خواب کنم فکر نشستم گیجی با

 دست

 

 جاش از ارشان متمسخر یچهره اما کردم باز و  مالید هاموچشم 

 نخورد تکون

 

 

 که یستمن خواب-

 

 اومدم هوش به بلخره لطفاانگار شید بیدار ندارید تشریف خواب نه-

 :گفتم که

 

 بله؟-

 

 دیگه؟ بیداری-

 



 

 قفل در هب برگشتمو خشکیده کمر کنیبامی چیکار اینجا شما بیدارم-

 کردم نگاه

 

 

 تو؟ اومدی چطوری قفله که در-

 

 قفله شما لطف به بله-

 

 بشی؟ ما یخونه وارد داد اجازه بهت کی اصال اومدی؟ چطوری خب-

 

 

 درضمن دارم احتیاج و کسی یاجازه امخونه به شدن وارد برای من-

 مهمانی فقط شما نه ما یخونه

 



 دادم تکون رو امشده خشک بدن و ایستادم تخسی با

 

 

 کنممی زندگی اینجا منم و است صاحبه خونه اینجا-

 

 مانیمه هم تو و منه خونه باشه اون خونه اینکه از قبل-

 

 

 ...من و اونهیخونه که فعال-

 معنی به رو بهمدستش نگاه بدون ارشان

 

 :گفت و زد چرخی خونه توی و آورد باال سکوت 

 

 دیگه یههفت دو یک احتماال شه عمل باید پاش بستریه فعال صاحبه-

 یطرف از خوابیمی و خوریمی مفت و بیکاری که هم بشهتو مرخص



 فکر خیلی دیشب همین برای گرفتنی خدمتکار و صاحبه نگران هم

 .کردم

 چیه؟ بدونی خوایینمی رسیدم مطلوب ینتیجه یک به و

 

 ی؟نتیجه چه-

 

 

 و خورد و جا پول اینجوری یخونه این خدمتکار تو امروز   از خب-

 میاری در میدیمم بهت که خوراکی

 

 بر و رفتمی نفسم شدمی خارج ارشان دهن از که یکلمه هر با

 .میمیردم و میمیرم من جمله هر با گشتنمی

 

 شساعت به نگاهی ارشان�🤦🤦�زمـــــــــانــــافســـــــــون �🤦�

 :داد ادامه و انداخت قیمتش گرون رولکس



 انهصبح میز میام روی پیاده از من تا شده شروع االن همین از کارت-

 باشه اماده

 .شدم تنش ورزشی لباس متوجه تازه

 

 جام سر شده خشک و نزنم حرفی هیچ که بودم متعجب اونقدر

 .بایستم

 

 

 اینکه و زنیممی حرف کاریت ساعت و کار به راجع برگشتنم از بعد-

 بدم رو حقوقت چطوری

 زده یخ وجودم تمام و نمیزنه قلبم کردم حس

 :گفت و گرفت هدف رو گشادم هایچشم حسش بی نگاه

 

 کنار برو-

 ردک لب زیر نوچی شانار که دادم تکون نفهمیدن معنی به رو سرم

 زد کنار رو من و



 شبزرگ هایدست قدرت با امشده خشک جسم گفت میشه تقریبا

 .شد پرت یگوشه به

 

 باز و در قفل بود کرده دفن حرفاش زیر رو تنم که منی خیالبی اون

 :گفت و کرد

 

 فتس زیاد خورممی هم نیمرو آ کن درست پنکیک من برای راستی-

 اشهنب خام هم زرده نشه

 کاهو با و کن اتشی برام باشه فریز توی باید بوقلمون گوشت رولت

 باشه سبز چای حتما هم چای کن درست ساندویج گوجه و

 

 دلتنگی جنس از زنی شدن آوار ندید و رفت و زد رو حرفش ارشان

 رو

 بزرگ اینه شدم متوجه تازه و انداختم اطراف به نگاهی گیجی با

 یک جبتع کمال در و رفتم طرفش به ویکنجکا با رفته کنار دیواری

 .دیدم کوتا راهرو



 

 تو؟ اومده اینجا از ارشان پس

 

 باشه اوکی دادم تکون رو سرم بار چند تایید با

 اشهب بگیری اننایده کنی تحقیرم کنی بازی که خواییمی تو اگه 

 امغریبه یک من نمیشناسی رو من بگی خواییمی

 صافیهان بی میدونم کردی شروع رو ازیب بد اما خان ارشان باشه باشه

 رصتف این نیست وقت چند صاحبه شد خوب کنممی فکر که حاال اما

 ازمبس ازت پدری بیارم در زانو به رو تو من که ارزشمندیه اما کوتا

 کنی هنگ هم خودت که اریامنش خان ارشان

 

 تک وت خواستمی دلم رفتم اشپزخونه به گذشتمو رو راه از غضب با

 نمک فکر ملین قرص شایدم بندازم تف  داده دستور که غذاهای تک

 باشه داشته کامدین



 با اتانس اینکه آوری یاد با کنه،نمی آرومم هیچکدوم نه اینها نه اما

 با دمز لبخندی پیروزی با داره حساسیت مشتقاتش انگور و درخت

 صاحبه سوئیت طرف به سرعت

 پیدا رو وم برگ و شده ریزف یغوره بسته گشتن کمی با و برگشتم 

 کردم

 

 

 یدیم نشون واکنش اینها خوردن با ندارم شک باشی اتانس تو اگه-

 

 به و زدم خبیثی لبخند�🤦🤦�زمـــــــــانــــافســـــــــون �🤦�

 برگشتم عمارت

 

 نارا سس بوقلمون گوشت رولت روی صاحبه بودم شنیده بار چند

 چای داخل این، از این خب داره هم غوره آب بودم مطمئن میریزه

 یزم کردن درست از اوکیبعد انداختم مو برگ دوتا و یک سبزشم

 .کردم نگاه شاهکارم به شاد لبخندی با صبحانه



 

 

 تیغی جوجه کرده چه اوووو-

 اتهعمه تیغی جوجه-

 

 میشه ناراحت عشقم تیرداد، جلو اینو نگی هوشه-

 میاد؟ بدم سهراب از گفتم

 

 از انگار نشست میز پشت کرده عرق بدن و اخم همون با سهراب

 .بود امده ورزش

 

 :گفت ریختمی چای خودش برای که حالی در

 

 اینجا؟ بیا گفت بهت کی-

 



 گفتن من از ها خودته پای خونت ببینتت ارشان

 شاه اینه گنمی که آش نخود انداختم بهش نگاهی چندش با

 :گفتم خیالبی و نشستم میز نهپشت شاهقلی بخشهمی

 

 من شه خوب صاحبه تا گفت کنم درست صبحانه بیام گفت ودشخ-

 بکنم کاراشو

 

 نگفتم مه رو این حتی باشم اش خونه خدمتکار گفته بهم که نگفتم

 .رفت و شد رد من غرور روی از تراکتور یک مثل که

 

 

 واقعا؟-

 اره-

 

 عجیبه-

 



 

 چی-

 هیچی-

 داغ وبوقلمون رولت و شدم بلند ماکروفر صدای اومدن در صدا به با

 .برداشتم رو شده

 

 هکل و سر چیدم و ارشان صبحانه و کردم  درست و ساندویج من تا

 .شد پیدا پسرا

 

 بش نصف خان دیو احتماال نبود بینشون ساره که بود اینجا جالب

 اشخونه فرستادتش

 

 با و کردندمی تعجب اشپزخونه توی من دیدن با پسرا از کدوم هر

 اینکه ارانگ شدمی برابر چند جبشونتع خواسته خودش اینکه گفتن

 یهحمل مثل براشون بکنم رو خونه کارای بخواد من از شخصا ارشان

 .بود ها دایناسور



 

 .داد جدیت به جاشو سریع هابچه بین شوخ جو ارشان اومدن با

 

 

 ...خانم از من-

 

 جون بابا اهید-

 

 

 که بلدی اهید خانم نه مگه کامدین داره زبون متر نیم خودش-

 هوم؟ کنی معرفی و وخودت

 

 اب اما بزنه جوونه هامچشم توی اشک شد باعث جدیش خشکو لحن

 کی فقط تمومه کارش دیگه دقیقه چند تا اینکه امید به حال این

 :گفتم و زدم اجباری لبخند

 



 قربان بله-
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 دین باد به سرتو باشه حواست اما کن استفاده زبونت از خوبه-

 

 خان چندش کردمی تهدیدم عمال

 

 

 به ور صاحبه مسئولیت بعد به این از اهید خانم گفتممی داشتم-

 .شد مرخص بیمارستان از اینکه از بعد صاحبه داره، عهده

 

 ازش تونهمی خانم گالب اونجا میره شمال به رو بهبودیش مدتی

 .میشه عوض وهواشم و آب کنه پرستاری

 

 اضیر تصمیمش از اما نمیشناختم گفت که رو خانمی گالب نکهای با

 بودم



 

 ...اینجا نمیشه داداش، اونجا چرا-

 

 اردو پرستار یک دمنمی اجازه منم تهران بیاد تونهنمی گالب نه-

 بشه خونه

 

 ...اهید خب-

 

 جان رایان کننمی رسیدگی خونه هایکار به ایشون-

 

 نز مرتیکه ابادته و جد هفت کلفت دوختم چشم بهش غضب با

 خوشتیپ اکبیری نشناس

 

 داداش ماست مهمونه اهید اخه-

 جان شایان دهنت قوربون اخ



 

 

 هدار رو خونه صاحب حکم بمونه هفته یک از بیشتر که مهمانی-

 به ور دستش ارشان کنه باز دهن دیگه کس یا کامدین اینکه از قبل

 :گفت و آورد باال سکوت معنی

 

 ثلم بیاد که روزی تا پس دارند رو صاحبه فعلی جایگاه خانم این-

 ن،همی خورهمی کرده سرو ما برای که غذای از و میشینه میز پشت ما

 رو ام اگر بلکه نزدیکه خانواده افراد به نیست معنی این به این

 ممید ترجیح و ندارم اعتماد بهش اینکه برای تنها کنهمی همراهی

 ات کنیم شروع و بحانهص بهتره هم حاال باشه چشمم جلوی دائم

 اخونکن ها خوراکی به کمتر بلکه اینکه و نمرده گرسنگی از سهراب

 بزنه

 

 

 منی با ها؟-



 رو همه هاشحرف و جدیش رفتنگاه یقره چشم سهراب به ارشان

 به روعش سهراب استثناء به البته میلی بی با که جوری کرد پکر

 کردن خوردن صبحانه

 

 چای مخصوصش قوری داخل از دشخو برای اخم همون با ارشان

 گذاشت دستش کنار و. ریخت

 

 ینم بودم ریخته مو برگ کمی تازه فلفل همراه نیمروش  داخل من

 و انگور از اونم بدونم داشتم دوست اما بود شده یمزه چه دونم

 اتانس گفتمی پاتیس زمانها اون یادمه نه یا میاد بدش درختش

 یا گوران وقت هر گفت شدم پاپیچ که بعد  متنفره انگور از شدیدا

 و میشه ریوی گرفتگی دچار خورهمی رو برگش حتی یا شرابش

 با اصهبالف خورد نیمرو از لقمه یک که ارشان بکشه، نفس تونهنمی

 یاتفاق چه ببینم کردممی نگاهش چشمی زیر زد پس رو ظرف اخم

 ربزو لقمه جویدن با و زد گازی ساندویجش از بالفاصله میفته،

 هک بشقاب توی کرد پرت صدا با طوری رو اش بقیه و داد قورتش

 .کرد جلب و همه توجه



 وردخ قلوپ یک تا برداشت چایشو فنجون سرخ صورتی با سریع

 .شد امخیره وحشی نگاهی با و بیرون کرد تفش

 ساله ۳۰۲۲ سگ توله شد تبدیل یقین به شَکم دیگه حاال

 

 یزم پشت از سریع ارشان�🤦🤦�ـــزمـــــــــانـافســـــــــون �🤦�

 :تگف خس خس با اومد طرفم به همه مبهوت نگاه مقابل در و  پاشد

 

 ....دا...عم....تو...تو-

 

 

 شده؟ چی ارشان-

 

 نگران و ایستاده پسرهام اومد ارشان طرف به سرعت به سهراب

 شدن جمع دورش

 سعی دادنش فشار با و گذاشت اش سینه روی رو دستش ارشان

 بکشه سنف کرد



 

 پدرم؟ با کردی چیکار-

 اعثب و ترسوند رو من بقیه پرسشی یچهره  کامدین اشکی نگاه

 گریه زیر بزنم وار دیوانه شد

 

 ...فقط....نکردم...ری...کا-

 

 

 دارن؟ انگور ها خوراکی این وای داره انگور-

 .کرد ترک و خونه اشپز سرعت به و گفت اینو بهت با اشکان

 

 رفت زمی طرف به سریع رایان

 دختر؟ شدی دیونه غوره؟ سس انگور؟ شیره لعنتی-

 انگوره؟ از ترکبیی امروز صبحانه  تمام نفهمیدیم چرا

 



 سنف زحمت با که بود ارشانی میخ نگاهم اما میشنیدم صداهاشون

 .کشیدمی

 

 

 رفتی؟ گوری کدوم اشکان-

 :زد داد سهراب جواب در اشکان

 

 اومدم اومدم-

 

 پولام و برگشت سرعتم همون با فتر که سرعتی همون با اشکان

 .داد سهراب به رو دستش

 

 .زد ارشان بازوی به رو امپول درنگ بی سهراب

 

 گذشتن سرعت به هادقیقه



 تو هیچکس شایان جز اصل در نبود اشپزخونه تو دیگه ارشان

 دو خودش بشینم، صندلی روی کرد کمکم شایان نبود اشپزخونه

 :زد پچ اروم و نشست زمین روی روم به رو زانو

 

 

 داره؟ حساسیت انگور به اون دونستیمی-

 هشب نداشتم جرائت حتی کنم نگاه هاشچشم به کشیدممی خجالت

 عمارت از بیرون کنن پرتم ترسیدممی  اره بگم

 کردم زمزمه اروم و زدم دریا به و دل حال این با

 

 اره-

 غذاش؟ تو ریختی چرا پس-

 

 بگیرم انتقام خواستم-

 

 انتقام؟-



 

 بیارم در خوراکمو و خواب جای پول باید کلفتم من گفت بهم بحص-

 .کنم کار باید همین برای

 

 :گفت و کرد نگاهم درشت های چشم با شایان

 

 محاله؟ گفته بهت ارشان و هاحرف این-

 

 .گمنمی دروغ گفت خودم جون به سوگند یزدان به-

 

 

 صاحبه؟ گفت بهت کی نخور قسم باشه-

 

 نه-

 



 :گفت اخم با و داد فشار رو زانوم شایان

 

 خبر هم  عمه حتی دونهنمی اینو کسی ما جز میدونی کجا از پس-

 ...تو نداره

 

 .شدم خیره بهش حرف پر نگاهی با شدم اوت ناک
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 کنی،یم رفتار ما مثل راحتی به اما داری فراموشی عجیبی تو ببین-

 مه انگار بگم چطوری ببین رو مقدسمون کلمات بلدی رو ما آیین

 !میگم؟ چی فهمیمی هستی؟ زرتشتی انگار مایی دین

 

 هستم-

 

 هستی؟-

 



 شدم دینش و کفر هم شدم آتانس زن که روزی از من

 

 

 اره-

 

 اومده؟ یادت چیزی مگه-

 

 بیارم یاد به که بود نرفته یادم چیزی واقع در

 

 

 نه-

 و چپ به سرش دادن تکون با بعد و کرد نگاهم گیجی با شایان

 :گفت راست

 

 !زرتشتی فهمیدی چطور بدونم خوامنمی من اصال خب نگو اوکی،-



 وارد که هایغریبه تمام با تو اومدن از قبل ما  عجیبه برام فقط

 واقع در نه کنیم دعوا نکه ببین جنگیدممی شدند،می عمارت

 عادت ام اومدمی بدمون ازشون اصل در دادیم،می نشون حساسیت

 گارد ما هم ساره سر حتی ادم تعداد همین به خودمون به کردیم

 شد یرپ بشه ما از عضوی تونهمی ساره کرد ثابت تا سپهر گرفتیم

 از نگارا جور یه خب تو اما کنه قبولش نتونسته ارشان هنوزم ببین

 مایی

 با حاال و شده گم وجودش از یتیکه که پازل یک مثل ما، از بخشی 

 با هم ارشان حتی عجیبه یکم  این میشه، کامل پازل دنشش پیدا

 عوض رو حرفش بارها اومدی تو که روزی از اون اومده کنار   بودنت

 مارتع تو اینجا کجایی تو االن اما بمونی اینجا نداری حق گفت کرده

 اما نذار عمارت تو پاتو گفت بمونی داد اجازه محدودیت، بدون

 نهامونت  صاحبه که نیست باری اولین این بیای تونیمی گفته امروز

 عربستان رفت ماهم یک حتی رفته زیارتی های سفر اون ذارهمی

 زج کردیممی کار تقسیم  شرایط این توی اهلل، منزل دیدار برای

 و کنهمی تمیز رو اینجا میاد بار یک یهفته که خدمتکاری همون

 شدهن محیط این دوار یغریبه فرد هیچ میرسه حیاط به که باغبونی



 اصدت از هستند هنوزم بودن نظر زیر هامدت اینجا که افرادی تمام

 انگار جادوگری تو تو، اما باشن اینجا تا شدن رد فیلتر

 کوتا ارب دو نه هم بار یک تو برابر در نمیشه دوتا حرفش که ارشانی

 ...اومده

 .بود این صبحشون اول تعحب دلیل پس

 

 

 ایجاد ما یهمه توی آشنا حس یک ودتوج برامون عجیبه اینا-

 اقعاو انگار فهممنمی احساساتمو راستش، چیه دونیمنمی اما کنهمی

 یدمتد وقتی فهمیمی عجیبه اینها نزدیکتر هم شاید مایی خواهر تو

 ...برگشته طوالنی سفر یک از امخانواده از عضوی کردم حس

 تاررف چطور با ستیدونمی اول روز از تو کردم دقت رفتارت روی من

 ....میشناسی رو ما انگار کنی

 

 و ها اون من اصال در�🤦🤦�زمـــــــــانــــافســـــــــون �🤦�

 .رفتممی پیش امغریزه حس اساس بر بلکه نمیشناختم



 

 رو جیگرم کلماتش عجز کردم نگاه شایان سردرگم هایچشم به

 :گفتم تعلل با کرد،می خون

 

 منید یخانواده شما-

 

 

 ...سپهر که نسبتیه این خب-

 

 

 دمنی یخانواده واقعا داده بهم سپهر که نسبتی از جدایی شما نه-

 

 :زد لب و کرد نگاه هامچشم به مستقیم شایان

 

 چیه؟ منظورت-



 

 نزنن بهم انگ که بگم چطور دونستمنمی دقیقا

 

 

 ثلم هم تو  بگم بهت اگه کنی؟ باور که بگم کجاشو بگم؟ چی-

 دیونه؟ میگی بهم امخانواده

 

 

 ...یا ما یعنی ات؟خانواده فهمم،نمی من خانواده؟-

 

 

 ...هامخون هم برادرم مادرم و پدر نه-

 

 ببینم رو اومد در شایان سر روی که هایشاخ تونستممی



 بودم دهز شاید بزنم حرف یکی با داشتم دوست بود پر دلم اینحال با

 دروغ انگ بهم و بدمشون دست از ترسیدم شایدم  اخر سیم به

 :کردم زمزمه درد با سریع که بزنن گویی

 

 ... قبل سال چند من  ببین چیز، همه بدم توضیح باید-

 

 کشید رو دستم و ایستاد سریع شایان

 

 بیرون بریم پاشو کن صبر-

 :پرسیدم گیج

 چی؟-

 

 چی هممفنمی نکن فین فین انقدر شه عوض حالت بزنیم قدم بریم-

 تو بگو  رفتیم که بیرون قفله مغزم دارم ازنی ازاد هوای به گیمی

 !هستی؟ کی دقیقا

 



 یک به تنها شایان حرصی لحن به جواب در

 .کردم اکتفا "باشه"

 ینکها از بعد رفتم سالن سرویس طرف به  حسی بی و   گرختی با

 تعمار از شایان، ندیدن با اومدم بیرون و شستم و  صورتم و دست

 توی و هاشدست که حالی در بود ادهایست ورودی در دم زدم بیرون

 .بود خیره نماآب به و   بود کرده شلوارش هایجیب

 

 

 خب-

 زنمب حرف من بود منتظر شایان و بودیم نشسته هادرخت الی به ال

 

 

 داری؟ اعتقاد مرگ از بعد دنیای و تناسخ به-

 

 :گفت درنگ بدون شایان

 دارم که معلومه-



 

 

 داری اعتقاد که خوبه خوبه،-

 

 به شد باعث و داد هل رو من دعوا یک توی برادرم قبل سال ندچ-

 ماک توی من جسم که سالی یک توی سال یک مدت بع اونم برم کما

 .بودم شده تناسخ دچار اصل در من بود

 

 

 !تناسخ-

 

 روح جایی به جا-

 

 بگو دقیق میدونم اینو-
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 گوب دقیق میدونم اینو-

 

 

 جسم توی و رفت قبل سال ۳۰۲۲ به روحم شدم تناسخ دچار من-

 ارشد یفرمانده که اتانس،کسی فرمانده همسر اریانا جون بی

 یپایان هاینفس و بود شده حمله اریانا به  رفت بود شاه خشایار

 .دنیارفتم اون به من و شد عوض هامونروح که کشیدمی رو مرگش

 

 

 انسات کنار یکسال هم من  شد باعش و فتادا زیادی هایاتفاق اونجا-

 و شدیم عاشق... شدم عاشق  کردیم دعوا کردیم بحث کنم، زندگی

 .شدم مادر

 

 

 ؟؟؟؟؟....مادر چی؟-



 

 و دبپرن بودند درخت اروی که یپرنده چند شد باعث شایان فریاد

 کنن پرواز

 

 

 داشتم پسر یک من اره-

 گفتم اومدن بهوش از بعد بارها من مرده هم اتانس کردممی فکر

 ظحف برای و ام دیونه کردند فکر امخانواده اما دارم پسر و شوهر که

 تهران توی تیمارستان یک به رضویخراسان از رو من ابروشون

 با بود خودش دیدم و اتانس پنجره پشت از اتفاقی اونجا اوردن

 بود محال بودم کنارش روز و شب که منی برای قیافه همون

 نشناسمش

 

 وخب ببینمش بودم منتظر روز هر شدم دیونه واقعا روز اون از

 و کردم فرار تیمارستان از که بود اونجا دیدمش روز یک بلخره

 .اومدم شما خونه از باالتر خیابون چند تا دنبالش



 

 دیونه وت کنی؟می شوخی باهام داری تو کنی؟می شوخی کن ایستپ-

 بودی؟ بستری تیمارستان! بودی؟

 

 :بزنم لب غم با شد باعث شایان ناباور و عجبمت لحن

 

 هوشبی زایمان سر یهو عاشقم میگم من اما ام دیونه که میگن-

 رممپس حتی من بودم خودم دنیای توی که اومدم بهوش وقتی و شدم

 نمیشی؟ دیونه باشی تو ندیدم رو

 

 ....آهید-

 پرسید ریز چشم با و کرد مکث شایان

 

 چیه؟ اسمت-

 

 من افسون یا من شیدای گفتمی بهم نساتا اما ساریکا-



 

 .اشناست اسم این چقدر... افسون-

 

 

 .خوردیم پیوند بهم ما یهمه شایان اشناست ماها چیز همه-

 

 

 اتتذ شبیه شیرینه دارمش دوست....افسون...اینطوریه واقعا انگار-

 چشماش با که اونا از خوبها اون از بدجنساش از نه جادوگری یک تو

 نکنمی محسورت

 

 :گفت که خندیدم شایان طنز لحن به

 

 کردی؟ پیدا و اتانس اش ادامه  خب-

 



 :گفتم و کشیدم آه حسرت با

 

 هک روزی اما برسم اتانس به محاله دیگه کردممی فکر اولش نه-

 ...دیدمش

 

 

 ....اینج همیشه نمیری بیرون خونه از که تو کجا؟ دیدیش-

 

 کرد نگاهم ناباور شایان

 

 رهندا امکان این نه-

 

 

 خودشه-

 :پرسید ترس با و احتیاط با



 

 !!ارشان؟-

 

 

 اره-

 

 زد؟ خشکت دیدیش وقتی همین برای-

 بود شده متوجه پس

 

 اره-

 

 

 کنی؟می شوخی من خدای-

 

 کنهمی شوخی که ام کسی شبیه االن شایان-



 

 ارشان اتفاقی تیمارستان توی تو یعنی باورش سخته یکم خب نه-

 پیش سال ۳۰۲۲ که مردیه شبیه اون یعنی من برادر دیدی رو

 کنه؟می زندگی

 

 

 هاش حساسیت حتی خودش خود خودشه اون اما نشه باورت شاید-

 اونه شبیه هم

 

 داشت؟ حساسیت انگور به آتانس-

 

 نبود هم انگور درخت یک عمارت کل تو بود متنفر اره-

 

 

 تانسا االن یعنی فهمم نمی رو منظورت من باشی جدی تونینمی تو-

 ؟ ان شبیه فقط یا رننف یک ارشان و



 

 دونمنمی شده ایجاد تناسخ اومده دنیا این به مرگ از بعد اتانس روح

 چیزی همچین یک

 

 

 ممکنه چطور-

 تناسخ به گفتی-

 

 

 اما شهب عوض اخالقش باید باشه داشته ماهیت تغییر اگر نه این نه-

 نداره رفتاری تغییر هیچ ارشان

 

 اونم برای ممکنه داشتم یاد به و اریانا های رفتار و خاطرات من

 بر ور رفتارش خب و داره یاد به و جیز همه باشه افتاده اتفاق همین

 میده قرار اون اساس

 تصورمه فرای این افسون ببخشید... اهی شدم گیج دونمنمی



 

 ...بدونه رو رازم کسی ندارم دوست اهید بگو-

 

 بعد ولی اوایل اون بودم شده گیج هم منم کنممی درکت راستش

 .کردم عادت

 

  

 پسر یک فقط یا داری؟ شوهر و پسر اونجا االن تو یعنی-

 کدوم هیچ-

 

 شمنمی متوجه-

 

 وت مردنم واقع در رفتنم از بعد سال پنج شدم متوجه من راستش-

 سینه از ور قلبش و کشتند رو اتانس دنیا این به برگشتم و دنیا اون

 ...کردند گور به زنده رو پسرم و آوردند بیرون

 



 

 .....چی-

 .آزرد رو گوشم شایان بلند فریاد

 

 مردن؟ شوهرت و پسر-

 

 کنه درگیر رو صورتم اشک دادم اجازه و بستم چشم درد با

 

 مردن-

 

 ول و ودب کرده گلوم بند رو مشتش لعنتی بغض کردم تایید فقط

 .کردنمی

 

 

 نکردم لمسش حتی من و مرده پسرم شاه...مردن اره-



 

 

 گلم ابجی هیش کنم ناراحتت داشتمن قصد ببخشید عزیزم هیش-

 حمایتگرش هایبوسه و شدم زندانی شایان درشت بازوهای بین

 خورد موهام به بارها

 

 

 رمب گذشته به دارم دوست برگردونم زندگیمو خواممی فقط من-

 چرا دونمنمی نمیشه اما

 

 فقط من برگردیم بشه شاید بیارم بدست و ارشان اگر کردم فکر

 ...خوادمی زندگیمو دلم

 

 ارو دیوانه شد باعث و شد منفجر گلوم توی سنگین یگلوله اون

 زدم زار و گرفتم مشت توی رو شایان پیراهن گریه زیر بزنم



 هک کرد صبر انقدر و فشرد بغلش توی رو من حرف بدون شایان

 .بشم آروم

 

 

 ...زود خیلی میشه، درست چیز همه-

 فتهمی اتفاق این هم ارهدوب شدید هم عاشق بار یک اتانس و تو اگر

 عزیزم نکن گریه پس

 

 ...میترسم....من ترسممی-

 

 

 رفتی رو راه نصف االنم همین تو بشم قوربونت اخه چی ترس-

 ...شکسته رو دفاعیش هایسد از خیلی تو برابر در ارشان
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 «کلدانای»

 

 دلداری به هایشلب فشردمی را دخترک لرزان تن بازوانش

 .شد زندانی خاطرات انبوه میان در جایی ذهنش و گشودن



 

 د،ش رو رو زیر زندگیشان چیز همه مشکوکی طرز به که روزها همان

 پدر مرگ از که سال سه از بعد خانوادگیشان وکیل که روزها همان

 تمبیس دهه ابتدای در  که امد ارشانی سراغ به گذشتمی بزرگش

 .بود اش زندگی

 یک حامل که مکتوب سند یک داد، را ریپد زمین یک نوید و امد

 هشد ثبت ارشان نام به که هکتاری چند زمین بود همدان در زمین

 ارشان جز گاه هیچ که نامه یک و بود، ارشان االرث سهم تنها و بود

 پسرهای دست ارشان که بود روزها همان نخواند را متنش کسی

 یخانه به رفت همدان به صاحبه همراه و گرفت را بزرگش و کوچک

 برای جایی که عمارتی زوال، و انزوا به رو عمارت اجدادییک یا پدر

 تنش به را ساختمان بودن مخروبه پیِ ارشان اینحال با نبود زندگی

 باز ار آنجا از قسمتی بود آورده ناکجا از که یبودجه اندک با و مالید

 .کرد سازی

 حرف کام تا مال گفتنمی امدشان دلیل ارشان و گذشتنمی روزها

 .بود هایشثانیه پیشه تنها سکوت و زدنمی

 



 پشتی قسمت به کسی یاجازه بی رایان او که بود روزها همان

 شیطان بودند بچه خشکیده هایدرخت میان جایی رفتند عمارت

 بسازند، تیرکمان و کنند پیدا چوب خواستندمی

 

 ارشان  از تر صالبت پر روزها این ارشان داشتند، ترس

 ....بود خردسالیشان

 

 ارشان  از تر صالبت پر روزها این ارشان داشتند، ترس

 وجود اب که یگونه به بود شده تر جدی و تر اخمو بود، خردسالیشان

 راسانه دستوراتش زدن باز سر از داشتند او به که نهایتی بی عشق

 غییا کودکان انها از نوجوانی و کودکی شور که کنند چه اما بودند

 .بود ختهسا

 مارتع از مترها که رسیدن قسمتی به باغ در وگشتن زدن چرخ حین

 یچیه از تهی زمین یک گیاهی پوشش نه و داشت درختی نه بود دور

 در به را خودش کنان مویه رایان دل در ترس برایشان بود عجیب

 .کوبیدمی دیوار و

 



 شبیه کمی فقط کمی او بود هاحرف این از تر سرکش شایان اما

 به پا آرام داشت، را برادرش غدی و شجاعت همان بود ارشان

 ایه سنگ از چینی دور  با  زمین فضای گذاشت شکل دایره میحطی

 پدر دهخشکی باغ دل در دقیقا باید چرا بود شده جدا باغ بقیه از کوتا

 باشد؟ هیچی بدون بزرگ دایره یک بزرگش

 کی رسید که ایرهد مرکز  به  کودکانه سئوالهای از بود پر فکرش

 جوهر با رویش که سنگ جنس از سکو یک دید را کوچک سکوی

 قتو را این شایان جوهر نه بود تازه خون بودند نوشته متنی قرمز

 کشکل رویش خون با کسی االن همین انگار فهمید ها متن ان لمس

 ستد شده محسور فهمید نمی آن چیز هیچ که متنی باشد کشیده

 پیچید سرش در صدای ناگهان و زد متن بر

 

 لد بر شاهان جنس از پاک خونی که شکندمی طلسم وقتی تنها"

 قربانی و رود فرو خاک بر مهران  نسل از فرزندی و بریزد سنگ

 "شود

 بود دهایستا دایره بیرون که رایانی از یا بگوید چیزی انکه از پیش

 به را شسر مرئی نا دستی ناگهان نه یا شنید را صدا هم او ایا بپرسد



 دنیا کرد حس پیشانیش از گرمی مایع شدن جاری با کوباند، سنگ

 کشاندمی خاک دل به را او کسی و شد خالی پایش زیر

 شد؟ چه االن امد جلو قدمی بود دیده که آنچه از شده خشک رایان

 به ار سرش کسی چه و چگونه گشتمی بر سمتش به داشت شایان

 د؟کر نشست زمین چطور و کوباند سنگ

 باعث و داد تکان را اش شده خشک جسم خاک ریزش صدای

 .شد اش کننده کر های جیغ شروع

 

 ودب کرده رو و زیر را باغ که بود ماه دو به نزدیک بود عصبی ارشان

 ود،ب کرده ذکر محرمانه نامه در  بزرگش پدر که یگنجینه از خبری

 .زد تیرش سیگار به پوکی  خشم همان با نبود

 بر زیاد فاصله از هم آن رایان وار دیوانه های جیغ یصدا ناگهان

 این مه سهراب بلکه او تنها نه فشرد را قلبش و نشست دلش و جان

 شنید را ها جیغ

 

 رایانه؟-



 پرسید را این متعجب

 

 کجان رایان و شایان-

 

 داشت آغوش در را خردسال کامدین که سپهری سر بر سهراب

 جست،یم را پسرها احوال و کشیدمی فریاد

 تنها برادرش جیغ صدای کرد دویدن به شروع درنگ بی ارشان 

 و رساند صدا منبع به را خود بلند های گام با کردمی خون را دلش

 .است خیره ینقطه به و کشدمی فریاد وار جنون که دید را رایان

 زدمی ذوقش در خالی تو میدان یک و نبود شایانش نبود شایانش

 

 اتش قلبش و  گرفت نظر زیر را کرده تنشس زمین شده، خشک

 گرفت

 



 که روز همان دید سال ۶ از بعد را پدرش که روز همان از دقیقا

 درپ سراغ به بغلی بچه پسر یک و ناز دوقلوی کودک دو با پدرش

 .کرد پول ادعای و امد بزرگش

 میزد دید را اشنا یغریبه مرد  در پشت از او که روزی همان درست

 شد پدر رفت،می غنج کودکان نآ برای دلش و

 یخواب هم حاصل پدرش قول به و نبودند مادرش از که برادرانی پدر

 بود هایش

 اویی هب اعتنا بدون دلی سنگ با پدرش که فرزندانی برای شد پدر

 :فتگ بزرگش پدر به به رو و کرد رها بود اش خیره دلتنگی با که

 

 دازبن یا دار نگهشون یخوایمی ندارم من و دارن خرج سگا توله این-

 .نیستند مهم برام سگ جلو

 روز همان ریخت اشک جانسوزانه چه پدرش روی دنبال کودکان

 حاصل که شکسته دلی با ارشان وقتی شد تلفن به دست بزرگش پدر

 کندمی چه پرسید بزرگش پدر از بود پدرش اعنتایی بی

 



 این و دبیاین که پرورشگاه به میزند زنگ گفت جوابش در پیرمرد

 ببرند را کودکان

 

 را پدرش هایحرف و بود سالش ۲۰ نبود بچه امد جوش به خونش

 برادر رب بود تایید مهر پدرش به برادرانش شباهت بود شنیده واضح

 .بودنشان

 پیرمرد جلوی شاه یک یمغرورانه جسم همان با داغ سر همان با

 کرد سپر سینه و ایستاد خودخواه

 

 

 مکان من خون هم برا نیست الزم شما پدرشون و مادر میشم خودم-

 کنی پیدا

 زد پیرمرد وجود تمام بر را خالص تیر و گفت

 

 ردیم برانگیز تحسین نگاه ندید و رفت و کشید را راهش و گفت

 .بود کشته را مردانگی پیش سالها که



 در را اشکان شایانش رفت شیرین دوقلوهای ان سراغ روز همان

 تدس رایان بود، جاری هایشاشک کنان فین فین و گرفته آغوش

 این مهر بود کرد حلقه برادرش پهلوهای دور را کوچکش های

 نشسته آریامنش یساله ۲۰ پسرک جان و دل بر عجیب کودکان

 بود

 

 را تپلش کوچک های دست و گرفت گارد ترسیده شایان رفت جلو

 .گرفت ارشان مقابل به برادرانش حفاظت برای

 .بود خودش شبیه عجیب برادرش مهابا بی و شیرین دل ته از خندید

 

 و زد زانو گریان کودک جلوی مغرور ارشان زد زانو شایان جلوی

 سنگر و شایان لرزیدن دید گرفت دست در را تپلش های دست

 را رایان گرفتن

 

 

 بزرگت، داداش ارشانم من-



 اب شد خیره آبی چشم پسرک به متعجب و ماند باز کودک دهان

 .بوسید را برادرش کودکانه هایدست برد جلو سر ندلبخ همان

 اهنگ  امنیت حس که شایان کرد جاری نگاهش در را محبتش تمام و

 را خود داشت اطرافش در که یاضافه حجم همان با دید را ارشان

 سال هفت و شش روز ان از حاال کرد دفن ارشان بازوان میان

 درشپ پسرهای خرج رانهپد بلکه برادرانه نه او که سالهای میگذرد

 .کرد

 

 اورد در بهت از را او سهراب رایانصدای کو شایان کو شایان رایان-

 کجاست؟ شایانش

 و نگس از بود پر که گودالی پرید گودال درون به ترس بی مهابا بی

 را برادرش جان نیمه جسم خاک و آجر و سنگ انبوه میان گلوخ

 ودب عصبی کشید بیرون آوار میان از را او و رفت طرفش به و دید

 الشدنب روزها که یدریچه حتی که گیج آنقدر دلنگران و ترسیده،

 ندید را بود

 ودب ندیده دیگر آسیبی سرش جز بود سالم پسرکش شکر را خدا

 یپیشان بارها بود سیبری هایکوه از سردتر روزها این که ارشانی



 بند ها هبچ این به جانش رفت اش صدقه قربان و بوسید را برادرش

 .میداد جان میرفت کدامشان هر دست به خار بود
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 یانم در کامدین و دستش یک میان در شایان بودن نشسته هم دور

 بود دیگرش دست

 

 بقیه به توجه بدون و شد اتاق وارد هم در های اخم با سهراب که

 :گفت

 

 سیمانی در یک دره یک اونجا-

 داد نتکا سری گیج نفهمید را منظورش

 

 اره؟ بودی در همون دنبال تو -

 همدان؟ اومدیم یهو همین برای

 دهکر پیدا را گنجینه به یابی دست راه سهراب افتاد هزاریش دو

 .بود

 

 کجاست؟-

 



 ...عتیقه سنگی در یک دره یک زمین زیر افتاد شایان که جایی-

 

 یزیچ توانستنمی دیگر نشست بقیه کنجکاو هایچشم در نگاهش

 کند پنهان را

 

 کنه رو و زیر و زندگیمون تونهمی که اینجاست گنجینه یک-

 

 داد تکان ندانستن به سری فقط سپهر جواب الدر...ط-

 

 گفته بزرگ بابا که چیزیه این دونمنمی-

 :گفت زده بهت صاحبه

 

 ...ماد نکنیم خبر دولت نباید میگم-

 تاخت او بر ارشان ننشسته کرسی به حرفش

 



 ام کنار اینجایی اگه فهمهنمی چیزی کسهیچ... صاحبه هیچکس-

 !افتاد؟ نکن خرابش بهتِ اعتماد خاطر به فقط فقط

 دوست دید که بارانی روز همان از را پسر این داد تکان سری زن

 پسر را، او داد ترجیح پس کردمی انگولک را مادریش مهر داشت

 .ندهد دست از را سختش اما مهربان

 به درفتن دریچه سمت به پسرها تمام کامدین و صاحبه جز بعد روز

 یبرا انهاست کمال و تمام حق هست چی هر گنجینه این ارشان قول

 پسرها تمام

 

 یدشا قدیمی خیلی قدیمی اجرهای و گلوخ و سنگ از بود پر گودال

 ساله ۳۲۲۲ شاید ساله ۲۲۲۲

 مسال جان پسرکش که کرد شکر مرتبه هزاران را خدا دل در ارشان

 ...برده در به

 یاضافه چیز هر از عاری را گودال روز دو از بعد پسرها کمک با

 بازش چگونه دانستندنمی که سنگی در یک و بودند انها حاال کردند

 کنند



 را یدکل جای که بود سپهر این اخر نیافتن چیزی گشتند را جای هر

 .کرد پیدا

 

 ناپیدا سویش ان که سنگی  در یک روی به رو کوچک جوان چند

 .چیست دانستندنمی که کلیدی و نامعلوم و بود

 

 گوشش در وار اکو سهراب هایحرف انگشتره یک جای شبیه-

 انگشتر؟  پیچید

 

 ارشان اینجا بیا"

 

 بزرگ پدر بله-

 

 بگیر اینو-

 زده قشن اشچنبره تن بر زیبایی به که شد انگشتری مات نگاهش

 .بودند



 

 

 کنم چیکارش انگشترتون-

 .گذاشت کودک هایستد در را انگشتر پیرمرد

 

 

 تو از بعد به االن از انگشتر این کن قایمش-

 من؟ از-

 

 باهوش اما خردسال بود بچه

 نکنی جداش خودت از وقت هیچ توهه از اره-

 

 "...چشم-

 .نکرد جدا خود از را انگشتر آن سال سالهای و گفت چشم

 



 .درخشیدمی انگشتش میان در که انگشتری

 میزد یقرمز به دل حاال کبودش سنگ

 اردو و کرد خارج دستش از را انگشتر احتیاط با کلید بود خودش

 کرد کلید جای

 را خاک دیزیا بسیار میزان و رفت کنار به سنگ که نکشید ثانیه به

 سالها شده باز در این که باری آخرین از انگار پاشاند اطراف به

 گذردمی

 

 اشهنسی تخت ارشان دست گذاشت جلو قدمی تخسی با که شایان

 گرفت قرار

 

 نشده خشک سرت خون هنوز بچه جات سر بتمرگ-

 کردم پیداش من اما-

 

 شایان-

 



 .کند نشینی عقب برادرش تا بود کافی هشدارش

 

 

 ارشان کنیم چیکار-

 

 

 سال ۳۲۲۲ شایدم ۲۲۲۲ برای احتماال جا این است تله پر احتماال-

 فکر ولی ،بخونم تونمنمی نوشتن میخی خط با در روی باشه پیش

 توش رفت راحت بشه نکنم

 بگیر یسم تیرهای از تله از بود پر دفینه به منتهی سالن داشت حق

 هک بود مردی مرگبارارشان گاز شدن رها و زمین شدن ور شعله تا

 .ودب رفته جایی هر عتیقه قاچاقچیان پای به پا را عمرش از سال یک

 

 .بود خالف همین روزهایش این درامد منبع اصال

 



 یرمس کنندمی باز را راه دانستمی که ابزاری با و کرد دور را هابچه

 گشود را

 مدو در مقابل بود شد تله از عاری سالن تمام که حالی در بعد روز

 بودند ایستاده

 

 

 اون اب جنسش انگار در این نداره؟ جایی کنیم باز چطور و یکی این-

 فوالد یا اهنه؟  شبیه کنهمی فرق یکی

 

 نداد محل را سهراب ارام یزمزمه به

 

 سهراب افتاد اتفاقی اگر قدم بیست حداقل عقب برید هابچه-

 باش پسرها مراقب

 که درهای پشت آنهم اشخانواده یهمه اوردن بود دیوانگی

 را لجبازی رگ که کند چه اما باشد مرگ تله شاید سویشان

 .بردند ارث به بزرگشان پدر از یشانهمه



 پر قبلی مثل کرد در روی بر کنکاش به شروع پسرها شدن دور با

 میخی خط و نافهموم هاینوشته از بود

 تشناخمی را کلمات این دقیقا کند سکته یا دهد ارور انگار مغزش

 تنها بود شده بزرگ وجق عجق هایواژه همین میان کودکی از او

 او هب که بود زمانی میگرد او صرف را وقتش بزرگش پدر که زمانی

 نداشت؟ یاد به چرا آموختمی را کلمات این نخواند

 .کرد خواندن به شروع شتاب با

" 

 فرزندان از پس یایستاده مرگ دیوار پشت در و اینجای اگر-

 .هستم ایرانشهر شاهپور مهران نوادگان از رادمه منیمن

 

 دادشه فرزندش خدمتگزار و اتانس شاهزاده به وفادار و خادم

 

 و برادرش روزگاری هستم آتانس خون هم و مهران خون از من

 .بودم دشمنش مادامی

 



 مسوگند و ماندم من حاال کرد جدا باید که آنچه از مرا گیتی چرخ اما

 جان برای جان

 

 دارایم دادشه جان از حفاظت برابر در را جانم

 

 تا کن حفاظت گنجینه از اجدادت همچون فرزندم تو ای پس

 ....که مردی شیر تانس،ا همچون شود زاده تو از فرزندی

 "...که شیرمردی

 ار کلمات تامل کمی با بخواند را متن گذاشتنمی نامفهم هایواژه

 اورد یاد به

" 

 بزرگ و بود بخشنده داشتند هراس او از همگان که مردی شیر-

 دشمی یاد نیکی به مردمان میان و نکرد بدی کس هیچ به او مرد،

 سرشت پاک فرزند

 



 دشمنانش که مردی خشایارشاه ارتش ارشد ندهفرما و رادسپه 

 کشاندن مرگ کام به را او و افکندند بیرون سینه از را قلبش

 

 مال و جان وارث و حافظ اجدادت همچون من فرزند ای تو پس زین

 فرزند و گردد باز زندگان دنیای به اتانس که زمانی تا هستی دادشه

 .گیرد پس باز را همسرش و

 ینز بدان ام داده جان انتظارت به من که هستی سیک همان تو اگر و

 ندگیز خشنودی به و کن رفتار نیکی به جانی یک در روح دو تو پس

 .بستاند را روحت غم مگذار و

 یچه میدانم من که باشی آنی اگر تو و باشد پاک خون اگر تو خون

 .بود نخواهد بسته پاکت خون برابر در دری

 هب دادشه شاهپور پاسبان و شاه خشایار ارتش دوم فرمانده رادمه از

 "امندیده فرزند

 ست،ا قرار چه از داستان بفهمد تا کرد پایین و  باال را متن بار چند

 است دفینه یک اینجا زیاد احتمال به

 



 شجره عکس قبال او پدرانش پدر پدر از او اجداد از دفینه یک

 .بود دیده را اشنامه

 اتانس عموی پسر ادرمه بود، رادمه ینوه او

 ایساله که بود کرده چیکار رادمه دادمی مانور سرش توی فکر یک

 بودند؟ اتانس پسر یگنجینه محافظ نسل به نسل سال

 ؟کردن محافظت اینجا از سال هزاران که بود؟ چی در این پشت اصال

 و سکه چند از غیر مگر مهمه اونقدر چرا گنجینه این اصال

 است؟کوزه

 باش؟ دادشه مال و جان حافظ بود کرده ذکر دائم متن توی چرا

 

 میکشن؟ رو انتظارش هاشبچه تمام و رادمه که کیه اون

 شد؟ زنده و مرد میشه مگه اصال

 زد پس را بود در روی متن خواندن حاصل که اش اشفته افکار

 

 ...باشد پاک خون اگر تو خون-

 



 به را نامه این نخواند بزرگش پدر که داشته دلیلی حتما کرد فکر

 اوست اسم به هم ملک این حتی داده او به را انگشتر و آموخته او

 تامل با و انداخت بقیه کنجگاو یچهره به نگاهی شانه روی از

 خون؟ خون؟ برگشتخون؟

 .بود کرده سوراخ را مغزش خون یکلمه

 سوزش از زد چاک را دستش کف و آورد بیرون جیب از را  چاقو

 .خوردند چین اطرافش و لرزیدند آبیش ایهچشم بریدگی

 اماکشید کردمی فکر که کجا هر و نوشته روی بر را خونیش دست

 .نکرد احساس چیزی هیچ

 دست؟ یک اثر افتاد  در باالی گوشه به نگاهش

 

 و داد قرار جایگاه  روی را خونی دست همان بود ندیده را این چرا

 بوم....

 

 .شاندک خلع به را او آباد کجا نا از یدست و شد سیاه پیرامونش دنیای

 



 از سر چطوری بود غار داخل االن او کرد نگاه را اطرافش متعجب

 آورده؟ در مجلل و زیبا سالن این

 

 

 هستم آتانس شما سرباز من-

 ور مقتدرش آبی هایچشم با که یبچه پسر روی شد مات نگاهش

 بود ایستاده طالیی یردا در پوشیده مردی روی به

 

 طورخ ذهنش به که فکری اولین سینماییه؟ فیلم کجاست؟ اینجا 

 بس و بود همین کرد

 

 

 .هستم اتانس برادر رادمه من و-

 ...اجدادش اتانس راد؟مه

 

 .داد رو به رو یصحنه به را درشتش هایچشم



 

 

 .آمدید خوش ما سرای به مهران فرزندان-

 

 ...دیگری و او سرباز یکی بود رویش به رو پسر دو به شاه نگاه

 

 اما بود زاده بزرگ گرچه او نه دیدنمی را عظمت رادمه نگاه در

 .نداشت شاهان همچو منشی

 

 .کندمی تهدید سخنش اصالح برای را رادمه آتانس چگونه دید

 

 وزیر یک و شاه یک

 دشمنی برای دیگری و خدمت برای شده زاده یکی

 



 ویب رادمه نگاه سوی سو میشناخت خوب ها نگاه دیده دنیا بود شاه

 میداد خون

 

 دانش خواستمی دلش خردمند خردسال یک و نادان خردسال یک

 بزند محک را ساله ۲۰ پسر این درایت و

 

 ...رادمه اما بود راضی پسرش عملگرد از رادسپه

 

 

 بنامی آتانس شاهپور را خود بود آن( بهتر) بِه -

 

 

 کنم رفتار سرباز یک شان در که است آن بِه -

 ،ایرانشهر شاه کوروش به داشتند که را آنچه هر پدرانم که مادامی

 به نیز من کردند گیری کنار خود منصب از و سپرده مردان مرد

 شمایم سرباز کنون و  کرده پیدا تنزل سرباز یک جایگاه



 

 تختش از اتانس دروغ و آالیش بدون جواب از خرسند داریوش

 دایستا آتانس روی به رو و آمد پایین

 

 

 زمین سر این شاهپور رادسپه فرزند آتانس را تو ایرانشهر، شاه من-

 حتی و حضار ماندتمام خواهی ما از و مایی از پس زین تو و ناممی

 بود کرده اشغال را سالن از کوچکی یهاله روحش که ارشانی

 ماندن دهان به انگشت

 

 و خادم دارم بدن در جان تا کنممی یاد سوگند آتانس من-

 را شما بخشندگی این از و ماند، خواهم شاهپورتان و شما متگذارخد

 .ماند خواهم گذار سپاس

 

 سخن هم و دوست بلکه مایی خدمتگذار تنها نه تو آتانس-

 ...هستی نیز فرزندمان



 

 خطاب رادمه رو خودش که یبچه پسر اون چرا بود مبهوت ارشان

 آتانس؟ برادر زد و حرف این کرد

 خودش یاد رو اون ساله چهارده یبچه پسر اون دیج اما ساده نگاه

 رفت مسئولیت بار زیر سالی ۲۰ توی هم ارشان انداخت

 

 و تبس چشم پایش زیر شدن خالی و تاریکی در شدنش کشیده با

 گرد یمحوطه دیدیک مجلل و زیبا حیاط یک در رو خودش بار این

 بارزه؟م میدان و محوطه یک بود بلند های ستون دورش تا دور که

 

 

 نهات تو آتانسم برادر من بگوی نباید هستی شاه نزد که مادامی-

 شاهی خدمتگذار

 رفت عقب قدمی و کوبید رادمه شمشیر به محکم را شمشیرش

 

 



 ام تو برادر من-

 

 بگویی چه باید بدان پس  شاهی خدمتگذار تو نه-

 

 

 شدی؟ شاهپور تو همین برای-

 

 نبود این برای نه-

 

 چرا؟ پس-

 

 .گرفتند فاصله هم از نزنا نفس

 

 



 که زنب گونه به را شمشیرت بدانی جنگ رسم باید جنگیدن برای-

 بدر جان میان از هرگز تو برود خطا اگر و مرگی کام در گویی

 .کرد نخواهی

 

 بود دیگری استاد یکی اما بود سن هم اونها

 آبی؟ نگاهچشم را آبی چشم پسرک تحسین با ارشان

 

 جدیت همان نگاه همان ارشان خود دقیقا ودب او خود بچه این خدایا

 .جنگیدمی رادمه با که بود اون انگار

 

 

 آن از داریم بدن در جان و شهریم ایران آن از ما دار یاد به-

 کنیممی پاسداری

 

 .کرد خواهم چنین پس زین-



 مکان یک و روح معلقی همان خلع حس همان مطلق سیاهی دیگر بار

 دیگر

" 

 سآتان فرمانده آمدی-

 

 کردید؟ احضار مرا من شاه-

 

 شده حمله ما مرزهای به-

 

 ....آیا-

 

 

 نیست آن با مقابله یارای را کسی تو جز برو آنجا به-

 

 "من شاه بردارم فرمان-



 که شاهی ردای در مردی دستور به که دید را یساله ۲۱ مرد ارشان

 زا خبری بار این رفت جنگ میدان به بود شاه خشایار زیاد احتمال

 .شدمی کشیده همراهش جسمش به متصل روحی مانند نبود خلع

 با رفت خانه  به ارشان دید بود تندش دور روی انگار چیز همه

 ...و رفت جنگ میدان به لشکریانش همراه کرد ودا پدرش

 

 

 مایی رگ شفا تو پس زین باشد زمین بر حالی ناخوش مگذار پاتیس-

 

 ...آیمی ما با تو نبمانکار مرزهای پشت در لشکریان با رادمه-

 

 

 ...آیمی ما با تو بمانکارن مرزهای پشت در لشکریان با رادمه-

 

 کی دور بر رزمانش هم با  که بود هایشچشم مقابل ساله ۲۱ مردی

 و سن کم جوانان از بود پر که میزی بودند شو  حال در گرد میز



 رد نایرا از سال سالهای اینها برسند سن سال ۳۰ به نهایت که سالی

 کردند؟ دفاع یونانیان و رومیان برابر

 

 

 سرورم برداریم فرمان-

 

 ایستاد رادمه مقابل آتانس شد خالی که چادر

 

 داشت وجود جدش عموی پسر و او بین غریبی و عجیب شباهت چه

 .بودند دوقلو برادر دو انگار

 

 

 ...برایت ااینج ییافته بهبود تازگی به تو برو جنگ میدان پشت به-

 

 



 تو کنار باشم اینجا خواممی برادر ماا-

 

 و دگر باز کرد نخواهم رفتار درستی و نیکی به من باشی اینجا-

 .باشم خاطر آسوده تو بابت از بگذار

 

 و شد خم معصوم و پاک هایچشم با مردی صورت روی آتانس

 .بوسید را اش پیشانی عمیق

 

 

 .بازگرد نبود مقابله یارای را ما که مادامی و برو-

 

  را خودش ارشان بار این جدید اسالید یک و مطلق سیاهی هم باز

 امتم بودند زدن شمشیر حال در که مردانی دید مبارزه میدان وسط

 الحا بودند جنگیده که افرادی جنازه و عرق و خون از بود پر صحنه

 بی که جوانی اتانس و بود مانده زمین بر پرخونشان جسدهای فقط

 .جنگیدمی مهابا



 رنف چند ناگهان که کردمی تحسین را جدش پسرعموی این لد در

 با و ردک استفاده آتانس غفلت از افراد آن از یکی ریختن سرش به

 شکافت را اشسینه شمشیر

 

 ار زخم همین هم او کشید اش سینه روی را دستش اراده بی ارشان

 درگیر خیابانی ارازل چند با وقتی سالگی۲۱ سن در دقیقا داشت

 ودب انداخته خط را اش سینه قفسه روی چاقو با انها از یکی ودب شده

 تمام ارشان بعد گرچه بود زده امضا را ارشان تن خودش زبان به و

 رد اما انداخت کار از را دستش عمال و کرد خورد را هایشانگشت

 .ماند تنش بر همیشه زخم ان

 رب را نشان و خط همین دقیقا که میدید را جدش عموی پسر او حاال

 .داشت تنش روی

 

 !چیست؟ برای هاشباهت این

 

 ...آتانس-



 

 .شد محو تصویر و شنید را ها فریاد

 

 هارم در سعی آشنا هایچهره که جایی بودند یتپه فراز بر اینبار

 هب گرفت که را خورده شکست مرد نگاه رد داشتند گریان اتانس

 رسید یمبارزه میدان

 رایب تابیبی این پنداشت ابتدا شانار بود جنگیدن حال در رادمه

 رساند حقیقت به را او اتانس دردمند نجواهای اما است رادمه

 

 ...پدر-

 

 درپ با داشت رادمه کرد بررسی را نگاهش مسیر دیگر بار! پدر؟

 چرا؟ اما رادسپه با جنگیدمی آتانس

 آورد یاد به را کتیبه متن "جان برای جان"

 و گرفته را پدرش جان او است اتانس یونمد او چرا فهمیدمی حاال

! دکنمی را حادثه این جبران دارد پسرش ارثیه از داری نگه با حاال



 قتل یک خاطر به او اجداد و رادمه از بعد های نسل تمام یعنی

 هک خونیه تقاص این" کردند حفاظت گنجینه یک از سال سالهای

 "ریخته جدمون

 

 چرا؟ اما کشته را عمویش رادمه ،فهمیدمی را لوح ان معنی حاال

 

 دید سفر این بعدی اسالید در را سئوالش جواب

 

 خودش در که مردی با خفه مکان یک بود تاریک اتاق یک در حاال

 .بود شکسته

 

 

 !فرمانده-

 

 آمدی؟-

 



 سرورم اری-

 

 

 هومان؟ دانستی چه گذشته ما بر که انچه از-

 

 

 ...سرورم-

 

 بگو-

 

 تصاحب برای نهم خاندان تجار از یکی با پای هم رادمه فرمانده-

 چیدند را نقشه این گنجینه

 

 

 ؟تاخت پدرمان جان به هشتگانه هایسنگ به رسیدن برای رادمه-



 

 

 رب رادمه گنجینه این تصاحب با که کردند یاد سوگند آنها آری-

 .بنشیند شاهی تخت

 

 

 یپوچ خیال چه دهیم؟می آنها به را کار این اذن ما پنداشتن ایا-

 

 

 اشدب داشته را ها گردنبند آن که هر که میدانید  راستی به سرورم-

 بنشیند شاهی تخت بر تواندمی باشد مهران خون هم و

 

 

 نیافتیم را پاک خون که مادامی نه ایمزنده ما که وقتی تا نه-

 



 همتوج همونقدر فقط و فهمیدنمی رو اونها هایحرف بود گیج ارشان

 کشته رو عموش قدرت به رسیدن برای جدش که شد

 

 

 است تاجر همان دختر به مطلق پاک خون گفتند پیشگویان-

 ایستاد خشم با آتانس

 

 کجاست؟ گنجینه-

 

 قربان است امان در گنجینه-

 

 رکدخت آن با ازدواج و گنجینه تصاحب با دارد قصد رادمه اگر پس-

 برای یکیپ گذاشت نخواهیم ما  که بداند باید بنشیند شاهی تخت بر

 واهانخ ایرانشهر ارشد فرمانده آتانس بگوید و کنید روانه تاجر ان

 با تا باشند ما نزدیکی در جای ما دشمنان بگذار توست دختر

 .کنیم مغلوب را انها اسودگی



 

 ندارید؟ یعالقه هیچ که ببندید را پیمانی خواییدمی-

 

 

 یانم از را بودند پدرم قتل در که آنانی تمام اندیشدن با خواهممی-

 بردارم

 

 سرورم-

 

 

 کنی خشنود را ما تا کن چنین هومان-

 

 نیست هدفی مرا  شما خشنوی جز-

 

 نیکوست-



 اتانس و ماند ارشان رفت که هومان

 

 با نمک چه رسوا؟ مرا و یکرده ننگین را نشانت و نام گنجینه برای-

 منی؟ جان و خون از که تویی

 یاقوت ردنبدگ کشیدن بیرون با و رفت یصندوقچه سمت به اتانس

 :نالید

 

 برادرم؟ کرد چه تو با قدرت آویز گردن یک-

 هم جسما کاش گذاشت پیش قدمی آتانس لحن از مغموم ارشان

 تانسا غمگین بدهدنگاه دلداری شبحش به تونستمی تا بود اینجا

 بیندمی را او که انگار نشست، ارشان یهاله روی

 

 ...تکرار به محکومیم ما-

 هب زنی همراه نافذ سرد نگاه با که بود مردی ابلمق بار این....بوم

 .دلرزان را دلش دم در که زنی رفتیمی شاه درگاه به آسمان زیبای

 



 سوگند بهاران طراوت به آیا ایرانشهر یفرمانده آتانس ما نزد در

 ارو خویش همسر بر داری می روا خود بر آنچه همواره تا میکنی یاد

 وئیش او برای! ؟ نپسندی نیز او بر دیپسن نمی خود بر آنچه و داری

 !؟ باشی راهگشا و خردمند پدری فرزندانت برای و وفادار

 

 :گفت و کرد نگاه زنگ هایچشم به حسی هیچ بدون اتانس

 

 خورممی سوگند-

 

 ادی سوگند تابستان باروری و سرسبزی به آیا آریانا ما نزد در-

 وا احترام و غرور و باشی همدل و مهربان خویش همسر با تا میکنی

 بی و نیازی بی در و خود نیاز را او نیاز! ؟ آوری جای به همواره را

 !؟ باشی وی همگام سازو هم آزی

 

 

 .کنممی یاد سوگند -



 

 هماره تا کنیمی یاد سوگند پائیز رنگارنگی به آیا  آتانس ما نزد در-

 ها،ناداری و دارا ها،غم ها،شادی در باشی وی یاور و پشتیبان

 انمی در و تنهائی در را خویش بانوی منزلت بیماری، و تندرستی

 !؟ داری پاس یگانه گوهری چون انجمن

 

 

 .کنممی یاد سوگند -

 

 میدانست و بود زرتشتی هم خودش او بود مراسم این مات ارشان

 نگاه در هم آن بوده لرزانده را قلبش که زنی افتدمی اتفاقی چه دارد

 است؟ آتانس همسر اول

 

 دبای پس است هم شبیه تنشان خط به خط تمام آتانس و او اگر

 قمندعال آریانا به آتانس یعنی این باشد شکل یک هم احساسشان



 ازدواج باهاش قدرت خاطر به خواستهمی اون جد که زنی به میشه

 !کنه؟

 

 کنییم یاد سوگند زمستان وپاکی سپیدی به آیا آریانا ما نزد در-

 یدار نگه فروغ پر و روشن را بختتان بخش، یگرم اجاق همواره که

 مهربان و دلسوز مادری فرزندانت برای و وفادار همسری او برای و

 یدار توان در آنچه هر و بخشیده گرمی و شادی ات خانه به! باشی؟

 !؟ گیری کار به آن پاکی و بندی آذین در را

  

 .کنممی یاد سوگند-

 

 تکرار به شروع هم آتانس و زیبا شعری خون به کرد شروع شاه

 کرد متن

 

 

 یزدان نامی نام به-



 

 خوبان همه این میان از برگزیدم من را تو

 

 گواهان همه این میان تو، با زیستن برای

 

 ماند خواهم وفادار تو، با سخن این آرم لب بر

 

 ؟ آیا شویمی پذیرا جا، هر در لحظه، هر در

 

 تو؟ با من که هستی چنین این من با تو

 

 کرد تکرار آریانا را شعر ینهم

 

 

 یزدان نامی نام به-



 

 اکنون هم جان، از را تو مهر شوم،می پذیرا

 

 ماند خواهم تو وفادار تو، با مردمانم میان گویم می باز

 

 تو با زیستن برای جا هر در لحظه، هر در

 

 تو با من که کن، پیمان مهر با چنان من با هم تو

 

 :کردند گفتن به شروع هم با آریانا و آتانس

 

 

 من با شد خواهی آشیان هم چون تو-

 

 بدن دو در جان یک بود خواهم عمر تمام



 

 را خانه سازم عشق توبهشت با 

 

 تو با یاسمن و عطر و نور مهرو از سرشار

 

 پیمان این باد همایون: که کردند داد حضار تمام

 

 پیوند این باد همایون

 

 سوگند این باد گرامی

 

 باد همایون باد، مایونه باد، همایون

 

 : گفت و کرد نگاه دو آن به لبخند با شاه

 باشید پذیرا را  ما مردمان و ما شادباش



 

 

 ارشان ارشان-

 

 .آورد حالش زمان به را او و پیچید تنش دور وار پیچک صدای

 

 غار یشده باز در روی به رو کنارش، دقیقا بود، سهراب

 "دید؟ که بود چه هااین دقیقا شد چه"

 

 بس و بود این ذهنش سئوال تنها

 

 زا خبری دیگر که روزها همان شد، بزرگتر شایان که وقتی بعدها

 .ردک گو باز برایش را روز ان راز ارشان نبود کودکانه هایشیطنت

 

 



 بریدی؟ چرا دستتو خوبی-

 

 

 برم من اول تا بایست کنار خوبم-

 

 بعمر سالن وارد احتیاط با باشد بقیه مرگ پیش بود کرده عادت

 خاموش را قوه چراغ کرد روشن تک به تک را ها مشعل شد شکل

 .افتاد اطراف به نگاهش تازه گذاشت، کنار به و

 

 کوزه و خمره  چندین میخی هاینوشته و کتیبه از بود پر دور تا دور 

 .بود طال هایسکه حاوی مسلما که

 

 ...و طال هایظرف پوسیده، یپارچه طاقه چندین

 

 رتحی با ها بچه بود دفینه این در بگنجد فکرش در که یچیز هر

 .میزدند دست را چیزی هر خنده با و کردندمی تماشا را چیز همه



 

 یک رس بر که یکتیبه بود رویش به رو کتیبه به ارشان توجه اما

 .بود صندوقچه یک تاقچه داخل و بود شده حک طاقچه

 

 دش هم موفق و بخواند را کتیبه متن کرد سعی

 

 عزیزم اتانس تو به رادمه من درود"

 که چرا بود خواهیم آرامش در ما پس زین بودیم تو دار  امانت ما

 ار فرزندت و درار رقص به را گنجینه آمدی پسرت یاری به خود تو

 "گیرپس باز

 

 

 بخونی؟ تونیمی نوشته چی-

 

 

 بزرگه پدر زبون این آره-



 .گذروند نظر از رو و سهراب متعجب نگاه

 

 

 بزرگ پدر-

 آره-

 

 داده؟ یاد زبونشو بهت که گنجه  همین برای چی یعنی-

 

 رو درش احتیاط با رفت صندوقچه سمت به و داد تکان سری ارشان

 کرد  اخم گردنبند مجموعه دیدنیک با و کرد باز

 

 خواندن با و آورد بیرون صندوقچه از رو ها گردنبند  تک تک اون

 به رادمه که هستند گردنبندهای نهاای که فهمید گردنبندها کنار لوح

 انداخته دردسر در را بعدش هاینسل خاطرش

 

 نوشته چی-



 

" 

 این هستند...و عشق قدرت نماد کدام هر که گردنبند هشت-

 او به که آنچه پاسدار که باشد ندارد آتانس جز صاحبی ها گردنبند

 ".باشد رسیده

 

 

 کیه اتانس-

 :دکر زمزمه و داد شایان به رو ش نگاه

 

 بخاطر ما جد و ثروته این صاحب که کسی جدمون پسرعموی-

 ...کرده محافظت گنج این از سالها سالهای بدهی

 

 

 کردند محافظت ازش ما نسل هزاد که بوده بدهی چه این اوه-

 



 خرهبل اما نه یا هست درست گفتنش دونستنمی کرد تامل ارشان

 :گفت کالفه نفسی با

 

 سال ۳۲۲۲-

 

 چی؟-

 

 

 حفاظت اینجا از ما اجداد که ساله ۳۲۲۲ کردم حیحتص رو حرفت-

 داده انجام ما بزرگ جد رادمه که قتلی جرم به اونم کردن

 

 

 داداشی میدونی کجا از و اینها تو کشته و کی اون قتل هعی-

 

 جکاوکن و بودند ایستاده اون از کمی یفاصله با هماهنگش دوقلوهای

 .کردندمی نگاهش



 

 :زد لب پس کنجیدنمی زمان در سفر دکانکو این مغز در مطمینا

 

 به قبل سال ۳۰۲۲ تا۳۲۲۲ رادمه که نوشته ها سنگ این روی-

 اب طوالنی سالهای و کشته رو عموش گردنبند هشت همین خاطر

 عدب خب و جنگیده شاه خشایار ارشد فرمانده و عموش پسر اتانس

 دادهش پسرش مرگش از قبل اتانس افتهمی که اتفاقاتی طی اون از

 حفاظت گنجینه و پسر از گیرهمی قول ازش و سپرهمی رادمه به و

 کنه

 واقع در و کردند محافظت گنج این از فرزندانش و اون همین برای

 منم بعدی محافظ گفت میشه

 

 کرمتف همه آورد زبان به را گنجیدمی کودکان باور در که انچه تمام

 وانستندتنمی و نبود آنها برای گنج این پس کردندمی نگاه اطراف به

 کنند استفاده گنج این از

 



 کرد؟ استفاده اینها از نمیشه یعنی-

 

 

 ازشون تونهمی اتانس فقط نوشته ورودی لوح روی دونمنمی-

 سپ و فرزندت پس شدی وارد اگر نوشته هم اینجا کنه استفاده

 بگیرم آرامش بزار و بگیر

 

 

 کنیم؟ پیدا کجا از و اتانس ما حاال الال اوه-

 

 .کرد نگاه و سپهر خیره فقط

 

 هم را پسرش و کوچک برادر پرستار حکم البته و بود عمویش پسر

 .نمیداد نشان ان به یعالقه سهراب که چیزی داشت

 

 ...نه یا هست اتانس شبه دقیقا او بگوید دانستنمی



 

 

 ...فکر من راستش دونمنمی-

 

 

 هاستهفت-

 چی؟-

 

 

 هاستهفت گردنبندها ارشان-

 

 واقعا ریخت زمین کف را صندوق تمام و زد کنار را سهراب ارشان

 .بودند هاهفت

 

 



 برداشتید شما-

 

 خوریممی قسم نه-

 

 

 نه-

 

 یگرد بار نه کج دست اما بودند بازیگوش شناختمی را پسرهایش

 تقدر گردنبند عنوان به او از که گردنبندی واقعا گشت را جا همه

 .نبود بود شده یاد

 

 

 بوده؟ اینجا کسی ما از قبل یعنی هناقص چرا-

 

 



 گذرهمی سال ۲۰۲۲ حداقل در این شدن باز از محاله-

 

 

 نیست هاهشت چرا پس-

 

 

 هابچه-

 

 نیست وقتش االن رایان-

 

 ..بیا ارشان-

 

 :غرید و کرد نگاه قلوها دو به گین خشم ارشان

 

 چتونه؟ چیه-



 

 :گفت ترسیده رایان

 

 اینجا ا...بی-

 

 رفت پسرها سمت به و شد بلند جا از

 ویر بر بود ها پسر با دستهحق یک و گردنبند هفت جای اینجا-

 متس به سریع بود دست یک و گردنبند هفت یمحفظه جای دیوار

 رفت ها گردنبند

 

 

 !نوشته؟ چی اینجا-

 

 .کرد ترجمه راحتی به ارشان که هاینوشته از بود پر دیوار روی

 



 

 قدرت پایه هشت نماد، هشت"-

 جفت چیزی هر از آریاناما بانو برای دیگری و تانسا آن از یکی

 پاک مرد و زن وجود از زمین سر یک مطلق قدرت تا ساختیم

 ".باشد سرشت

 

 کجاست به مطلق گردنبند هر فهمیدمی راحتی به حاال

 

" 

 و کمال بیانگر پارس؛ دریای از امده، آب سرازمین از که مروارید-

 شانبن را مردان راستت تدس بر یستسرشت نیک و صداقت خِرَد،

 "زنان دیگری بر و

 

 

 بنشان؟ و مردان-

 



 

 نقره چپ طال راست یعنی-

 بده و مرواریدی گردنبندهای

 

 ینجایگز با ارشان دادند بهش و ها گردنبند سریع شایان و سهراب

 .شنید رو تیک صدای وضوح به گردنبندها کردن

 

" 

 لحص  بیانگر سنگ امدهاین شرقی دور سرازمین از که کبود یاقوت-

 ".هاستپاکی خدای نماد و گوییراست عقل، عدل، خواهی،

 

 

 بده و هندی یاقوت یا کبود یاقوت گردنبند-

 

 با لقب دفعه مثل درست و داد ارشان به و ها گردنبند رایان بار این

 .شنید رو تیک صدای گردنبدها جایگزینی



" 

 ینشاها خونین اشک امده  شاهان سرزمین از که سرخ یاقوت-

 هربانم مادر خورشید فرزند بیانگر  است شاهان خون بیانگر سنگ

 نگس ترین سرشت پاک است شاهان سنگ سنگ، این است، زمین

 سرخ سنگ... گیتی

 زا سنگ این گویندمی رسدمی شاهی به باشد داشته را آن که هر

 امده شاه تپیده قلب

 

 "شده سنگ این اشکشان قطره و گریستند خون شاه

 

 

 !سرخ؟ یاقوت ندهایگردنب-

 

 نگاه ار سهراب پرسشی و برگشت عقب به چیزی نکردن دریافت با

 کرد

 



 

 .است نقره اونم داریم یکی فقط ازش-

 

 

 یارب رو دیگه دوتای نداره اشکال نیست اصلی گردنبند لعنتی-

 

" 

 رامشآ و صلح و است پاک و نیک عشقی بیانگر بابل شهر از زمرد-

 "....باد تو تقدیم عشق گسن داشت خواهد دنبال به را

 

 ماا کرد دریافت هم را سوم تیک زمردی سنگ جایگزینی با ارشان

 ادد قرار جایگاهش در هم را قدرت سنگ همین برای نیفتاد اتفاقی

 

 

 که نشد چیزی-

 باشه کامل باید ناقصه-



 

 

 ...موند دست یک رد فقط بذاریم چیزی نداره جایی باشه کاملم-

 

 شبه خودش.... اتانس شبه... اتانس اهپورش.... شاه خون.... دست

 اتانسه

 دست کف از جاری خون بودند اطراف کاوش در آنها که مدتی تمام

 بود کرده الوده را محیط ارشان

 

 ثارا که شد متوجه االن تازه انداخت خونیش دست به نگاهی ارشان 

 شده مشخص جایگاه بر را دستش سریع هست جا همه خون

 ....دنش نمایان و دیوار رفتن کنار با شد برابر چهارم تیک و گذاشت

 

 شبیه ربیشت کرد،می روشن نیمه را فضا ها مشعل سوی سو و تاریکی

 بود آرامگاه یک

 



 

 دست به را قوه چراغ سرعت به پسرها از بیاریکی و قوه چراغ-

 هب ببینید را هایمشعل توانست اطراف به نگاه با داد خونینش

 .ودب روز روشنی به فضا حاال کرد روشن ار تک تک و رفت طرفشان

 

 بود یسنگ تخت یک دیوار پشت پسرها تمام مبهوت نگاه برابر در

 تیاطاح با که نفسی و زرین هایلباس با ساله  هجده حدودا پسری با

 لبج را ارشان توجه بود تخت زیر که زرین لوح شدمی پایین و باال

 .کرد

 

" 

 و تو پاسدار فرزندانم و من ساتان برادرم به من درود و سالم-

 خواهم آرامش در تو نیک دعای با من پس زین ایمبوده فرزندت

 "بود

 

 

 کیه این-



 !است؟؟؟؟ زنده-

 

 

 اینجا اومده چطوری است زنده اره-

 

 ارشان-

 مونده زنده سال یخورده و دوهزار پسر یک چطور بود گیج خودش

 و هیچی نهک پیدا رو جوابش که ردی دنبال کرد نگاه رو اطراف

 هیچی

 

 ...کیه بدونم کنم فکر-

 

 !کیه؟-

 

 وزیر تا امروز از گیدنمی کسی به و دیدید اینجا که چی هر پسرها-

 تاملی هیچ بدون بزنه حرفی کس هر ماست راز این ایمزنده که



 فرض نمیارم رو اسمش عمر آخر تا و کنممی قطع باهاش رو امرابطه

 ....مرده طرف اون  کنممی

 ینتر زیبا به را مردانگری یواژه که بود مردی به مبهوت همه نگاه

 .بود کرده تعبیر برایشان ممکن شکل

 

 .کنیمی تهدیدمون خاطرش به که کیه این مگه-

 :زد لب سهراب نگاه در خیره

 

 اتانس پسر دادشه شاهپور-

 

 کنی؟می شوخی-

 

 ردهک پیدا را مردی اونها بود افتاده اتفاق واقعا اما باورش بود سخت

 .داشت سن سال ۳۲۲۲ کم کم  که بودند

 

 



 ام جدی-

 لکهب سهراب تنها نه داشت اعتماد ارشان به هایشچشم قدر سهراب

 انداختند نگاه خفته مرد به مبهوت پسرها تمام

 

 ستد باشد متوجه اینکه بدون و شد دادشه نزدیک احتیاط با ارشان

 .گذاشت دادشه  صورت روی را خونینش

 

 ثلم تعحب کمال در و بزند پلک بار چند دادشه شد عثبا امر همین

 ...کند باز چشم است خواب که فردی

 

 

 .....بابا-

 

 «بکفلشپایان»

 

 



 شایان-

 

 تفاقیا نکند گذراند نظر از را آهید و شایان موقعیت سوءضن با رایان

 ریپ آن اصال و دارد را دلهایشان تصاحب قصد زن این نکند افتاده؟

 رفتهگ خود بر مهربانی قالب شاید نیست دهدمی اننش که مهربانی

 .کند پنهان را اش اهریمنی ذات تا

 

 خوابیده هیس-

 

 تو؟ بغل  تو-

 

 

 مار؟ یا دارم خار من بغل توی معلومه خب زمین؟ روی  نه-

 

 .بگشاید چشم آغوشش حال رنجیده دختر نکند زد پچ آرام

 



 

 داشته مار ممکنه اما نمیدونم که خار-

 

 کرد زمزمه شو خفه یک یکفر شایان

 

 

 کنم رفک که کرد گریه انقدر اتاقش توی ببریمش کن کمک بیا -

 شده هوشبی

 

 

 را رایان خاطر  آهید یکرده ورم چهره و شایان خیالبی یقیافه-

 .کند تقسیم کسی با را جفتش نداشت قصد هنوز کرد جمع

 

 .بردند اتاقش به را دخترک هم کمک با برادر دو

 



 خوابیده اسوده که دندش مطمئن و

 رادرشب شنوایی استانه از صدایش پژواک که یگونه به آرام شایان

 :زد پچ نرود تر باال

 

 شد چی ارشان-

 

 وگرنه زد امپول بهش اشکان اوردیم شانس افتاده کار از هیچی-

 .بود کشته و اهید

 

 

 بده؟ خیلی-

 

 

 کنی ریهگ یا بخندی دونینمی ببینیش سرخ سرخ شده لبو شبیه-

 



 

 ووحشتناکش چهره باید وقت چند تا پس است ساخته کارمون اوه-

 ببینیم

 

 سهوی؟ یا عمدیه کرده و کار این چرا نگفت اهید آره-

 

 یرز را درازی سالهای آنها داد تکان سری آشفته به فکر با شایان

 اصلهای مهمترین از یکی بودند اموخته زندگی رسم ارشان دست

 ...نکن فاش را اضیر هرگز که است این زندگی یک

 

 

 نمیدونسته گفت-

 

 

 میگه؟ راست-

 



 چرخید زن صورت در نگاهش

 

 

 ....اره-

 

 اب زن این کند خیانت هست خودشان از که زنی به توناستنمی

 .... و بود خورده پینوه پوستشان و گوشت

 

 «ساریکا»

 

 قلو ود چسب با و هامچشم انگار کنم باز چشم کردم سعی سختی به

 ارغ اندازه و دهنم مطمئنم که بزرگ خمیازه یک با  دنچسبون هم به

 واه بیرون نشستم، تخت روی و کردم باز چشم بود شده صدر علی

 عصر؟ یا صبح روشناییه؟ به رو یا تاریکی به رو

 و دقیقه بیست و پنج میز روی ساعت کردم نگاه و اطراف گنگ

 شب؟ یا صبحه یعنی میده نشون



 صدای با زدم قهقه دل ته از آوردم انارش سر که بالی آوری یا با

 :گفتم بلند

 

 

 عدب دفعه کن فوت و اشهسته قشنگ؟ چش قوارهبی دراز خوردی-

 ....شای جون به بیرون بزنه اتیش اونجات از کنممی کاری یک

 

 کردم؟ چیکار من خدایا شدم خفه شایان به فکر با

 

 ردردس رامب ندادم دست از و امحافظه من که بگه بهشون بره نکنه

 بیرون نندازنم خدا ای نشه

 

 

 خانم آهید-

 زا وحشتناک جیغ یک با شد باعث گوشم زیر اونم سپهر صدای

 زمین بخورم باسن با و بپرم تخت اونطرف



 

 

 اومدی؟ کی...تو-

 

 

 ببینم پاشو خوبی؟ اومدم تازه-

 ختت روی میمالیدم و پشتم اینکه حین شدم بلند سپهر کمک با

 نشستم

 

 

 نمیشه باسن برام دیگه شد نرم ندیده خیر-

 

 نشده هیچیت هم تو حاال-

 :گفت که کردم نگاهش فیس پوکر

 



 نکامدی تن به تنت زدی زمین و داداش خان کردی کوالک شنیدم-

 خورده؟

 

 

 خب...من...نه-

 کردم رو کا این ندونسته من که کنم انگار چطور دونستمنمی

 

 که بشی دیکشنز میذاره بعد دفعه کردی فکر لطفا نکن انگار-

 ؟ بیاد بیرون اتیش اونجاش از کنی کاری بخوایی

 

 زننمی سوزن بهش که بادکنگ یک مثل دقیقا سرخورده و متعجب

 :گفتم و کردم نگاهش میشه خالی بادش  و

 

 !اومدم تازه گفتی که تو-

 

 



 هک  بودم تو اتاق توی رو ساعت سه هر و اومدم ساعته سه تازه اره-

 خشم ربراب در کنیم محافظت ازت  نوبتی هقرار بکشتت نیاد ارشان

 اژدها

 

 :گفتم خبر بی ظاهر به یقیافه و کج دهن با

 

 چرا؟-

 

 خورده و قسمت ارشان چون-

 

 کنی؟می شوخی-

 

 

 ذاره؟می شوخی برای جایی تو کارای مگه نه-

 



 

 کردم شیطونی من گفت بهت کی-

 

 :گفت من لوس ادای همون با سپهر

 

 هاکالغ-

 

 

 تربیتیبی هایکالغ چه-

 

 

 دختر داری رو خیلی توهم خوبین خیلی های کالغ -

 

 :گفتم هاش غره چشم به توجه بی

 



 نه؟زد زنگ بهت که بده اونقدر حالش یعنی گفت بهت کی واقعا-

 

 یادب سرش بالی شدم باعث نکنه بودم نگرانش نبود، خودم دست

 !کرد؟ خوب حالشو نشه که

 

 :گفت سپهر که شدم جمع خودم توی مغموم

 

 نگفت چیزی بهم کسی راستش  نشده چیزیش خوبه نه-

 

 فهمیدی کجا از پس-

 

 

 مار یک ارشان شبیه اومدم بیمارستان از که ظهر کل عقل خب-

 رشتهف که من دیگه میلنگه کار جای یه فههمی باشه خرم  بود زخمی

 ام

 



 

 خب؟ فرشته بابا اوف-

 

 

 جای هی یدمفهم نبودی، که هم تو دیگه هیچی... هست که همینه بله-

 گاهن بهمون زخمی شیرای شبیه اومد بهوش که ارشانم میلنگه کار

 نکنه اتیکهت تیکه و نیاد تا گرفتن جلوشو بدبختی با پسرا. کردمی

 خارج ما دست از کنترلش وگرنه اومد شاهی زدن زنگ هم آخر

 .بود

 :گفتم و چپ علی کوچه به زدم رو خودم رسما

 

 نکردم کاری که من چرا-

 

 

 نکردم کاری من گهمی داری رو چقدر تو واقعا نکردی ریکا-

 



 سپهر-

 یب حنام انگار اما بدم نشون مظلوم خودمو بازی لوس با کردم سعی

 بود شده رنگ

 

 

 نمیشم خر نکن کج اتقیافه کوفت و سپهر-

 

 

 نمیشی؟-

 

 نمیشم نه-

 نمیشی خر واقعا -

 

 

 نمیشم نه-



 

 ختمریمی بیشتر کاش اصال کردم خوب نشو جهنم به-

 

 

 تو عمدا  بچه داری رو واقعاااا کردم خوب میگی کردی؟ خوب-

 گها میدونی کردم؟ خوب گیمی بعد ریختی انگوری مشتقات غذاش

 تو برای باید  رو صاحبه کناری تخت االن بود نیومده شاهی

 میگرفتیم؟

 

 یا احبهص.... داره حساسیت انگور با گفت بهت کی  ببینم بذار اصال

 ؟...کامدین

 

 

 صاحبه...راستش...اره..خب..هوم-

 

 



 بگه کسی به اینو بعیده صاحبه از بگو رو راستش -

 

 

 پرید دهنش از روز یه اره....روز یه پرید دهنش از-

 

 وفقم انگار اما رو کارم کنم الپوشونی دروغ با کردم سعی اینکه با

 .فهمید سپهر نگاه از میشه راحت اینو نبود

 

 

 اردم تا افتاده لج باهات دختر کردی عشرو و بازی بد کل در... اها-

 رونبی نندازت بیاری شانس نیست، کنت ول نیاره در روزگارت از

 کنهمی کچل و موهات اینکه یا

 

 کشیدیم یکالفه نفس

 

 زاره کارم پس-



 

 زاری چه اونم-

 

 ....دادم تکون رو خودم تخت روی کالفه

 

 خوبه؟ صاحبه کن ولش اونو حاال -

 

 بهتره خیلی آره...زکی گهمی بهت پاه سنگ-

 

 :گفتم اولش قسمت به تومه بی

 

 میارینش؟ کی-

 

 



 لحداق دارن نگهش شده جور هر گفته ارشان نیست مشخص فعال-

 اگه نهک کار باهاش بتونه فیزیوتراپ و کنن تقویتش تا... هفته دو

 نمیره دکتر دیگه خونه بیاریمش

 

 هیشم کالفه میره سر اش حوصله تنهاست بیمارستان تو اخه-

 

 

 متنها کردن، محیا براش و چیز همه  خصوصیه که بیمارستانش-

 عصر نم صبح بودیم پیشش تیرداد و من امروز کردیم نوبتی نیست

 تیرداد

 

 اشکان و رایان فردا

 کامدین و شایان فردا پس

 مونیممی پیشش چرخشی طور همین

 

 



 بمونم؟ تونممی منم-

 

 .مستثنایید اشماه طالییه خونتون ارشان اقا و شما نوچ-

 

 داره طالیی خون ارشانم یعنی ایستادم متعجب

 

 طالییه؟ خونش ارشانم-

 

 :گفت بلند یقهقه با بعد کرد نگاهم گنگ سپهر

 

 کوچولو خنگ طالییه خونت واقعا تو اوف-

 

 گفت و کشید صورتش توی دستی خنده با

 

 دارید فرق شماها اینکه منظورم عزیزم ببخشید-



 

 

 الییهط اونم کردم فکر اها-

 

 خانم نازدار توی فقط طالیی بابا نه-

 

 هاابچه-

 

 شد قطع ما بحث کامدین ورود با

 

 رفت؟ شده چی کامدین-

 

 

 .رفت غرهچشم صاحبه خونه به تونست که جای تا رفت آره-

 



 

 .گشنگی از مردیم بچه بریم بیا شکر رو خدا-

 

 نخورم تکون جام از شد باعث کامدین صورت ها اخم

 

 قهره کرد اشاره آبرو چشم با که کردم نگاه سپهر به سئوالی

 

 ...ریخت ریخت اوف-

 

 شد خارج اتاق از عجله با سپهر بیام بخودمون تا

 

 باشیم تنها تا زد کلکی عجب سوخته پدر

 کردم بغلش و رفتم کامدین طرف به لبخند با

 

 



 قهره ببر توله یک که بینم می-

..... 

 

 کامی-

..... 

 

 عزیزم-

..... 

 

 خر کره-

 

 ۲نمیاد بهت و هااخم این کن وا میشم خرتم کره جوون یایخودت-

 

 خوامنمی-

 



 خواینمی چرا  چیو-

 

 بکشی پدرمو خواستیمی-

 

 

 خدمتکار نگه بهم کنم تنبیهش خواستممی فقط نه-

 

 

 سمق نخند ام جدی ببین بریزی انگور غذاش تو نداشتی حق تو-

 نزنم حرف باهات دیگه کنی اذیتش بعد دفعه اگه خورممی

 

 خنده زیر زدم اراده بی که بود شده تخس اونقدر

 

 



 اخم دب پدر به دیگه جان مادر باشه بشم تخسم پسر قوربون الهی-

 آشتی؟ حاال ندارم کاری ات قواره بد دراز زشت

 

 

 خوشتیپه هم خیلی پدرم-

 

 :گفتم چرخوندم کاسه تو هاموچشم

 

 هااا نیست قشنگم همچین حاالبابا-

 

 هست خیلی-

 کامدین سرخ هایلب دار کرک سفید پوست اون هم تو هایاخم

 کی حال این با اما بشه جامعه این دختر ترین قشنگ تونستمی

 شده زیبا خیلی  پسر

 

 



 آشتی حاال زشتلون باشه-

 

 کنم فکر باید-

 

 کن فکر خب؟-

 

 

 بگی همب کنی کاری خراب خواستی بعد دفعه اینکه شرط به آشتی-

 لشبغ زنان یسهرابقهقه برای میاره خارشا گرفتم جدید قرص یک

 بخوابن محاله رفته خودم به کرماش بچه این کردم

 

 ها ایمگرسنه شدیدا ما آشپزخونه بیاید پا توک یه کردید آشتی-

 کلک بدون البته

 ود با و کردیم نگاه بود اومده داخل در الی از که سپهر سر به دو هر

 ....رفتیم طرفش به

 



 از خودش اصرار به هفته یک از بعد صاحبه گذشتندمی روزها

 .شد شمال راهی ارشان زور به و شد مرخص بیمارستان

 شد اون رسما ریختم انگور ارشان غذای توی که روزی اون از بعد

 دادنمی اجازه هامشب و بود شرکت نهار سرو وقت گربه من و موش

 به ییتنها به بود کرده تبعیدم اصل در بیام اشپزخونه میز سر من

 تر دلگیر و شدممی تر افسرده روز هر من همین خاطر

 

 اهیر صورتم شستن با و شدم بیدار خواب از صبح روز هر عادت به

 .شدم عمارت

 

 ودندب رفته سهراب و دادتیر چیدم و صبحانه میز حوصلگیبی با

 دنبال فتنر میدونستم من اما تفریحی سفر یک گفتند همه به فرانسه

 قلوهاشون دو

 

 مامت شایان و رایان بود محض سکوت توی خونه فتنشونر با عمال

 رو و وقتش بیشتر هم سپهر بود ماموریت اشکان بودند کار سر روز

 .رفتمی ابی زیر سارا با کامدین قول به و گذروندمی بیرون



 ....من و میرسید هاشدرس به کامدین

 

 تهگذش تمام خودم تنهای توی بزرگی این به عمارت این توی خوب

 .بود ساخته مرده دل افسرده یک من از همین و کردممی مرور و

 

 نازم آبجی بخیر صبح سالم-

 زدم لبخند سپهر به خستگی با

 

 

 بخیر هم تو صبح-

 

 

 کردی؟ چه اوووممم-

 

 



 دیگه کردم درست صبحانه نکردم خاصی کار-

 

 

 کنم؟ کمکت عزیزم مرسی-

 

 نیست چیزی نه-

 

 شدند؟ بیدار پسرها-

 

 

 دیشب کیش نرفت رایان شایان-

 .برگشتم متعجب

 

 

 نگفتن؟ من به چرا چی؟-



 

 مدانه میرن هم اونجا از بعد کار برای رفتن...بگن نشد شد یهویی-

 

 

 همدان؟ چرا همدان؟-

 

 

 هفته اخر میریم یکبار وقت چند هر پدریمونه شهر همدان خب-

 تنهاست هم شاهی اونجا میریم تعطیله روز چند

 

 

 اتون؟ همه-

 

 بیابون یک وسط تنها رو من و برداره دورمو های دیوار کسی انگار

 "کسیبی" داد دست بهم حس همین بذار تنها



 

 تکون یسر و گذاشت دهنش توی و پنکیک از یتکیه خیالبی سپهر

 داد

 

 

 سهراب و تیرداد احتماال میان اینهام عمه میان هم ساره خانواده اره-

 بیان هم

 

 : گفتم غریبی حس و من من با

 

 نمیان دیگه ماه یک تا گفتند که سهراب و دادتیر اما-

 

 چای ممیگ کنهمی تابیبی داریان گفتن شده تموم کارشون اما اره-

 پریده؟ رنگت خوبی تو کنم درست من و

 

 شدم دستم تو قوری متوجه تازه



 

 یرو رو دستش سریع بدهسپهر حالم یکم من کن درست اره...اره-

 گذاشت پیشونیم

 

 نداری تب-

 

 :گفت کردمی چک رو نبضم که حالی در و گرفت ور دستم مچ

 

 افتاده؟ فشارت داری؟ گیجه سر میزنه کند-

 

 بشین بیا

 کل وزدیر داشتی کرم اخه نگیر کاری خونه کارای به گفتم بار چند

 کشیدی دستمال و خونه این

 

 



 بود رفته سر ام حوصله -

 

 .مرفتگ فیلم برات کم مگه ندیدی فیلم چرا اصال باشگاه میرفتی-

 

 ردد با خواستمی استراحت کمی دلم نداشتم خواست باز حوصله

 نالیدم

 

 

 برم؟ من... ندارم حال کن ول سپهر-

 

 

 پسرها خاطر به ۲۳ تا دیشبم  احتماال خستگیه از بخواب برو اره-

 میدم صبحانه بهشون من عزیزم برو بودی بیدار

 

 



 نشه دیرت-

 

 برو نمیشه نه-

 

 (اتانس)«آرشان»

 

 

 ت؟کجاس دختره-

 

 .دشنمی اما بگیرم دیده نا رو حضورش عدم دلیل کردم سعی خیلی

 

 

 دختره؟ کدوم-

 



 یتجنس تغییر خودتم نکنه سپهر دختره چندتا عمارت این توی-

 نداریم؟ خبر ما دادی

 

 خنده همون با و خندید سپهر مبهوت صورت به ریز ریز کامدین

 :گفت

 

 کنه استراحت رفته بده حالش میگه داداشی-

 

 ام ادهخانو افراد از غیر برای نه بیاد من سراغ که نبود چیزی نینگرا

 دختر این اما

 

 

 سپهر-

 

 



 به هاساعت شده هم افسرده البته شده خسته خیلی کنم فکر خب-

 نشون خودش از وسواسی حرکات یا میزنه زل گوشه یه

 خونه تو همش داره هم حق....شده افسرده زیاد احتمال...میده

 تنهاست

 اون به دادن نشون واکنش این از بیشتر دادم تکون یسر متفکر

 کوکمش اینجا بودنش به هنوزم گرچه میشد بقیه شک باعث دختر

 امبچه اون به نسبت خودم رفتار درگیر هم هنوز ام

 سپهر و کامدین که دونستممی رفتم اتاقم  به صبحانه شدن تمام با

 میرن دیگه دقیقه ده تا

 

 خدای اگر و برن هاپسر تا دادم نشون کار مشغول رو خودم عمدا

 کارم حال در ببینن سراغم اومدن نکرده

 اون با کامدین و   شد باز در بالفاصله در به تقه چند خوردن با

 تو اومد دلبرش هایچشم

 

 



 ری؟نمی شما میرم داریم سپهر داداش و من بابای-

 

 نم کردندمی صبر همیشه نگیرم کار دختره اون به اینکه ترس از

 شن خارج خونه از بعد برم

 

 :گفتم و انداختم کامدین به نگاهی 

 

 ببینمت اینجا بیا-

 

 نیز بودم متنفر شدمی مربوط سابقم همسر به که چیزی هر از من

 .بود ردخت پیر یک درواقع و بود بزرگتر من از سال ده از بیشتر که

 دهکر باز همه برای و لنگاش و کردند بازی دله جا همه که اونهایی از

 به دست شوهری بی از سر اخر و نرسیده اما برسه مرادش به تا

 کنه چاره فکر یک که شده جون ددی دامن

 هک بدهی و ها قرض پرداخت برابر در که بود این پدرش، چاره فکر

 با بودم ساله ۲۱ من که اشنوه بزرگترین بود آورده باال بزرگم پدر



 اطاعت جز یچاره من بخ و کنه ازدواج اون یساله ۲۲ دختر

 ،گذشت جنگ دعوا به همش که ما یساله یک ازدواج حاصل نداشتم

 چیزی تنها مادرش به کامدین شباهت شیرین، موجود این یه شد

 دایخ بچه این دادنمی رو تاریکم گذشته به انزجار حس بهم که بود

 .بود من

 

 بابای جونم-

 

 تر نزدیک بیا-

 اومد جلو لرز با بود ترسیده خمما خاطر به که حالی در کامدین 

 

 

 شودست رسید من دوقدمی تو نکردموقتی کار هیچ امروز من خدا به-

 .گرفتم بغل اونو کشیدم

 

 نکردی؟ کار گفته کی-



 

 ومدا در آخش که جوری فشردم تنم به و نحیفش استخوانی محکم

 

 

 نکردم کاری خدا به.... بابا اخ-

 

 کردی کار هم خیلی-

 

 دهبرچی هایلب و سرخ دماغ از اینو گرفتمی شا گریه داشت دیگه

 بفهمی تونستیمی راحتی به اش

 

 

 ...من-

 

 



 کاره لیک کنیمی کباب و دلم بابای میگی شیرین اونقدر که همین-

 بابا نفس

 دوست که بود چیزای محدود جزو بچه این بوسیدم محکم لپشو

 سخت سر مرد یک نه باشم پدر یک برابرش در داشتم

 

 

 پرم پر میره گلش دست پسر صدقه قوربون اینجوری کی ییبابا اخ-

 که کردی

 

 آوردی کجا از زبون این تو بچه پدرت بر-

 

 مشتش تو زبون این با و شهر کل میدونی اخه بردم ارث بابام از-

 داره

 گفتم و بوسیدم چشمشو دوتا روی

 

 دلم عزیز بشم هاتچشم این قوربون من-



 

 

 چی؟ دادمشه داداش من؟ فقط-

 

 زنده نفس بدون نه روحم اون  نفسمی تو تون دوتا هر ربونقو-

 روح بدون نه مونممی

 :نالید وار زمزمه و کرد پنهان امسینه توی رو سرش کامدین

 

 شده تنگ براش دلم من کنه زندگی ما پیش بیاد بگی خوایینمی-

 بابا

 

 

 میشه رفع دلتنگیت ببینمش بریم قرار-

 

 ببینمش روز هر کنه زندگی ما کنار باشه اینجا خواممی نه-



 

 و رتقد گردنبند حتی نکردیم پیدا رو شمعون هنوز ما که میدونی-

 ناکه خطر اینجا تره امن داداشت برای اونجا نداریم هم

 

 

 باشه ما پیش داره دوست دادشه-

 

 

 و سر سپهر االن برو پاشو پاشو کنممی فکری یه جان بابا میدونم-

 میشه پیدا اشکله

 

 

 هاا پیچوندی و حرف هست حواسم-

 

 پرو بچه ببینم برو عه-



 

 متس به  وبعد  بوسید رو ام گونه شدمی بلند که حالی در کامدین

 .رفت در

 

 نمیذاریم تنهاش نه دیگه همدان میاد باهامون آهیدم بابا-

 دختر اون شدنمی کردم فکر بهش خودم روزها که بود چیزی این

 .گذاشت تنها رو

 

 

 نباش نگرانش مونهنمی تنها نه یا بیاد-

 

 .هست همچی به حواست تو چون مونهنمی میدونم-

 

 .میداد قدرت حس بهم اعتمادش این

 رفتم فرو فکر تو بیشتر کامدین رفتن با



 

 «گذشتهبهبکفلش»

 

 

 بابا-

 درشپ دنبال و شده بیدار خواب از انگار که ای بچه پسر به تعجب با

 کردم نگاه میگرده

 

 برگشتی بابا-

 

 شبیه که کسی من منم منظورش بلکه نمیگرده پدرش دنبال اون نه 

 آتانسه

 مکشید صورتش روی رو خونیم دست پدرشم من میکنه فکر اون

 

 دلم عزیز اینجام جانم-



 

 که کسی بودم آتانس من لحظه اون تو انگار نبود خودم دست 

 میبینه سالها از بعد رو پسرش

 

 

 رفتی؟ کجا-

 

 ستنش جاش توی پاشده خوابه که کسی مثل دادشه تعجب کمال در

 بقیه به افتاد نگاهش که داد قوس و کش رو بدنش و

 خشک و بود برده ماتشون کردند،می تماشاش باز دهان با پسرها

 .بودند رو به رو صحنه خیره شده

 رسنت حس این من از اتانس دنیای توی دقیقه چند سفر اوت شاید

 دکیکو تمام چون ممبفه رو کلماتش تونستممی من ساخت و بودن

 شدن گیج کنم فکر پسرها اما گذشت کلمات این وسط من

 

 اید؟یافته راه ما سرای به چگونه و کیستید-



 

 ببینم نتونم که نبود چیزی ها بچه تعجب با توام نگاه

 

 که یپوسیده تخت خاکی هایزمین افتاد اطراف به دادشه نگاه تازه

 ....و قدیمی هایکوزه بود خوابیده روش

 

 داد هاملباس و من به و نگاهش دیگه بار

 

 !نیستی؟ من پدر تو-

 

 جوابش من نکرد صبر اما خبری یا بود سئوالی اشجمله دونمنمی

 رو اطراف و اومد پایین تخت از متعجب آبی نگاه همون با بدم رو

 .کرد نگاه

 .رفتیم پشتش وار ربات هم پسرها و من

 

 نبود اینگونه یماآمده سرای این به ما که مادامی-



 

 از است؟بیگانه اینگونه چرا تنتان جامه اینجایم؟ روز چند

 دور؟ سرازمین یا ایرانشهرید

 

 نه؟ مگر نیستی ما پدر و شاه خشایار یفرمانده آتانس تو

 

 

 هزار یه داری تشریف فسیل شما کنم فکر داداش بود کجا روز-

 بودی الال هست سالی

 زدم تشر سپهر به اخم با

 سپهر-

 

 !چی؟-

 

 



 دیگر چیست سیل؟...ف-

 !سال؟ چند گفتی

 

 اخم اب و برم طرفش به سریع شد باعث تند هاینفس و پریده رنگ

 بگم

 

 .نیست چیزی باش آروم-

 

 

 من... است چنین اگر ایمبوده خواب در سال هزاران ما گویدمی او-

 سال؟ هزاران...اما روز چند شاید ام خفته دم یک گوی

 نگاه و کرد نگاه رو اطراف هم باز دادشه نداشتم جوابی نگفتم چیزی

 .دوخت بهم رو امیدش نا

 



 را پدرم برخیزم خواب از که مادامی گفت ساحره زن آن-

 گرد دنبو برومند اینچنین نمود ترک مرا که دم آن من پدر...بینممی

 .بود گشانده زوال به را او مادرم مرگ غم و

 

 

 من...راستش-

 

 اشهب پسرم به حواست منی خود تو اما کجایی و هستی کی دونمنمی"

 "بدون پسرت رو اون

 

 بگم شد باعث و زد نهیب بهم سرم توی صدای

 

 

 یکی باهم پدرت و من روح هنوز راستش تر جوون اما پدرتم...من-

 ...نشده



 اقالنهع تصورم برعکس دادبگمشه تونستم که بود چیزی تنها این

 داد تکون سری

 

 تویی همچو که هستم این سزوار من و هستید بزرگی مرد شما-

 باشد پدرم

 

 

 هااا همسنشی تو داداش زکی-

 

 شو خفه سپهر-

 

 

 نآ به نیز ما که چرا را درونش حال دانیممی که مکن پرخاش او با-

 بآ به تن تا بریدمی خود سرای به مرا آیا ام گرسنه من... دچاریم

 کنیم؟ نوش خوراکی و زده

 



 نآ به نیز ما که چرا را درونش حال انیمدمی که مکن پرخاش او با-

 بآ به تن تا بریدمی خود سرای به مرا آیا ام گرسنه من... دچاریم

 کنیم؟ نوش خوراکی و زده

 

 میایم هم دادشه و من بیرون برید پسرها آره....آره-

 

 

 ندانم را نشانت و نام من است سزوار ایا دانیدمی مرا نام شما-

 

 حین و کنم جور و جمع رو خودم شد باعث اددشه یمعقوالنه رفتار

 نگاه و میشدن رد دادشه کنار از تعجب با که پسرهای اینکه

 :گفتم کردم،می

 

 پدرت عموی پسر رادمه نوادگان از ارشانم من-

 

 



 هستی دیگری تو نیکی به پس مایی نشان و خون هم پس-

 رفت؟ باید سو این از

 

 

 دیگری؟... اره-

 

 

 و پدر دو از من گفتمی ساحره است پدرم همچو که اویی آری-

 گردش در دور دنیای و من دنیا میان محکومند آنها هستم مادر

 ام مجازات این از جدای من و باشند

 

 

 ...فهممنمی-

 

 



 قدم مسیر این در او با گویی پدرمی همچو تو گفت خواهیم-

 ...رادمه نگاه همچو است تلخ... نگاهت گذارمامامی

 

 «کبفلشپایان»

 

 یکارچ باید چی؟االن االن خب کردم صبر و دقیقه چند ها بچه رفتن با

 کنم؟

 زنم؟ اون نگران چرا

 

 ....اون وقتی سمتش برم باید چرا اصال

 ...که کسی روی بذاری چشم نمیشد نمیشد

 

 صالا مریضه کرده غلط شدم بلند جا از متشنج اعصاب و کرختی با

 خودشه دست مگه

 



 گاو یک شبیه دقیقا کوبیدممی زمین به رو مسخت و محکم هایکام

 رفتم رو راه داخل یشده تعبیه در طرف به وحشی

 

 که ودب جدا اتاق یک کال صاحبه سوئیت خریدیم رو خونه این وقتی 

 از انتامک تمام با  سوئیت یک میشد، استفاده ازش انباری عنوان به

 کی بودن مستر بر عالوه و بود کامل که عمارت این هایاتاق محدود

 در اتاق بقیه با اتاق این تفاوت داشت، هم جزئی آشپزخونه

 بود حیاط به اشجداگانه

 بمونه عمارت خود توی نشد حاضر صاحبه کردم کار هر زمان اون 

 همب یا خواممی جدا خونه من باهلل و اال کرد کفش یک توی پاشو و

 .مونممی غهبا ته که سرایداری واحد تو میریم یا بدید جدا خونه

 هابچه که و واحد این همین برای بشه دور ازمون خواستنمی دلم

 .دادم بهش انباریه کردندمی فکر

 

 ونبرام اما باشه نیاورده دنیا به رو ما و نباشه ما مادر شاید صاحبه

 بیشتر هم شاید بودنه سر تاج حقش...کرد مادری

 



 نیومده کسی انگار که جوری شدم واحدش وارد اروم

 

 ادتی و من چلغوز مرتیکه....بیاد مرگت خبر الهی....بترکی الهی-

 برم تمرفمی کلنجار خودم با که حالی نیستدر یادت منو واقعا نیست

 یهک دونمنمی که بدبخت اون به دادنش فوحش به برگردم، یا تو

 کردممی گوش

 

 یوبس ارشان این جسم تو بیایی بود کم جا اخه.....الهی.....الهی-

 بردم دستگیره سمت به دستم و رفتم جلو قدم یک اسمم شنیدن با

 شد خشک دستم  حرفش یادامه با که

 

 

 ....مببرماتاس بیا قسم یزدان به رو تو شده تنگ برات دلم اتانس-

 

 شد گم من ناباوری پشت صداش



 یشپ سال چند که شلیکی اون از بعد که مردی دادشه پدر....اتانس

 شد؟ عوض باهام روحش شد بهم

 ات بود کرده طلسم رو اشبچه بیشمارش ثروت با که مردی همون

 کنم؟ پیداش بودم اششبیه که من سال ۳۰۲۲ بعد

 مرده؟ اون چیکاره زن این

 

 

 زمان برگردم خوادمی دلم شدم خسته من بیا خدا ترو اتانس-

 حتی من ندیدم دادموشه حتی من زندگی این به لعنت....خودمون

 .دمنکر مادری براش

 

 ....اریانا

 

 از قبل اومد خودم به میز به برخورد با و برگشتم عقب به درد با

 به ور خودم کردم عبور رو راه از سرعت به ببینه رو من اریانا اینکه



 تو حالت همون با که میشنیدم و دخترک صدای رسوندم پله راه

 "اینجاست کسی" گفتمی دماغی

 هیچکس نیست اینجا هیچکس نه

 

 تخت روی پریشون و کردم پرتاب اتاقم توی خودمو تسرع با

 .نشستم

 

 «گذشتهبهبکفلش»

 

 .برگشتم دفینه به دوباره که بود شب نصف

 گشوندمی اینجا به رو من نیروی اما چرا دونمنمی

 دیدن با شد خونه وارد و شد خارج اینجا از اینکه از بعد دادشه

 یا یمبخند دونستیممین که بود کرده تعجب اونقدر محیط و وسایل

 مومح ببرتش تونست که بود سهراب این  هم سر آخر کنیم گریه

 خوابیده سال هزار ۳ از بیشتر اون خودش قول به بخوابونتش بزور و

 خسته و گیج یقیافه ببینهاگر و چیز  همه خواستمی دلش االن و بود



 همه دهاستفا ینحوه کردمی مجبور رو ما صبح تا مطمئنم نبود پسرها

 .بردنمی زیادی زمان باالش هوش با گرچه بدیدم یاد بهش و چیز

 نشپایی و رفتم دادشه تخت سمت به اراده بی شدم که دفینه وارد

 .نشستم و زدم تکیه

 ...و شدم کشیده سیاهی داخل خورد سنگ به جسمم تا اما

 ها؟صحنه این هم باز بودم اتاق یک داخل

 شیک اما ستنی اتاق یک

 

 ها؟صحنه این هم باز بودم اتاق یک داخل

 شیک اما ستنی اتاق یک

 یشهم خفه سینه توی داره قلبم کردم حس.... که بود زنی تخت داخل

 دوست که بود قدری به بهش کششم حس زیباست چه زن این

 ببوسمش االن همین داشتم

 و چرخوندم اتاق توی رو نگاهم مسموم افکار کردن منحرف برای

 دمش اتانس متوجه

 



 بر بهبودی که مادامی  هم ان بستر از برخواستنتان دلیل اریادخت-

 زافهگ و دارد؟ جوابی چه پروایتان، بی رفتار و بازنگشته تنتان

 غنیمت به راهزنان که را زبانتان جوان بانوی....الیا برابر در گوییتان

 چه ستناشای رفتار این دلیل بدانیم تا بگوید سخن ،پس اند نبرده

 بوده؟

 ودب عصبانی دلبر این از شدیدا اتانس اما بود شده چی نمیدونم

 

 درویش هاتوچشم ارشان بهت لعنت جدم، عموی پسر زن یا....دلبر

 کن

 

 

 ... دس ام بریم بیان دوستام بگو دیگه بسه ولی  قشنگیه بازی اا-

 

 رس بر چه ندارید یاد به نگوید بازی؟ کدام کجا؟ انوقت بروید؟-

 دهام همراهانتان

 



 هاشار هاش لباس به دست با خز تیپ این و ها بازی مسخره همین-

 کردم

 

 ود از من گفت دادشه همین برای رفته ما دنیای از اریانا....اون خدایا

 مادرم و پدر

 

 ...هستی ها دیوانه شبیه-

 

 ... به وانهدی گفتن و نیست ما عمارت بانوی ،شایسته گرفتن سخره-

 

 بنالم دوکلمه نمیزاری هستی؟ کی دیگه تو بابا برو ؟!جان-

  

 بانو؟ تناشایستی بیان چه این. است دیوانگان کار فغان و ناله بنال؟-

 است ایناپسندیده کارِ ها، نیکی خداوندگار نام به سوگند

 



 رچیکا اینها  دعوای وسط اصال من کردممی نگاه بهشون تعجب با

 کردممی

 

 است؟؟ پسندیده کشیدن نفس دادا-

 

 فراموشی دست به را کشیدن نفس تواند می ادمی مگر دادا؟؟؟-

 سخنان این ا،م گفتار و زبان با است، بیگانه شما بیان و الفاظ ؟ بسپارد

 دارند؟ معنایی چه

 

 یلمف  میزنید؟ حرف یوزارسیف فیلم مثل چرا هستین؟ کی شما-

 میکنید؟؟ بازی فیلم دارید برداریه

 زمان این به مطلق واقعا ونا منه دوران از دختر این مطمئنم دیگه

  ودیز به و ساخته حال در پیامبر یوسف فیلم بودم شنیده نیست

 اومده اینده سال چند از اون احتماال میشه پخش

 

 



 اشتید مراوده نیز مصر  مردم با تو مصریست نام ؟یوزارسیف...فیل-

 هم و  همسر و عروس عنوان به که مادامی نمیشناسید؟ مرا چطور!؟

 از شاه خشایار ارشد فرمانده اتانس، من شدید، انتخاب ما پیمان

 هستم  چهارم  خاندان

 هستید،همچون نهم طایفه از بزرگمان تاجر دختر اریانا شما و

 نیست شما شان در گفتن سخن ، بیگانگان و دیوانگان

 پردید؟س فراموشی دست به را گذشته در زندگانیتان راستی به آیا 

 و خاندانتان شدنِ کشته و رفتن ارتغ به و راهزنان حمله از

 ندارید؟ خاطر به چیزی همراهانتان

 

 ام؟؟ خانواده مرگ چی یعنی-

 

 بودید؟؟ جنگل درون که دارید یاد به-

 

 رفتم اونجا به جوری چه نمیدونم ولی بودم، جنگل تو یادمه-

 وده؟ب دادشه مثل یعنی رفته؟ گذشته زمان به چطور....اون جنگل؟ 



 

 ردم یک با و کرد ترک و اتاق سرعت به که شد اتانسی مات نگاهم

 نگج توی که بود پزشکی این میشناختم و مرد شد وارد دیگه زن و

 .کرد درمان و اتانس

 ردهک ازدواج اریانا با انتقام برای اون گفتمی اتانس پیشکار یادمه

 !؟گرفته اتنقام اون از اتانس یعنی اریاناست مثل دختر این اگر

 

 شم؟ جویا را جوان بانوی حال میتوانم هستم تیسپا طبیب-

 

 مخفیه؟ دوربین-

 

 دوربین واقعا شاید کردم نگاه و اطراف اریانا با همزمان هم من

 جام؟این چرا من داشتم خفگی حس کشیدمی تیر هامشقیقه مخفیه

 



 و یبعج سخنان شدند، هوشیار که مادامی از بانو طبیب بینید می-

 نونمج بانو شاید داشتند بنا فرمانده یند،گو می محتوا بی گاهی

 .مانند می دیوانگان همچون اخر....گشتند

 

 

 عجوزه زنیکه خودتی دیوانه و مجنون-

 

 برای را سرورمان های حرف فقط نداشتم، جسارت قصد من بانو-

 .بپذیرید مرا عذر کردم، گو باز طبیب

 

 لطغ رورتس دیونه میگی بهم زنیکه بپذیرم؟ رو چی درد،  رو عذرِ-

 نعی زدنش حرف نحوه  اون با خودشه دیونه ام،دیوانه میگه که کرد

 اون با کنه؟ می زر زر کرده، پریشون موهاشو پوشیده، لباس زنا

 من به که اینجا اورد منو کرد غلط اصال میگیره، و ام پاچه چشاش

 اباداشه و جد هفت دیونه دیونه، بگه



 دهنشو بزنم خواستمی لمد خر، کره دختره خودت اباد و جد هفت

 شد ور حمله طرفش به اتانس که کنم صاف

 

 بودم همسایه سگ با نبودم تو با خدا به نیا توروخدا-

 

 میگیری؟ سخره به مرا دیوانه؟ گوی می ما به سر خیر دخترک-

 

 

 !الیا؟ نه مگه بودم الیا با جونی گاو نبودم تو با خدا به-

 

 ....یا بخندم بودم مونده

 

 

 ندارم ریتانکا بایست-

 



 ات عمه جون تورو اره-

 دادن نشون قرمز پارچه بهش که  گاوی عین چرا پس نداری کارم 

 میاد؟ در دود دماغت از

 

 

 اتانس نکنیم سالخی امروز تورا ما کردی خطاب گاو مرا گاو-

 بود نخواهیم

 

 

 نک ولم...داری ما ما گاوی کردم فکر چه من به ما میگی خودت بابا-

 و ترسیدم ازش بودم من که من گرفت و اریانا یورش یک با اتانس

 نداره عقل انگار واقعا دختر این اما ایستادم تر عقب

 

 اه دیونه ام، دیونه من نمیگی مگه کن ولم خدا تورو جوونم اتانس-

 !دیگه میگن پرت و چرت



 تهیثیت کردی، بغلم اینجوری نوکرات جلو زشته کن ولم اتانس

 قد متر دو با مردک کن ،ولم است خیره الیا هنگا نگاه،  باد به میره

 ؟ سواری من رو

 

 

 نبیرو طبیب همراه الیا،.... گیریمی سخره به مرا که کنم رهایت-

 بروید

 

 ،جادو چراغ غول این دست از بده نجاتم بیا نرو میری؟ کجا الی اوا-

 نروو الیااا

 

 کردید؟ خطاب غول مرا غولک؟-

 

 اید؟ رفته مدرسه به تاکنون ایا!خوام می عذر شما از من برادرم-

 اشم کردم اشتباه من دیگه اید متوجه کوچک غول میشه ک+ غول

 ....بزرگید غول



 عقلیب دختر این اما بلرزم خودم به شد باعث اتانس یخصمانه نگاه

 .برنداشت گفتن پرت و چرت از دست

 

 ستا ونهخ دیونه اینجا نکنه واستا ؟!نه یره بیرون برو بیا شو بلند -

 بخدا  دمب تحویلت ببرم بیا کردی؟ فرار تیمارستان از تو نکنه ؟یا

 هستی؟ توهمی نبود طبیعی انقدر بود می هم فیلم

 شدم نزدیکشون سریع کوبید دیوار به و اریانا محکم اتانس

 اسیبی دختر اون به نداشتم دوست اما کنم کاری تونمنمی میدونستم

 پای نبی کوبید لگد با اریانا کنم کاری من اینکه از قبل اما برسه

 خم کمر  شد باعث و کردم حسهم من دردشو که جوری اتانس

 کردم؟ حس دردشو واقعا کنم

 

 خُلی، داج بده حق من به هم تو ولی بشی پدر نتونی دیگه کنم فکر-

 ....بعدم بیام، کنار تونم نمی هات لباس و قیافه با فیلمته، یا

 

 کنه؟نمی شاخفه  اتانس چرا پرو یدختره



 

 اینکه از قبل داشتم درد واقعا بردم تنم پایین سمت دستمو

 رو مخود و شد کشیده تاریکی توی بدنم بدم نشون العملیعکس

 .دیدم دیگه جای

 

 هلم مبرادر یادمه نیستم اریانا من پارسنژاده ساریکا من واقعی اسم-

 بودم جنگل توی اومدم بهوش وقتی نیست یادم اشبقیه افتادم و داد

 ....اومدی سراغم به تو بعدم

 چرا شوهرند و زن واقعا اونا بودم اریانا و اتانس لخت هایتن مات

 بیاد؟ درد به قلبم شد باعث موضوع این فهمیدن

 

 «بک فلشپایان»

 

 نه دیگه برگشتم اتاقم فضای و حال زمان به پا صدای شنیدن با

 ....ام یکهت تیکه سفرهای از خبری نه و بود دفینه از خبری

 



 اینجاست؟ کسی-

 

 

 اینجاست؟ کسی-

 

 رفتم مخفیم اتاق اینه  طرف به و ایستادم سریع

 وجودش از هیچکس اما مخفیم اتاق برای بود در یک آینه اصل در

 سراسریه اینه یک این کردندمی فکر همه نداشت خبر

 

 

 نیستی.... اریامنه اقای....ارشان-

 

 یست؟ن ممنوع براش باال یطبقه به ورود مگه کنهمی چیکار اینجا اون

 

 



 بخوری اسرم بزنه باد الهی چلغوز مرتیکه رفتی موتور با کنم فکر-

 شم راحت

 

 خوردم شکر خدا من کردن میفته حمالیات خر  اههه نکنه خدا

 یزنیم این به بزن میگم برم قوربونت هم تو وقت یه نشه چیزیش

 و هصاحب پای زدی بشکنه این پای کردم دعا قبل سری مثل اون به

 من گردن افتاد باالش کردی خورد

 است؟ دیونه! میزنه؟ حرف کی با

 

 

 نداختا اطراف به قشنگهنگاهی اتاقت چه یوبس مرتیکه بهت تف-

 

 شروبم بار که مستر اتاق یک بود عمارت این اتاق بزرگترین اتاقم

 کوچیک کابینته چند یآشپزخونه یک و بازی میز خونه، کتاب

 ...داشت

 .... و لباس اتاق و سایز کینک تخت یک



 محمو توی سر اخر و گشت اتاقم توی کمی اریانا نه اهید نه....اهید

 اومد بیرون من هایچرک لباس سبد با بعد دقیقه ۰ تقریبا شد گم

 یقهدق چند و رفت لباس اتاق سمت به و گذاشت اتاق وسط و سبد

 .اومد بیرون دوم سبد با بعد

 بدس اون به سبد این از رو هالباس کرد شروع و نشست زمین روی

 اتاقم شکر و خدا اومدن نظافت برای خانم اینکه مثل ریختنخب

 یکار و بده تکون و مبارک کمر نیست نیاز هست، مرتب همیشه

 کنه

 که ینمبش روش و برم اتاق توی صندلی سمت به خواستممی خیالبی

  وورزشیم لباس شدماون خشک سرجام اریانا بعدی حرکت دیدن با

 !گریه زیر زد و گرفت بغل

 

 ...اتانس-

 پک من اینکه با اتانس نگفت بهم سالها این توی هم دادشه حتی

 من شد جا به جا پدرش با روحم اتفاق اون از بعد و بودم پدرش

 توق هیچ اما میدونست دادشه اینو اتانس روحا و بودم ارشان جسما

 .نکرد خطاب بابا رو من



 کنم باور باید کنهمی گریه اینجوری من برای دختر این حاال اما

 دلتنگمه؟

 رفتم مرگ کام به بار سه من کنممی فکر خوب که حاال

 

 نم که بود اونجا بود دادشه کردن پیدا از بعد سال چند بار اولین

 سارد شهر به و قبل سال ۳۰۲۲ به روز بیست تصادف یک توی

 .رفتم

 

 ور پسرش اونجا و بود من دنیای ویت اتانس فهمیدم من که جوری

 ...داره بچه یک نمیدونست حتی اون از قبل دیده

 

 مامت من سال پنج این توی بود تناسخ اون از بعد سال پنج بعدی 

 کردم زندگی حال زمان در هم انگار کردم دریافت و اتانس خاطرات

 اتانس قالب در ها هخامنشی زمان در هم کردم جمع خاطره و

 کردممی زندگی



 یرانا وارد و عتیقه بار یک داشتیم مرز لب که زمانی دوم حادثه توی

 االیب قسمت از تیر یک درگیری این توی و شدیم درگیر کردیممی

 ماا بشه مرگم باعث کردندمی فکر همه که چیزی. شد رد ام جمجمه

 ودب شده داغون جمجمه اما بود نرسیده اسیب مغز به نشد، اینطور

 اتانس اما مُرد ام روح  موندم زنده جسما من بتعج کمال در

 اینجا موند روحش و قلبش اوردن در با اونم داد دست از رو جسمش

 هک اتفاقی مثل دقیقا شدند یکی هم با اون روح و من جسم که بود

 .افتاد ساریکا و اریانا برای

 باز که نبود قبل سال ۳۰۲۲ توی اتانسی دیگه که تفاوت این با اما

 با ساله ۳۰۲۲ مرد یک روح با بودم منی فقط حاال بیفته اتفاق تناسخ

 .جدم عموی پسر روح

 وپت پسرها که وقتی اونم خورد سرم به قبل سال دو سوم یضربه

 یک شد باعث بود دیده اسیب سرم چون خب و کردندمی بازی

 یکی ببرم یاد از و ریز چیزهای بعضی و بگیرم مدت کوتا فراموشی

 و مجس شدم کامل از بعد بالفاصله که بود ساریکایی چیزا اون از

 ....ماا دیدمش خب و دنبالش رفتم کاملم بهبودی و اتانس و من روح



 اسم دنبو اسونم اما نبود سخت کنم پیداش تا کشید طول وقت چند

 هرفت اون  اما ایرانه کجای اهل بدونم سریع شد باعث تکش و خاص

 هدانشجوه گفتنمی شهر، اون از بود

 ودنب خودم دست رفتم دنبالش روز چند کردم پیداش و زدم ردشو

 هم باز داده بهم رو روحش که بود مردی همسر دختر این اگه حتی

 رهمتنف زندگیش به غریبه ورود از که بودم شکاک ارشان همون من

 یه اب میره جا هر شدم متوجه و رفتم دنبالش سایه به سایه روز چند

 و من وجود از که اون انسانِ بالخره نیست همم گفتم خودم با مرده،

 وسواسای خیالبی دریا به زدم و دل روز یه نداره خبر پسرش

 پیشش برم خواستم و شدم ام احمقانه

 .بود رفته قدیمی یاتشکده به مرد اون همراه تخس دختره

 رفت اتشکده پشت اون دیدم حتی و شد جدا ازش مرده دیدم

 لوج قدم و اومد خودم به وقتی اما  نرفتم جلو چرا و شد چی نمیدونم

 یمدار پسر یک ما و همسرشم جورایی یه من بگم برم که گذاشتم

 قلبم بود مرد اون هایلب قفل هاشلب که درحالی دیدم اونو

 مرفت و برگردوندم رو اورده، در رو ام سینه کسی کردم حس سوخت

 سال چند تگذش بعد حاال....نرم زن این طرف دیگه خوردم قسم و



 میون رو صورتش که حالی در من اتاق توی دقیقا اینجاست اون

 من؟ برای هم اون  میریزه اشک و کرده پنهان من کنگرم

 

 «ساریکا»

 

 بودیم، همدان نزدیک تقریبا

 پهرس اصرار با سفر، برای میشدن امده تک تک بچه که عصر دیروز

 ردمنک شدن اماده به راضی بیام باهاشون که کامدین و

 

 اشمب سفر توی باید ام من که دادن دستور واال حضرت خود اینکه تا 

 و ما صاحبه جانشین من طرفی از بمونم تنها نمیشه که  چون چرا؟

 بود همراهشون جا همه همیشه صاحبه

 تحضر ماشین عقب صندلی االن من که شد این کار نتیجه اخر در 

 و کرده اشغال و شاگرد صندلی کامدین که حالی در نشستم واال

 .بیان قراره ساره یخانواده با همراه سارا و سپهر

 



 جون اهی-

 عزیزم جانم-

 

 رفتی؟ همدان حاال تا-

 

 .....همدان-

 

 :گفتم و انداختم ارشان مسمم هایچشم به آینه توی از نگاهی

 

 اره-

 

 

 کی؟ واقعا-

 واال حضرت هایفیروزی آبی به مستقیم غیر نگاه همون با اراده بی

 :گفتم



 

 ...شدم عاشق وقتی-

 

 

 یه نگفتی چرا.....خوشبخت مرد اون بوده کی شدی؟ عاشق تو-

 اومده؟ یادت چیزی

 

 

 اومده یادم همین فقط-

 

 

 کجاست؟ االن یادته ازش چیزی بود کی بگو خب-

 

 



 دمنش مطمئن که وقتی تا نه بگم رو اسمش خواستمنمی" اسمش-

 ینهس از و قلبش چطور یادمه فقط.....نیست یادم اسمش راستش...."

 آورد در

 

 شد یکی ارشان ناگهانی ترمز و کامدین "چی"متعجب صدای

 

 

 بابا شد چی-

 

 چی...هی...آ-

 

 ینب شدن پرس و شدن کوبیده جای به بود این جاده خلوتی خوبی

 سالمه ماشین هم خودمون هم االن ها ماشین

 

 

 بابا؟ خوبی-



 

 خوبم-

 

 تا گذشت ارشان کیزیر زیز نگاهای زیر و سکوت توی دقیقه چند

 کرد شروع سئواالتشو دوباره کامدین

 

 

 چطوری؟ آوردن در و قلبش گفتی-

 زد لب جدیت همون با ارشان بگم چیزی بهش اینکه از قبل

 

 

 شده؟ مغزی مرگ داشته عضو اهدای عزیزم معلومه خب-

 

 زدم لب صدا بی و شدم خیره هاشچشم زیبای انعکاس به مستقیم

 نه



 .بود خالی و خشک یبله یک تنها ام حنجره اوای اما

 

 

 اینکه با خورده ضربه همونجا هم تو سر شاید عزیزم متاسفم-

 خوب داره فراموشیت خوشحالم اما بیاد یادت چیزی ندارم دوست

 میشه

 

 انبی طوری رو دنیا غمگین حرف قشنگترین توننمی هاادم گاهی

 کنی دریافت امیدوارکننده خوب حس ها میلیون تو که کنن

 

 کامدین از نگاه شد باعث ارشان احساس از خالی و خشک صدای

 بگیرم

 

 

 نیمک استراحت یکم بهتره  استراحته جایگاه یک نزدیکی این-

 



 احتماال اننیفتاده راه هنوز همین برای بود بیمارستان شب تا سپهر

 اطالعی سفر جزئیات از...نفریم سه ما فقط همدان برسیم وقتی

 باشن همه قراره میدونستم و همین فقط نداشتم

 

 

 میشدم تلف داشتم جووون ارباب بده خیرت خدا اوف-

 

 بگیره لبخند طرح ارشان هایچشم شد باعث کامدین شوخ لحن

 

 .......نگاها اما باشن هم شبیه توننمی هاقیافه

 داره فرق نگاهشون اتانس، و ارشان

 اما نسهاات خود کنهمی فکر ببینتش کس هر بود اتانس کپی ارشان

 ستایش اون نداره و جذابیت اون نگاهش نداره اونو گرمای نگاهش

 یتو بهم کردن نگاه وقت همیشه که لذتی اون بزرگمنشی اون و

 نداره رو جوشیدمی اتانس هایچشم



 تاچند کنارش که کوچیکی یخونه قهوه کنار ماشین ایستادن با

 هپیاد شینما از جت مثل کامدین بود  بهداشتی سرویس و مغازه

 .دوید سرویس  طرف به و شده

 

 کرد متوقفم ارشان بم صدای بشم پیاده اینکه از قبل

 

 

 ادتی اصال بگیم بهتر شاید یا میاد یادت که مزخرفاتی نداری حق-

 ساتان از حرف من هایبچه جلوی کنی من هایبچه گوش تو و نرفته

 نمیزنی مزخرفات این و

 

 و کیم من میدونست اون....اون شدنمی تر درشت این از هامچشم

 کرد؟می انکارم رسما

 

 هب و کیم من میدونست اون اما نداره یاد به رو من کردممی فکر من

 آورد؟ نمی مبارکش روی



 

 اومدم خودم به خورد پنجره به که تقه چند با

 

 اومد؟ کامدین کی و رفت ارشان کی

 نگاهم و شدم یادهپ ماشین از اکراه با بیرون بیام میزد اشاره کامدین

 نبود؟ ارشان چرخوندم اطراف رو

 

 

 همب ترسیدم ترمز رو زد بابا وقتی شدم پیاده عجله با ببخشید-

 پریده رنگ خوبی؟ شد وارد استرس

 

 

 ترسیدم....یکم....فقط....خوبم-

 

 بخرم میوه اب یه برم بزار-



 

 کامدین...باشه-

 طرفم به نشین دل لبخند همون با هم اون و زدم صداش راه میانه

 برگشت

 

 جان-

 

 

 کجاست؟ بابات-

 

 بزنه لفنت میره گفت کوچیکه سبز فضای یه ساختمان پشت رفت-

 

 مرسی-

 



 جاک از نپرسیدم شد دور لبخند همون با و داد تکون سری کامدین

 این از و اومده اینجا به بارها شاید سبزه فضای اینجا پشت میدونه

 شانرفتمار ساختمان طرف به شل های قدم با فقط کرده عبور مسیر

 ویت سیگار به و بود نشسته چوپی نیمکت یک روی که حالی در و

 .کردم پیدا بود خیره دستش

 کنارش حال همون با نیاورد باال سر اما شد حضورم متوجه اینکه با

 .نشستم

 

 

 ردب ماتم دیدمت سواری موتور تیپ اون با خونه اون جلوی وقتی-

 دیونگری خیلی دیدنت وبارهد برای باشی خودت کردمنمی فکر

 مگ هاماشین زیاد حجم میون راه اواخر و کردم تعقیبت وقتی کردم

 هب دقیقا ماه چهار از بعد تو اما میدونستم شده تموم چیز همه شدی

 .بود داده پناه بهم که اومدی یخونه

 

 



 چه هبخور ام خونه دیوار به نجستت انگشت نمیزاشتم  بودم اگه-

 بدی ولونج توش االن برسه

 :گفتم و گرفتم نادیده رو اشتوزانه کینه سر تا سر هایجمله

 

 بیرون؟ بندازن و من گفتی همین برای-

 ...نبود کامی التماسهای اگه

 

 

 داص ناقص رو اسمش و کامی بگی پسرم به نداری حق...... کامدین-

 کنی

 

 هب و دارن تاکید نیک نام روی اجداشون رسم به اونها میدونستم

 :غریدم اینحال با شدن خطاب یدرست

 

 شنیدی؟ و کامی من هایحرف تمام از االن-

 



 کنمنمی گوش و هاپرت و چرت من-

 پایین میندازمت دره این از حاال همین باشه من به

 

 تاس دره یک اینجا میگه راست کردم دنبال رو مستقیمش نگاه 

 

 

 نبود اینطوری من اتانس کنینمی و کار این تو-

 

 

 تاتانس و چیه خیانتکارا جزای بدم نشون تا کنممی و راینکا من-

 ندارم؟ خبر که کردم چیکار من خیانتی په کردهخیانت تغییر

 

 در توانمندش هایدست حصار توی بازوم بیام خودم به اینکه از قبل

 .بود شدن کشیده حال

 



 

 کنیمی چیکار داری-

 

 میشم خالص شرت از دارم-

 

 دیوونه کن ولم-

 کشوندمی در طرف به و نم داشت واقعا

 و همسرم گرم نگاه اون ندیدن و مردن از نمیترسیدم مرگ از من

 میترسیدم ام بچه ندیدن

 

 

 احمق کن ولم-

 نوچ-

 

 :گفتم و کشیدم و دستم محکم که بودیم دره نزدیک تقریبا



 

 نک ولم بمیرم خوامنمی من سگ توله کن ولم کن ولم بهت لعنت-

 ...تول

 

 کرد خفه رو فریادم صدای نشست هاملب روی که دستی پشت

 کردم نگاهش باور نا

 شان...ار-

 

 زده رو من که نداشت باور اونم انگار

 

 االن چرا.... بچه و دارم خوبی زندگی که االن چرا برگشتی چرا-

 برگشتی؟

 

 کردم نگاهش باور نا

 



 یپ برو بودی سال همه این که جایی همون برو برگشتی خود بی-

 برگردی؟ گفت بهت کی گریتجنده

 

 من؟ اونم گری جنده

 

 ور دستم نگاهش با اون و کردم پاک رو لبمم خون دست پشت با

 .کرد بدرقه

 

 کردم زمزمه اشکی نگاه با

 

 

 ام دنیای.....نبود دادشه....نبودی تو کردم باز چشم شدم دیوونه-

 اومدم کهاین نیستید، شما و هستند همه دیدم وقتی شدم دیوونه نبود

 گریه؟ جنده دنبالت

 

 



 اومدییم نباید....افتادی می دنبالم نباید نداشت فرقی نبودم و بود-

 

 :گفتم شده گیج میزنه و هاحرف این چرا نداره فرق چرا

 کردم دره به یپایین؟اشاره میندازیم داری همین برای-

 

 

 .....اتان چیه؟ من گناه بگو تو کردم چیکار من مگه-

 

 

 .دش چفتش هایدندون و سرخ ورتص مات نیستمنگاهم اتانس من-

 

 

 فهممنمی رو تو هایحرف من چرا چیه؟ من گناه-

 

 .کرد بهم پشت و بست چشم



 

 کنیم زندگی بذار برو فقط-

 

 

 من گهم نبودم؟ زندگیت من مگه چی؟ یعنی کی با....کنی؟ زندگی-

 عوضی یا کرده عوضت ما دنیای نبودم چشمت نور همسرت

 

 .شدم خیره بهش و خریدم جون به رو اشخصمانه نگاه

 

 

 ییلهوس فقط تو..... نداشتی من زندگی توی جایی هیچ وقت هیچ تو-

 گمشو پس رسیدم هدفم به کنم، نابود رو گنجینه که بودی

 

 است؟ بخش چند شکست"

 "نهایتبی گویممی من



 صوتیش هایبارقه زیر شکستم

 

 :گفتم بود مشهود تنم لرز که جوری لب زیر آروم

 

 اشتباه بهت کنم ثابت اینکه برای  خودم بخاطر....تو برای نه نمیرم-

 ونوقتا بکشی نفس نتونی من بدون روز یه که مونممی اونقدر کردی

 ریخ هر یا اتانس اریامنش، ارشان کنمنمی نگاه سرمم پشت و میرم

 لیاقت خودم اما نه تو چون نمیرم جایهیچ روز اون تا من هستی که

 بیفتی کردن لطغ به تو که دارم اینو

 ور متشنجم هایقدم اون به پشت و برگشتم ساختمون طرف به

 .برداشتم

 زمان آشنایی آغوش توی شدنم پرت و دستم شدن کشیده اما

 شدم نگاهش مات من و شده متوقف

 

 



 بمون.............. خوریمی شکست اما کنی عاشقم کن تالش بمون-

 ..............میفتی خوردن گه به اما بندازیم کردن غلط به کن تالش

 ولتگ یکبار من..... .......میشی هیچ تهش اما کن دلبری برام و بمون

 افسون نمیشم گزیده دوبار سوراخ یک از من خوردم

 دیوونه یا شدم کر یا

 میداد نافسو به اتانس که قشنگی اوای و لفظ این بودم کر اگر نه اما

 صداش به تهآغش حرص وجود با حتی نمیشنیدم

 شدم بازوها اون محسور که بودم دیوونه شایدم

 

 

 ری...خومی...ست...شک...تو-

 

 الل و ادم بود این آغوشش خاصیت اصال گرفتم لکنت اراده بی

 کردمی

 

 :دز پچ گوشم داخل بم لحن همون با و برد گوشم نزدیک رو سرش



 

 

 وت ته....کنی قبول خوایینمی اما خوردی شکست هم حاال همین تو-

 بود کاندوم زمان اون اگه کنیمی فکر بودنمه خواب زیر همون

 دوجو از گرچه....باشم داشته بچه یک کار خیانت تو از میزاشتم

 با رت راحت شاید نبودی مادرش تو اگه اما نیستم، پشیمون دادشه

 اومدم می کنار وجودش

 تو بیایی بدم اجازه اینه تهش ته کن، تالش خواییمی هم حاال

 ....تختم

 

 دادی؟ حرمزاده اون به و تنت یا یباکره راستی

 

 زاده؟ حروم کدوم چی یعنی....هاحرف این کردم نگاهش ناباور

 

 یختنر فرو نداشتم دوست نپرسیدم که بود سنگین دلم بار انقدر

 ببینه رو هاماشک



 

 فاصله آغوشش از و دادم خبیثش نگاه به رو بارونین هایچشم

 .گرفتم

 

 

 .نبود فطرت پست اون نیستی...من....اتانس...تو-

 

 همون اب رفتم اصلی یمحوطه به و کردم دویدن به شروع بهش پشت

 گند بوی حتی انداختم زنانه بهداشتی سرویس توی رو خودم شتاب

 .کردمی تشدید رو بود ارشان هایحرف حاصل که تهوعی هم اینجا

 

 

 اسیرم گناه کدوم به منو بینیمی خدایااااا-

 شکستت. کردندمی مغلوب رو من و ریختنمی مهابا بی اشکهام

 میدم

 



 زا نکرد کم رو التهابش سرد اب کردم کار هر که سرخ صورتی با

 اومدم بیرون سرویس

 و اون یوقت اما باشه گذاشته تنهام و باشه رفته ارشان داشتم توقع

 کوچیک لبخند یک دیدم بیرونش منتظر کامدین و ماشین داخل

 نشست لبم روی

 دارم و پسرها هنوز

 

 خندلب صورتم دیدن با ولی  دوید طرفم به لبخند با تخصم پسر

 .داد یبامزه اخم به جاشو شیرینش

 

 

 سرخه؟ چرا صورتت وای بودی کجا-

 

 بهداشتی سرویس رفتم داشتم تهوع حالت-

 

 



 یاب ببینمت بیا خوردی چیزی صبح از اصال نخوردنه هیچی بخاطر-

 رفط به غرکنان غر و گرفت دستمو دلسوز پدر یک مثل کامدین

 .کشید ماشین

 

 

 خنگ یدختره کردی چیکار ببین نمیرسی خودت به چرا-

 

 امپ روی رو ها خوراکی پالستیک کامدین ماشین توی نشستن با

 کرد غرولند گذاشت

 

 

 یوا بیاد جا حالت تا خوریمی و تهش تا گرفتم میوه اب و کیک-

 بمونه اشذره یه حالت به

 با که پدرش به رو و نشست جلو مانندش رئیس حالت همون با

 :غرید کردمی نگاهش تعجب

 



 بیفتید راه باید کنم فکر-

 

 ویر به حتی پرویه ادم خیلی افتاد راه سرش دادن تکون با ارشان

 آب و کیک اکراه گرفتهبا حرف بار زیر رو من که نیاورد خودش

 زدم زل بیرون به پنجره خوردماز و میوه

 

 جهمتو دیگه و برد خوابم برق چراغ تیرای شمارش دوی و یک بین

 ....نشدم چیزی

 

 

- 
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 درختی میمون هعی-

 دختره

 یزنده اهید هی سوسک

 

 ببینم اونور برو است بچه با کردن طرزصحبت چه این عزیزم-

 

 خوشگلتو چشمای کن باز جان اهید-

 

 

 لتوخوشگ هایچشم کن باز جان اهید-

 



 میاری؟ در منو ادای جان سهراب-

 

 ..پیچید گوشم تو سهراب متاثر لحن بعد و ماچ صدای

 

 

 ارچپ برو کردن بیدار طریقه چه این خب لوسم بگردم دورت الهی-

 بیار و آب

 

 سهراب-

 دعوای هنوز که اونایی به و کردم باز چشم آروم تیرداد تشر با

 انداختم نگاهی داشت ادامه لفظیشون

 

 

 سالم-

 



 چه کردم وحشت خودمم که بود دار خش و گرفته قدری به صدام

 اونها به برسه

 

 

 بالدار سوسک شدی بیدار-

 

 .بود شده تنگ برات دلم-

 

 بغلم بیاد سهراب تا کردم باز هم از رو هامدست

 

 بود شده تنگ بارش متلک هایحرف و  سهراب برای دلم واقعا

 

 

 نکن گشایی آغوش همسرم جلو خوبه خوبه-

 



 

 عزیزم شده تنگ برات ماهم دل.... سهراب-

 پیاده ماشین از حال همون با و کشید آغوش به رو من آروم تیرداد

 کرد

 

 زد پچ گوشم زیر بوسید و سرم روی بار چند

 

 

 داره ورم صورتت چرا عروسک خوبی-

 

 ببینم اینور بیا گوشش زیر میگی  چی عه-

 خوامب اینکه قبل کرد رهام سهراب توسط بازوش کشیدن با تیرداد

 .گرفت بازوهاش بین منو بزنم غر سهراب به

 

 دهش تنگ برات دلم اما نمیاد خوشم ازت اینکه با نکبت یدختره -

 بود



 

 

 منم-

 

 تو؟ بریم کردن محبت بسه-

 

 اهمونگ منظور تیرداد انگار شدم کامدین و ازشان نبودن متوجه تازه

 :گفت که فهمید

 

 کرد بغلش گرفت و زاده رضا تم هم ارشان بود خواب کامدین-

 تو بردش

 

 

 ماا نهیفه اتبچه درست بگه تنست یکی میشه خورده کمرش-

 کنهنمی غلب همسرشو کسی روزا این دیگه سالشه بیست بابا سنگینه

 داره خود جای که بچه



 

 زدم لبخند فقط سهراب غرای برابر در

 

 

 سرشون روی و خونه االن ها بچه بریم شد تموم اگه همسرم-

 رنزامی

 

 هاشون بچه... بچه

 گفتم برد بین از بدمو حال تمام که خوشحالی با

 

 زود؟؟؟ اونقدر چرا آوردید؟ هاتونبچه-

 

 

 نای اومدن دنیا به ما رسیدن بعد روز یک که نیست زود زیبا اره-

 ارشان نفوذ از شکر رو خدا بودیم...و هویت کارای درگیر و ماه یه

 بودیم یراس حاال حاال وگرنه کردیم استفاده



 

 

 بودم جغندر برگ منم ارشان نفوذ-

 

 دیگه دست با و انداخت سهراب گردن دور رو دستش یک  تیرداد

 :گفت و کشید آغوش به رو من

 

 دیمبو گیر حاال حاال نبود داداش هایتماس ولی نفسم سرورمی تو-

 

 

 بود من تالش بلخره زده زنگ اونم که زدم زنگ بهش من-

 

 

 شاهی به چشمم شدیم که سالن نزنوارد غر بریم بیا.... نفسم بله بله-

 شلوار یک با و بود تنش مردونه ساده تیشرت یک که حالی در افتاد

 میداد تکونش بغلش توی که میزه ریزه فنج یک با اون مشکی ساده



 

 کنه لعنتتون خدا هیش-

 بودی ادب با قبال -

 

 

 هکنمی گریه خیلی بگیر و پسرت بیا کنممی خواهش سهراب-

 اهیش نگاه تازه گرفت ازش و بچه رفت طرفش به خنده با رابسه

 افتاد بهم

 

 

 امخونه به اومدید خوش اهید خانم سالم -

 

 اونه یخونه اینجا نمیدونستم اش خونه

 

 



 روشن همیشه چراغش مرسی-

 مبل روی از ریزی یگریه صدای که بود نگفت چیزی شاهی هنوز

 مبل هب و خودش زودتر ردادتی که رفتم طرف اون به بهت با شد بلند

 زد بغل رو دیگه فنج یک و رسوند

 

 

 ...پسرم جانم بابا جانم-

 

 دختر یک پسر یک نگفتید مگه پسره اینم-

 

 نکردم یتوجه پسرها به اصال که بودم مبهوت اونقدر

 

 هاجاز"کرد زمزمه و چرخیدمی ها بچه بین نگاهش پریشون تیرداد

 "بزنیم حرف بعدا بده

 

 ندارن ژنشو-



 ی؟چ کردیعنیمی اشاره بهشون سر با که انداختم نگاهی شاهی به

 

 

 یدارب داریان تا بیاگلم لطفا هم تو سهراب کنم اماده و شیر میرم من-

 خوابید صدا و سر تیرداد و سهراب شدن غیب نشدهبا

 

 

 چی؟ یعنی-

 

 

 یتو هستن زا پسر ژنیتیکی نظر از گفته پزشک...راستش-

 انگار هم سنوگرافی

 ...دختره زدن حدس اینان بوده بهشون پشت دبهزا 

 

 



 ...و بهزاد ها بچه اسم... حالی ضد چه-

 

 

 بدیه حال ضد دقیقا-

 بهراد و بهزاد

 

 

 قشنگه-

 

 بشه دار دختر بتونه سپهر حداقل امیدوارم... اره-

 

 

 دارید؟ دوست دختر خیلی-

 

 



 حس و زن یه وجود واقعی طور به ما هیچکدوم....اره راستش-

 ...و نکردیم

 

 شاهی-

 بازی با و کن قطع رو حرفش شاهی که شد باعث ارشان خشن صدای

 برگرده ارشان طرف به دیدم حاال تا که لبخندی ترین

 

 جانم-

 

 

 عموت پسر و عمه پسر کمک برو-

 

 ازشون وقت هر نمیدونستم خانواده این توی و شاهی جایگاه هنوز

 و یبعج شباهت اما ما از بخشی گفتنمی فقط کیه اون پرسیدممی

 وعم یا برادر احتماال کنم فکر بود شده باعث ارشان با غریبش

 .بود هم کپ هاشونچشم چون اشزاده



 

 

 ؟کنیدمی راهنمایی اتاقش تا مهمانمون زحمت بی شما فقط چشم-

 

 حتی ارشان از پسرا از کدوم هیچ خونه توی اوردم در شاخ دقیقا

 و بود ارباب یک اون رسما خواستننمی چیزی خواهش و بااحترام

 شیآالی هیچ بدون شاهی اما شکل یک به کس هر حاال نوکرش بقیه

 جازها با" گفتن با و کرد زمزمه رو کلماتش خاطر اسوده و اعتماد با و

 .کرد ترکمون "

 یستادا سانتی چند یفاصله توی ردم به رو دقیقا اومد طرفم به ارشان

 روی اون اما هکن بغلم داره قصد کردمی فکر میدیدش کس هر

 :گفت و شد خم صورتم

 

 فکر به نداری حق شاهی خصوص به نشو من پسرای نزدیک-

 ....رابطه وارد کسی هر با اونها بیفتی اغواشون



 ینب از و بکوبم قشنگش صورت توی محکم که نبود خودم دست

 :کنم زمزمه شده چفت دندونای

 

 ذاشتیگ جا طرف اون و شرفت یا خورده سرت به دنیا این هوای-

 ؟برادرات و عمو پسر کی اونم اغواگری، به کنیمی متهم و زنت که

 هب کنممی تالشمو تمام و دارم بچه ازش و شوهرمم عاشق من ارشان

 ....میشی پشیمون روز یه تو اما برگردم خودمون دنیای

 

 با ویر چند که  میشه ختم اینجا به حالم شدن گرفته کردممی فکر

 حتی نبود حال گرفتگی این خب اما امتم و باشم قهر ارشان

 اومدن ارشان هایعمه دختر که وقتی نه  نبود نزدیکشم

 

 میگن ونپشتش به که اونهای از پالستیکی یافتاده فیل دماغ از دوتا

 نیا دنبالم میدی بو پیف پیف



 اوردنمی گیر تنها و تیرداد وقتی عمال بودم خوب من تازه

 رت شسته اب دو یکی اشوناجنه مادر به نسبت خودش خوردنشمی

 بودن

 

 شد؟ چی من ترک یقهوه اون دختر هعی-

 

 دمبو ریخته فنجون داخل که هایقهوه و چرخوندم چشم کالفکی با

 بردم حال به و

 

  این هب لطفاا مهمان فقط نیست ما خدمتکار اهید  گفتم صدبار مامان-

 بدید خاتمه رفتارتون

 

 چپشم به اصال نکرد اعتنا اصال دادتیر به مادره وقتی ریخت برگامم

 نگرفتش

 برام نیست مهم بدونه که جوری زدم پلک دوبار براش اروم



 حصب امروز تازه بود اومده پیش که اورژانسی عمل خاطر به سپهر 

 ظهر تا احتماال و بیان اشکان با بود قرار هم قلوها دو بود، افتاده راه

 میرسیدن همه

 شمیچ زیر و نشستم سالن مبل ترین گوشه روی قهو تعارف از بعد

 انداختم نگاهی همه به

 بودن کالفه همه ارشان جز نبود من مختص کالفکی این

 به و اتاق وت تنهایی و نبود کال که وپسراش سهراب استثنا به البته

 دوتا  خب و  بود داده ترجیح همسرش خواهرای و مادر کنار حضور

 چراشو میشکست گردو دمشون با داشتن که تیراداد خواهرای

 .نمیدونم

 

 

 .کنی جمع دورت و پایی و سر بی هر داشتی عادت بچگی همون از-

 

 

 عمه؟ چیه منظورت-



 

 ترسیدم من که بود شده تیز اشعمه روی جوری ارشان براق نگاه

 

 

 جون عمه نداشتم خاصی منظور-

 ببینم راحت و شاهی سرخ پوست تونستممی داشت چرا اما

 بشه دعوا قراره انگار که بود جوری سنگین و بود خفه اتاق جو

 

 هب خودشو و شد بلند جاش از پروا بی تیرداد بزرگ خواهر ساحل

 .داد جا ارشان و شاهی بین نفره سه مبل روی زور

 

 

 نداشتن منظوری گفتن نداشتحین منظوری مامان عزیزم ارشان-

 هدار انگار که کشیدمی ارشان بازوی روی رو دستش چنان مامانش

 کنهمی کیسه رو بدنش

 عوضی دختره



 :گفتم و ایستادم تامل بی

 

 باشید داشته خوبی روز کنهمی درد سرم ببخشید-

 

 و مرفت رو راه طرف به نکنیدسریع صدام دیگه که کردم اعالم عمال

 ابسهر اتاق طرف به رو مسیرم....بشم خودم اتاق وارد اینکه از قبل

 کردم عوض اینا

 .داشت کودکم کوچیک اتاق یک شداخل که بزرگ اتاق یه

 

 یاالتنهب با پاش رو یکی بود بغلش پسرا از یکی که حالی در سهراب

 دککو برنامه و داشت بود نشسته تلوزیون جلو داریان همراه لخت

 .میدیدند

 

 

 شده؟ چی-

 



 

 ....جند چه اینها رفت سرم وای-

 

 نشستم کنارشون رفتم خوردم رو حرفم سریع نگاهش دیدن با

 

 .شیدببخ-

 

 

 بزنی اونجوری حرف پسرام جلو نبینم دیگه-

 

 

 عمه؟ بینی می چشمچی-

 

 نینجا الپشت-

 



 

 .باهات ببینم منم...الکپشت بگردم دورت الهی-

 

 

 اله-

 

 شیرینت زبون این قوربون عمه اخ-

 .گذاشت پاهام روی و سرش و اومد دلنشینی یخنده با داریان

 

 هم هب شده قفل هایخما با تیرداد که بود نگذشته دقیقه چند هنوز

 شد اتاق وارد لرزون هایچشم

 

 

 عزیزم شده چی-

 



 هیچی-

 

 شده؟ چی تیرداد میلرزن دارن هاتچشم-

 

 

 کرد؟ دعوت و اینا مامانم داداش خان چرا-

 

 درک نزنم حرفی اصال نکنم دخالت بحثشون توی دادم ترجیح

 کردن بارونش تیکه ورود لحظه از خواهراش و مادرش کردمشمی

 میشه آب باشه هم سنگ

 

 بستن پسرات باالمو و دست بشین من چفت اینجا بیا-

 

 یدبوس لبشو و کرد بغلش  قید بی سهراب تیرداد نشستن با

 



 

 من مرد نیست چیزی هیش عزیزم نیست چیزی بمیرم الهی-

 اریاند هایچشم دستمم با و کردم مایل اتاق یگوشه به نگاهمو تند

 پشوندم

 

 

 داره عادت کن ولش و بچه کردی گور-

 

 سهراب-

 

 نبود بازیشون عشق از خبری دیگه انداختم نگاهی احتیاط با

 

 نشسته بچه خان بیشعور کن مراعات-

 

 داری و خر سن-



 

 

 بود داریان منظورم سهراب سرت تو خاک-

 

 میگی راس اها اها-

 

 

 عمه؟ داره خل سن... بابا-

 

 ساحلت عمه اونم بابا اره-

 

 .شد عجم کامدین ناگهانی ورود اب بگیره شکل میرفت که لبخندی

 

 

 ....دیگه این رفت سرم اوف-



 

 "خورد رو حرفش افتاد تیرداد که نگاهش"

 

 

 نداشت منظوری تیرداد ببخشید-

 

 

 تحمله قابل غیر میدونم عزیزم باش راحت-

 به و نشست تلوزیون و من بین بس و اومد جلو خوشحالی با کامدین

 زد چنگ و ها بچه از یکی سرعت

 

 

 اباب شبیه خوبه ملوسید اونقدر چرا شما بشه قوربونتون موع اخ-

 نمیشه خورده عسلم من یه با که سهراب وگرنه تیردادتونید

 



 

 سنن ترو میخوره بخوره باید که اونی-

 

 سهراب-

 

 دهنش)کَندِه دهن خر پسره توپیدیم بهش همزمان تیرداد و من

 ...(و میده فوحش....نمیشه بسته

 

 بابا باشه-

 

 .داشت رو بدش حال نشون حالشبی صورت و تیرداد ونلرز نگاه

 

 کردم جلب وشوتوجه کامدین به چشم اشاره با

 

 گرفتم بغلش از و منبچه بده و و بهزاد-



 

 ونایو تو جون عمه بریم بیا داریان حیاط تو بریم کامدین پاشو-

 عزیزم بشینیم

 

 کجا؟-

 

 چرا؟

 :گفتم رفتم غره چشم سهراب به جواب در

 

 بخورن هوا ببرم و ها بچه خواممی نداره چرا-

 

 بشه تیرداد متوجه که کردم اشاره سهراب به چشم با

 باشه اها اوه-

 مغزش سبک سر تو خاک

 برید برید-



 

 میشه سردشون ها بچه کجا-

 

 کسوس برید بزنن دور برن بزار  خوبی این به هوا بابا چیه سرد-

 باش هام بچه مراقب

 

 گفتم و زدم رونش به لگد با

 ملخ خودتی سوسک-

 

 غلب تو رو بهزاد  احتیاط با منم افتاد راه تر جلو قهقه با کامدین

 .گرفتم

 

 .گرفتم  رو داریان  دست دیگه دست با و 

 

 جون عمه بریم-



 

 مادر گیر خروج از قبل دقیقا و زدیم بیرون اتاق از هم دوشادوش

 افتادیم فوالدین

 

 

 همب سالتون و سن شما میگم...عمه پروروندی استینت تو مار بیا-

 خوره؟می

 

 چیه؟ منظورش کردم نگاه بهش متعجب

 دادم ارشان و شاهی و مبهوتم نگاه

 بخوره؟ هم به باید چرا کامدین و من سن

 رفتهگ سنگر پاهام پشت ترسیده که شد کشیده داریانی به نگاهم

 میترسه منفور زن این از هم بچه این حتی بود

 

 



 ور معنییش نکنم فکر راترف نه عزیزه دوست یک ما برای اون-

 کنید درک

 

 شاهی-

 دش قطع اش عمه صدای با شاهی یکوبنده لحن به ارشان اعتراض

 

 

 بچه تو میشه ادم من جلو کسی هر کردی و کارها همین خبه خبه-

 اتمعمه سرم خیر ببینمت اینجا بیا کن ول و توله اون

 

 

 منید؟ با-

 

 ؟شد چی االن کرد نگاه بهم سردرگمی با کامدین

 



 چنده؟ شعورش درصد زن این

 کسی؟ هر گفت شاهی به یا توله گفت خودش ینوه به واقعا

 

 نداره؟ خبر شاهی به ارشان شدید عالقه از مگه

 

 اومد طرفم به و ایستاد تامل بدون شاهی

 

 داداشی؟ نمیشینی بابا پیش یکم چرا تو رو عمو عمر بده-

 

 نشنوه کسی نفر سه ما جز به که بود آروم اونقدر نجواهاش

 

 ...میا بدم ازش من اخه-

 

 

 خونی؟می بچه اون گوش تو چی-



 

 رایب استینم و کرد بغل بهراد  منفور زن اون به نگاه بدون شاهی

 داریان اشدیگه دست اون با و شد خم کشیدو و حواسم شدن جمع

 زد بغل زیر و

 

 گفتم و کشیدم هینی ترس از

 

 میفتن-

 

 مراقبم نه-

 .افتادم راه شاهی پشت کردم تربیش رو هامقدم سرعت

 

 گذاشت پایین احتیاط با و داریان شدیم آالچیق وارد وقتی

 

 



 جون عمو کن بازی  دوچرخه با یکم برو-

 (تنها)تنایی-

 

 

 عزیزم اره-

 

 

 (میترسم من ها نری جایی) تلشممی من هاا نلی جایی-

 

 جریان هاتن سکوت داریان رفتن بروبا نمیرم جایی بشم قربونت نه-

 شکستش شاهی که سکوتی بود ما نبی

 

 

 هستی شکنی قانون باعث تو-

 شکنیم؟ قانون باعث من من؟-



 

 چی؟ یعنی توپیدم بهش گرفته گر اعصبانیت از

 

 

 گفت سریع که شد امزننده نگاه و اخم متوجه انگار"... تو  اره-

 بشکنیم رو هامونقرمز خط ما شدی باعث اما نشه سوءتفاهم"

 

 هایچشم داشتم دوست اره گفت که یجای کردم نگاهش گیج

 هااا بیارم در حدقه از رو خوشگلش

 

 

 ادوج اونا هاتچشم اما کنی محسورمون که اونقدر نه اما زیبایی تو-

 خاصه که چیزی یه زیبایتن فرای. دارند

 هم وت بگم خواستممی آبشه دلم توی قند کوه شد باعث تعریفش

 :گفت و نداد اجازه که قشنگی

 



 

 غریبه" خودمون قانون با بودیم خشکی مردهای ما تو از قبل-

 ...هتب حسم آشنایینمیدونم که هستی یغریبه اولین تو اما "ممنوع

 

 

 ... و حس این منم البته دارن عجیب حس یه گفتن پسرهام-

 

 قهدقی چند من که کاری مثل درست کرد قطع رو حرفم سریع شاهی

 کردم پیش

 

 

 نیست اونها حس شبیه من حس نه-

 

 چطوری...اون تو جورایی یه بینن می اشونگمشده خواهر رو تو اونها

 ستیه نگینه اون تو خب و نداره نگین که انگشتر یک مثل بگم



 من جورایی یه اینه فرای حس من برای اما کننده کامل همونقدر

 .....رو تو کنممی حس

 

 

 اخ-

 روی و آلود خواب بهزاد و جهیدم جا از سریع داریان آخ صدای با

 دویدم طرفش به و گذاشتم مخملی صندلی

 

 

 بگردم دورت الهی جون عمه شد چی-

 

 (افتادم) اوفادم-

 

 

 ....جونم به درت بگردم دورت الهی-



 

 «کلدانای»

 

 برایش زن این شاید بزند جار را عجیبش حس خواستمی دلش

 در هایگره از بود میکردپر حل را وجودش ابهامات و داشت جوابی

 ارحص  را مغزش دخترک دیدار لحظهکی از که سیواالتی از تنیده هم

 .بودند بسته

 هکرد جدا را وجودش بند بند کسی انگار داشت گسستگی حس

 یلتکم را او زندگی یچنبره که بود نگینی آهید کردمی که دقت

 ای ببیند خواهرش را اهید توانستنمی اصال او را پسرها نه کردمی

 بود اینها فرای هیدا او برای عمو دختر حتی

 مبل روی را کودک احتیاط با هم او اهید دویدن و داریان اخ صدای با

 وچکک بالشتک چندتا بیشتر اطمینان برای و گذاشت آالچیق مخمل

 .رفت اهید طرف به و چید کودکان دور تا دور را پشتی

 

 ...عمه عمر جونم به درت بگردم دورت الهی-



 

 یرز از که بود گردنبندی مات او و تمیرف داریان یصدقه قربان او

 .بود جهیده بیرون آهید لباس

 

 رفت جلو تردید و شک با

 

 

 دادن چی جونم شدی سنگینی اونقدر چرا تو اخمت قربون عمه اخ-

 مدت؟ این تو باباهات بهت

 

 براق آن مات و کیش او و برگشت طرفش به بغل به داریان اهید

 .شد رنگ سرخ

 

 

 خوبی؟ شاهی-

 



 ؟بم...خو-

 باخت جان خونین رنگ سرخ آن تاللوی   با اشپنجگانه حواس

 

 

 کجان؟ ها بچه ترسیدی؟ خوبه داریان ببین هعی-

 شاهی

 

 .شد محو ذهنش زمینه پس در زنانه نازک صدای

 

" 

 "منتظرته مامان بیا پسرم دادشه-

 

 و سبز سر دشت و بود او را رویایی خواب آن داشت یاد به خوب

 "عزیزم بیا"کنند محسور نگاهی انافش موهای با مادری

 



 دش که بیدار خواستمی را مادرش دلش ترسیده و بود ساله پنج

 هب وجب مادرش دنبال به و ریخت اشک کرد گریه کرد تابیبی

 برد اتاقی به را او پدرش سر اخر کرد جستجوی را عمارت وجب

 اام ودب ساده که استاتاقی عزیزش مادر به متعلق گفتمی که اتاقی

 اصخ را او دیوار بر شده حک تصویر یک بو این جز دادمی اشنا بوی

 میزد لبخند او به که زنی زیبای تصویر بود کرده

 

 "..مادرش"

 

 ودهب مادرش به پدرش پایانبی عشق حاصل فهمید ها بعد که چیزی

 بسته نقش پوستین روی بر اینگونه و

 

  تصویر به ار رویش زیبا همسر ینگاره بار آخرین برای پدرش

 .بود کشیده

 .کرد هوشیار را او دختر ظریف هایانگشت توسط بازویش لمس

 



 نبود آغوشش در گریان داریان دیگر

 خوبی؟-

 

 نبود آویزان دیگر هم گردنبند حتی

 ...که نپرسد و باشد دار خود نداد اجازه وسوسه

 

 

 بود زیبا چه گردنبند اون-

 

 گردنبند....وم....کد-

 ار گردنبند ماهیت او کرد بیشتر را جرائتش و دل دختره لکنت

 میدانست؟

 

 

 رنگ سرخ گردنبند همون-



 

 دباش داده لو را مهم راز یک ارزش با شی یک انگار پرید اهید رنگ

 

 بدلیاست همین از بابا ی...هیچ-

 مگر بود شده بر از را ها گردنبند این خط به خط سالها او نبود بدلی

 نشناسدش؟ و ببیند شدمی

 

 

 ببینم دوباره شهمی-

 

 بابا نیست چیزی-

 

 کنممی خواهش-

 

 بدهد نشانش را گردنبند کرد مجاب را دخترک شاهی عاجز لحن



 .کشید بیرون لباس داخل از را او ارام

 کرد لمس را گردنبند نگاهش با شده محسور دادشه

 

 سلطنتش یقطعه اخرین بود خودش

 

 یاقوته کردم فکر بدلیه باتوهه حق اما زیباست-

 

 .نبود زن ترساند قصدش گفت دروغ

 

 که گفتم بابا نه-

 

 نزد دم و را دخترک یشده رها نفس دید

 

 سرده هوا بیار و داریان لطفا تو میبرم رو هابچه من-

 



 

 ...شاهی-

 انداخت نگاهی او به شانه روی از و ایستاد راه میانه

 

 

 بله-

 

 ...گفتیمی چیزی یه داشتی بیفته داریان اینکه قبل-

 

 

 میشه گرم داره هوا  بیایید زود نیست مهم اصال نیست مهم-

 

 انارش نداشت شک دانستمی پدرش برد پناه آالچیق به سردرگم

 انقدر چرا میدانست اگر اما بود همین نرمشش دلیل دانستمی

 گذشتمی مادرش کنار از راحت



 استمادر مسخره

 

 .ستا بزرگتر مادرش از سال ده که اویی برای غریبی یواژه چه

 

 ارشان)اتانس و بود مادرش ساریکا...آهید شرعا که کند چه اما

 پدرش(فعلی

 بود؟ پدرش سکوت مانعی چیزی چه

 باشد؟ دخیل مادرش فراموشی است ممکن

 

 را وا حداقل که بود این هویدا گردنبند به دخترک اشنای نگاه نه اما

 میشناسد

 ؟لرزیده اشعمه های تیغی جوجه آن برای پدرش دل نکند

 بهای پرداخت با و گیردمی را مادرش دست باشد چنین این اگر

 در او گردد،می باز خودش جهان به و گذردمی دروازه از سنگینی

 .اشدب داشته ارامی زندگی مادرش با تواندمی خفا در خودش دنیایی



 هک سنی به خودش دنیایی به برگشت با او دریچه مد و جرز طبق

 گرددیم باز کرده ترک را آنجا

 رویی یباز این کوچکتر برادر بگوید تواندمی نیست بد خب سال ۲۲

 وتسک از هدف بداند باید بزند حرف پدرش با باید ایرانیستاول

 چیست پدرش

 نجواهای سالها این تمام که اتانسی برای اعتناییبی از حجم این

 بود بعید کردمی زمزمه پسرش گوشش در را اشعاشقانه

 

 «ساریکا»

 

 بودیم جمع حیاط توی همه بود شب هشت ساعت ریباتق

 جونشون عمه و پسرها و ارشان تا بگیر سپهر و ساره یخانواده از

 

 .بودم خیره اتیش به و بودم نشسته باغچه لب همه از تر دور

 

 



 نشستی؟ تنها-

 توجه دونب. بود نشسته کنارم فاصله بدون که دادم شایان به و نگاهم

 :گفتم سئوالش به

 

 نیست پاهاش روی ردی چهی-

 

 

 چی؟-

 

 

 بریدگی و زخم همون دقیقا ارشان که شدم متوجه پیش روز چند-

 همومنامف نیستشایان سوختگی رد هیچ پاهاش روی اما داره و اتانس

 کرد نگاهم

 

 



 اسیب مجموعه یک بدن دو هر هستند هم کپ ظاهری نظر از اوف-

 داره و

 نداره سوختگی هیچ پاهاش روی ارشان اما

 

 اوایل مرگ وقت اتانس  گفتی تو سالشه ۲۹ ارشان االن خب هاا-

 ...سو اون دیگه نکنم فکر بوده زندگیش سوم دهه

 

 

 سوختم بچه کجاست حواست اخ-

 متس به هوا در لنگ یک که کردیممی نگاه ارشانی به بهت با دو هر

 تهبیف اتفاق این االن کردمنمی فکرشم حتی من رفتمی استخر

 

 ؟!سوخت گفتی تا سوخت واقعا برادرم..یگر..جادو..تو-

 

 



 لحن مثل درست و اندازه همون به خودم لحن" سوخت.... اره-

 از و شوهرمم بدن اناتومی نیستم جادوگر نه" بهت از بود پر شایان

 .برم

 

 اخه هنباش اون شاید میدونی ممکنه کردم فکر نسوخته دیدم خب و 

 اخالقش

 

 

 هب و ایستاد سریع شایانباشه خودش کنم فکر و واقعا سوخت-

 رفت برادرش طرف

 

 خصوص به کردندمی نگرانی ابراز و بودند شده جمع ارشان دور همه

 خان میمون این قرار انگار که بود چسبیده ارشان به جوری ساحل

 .کنه فرار

 



 زانوهام روی سرم ارشان کردن ولز جلز خیالبی شایان رفتن با

 همخونی به  کردم شروع و ادند فشار رو هنزفریم دکمه و گذاشتم

 روزهام این محبوب اهنگ با

 نشد باز من دل بر ای پنجره هیچ تو بی●

 تبعیدم تو دلتنگی سرزمین به من

 

  چیزهای همه برای و هامونعاشقانه برای هاتدست لمس برای دلم 

 شده تنگ کردمی تر قشنگ رو دنیا  وجودت با که

 

 من با خیالت شب هر میزند آتشم●

 ماندن تنها و سوختن همین یعنی شقع

 

 چی؟ قلبامون چی؟ قلبم پس تنهای؟ به محکومم واقعا....عشق

 !قلبم؟ یا قلبامون؟

 

 میشم هوایت غرق گمان بی●



 جاریست تمامم تو از باز

 

 میشم، کممون خاطرات و تو غرقم و روزها از خیلی من گهمی راست

 میدونستم اگر شدمنمی دور ازت و ماه چند اون وقت هیچ کاش

 وقت هیچ دادممی پس تاوان اینجوری بودنت و داشتن برای

 .رفتمنمی

 

 نماند جا تنم در زخمی هیچ●

 کاریست زخم یه که عشقت جز عشقت جز

 

 خوب سرم زخم مونده عشقت فقط دادم، ارشان به مو یشیشه نگاه

 داره درد...نه نبودنت جای اما شده خوب شدنمم طرد درد حتی شد

 میشه اضافه دردش به وزمر هر

 

 چشمانت معجزه و تو به دچارم من●

 دستانت تب لمس ی خاطره همان به



 

 وقت ایتفیروزه آبی نگاه اون از اخ ات مردونه هایدست از اخ

 نبودنت و بودن از اخ اتان اخ جذاب سرد لبخندای اون از بازی عشق

 آموختم من تو چشم از که شعری همین به●

 سوختم شمعی مثل قعش بازی در آه

 

 میمیرم؟ نباشی تو خط این ته اگه میدونی

 

 تصویرت از شده پر جهان دیوار و در●

 تعبیرت بگو چیست من بیداری و خواب

 

 دنتندی و دیدن این نبودنت و بودن این واقعیته؟.....رویا؟ یا خوابه

 یجای ازادانه تونمنمی اینکه اویزونه بازوت از دیگه زن یه اینکه

 بگیرم؟ بغلت و ببوسم پاتو سوختی

 



 یافسانه عشق اون شاید واقعیت یا خوابن؟ اینها زدنها پس این 

 تنمه؟ روی هنوز هاتدست داغی چرا بود رویا اگه ولی بود خواب

 

 بیزارم جهان فکر از و آزادم که من●

 درگیرت کسی فکر بشود دارم ترس

 

 نم مرد درگیرته نگاهش چرخید ساحل روی به نگاهم باز

 هایشمچ میتونستم کاش بخونم تو یشیشه نگاه تونستممی کاش

 تنت روی نگاهشون رقص این از میترسم بیارم در و زنها همه

 

 چشمانت معجزه و تو به دچارم من●

 دستانت تب لمس ی خاطره همان به

 

 آموختم من تو چشم از که شعری همین به●

 سوختم شمعی مثل عشق بازی در آه



 

 چشمانت معجزه و تو به دچارم من●

 دستانت تب لمس ی خاطره همان به

 

 آموختم من تو چشم از که شعری همین به●

 سوختم شمعی مثل عشق بازی در آه

 

 هک بودم درگیر خواننده صدای خط به خط بین شعر هایواژه بین

 زد چنبره روم یسایه

 

 

 اکبیری دختره-

 تیرداد یکوچیکه خواهر صحرا مشت توی موهام اومدم خودم به

 بود

 



 

 قصدت وت فهمیدممی باید اره سوخت پاهاش که بود تو تقصیر نکنه-

 مخان جنده نشستی اینجا مظلوم همین برای پسرهاست کردن مخ

 

 جان اکبیری اره 

 

 من به هار سگ مثل چرا این شد چی کردم نگاهش درد پر و گیج

 کرد؟ حمله

 

 

 .موهامو کندی کن ول موهامو دیونه ولم کن ولم-

 

 بهمون بقیه حواس شد باعث صحرا هایداد و من جیغ جیغ صدای

 شه جمع

 



 وجهت بهش ارشان گرفته سوزت ابجیم به زدی زل ساعته دو چیه-

 وسط افتادی خاصیت بی یتفاله مثل اینکه از شایدم کنهمی

 اره میسوزی داری زندگیشون

 میشه کنده جا از داره سرم پوست کردم حس

 

 

 زدم زل کی من کن ولم-

 

 

 کن ولش گفتم صحرا کن ولش-

 

 اومدن کمکم به شاهی و سپهر هایدست

 

 عه کن ولش-

 



 

 این یدساده نفرتونه یک بغل تو دقیقه هر این ندیدید که شماها-

 نمیزارم من اما بزنه و مختون خوادمی  خانم سلطیه

 

 

 بیرون بندازیمش باید  دیدم منم صحرا با حق-

 

 بیرون زیمشبندا باید  دیدم منم صحرا با حق-

 

 کنید بس-

 هبافت موهای دور از صحرا انگشتای شد باعث ارشان فریاد صدای

 کشهب بغلش تو منو که داد موقعیت شاهی به همینم بشه شل ام شده

 .گرفتن سنگر جلوم سریع سپهر و تیرداد

 

 شماهاست؟ دست ام خونه امد و رفت حاال تا کی از-



 

 .بود اشعمه کردن ساکت برای فقط فقط رساهش صدای

 

 

 شید ور حمله من مهمون به دادید اجازه خودتون به حاال تا کی از-

 ها؟

 

 

 ...ارشا اما-

 

 

 برای بشن آب دلم توی اومدن قندها تا" بشنوم چیزی خوامنمی-

 تبدیل زهر به چی همه بعدیش حرف با گرش حمایت لحن

 لشه یکی بغل توی دقیقه هر دختر این بینممی دارم چشم خودم"شد

 پاهام تنسوخ از کی ببینم که فهمممی اونقدر  نداره ربطی کسی به اما

 سیک به نکرده الزم بود مشخص هاتون نگرانی از نه کی خوشحاله



 پایین خودتون شان و شید ور حمله داره و من مهمان حکم فعال که

 نداره رو ارزشش چیزی هر بیارید

 

 اومد بیرون شاهی بغل از مبهوت

 منم؟ بده ادم االن

 من؟ ارزشم بی من

 

 

 ....من-

 

 

 بشنونم چیزی خوامنمی گفتم-

 

 :تمگف و شدم خیره سرخش هایفیروزی آبی توی بارونیم نگاه با

 



 مهران پسر بشنونی باید  اریامنه بشنوی باید-

 اینجام چرا دونیمی نیستم بازی در دو اهل من قسم یزدان همون به

 من نداری و شعورش وقتی اینجام چرا میدونم

 

 البته ستننی مهم بقیه برام بدم توضیح تونمنمی کنم کاری تونمنمی 

 امبر نداری و این فهم خودت وقتی پسرها نه بود ها غریبه منظورم

 فتنگ نه میشه باز انداختن تیکه به زبونت تو وقتی نیست مهم

 نیست مهم برام حقیقت

 تنیس تو کالم به من ارزش  نه یا کنی درک نه یا بفهمی..... هیچی

 معنی یک "کوبیدم سپهر سینه به دست با" اینها از من شدن اویزون

 وب هزار که نیست بقیه شدن اویزون مثل عطر یک و بو یک میده

 "بود صحرا و ساحل به مستقیمم اشاره" باشه داشته رنگ و عطر

 نیست چیز یک روم و چیز یک پشتم یکیه من روی و پشت

 ۲۰ مرد تا ساله پنج بچه از که هستم ساده و صاف اونقدر حداقل

 مقدی همون از تو خب اما ببینه  چشم یک با و من عمارت این ساله

 نبودی گرا حقیقت و بودی محروم ذاتی بینش از

 



 که مبر بکشم و راهم خواستم و کردم نگاهی مبهوتشون قیافه به 

 افتاد ام شده خرد هنزفری گوش به چشمم

 

 ثابت بهت قبال کنم کرف مهمه هاادم جون من برای راستی-

 ماد ارزشترینبی اگه تو.... دادشه تولد قبل...غار اون توی...شده

 مداشت من اما  میشدم نگران برات بازم هستی که باشی زندگیم

 وگرنه  خبره چه ورم دور فهمیدمنمی اصال و دادممی گوش اهنگ

 نداری؟ داری که نگرانی ارزش گربه یک یاندازه به

 مگرفت پیش در و مسیرم دادم  تکون هاشونچشم ویجل و هنزفری

 غریدم رسیدم که اشعمه کنار

 

 شک پیش و دخترات برادرت پسرهای تخت و تاج به رسیدن برای-

 زرنگ اونقدر اگه کن عوض و زدنت حرف لحن  تختشون توی نکن

 ارشان هایضعف نقطه روی داشتی فقط االن تا فهمیدیمی بودی

 ....میزدی ناخونک

 تمرف حموم به بود بهتر خیلی که حالی با اومد حال جیگرم یشاخ

 .بود بودنش مستر اتاقم، خوبی



 فکر کردمبا لمس و دادم ماساژ گرم اب زیر اروم رو امازرده موهای

 خندیدممی دلم تو تند تند ارشان اخر نگاه به

 رفک زشت خوشتیپ سگ توله پسره کردم کیف هااا شد خوب-

 .کنممی خوردت نوچ میام کوتا کردی

 جان ارشان کنی راست کمر نتونی که بسابم و دهنت جوری

 

 داری؟ و قدرتش واقعا؟-

 بود حموم توی که کردم نگاه ارشانی به و برگشتم ترس با

 بسابونی؟ و دهنم تونیمی-

 ستد و دیوار به شد کوبیده تنم بکشم جیغ که کردم باز دهن تا

 و؟ت اومده گرفتچطوری قرار دهنم روی پهنش

 کردم قفل مطمئنم کردم قفل و اتاق در من

 در گردش به صورتش روی که اب هایقطره رقص به تعجب با

 کردم نگاه بود اومده

 ماه تا ینتون که میارم سرت بالیی بیاد در جیکت میدارم بر و دستم-

 بری راه



 برداشت رو دستش احتیاط با که دادم تکون سر اروم

 

 تو اومدی چطوری-

 

 راحت؟-

 

 بیرون برو-

 

 چرا؟-

 میزدیم پچ دوتامون هر چرا نمیدونم

 

 :گفت میزدن برق هاشچشم حالی در پوزخند یک لختمبا-

 

 لخت همین حاصل دادشه کنم فکر دیدمت؟ لخت کم قبال مگه-

 بودنامونه



 

 تو نه بود اتانس قبال-

 

 تو؟ نه بود آریانا قبال بگم منم کنهمی فرقی چه-

 

 نکردم تغییری هیچ من اما کردی تغییر که تویی این-

 

 شدی تغییرم باعث تو شاید مطمئنی؟-

 

 کردم چیکار گینمی چرا کردم چیکار من-

 

 

 کردم چیکار گینمی چرا کردم چیکار من-

 :گفت و انداخت هامچشم به نگاهی اشفتگیم به توجه بی

 



 نه یا کردی تغییر ببینیم بزار-

 \\شده نوشته باز رمان از قسمت این هشدار//

 

 و ستنش تنم روی دستش که وقتی تا بود گنگ برام فشحر مفهوم

 نالیدم که جوری خزید پاهام بین

 

 

 اتان-

 

 تن؟ این تابمهبی هنوزم ببینم خواممی هیش-

 

 آخ گفتم بلند  که کرد داخلم رو انگشتش هشداری هیچ بدون

 

 

 خیسه هیش-



 ....اتانس-

 

 مالید رو ورودیم یدهانه و کرد جلو عقب کمی رو انگشتش

 

 

 متقس این فقط البته میشه تنگ براش دلم گاهی.... گرمه هنوزم-

 بدنت

 

 آورد بیرون شیرین خیال اون از رو من اشکینه پر صدای

 

 

 کن ولم-

 

 تانگش و کرد بدتر اون اما کنم جدا خودم از رو دستش کردم سعی-

 مالید بدنم برجستگی روی رو شستش



 

 اتانس-

 

 هوم-

 

 کن...م...ول-

 

 

 راضی کنتتمی داره انگشتم االن اینکه از یعنی کنم ولت خواییمی-

 نیستی

 

 ان...ات-

 

 



 بیارم در و خیسم شلوار باید شاید خوادمی بیشتر دلت تازه راضی-

 اره کنم پر خانمتو سوسول این درشتم حجم با و

 :نالیدم شهوتی گفت میشه تقریبا

 

 آههه-

 

 

 حموم همین کفت حال همین ارزشبی ادم این خواییمی اره-

 هت***بگ خوب بده رتیبتوت

 

 گلم؟ اره

 

 اتان ای-

 



 کرد خود بی خودت از منو همزمانیشون و انگشتهاش تند حرکت

 شیدمک پیراهنش به و لختم هایسینه تر زیاد خواستمی بیشتر دلم

 کردندمی تابیبی شدن مکیدهبرای اشونبرجسته نوک

 

 

 نیست خبری کوچولو نوچ-

 تراح و بیاد ابت خواییمی اگه نیست خبری لیسیدن و خوردن از

 تو؟ یا من ارزشهبی کی بگو بشی

 

 چیه منظورش فهمیدمنمی اصال کردم نگاهش گیج

 تمام به انگار انگشنش کردن خارج و دست حرکت شدن اروم با

 کردم نگاهش  بخوره سوزن احساستم

 

 ولسوس کلفتم انگشت خوایینمی ارزش بی کی عروسک بگو-

 بکنه و تنگت



 ته تا داشتم دوست کرد داخل رو انگشتش باز کوچیک شارف یک با

 مالیدمی رو اولش یحلقه فقط اون اما بره رحمم خود تا و بده فشار

 کردمی تلمبه و

 ته تا مداشت دوست کرد داخلم رو انگشتش باز کوچیک فشار یک با

 ....نهک پر و تنم کل داشتم دوست اصال بره رحمم خود تا و بده فشار

 

 وبخ و درشت کافی یاندازه به من تن کردن خفه برای انسات آلت

 همون هم ارشان مطمئنم اما نبود اون جسم دیگه جا این البته بود

 (داره خوبی خیلی مردونه اندام یعنی) داره هااپشن

 انگشت بند دو تا و مالیدمی رو  من ورودی اول یحلقه فقط اون ،اما

 کردمی تلمبه  داخلم

 

 

 وسکعر بزن حرف-

 ن...م-

 



 

 کنی زبونی بلبل بقیه جلو دوباره نبینم تو افرین-

 پیدا مورودی به راهشو و  نشستن تنم روی هاشانگشت دیگه یکبار

 کرد

 

 ودمب کرده گم صدامو اما کاملتر بیشتر کنم ناله داشتمدوست 

 متن االن اما داشتم بچه و بودم شده زن پیش سال ۳۰۲۲ من درسته

 اشدیگه دست با ارشان بود سکسم تجربه ناولی این و بود بکر

 شتدس با تند تند  و شد چنگ  نازکم پوست وروی مالید رو باسنم

 .میمالید رو امتنه پایین

 

 میشه تموم تنبیهت االن-

 "شیرینی تنبیه چه"

 

 



 بهیتتن جوری بیایی عشوه سهیل جلو ببینم دیگه بار یه اگه اما-

 وایستی راست نتونی که کنممی

 کردم؟ کاری من مگه سارا برادر سهیل

 

 اخ اهه-

 

 هزشت شه بلند اتناال نذار میشه تموم االن هیش عروسک هیش-

 منی بال و دست زیر تو بفهمنن

 

 پرت اهپرتگ از انگار که جوری شد بیشتر بیشتر هاشدست حرکت 

 شدم حالبی ارشان بغل توی شدم

 

 شد تموم-

 

 و کردمی زق زق امپاه کشیدبین آب دوش زیر امو گرفته نم تن

 .بود اینها از بیشتر مشتاق و میزد نبض التم خارید می



 

 

 شد تموم-

 

 داد دستور و کرد باز تنم دور از رو بازوهاش اروم 

 

 

 عشوه یپدر بی هر برای دیگه که نبینم  تمیز تمیز بشور رو خودت-

 بیایی؟

 دما مثل پس امیبچه مادر هنوزم تو نیست بهت حواسم نکن فکر

 پریدنت هرز از کنمنمی پوشی چشم دفعه این کن ررفتا

 کی و حالبی تن یک و موندم من و بود رفته ارشان بیام بخودم تا

 رفتم؟ هرز کی من سئوال هزارتا و بود داده که دستوری مجموعه

 

 کردم؟ خطا کی

 



 ...دونمنمی من که دونهمی چی ارشان دقیقا

 

 ....خطا هیچ سال چند بیستو این توی من

 بیست؟

 سن؟

 

 سن هم دو هر بودم اریانا سن توی دقیقا  شدم تناسخ وقتی من

 شده؟ تناسخ بودن سن هم هم ارشان و اتانس یعنی این بودیم

 ۰ بوده ساله ۲۲ شده انجام تناسخ وقتی و ساله ۲۹ االن یعنی این

 ۳۳ مخود دنیایی به برگشتم که وقتی من دادشه تولد از بعد سال

 ....یعنی بود بزرگتر سال ۶ من زا اتانس بود سالم

 پیش؟ سال شش یعنی بوده ساله ۲۲ شده تناسخ وقتی

 !بودم؟ ساله  ۲۷ حدودا من وقتی یعنی

 هب راجع  اون نداشتم خبر اتانس وجود از من که وقتی یعنی این و

 میدونسته؟ من

 ....و ازدواج مراسم از ممکنه یعنی این



 واقعا یعنی کردم خیانت هشب من که اینه اون منظور....من خدایای

 همینه؟ خاطر به

 رتمصو و سر روی فشار پر اب و نشستم حموم کف پریشون حال با

 .ریختمی

 بدونه؟ هم معین و من یرابطه از ممکنه

 بیشتر نه بودیم بوسه حد در فقط ما

 هیچ تمبرگش اتاقم به پیچ حوله و گرفتم دوش و ایستادم کرختی با

 ...رفته کسی نه و اومده کسی نه انگار نبود کس

 

 

 طوفان...طوفانی یک مثل-

 

 دختر با رسما ارشان شد عوض درجه ۲۱۲ چیز همه بعد روز از

 بوسیدشمی کردمی بغلش زدمی الس اشعمه



 ثلم دیگه پسرای البته بود شاهی اونو دائم دعوا باعث که چیزی

 شاهی مثل اما شرایط این از نبودن راضی اصال تیردادم و سهراب

 .کردندنمی هم اعتراض

 ام نادیده شرعا و رسما من اال بود اوکی همه با میون این ارشان

 شرفتار همین کردمی پوشی چشم ازم و کردمی تحقیرم گرفتمی

 پسرا که بود شده باعث

 

 بذارن ارشان پای جا کم کم خب و کنن حفظ هام با اشونوفاصله 

 

 عزیزم-

 

 تمدس توی لیوان به و رداشتمب خیال فکر از دست شاهی صدای با

 .بود شده اب شربت هاییخ تمام کردم نگاه

 

 

 جان شاهی-



 

 نشستی اینجا چرا-

 قشنگه؟-

 

 اینجا سبز سر و گل از پر باغ به زدم اشاره اطراف به

 

 

 قشنگه همیشه همدان-

 

 همدانم عاشق منم اره-

 

 بودی؟ ا...قبل-

 

 

 دارم دیرینه پیوند خاک این با من خودمه شهر اینجا اره-



 نالیدم دلم توی

 .دادم دست از همسر و پسر یک خاک این توی من

 

 

 داری؟...پول اصال...نکنه خرید نرفتی بقیه با چرا به..خو-

 

 بزنم لبخند شد باعث مهربونیاش این برای تردیدش

 

 

 سیک سگ مثل گفتممی نیستمدروغ خریدی زیاد راستش دارم اره-

 سارا حتی نه ای هستم من نگفت کسی اصال نزد تعارفم

 

 اقشمشت صورت به بیارمنگاهی خنگشو یک برات بده شده گرم-

 بشه بحث وارد باهام خواستمی شده جور هر روزه چند این انداختم

 هوابست بهم کسی خواستمنمی من اما برداره و بینمون دیوارهای و

 مشتاق و خواستنی هایچشم این با شاهی نه حداقل بشه



 دادم پنجره پشت اخمویی مرد اون به  و دلم که وقتی نه

 

 شکالا تنهایی البته...بزنم قدم یکم خواممی راستش...خوبه ممنون-

 که؟ نداره

 نبینم که نبود چیزی نگاهش هایستاره تک تک شدن خاموش

 

 چهی وقت چند این برسم کارام به برم منم...باش راحت... بابا نه-

 ردک اشاره بود هاما حضور حاصل که اطراف آشفتگی نکردمبه کاری

 

 

 شدیم مزاحمت ببخشید-

 

 

 هستی امخانواده....هستن امخانواده بابا نه-

 



 .شنیدم اشتباه کردم فکر که بود آروم اونقدر آخرش نجوا

 

 

 گفتی؟ چیزی-

 نشنیدم حرفتو اخر

 

 

 که شتیپ قسمت فقط از من حیاط بگرد برو نگفتم چیزی عزیزم نه-

 است ممنوعه قسمت اون همیش عصبانی ارشان نرو کشیدن حصار

 

 

 باشه-

 که ما ممنوعه چیزایی عاشق من زدم لبخند خباثت با شاهی رفتن با

 کنه عصبی و جلغوز اون

 اون به رو خودم نباشه زده شتاب میکردم سعی که هایقدم با

 رسوندم حصارها



 

 ونحیو شایدم قبرستونه اینجا نکنه کشیدی؟ حصار اینجا چرا-

 میداره نگه میوون

 سیاه خونه یک که رفتم راه دقیقه ۰ حدود تقریبا گذشتم ارحص از

 دیدم رنگ

 

 همین فقط-

 نبود خونه این جز هیچی کردم نگاه و خونه دور تا دور

 

 

 اینجا عجوزه زن یک رمانها مثل نکنه داری قائم اینجا چی خب-

 آریامنه ارباب داری

 بود بسته اما کردم پایین باال و دستگیره بار چند

 کردم نگاه ساختمون اطراف به دوباره

 ودب سیاه سنگ نماش که بیشتر شایدم متری۶۲۲ شاید خونه یک

 بود سرخ سنگ از نماش که عمارت برعکس



 وجود ورودی در جز دری هیچ و داشتن محافظ که هایپنجره خب

 وایستادم در روی به رو کنکاش از ندارهخسته

 

 باشی؟ باز شد می چی-

 و کردم ینپای باال و دستیگر برم و بشم خیالبی اینکه از قبل کالفه

 شد باز در تعجب کمال در

 

 

 وشت هاستخونه اون از یا جنیه؟ خونه نکنه فیل حضرت شد؟یا باز-

  و رفتم جلو لرزون های قدم با کردن؟ عام قتل رو خانواده یک

 سکنه از خالی مبله خونه یک ندیدم هیچی

 

 قمطل سیاهی هست چرا نیست چیزی که اینجا خب-

 هامکابینت حتی سیاه پوش کف سیاه مبلهای خاکستری دیوارهای

 بودن سیاه

 



 

 سیاه؟ همه این اخه شده؟ تموم هاتونرنگ-

 اینها نپایی طبقه البته نداشت چیزی اتاق و حال و اشپزخونه جز خونه

 کوچولو سوئیت چندتا و کتابخونه باال طبقه بود

 

 کرده؟ تمیز و اینجا کی تمیزه چقدر-

 

 راچ نداشت چیزی رفتم خروجی در طرف به چیزی نکردن داپی با

 شدم دیگه در یک متوجه  خودم با زدن غر هعی ممنوعه؟ ورود

 

 

 ندیدم؟ اینو چرا من-

 

 مگ مطلق سیاه توی که افتاد هایپله به چشمم کردم باز که و در

 شدن

 



 ومدهنی یابو اون تا برگرد شو خیالبی بیا دختر زمینه زیر اوکی-

 هبد جرت

 چیه ببین برو برگردی کجا.......

 

 

 برو بیا بود کجا خطر.......خطریه نمه یه اینجا نکن زر زر وجدان-

 هست بهت حواسم من دختر

 

 

 نیستی مواقع درصد ۹۹ توی دقیقا میگی راست تو-

 بخ خب گذاشتم پله اولین روی رو پاهام  درونیم جدال به اعتنا بی

 

 

 ....و نبوددومیسومی چیزی-

 



 یزیچ به دستم پله اخرین روی رفتم گورمال گورمال و پله ریناخ تا

 هب رو محیط هم پله راه هم که دادم فشارش سریع خورد کلید مثل

 شد روشن روم

 

 ینپای رفتمی خوردمی پله باز وسطت از که شکل دایره محیط یک

 

 

 و اینجا ببین گیرن جن اینها خودم جان به-

 هخبر چه ببینم برو نزن زر.......

 نیاد کسی-

 

 لهپ طریق از و گذشتم مسیر فضولیاز از مردم برو نمیاد کسی.......

.... هدراینک این... نقوش با در یک رسیدم قدیمی در یک به کوتا های

 خودشه دقیقا اتانسه یخزانه در شبیه در

 کردم در لمس به شروع

 



 

 چیکار اینجا من خدای عمارته یخزانه در....در این خودشه-

 ه؟کنمی

 

 کف رندهب چیز یک که کشیدممی در پایین و باال به دستمو همینطور

 خراشید رو دستم

 

 

 اخ-

 اخ-

 خون پر درم و بود بریده دستم کف دادم فاصله در از و دستم سریع

 بود شده

 

 

 ....زدمچیکار گند وای-

 



 رفتم عقب قدم چند متعجب در شدن باز با

 .شد چی خدا یا-

 

 ...که اتاق یک شد ظاهر اتاق یک رمبراب در و شد باز کامل در

 

 یک روی  و اتانس یخزانه در به شبیه در چرا است؟ دفینه....که

 میشه باز خون با که دری اونم گذاشتن دفینه

 "داراید را پاک خون یتشوی و تو"

 

 من از قبل ارشان یعنی بود پاک خون اتانس و من خون....پاک خون

 اومده؟ اینجا

 وریاینط و کنن؟می محافظت ازش کنن باز شودر نتونستن چون یا

 کردن؟ مخفیش

 



 و ودمب تاریخ دانشجو اینکه وجود با کردم نگاه رو سالن توی گیج

 خوندن توی اما کردممی زندگی باستان عصر در هم وقتی چند

 .نبودم استاد زبونشون

 تجواهرا چرا کردن باز و در اگه بزرگ گنج یک با شده تمیز محیط

 تمیزه؟ و داره المپ اینجا چطور نکردن ازب جاشه سر

 

 یدیگه در به چشمم برگشتم عقب به باد وزیدن حس با

 افتادگردنبندا

 ویر نقاشی این طرح این دیدم هم قبال من و این گردنبندا جایگاه

 ....اینجا کشیدمی و این داشت زمان اون یادمه بود اتانس میز

 

 انداختم اطراف به نگاهی مبهوت

 خودشه؟ طراحی

 

 باشه؟ خودش مقبره ممکنه اینجا.....اینجا پس

 



 ...نداگردنب تا اما بودم دیگه در کردن باز برای راهی دنبال سرعت به

 

 دارم و قدرت گردنبند من دارم و یکی من

 خودشه همینه دارم و قدرت گردنبند من اره-

 ها سوراخ تک تک توی و کردم باز گردنم از و گردنبند سریع

 گذاشتم

 

 میشی باز چطور بهت لعنتی نمیشه باز چرا شو ازب-

 داوم در آخم که جوری کوبیدم دیوار به خونیمو دست کف عصبی

 دادم فشار زانوهام بین و دستم برگشتم

 

 

 کاریه چه این اخه سگ پدر لعنت پدر بر اخ-

 استخومی دلم اما اتانس یا میدم فوحش خودم به دقیقا نمیدونستم

 بدم جر و یکی

 



 و جدید تانسا شاید

 

 ..خب خب-

 

 برگشتم وقتی

 کردم نگاه شده باز در به باز دهن با

 

 شدی؟ باز چطوری-

 

 اتاق یک بود مقبره یک واقعا شدم مقبره وارد و انداختم باال شونیه

 بدون بود اتاق وسط که تخت یک و طال میزان همون با کوچکتر

 جسد؟

 

 اتاق یک بود قبرهم یک واقعا شدم مقبره وارد و انداختم باال شونیه

 بدون بود اتاق وسط که تخت یک و طال میزان همون با کوچکتر

 جسد؟



 

 

 کو؟ اتانس جسم پس کنیمی شوخی-

 گذاشتی؟ اینجا طوری همین و سنگ این یعنی

 

 دلیل؟ بدون

 

 عذابم مرگمتم از بعد تو فهممنمی من اتانس چـــــــــرا چرا اخه

 میدی؟

 

 و ستمنش زمین روی کالفه شد اکو سنگی مقبره توی فریادم صدای

 زدم تکیه سنگ به

 

 



 دیش باعث مسخره نقشه اون با که قبلت از هم متنفـــــــــرم ازت-

 تا سرت که االنته از هم عشقته عقلت شیرین خواهر اون کنم فکر

 نکبته ساحل اون کون تو کمره

 

 بستم چشم و دادم تیکه  سنگ به و سرم

 

 

 و جسمت خوادمی دلم اما خودتی شانار میدونم اینکه با کجایی-

 ندیدمش که بچه یک و بخشید عشق بهم که مردی جسم ببینم

 

 برد خوابم که فکر چی به و کردممی چیکار نمیدونم

 

" 

 اون من خدای.....بیاید اتپی در پدرت تا بگذار دادشه گیر آرام-

 شده بزرگ چقدر من کوچولو پسر من پسر

 



 

 بود خواهیم خفه ینچنینا زمانی چه تا ما رادمه-

 

 سرورم بود نخواهد چیزی این جز روز و شب یک-

 

 

 خفت خواهیم انتظار در پس-

 میزنن؟ حرف چی از

 

 خوابید میز همین روی دادشه

 

 نم خدای دادهشه مقبره نیست اتانس مقبره...اتاق اتاق اینجا میز

 

 ییهنابینا زن همون اون زن اون گذروندم نظر از و اتاق دور تا دور

 برم؟ گفت بهم که



 کننمی چیکار دارن

 

 لهبالفص اونم و داد نوشیدنی یک پسرم به رادمه که دیدم چشم به

 شد هوش بی و آورد باال خون خوردنش از بعد

 

 رادمـــــــــه ام تـــــــــو با دادی ام بچه به چی کردی چیکار-

 

 زن اون با  من وجود از خبر بی و خیالبی رادمه و میزدم فریاد من 

 کنن می چیکار ندیدم که رختم اشک و زدم جیغ اونقدر میزد حرف

 گفتندمی که شنیدم رو صداشون آخر دم فقط

 

 

 گیرد پس باز را جانش او تا بگذر باید سالیان-

 



 خیره شدمی بسته در که حالی در رفتن بیرون زن اون و رادمه

 نجاای کردن؟ گورش به زنده اونها بودم پسرم سینه اهسته حرکت

 خبره؟ چه

 

 و در کسی اما کوبیدم بهش مشت با و رفتم در طرف به کرده هل

 نکرد باز

 

 دهایمر از پره سرش باالی دیدم که پسرم پیش برم تا برگشتم 

 داخل؟ اومدن چطوری اونها پس است بسته که در جوان

 

 

 بابا-

 

 اون برم طرفش به خوشحالی با شد باعث پسرکم یخفه صدای

 تانس؟ا کوبببب و انداختم دستش کنار مرد به نگاهی اومده شهوبه

 ارشانه اون نه....و امروز هایلباس با خودم سال و سن توی اونم



 

 تپسراهاس جوونیای اینها شناختم رو همه انداختم پسرها به نگاهی

 ...اونها

 

 دادمشه اینجام جان بابا اینجام-

 و ارشان توسط سال ۳۰۲۲ از بعد دادشه یعنی خبره چه! داد؟شه

 ندادن؟ سم پسرم به اونها مگه اومده هوش به و شده پیدا پسرها

 

 جان رسد فرا زمانش که مادامی و کشیممی را یشاه نجات برای ما"

 "گرفت خواهیم پس باز را او

 

 کردن؟ طلسم سالها و دادشه اونها یعنی این بود زن اون صدای این

 

 جوریاین اگر همینه اره پدرش؟ دنیای به برسه سالم سالها از بعد تا

 ارشان پیش دادشه پس

 "شدم بلند خواب از ناگهان که کردم نگاه اطراف به خنده با



 

 هزند دادشه یعنی شدنمی باورم دیدم که چیزای بود خشک بدنم

 !کجاهه؟ اون اینجاست؟ و است

 

 ایستادم سریع دادم حرکت رو ام شده خشک بدن

 

 ندادم اهمیتی هامتخوناس ترق ترق صدای به

 کیه؟ اون اینجاست دادشه اگر

 بردتش کجا

 باشه؟ آورده پسرم سر بالی ممکنه

 

!!! کنی جمع دورت و پایی و سر بی هر داشتی عادت بچگی همون از"
" 

 

 نگاهش پاهی؟ و سر بی میزدهر موج سرم توی پسرها عمه صدای

 شاهی به



 شاهی؟

 

 شاه

 داده شاه یعنی دادشه

 ....شاه

 

 االن ییعن نه باشه پسرم تونهنمی اون نه؟ سالشه چند گفت دادشه

 کوچکترم؟ پسرم از من

 

 مهمه مگه.......

 

 

 باشه فقط باشه سالم فقط نه-

 

 مکرد نگاه سرخ عمارت به و ایستادم سیاه یخونه بیرون مبهوت



 

 ...اون پس پرسید ازم ازش و دید و گردنبند اون

 تونهنمی نه

 همون نگاهِ همون اتانسه هایچشم کپ هاشچشم خدایا هاشچشم

 پسرم؟ خدا وای لبخند

 

 دمنش متوجه حتی که بودم زده هیجان اونقدر کردم دویدن به شروع

 گذرهمی شدم مقبره وارد وقتی  از ساعته شش بیشتراز

 دیدم پریشون رو همه و رسیدم جلویی در به

 

 ....ممکنه غریبه شهر این توی اون رفته کجا ببینید-

 

 بگیرم ارشان  نگران یچهره از نگاه شد باعث سهراب فریاد

 

 بـــــــــودی گـــــــــوری کـــــــــدوم-



 مثل هم و من گرفتندنمی و ارشان جلوی سپهر و سهراب اگر

 دادمی جر خورد، جر فریادش اثر در که اشحنجره

 

 

 هااا بودی گوری کـــــــــدوم سر خیره دختره-

 

 باش اروم بابار باش اروم-

 

 

 کنممی خواهش باش آروم بابا-

 

 وردمخ کسی به که رفتم عقب قدمی ارشان مرگبار نگاه از ترسیده

 ارشک و دادشه نگران و سرخ نگاه و برگردوندم و سرم لرز همون با

 .کردم

 

 



 ...کج-

 

 دادشه-

 

 بگیره آروم آشفته جو و شن ساکت همه تا بود کافی همین

 

 دادمشه-

 

 یخ هایدست و کردم پسرم آغوش به محکوم رو خودم اختیار بی

 پیچیدم عضالنیش تن دور رو امزده

 

 شه تنم حصار هاشدست تا کشید طول ثانیه چند

 

 من مرد من عمر من عشق من کوچولوی پسر-

 



 یبرا بود اشنا همین برای ریختم اشک و نجواکردم اشسینه روی

 کردمی تابیبی دیدنش با قلبم همین

 

 هیس بانو نگو چیهی هیس-

 تنم دور بازوهاش شدن منقبض با. نشست سرم روی خیسش بوسه

 .شد سخت کشیدنم نفس راه

 

 

 از امنهاری ارباب برسی نوشت و عیش به بری بهتره نیا نزدیکش-

 تهبرگش اشحافظه که حاال کنممی مراقبت اون از خودم بعد به این

 ...نیست شماها به نیازی

 

 امنش آغوش از کمی شد باعث نگشگ هایحرف و سخت صدای

 قدمی چند توی زخمی ببر یک مثل که ببینم و وارشانی بگیرم فاصله

 .بود زده خشکش من

 



 

 گفـــــــــتی؟ چی-

 

 

 و افسون حرمت نمیدم اجازه اما باش عزیزمی شنیدی که همین-

 داره؟ ارزش دنیا قدر برام زن این بشکنی

 

 

 رفت؟ کرد ولت که همینی زن این-

 

 

 پس بره شد مجبور اون نکرده ولم میدونی خودتم نکرد ولم اون-

 اکیپ بوی تنت که طرفش بیا وقتی شو دور من مال از و کنار بکش

 نجاست نه بده

 

 



 باشه باشه-

 اریامنه دادشه میرسیم هم به

 

 

 اریامنش اتانس میرسیم هم به-

 

 ویت میزدن حرف هم با اینجوری اتانس و دادشه که بود باری اولین

 ونهبینش خاص احترام یک همیشه بودم فهمیده خوب کوتا مدت ینا

 .باشم دوتا این شکنی حرمت باعث من نمیدادم اجازه....امروز اما

 

 

 دادشه-

 

 به هبقی به توجه بدون بعد و بود همین گفت که چیزی تنها همین

 دز بیرون عمارت از ما یهمه نگاه برابر در و رفت پارکینگ سمت

 



 

 کرد؟ دعوا بابا با داداشی چرا-

 

 هب رو و گرفتم نادیده و کامدین یکینه از پر و گر سرزنش نگاه

 زدم لب شده سرخ اتانس

 اشنب ناراحت ازم  اتفاق این بخاطر پسرا میدم وحق مقصرم میدونم  

 

 

 ردب خوابم خب و نشستم یکم پشت اون بزنم قدم رفتم فقط-

 میشه نگرانم کسی دونستمنمی ببخشید

 

 بردم پناه اتاقم به و گذاشتم مقابلشون از خمیده سری با

 شد چی خواستیممی چی

 

 دتحسا دعوا اختالف همش اما بگذرونیم خوش کنیم تفریح اومدیم

 میدونم این وسط من کنممی که نگاه مکش کش



 دهترسی خورد دیوار به بدی صدای با در که کشیدم دراز تخت روی

 بعد و بست و در و اومد تو درهم اخمهای با ارشان نشستم جام سر

 کرد قفل هم

 

 گفتـــــــــی؟ بهش تو-

 

 چیو؟-

 

 گفتـــــــــی؟ بهش تو هستـــــــــی کی اینکه-

 

 

  داری بچه اون چیکار کن باز و در داداش-

 !میزنیم حرف باهم بذار ارشان-

 

 



 کشمتـــــــــونمی اطراف این و نبینمـــــــــتون گمشید-

 

 خوبم من پسرا برید ـــــهکنــــنمی غلطی هیچ-

 کشیدم جیغ ارشان به رو  حالت همون با

 

 نگفتم؟ من نـــــــــه ارشان نکـــــــــش فریاد من سر-

 

 .فهمید و دید و گردنبند فهمید خودش

 اخماش بود اخماش فقط نبود فریاد از خبری حاال

 

 

 !گردنبند؟ کدوم گردنبند-

 

 قدرت گردنبند-

 



 

 گه؟م تو پیش قدرت گردنبند-

 

 اره-

 

 بود وار زمزمه و بم حاال نبود گونه فریاد دیگه صداش

 

 آوردی؟ کجا از-

 

 

 ...فه برگشتم اینکه از بعد گرفتم هدیه دارمش ساله چند خب-

 

 کی؟ از گرفتی هدیه هووم-

 

 معین؟ بود چی اسمش ریقو؟ پسریه همون از حتما



 

 میزنه ور هاحرف این معین و من رابطه خاطر به اون همینه خداا وای

 

 

 اون از دوما نمیزنن حرف مرده سر پشت خودتی ریقو پسره اوال-

 نگرفتم

 

 ریقو بگم نداشت اشکال بود زنده یعنی مرده اها-

 

 

 ..شرایطی هیچ تحت شما نخیر-

 

 هایانوساق آبی تیرکی به که نگاهی و فکم روی دستش نشستن با

 خورده فکم بگم حرفمو ادامه که داد هشدار بهم بود

 



 

 .بگو داری دوست چی هر چه من به اصال-

 

 

 هپسرت دادشه فهمیدی کجا از بحثمون سر بریم حاال خب افرین-

 

 

 پسرمونـــــــــه دادشه فهمیدم سیاه خونه اون از-

 

 دراز اکبیری   بفهمه خودش از تا پسرمونه گفتم عمدا

 

 ونجا؟ا بذاره پاشو کسی نداره حق نگفتم مگه اونجا رفتی چطوری-

 

 ...تو رفتم منم بود باز درش خب-

 



 بود؟ چی درش چـــــــــی-

 

 

 بود باز-

 کردی باز یا بود باز-

 

 مکرد نگاه و خونه ور دور رفتم نشد باز کردم سعی خیلی اول نه-

 قطف توش رفتم وقتی بازه درش دیدم اومدم نیست راهی هیچ دیدم

 تماح گفتم منم بود تمیز محیط بودن روشن ها چراغ خب بود خونه

 یه به چشمم خب اما اونجا بیاد کسی نداری دوست خودته از چون

 هک دری اونجا رفتم زمین زیر به خوردمی پله داخل رفتم افتاد در

 اونجا خب.... و مقبره در اونم بعدم و دیدم و بود اتخزانه در شبیه

 ....برد خوابم

 کردم هجی و کلمات این سرعت تمام با و نفس یک

 

 



 ؟بود باز هم زمین زیر در بود باز ورودی در گفتی تو کن صبر-

 درها بقیه و

 

 

 رو کشیدم که و دستم هااا نه خودم یعنی کردم باز خودم رو اونها-

 ....خونم با کنم فکر شد زخمی در

 

 

 کردی باز چطور و مقبره در-

 

 خون با بازم کنم فکر و دیگه قدرت گردنبند با-

 

 

 کو؟ گردنبند-

 



 ...اینجا-

 

 دمکشی گردنم به دستی

 

 موند در روی وای -

 ....من خدای-

 

 باز شوقفل و دوید در سمت به حرف این گفتن از بعد بالفاصه ارشان

 کرد

 

 ارشان شده چی-

 

 

 کن دعا فقط باشه همونجا کوفتی گردنبند اون کن دعا-

 



 بلق گرفتن قرار رومون به رو دونه دونه پسرها ارشان شدن خارج با

 کشید فریاد ارشان بزنن حرفی اونها اینکه از

 

 

 از قبل برگردونش و دادشه پسرم دنبال برو سهـــــــــراب-

 بـــــــــدو بشه چیزی اینـــــــــکه

 

 ارشان شده چی-

 خیلی اون سرعت گرچه دویدم بیرون سمت به ارشان پای به پا

 .بود بیشتر

 

 

 افسون شده چی-

 

 نمیدونم شایان نمیدونم-

 



 گفتی؟ بهش چی-

 

 دویدممی سیاه یخونه طرف به همه دو مسابقه یک انگار

 

 گذاشتم جا در روی و قدرت گردنبند گفتم فقط-

 

 

 گذاشتم جا در روی و قدرت گردنبند گفتم فقط-

 

 خوردم سپهر سینه تخت به سرعت به بازوم شدن کشیده با

 

 

 بود؟ تو دست قدرت گردنبند...مگه-

 

 کردم زمزمه منتظرشون هایعنبیه به نگاه با



 

 

 .موند اونجا و اره-

 

 زدم اشاره بود تر اونطرف چندقدم که خونه به لرزون هایدست با

 یدندو خونه طرف به باد عین پسرها شد چی بفهمم اینکه از پیش 

 

 

 خب شده چی-

 بهشون بودن مقبره در جلوی همه وقتی و رفتم دنبالشون هم من

 .شدم ملحق

 

 

 ....چی-

 



 هک این شکسته اچر در شد خفه رایان رفتن کنار با من یشده چی

 .بود سالم

 

 

 ...بود سالم که این شکستید اینو چرا-

 کنم عوض حرفمو شد باعث  ارشان اشفتگی و پسرها ترسیده نگاه

 

 

 خبره چه اینجا بگه یکی-

 

 کرده خراب هم و در لعنتی برده و گردنبند برده-

 

 

 خبره چه کی-

 



 و برده و کوفتی گردنبند اون و کرده خراب و در شمعون شمعون-

 تمام هب زدی گند شد پیـــــــــدات کجا از نمیدونم که لعنتی توی تو

 کجاست امبچه ببین دادشـــــــــه دنبال برو سپهر سالها این

 

 

 رفت سهراب -

 

 بـــــــــرو هم تو-

 

 

 نکش فریاد رفتم باشه-

 

 شده لعنت همون شمعون بودم اسم اون هنگ هنوز

 

 



 ده؟...نمر...ون...شمع...ه...مگ-

 

 

 گادمی رو ما داره روحشه اینم مرده چرا-

 

 نمیدونه چیزی اون کنممی خواهش داداش-

 و اشکان و قلوها دو و من فقط حاال دادم اشکان به اشکیمو نگاه

 .بودیم اینجا ارشان

 

 

 داداش؟ زن دیگه اسمت همینه جان افسون ببین-

 

 ام سینه قفسه به خودشو کرده ذوق خر دادن تاپتی دلم به انگار

 کوبیدمی

 



 

 نیست من زن اون-

 داد ادامه ارشان اعتراض به توجه بدون اشکان

 

 

 بود همراهش کتیبه یه کردیم پیدا و دادشه ما وقتی-

 

 دادهشه خصوص به شماها نابودی اون هدف و است زنده شمعون

 این هتونمی وقتی اون داشتن نگه اینجا سال همه این اونو همین برای

 و باشه داشته رو قدرت گردنبند یا و گردنبند هاهفت که بکنه و کار

 دش مانعش شدمی که راهی تنها داره و قدرت گردنبند اون االن خب

 هنگ امان در اونو جورایی یه و کنیم زندانی اینجا دوباره و دادشه و

 و دهش ساخته جادو با که بود در این نیفته خطر به جونش تا داریم

 به ارشان و دادشه تو، االن عمال برده بین از هم و در این اون خب

 رهبگی یکنفرتون جون ممکنه لحظه هر که شدید دعوت جنگ یک

 دادشه خصوص به



 

 چطوره؟ دنیا چرخش

 

 چرخهمی سرم دور دنیا میکردم حس

 

 

 شوخیه؟-

 

 نه-

 

 برگشتم ارشان طرف به مبهوت

 

 

 تو با گفتین مگه کردی نابود و گنجینه که بهم نگفتی تو مگه...مگه-

 !ام؟



 

 کشیدممی فریاد و کوبیدممی اش سینه تخت محکم

 

 

 دنبال ستادیفر ارتش یه نگفتی مگه شده نابود گنجینه نگفتی مگه-

 اتانس ام تو با شمعون

 نمیزنی؟ حرف چرا

 

 

 به که و چیزی نتونستم فهمیدی کنم نابودش نتونستم نشد....من-

 کردم پنهانش فقط کنم نابود و شدن کشته پدرانم خاطرش

 

 نگاه فقط کردم نگاهش 

 

 کردی؟ پنهان و گنجینه-



 

 

 فهمیدی میشه نابود پسرم خون با چون بودم مجبور چون اره اره-

 بگیرم خودم از هم رو دیگه نفر یه نتونستم

 

 !من؟ خدای چی؟-

 نبود خودم دست هاماشک

 دادمشه خون با پسرم؟-

 

 

 ؟فهمیدی شه صخال دادشه شر از میتونه االن اون تو لطف به و اره-

 

 

 ....داد؟شه-

 



 افسون-

 

 از قبل و شد تار هاچشم چرخید چرخید و چرخید سرم دور دنیا

 بازوهای میون و شنیدم و اشکان فریاد زمین بخورم سر با اینکه

 ....و رفتم هوش از اتانس عضالنی

 

 (اتانس)«آرشان»

 

 قسم صفته بی معین اون لبهای به جسبیده زنم هایلب دیدم وقتی

 الدنب کارش دنبال افتادم و نشد نشد اما نرم طرفش دیگه وردمخ

 رو حقم و سهم گردونم بر رو مالم هست راهی بفهمم اینکه

 عقدشون و عروسی مراسم از قبل روز چند دقیقا  نه یا برگردونم

 کچ اصال میدم بهت خواییمی چی هر گفتم بهش معین دیدن رفتم

 به و زن این عوض در اما دنیا جای هر ویال و خونه میدم امضا سفید

 کنیدن تباه اتوناینده  نمیشه تو زن وقت هیچ دختر این ببخش من

 تهش نیست قسمتت و خورده گره من با دختر این بخت و طالع

 و اینکار نکن نیست شما وصل



 هب شاید رفتم بار چند نیومدم کوتا من اما خورد و زد شد دعوامون

 .کردم التماس که بود دفعاتی دودمح از این بگم تونممی جرائت

 یارمشب در چنگت از و کنم استفاده قدرتم از نکن کاری گفتم بهش

 به شده زن من تن زیر که دختری گفت و هاچشم توی زد زل

 میاد؟ چکارت

 

 مردم لحظه اون بگم تونممی فقط

 هر ونا لج از بودم عصبی دستش از گرفتم، دل به کینه ساریکا از

 رو متن بعدش گرچه چسبیدیممی ساحل به کردمی نگاهم که وقت

 خواستمی دلم اما خوردمی بهم خودم از حالم کردممی غسل

 چطور یادشه نه دیده نه و دادشه و من درک، به من اصال بچزونمش

 نیست؟ همسرش هنوز که داده مردی به تن

 مغزم پیچی سیم نبود باکره من با رابطه وقت اون اینکه یادآوری با

 .کردمی قاطی بیشتر

 نمذه تو یجرقه دیدمش لخت که وقتی حموم توی روز اون اینکه تا

 خورد

 نه؟ یا است باکره نفهمم خودم چرا



 نه؟ یا بکره تنش

 لمد خورد اش پرده به انگشتم نوک و کردم داخلش انگشتم وقتی

 اام بدم شام و شهر کل شادی از و  بسازم کارشو همونجا خواستمی

 .دادنمی بهم بردن لذت اجازه اماشفته افکار لحا این با

 

 !بابا؟-

 

 .دبو کرده خالص افکارم  بند از  رو من که دادم دادیشه به و نگاهم

 

 

 نه گفتم-

 

 کنیم زندگی نمیزاری چرا چرا؟-

 

 شده تموم دختر اون یعنی...مادرت و من بین چیز همه نه-



 

 چرا ینگ اگه یینیا کوتا اگه برمشمی اهورا به قسم برمشمی بخدا-

 میبرمش و کنیمی دوری مادرم از

 زدم گچن گلوشو خشم همون با نکردم توجهی رگم گرفتن نبض به

 گفتم و

 

 

 ها؟ کنیمی دخالت من کارای توی حاال تا کی از-

 

 ورد ببینم دیگه بار یک شدی شاخ من برای که کرده بزرگت کی

 ....که اجدادم خاک به سوگند دادشه ورشی

 

 تنم؟ یپاره به بگم چی بستم چشم درد با

 

 ...مادرمه اون-

 



 پدرتم منم-

 

 

 ...اون اما-

 

 نه گفتم-

 

 

 خوایش؟نمی چرا چرا اخه-

 

 پات که پیش روز چند حتی یادشه و چیز همه اون گهمی شایان

 نیست االن و بود سوختگی پاهات روی گفته اون هم سوخت

 ؟چرا کنیم زندگی نمیزاری یادشهچرا چیز همه مامانم

 

 نداری؟ خبر هیچی از تو-



 

 

 ورغد مرتیکه اون که شی مطمئن باید گفتی تو ندارم خبر چی از-

 شدی؟ نه یا گفته

 

 

 شدم-

 

 

 نه؟ مگه نبوده کسی با تو جز مامان دیگه گفته دروغ خب-

 

 

 نبوده-

 

 نبوده-



 

 ....چرا پس-

 

 

 داداش خان-

 

 دش عمارت اخر طبقه کوچیک حال وارد که سپهر به حرفی هیچبی 

 کردم نگاهی

 

 

 نیست اهید-

 نیست کردیم رو رو زیر و جا همه ساعته دو

 

 ....با-



 مدل به اما بدم نشون واکنش زود یا کنم قضاوت زود خواستمنمی

 دوباره نهنک رفته؟ اینکه یا اورده سرش بالی شمعون نکنه افتاد شور

 کرده؟ ترکم

 

 

 ...یا خرید نرفته دخترا با هوا بره نشده دود نیست چی یعنی-

 

 

 اوندیم مماه استخر رفتن زنها  هم بعد خرید رفتیم نیست نرفته نه-

 نیست گشتیم و جا همه برگشتیم وقتی از خونه

 

 

 نداره نگهبان شده خرابه این مگه میشه مگه-

 رفتم بیرون عمارت از دداشه نگران نگاه و باز دهن به توجه بی

 

 بودن ایستاده در دم مضطرب پسرها



 

 ی؟گشت رو جا همه-

 

 

 اره-

 

 

 یدباش همینجا دیگه ساعت نیم  بگردیم و اطراف این بریم اوکی-

 رگشتمب خوردگی سر با نبود جا هیچ کردم گشتن به شروع ها بچه با

 عمارت در جلوی

 

 

 ندیدیش؟-

 

 نیست نه-



 

 

 نگفتن؟ چیزی نگهبانها چی یعنی-

 

 بشه خارج عمارت از کسی ندیدن گفتن-

 ...میشه مگه-

 

 ولت کنم پیدات دفعه این کنم چیکار من تو تدس از زن رفتی کجا

 کنمنمی

 زنم بود انداخته خط عصابم روی و بود بریده امونمو شوره دل

 اورده سرش بالی کسی نکنه کجاست

 

 

 کنه چک و ها دوربین بره یکیتون-

 خورد پسرهام نگران نگاه به نگاهم



 

 

 کنه چک و پشتی در بره یکی-

 میرم من-

 ادمد تکون سری دادشه برای

 

 برو-

 ...ممکنه غریبه شهر این توی اون کجاست ببینید-

 

 کردم نگاه سهراب پرید رنگ به تعجب با

 

 رومآ آشوبگرم دلم دیدمش برگشتمو عقب به فریادش با آهید-

 شد

 



 ودب رفته نگرانی حاال پسرمه مادر ناموسم زنمه منه مال فقط زن این

 ریادف سرش بکشمش خواستمی دلم بود شده رنگ پر خشم و

 کنممی رفک که حاال اصال بود نگرانت دلم که بودی کجا بگم و بکشم

 بشه رمپس مادر نگران بکشمکه دلم سر باید و فریادها این بینممی

 

 ستد از فکر حتی شدم اتاقش وارد سرخش هایلب به حمله قصد به

 مرفت سرش پشت بلرزم خودم به شد باعث همسرم یدوباره دادن

 کرد جدا ازش رو من تلخم زبون باز اما بدم رتقو رو هاشلب تا

 اون به لعنتی در اون به پسرم به شد ختم اخرش که چیزی

 ....شمعون

 

 خونه هم ها آشام خون با مادرش طرف از اون بزن زنگ آیکان به-

 نه؟ مگه

 امزهب شدیدا گفت ها آشام خون از اشکان وقتی  افسون زده وق نگاه

 .بود خوردنی و

 

 



 کوچیکه داداش اخه! اره؟د ربطی چه-

 

 ونیمبت کنم فکر ان عجین جادو با ها آشام خون کن فکر یکم رایان-

 بخواییم کمک ازشون

 

 

 داداش خان میگه راست-

 

 االن باشه-

 زدم؟ زنگ آیکان به و کردم خارج جیبم از و گوشی سریع

 

 

 ....خون-

 واقعی آشام

 



 آره-

 

 

 وریه؟چط بشنوم صداسو منم بزنی گو بلند روی....میشه-

 

 رو وگ بلند اخم با که شد باعث افسونم کنجگاو و مضطرب یچهره

 .بزنم هم

 

 

 قربان خوبید آریامنش جناب زده زنگ کی ببین به-

 

 نریز مزه آیکان-

 

 سیاستمداریش قالب به سریع آیکان که گفتم جدی قدری به

 برگشت



 

 شده؟ چیزی-

 

 

 هست جادوگرم مادریت یخانواده توی-

 

 .....هدقیق چند ببخشید-

 .اومد اتاق در شدن بسته بعد و خش خش صدای

 

 

 جا دمش مجبور آشوبه یکم اینجا ایران برگشتم تازه من ببخشید-

 .....شم جا به

 

 آشوب؟-

 



 

 شده ظاهر بلخره گرخون نشنیدی؟ آره-

 بود جالب ایکان هایحرف اما داشتم استرس

 

 

 قرمزه اوضاعتون پس اوه -

 ترسیده گرگین ماا نشه باورت شاید قرمز از شدیتر-

 

 هاستحرف این از تر حریص و طلب قدرت اون نشه باورم چرا-

 درتق گرگینم و میده قرار شعاع تحت اونو قدرت که کسیه گرخون

 نداره و باهاش مقابله

 

 جادوگری دنبال چی برای تو راستی دقیقا-

 اومد یادم هام غم تمام آیکان حرف این با

 لعنتی



 دارید؟-

 

 چطور؟ باشه باید-

 

 

 و برده و گردنبندها از یکی و شده پیدا اشکله و سر شمعون-

 کرده خراب در همینطور

 

 ارک باهم گردنبندها نگفتی مگه برده چطوری کنیمی شوخی-

 .....قد گردنبند جز کننمی

 

 کردی؟ پیدا و زنت لعنتی

 

 آره-

 انداختم افسون فضول و کنجگاو های چشم به نگاهی چشمی زیر

 من فضول دختر



 

 

 خوبه دادشه-

 

 دنبالش رفته سهراب نمیدونم-

 

 !دارید؟ جادوگر خودتون کردممی فکر-

 گرفتم نفسی کالفه

 

 

 هک جایی تا نداره هم جانشینی مرد پیش سال ۲۲ جادوگر آخرین-

 عدیب نسل پس نداشته آمیزشی هم مونث موجود هیچ با میدونم من

 .نیست کار در

 

 



 چرا؟ من خدای-

 

 

 عذاب همه این از شده خسته خودش ولق به ها طلسم نسل اتمام-

 .باشه درد و مشقت در کسی اون از بعد نداد اجازه

 

 

 یازن کمک به شما میگم بهش و میزنم زنگ ماریو به من متاسفم-

 دارید

 

 ....خودمون جز یعنی بشه پخش زیاد خوامنمی فقط ممنونم-

 

 

 مبیا من خواییمی برمیاد من از یدیگه کمک باش مطمئن باشه-

 تهرانی؟ شت؟پی

 



 

 همدانم-

 

 میام اوکی-

 نداره لزومی-

 

 

 کمک هم به باید ما رو  چهارمهره قانون نره یادت و دوستیم ما-

 کنیم

 گفتن با و زدم خندی فرماندهنیش نداریم و کسی هم جز ما

 انونق میدونستن خانواده اعضای تمام کردم قطع رو تماس منتظرتم

 گیجم افسون جز چیه چهارمهره

 

 پیوسته هم به شده طلسم تا چهار بودیم مهره چهار ما

 ..و آیکان.... جفتم و من

 



 ارشان-

 اینجا. من سیاه خونه انداختم خالی خونه  به نگاهی رفتن کی پسرها 

 ادوچ به سیاهی این جز شدم امید نا دنیا تمام از که ساختم وقتی رو

  یقیمت گرون هایسنگ و جادویی اشیاء از پره خونه این میده قدرت

 شهابن جنس از که

 

 

 هوم-

 نفهمیدم هیچی من اخه میزدی حرف رمزی داشتی-

 

 

 تلخ زبون به بفهمیلعنت بخوایی که فضولمی-

 

 :گفت کرده بغ افسون

 

 یهچ امبچه و من سرنوشت بدونم خواممی فقط نیستم فضول نه-



 

 

 .نبود رمزی نه -

 

 چی؟-

 

 

 حرفم-

 

 آشام؟ خون گفتی وقتی حتی-

 

 

 آشام؟ خون گفتی وقتی حتی-

 

 



 خون هست عمر طول و تناسخ.... زمان، در سفر وقتی داره؟ تعجب-

 بریم...... هست هم گرگینه و آشام

 

 سر بر که جنگی و درونیم نزاع خاطر به و داشتم اخم اراده بی

 ....دیگه چیز هزاران و افتاده اتفاق و داشتم احساساتم

 

 گذشتم کنارش از اخم با و بستم چشم

 

 هست؟ واقعا-

 

 سته-

 دناوم سمتمون به شتاب با دادشه و کامدین که رسیدم ورودی به

 شده چی-

 کشید آغوش به و دادشه افسون حرفی هر از پیش

 ترسیدم رفتی کجا-



 مدل بودم کامدین بار حسرت نگاه متوجه کردم نگاه بهش اخم با

 با کنهمی غلطی چه داره بگم و بکشم فریاد سرش خواستمی

 نافسو اما میکاره بینشون داره رو کینه بذر چرا......... من پسرهای

 طرف به رفت دادشه سمت که سرعتی همون با  کرد سورپرایزم

 برگشت کامدین

 

 

 اغوش هب و کامدین محکم نگرانیافسون از بمیرم باید ها بودی کجا-

 وجودش از قسمتی انگار که جوری بوسید و صورتش تند تند کشید

 کردن جدا ازش و

 

 

 نم فهمیدن بشید جدا پدرتون و من از کدومتون هیچ ندارید حق-

 افتاد؟ فهمیدین ندارم پسرهامو دادن دست از طاقت

 

 رفتم دادهش طرف به نگران ببینم و کامدین حالت تغییر تونستممی



 داریم؟ سنی تفاوت سال چند اون من مهم مگه چیه؟ سن اصال

 پسرمه بشه هم چی هر پسرمه اون  نه مسلما نه

 

 ه؟شد چی-

 

 ببینمت بیا هیچی-

 حکم برام دادشه نبودن کردم بغلش محکم و کردم باز آغوشمو

 داره و مرگ

 ارشان-

 

 لفظ این از محرومم چقدر و دارم دوست و گفتنش بابا چقدر

 

 جانم-

 

 شده چی-



 نمک پیدا دادشه به نسبت برتری حس  شد می باعث بلندم قد

 نیست قدرتم گردنبند شده خراب در-

 

 شمعون؟-

 

 

 رهآ-

 ی....وا-

 

 

 یهیچ مراقبتیم سهراب و من خب دنبالشه آیکان نباش نگران-

 نمیشه؟

 

 

 آره-



 ی....وا-

 

 

 یهیچ مراقبتیم سهراب و من خب دنبالشه آیکان نباش نگران-

 نمیشه؟

 

 ؟ هباش بیاد باهاش هم ماریو احتماال بیاره جادوگر یک قراره ایکان

 بابا-

 

 نمک بغلش محکمتر شد باعث اشپریده  رنگ صورت و لرزون نگاه

 نهسی از رو قلبم که وقتی درست بود دیده رو من مرگ یکبار اون

 درک و حالش امدیده رو پدرم مرگ که من مثل دقیقا آوردن بیرون

 دیدم و افسون و کامدین شدن نزدیک چشمی زیر کردمی

 مکرد دعوت آغوشم به دوتاشونو هر و کردم باز دستمو اراده بدون

 

 



 یخانواده شما اتون همه از کنممی محافظت ازتون نم بشه چی هر-

 مه از رو ما شمعون دیگه بار یه زارمنمی منید زندگی و عشق منید

 کنه جدا

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

 

 «(ساریکا)افسون»

 

 بود تهگف برق چراغ تیر به.... آیکان اما بود بلند قد ارشان اینکه با

 گرچه داشت هم بلندی قد دایی پسر هیچی خودش تازه زکی

 یانجر زندگی توشون انگار بود احساسی هیچ بدون ماریو هایچشم

 .نداشت

 

 انداختم اطراف به نگاهی

 هعم و ساره یخانواده یکله سر اومدیم سیاه عمارت از اینکه از بعد

 یکس گفت ما ایهمه به خونسردی کمال در ارشان شد پیدا پسرها

 بده اجازه و بگه چیزی بهشون شده ایجاد تغییرات از نداره حق



 برن کنیممی راهی رو همه مونده سفر از روز دو فقط بفهمن  اوناها

 بشه روشن در تکلیف تا مونیممی خودمون و

 

 ارشان پیش که زد دری هر به خودشو ساحل رفتن وقت گرچه  

 هب خون و میداد جوابشو عاشقانه و صبورانه خیلی ارشان و بمونه

 دوش روی کارها تمام که هفته یک از بعد ناال  اما کردمی جیگرم

 هم دور همه میشه انجام اینترنتی چیز همه درصد ۹۲ خب و سهرابه

 شدیم جمع

 

 ویر همش که نافذش نگاه اون با ورناکا آیکان ما روی به رو درست

 شنآتی واقعا آتیشن نگاه با مردی و دایش پسر ماریو و چرخهمی من

 نشستن ها

 

 

 امدید خوش-

 افسون؟ بانو....اریا ارباب ممنون-



 میشناسه؟ و من اون کردم نگاهش تعجب با

 پرسیدم بلند رو سئوال همین

 

 میشناسید؟ رو من شما-

 

 

 نشناسم؟ رو زمان مسافر میشه مگه-

 هک لفظی از و میدونستن همه انگار کردم نگاه پسرها به متعجب

 آگاهن بسته ریشم به آیکان

 

 زمان؟ مسافر-

 

 نیست جاش آیکان-

 اشخیره نگاه اما زده و حرف این من حضور خلطر به کردم فکر ولا

 آیکان به رو لبخند یک به ماریو همراهش مرد ماریو روی بود زوم

 گفت فرانسوی زبون به چیزی



 

 

 ناو زمین یکره روی جادوگرای ترین یحرفه از یکی پیت ارشان-

 نم یمیدون خودت تو نگیر سخت  اونقدر پس داره خبر ما ماهیت از

 حساسم چیزها این روی چقدر

 بگم و کنم جرائت شد باعث همین داد تکون سری ارشان

 

 فرمودیدمی خب-

 

 از مهره اولین زمان افسونگر بگم باید اصل در.... افسون بانو اها-

 مهره؟ چهار

 

 

 !چی؟-

 



 بتعج با بدونهایکان یکم میکردم فکر ارشان بهش نگفتی-

 پرسید رو این ساختگی

 

 دیدمن لزومی نه-

 

 

 توهه اینقره یمهره اون ندیدی لزومی چی یعنی-

 

 

 میدونید شما ها بچه اینجا خبره چه ببخشید-

 

 ....آ-

 

 

 میگم مادرم به خودم بدید اجازه-



 یخیالب اون اما غریبه واقعا کوچکترم دادشه از که منی برای مادر لفظ

 :گفتمی اینو لذت با بقیه متعجب نگاه

 

 نشدگاطلسم یکتیبه طبق-

 بازی زمین یک و.... هست مهره چهار

 

 چی؟ کتیبه-

 

 

 رو مهره چهار حال شرح که سنگی کتیبه یک شدگان طلسم کتیبه-

 گردون یک روی بر مسیر چهار میگه گفته

 

 نمیدونیم ما  نه باشن نفر چهار که نیست معنی این به چهارمهره

 هنحو حتی هستن ها کی یا و کیه دوم حتی یا چهارم و سوم یمهره

 اشم و طالییه یپله اون باباست اول مهره اما  نمیدونیم هم و بازی

 هم با شما خون ترکیب دارید رو لوح اول مهره هم با شما ینقره



 اول بازی و مسیر شما خب و  میشه آتشین گل شدن شکوفا باعث

 دارید رو

 

 ناقص لفظ از که ببخشید آشام خون گرگینه یک ناقصه یک آیکان

 عزیز دوست مکرد استفاده

 

 

 باش راحت نداره اشکال-

 

 

 جاودانه هامهره نه یا دومم یمهره اون نمیدونیم ما خب....ممنون-

 مه شاید و نداره جفت هنوز آیکان اینها حز نیست جاودانه ایکان ان

 اشهب بعدی مهره اینکه احتمال خب و باشه تک و باشه نداشته اصال

 ....جز نشده متولد یرگه دو هیچ ۰۲ ،۰۲ براش

 

 



 گرخون-

 

 چی؟-

 مدو یمهره ممکنه یعنی این دیگه رگه دو یک شده پیدا گرخون-

 باشه اون

 

 وووو-

 

 

 وووو-

 

 خبره چه اینجا کردم نگاهشون گیج

 

 :گفت شد متوجه و من گیجی که شایان 

 



 آخ"دادش زن میشی چیز همه متوجه خودت بعد....  کن ول و اینها-

 وجودمم شیطان و بود ذوق خر اه گفتن داداش زن این از وجودم خر

 بستن می خیکش به و من اینکه خاطر به ارشان خوردن حرص از

 چهارم و سوم مهره بگم و ادامه من بزار..... "بود گرفته عروسی

 شدین؟ متوجه باشن کیا میزنیم حدس گرچه نشده مشخص

 

 چیه؟ برای اینها خب-

 

 انتخاب و شماها چرا اصال و چیه لوح اون هدف نمیدونیم دقیق-

 طلسم و شده ساخته خون با لوح اون مهمه هست چی هر اما کرده

 کنیم باطلش نشد که جوری داره قوی خیلی

 

 من؟ یعنی شدیم انتخاب ما یعنی شده...انتخاب-

 نبوده؟ اتفاق اینها شدم؟ انتخاب.....من

 داد جواب ارشان شایان، جای به

 



 قبل یحت شدی تخابان قبل سالها از تو نبوده اتفاقی کدوم هیچ نه-

 وفراموش چیزی زندگی از مرحله هر در که اینه ما مشکل تولد از تر

 یبازه هر توی و جا هر تو من رو قبلیمون ها زندگی مثل کنیممی

 دهمی قرار رو کائنات جوری سرنوشت همیم مال تهش باشیم زمانی

 لسمط که میره بین از جفتیت این که روزی بشیم جفت هم با ما تا

 بره بین از لوح ناو

 نییع بشه جدا بود ممکن آن هر که اومدمی کش زمین رو چنان فکم

 "کردم شوخی"بگه وسط بپره یکی که منتظربودم دقیقا

 

 

 کنید؟می شوخی-

 

 کنم؟می چیکار مردا این وسط من چرخید همه صورت روی نگاهم

 

 احمق خر یک من تیرداده دختر من از بعد اینجا مونث جنس تنها

 امگوساله گاو



 

 

 نیست کار در شوخی-

 

 شیدمک زندگیمو جیغ بلندترین آخرم شد بسته و باز بار چند دهنم

 

 

 اینها یعنی بودی؟ تو من شوهر آخر و اول میگی داری تو یعنی-

 نداره؟ قدرت گردنبند و اتشکده اون به ربطی هیچ

 چی؟ یعنی

 

 

 داری؟ باهاش مشکلی دقیقا-

 



 دارمدی اوایل  همون پیش سال دو یساریکا همون به برگشتم انگار

 اتانس با

 

 

 دارم مشکل که معلومه-

 کنم احساس داحتی به و تعمبش میتونستم

 

 داری؟ مشکل-

 

 اب زندگیشو دورهای تمام حاضر اسکلی کدوم اخه دارم که معلومه-

 بگذرونه تو مثل یخ یک

 

 مزخرفت فکرای و هااندیشه و اشتباهات از تو باید سری هر من

 مبد نجات



 مزخرفت فکرای و هااندیشه و اشتباهات از تو باید سری هر من

 و کنم خالصت ورت دور هایجنده دست از باید بعد بدم نجات

 المح به میزنی تر کنم زندگی میام تا کنم برطرف و ها سوءتفاهم

 نم زدنای نفس نفس و اتاق سهمگین سکوت زد پلک فقط ارشان

 میشکست

 اب آرشان سکوت این بلخره نیست ااینج کسی هیچ ما جز انگار

 شکست آرومش صدای

 

 

 چرا؟ میدونی بشی دنیا از سهمم تو بار هر دارم دوست من اما-

 چرا؟ پرسیدم گیج

 

 

 منی زندگی از بار هر اتفاق قشنگترین تو چون-

 به اعتماد اب و بستم زور به و شه باز گوش بنا تا میرفت که که نیشی

 گفتم کاذب نفس



 

 

 تیوبس توی تو که نباشم من....من بودن ورشیدخ به نکن شک-

 میریمی

 

 

 بَس...یو-

 افهقی برداشتیم جدال از دست ارشان و من ماریو پرسشی صدای با

 ازیب شیر دم با انگار که کردندمی نگاهم جوری بود دیدنی ها بچه

 کرده معجزه اقا انگار که بود جوری ارشان برای نگاه همین کردم

 چراغی و نوری زبان به حاال عاشقشمه گفت ههم جلو فقط داش نه

 اینچیزا

 زدنمی حرف هم با ها بچه ماریو به دادن توصیح به کرد شروع ایکان

 بودم حرفاشون فکر توی و

 

 



 .....یعنی....االن-

 

 شد جمع بهم بقیه حواس من مقطع صدای با

 

 

 درسته؟ داریم یپیوسته سرنوشت ارشان و من-

 

 درسته-

 

 خب-

 

 تایید اب میرسیم؟آیکان هم به هم باز بره بین از ما ومکد هر اگر پس

 :گفت

 

 درسته-



 

 لوحه؟ اون  ما جدایی و نابودی راه تنها....پس-

 

 نه شما نابوری راه تنها-

 

 ....گفتید خودتون چی یعنی-

 

 

 است همه نابودی برای راه این بانو ببینید-

 

 نمیشم متوجه من-

 شدیدا شوهر به و گرفتم آیکان جذاب شدیدا یچهره از نگاه

 دادم یالغوزم

 

 



 غرب؟ شرق جنوب دیدیشمال و نمای میگمجهت بهش من-

 

 دادم تکون سر ارشان جواب در تایید برای

 

 اره خب-

 

 زمرک یک جهت هر ابتدای داره جهت چهار شکلیه همین دقیقا لوح-

 دایره یک جهت هر انتهای و داره واحد

 ونستیمت فقط ما مورخان نگار و نقش از پره لوح خود

 بدن تشخیص و آتش و باد خاک آب نقوش

 قطب یک االن من و بدنتو تشخیص و آتش و باد خاک آب نقوش

 نشده مشخص دیگه قطب سه لوحیم این

 طالیی میشهخون گشایی رمز خون با فقط لوح این

 سرخ آبیخون سیاهخون خون

 



 

 من؟ یعنی  طالیی خون-

 

 

 تو من خون ترکیب ما یعنی-

 سیاه؟-

 

 

 حاصل کنندمی ازدواج هم با گرگینه و آشام خون یک وقتی-

 خون هاآشام خون سرد خون و گرم خون  سیاه خون میشه خونشون

 یاهس خون و میشه لخته حاصلش برعکس ها گرگینه و دارن سردی

 املتک چون نداره و خون این ایکان البته ایکان مثل کنهمی خلق و

 .....نیست یافته

 

 

 شدم......گیج....من من خدای-



 

 

 ونخ با که داریم قفل یک ما نیست سختی چیز اما کنممی درکت-

 کنهمی کار

 

 همیش باز خون با قفل اصطالح به  این فهمیدید کجا از شما خوب-

 

 

 کردیم ترجمه رو همراهش کتیبه از قسمتی راحته-

 

 اها-

 کجاست؟ لوح با کتیبه اون االن

 دمخور تکون جام توی ترسیده که شد سخت قدری به ارشان نگاه

 

 



 امنه جاش-

 چیکار خوایینمی حاال "کجاست بگه خوادنمی یعنی این"....اها-

 کنید

 

 داد جوابمو ایکان ارشان جای

 

 کسی ات ببندیم و اینجا باید نشد اگر و کنیم باسازی و در باید اول-

 شه زمین این وارد نتونه دیگه

 

 

 ببندیم؟-

 

 به شمعون احتماال داره جادویی قدرت زمین این گهمی پیت  اره-

 نتونیم اگه بیاد اینجا

 مندی اجازه و کنیم طلسم رو زمین حتما بهتره کنیم درست رو در

 برگرده



 

 بدی جای عجب بود گردش در ایکان ارشان بین یو یو مثل امکله

 ونفرد این وقتی انگار انداختم بقیه به چشمی زیر نگاهی نشستم

 میشن الل همه میزنن حرف

 

 

 برگرده؟ چرا داره و قدرت گردنبند ناو برگرده؟-

 

 خوادنمی و قدرت گردنبند اون میدونی خودتم ارشان-

 آیکان-

 

 زندگیتو یثمره یا افسون تو یا خوادمی رو خون فقط اون ارشان-

 الزمه کارها این پس دادشه

 

 مندی اجازه و کنیم طلسم رو زمین حتما بهتره کنیم درست رو در

 برگرده



 

 نالیدم لب زیر

 

 نمیداره؟ بر ما سر از دست شمعون چرا-

 رهب اینجاییم که ما بندازه راه جامعه قدرت یک خواستنمی اون مگه

 خدا ای بده انجام

 

 

 نمیداره؟ بر ما سر از دست شمعون چرا-

 رهب اینجاییم که ما بندازه راه جامعه قدرت یک خواستنمی اون مگه

 خدا ای بده انجام

 

 

 یکار هر اون بردید بین از رو صتشفر گذشته زمان در شما چون-

 اصل در شمعون شید می مانعش شما هم باز سر آخر بکنه هم



 اون ماهیت نمیدونم برسه لوح اون به هاخون کردن جمع با خوادمی

 ....مهم اونقدر باید هست چی هر اما چیه لوح

 به شروع فرانسوی زبان به و  خورد رو حرفش آیکان پیت صدای با

 کرد زدن حرف

 

 

-C'est une pierre magique 

 (جادوییه سنگ این)

 

 میپرسه و چیزی ازش تعجب با ایکان که میدیدم

 

 

-Parlez 

-vous persan ? 

 (بلدی؟ فارسی تو)



 

 

-Je comprends ce que tu dis 

Mais je ne peux pas parler cette langue 

 

 (کنم صحبت زبان این به تونمنمی من اما میگی، چی فهمممی)

 

 دمبو شده گیج خیلی جدیدا گنمی چی بفهمم تونستممی کاش

 

 

-J'ai été surpris(شدم زده شگفت ) 

 

 زدم پچ ارشان به رو تمام فضولی با سر آخر

 

 



 این با مشکلی بقیه ظاهرا چون پرسیدم من گه؟اینومی چی-

 نداشتن زدن حرف خارجکی

 

 :کردگفتمی مزه مزه و شربت که طور همون ارشان

 

 و بزنه حرف فارسی تونهنمی اما فهمهمی رو ما حرفای گهیم داره-

 کنهمی سنگ بودن جادویی به راجع اینکه

 

 کرد هاشحرف ترجمه به شروع خودکار ارشان

 

-Celui qui a ce sceau peut être le souverain du monde 

entier 

 

 لک فرمانروای تونهمی باشه داشته رو حکم این کس هر میگه اون

 سنگه همون حکم از منظورش دوراقع بشه دنیا

 



Vous devez trouver et détruire cette pierre plus tôt 

 

 ببرید بین از و کنید پیدا رو سنگ اون زودتر باید شما

 

 :گفت تعجب با سهراب رسید خرفش آخر به که ارشان

 

 ببریم؟ بین از کنیم پیداش چی یعنی چی-

Cette pierre..... 

 

 ......سنگ این

 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 فضا توی دادمی شرارت بوی که اومدیصدای خوش من دنیای به-

 شدمی اکو

 انداختم نگاهی اطراف به  کردم باز چشم ترسیده

 

 بیابون؟



 

 مشد جدا همسرم و پسرم از که وقتی دقیقا دیدم رو اینجا قبال من

 ترسیده نبودم ها هخامنشی زمان دیگه اومدم هوش به که وقتی

 کشیدم فریاد

 

 

 دادکامدیننیستارشانشه اینجا کسی -

 

 شدم؟ منتقل یدیگه دنیایی به باز نکنه بودم ترسیده

 

 کردم دویدن به شروع زده وحشت

 نیست؟ اینجا کسی-

 گرم هوای

 خود جهنمه خود اینجا نداشت ته و سر که بیابونی و رحم بی آفتاب

 جهنم  خود

 



 آمدی خوش من جهنم به-

 داد تر بلند و  کردم نگاهی اطراف به صدا ونههم یدوباره باشنیدن

 زدم

 

 

 اینجاست؟ کسی-

 

 .....من-

 اینجام من

 برگشتم تعجب با

 که شنل یک و مشکی لباس با مردی کردم نگاه و سرم پشت و

 بود پوشونده و صورتش

 رفتم جلو احتیاط با

 

 هستی؟ کی تو تو-



 

 ....من-

 

 بهم شدمی تراوش تنش از که یکشنده حرارت و وحشی صدای

 دادنمی روی پیش اجازه

 

 

 آقا؟-

 اینجا اومدم چطوری کجاییممن ما کجاست اینجا

 

 آوردمت من-

 چی؟ برای آخه شما-

 

 یچ کردم نگاهش درشت هایچشم بگیرمبا جونتو اینکه برای-

 گفت؟



 

 جونمو

 لرز و ترس با خوردم کسی به محکم و رفتم عقب قدم چند

 ....صورتی با بود برگشتمارشان

 

 نگاهش درد با و ترسیده زده وحشت بود چاک چاک صورتش خدایا

 رفتم طرفش به و  ریختم اشک اراده بی و کردم

 

 ارشان-

 

 و  شدم پرت عقب به و  شدم جدا ارشان از دستم شدن کشیده با

 نگاه با که حالی در شمعون کردم نگاه سرم باالی به زمین بر نقش

 جرخن مثل  بلندی ایهناخون که  هایپنجه کردمی تماشام آتشین

 گفت و کرد گلوم چنگ و داشت

 

 



 ....آمدی امدیخوش خوش من دنیای به-

 

 و پیچید و پیچید سرم توی آمدیش وخوش شد سیاه هام چشم

 پیچید

 

 و دست توش که وحشتناک دنیای از و من و کشید هامشونه کسی

 کرد جدا میزدم پا

 

 

 شومامان بیدار عزیزم-

 

 کرد وشیارمه کسی گفتن مامان نجوای

 دادشه تار هایچشم پشت از و کردم باز زور به رو خیسم هایچشم

 دیدم و

 

 سرخ عمارت بودیم عمارت کردم نگاه اتاقمو مبهوت



 

 

 دادشه-

 

 دیدی؟ بد خواب خوبی اینجام جانم-

 

 تویی دادشه-

 

 منم ببین منم آره-

 

 خوبی؟-

 

 خوبم-

 دیدی؟ بد خواب

 



 

 بود بد خیلی دیدم خواب....آره-

 ....ابخو

 !ارشان؟

 

 ارشان؟-

 

 چی؟-

 

 

 کجاست ارشان-

 

 اتاقشه تو اون خب-



 قطف اتاقمه تو االن داد شه چرا که کردنمی کار اصال بود قفل مغزم

 از ترس و بود یادم و شده دریده صورت اون و ارشان نگاه وحشت

 دادن دست

 

 قدرش داریم و چیزی وقتی تا  هستیم عجیبی موجودات ها آدم ما

 نهات نه که اونجاست بدیم دستش از که روزی از امان یمنمیدون رو

 سما به میشه نهادینه وجودمون در ترسی بلکه میدوتین و قدرش

 دادن دست از ترس

 مزد کنارش اونوسری ترسیده من و کردمی نگاه و من گیج دادشه

 بیرون زدم اتاق از دو با و

 تابانش هایقدم متوجه بود گرفته بازی به وجودمو بند به بند ترس

 من نهک متوقفش که نبود من در ماهیتی یا فکر هیچ اما بودم دادشه

 سالمه همسرم که ببینم باید فقط

 بیشعورم همسر البته

 

 کردم باز و در فکر یا درنگ بدون رسیدم که رو راه انتهای به



 

 بود شناور آباژور زرد نور از یهاله در ارشان بزرگ اتاق

 بزرگتر مسطیلی قسمت بود بزرگ یداشد که مانندی ال اتاق

 کیمش مبل ست نیم یک کتابخونه  کار میز از بود شده پوشونده

 ...و رنگ

 

 بود استراحتش محل هم کوچکتر قسمت

 

 

 مامان-

 

  تپش و  دادمی هشدار بوی که دادشه یوارانه پچ  پچ و یواش صدای

 های حریر و دورش تا دور که تخت به رو خودم انداختم گوش

 رسوندم بود پوشونده اکستریخ

 



 در دیدم و ارشان لخت باالتنه خاکستری حریر نرم حرکت پشت از

 و متعجب بود دیگه کسی لخت تن پیچکواردور دستش که حالی

 دیدم و کامدین معصوم صورت و زدم کنار  و پرده گین خشم

 بود ارادی غیر نفسم شدن رها

 

 

 خوایی؟می چی-

 

 بازش نیمه هایمچش و ارشان بم و خمار صدای

 

 اشبرنزه پوست و کبود هایلب خمار و سرخ هایچشم اون دیدن

 بزنم لبخند دل ته از شد باعث

 

 خوبی؟-

 

 نشه بیدار کامدین تا زدم پچ اروم



 ....اومدی شب نصف-

 

 

 ارشان-

 با و افتاد طرف اون به نگاهش تازه انگار دادشه امیز هشدار لحن با

 گفت اخم

 

 کشیه؟ لشکر-

 

 

 با...با-

 همه این وسط اونم بشه؟ چش قراره گوالخاین اخه اومدمنمی کاش

 محافظ و آدم

 بتعج از که  رنگی صورتی هایلب با و نشست جلش سر کامدین

 کرد تماشامون بود شده باز

 



 

 شده؟ چیزی-

 

 

 اومد سراغتون خب و دید بد خواب افسون فقط نه-

 

 یکرد بیدار خواب از و من پسرای خواب یک برای تو-

 ...بستم پوزخند با بازم دهن

 

 

 بود اتاقش تو من یعنی بودم بیدار من-

 

 لندهور کردیمی چیکار من زن اتاق توی تو-

 هست منم مادر تو زن-

 



 غلطی چه میگم خورهمی زنم به کجات تو اخه!!! هست منم مادر-

 کردی؟می

 

 

 ارشان-

 بکشه دادشه ییقه از دست ارشان که نشد باعث منم فریاد

 

 

 کنارمه و خوبه اینکه میشمردم مادرمو هایسنف-

 .میکردم دیدم ترو که اولی سالهای تمام که کاری همون مثل

 

 هاشلب  و گذاشت پدرش دست روروی هاشدست خنده با دادشه

 :زد لب ارشان مات نگاه برابر در و پیشونیش، روی و

 

 مامانمه اون من حسود بابای-



 ره؟خب چه اینجا شد باز تعجب از دهنم

 

 

 بخوابی داداشی پیش قرار که و امشب بریم کامی-

 کهاین سر ارشان بودناالن رفته دادشه و کامدین بیام خودم به تا

 شد؟ غیرتی بود اتاقم تو دادشه

 

 در جمعا ناخوادگاهم و درونم کودک و وجدانم جووونز شت وری

 بودن دادن قر حال

 

 

 اینجا؟ اومدی شب موقع این چرا-

 

 کردم جمع و اممسخره لبخند دیدم که مزخرفی خواب آوری یاد با

 کردم ریشش نوازش به شروع و نشستم ارشان کنار سریع و

 



 

 خوبی؟-

 

 ریش شد باعث و داد تکون و سرش فقط زده وق چشای با ارشان

 بده قلقک و دستم پشتش کم

 

 

 من بگردم دورت الهی-

 کردم بغلش ریختنمی اشک خودکار که هایچشم با

 شده؟ چی-

 

 

 بد خیلی دیدم بد خواب-

 بیننمی همه خب-

 نمیشه واقعی خوابشون همه-



 چی؟ یعنی-

 گفتم بوسیدم می لختشو شونه که حالی در

 آخرم خواب تا دو شدجز واقعی دیدم االن تا خوابی هر من-

 

 دور از رو هاشدست اتصال اما کرد جدا آغوشش از و من ارشان

 نکرد قطع ام شونه

 

 

 دیدی خواب چی خب-

 

 ......دیدم ابخو-

 

 صداتون ربا چند نبودید هیچکدومتون ته و سر بدون بیابونم یه توی

 پر صورت تو و بلند ناخونای با شمعون اومد اون بعد نبودید اما زدم

 عهدف ام ترسیده من میکشه و من گفت شمعون خون پر بود چاک از



 مبود خونه توی اومدم هوش به وقتی دیدم رو بیابون اون که قبل

 ....نبودی پسرم و تو و خسسر

 

 سپاس هایچشم با ارشان و گفتم بهش دیدم کل  چیزی تمام

 کردمی گوش رو هامحرف صبورانه گذارش

 

 کشید صورتم به وار نوازش رو دستش رسیدم که حرفم آخر

 

 مامپراطوری یک حاکم االنم بودم فرمانده یک من نباش من نگران-

 کنم راقبتم مادرشون و پسرام از تونممی من

 

 

 مادرشون؟ ففط-

 میگم چی فهمیدنمی انگار کرد نگاهم گیج

 

 !نیستم؟ تو همسر اونهام مادر فقط من-



 

 من؟ همسر-

 

 

 آره-

 

 نه-

 

 !چرا؟-

 !کردم؟ چیکار من

 ندیدی؟ و دیدی و من اول روز از که کردم چیکار

 

 

 کردی؟ چیکار-

 



 

 آره-

 زد؟ دست بهت معین بگو خب-

 دش درشت هامچشم مردمک و کردم هنگ فقط اشیکباره سئوال با

 

 

 معین؟-

 زدم هاملب روی آروم دست پشت با

 

 زد؟ دست بهت مرتیکه همون ها نبری من جلو و کالش اون اسم-

 

 

 زد؟ دست بهم چی یعنی-

 

 



 دیدی؟ لختشو دیده؟ لختتو داشتی؟ رابطه باهاش یعنی-

 

 کجا زا سئوالها کردماین نگاهش منک و گیج سئواالتش رگبار زیر

 یاد؟م

 

 

 ....مع و من گیمی چی نمیدونم من-

 

 حس که جوری اومد فرود هاملب روی تر محکم دستش بار این

 شد خون پر دهنم کردم

 

 

 د؟رابطهکردی چیکار بگو بگو نبینم دهنت تو اسمشو نبر اسمشو-

 داشتید؟

 

 .....ما



 

 ذاشتمگ هم کنار و زدم که حدسیات و گذشته رفتار و خونبارش نگاه

 .بزنم حرف صداقت عین در گرفتم تصمیم و

 

 

 ....بو هاملب بار چند فقط-

 

 قورت و هامحرف نشست خونیم هایلب روی که گوشتیش هایلب

 دادم

 

 به و خشکش زبون گرفتمی گاز و میزد مک هامولب حریصانه

 .داشت ام لوچه و لب بلیعدن در سعی و کشیدمی خونیم زبون

 

 شد جدا ازم زنان نفس نفس

 



 یبش مردی نزدیک مننبینم فقط میدی و من بوی فقط شد پاک-

 پسرات حتی

 خواممی االن همین من انگار که کردمی تاکید جوری پسرها روی

 گاو پسره نیست من پسر کامدین بگم

 گفتمی میزد لیس و لبم روی که همونطور

 

 نخوامت من اگه حتی منی مال-

 

 :گفتم اراده بدون

 

 نخوایی و من کنیمی غلط-

 ....تو-

 گفتی؟ چی بهم تو

 

 اشهلب روی و کردم هیچ باز و بود رفته عقب تعجب از که فاصله

 زدم لب



 

 

 دختره اون نزدیک کنیمی خودبی نخوایی و من کنیمی غلط-

 لباشو رفت یادم کردی فکر بشی اتعمه دختر جنده، خراب

 کردی؟ بغلش و بوسیدی

 

 و تعین من برای کنیمی خودبی نکردی درست و رفتارت تا

 ....تکلیف

 

 زد خیمه تنم روی و کشید تخت روی و من ارشان

 

 سرتق که شه،ب بسته دهنت تا باشین داشته دیگه پسر یه باید شاید-

 متریتو؟؟ یک زبونی کنی جمع که نباشی

 

 :گفتم بهش  گیج

 



 چی؟ یعنی-

 

 بدی؟ بهم شیرینتو بکارت دیگه یکبار چیه نظرت یعنی-

 

 

 چی؟-

 

 ی؟باکره اما بچه هم داری شوهر هم یدهم معنی چه اصال-

 

 

 گی؟می چی ارشان-

 

 یدنخون خواستید بازه صحنه ها بچه دارندصحنههاپارتاینهشدار#

 کردن تربیتی بی کارای بدونید ولی

 



 

 میگم؟ چی-

 

 روعش ها دیوانه مثل و چسبوند لبم روی رو هاشلب بیام خودم به تا

 شد یم کشیده زبونم و هاوندند به مرتب زبونش کرد بوسیدنم به

 و دستش دادمیک تکون و خودم تنش زیر کردم ناله دهنش توی

 کرد شلوارم وارد رو دستش یک و پیچید گردنم دور

 

 

 باشه؟ باکره باید چرا من زن-

 

 لخت متوجه اصال که بودم متعجب زدنش حرف رک از اونقدر

 از و اهامپ لختش رونهای که اومدم خودم به وقتی تازه نشدم کردنم

 از مالیدنگاهمی من به و خودش باکسرش روی از و داد فاصله هم

 فقط..... دادم لختمون های تن به و گرفتم هاتش و شرور هایچشم

 بود؟ پامونشرت



 

 

 ن....شا....ار-

 

 جونم-

 

 

 کنی؟....می چیکار-

 

 بازی شوهر زن-

 به هاشدست و نشست لبم روی هاشلب بدم جوابشو اینکه از قبل

 رفتن هامسینه اغسر

 

 

 داره فرق آریانا جسم با جسمتم تو میدونم من فقط-



 :پرسیدم گیج و خمار

 

 بده؟ این-

 

 

 نه-

 ام سینه شدن بلعیده بعد و همین فقط

 

 

 انگیزه وسوسه ات سینه یدخترونه کوچولو نوک-

 

 نداشتم دوست اصال من که چیزی داشت تری پر هایسینه اریانا

 دل هت از اراده بی کرد و نافم باالی تا نهسی زیر زدن لیس به شروع

 کشیدم "آه"

 



 

 میزنهاون ریزه سوراخ یه نداره یاضافه گوشت هیچ داخلش نافت-

 نشدم هامونفرق متوجه خودمم حتی من داشت دقتی چه

 

 برخورد کرد خیس عمدا زبونش با و بوسید نافمو دور تا دور

 مهه از آب هک بود کرده تحریکم جوری خیسم پوست با هاسنفس

 .بود افتاده راه جام

 

 

 عروسکی و صاف موهه بدون دوتون هر بدنای-

 کشید تر پایین و شرتم و بوسید و دلم زیر آروم

 

 

 ها بچه شبیه کوچولو و سفید-

 



 باال و لگنم که جوری کرد ناله دل ته از مست و خمار لحن همون با

 دادم

 

 عروسک آره افتاده؟ راه آبت من حشری دختر-

 

 بودم شهوت و حیا و خجالت از تلفیقی بدم نداشتم یجواب

 

 کرد باز هم از کامل و حسم بی پاهای و آورد در پام از و شرت

 

 

 نابی یمنظره چه اوف-

 کردمی حس و نگاهش برق راحتی به

 

 

 جوششه حال در چشمه یک مثل کوچولوت سوراخ-



 

 تریشب دلم بود شده تند نفسم بوسید و رونم داخل و کرد خم سرشو

 خواستمی محض شدگی پر دلم و خاریدمی واژنم داخل خواستمی

 

 

 تهراس االنم گرچه کنی راستش باید خواد؟می دلت عروسک جونم-

 شدم الل کال بدم نداشتم جوابی

 و کشید دهنش توی و واژنم هایلبه و شد خم تنم روی دوباره

 کرد زدن مک به شروع

 

 

 عسل و قند مثل شیرین ساری شیرینی آیییی-

 و بشه چنگ لطیفش موهای توی دستم شد باعث ارشان یناله

 داخلم و زبونش خنده با ارشان بدم فشار پاهام وسط به و سرش

 کرد واژنم هایدیواره به زن زبون جلو و عقب به شروع و فرستاد

 



 

 ن..شا...ار آییی-

 

 

 هاتم ناله تنگ دل کن ناله عروسکم کن ناله جونم -

 نقطه به بینیش چسبوندن بهش بیشتر خودمو و دادم باال و کمرم

 بود خوردنم مشغول زبونمش و شد می کشیده حساسم

 

 خوردم پیچ گرش شکنجه زبون زیر تاب بی

 

 شتر....بی-

 اماده و سست همونقدر بود ساز نو ساختمون یک مثل بدنم تمام

 پاشی فرو برای

 

 .نمیدی خوشمزه شیرینی یه بهم چرا ها گلکم نمیشی ارضا چرا-



 

 مبش ساعتی بمب یک مثل شد باعث داغش و شهوتی لحن و حرف

 باثتخ با داشتمارشان وزنی بی حس و میزد نبض دلم زیر بترکم و

 گفت و زد سری تا سرا لیس یک تمام

 

 

 چسبید که آه-

 و شد لخت کامل چطور که کردم تماشاش خمار هایپلک زیر از

 کرد ازاد و متورمش و سرخ اندام

 

 

 مغذا توی وقتی شد تنگ هاتشیطنت برای لمد من شیطون زن-

 سونگرماف بانوی شدم خوشحال عصبانیت از بیشتر انداختی مو برگ

 برگشته

 شد باعث که جوری پیچیدم خودم به لذت از هاشحرف بار زیر

 داره نگه ثابت و تنم ارشان



 

 نباشه؟ تنت به سر خواستممی چرا بودم؟ عصبی چرا میدونی-

 

 

 چرا؟....نه-

 

 بود مرتعش هنوز لحنم

 

 من تهگرف باکرکیتو گفت...زنمه زنت گفت پست معین اون چون-

 نبودم اریانا تو ریز هایفرق  متوجه

 میمالید خیسم و متورم تن به رو اششده تحریک تنش آروم

 

 دواجاز باهاش که زنی زنمی تو نبودی وقت هیج نیستی اریانا تو-

 ....یاس گلهای از تر پاک پاکه و کردم

 



 من مرگ با شد برابر حرفش مامات

 کرد واردم درشت و زمخت حجم اون فکری هیچ بدون و رحمانهبی

  دکشی پام عضالت تمام و شدم پاره مردم که کنم حس شد باعث و

 شد دریده و

 ور وجودم مزه که دهانی کنه کر و فلک گوش جیغم اینکه از قبل

 بلعید جیغمو و چسبوند هالب روی میداد

 همونم تنم کشیدممی جیغ مکرر دهنش توی و کردممی هنال لب زیر

 بود شده سردی عرق

 

 همونم تنم کشیدممی جیغ مکرر دهنش توی و کردممی ناله لب زیر

 بود شده سردی عرق

 

 ویر کرد رد بینمون از دستشو سریع که دید چی ارشان نمیدونم

 رفت بین از دردم کم کم وارش دایره لمس با  گذاشت زنانگیم

 

 عروسکم جونم-



 

 دارم....د...در-

 

 

 کنهمی اذیت و شوهرش که یخیره چشم زن تقاص این-

 

 

 چی تو اص...ق...ت-

 

 

 برام تقاصی خودت تو جهنم روای فرمان من من؟-

 دوباره درد درونم اونم خودش دادن حرکت با نبودم حرفش متوجه

 اما ممیداد دست از رو هشیاریم داشتم و بود گیج پیچید کمرم توی

 زد پچ گوشم زیر که بود ارشان صدای فقط هاحرف این تمام ته

 



 

 ...آغواگر یفرشته اومدی خوش جهنم به-

 

 (آتانس)«آرشان»

 

 کردم خالی داخل و وجودم تمام و زدم بهش هم رو ضربه آخرین

 از اصال زنمه بعد به حاال از اون زنم نه.....دخترکم بودم تنش مست

 بود زنم اول

 

 هب رو اشبسته هایچشم با که دادم فاصله امسینه از سرشو آروم 

 شدم رو

 

 ساری-

 ....قشنگم افسونم....ساریکا

 



 و شم بلند روش از ترسیده شد باعث سردش و حال بی تن

 بود خونی آلتم پاهامو ران یکشاله کنمتمام قطع اتصالمونو

 کردم؟ غلطی چه من

 

 مکرد دار نم و برداشتم رو حوله یک رفتم حمام طرف به سرعت با

 کردمی ناله لب زیر افسون برگشتم تخت به وقتی

 

 

 خانمم شدی چی-

 

 پاک کامل خون رد تا کشیدم پاش وسط بار چند و خیس یحوله

 و قدرت این بهم پزشک پسر دوتا وجود اما نبود پزشک شهمن

 بفهمم و چیزها خیلی که دادمی

 

 نای االاحتم بود نشده وارد بهش خاصی آسیب بکارت پارگی جز

 ضعیفشه یبنیه خاطر به ضعف



 امهاب بی و شدم خم صورتش روی خوبه حالش شدم مطمئنم وقتی

 بوسیدم لبهاشو

 

 

 میرفتم روت هم دیگه راند چند تا نمیشدی هوشبی کاش-

 عروسک

 

 خوش روغن چندتا شتشویی محلول و باگرم وان آب اینکه از بعد

 کردم آماده دریایی نمک پودر بوی

 

 شداخل از پسته کمی و میوه آب رفتم اتاقم داخل یخچال سراغ به 

 مرفت خانمم وقت سر شد تموم که کارم بردم حموم به و برداشتم

 خانمم

 

 مونه با زدم بغل لختشو بهمتن چسبه می اصال شیرینی لفظ چه

 به بود چسبناک عرق شدن خشک اثر در حاال که تن و خونیم پاهای



 لمبغ توی هم رو ساریکا و نشستم نوا داخل احتیاط با رفتم حمام

 کشیدم

 

 ....آی-

 

 

 عروسکم کن باز و چشمات جانم-

 

 هایلب بین نیشو و برداشتم رو یمیوه آب و کردم دراز دست

 ....کردم دهنش وارد محتویاتشو فشار کمی با و گذاشتم کبودش

 

 (آریانا/افسون)«ساریکا»

 

 خندون هایچشم دیدم که چیزی اولین و کردم باز چشم درد با

 بود ارشان

 



 مبارک شدنت خانم-

 ....خانم-

 

 ردک اخم بالفاصله ارشان که  بود دار خش و گرفته صدام قدری به

 نبی و کردمی زق زق هاملب هنوز نکشیدم جیغ دهنش توی کم من

 سوختمی پاهام

 

 

 خبره؟ چه-

 

 

 ابیمبخو بریم بعد بشورم تنتو باید حموم آوردمت شدی هوشبی-

 عجیبی درد که بخورن تکون بازوهاش میون ش؟خواستمهوبی چرا

 و مسخره خنده معنی که بود اونجا تازه پیچید کمرم و پاهام بین

 فهمیدم و ارشان گفتن خانمم خانمم

 



 

 ندیدم مهربون گر متجاوز-

 بخونم تعجبشو میتونستم وضوح به

 

 کردم تجاوز بهت من-

 

 آره-

 

 خواستینمی خودت یعنی-

 نه-

 

 اخلد بیایی نشدی پا پیراهن ال یه با من کردن غواا برای تو یعنی-

 اتاقم

 

 بودم نگرانت فقط من-



 

 

 است برهنه که نگرانی هووم-

 نبود لخت من-

 

 

 .نبود مناسب لباستم-

 

 پاشد نهادم از آه لباس آوری یاد با

 

 توهه با حق-

 

 نبود تجاوز پس-

 

 ..... یکی این-



 شم حل تنش داخل قراره که جوری من و آورد بدنم به فشاری

 فشرد

 

 گفتی؟ چی نشنیدم-

 

 

 نامرد گو زور!نبود-

 

 

 و کردم نگاهش چپ گفتیچپ چی شده سنگین گوشم چقدر-

 بر تگیبرجس به باسنم شد باعث که کشیدم باالتر بغلش تو خودمو

 بخوره اش انگیخته

 زدم پچ ناباور

 

 ارشان-

 



 

 اپید راهشو تازه کمرم حموم؟ تو اونم بریم دیگه راند یه جونم؟-

 دهکر

 

 مکا متورمم هایلب از چنان و شده خم صورتم روی بیام خودم به تا

 باز و ورودش راه خودم و خوردم تکونی بازوهای میون که گرفت

 ....و کردم

 «دانای کل»

 

 ایران بعد ماه سه

 تهران-

 

 

 مطمئنید شما-

 



 نز از را این بود چراغانی امید نور با هایشچشم که حالی در سپهان

 یدپرس سرایدار

 

 

 مطمئنم آره-

 

 

 دیدید؟ و دختر همین یعنی-

 

 

 دیدمش آریا عمارت مستخدم صاحبه با دیدم و همین آقا بله-

 

 کنممی جبران لطفتون نکنه درد دستتون ممنونم من خدای-

 

 



 کردید پیدا اتونوگمشده خوشحالم آقا خوادنمی جبران-

 

 ....ممنونم ممنونم-

 

 شکرت دیگر بار عمارت درسآ گرفتن با و  گفت را کلمه این بارها

 دبیاب را خواهرش تا بود شده شهر این آواره بود هارفتمدت و کرد

 .بود کرده بد حقش در که دختری

 

 

 به و نشست رل پشت سرعت سپهانبه گمشده شهر کردم پیدات-

 .رفت کاغذ روی بر شده حک آدرس طرف

 

 

 پنهانم ماه کردم پیدات-

 



 افکارش غم در بیگناه که خواهری  دلش جان و بود خواهرش

 .بود شده دار لکه دیوانگی تهمت به دامنش سوخت

 

 رد سمت به زنان دل دل عمارت شکوه خیال بی رسید که آدرس به

 هب شروع بود شده امید نا ساریکا شدن پیدا از که روزها رفتهمان

 هبلک تا داد ها مجله و ها روزنامه به را هایشعکس و کرد گشتنش

 شدن پیدا بود شده انتظارش این جواب حاال و شود فرجی

 خواهرکش

 طنین یزن یشکسته صدای بعد دقیقه چند فشرد اشتیاق با را زنگ

 شد منتظرش هایگوش انداز

 

 بله-

 

 آریامنش؟ آقای منزل-

 

 بفرمایید بله-



 

 در؟ دم بیاید دقیقه چند میشه-

 

 

 ادر؟م بگی نمیشه آیفون پشت همین از راهه چقدر میدونی در؟ دم-

 داری؟ تهبس

 

 هواجب میشم ممنونتون در دم بیاید کنید لطف اگه خانم حاج نه-

 

 بیام میکشه طول کن صبر دقیقه چند....مادر ای-

 

 

 .میشم منتظر بگید چقدر هر چشم-

 ار او اینکه خیال به که زمانی دقیقا دقیقه ۲۰ شد زن ای دقیقه چند

 سطوت در ببرد یورش زنگ سمت به دوباره خواست انداختن دست

 شد باز پوش شیک اما سال میان زنی



 

 

 بفرمایید-

 

 آریامنش؟ خانم-

 

 بله-

 

 

 پارسنژادم سپهان من-

 

 میشناسمتون؟.... خب-

 

 

 نمیشناسم رو شما هم من راستش نمیشناسید رو من شما خیر-



 

 اومدید؟ چرا پس-

 

 

 هستم خواهرم دنبال من راستش-

 

 یدی؟نپرس ایفون پشت همین چرا مادر نداریم بچه اینجا ما-

 

 ادش یخنده با و نبیند را سرزنشش شد باعث زن ذاتی مهربانی

 بردارد سمتش به کوتایی هایقدم

 

 

 شده گم...خودش برا خانمیه ماشاءاهلل نیست بچه-

 دز مبهوتش یچهره بر نقاب اخم با اما پرید صاحبه رخسار از رنگ

 :گفت تمسخر با و



 

 شده؟ گم و خانمه-

 

 و ردک جیب در دست بدینسریع ازهاج است  پیچیده کمی راستش-

 که اریکاس زیبا عکس قفل کردن باز با و کشید بیرون را اش گوشی

 شد نمایان بود دوربین خیره خنده با

 

 

 رفتید  هک دیدن خواهرم با رو شما گفتند اتون همسایه ببینید، اینه-

 خرید

 

 ندهخ همان با را خوشبختی که شد دخترکی براق نگاه مات صاحبه

 .میزد فریاد نما دندان

 

 :گفت خفه صدای با و بست چشم درد با

 



 نداریم دختر اینجا اصال ما کردن اشتباه-

 

 .نماند دور سپهان تیز هایچشم از صاحبه سفید رنگ

 

 

 بوده همراهتون خواهرم دارم شاهد خانم؟من چی یعنی-

 

 زا پره خونه این نداریم دختر اینجا اصال ما احتماال دیدن اشتباه-

 نداریم دختری هیچ اصال.... دختر ماا پسر

 

 شد مانع سپهان که ببند را در کرد قصد و گفت

 کرد سد را زن راه برسد خواهرش به که مسر سپهان

 

 



 با میرم بخدا نیاریدش اگر اینجاست خواهرم میدونم من خانم-

 میام پلیس

 

 ....گفتم-

 

 روز یک تفریح از هم پی در پی که پسرها ماشین دیدن با

 اشهنگرفت جان نطقش. شدندمی نمایان کوچه داخل  و شتندبرمیگ

 مرد

 

 

 خانم؟-

 

 بدر  جلوی یغریبه ومردی صاحبه دیدن با سهراب و تیرداد ابتدا

 به شپسرهای و ارشان ماشین آنها سر پشت شدند متوقف پارکینگ

 ایستادن سپهر و اشکان. رایان شایان،  بنز آخر در و آندره همراه

 



 تا کرد صادر را اجازه این و شد پیاده ماشین از اخم با سهراب 

 .شود ملحق او به اشکانم

 

 

 بابا؟ خبره چه-

 

 نگریست مرد رعنای قامت به کوچکترش پسر جواب در ارشان

 را او میشود مگر اصال شناخت را او جا در ساریکا برادر سپهان؟

 نشناسد؟

 

 شد خارج ماشین از" نشید پیاده" گفتن با و

 و سنگین هایقدم اش،مردانه اسپرت تیپ و توارشاس هایقامت

 بود ساخته زنده بت یک او از تنیده هم در اخم آن

 

 آقایون؟-

 



 

 آقایون؟-

 

 فهماند زندگیش مردان به رسما و کرد حضور اعالم رسا صدای با

 بایستند کنار

 

 بر کاری هر همیشه کند دخالت چیزی در او آمد می پیش کم

 کیی کنجکاو پسرها که شد باعث رفتار ینا اما بود سهراب یعهده

 دیداش جمعیت از متعجب بپیوندنسپهان جمعشان به دیگری از پس

 

 شگرد گردا و بارد می رویشان و سر از بودن تیلیارد خوشتیپی 

 :گفت خفه صدای با و ایستاد عقب قدمی شدن جمع

 

 سالم-

 



 دور یک کردنمی هم را دادفکرش تکان سری ادب رسم به ارشان

 مقابل عمارتش در پشت شود ختم اینجا به آخرش خانوادگی همی

 زنش برادر

 

 

 داشتید؟ امری-

 

 :گفت اخم همان با کرد اخمی مرد یآمرانه لحن شنیدن از سپهان

 

 هستم نژاد پارس سپهان-

 

 نیاوردم جا به-

 

 هستم خواهرم دنبال-

 گیردب تمسخر باد به را او هم باز و بگوید چیزی کسی آنکه از پیش

 داد ادامه



 

 

 دهدی اتون همسایه شدن گم و سالشون دو و یکی  بیست خواهرم-

 خرید هم با رفتن دیده هم بار چند اومدن اینجا به خانم این همراه

 دنبالش اومدم

 سردانه خون اما  خورد گره هم در پیش از بیش ارشان های اخم

 :گفت

 

 خب؟-

 

 نهما رفت یغره چشم غرور پا تا سر مرد این به نامحسوس سپهان

 گرفت مرد یخی هایچشم روی به رو به را عکس

 با و بود شده بسته سرش باالی آشفته که موهای با ساریکایش

 بود نشسته دوربین تماشای به نظیر بی لبخندی

 بودش ندیده هاماه که همسری هایچشم لبخند به ارشان خیره نگاه

 بگوید ارام لحنی با و بکشد عقب را دستش شدسپهان باعث



 

 

 گمشده خواهرمه ساریکا-

 بیاریدش؟ بگید میشه اینجاست گفتن دنبالشم ماه چند

 

 او؟ همسر دنبال بود آمده او

 بود نخورده سبزش نگاه به نگاهش هاماه که زنی

 

 کردمی رصد را او مرد از سخنی انتظار در سپهان

 

 ...را اربابش ترسیده هم صاحبه

 

 هم یعده یابد پایان چیز همه است قرار اینکه از خوشحال یعده

 بودند واکنشش و ارشان نگران نامی ساریکا به توجه بی

 



 هست؟ هم من خیال در کسی اینجا ایا"

 بودم باغتان محبوب گل همان من

 دادم جان خزان دست به من و رفته بهار که حاال

 

 "گذرید؟می فکری چه با تنم خط به خط روی از

 

 خواند را شعرش سهراب آشفته نگاه در خیره رایان

 

 هایچشم در ذاتی صالبت همان و خونسردی همان با ارشان اما

 راداف سر در که افکاری به توجه بدون و شد خیره سپهان قیرگون

 کرد زمزمه رقصیدمی کنارش

 

 

 نیست اینجا کسی همچین-

 



 شده ساطع های انرژی خشم و ارامش و گذاری بهت،شکر تعجب،

 دبو اش زندگی افراد از

 

 

 اینجاست خواهرم که دارم شاهد من گیدمی دروغ دارید چرا-

 نیست میگید اونوقت

 

 

 نیست اینجا شما خواهر باشید زدنتون حرف مراقب محترم اقای-

 می دکردی پیداش اگر و بگردید و داخل بیاید تونیدمی دارید شک

 شکایت شخصی حریم به ورود جرم به شما از من وگرنه بریدش

 کنممی

 :گفت اخم با و کشید عقب گاردش از کمی سپهان

 ..شاهد من اما-

 

 



 شاهد؟-

 کند تعجب سپهان که کرد زمزمه را کلمه این ارزش بی آنقدر

 

 

 کیم؟ من میدونی اصال-

 

 ردید بی مرفعین شبیه بیشتر گذراند نظر از را مرد مردد سپهان

 !میشد خطاب اقازاده پدرش پول با که بود

 

 

 بدونم؟ باید-

 

 بود خواهرش مثل یشجواب حاضر

 



 نیک سرچ گوگل توی رو اسمم کافیه "طوفان"اریامنشم ارشان من-

 دیدن مچش تاشون نه است خونه تا ده اگر محل این تو کیم بفهمی تا

 بدن؟ درست اطالعات بهت خواییمی تو بعد ندارن و من

 ینی؟بمی دختر بینشون هامزاده عمو یا منن برادرای یا همه پسرا این

 یستن دختری هیچ اینجا که میدونن میشناسن رو ما که ساییک تمام

 به تو هبهون به کار این با میخواسته بوده کسی هر باش مطمئن پس

 ...کنه وارد خدشه ما آبروی

 

 جز و بودند مرد همه کرد جمعشان به نگاهی گیج و مردد سپهان

 نبود جمع این در زنی بود کرده باز برایش را در که زنی

 

 

 ...اما-

 



 گریدب بفرمایید دارید شک بهتون گفتم نژاد پارس آقای نداره اما-

 دورو دلیل به شما از من کارتون اتمام از قبل بدونید هم رو این اما

 نیست اینجا خواهرتون چون کنممی شکایت شخصی حریم به

 ها ساعت از بعد که بود مردی نگاه رنگ سان به سپهان نگاه رنگ

 هب مرد تسلیم و خورده شکست مرداب در نشدن غرق برای تقال

 فروغ بی و مرده همانقدر شده، زمین شنی هایپنجه دست

 

 ...دنبالشم هاستماه من باشه اینجا بودم امیدوار-

 

 مغز لحظه برای سپهانم یشکسته هم در قامت شد، خم سرش

 افتاده جانش دلِ در شک که سرعتی همان به اما کرد مردد را ارشان

 گرفت جان خودخواهی هم باز و تباخ رنگ بود

 

 

 گم و دادم دست از رو عزیزی هم من چون کنم درکتون تونممی-

 شدم زنده و مردم کردم پیداش تا کردمش



 اشکان

 

 

 داداش خان بله-

 

 بده ایشون به اتو شماره-

 داد ادامه و کرد سپهان به رو مابانه رئیس گونه همان

 

 

 ردنک پیدا روند در بتونه رمامیدوا داره قوی روابط و نظامیه اشکان-

 باشه مفید خواهرتون

 

 در خواهرکش شد مطنئن سپهان حاال زد را آخر تیر حرف این با

 "ممنون" یزمزمه با نیست کوب طال عمارت این

 



 افتاد راه دنبالش هم اشکان و گرفت فاصله جمع از 

 

 

 ...دادا-

 

 

 تو همه هیس-

 

 روندب هایشانشینما سمت به تک تک برادرانش بود کافی همین

 

 بیایی؟ نجاای تا پاها این با گفت بهت کی ما ماشین تو بشین صاحبه-

 

 

 ...ساریکا..اقا-

 



 

 بشین کافیه-

 

 داشتمی وا طغیان به را او که هایحس از خشم از بود پر داشت اخم

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

 

 

 ببرننش نذاشت ارشان دختره دنبال بودن اومده میش روز چند-

 

 

 ببرن؟ و دختره اون نذاشت انارش چی؟ یعنی-

 

 

 نیست اینجا ادم این اصال گفت نداد اجازه نه-

 

 چیزها خیلی ماه چند این در:گفت اش عمه به را این اخم با شایان

 بود کرده تغییر



 شمچ چیزها خیلی به رو شرمانه بی و بودند کرده عوض رنگ پسرها

 بستن

 شایان از دل سر اخر که کرد دلبری و ریخت عشوه آنقدر صحرا

 برد

 ودب حاضر صحرا، به رسیدن برای شایان که کرد خام گونه به را او و

 بکند کاری هر

 

 ارشان اندازه از بیش های گیری سخت خاطر به سپهر طرف ان از

 .بود خشمگین او از

 

 بخاطر که بیمارستان به  سختش آمدرفت همسرش از دوری

 .بود کرده ضعیف را عصابش بود محافظین

 

 و دبیای اریا عمارت به دادشه بود شده باعث ساریکا حضور ویس از 

 شود کمرنگ  پدرش برای کامدین وجود



 هب هم خانم عمه عاطفی بازار آشفته همین وسط دقیقا میان این در

 جدید ینقشه با هم آن بود آمده عمارت به دخترهایش همراه

 و کردمی تحمای پسرها از و مادر از تر مهربان یدایه بود شده او

 آنهارا و میزد شده خورده میراث و ارث از دم تکشان تک گوش در

 .کردمی تحریک سوز خانمان یفتنه برای

 

 :گفت تاز و تاخت با پوران بگوید چیزی صحرا اینکه از پیش

 

 جز هک من سرمی تاج پسرمی دامادمی تو مامان بگو گفتم صدبار-

 مادر ندارم و کسی تو

 :گفت و بوسید را اشعمه یگونه هامحبت نای از خوش سر شایان

 

 .ببخشید بگردم دورتون الهی-

 

 

 جانم شایان کنی عادت بگو اما سختته میدونم-



 

 :گفت دل و جان تمام با محبوبش به خطاب

 

 خانمم صحرا چشم-

 

 .دنش غرق ریاگونه هایمحبت در چنین این که بودند ندیده محبت

 

 

 بیرون دازیمبن و دختره خودمون بهتره نظرم به-

 ....یعنی-

 

 کوچه تو میندازیمش کردید پیداش کوچه از مادر نداره یعنی

 

 ...آخه-

 



 دختر این شایانم؟ خواممی بدتونو من مگه امبچه نکن اخه اخه-

 ره که من کرده رو و زیر زندگیتونو چطوری ببین دردسره، تهش

 داداشتو رفتارهای اما گیدنمی شماها کرده چیکار میپرسم چی

 ....بینب

 

 "میمیرد منطق دهند شو و شست که را مغز"

 

 شماست با حق باشه-

 

 

 به را سرگردانش نگاه فکرتونهشایان به مامان شایان نباش نگران-

 هب جا تنه یک را منطقش هایمرز دختر این داد عریانش نیمه دلبر

 زنانه هایحیله از امان بود کرده جا

 

 گوش به که یگونه به برد باال صدا مضحکش لبخند همان با پوران

 ...کشید فریاد برسد خانه افراد تک تک



 

 

 کجایی دختر هعی-

 

 بود ساریکا اینجا دختر

 

 هاپسر نگاه کرد تغییر چیز همه و آمدند همدان از که روز آن از بعد

 و خانه روزهای این بد حال مقصر آنها شد عوض ساریکا به هم

 دندمیدی ساریکا چشم از فقط را ارشان سردی

 

 

 بله-

 

 نیستی؟ خونه این کلفت تو مگه-

 



 :کرد زمزمه خفه و نشست ساکت شایان روی ساریکا شکسته نگاه

 

 دارید؟ الزم چیزی-

 

 

 شده گرم کن عوض برو و شربت این اینجا بیا-

 

 برداشت زن طرف به اجبار به را سستش و شل های قدم ساریکا

 چشم-

 ودش دخترک دست بند آنکه از پیش و گرفت باال را لیوان پوران

 و گرفت را شربت رنگ دامنش از قسمتی که یگونه به کرد رها

 یمانده باقی و خورد هاسرامیک روی صدا با رنگ سرخ جام

 شد پاشیده رنگ سفید ابریشمی فرش روی محتویاتش

 

 



 همین خوابیمی میخوری مفت وقتی پاچلفتی و دست یدختره-

 .کرد استخدام رو جنده توی کی میشه

 

 انگار هک کردمی رفتار یگونه به پوران بود حمله این مبهوت ساریکا

 کلفت نه است خانه این مهمان او نمیداند اصال

 

 ...من-

 

 چی تو ها چی تو-

 .خورد گوشش به پوران سیلی وقتی ماند دهانش در جمالت

 

 زدند؟ را او

 

 "بمیرد گلی باید پایان یک شروع برای گاهی"

 



 

 انکشاندارش سالن به را همه پوران بلند یگشنهصدا گدا پدر بی-

 کنار که کارش اتاق در را خودش ماه چند این روزهای تمام مثل

 گری تصویر غرق بیرون دنیای از خبر بی و کرده حبس بود باشگاه

 .بود

 

 فتهگر را زبانش جان روزها این اتفاقات بود مبهوت هم هنوز ساریکا

 ...میزد پا و دست زندگیش ابری و تاریک خالء در او بود

 

 سالن در هم صحرا گریه صدای همزمان گرفت اوج پوران صدای باز

 پیچید

 

 

 میزنی؟ تهمت من به میدی؟ فوحش من به-

 .بود مانده باز میشنید که چیزهای از دخترک دهان

 



 

 عمه شده چی-

 بود، شده اشعمه دردانه عزیز روزها این که مردی بود سهراب

 ردهک اظهار بود امده پیشش آشفته نقش هزارن با پوران که مردی

 داشته پسرش او به اشتباهی دیدگاه و است، پشیمان رفتارش از بود

 است خوشحال شدیدا است نوه تا سه صاحب اینکه از و

 

 

 .....داد فوحش بهم دختره این-

 شد گم دروغین هایاشک پس در صحبتش ادامه

 

 

 ؟(ساریکا)آهید-

 

 ار سالمشان جواب روزها این ساریکا بود همه نگاه نی نی در تعجب

 فحاشی به برسد چه دادمی زور به



 

 

 بچه؟ نه شاهدهمگه هم صحرا و شایان آره-

 دیدن و  بود شده اشعمه نقشه متوجه اول یلحظه همان از که شایان

 :زد لب خباثت با و برد یغما به را اش مردانگی صحرا هایگریه

 

 به و لیوان حتی بود کشته و عمه گرفتمنمی جلوشو من اگه آره-

 نخورد عمه به و زمین خورد آوردیم شانس کرد پرت طرفش

 

 من...من-

 

 تر عقب کمی شدتیرداد گم پسرها یهمهمه در ساریکا صدای

 .بود ایستاده

 



 یکاسه بود مطمئن او همه برعکس میشناخت خوب را مادرش او

 شپی عمارت در مادرش یمهربانه حضور و است کاسه نیم زیر

 .است فتنه یک یزمینه

 

 هاروز این بود رفته باغ به عمارت سنگین جو از فرار برای دادشه

 .....بود سنگین پسرها سرد رفتار با عمارت هوای

 

 آمد جلو کودکانه رفتار و اخم همان با کامدین

 

 .....اه هستی کی تو اصال کنی توهین ام عمه به کردی جرائت چطور-

 

 دادهش ها گیری گوشه و پدرش های محبتی بی از بود پر بچه این دل

 .ودب مقصر ساریکا یعنی او عموهایش گفته طبق و بود تنها عمال او

 

 

 آقا شده خبر چه-



 پیوست جمعشان به نداشت رفتن راه نای که پایی با سراسیمه صاحبه

 

 داره فوحش رو عمه خانم خراب این هیچی-

 مبهوت نگاه در هشنگا اخم با کردسهراب داری میدان شایان باز

 بود ساریکا

 شد اش مانع صاحبه که گذاشت جلو قدمی آورده جوش کامدین

 

 نمیزنی؟ حرف چرا آهید چی یعنی-

 

 ...من...من-

 

 لندب موهای و تاخت نحیفش تن به صحرا بزند حرفی انکه از پیش

 گرفت مشت در را رنگش خرمای

 

 آی-



 رو بچه کن ولش کن ولش-

 صحرا کن ول-

 میان از را ساریکا نحیف تن صاحبه شد باعث دادتیر کمک سر آخر

 .کند دور پوران دختران خشمگین دریای

 

 

 بزنه حرف بچه این نمیزارید چرا اصال کنیدمی چیکار-

 

 التدخ بخوایی که هستی کی تو اصال بزنه داره حرفی بزنه حرف-

 به دیچسبی دستی دو که صفت زالو پیرزن یه نوکر؟ یک غیر کنی

 من؟ ساده یهازاده برادر

 

 تو از و نیست ات زاده خواهر خانم جنده این نمیدونم کردی فکر

 آوردی؟ نشین جا خودت برا جیه آوردیش خیابون

 

 .....کردمی نگاه پوران به فقط شده خشک و مبهوت صاحبه



 

 

 نداری؟ زندگی خونه تو مگه دروغه؟ چیه-

 شهرت؟ فرستادی پول میلیون چند نفهمیدم کردی فکر

 

 رخب حتی او بود گفته او به آقا خود اما بود فرستاده پول او آری

 الزم پول و است بیمار برادرش که نداشت

 چه جریان کردن نگاه را صاحبه کرده اخم همه آمد که پول اسم

 بود؟

 

 

 خانم؟ گیدمی چی-

 

 میگم و حقیقت.....میگم چی-

 



 کندی؟ پول امزاده برادر از بار چند حاال تا

 ریعس بماند باز دهانش ساریکا مثل که نبود یفضع آنقدر صاحبه

 :گفت اخم با و زد چهره بر تفاوتی بی نقاب

 

 

 ونهخ این اقای باشه داشته ربطی شما به چیزها این کنمنمی فکر-

 .....ش نه ارشانه

 

 ضعیف آنقدر صاحبه�🤦�زمـــــــــانـــــــونsamaافســــ �🤦�

 چهره بر یتفاوت بی نقاب سریع بماند باز دهانش ساریکا مثل که نبود

 :گفت اخم با و زد

 

 

 ونهخ این اقای باشه داشته ربطی شما به چیزها این کنمنمی فکر-

 .....ش نه ارشانه

 



 بشل گوشه شدن پاره باعث شد کوبیده کلماش میان در که  سیلی

 ......شود

 

 .رسید کرد را کار این که شایانی روی صاحبه ناباور نگاه

 

 زد؟ را ونا کوچکش پسر

 

 زن یک گاهی نیست هم دادن شیر به نیست خون به بودن مادر"

 "....باشد مادرت و دهد پرورش جانش شیره با را تو تواندمی

 

 

 ؟....شایان-

 

 نیسنگی هایششانه روی بر مادری مقدس نام روزی که زنی شکست

 .کردمی

 



 و صاحبه او بود مبهوت بود کرده که کاری از هم شایان خود حتی

 زد؟

 

 

 .....صا-

 

 اینجا؟ خبره چه-

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 کرد دریافت تیرداد از پیامی که بود کارش غرق ارشان

 

 (میکشن دارن و زنت و صاحبه عمارت بیا پاشو)

 

 تلنگر به نیاز ارشان اما بود کرده زیاد را داغش پیاز کمی شاید

 کهاین از قبل رساند عمارت به را خودش دو با پیام خواندن با داشت

 پیچید؟ فضا در سیلی صدای بگذارد سالن در پا

 

 اشیخی آبی نگاه در و شد کشیده سالن سمت به آرام هایشقدم

 ...نباید که نشست چیزی

 

 ستهنش زن صورت بر رحمانه بی که بود دستی خیره مبهوت شایان

 پرید جایش در ترسیده ارشان صدای با که بود

 



 

 پسرم گل تربیت به ایوال باریکال-

 

 آب صدا با حضار تمام شد باعث ارشان حس از عاری و سرد ایصد

 دیده را ارشان خشم قبال که کسانی تمام دهند قورت را دهانشان

 یروز از امان است انسان یک قالب در گرگی او دانستندمی بودند

 ....را آدم آن دََردمی کند خشمگین را او کسی که

 

 

 هوووم-

 

 جلوی خدمتکار یه میده معنی چه اصال اومد خوشم آفرین

 زیچی شد نمی تر درشت این از صاحبه هایوایستهچشم هاشارباب

 ....شکست وجودش در

 



 پرس سینه ارشان واکنش این از خشنود پوران و بودند گیج پسرها

 کرد

 

 

 سهراب-

 له...ب-

 

 

 باهاتون دارم بیانحرف هم سارا و سپهر بزن زنگ-

 

 بیاد بزن زنگ هم دروان به کن جمع رو خانواده اعضای تمام

 

 رفت اتاقش طرف به بیاندازد کسی به نگاهی اینکه بدون و  گفت

 

 «آرشان»



 

 شنیدم و سپهر صدای که بودم ایستاده پله راه باالی

 

 

 داره؟ چیکار داداش خان اینجاییم که شده چی-

 

 

 دونمنمی سپهر نمیدونم-

 

 ندونی تو میشه مگه-

 با النس به نگاه بدون و فتمر پایین هم رو پله آخرین پوزخندی با

 :گفتم رسا صدای

 

 دونهنمی.....اره-

 



 

 ش....دادا-

 

 و صاحبه خالی جای کردم نگاهی بودند ایستاده که جمعیتی به

 .....زدمی ذوق توی دادشه و ساریکا

 

 

 کجان؟ بقیه-

 

 ....که هستن همه قربونت عمه-

 

 کردم کامدین به رو عمه گشاد لبخند به توجه بدون

 

 

 کنید صدا هم دادشه بیاد بگو هم رو ساریکا و صاحبه برو-



 ....ایستاد مستاصل کامدین

 

 

 .....نیست الزم خانواده گفتی جان عمه-

 

 ترس آیکان با حق بود گردش در پوران و من بین کامدین نگاه

 االن امخانواده دادن دست از ترس از من میشه دادن دست از باعث

 باختم رو همه

 

 

 کامدین-

 

 سمت به افتاده پایین سری با کامدین هشدار از بود مملو صدام

 .رفت آشپزخونه

 

 



 ارشان-

 

 

 خانم عمه بشنوم رو صداتون خوامنمی نیومدن همه تا-

 

 ....دادم هاشچشم به رو ناپذیرم نفوذ و سخت نگاه

 

 و جمع و کرد جمع رو اشمسخره خنده که شد جدیتم متوجه انگار

 .نشست تر جور

 

 

 !ارشان-

 

 ریبانهغ که دادم نفری سه اون به و کردم قطع پوران نگاه با و صالمات

 بودند ایستاده روم به رو



 

 بنشینید-

 

 

 ....اتونخانواده بین نه است آشپزخونه توی کلفت جای اقا-

 

 ....رو زن این نازک دل بگردم

 

 :گفتم ارو هشدار بشه باعث انداخته که یتیکه بدم اجازه اینکه بدون

 

 ....بشین فقط صاحبه-

 

 ریکاسا و دادشه همراه به میزد جار رو ناراحتیش که نگاهی با صاحبه

 نشستن ما از فاصله ترین دور توی

 



 

 تر نزدیک-

 ....اما-

 

 سریع-

 

 ومدا داشت و ممکن شکل ترین خوردنی که هایلب و اخم با ساریکا

 کرد اشغال و شایان چفت دونفره مبل

 اب نشست کنارش مطلقش تسکو و یخی نگاه همون با هم دادشه

 .کردم هنگا تکشون تک به سکوت با من روی روبه صاحبه نشستن

 

 .بود نشسته  سمتم یک همسرش هاشو بچه با که سهرابی

 

 ....ام دیگه سمت زنش و سپهر

 



 و بودند کرده اشغال و سپهر کنار  تکی هایمبل عمه یخانواده

 ....بود صاحبه کنار هم اندور سهراب کنار هم پسرها

 

 من خانواده

 .....من همراهان و دوستان و من هایخون هم

 

 

 دنبال هاخیلی اینکه بر مبنی میشنوم هایزمزمه روزها این-

 ثروتشون

 درسته؟ پدری ارثیه حق و

 

 "گفتم خشک لحنی با و خانم عمه به کردم رو"

 

 

 پوران-



 

 

 باید کم کم دارن حق هامبچه جورایی یه شنیدم منم جان عمه خب-

 ....بندازن تو دوش روی بارشونو خوانمی کی تا بشن مستقل

 

 

 مستقل؟ هووم-

 

 

 دیگه آره-

 

 اوکی-

 

 تمام رحمیبی با من و شد خیره دهنم به همه هاچشم حرفم این با

 :گفتم



 

 .بکنید خواییدمی کار هر بشید مستقل برید-

 

 

 ارشان-

 

 سکوت به و آوردم باال رو دستم سهراب به کردن نگاه بدون

 کردم عوتشد

 

 

 پوران نه مگه دیگه خواییدمی و همین-

 

 ....بود برادرات حرف این جان عمه پرسیمی من از چرا-

 

 



 اوکیشایان؟-

 

 

 زحمت برامون خیلی تو میدونیم....ما....داداش....میدونی....خب-

 خودمون ما بدی رو امونارثیه اگر! خب بدی اجازه اگه اما کشیدی

 هب میتونی تو هم اینجوری ندگیمونز و کارامون دنبال بیفتیم

 بشیم مستقل گیریممی یاد ما هم برسی زندگیت

 

 

 سپهر؟ چیه تو نظرت خوبیه پیشنهاد-

 

 

 موافقم شایان با منم راستش-

 .گذارممی احترام نظرتون به اوکی-

 

 اندور



 

 قربان بله-

 

 ....لطفا-

 

 زیچ همه وکیلم عنوان به خواستم ازش بودم زده حرف اندور با قبال

 کنه آماده رو

 

 

 چشم-

 همراهش چرم کیف داخل از و ایستاد سریع

 .آورد در پاکت چند

 

 



 ن،گرفت نظر در براتون طوفان که شماست سهم حق اینها آقایون-

 آریامنش سهراب آقای

 

 

 من ارشان-

 

 

 بگیر و پاکت سهراب ساکت-

 اندرو بده ادامه

 

 

 بگیر و پاکت سهراب ساکت-

 اندرو بده ادامه

 

 



 چشم-

 آریامنش اشکان اقای

 

 داداش-

 

 انرای طرف به رو سوم پاکت اندور کردم ساکت و اشکان نگاهم با

 گرفت

 

 

 آریامنش رایان آقای-

 

 ؟!داداش خوامنمی من-

 

 بود سپهر به مطلق چهارم پاک

 



 آریامنش سپهر آقای-

 

 آریامنشتیرداد اقای-

 

 

 ...ندارم نیاز واقعا دایی پسر-

 

 آریامنششایان آقای-

 ....آقای و

 

 

 .....اینجا بده و کامدین پاکت-

 

 قربان چشم-

 



 بنشینه جاش سر زدم اشاره دست با گرفتم و پاکت

 

 :گفتم دقیقه چند از بعد اندور نشستن با

 

 کنید باز رو هاتونپاکت تونیدمی-

 

 بزنم حرف باهات باید من ارشان-

 

 

 اشکان بعد باشه-

 کنید باز-

 

 گذروندم نظر از و تک تک قیافه منتظر

 

 رته؟کا-



 

 هوم-

 

 ردمکمی سعی که پوزخندی با میبارید نگاهشون نی نی از تعجب

 .گفتم نگیره اوج

 

 

 قوقتونح از ندارید حق گفتم بهتون سرکار رفتید که روزی یادتونه-

 کنید؟ استفاده من یخونه توی رو شاهیش یک حتی

 شایان؟ یادته

 

 

 له...ب-

 

 سپهر؟ چی تو-



 

 بله-

 

 

 ناو داخل بریزن حقوقتون تا ردمک باز حساب براتون یادتوته-

 حساب؟

 دادم ادامه انتطار بدون نداشتم جواب به نیاز

 

 

 وارد ور پولتون از هم تومن هزار یک منید با وقتی تا گفتم روز اون-

 هاستحساب همون به مطلق هاکارت این کنیدنمی من زندگی

 .....اما شده هاحساب این وارد سالهاتون این حقوق

 

 استهدیه منه طرف از سندها اون

 

 ....خیابون توی مجتمع یک داخل متریه ۰۰ آپارتمان یک



 

 طرف از ازدواجتون هدیه خونه این نیست پایین زیاد خوبیه محله

 بسازن دادم شخصیم حقوق روی از اصل در منه

 فامیلی ازدواجش چون داره آپارتمان اون توی واحد دو سهراب فقط

 .اونه دست هم تیرداد سهم بود

 

 شماها هب من کمک اینم کنید زندگی به شروع و بشید مستقل برید

 .بود

 

 

 چی؟ یعنی همین؟-

 ببخشید؟-

 

 :گفت امعمه سریع که کردم نگاه شایان به خیره

 

 



 اشتباه کتابت حساب تو کنینمی فکر هستی، عادلی پسر تو ارشان-

 کردی؟

 

 اشتباه؟-

 

 

 هانج هاینقطه ینبهتر توی ویال چندتا آالن همین تو جان عمه آره-

 داری

 و ماشین نمایشگاه چندین داری هاوس پنت  و آپارتمان چندین

 عمارت همین دونیممی ما که ثروتیه امار این داریتازه و شرکت

 داداشات؟ به دادی متری ۰۰ خونه یه بعد قیمتشه میلیارد چندصد

 ....خوردن یتیم مال واال خوبه منت؟ با اونم 

 روی و جهنم که بود آتش قدری به درونم اما بستم چشم خشم با

 بده ادامه حرف به پوران بدم اجازه اینکه بدون بندازم راه زمین

 :گفتم

 



 

 چه تو به اصال چه؟ شما به باشه؟ خب-

 

 ممیش قائل مستثنا بار این اما نبودم کردن احترامی بی آدم من

 

 

 ارشان-

 

 ایستادم و نکردم گوش بقیه اعتراض صدای به

 

 

 آریامنش؟ پوران خانم داره ربطی چه شما به زمینم کل صاحب من-

 هامبرادر به یا

 

 ماست حق ثروت این-



 

 :گفتم بود ایستاده که شایانی به برگشتم شونه روی از

 

 حق؟-

 

 ....و حق این آوردین کجا از

 

 بندیم تقسیم ینحوه خاطر به حضار تمام اندور و سهراب جز به

 .بودند زده شوکه و متعجب

 

 

 ....بزرگ پدر از رمونپد از-

 

 بلرزه عمارت هایپنجره که جوری صدا با خندیدم بلند

 بودم نخندیده عمرم توی که جوری



 

 در؟...پ....گ...بزر....پدر-

 

 آره-

 

 

 کنی؟می شوخی-

 

 ....ار-

 

 خواید؟می شیدچی خفه تون همه شو خفه-

 بزرگ پدر و پدر خودتون به شماها اصال حق کدوم حقتونو؟

 شکلیه؟ چه پدرت میدونی دیدید؟اصال

 

 بخوری حقشونو نمیشه دلیل دیدم که من ندیدن که اونا-



 :گفتم و شدم براق پوران صورت توی نگاه همون با

 

 دیدی؟ تو -

 

 دیدم که معلومه-

 

 

 دیده کی ببینم بعد بگم داستان یه بیا اوکی-

 

 

 اصال دهندی کی دیده کی ببینم بعد بگم داستان یک بیاید اوکی-

 من یا شماست با حق ببینم

 

 سعی امتم گذشته چی من به و شده چی بفهمیدی نگذاشتم وقت هیچ

 اصلح اینها بگم افتخار با که کنم تربیت جوری رو شما بود این ام

 ....براشون کردم پدری اما نیستم منن،پدرشون دست



 نداشتم توقع که کردید کاری شما اما

 ....شکستید رو من یخونه حرمت

 

 :گفتم اخم با و انداختم همه به نگاهی

 

 دیدم؟ رو پدرتون که بودم ساله چند من میدونید-

 

 من هازمان اون ندیدم، سالگی ۲۳ تا رو پدرم من بود سالم ۲۳-

 یک با اومد روز یه موندنمی اما میرفت اومدمی بزرگ پدر بودم

 که جوری....رفت و گذاشت روزه چند یبچه یک و قلو دو جفت

 ودنب وقت هیچ انگار

 

 بچه تا سه موندم من

 نه؟ شایان یادته

 

 :زد لب شرمنده شایان



 

 یادمه-

 

 نگذاشتم من و بیرون بندازه خواستمی بزرگ پدر که هایبچه-

 یادتونه؟

 .....یادتونه مطمئنم

 

 نشده زسب لبم پشت هنوز چیه نوجوانی نفهمیدم اصال نکردم جوونی

 شده ورشکسته بزرگ پدر آوردن خبر که بود

 و من ورشکستی مرداب از نجاتش برای که بود شده سالم ۲۷ تازه

 نشوندن ساله چند و بیست زن یک عقد یسفره پای

 

 

 خانم پوران یادته-

 

 ....خب من-



 

 

 .....بود خودت انتخاب اخه باشه یادت باید-

 عید که بود بوسه یه شدنم لمس ته بودم ندیده زن اصال روز اون تا

 .نشوندمی ورتمص روی اکراه با امعمه عید به

 

 طالق مهر که بود نشده سالم ۲۱ بود حامله دختره بیام خودم به تا

 بغلم توی گذاشتن رو بچه یه و ام شناسنامه تو خورد

 

 .بود کرده مصادره بانک که یکارخونه و بچه تا ۰ موندم من

 

 دیا بزرگ پدر که بود دار گیر همون ها قرض روی رفت امالک تمام

 اومد؟ چی جاش اما برگرده اون وخواست ادافت اشدیگه پسر

 

 راه توی مادرشون و پدر اینکه خبر با سر نیم و سر بچه تا دو

 شدن کشته تهران به برگشت



 

 دهمون که چیزی تنها خواستنمی پولشونو دارها قرض زاید گاومون

 جون خان طالهای و بود عمارت بود

 برد و برداشت دار و گیر اون توی غلدری با خانم عمه که

 

 زا من البته.بود شده من اسم به که بود هم  همدان زمین تیکه یه

 نداشتم خبر وجودش

 

 زا من البته.بود شده من اسم به که بود هم همدان زمین تیکه یه

 نداشتم خبر وجودش

 

 .ردم و کرد سکته فشار شدت از بزرگ پدر هاقرض روی رفت خونه

 

 و بود گوری کدوم دونممین که پدری نه نبود کس هیچ روزها اون 

 حتی اما زد زنگ بهت بزرگ بابا بار چند یادمه یعمه نه و هست

 پوران؟ یادته ندادی هم رو جوابش



 

 دادم ادامه سریع و بزنه حرف ندادم اجازه

 

 

 ...پسربچه تا ۶ با موندم من-

 سپهر سمت به کردم رو

 

 شدید دکتر امروز که شماهای-

 ...کردم نگاه سهراب به

 

 

 ترین قوی و ایرانید لباس برندهای بهترین از یکی شرکت سرئی-

 ...دارید و بادیگارد انجمن

 

 دادم اشکان هایچشم به رو نگاهم



 نداره هم جمهور رئیس داری نفوذ تو که جوری شدی، سرگرد-

 کردم نگاه رایان و شایان به

 

 شدید مهندس-

 

 زدم پسرملب سبز نگاه به خیره آخر در و

 

 ...خونیدمی درس ایران گاهدانش بهترین توی-

 شماهااا

 

 دادم تکون اشونهمه برابر در گرفتم باال رو هام دست

 

 

 هایدست همین با کشت آدم سالگی ۳۲ توی که دستایی همین با-

 رسیدید اینجا به شد گناهی هر به آلوده سالگی ۳۲ توی که



 

 کردمی سنگینی روم خیلی ناباور نگاه و زنها "هعی"

 

 

 بکشی؟ آدم گفت کی یبکن گفت کی-

 

 ندمبب چشم حیایی بی این به درد با شد باعث شایان آروم نجوای

 

 

 !بکنی گفت کی بگید و بایستید جلوم امروز تا کردم-

 دلم ته از زدم فریاد

 

 

 بکنم؟ گفت کی-

 بکشم؟ آدم گفت کی



 

 گذروندم نظر از و همه دور یک 

 

 

 کنن، تجاوز بهش تا کردن خفت اموساله ۲۶ سهراب وقتی وجدانم-

 بودنش قشنگ گناه به

 

 ...هعی-

 

 

 کنم؟ خالف گفت کی-

 

 و یفک به نیاز رفتن مدرسه برای امساله هفت برادرای وقتی قلبم،

 نداشتم شبشونو نون پول من و داشتند کفش

 



 دادم رایان و شایان به رو نگاهم 

 

 

 ...بود خالی هامدست من-

 کنم؟ دزدی دله بشم؟ دزد گفت کی

 

 منمیدونست حتی من سوختمی تب توی امساله دو پسر هک وقتی

 ...کنم چیکار باید

 

 اومده؟ کجا از پول همه این کردین فکر سالها این تمام

 شده جمع من زندگی و جوونی قیمت به ثروت این

 بودین؟ کجا سالهاشما این تمام

 

 بودین؟ کجا سالهاشما این تمام

 



 بود؟ من کنار کی  صاحبه و سهراب جز سالها این تمام

 

 زا امروز دوخت لباس براتون تنش پیراهن با روز یه که زنی همین

 خورد کتک دستتون

 کلفت گیدمی بهش که زنی همین

 ...میدن دستور بهش هاتونعشق و

 

 نشست پوران دخترای روی نگاهم

 

 

 هنگ در پشت رو ما روز یک سراغش رفتم وقتی دخترا همین مادر-

 هک حالی در خونه تو بیاید نمیزاره رمشوه گفت سر آخر و داشت

 ...نداشت خبر هم روحش و نبود تهران اصال شوهرش

 

 در زن این موندم خیابون گوشه ورم دور بچه پنجتا با بغل بچه من

 نکرد باز رومون و



 

 اتاقش تک توی رو ما زن همین بریدم آدم و عالم از که روزی همون

 خوریممی هم با میارم در نون لقمه یه بزرگه خدا":گفت و داد راه

 "...مادر

 

 ...آریامنش آقایون باال بندازید کالتون برید

 

 همین دادهشه مال حقیه اگر ندارید خونه این توی حقی هیچ شما

 ونیادت است اضافه میگه میره راست میره چپ اتون عمه که یبچه

 شیدیمک بیرون رو گنجینه اون خانوادگی مقبره توی از ما نرفته که

 رسیدیم اینجا به و

 سپ جوانیم شدن فدا خاطر به منِ حق بود من امالک تو که یمقبره

 فسن نیستیدنفس هیچی مستحق شما که نزنید حق از دم.... برید

 که بود چیزی اشونشده خشک نگاه کردم نگاه رو همه زنان

 خواستممی

 



 .رفتم کامدین پاکت طرف به

 

 

 سند هی و گذاشتم پول خلشدا چندسالت برای کارته یک این توی-

 اتخونه برای

 اندرو

 

 

 قربان بله-

 

 

 ....نه و یعمه نه و عمویی پسر نه دارم برادری نه بعد به االن از من-

 

 ..نشست کامدین اشکی هایچشم به نگاهم

 



 

 چیزی ندارن حق هاشونلباس جز بیرون بنداز رو همه پسری نه و-

 ببرن خودشون با

 اریکاس و دادشه به نگاهم که رفتم پله راه طرف به شده خم کمری با

 .افتاد

 

 

 پسر اتاقش توی ببرش پریده مادرت رنگ دادشه-

 زحمت بی بیار قرص یه برام شماهم صاحبه مامان

 

 نه همادری جایگاه من برای صاحبه جایگاه بفهمن تا مادر گفتم عمدا

 ....کلفتی

 

 

 بزنم حرف باهات باید من بده اجازه ارشان-



 واکنش داشتم توقع همه انداختماز نگاهی سهراب به شونه روی از

 حق اون بایسته من جلوی نداشت حق اون نه سهراب از بدن نشون

 کنه حرمتی بی صاحبه به نداشت

 

 

 کنهمی راهنماییتون اندرو نمونده حرفی-

 

 بابا-

 که کسی اما هامبچه بودن هام بچه مردا این موند هوا توی قدمم

 .....میشکنه بازم بشکنه حرمت یکبار

 

 

 اندرو-

 

 .....قربان-

 



 .....برگشتم اتاقم به کسی به نگاه بدون

 

 «کلدانای»

 

 

 کنید شکایت بهتره نظرم به کنید چیکار خواییدمی-

 

 

 چی؟ از شکایت-

 

 غرید اشعمه ذختر به رو تمسخر و خشم با سهراب

 

 کشیده باال ثروتتون او اینکه-

 

 



 یشیم؟م برنده ما کنیدمی فکر اونوقت-

 

 

 ....بزر پدر از که شاهده مامان نشید چرا-

 

 اراصر به پیش سال چند که یخانه بودند جمع سهراب یخانه یهمه

 امروز تا حداقل نداشت خبر وجودش از کسی و بوده خریده ارشان

 

 

 ...مادرته گور از فتنه این همه! مامان؟-

 

 

 داداشت یبچه با پوران بهت مریزاد دست من؟-

 

 



 چطوری یادمه خوب که من نیست یادشون ان بچه اینا تو آره....هه-

 دهش ورشکسته بزرگ بابا فهمیدی وقتی ندادی بهمون سگ محل

 یادته؟

 بیارم؟ شوهرتو برم باید یا

 

 .....این شد حاصلش نشستن تو توطئه پشت احمق این

 

 میشه؟ چی کنید شکایت برید کردید فکر

 داره و بزرگ پدر ورشکستگی مدارک تمام ارشان

 

 .....بگیم نمیشه خب-

 

 بگی چی-

 اومدن؟ کجا از پولها این-

 سئواله یه خودش این



 

 

 تحرف به کی کردی فکر شایان آقا بگو برو داری کون خالف از-

 ولتد این دستگاه و دم توی داره نفوذ قدری به ارشان کنهمی گوش

 یباال گهنمی کسی بکشه هم آدم نفر صد جلوی اگر که کشور و

 آبروهه چشمت

 

 

 کشته آدم تو بخاطر واقعا اون-

 یشپ تا زدند سرد آب در را تنش انگار رایان از حرف این شنیدن با

 اما نمیدانست را موضوع این کسی تیرداد و ارشان جز این از

 ....اکنون

 

 

 آره-

 چطوری-



 

 

 ردنک باز رومون و در که داشتیم عمه یک نداشتیم و کسی ما خب-

 اومدمی سرکار از دیدیم و صاحبه نجااو بود ریخته بهم اوضاع

 طفق ارشان پلیس، و اومدن طلبکارا وقتی سرد و بود بارونی هوا

 نهمو خودش برداره لباس دست دو یکی کدومون هر برای تونست

 ....همین کت یک و یشپارچه شلوار بود تنش تیشرت

 

 و قلوها دو دست سپهر کامدین خودش کردم بغل و اشکان من

 .بود گرفته

 

 نشستم زنی روی اشخصمانه نگاه"خانم عمه خونه دم ساعت چند

 گفت آخرم شدیم معطل "بود داده تکیه مبل به شرمانهبی که

 نمیده رامون شوهرش



 سرپناه جا یه بریم گفت ارشان رفتن راه به کردیم شردع ماهم

 سنهگر خیلی گیرهمی کیک برامون میره بارونیه هوا که بگیریم

 بودیم

 نیومد دیگه شایان که رفتیم راه چقدر نمیدونم

 بود شده جدا اشخسته جسم از خاطرات کاوش برای روحش انگار

 منتظر و شدن جمع گرداگردش پسرها نبود اطرافش متوجه که

 بودن ها ناگفته شنیدن

 

 

 تیمنشس سایبون یک کنار همونجا بود، طاقت کم بچگی از شایان-

 

 بود سرد واقعا هوا

 ها بچه دبای که گفتن پلیسا خونه، از بیرون تنمونانداخ وقتی یادمه

 پیش میبرمشون و سالمه ۲۱ گفت ارشان اما پرورشگاه ببریم و

 ....داد هم رو عمه خونه آدرس ام عمه و پدرم

 



 .....خب اما

 

 ابوناخی توی و عصر تا صبح از بودیم هم گرسنه بود سرد خیلی هوا

 گفت ارشان که بود هشد تاریک هوا نمیزاره ازت چیزی رفتن راه

 "بگیرم کیک برم بشینید"

 رهب ندادن اجازه و کنی ولمون خوایمی گفتن گریه زیر زدن پسرها

 و نکردن باورش که امروز مثل بودن ترسیده نداشتن باورش

 تبیسکوی تا چند با بعد ساعت نیم رفت زور به اون اما ترسیدن

 خودش به خودش، و داد تیکه یه کدومون هر به یادمه برگشت

  طمئنمم من اما خوردم بود ام گرسنه گفت چی تو گفتم وقتی نرسید

 ....کنهنمی نگاه بهت گهمی دروغ وقتی ارشان نخورده چیزی بودم

 

 هی با بچه اشکان دور انداخت آورد در کتکشو ارشان بود، سرد هوا

 و بود آورده همراهمون که هایلباس بیام خودم به تا بود لباس ال

 تیشرت همون موند خودش نشه سردشون تا کرد ها بچه تن

 



 دستاش شد رد جلومون از زنه یه که گذشت ساعت چند نمیدونم

 .میرفت راه سختی به نایلون از بود پر

 

 اب میره راه سختی چه با زنه دید وقتی ارشان میزدن چرت هابچه

 "کمکتون؟ بیام خانم" گفت بلند صدای

 ...بریدگی یک توی بچه چند به شد جلب ما به زنه توجه

 

 "هستید کی شما":گفت و اومد تر جلو

 انسانیم گفت ارشان یادمه

 اننمی امشب چرا گفت ارشان به کرد رو بود، صاحبه اون خب.....زنه

 نپرسید اون...میشه خراب فردا تا که دارم غذا عالمه یه من پیش

 ناسهبش رو ما اینکه بدون  دارید؟ پول یا چیه دینتون اینجایید، چرا

 کرد دعوتمون فقط

 

 ...رفتیم اما رفتیم شد چی نمیدونم 

 



 سخت زندگی، ما و میکردن کار ارشان و صاحبه بعد به روز اون از

 گهم کنممی کار میرم گفتم شدم گیر جو منم روز یه شدنی اما بود

 ...دارم کم ارشان از چی

 

 دهمر یه کار دنبال گشتن روز یک بعد همونجا بودم تپل زمان اون

 ...بود کرده لختم بیام خودم به تا و کرد خفتم کوچه پس توی

 

 نداشت چیزی برایش درد جز خاطره آن مرور بست چشم درد با

 

 

 ....روز اون من رو، هیچی نمیدونم اومد کجا از ارشان نمیدونم-

 

 توی چاقوشو سرعت با ارشان که حالی در بود زمین روی مرد اون

 اومدمی خون رشس از و کردمی فرو قلبش

 مبپوش لباس کرد کمکم اومد طرفم به شد آروم ارشان که وقتی



 دهز زنگ در یک فقط که بود یکوچهپس شبیه بودیم که جایی

 ... و همین  فقط نمیاد یادم دیگه چیز  بود داخلش

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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 (افسون/آهید)«ساریکا»

 

 فتر آشپزخونه طرف به حالبی دادشه رفتن پسرها اینکه از بعد

 تنهایی و موندم من رفت سرش پشت هم صاحبه

 

 شتدا احتیاج بهم االن خر کله مرد اون شدم باال طبقه راهی خیالبی

 به نهکمی عن و خودش و میشه جنی ببینه منو تا میدونستم گرچه

 بردم؟ داخل سرم و زدم در به تقه چند رسیدم که اتاقش

 

 

 ارشان-



 

 جانم-

 اینجا بیا

 یوقت صداش و کردم نگاه بازش آغوش به شده گشاده ایهچشم با

 پیچید گوشم توی بودیم همدان

 

" 

 خبریه کنن فکر بود اشتباه دیشب اتفاق نشو نزدیک بهم وقت هیچ-

 "برام یهرزه همون هنوزم تو

 

 :پرسیدم تعجب با

 

 بغلت؟-

 

 بغلم-

 



 مطمئنی؟-

 

 

 !!دارم نیاز  حضورت به زمانی هر از بیشتر االن ندارم شک-

 محکم ،کشید و دستم که رفتم سمتش به  و گذشتم در از احتیاط با

 اومدم فرود پاهاش روی

 کردم جرائت بالخره که بودم بازوهاش حصار میون دقیقه چند

 بزنم حرف

 

 

 خوبی؟-

 

 !!نیستم-

 

 



 کردی و کار این چرا-

 

 بشن تنبیه باید چون-

 شن زده ازت اگه-

 شن ادب امیدوارم اما نمیشن-

 گرفت بغل تر محکم و من و زد موهام یرو خیسی بوسه

 

 

 متاسفم من-

 

 برای؟-

 

 همدان تو اخالقیم بد-

 تو اموکار سراغ رفتم احمق یک مثل و کردم ولت زفافت صبح اینکه

 برگردی اتاقت به حالت اون با کردم مجبور رو



 

 

 ی؟اخالق بد گیمی گرفتی امو پاچه سگ یه مثل اینکه به تو اها-

 

 نگاهی با هامچشم به خیره داد فاصله دشخو از من سریع ارشان

 :گفت مبهوت

 

 سگ؟ مثل-

 

 

 اینه؟ غیر مگه بله-

 

 نمیو دوباره سرمو و کردم نگاهش تخسی با که زد پلک بار چند

 کردم مخفی اشسینه

 



 سگ؟ گفتی بهم االن تو-

 

 

 نه-

 

 

 شنیده؟ اشتباه هامگوش یعنی سگ گفتی شنیدم من اما-

 

 

 یدنشن خوب هاتگوش اقا نخیرم-

 

 هواشو و حال دارم قصد دلخوری عین در شد متوجه ارشانم انگار

 داد بازیم به دل که کنم عوض

 

 



 خواد؟می تنبیه دلت توله چی پس-

 

 :گفتم عشوه با و کردم ناز اراده بی که نبود خودم دست

 

 مفلوک خورده شکست پسر این نه بود همدان ارشان منظورم-

 

 

 مگه داره فرقی همدان؟ ارشان-

 

 دو دیو اون و کجا خورده شکست مسل اقا این آقاااااا داره که لهب-

 کجا سر

 

 زن مریزاد دست-

 چیام؟ دیگه  سر دو دیو مفلوک، و خورده شکست

 



 

 !بیشعوری-

 

 ارشان آسمونی آبی هایچشم من هایچشم جز گفتم اینو اراده بی

 شد درشت هم

 

 

 چرا؟ اونوقت-

 

 

 نگفتی حتیاتاقم فرستادی خونی تن با و من رابطه شب یه بعد چون-

 گذر کردم فکر نکردی توجه بهم هم کوچولو یه نه یا داری درد

 بودی، پیش سال ۳۰۲۲ که خری همون اما کنهمی عوضت زمان

 هستی

 



 بود پر دلم اما رفتم تند میدونستم کردمی نگاهم فیس پوکر ارشان

 بود من دل با حق و

 

 :گفت شوخی با همین برای

 

 خر خانم خشیدبب گفتم که من-

 

 خر آقای من برای نمیشه دل که شما ببخشید-

 :گفت کالمش در طنزی هیچ بدون و جدی خیلی ارشان

 

 بیاد بدست دلت کنم چیکار-

 

 

 دلگیرم ازت سال ۳۰۲۲ اندازه من نمیاد بدست-

 



 خونی دیدی کردی کارتو بود عروسیمون مثال که شب اون از اون 

 من که کرد ثابت الیا بود چی آخرشم رفتی کردی ولم فرتی نیست

 .دخترم

 

 ستنی بساز برام همدان خاک اصال چیه؟ میدونی همدان اتفاق از اینم

 میندازه جفتک شوهرم اونجام وقت هر

 

 

 میندازم؟ جفتگ من-

 

 یعنی؟ ننداختی بگی خواییمی بله-

 

 

 کردم اذیتت خیلی خدایش انداختم چرا-

 

 داری قبول حداقل شور رو خدا-



 

 

 بود زشت فتارمر دارم قبول-

 

 رزهه گفتی بهم تو  تو بود زشت حرفاتم بلکه رفتارت تنها نه-

 

 

 بخشب و من لطفا متاسفم و پشیمونم واقعا هامحرف و رفتار بابت-

 عروسک

 ارشان؟  از اونم! خواهشانه؟ لحن کردم نگاهش مبهوت و متعجب

 گذاشتم پیشونیش روی و دستم

 

 

 کنیمی چیکار-

 



 نداری؟ هم تب-

 

 ؟چرا تب-

 

 کردمی تماشام شده گیج

 

 ببخشمت؟ کردی خواهش ازم االن تو اخه-

 خوبی؟

 

 اغد مغزت شده باعث بچه سر هاتفریاد نکنه نخورده ضربه سرت

 شدی دیونه بترکه؟ کنه

 

 

 اریس میدونی راستش.....عالیم اتفاقا نه ترسوندیم خنگ دختره-

 نبودم ادمی اینجور من



 

 هب سالها من نبودم شکلی این هن....  ترسیدن ادم احساسات، ادم

 ینا هایپله حامی یک عنوان به سالها و جنگیدم فرمانده یک عنوان

 رفتم باال هم سر پشت و دنیا

 میدان یبرنده و تونممی که داشتم ایمان همیشه نترسیدم وقت هیچ

 خالف چه سیاست تو چه نظام تو چه منم

 تو اما

 دلبز یک  من از و ریخت بهن معادالتمو تمام  نگاهت و وجودتتنت

 ساخت

 دادم دستت از بار اولین برای وقتی بگم چطور

 کشور از مجاز*)ایرانشهر کل زدمن غیبت یهو که زمانی همون

 روزا همون بودی کارن پیش تو که حالی در  گشتم دنبالت رو( ایران

 نبودنت از لرزید کردمقلبم حس و ترس

 ....بودی خون غرق تو و بود کرده پاره و شکمت شمعون وقتی

 

 ندارم روح کردم حس



 سارد از رو راه تمام  من و کنیمی زایمان داری دادن خبر بهم وقتی

 ....نمیزنه دیگه قلبم کردم حس اومدم تاخت به هگمتانه تا

 

 مردم لحظه اون من

 

 شدم ترسو من دلت به خورد گره دلم که دمای دم از

 

 نم سال چهار کردم اقبتمر پسرمون از لرزیدمو بید مثل سال چهار

 بودم روح بی جسم یک مثل

 

 اب من آوردن در سینه از رو قلبم که یلحظه اما نشه باورت شاید 

 ....ترسیدنمه پایان میدونستم چون زدم لبخند  مرد به  اشتیاق

 

 مونتن اتصال از من و کردیمی ناله تنم زیر صبح تا که شبی اون

 میبردم لذت

 بود رنگی همون اما داشت فرق ترسم نای جنس ترسیدم هم باز



 

 نگاه یه با تو ساختم دژ دورم تا دور که سالها از بعد ترسیدم

 خنده یه با

 گفتن اقایی یه با

 

 کنی بدبختم و ببریش بین از

 فکرتم به دم هر ثانیه هر شب هر من ساریکا

 

 تو و رمبزا لبت رو لب نباشیمیترسم تو و بزنم پلک میترسم اما 

 نشنوم و دارمت دوست و دارم دوست بگم ترسمنباشیمی

 

 میترسم نداشتنت و داشتنت از سال ۳۰۲۲ اندازه به  من

 

 شکنهن نازکت دل که کنم چیکار بگو دردتو وبودنت مرگه نبودنت

 نکنه؟ نابودم ترسم و



 

 که و هایحرف ارشان هامدت از بعد بلخره کردم تماشاش لذت با

 زد رو بود کرده انباشه دلش تو

 

 

 و ترس همین منم میفهمم و حالت بخدا من بگردم دورت الهی-

 رتس به بترسی چی هر از گنمی که نشنیدی مگه اما کردم تجربه

 میاد؟

 

 هبد جواب شدم منتظر و کشیدم صورتش روی وار نوازش و دستم

 

 شنیدم-

 

 میزنی؟ دامن هاتترس به داری چرا بشم قربونت پس-

 

 داشتم و هاحس همین منمداریم فرصت چقدر ما مگه اصال



 

 داریم وقت چقدر مگه اینکه به کردم فکر نشستم وقتی اما

 کنیم زندگی افتادم فکر به

 باشیم شاد

 کنیم بخندیمعاشقی

 

 نیست الزم فرداست واسه فردا ببریم لذت امروزمون ثانیه هر از

 من طوفان کنیم فردا از ترسیدن و کردن فکر فدای و امروزمون

 

 

 بدم تو هایندهخ به دل اگه-

 دادمشه نگاه تو بشم غرق اگه

 

 کامدین هایشیطنت توی بیفتم گیر اگه

 زندگی؟ از میبرم لذت



 

 کنه؟نمی داغونم نداشتنتون نبودنتون ترس

 

 

 کنهنمی که معلومه-

 بردی لذت بودن ما کنار لحظات تک تک از تو چون

 و کار اون کاش میکردم و اینکار کاش خورینمی حسرت دیگه

 ..... و گذاشتم تنهاشون اینجا میکردمچرا

 

 اهر کهکشان من انگار که کردمی رصدم جوری فیروزیش آبی نگاه

 راستیه منظومه دنبال اون و شیریم

 

 بخشیم؟ می-

 

 چسبیب نکنی ولمون بهمونو بچسبی اینکه شرط به بخشمت می-

 کنیم زندگی بهمونو



 

 

 مامت من کنمیم زندگی کنارتون..... تکتون تک با باش، کنارم-

 کرف سالگی چهل توی االن کردم بقیه زندگی صرف و عمرم سالهای

 و زندگی طعم و کنم عشق هامم بچه و زن با که دارم اینو حق کنم

 بچشم

 

 

 .... من مرد داری حق-

 

 رو نمت نشستو لبم روی ارشان هایلب بشه تموم حرفم اینکه از قبل

 کرد دراز تخت روی

 

 

 بودم دلتنگت-

 



 هاایکمدارهصحنه#

 

 هایتدس زد مک وار دیوانه رو پایینیم لب و افتاد لبم جون به دوباره

 فلک هایسینه زدن چنگ به شروع و شد هام سینه قاب درشتش

 کرد ام زده

 

 

 ارشان آخ-

 

 

 یزهمی ریزه کنم فتح دوباره و تنگت سوراخ خواممی خانمی جوونم-

 من

 

 ازگ رو ام چونه مهابا بی کشوند ام چونه روی تا رو خیسش یبوسه

 کرد فرو گردنم توی رو سرش و زد

 



 کن...آی....ولم-

 

 :گفت میزد مک رو گوشم نرمی سرگردون هاشلب که حالی در

 

 کنم؟ ولت-

 

 هسال چهل مرد یک کمر تحمل قدرت نکنه نیست خبری خانم نوچ

 نداری؟ و

 

 زد گاز گوشمو یالله حرفش بند پشت

 

 اخ....وای-

 میداد فشار هام سینه وار هدیوان هاشدست

 

 گوشم اخ ام، سینه وی-



 

 بود شده گم تنم ینقشه روی انگار میزد مک و شاهرگم هاشلب

 امترقوه سراغ املحظه یه میرفت گوشم سراغ لحظه یه که

 

 

 بهم ندادی شیر هنوز خوبه توله کنهمی اوخی و اخ چه-

 

 ی؟...چ.... آی  یر...ش-

 

 رج تنم توی سوتینم، و لباسم دمبو نکرده حالجی حرفشو هنوز

 برید پوستمو سوتین هایبند کردم حس که جوری خورد

 

 

 آخ-

 



 

 شمام که  نمیره دوری جای خانمم کنیم بازی وحشی یکم جوونم-

 چیه برای اوخ و اخ بازه راهت که

 

 ...ار-

 

 به وعشر لذت با  نشست راستم یسینه نوک روی گوشتیش هالب

 کرد زدن مک

 

 رشتشد برجستگیش و ام تنه پایین و خوردم پیچ تنش رزی اراده بی

 و مرمک بیشتر و شدم خیس تنم توی رفتنش فرو فکر از  کشیدم

 دادم قوس

 

 

 آههه-

 



 من ماه جانم جانم-

 

 رفت یکی اون سراغ به و کرد جدا ام سینه نوک از و هاشلب

 

 

 ....آی-

 

 ....جون-

 

 

 و در کن باز مادر ارشان....ارشان ارباب-

 ادند آب بهش تازه و است تشنه عمر یک که آدمی مثل منک و گیج

 و هااخم به بیرون میکشن دستش از و آب لیوان آخر لحظه اما

 :زدم لب و زنان نفس نفس کردم نگاه ارشان سرخ صورت

 



 زد صدا کسی-

 

 

 مادر کن باز ارشان-

 

 صاحبه شده چی-

 

 

 ....ام بچه دادشه ارشان.... دادشه-

 

 شه بلند تنم روی از عریان نیمه ارشان تا بود کافی همین

 بپره تنم از شهوت تند تب و شم هوشیار من تا

 زدم تن و ارشان های پیراهن از یکی سرعتی چه به نمیدونم

 شتپ رو صاحبه و ارشان و دویدم اشپزخونه تا چطوری نمیدونم اصال

 گذاشتم سر



 ....فقط

 بسته اشهچشم و بود میز روی سرش که میدیدم و دادیشه فقط

 

 دادشه-

 

 شده؟ چی-

 

 من کنار ارشانم ایستادم دادشه سر باالی نگران

 شاهی دادشه-

 

 دکر حس رو خیسی کنمکه بلند میز روی از رو سرش خواستممی

 

 خونه؟-

 

 !چی؟-



 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

 اریامنش آقای شدن کما وارد برادرتون-

 

 دلیل؟ کما؟بدون-

 

 

 :گفت شده گیج نخورده؟ارشان ضربه سرش-

 

 دونمنمی یعنی نه-

 

 دعوا؟ یا بازی-

 

 :گفتم من بده جواب ارشان اینکه از قبل



 

 یا زیبا حال کسی اصال بود متشنج خونه اوضاع وقت چند این اصال-

 نداشت دعوا

 

 

 همسرشونید؟ شما-

 

 ...من-

 

 

 و دادشه خوانده  خواهر حکم جورایی یه هستن من همسر ایشون-

 دارن

 

 اریامنش اقای شدم متوجه... . برداشتم برای ببخشید اها-

 



 حدس اما دکنی منتقل بیمارستان به ایشونو باید بهتره معاینه برای

 کماست من

 

 تجهیزیاتیه؟ چه به نیاز-

 

 ....بر عکس برای-

 

 

 داره کامل کلینک یک اینجا زمین زیر-

 بیان هاپزشک میزنم زنگ

 

 اقعاو اباعص و مغز زمینه در ایشون بیان بگید عموتونو پسر بهتره-

 میزنن و اول حرف

 

 .....نیستخودتو نیازی-



 

 اصال بگه پسرا به محاله امروز دعوای خاطر به ارشان میدونستم

 :گفتم تامل بدون همین برای نمیده اجازه غرورش

 

 

 میزنم زنگ بهش من-

 

 ......نیاز گفتم-

 

 

 مونهتن پاره افتاده تخت روی که اینی نیازه ارشان فهمیدی نیازه-

 گزن سپهر به من نمیدی اجازه ات احمقانه غرور خاطر به تو اونوقت

 بزنم

 

 ...گوش ساریکا-

 



 

 کارچی االن مهمه برام هستی کی نیست مهم برام کن گوش تو نه-

 رپس ماست جون پاره افتاده تخت روی که اونی بکنی خواییمی

 ..... عزیزماست ماست

 

 چرخوند اتاق توی و نگاهش و گرفت نفسی کالفه ارشان

 ارشان با کسی االن تا مسلما کردمی نگاه و من تعجب با دکتر

 بود نزده حرف اینطوری

 

 

 بزن زنگ-

 شوهری بگردم دورت الهی-

 

 

 نموند دور گوشم از ارشان یواش نکنه خدا-

 



 رفتم اتاق داخل تلفن طرف به سریع

 برای ،باال طبقه ببریمش نتونستیم دادشه هایعضله حجم خاطر به

 برخ دکتر و کردیم بستریش پایین هایاتاق از یکی داخل  همین

 .کردیم

 

 داشتم نگه گوشم کنار و تلفن و گرفتم و سپهر شماره

 چیدپی گوشم توی اش خسته صدای که بود هابوق آخرین تقریبا

 

 بفرمایید هستم آریامنش-

 

 

 سپهر-

 

 ....ساری-

 



 ریهگ زیر بزنم مهابا بی و بترکه بغضم تا بود کافی همین انگار

 

 آبجی کرده اذیتت کرده کاری ارشان عزیزم شده چی اساریک-

 سپهر-

 

 شده چی آبجی جانم عمرم جانم-

 

 شده؟ چی آبجی جانم عمرم جانم-

 هم به همه غصه و نگرانی وقت غریبیم عجیب واقعا  ها آدم ما

 شادی به رو هامونثانیه میتونیم که وقتی اما شیم می نزدیک

 میشیم دور هم زا ربا آهن همنام قطب دو مثل بگذرونیم

 

 

 ه...ش-

 



 زا و گوشی ارشان که بزنم حرف باهاش داشتم سعی کنان هق هق

 کشید دستم

 گره بهم و ارشان هایاخم بود چی هر اما گفت چی سپهر نفهمیدم

 زد

 

 

 حرف هیچ بدون شدههمین کما وارد دادشه عمارت بیا پاشو-

 گرفت بغل و ناالنم تن و کرد قطع و گوشی یاضافه

 

 

 من تاریخی عروس میشه خوب من ماه نیست چیزی هیش-

 

 

 ...آمبو با بخواید اگر اریامنش آقای ونممیم بیرون من-

 

 



 نیست الزامی حضورتون اگر باشید بیرون نیست نیاز-

 ...نه-

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

 

 برگردن دوباره پسرها تمام تا کشید طول ساعت چند از کمتر

 داره اخم بس از کرد تحمل نمیشد عسلم من یه با رو ارشان

 

 سپهر؟ شد چی-

 .....دویدم سپهر طرف به سرعت با

 

 کماست-

 

 چرا اخه-

 



 کنمنمی درک رو کما دلیل اصال خوبه واقعا حالش نمیدونم-

 نداره وجود کماش برای منطقی دلیل هیچ

 

 

 میشه؟ مگه چی یعنی-

 

 بیمارستان؟ ببریمش نیست بهتره-

 

 :گفت کالفکی با تیرداد سئوال برابر در سپهر

 

 بیان الزم هایمتخصص زدم زنگ مجهزه اینحا نه-

 باال بریم

 

 

 پیشش؟ نمونم-



 

 میری حال از داری باال بریم هست پرستار نه-

 

 

 خانمم بیا-

 .دکشون اسانسور سمت به رو من و انداخت ام شونه دور دست ارشان

 

 

 ...شه اما-

 

 پریده روت و رنگ باال بریم-

 زدم تکیه وبهش گذاشتم اشسینه روی رو سرم

 

 ....پس خاطر به خشمگینه ازمون خدا نکنه اخه؟ شد چی-

 



 

 ساری نگو چرت-

 

 شدن آسانسور سوار هم سهراب و تیرداد و سپهر

 درجه ۲۱۲ ما رابطه چطور ساعت چند توی کردن تعجب میدونم

 نمیزنن حرف کام تا الم ارشان خشم ترس از اما  کرده تغییر

 

 اومد پدرش طرف به دو اب کامدین شدیم سالن وارد وقتی

 

 شده؟ چی داداشم بابا-

 

 و  کشید آغوشش به و کامدین و کرد باز رو دستش اخم با ارشان

 :گفت

 

 میشه خوب-



 

 شد جمع پدرش بغل توی خواسته خدا از کامدین

 

 نداد اجازه اما بگیرم فاصله ازش خواستم

 و نشست روش و کرد هدایت نفر سه مبل سمت به رو ما همونطور

 نشوند خووش همراه هم ور ما

 

 زدن زل سپهر به منتظر شدنو جمع دورمون هم سارا و پسرها

 

 دلیل بدون کما-

 

 من و کرد ازب مشتشو ببینیدرایان اینو نیست دلیل بدون کنم فکر-

 ....بودم سنگ اون خیره زده بهت

 

 «بکفلش»



 

 «ساریکا»

 

 کتفش به و من رسما گذشتمی عمارت به ارشان اومدن از دوماهی

 نیستم انگار که گذشتمی کنارم از جوری و بود گرفته

 

 

 شرقی سالن ببر رو اینها مادر بیا-

 چین؟ اینها-

 

 هایانفنج و دار سر نقره ظرف تا چند کردم نگاه سینی محتویات به

 بلورین تُنگ یک و بلند پایه

 

 

 آجیل و شراب-



 خب؟-

 

 

 دارن مهمون ارباب ببر-

 

 من؟-

 

 

 کنهمی درد پاهام برم و مسیر این تونمنمی من مادر آره-

 باشه-

 

 

 رفتم شرقی سالن سمت به و گرفتم دست به و سینی-

 هک بخصوص بکنم کاری عمارت داخل من بود نیومده پیش حاال تا

 نشم عمارت وارد بود کرده تاکید ارشان



 

 

 آوردم درش مقبره از خودم اصله سنگ این-

 

 ببینید بود هم صندوقچه این همراهش

 آوردیم هم رو لوح نیست گواهی خطی هیچ به صندوقچه لداخ لوح

 مقبره؟ دادم گوش حرفاشون به تمام فضولی با

 چی؟ یعنی

 !مقبره؟ کدوم

 دکردن سکوت همه ورودم با شدم سالن وارد و زدم کنار کنجکاویمو

 .کرد تماشام بار خون نگاهی با ارشان و

 

 

 آوردم....و....ا....این-

 



 دادم نشون رو سینی و کنم غلبه ترسم به کردم سعی

 

 کچل اما شونه چهار مردی کنارش و بود نشسته سالن راس ارشان

 ن،بود ایستاده سرش پشت که بادیگارد دو و بود پوشی شیک

 

 بودن ارشان کنار هم اندرو و سهراب 

 

 :زد پچ آروم میگرفت ازم و سینی اینکه حین اومد طرفم به سهراب

 

 کجاست؟ صاحبه-

 

 درده پا-

 برو تند اوکی-

 چشم-

 فتادا سنگ اون به نگاهم اما برم تا کردم گرد عقب دادم که و سینی



 

 

 حیاته سنگ اینکه-

 .رفتم دمر اون و ارشان بین ما میز به کنم توجه کسی به اینکه بدون

 

 

 آوردین کجا از و این....این-

 اتانس من، خواست به بودم باردار وقتی حیات سنگ بود خودش

 تحیا اتانس و من خون با سنگ این داد و سنگ این ساخت دستور

 شد معروف حیات سنگ به و گرفت

 .بود فرزندم حیات سنگ این

 

 

 میشناسی؟ و سنگ این شما-

 



 پرسید غریبه مرد همون و سئوال این

 

 

 ماندهفر یعنی....آتان رو این حیاته سنگ این میشناسم که معلومه-

 رشپس داشتن نگه محفوظ برای شاه خشایار ارشد فرمانده آتانس

 بسازن داد  دستور  دادشه

 

 خون قطره یک و آریانا بانو خون قطره یک سنگ این قلب در

 شده داده قرار  اتانس فرمانده

 

 ننکمی تماشام زده وق نگاه با سهراب  اندرو که نبودم متوجه اصال

 

 

 آهید-

 دادم کافی عجب فهمیدم سهراب زدن صدا با تازه

 



 :گفت اشتیاق و هیجان با مرد اون نمک ماسمالی اینکه از قبل

 

 داری شناس تاریخ ات خانواده افراد داخل نمیدونستم-

 

 به قمطل سنگ این چون بانو نیستید بلد و درستون زیاد انگار اما

 شاه خشایار و هاهخامنشی نه اشکانیانه دوران

 

 

 صاحب جز کس هر دست معروفه مرگ سنگ به سنگ این محاله-

 ایفهط از اریامنه خاندان به  متعلق و  میاره رگم براش باشه اصلیش

 چهارمه

 

 هویته مهر یک سنگ این

 

 دارید؟ چی حرفتون اثبات برای واقعا؟-

 



 

 دارید؟ چی حرفتون اثبات برای شما-

 

 

 شده سنجی عمر جهان مدرن ابزارات بهترین توسط سنگ این-

 

 طول ماه دو سنگ این ساخت زدم غلطش تصورات به پوزخندی

 روزی شبانه روز ۶۲ دوران اون زرگران و جادوگران هترینب کشید

 حضور صحنه در  ناظر  عنوان به مدت تمام من و کردن کار روش

 بودم حفظ و سنگ این خط به خط داشتم

 

 

 طال قاب داره قاب یک سنگ این-



 حیاتسنگ 

 

 

 جزو شکلیه همین و داره وجود واقعا سنگ این رمان از جدایی. ن.پ

  دنیاست قیمتی هایسنگ



 

 داره قاب چطور طبیعه سنگ این محاله-

 میدین اجازه-

 

 کردم اشاره قصندو به

 

 بفرمایید-

 

 بود درار حرص واقعا مرد لب روی پوزخند

 

 آوردین کجا از اینو-

 

 اشکانی شاهزادگان از یکی مقبره داخل-

 بودمی اونجا نباید این-

 



 کردم لمس رو صندوقچه دور تا دور

 نوک و برداشتم زدمچاقو لبخند خواستممی که چیزی کردم پیدا با و

 بریدم رو کوچیکم انگشت

 سوراخ داخل رو انگشت همون و زدم لبخند خون شدن جاری اب

 کردم

 

 داخل باید صندوقچه این اما نمیدونم رو رسیده اونجا به چطوری-

 ادربر یا عمو پسر رادمه باشه، شاه خشایار دوم فرمانده رادمه مقبره

 بوده آتانس

 وراخس داخل خون شدن جاری کنهبامی کار خون با فقط گنجینه این

 رکردد پخش و زیادی خاک و شد باز تیک صدای با ندوقچهص کف

 قچهصندو زیر و اوردم در جایگاه از و انگشتم همه مبهوت نگاه برابر

 کشیدم بیرون کشوی حالت به رو

 

 



 سمتق دو به رو اون کنه مراقبت حیات سنگ از اینکه برای اتانس-

 اورد در جدا

 باشن هم نارک قسمت دو که کنهمی کار مادامی  گردنبند این

 انحیاتپای سنگ اصل در نداره قدمتش جز ارزشی هیچ گردنبد این

 شچوب چهار داخل رو میکنهسنگ نمایان رو شاه یک زندگی بقای یا

 گذاشتم

 گهگشان و اومد در مات حالت از و درخشید سنگ  کارم این با

 گذاشت نمایش به رو درونش زیبای

 

 

 باز قدری به ردم کجاست؟دهن اون هست هم لوح یک کنارش-

 و رس تکون با تنها کنه منع حرفی هر گفتن از اون که بود مونده

 کرد تایید خودشو بودن زنده دست اشاره

 ازشب و گذاشت میز روی رو کیف یک کنارش هایبادیگارد از یکی

 کرد



 روش من از خفا در اتانس که بود ینقره لوح همون کیف داخل

 ور اون مینویسه چی بفهمم مخواستمی که بار هر مینوشت مطلب

 اشب استوار خود حال بر اندکی من بانوی" میگفت و کردمی مخفی

 رز و سیم این دل بر نقش و کنیممی سخنوری تو برای ما که چرا

 "میزنیم

 

 کردم لمس و صفحه دلتنگی با

 ....من مرد-

 

 چی؟-

 نیستم تنها اتاق داخل من کردم فراموش یلحظه برای

 

 هیچی-

 ونیش؟بخ میتونی-

 

 یهمعن بی کلمات شبیه بیشتر نیست زبانی هیچ به لوح این



 

 

 سریه زبان یک فقط نیستن معنی بی کلمات این-

 

 کردم شده حکاکی های نقاشی به نگاهی

 و فارسی الفبای شکل گسترش با که بود من رمزی زبان این

 بودم ساخته میخی زبان با ترکیبش

 

 آموختم هم کارن و اتانس به و

 

 بخونیش؟ میتونی واقعا-

 

 خوردن آب از تر ساده-

 



 و اون نه چرا کردمنمیدونم نگاه ارشان منجمد های چشم به درد با

 کرده معرکه این دار میدون رو من و گفتننمی هیچی پسرها نه

 .بودم ممنون ازش حال هر به اما بودن

 

 

 ریپس رادسپه ارشد پور آتانس شاهپور هانفرمانده فرمانده من از-

 *تیرگان زیبای رقص گر آغاز چهارم یفهطا از

 :گفتم بهترش فهمیدن برای کردم کچل مرد به رو

 

 بزرگ طایفه ۲۳بهار اغاز در-

 

 نوروز از روز یک نوبت اساس بر کدوم هر و شدند می جمع هم دور

 بودند آنها مهمان بقیه و میگرفتند جشن رو

 



 فروردین ماست ماه ۲۳ همون طایفه ۲۳ این

..اذر....ابان....مهر...شهریور....مرداد....تیر....خرداد....اردیبهشت...

 اسفند....بهمن....دی..

 قاتفا اون اینکه تا میرفتن اشونخونه به همه نوروز سیزدهم روز

 قتل هاشونخانه داخل فروردین سیزدهم روز مردم و  افتاد شوم

 شمار به نحس و عزا روز سیزدهم بعد به زمان اون از شدن عام

 وقت خونه از بیرون باید همه شاه خشایار دستور طبق و تمیرف

 میگذروندن

 دهمیش برگذار ماه اون و طایفه نام به جشن یک ماه هر در اینها بجز

 شنج تیرگان نام با رو تیر سیزده روز تیرماهیان یا چهارم یطایفه

 ...گرفتندمی

 

 خونممی رو مطلب ادامه حاال

 

 ....من روی زیبای بانوی تو به تیرگان زیبای رقص گر آغاز-

 



 کردم نگاه لوح به کرده بغض

 

 آریادخت افسونگرم و شیدا من روی زیبا بانوی تو به-

 

 باشی امان در نیز تو که باشد امانیم در پسرم و من من، ماه

 ما انج از سنگی دادی را ساختش دستور تو که همانیست سنگ این

 *ما جان برای

 سفیدی سنگ این پس این سرشهازپ داد شاه ما جان از منظورش

 وجودش بر اهریمن گاه هر و گذاردمی نمایش به را جانم حیات

 .دهدمی دل سیاهی به نیز او شد چیره

 افسونم

 شیبک آغوش به را پسرم تا ماندمی امانت رادمه دست به سنگ این

 او به و "نشستارشان روی نگاهم اختیار بی" برسان سالم مانندم به

 کند حفاظت جانانم و انمج از بگو

 *خاموش روای فرمان آتانس

 



 پشت اون که چرا بود خاموش فرمانروای اتانس هایلقب از یکی

 اهش از رو بودن شاهپور لقب و بود شاه خشایار سیاستمداری پرده

 .بود کرده دریافت کبیر

 

 یرانشهرا حاکم تونهمی راحتی به بخواد اتانس اگر گفتندمی ها خیلی

 دمتخ شاه خشایار به دار وفا فرماندار یک عنوان به فقط اون اام بشه

 ...بود عزیزانش جزو همین برای کرد

 

 «بکفلشپایان»

 

 

 شده اینجوری چرا این-

 .یامب بیرون گذشته به فکر از که شد باعث شایان مبهوت لحن

 

 باهاشت واقعا انگار اما بیاد اونم کردمنمی فکر اومدن پسرها وقتی

 .بود هم  دادشه نگران بلکه اومد تنها نه چون ردمکمی فکر



 

 

 ؟!شده سیاه-

 دادم حیات سنگ به و مبهوتم نگاه

 

 !!!اینجاست شمعون-

 شه حبس سینه توی هانفس که بود سنگین لحنم قدری به

 

 فهمیدی؟....کجا....از-

 میده نشون ضعف خودش از ارشان میدیدم بود بار اولین برای

 اومدم خودم به زد که دادی با

 

 میدونی؟ کجا از ام تو با-

 

 



 یعنی شده سیاه االنم شده ساخته دادشه برای حیات سنگ این-

 اینجاست شمعون

 بشه سیاه سنگ این اگه شده دادشه کمای باعث اون

 میره.....می......پسرم....دادمشه

 شکست بغضم کلمات اخرین لفظ با

 گرفت بازوهاش میمون تنمو محکم ارشان

 

 دادم سهراب به و دردمندم کنیم؟نگاه متوقفش تهس راهی-

 

 .... کنیم پیدا و شمعون اگه شاید نمیدونم-

 و مطلس میتونه خودش فقط کرده استفاده طلسم از اون کنم فکر

 ....کنه نابود

 

 

 نکنه؟ اگر و-

 



 البته بندهمی و  طلسم که کسیه مرگ طلسم رفتن بین از راه تنها-

 باشه نابودی قابل طلسم اگر

 

 طلسمیه نوع چه میفهمی چطوری-

 گیریممی کمک-

 شمعون دنبال بگردین

 بوده کی با و رفته کجا دادشه اواخر این ببین سهراب

 بیارالزمه و زنت هم تو اینجاسپهر کن جمع رو خانواده تمام اشکان

 نیست؟ خانواده جزو اتونعمه کنم ذکر

 

 بله-

 گفتن یواشی بله هم سر پشت یک به یک پسرها

 

 ات خواییممی جادوگرشونو بگو بزن ایکان به زنگ یک سهراب-

 طلسمیه چه این بفهمیم

 



 

 ارباب باشه-

 گوش میداد که دستوراتی به آغوشش چارچوب توی مغموم

 کردممی

 

 

 عمارت؟ برگردیم تونیممی یعنی این بابا-

 

 از همه ببینه آسیب دیگه کس خوامنمی بمونید میتونید..... موقت-

 به بیرون به ارتباطتون کنید سعی بگیرید مرخصی.... و کار دانشگاه

 برسونید حداقل

 بفرست رو سه کنگارد مستقر اینجا دو و یک گارد سهراب

 .بفرست هم رو همداناندرو

 

 اینجا ود و یک گارد برسونیدسهراب حداقل به بیرون به ارتباطتون

 .بفرست هم رو همداناندرو بفرست رو سه کنگارد مستقر



 

 

 دایی پسر بکشیم دست کارهامون زا باید چرا-

 

 و اطاحتی همه این با وقتی خبره چه بیرون اون نمیدونم من داد تیر-

 شماها هب بندا گردن بقیه برای معلوم کجا از رسیده دادشه به حفاظت

 و ننکمی کار خون با هابند گردن اون رفته یادتون نرسونه آسیب

 هستید من خون هم ها شما

 

 

 ....شماست با حق-

 شد من متوجه تا مالیدم ارشان سینه به رو صورتم کنان هق هق

 

 شماها من نظر از موقته اینها بدونید و هاتوناتاق تو برگردین-

 هایمرد اما باشید داشته و من احترام لیاقت که نیستید پسرهای



 ره سالمتتون برای و میدم براشون رو جونم هنوزم من که هستید

 .....کنممی کاری

 

 پاشو خانم پاشو

 ....ش.....پیش.....یم....بر-

 

 

 کمی داری نیاز کنی استراحت شما تا اتاقمون توی بریم نه-

 داریم پیش در  سختی روزای پاشو کنی استراحت

 بزنم چنگ شایان دست  از و سنگ آخر لحظه کرد بلندم زور به

 ندوقص گاو داخل و گرفت ازم و سنگ ارشان برگشتیم اتاق به وقتی

 .گذاشت

 

 هب رو اشفتگی و تردید با اومد جا حالم دقیقه چند لز بعد بلخره

 :گفتم میکرد متر و اتاق عرض طول داشت دائم که ارشانی

 



 داره؟ خبر حیات سنگ وجود از شمعون چطوری-

 

 

 زمان توی سالها شمعون راستش....کنممی فکر اما نمیدونم-

 هب ندگردنب عنوان به رو سنگ بار آخرین یادمه بوده سرگردون

 ببره گور به خودش با خواستم ازش و انداختم رادمه گردن

 

 خب؟-

 

 .آوردیم در اشکانی شاهپور یک مقبره از گردنبند ما اما-

 

 یدگیساب کردهگردنبند جا به جا تایم این تا و اون کسی یعنی این

 شده حفاظت ازش سالها این تمام پس نداشت

 

 اونجا؟ بردنش عمدا میگی داری-

 



 کنیم پیدا و گردنبند ما خواستنمی اونها شکبی میگم دارم-

 

 چرا؟ اخه-

 

 ودب محال شمعون باستان عصر در بودم قوی من سالها این تمام در-

 ...برسونه آسیب امخانواده به بتونه

 

 ....قویه ارتباط کرده پیشرفت علم االن قوی االنم تو خب-

 

 

 هایراه قدر همون به قویه ارتباط اگر شده زیاد جمعیت دیگه نه-

 اکپ رو ما نسل کال شمعون که زمانه بهترین شدهاالن زیاد هم فرار

 کنه

 

 بره؟می سودی چه-

 



 میاره بدست رو.....  لوح-

 حکومت نه ما نه بود لوح اون هدف اولم از نداریم ارزش ماها

 

 

 لوح اون هدف اولم از نداریم ارزش میارهماها بدست رو.....  لوح-

 حکومت نه ما نه بود

 نتونستاگر اما بیاره بدست رو حکومت کرد سعی اول یوهله در

 لیتیقاب با و میکرد امپراطوری دنیا اعظم نیمی به داشت رو حکومت

 االح بیارهاما بدست رو لوح میتونست تر راحت اون زمانش در سفر

 برداره راه سر از رو ما تک تک باید

 

 باشه داشته و طالیی خون باید لوح به رسیدن برای پس-

 دقیقا-

 فردی هیچ ببرهتا بین از رو  ما یهمه کنهمی سعی این از بعد اون

 باشه نداشته خون اون انتقال قابلیت

 ایستادم ترسیده



 

 

 بکشه؟ و دادشه خوادمی داره خون چون اون یعنی وای-

 

 

 روحن دادشه کنهمی برزخ وارد رو اون فقط نمیکشه و دادشه اون-

 هب و نکنه کار مرده خون با لوح مکنهم است زنده جسما و میرهمی

 هنگ رو داره مشترک خون که فرد یک پس باشه احتیاج تازه خون

 کردم نگاهش شده دارهگیجمی

 

 چی؟ یعنی این-

 

 کشهنمی و دادشه اینکه یعنی-

 

 ....می دادشه بشه، سیاه حیات سنگ اگر اما-

 



 

 یایموم یک همیشه برای اون نداره زندگی شانس دیگه اما نمیمیره-

 است زنده

 .....من خدای هعین-

 

 

 کنه یدیگه کار اون اینکه از قبل کنیم پیدا شمعون باید-

 پرسیدم گیج و کردم نگاه دستش بخورده اینو بیا

 

 چیه؟ این-

 

 

 کنهمی آروم و دردت سر یکم بخور قرص-

 دردم؟ سر فهمیدی کجا از-

 گرفت کام به رو هاملب و شد خم صورتم روی ارشان



 

 

 سرخی این که میدونم کردم زندگی هاتچشم با من بگردم دورت-

 بخور اینو نفسم بیا درده سر از

 

 چند از کمتر کشیدم دراز تخت روی و خوردم و قرص ارشان زور به

 .....رفتم فرو خواب به و شد سنگین هامچشم دقیقه

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 «آرشان»

 

 

 کجاست؟ ساریکا-

 

 فهمیدی؟ چیزی خوابید دادم قرص-

 



 

 برای.... من نه بود دادشه اتشکده و دریچه مسئول که میدونی-

 آوردم در کارش از سر سختی به همین

 یک کردن قربونی با اون کرده عبور دریچه از صبح امروز شمعون

 سفر تقابلی اون چون کنم فکر البته خودش دوران به برگشته نوزاد

 پیداش اینجا محاله و کجاست بفهمیم محاله داره و یدوره هر در

 کنیم

 بستم چشم درد و کالفکی با

 کرده؟ برخورد دادشه با چطوری-

 

 

 ...رسیده دادشه به چطور ندارم درکی اصال  نمیدونم-

 میشه؟ چی االن

 

 



 قبیله چهار اطالقی نام》*آنگلوساکسون جادوگرای کنیم صبر باید-

 انگلستان ساکن

 آنگلها♡-

 یوتها-

 فرزینها-

 به رومیان رفتن از بعد ۰۰۲ سال در که قبیله چهار ♡ساکسونها-

 کردند زندگی به شروع و اومدن انگلستان

 جادوگران این....خون به آغشته عطر رمان داخل: نوشت نویسنده

 هب آغشته عطر* هستن آنگلوساکسون هایآشام خون به متعلق

 《( زمان افسون دوم جلد)خون

 .....چیه طلسم نوع ببینیم بیان

 

 بودند شده کالفه نشینی خونه از ها بچه گذشتمی روزها

 تر سیاه روز هر سنگ شدو می تر طاقت بی روز هر ساریکا

 تمام اما اومدن حفاظتیش گارد و ایکان همراه به جادوگران

 .....لسمیهط نوع چه طلسم بفهمن نتونستن بود نتیجه بی تالششون



 

 

-je l'ai trouvé(کردم پیداش ) 

 

 خواب همه دادم پیت به و گرفتم ماشده سرد یقهوه ماک از نگاه

 .بود شب نیمه تقریبا و بودن

 

 

-quoi?(چی؟) 

 

-j'ai trouvé la magie(کردم پیدا رو جادو من) 

 

 

-le sortilège?(طلسم؟) 

 



 *استنویسنده هاینوشته ترجمه کلمات این*

 

 

 کردم پیدا رو طلسم-

 

 کردی؟ پیدا رو اون-

 

 قربان بله-

 

 ایستادم روش به رو مشتاق

 ؟خب-

 

 

 قلب کشیدن بیرون با تونیممی رو اون سیاهه جادوی یک این-

 ببریم بین از کنندهطلسم



 

 (مطمئنی)داری؟ باور کار این به تو-

 

 

 ...قربان ندارم تردیدی هیچ من-

 

 کنه؟می پیدا نجات پسرم-

 

 

 ارباب دارم باور این به-

 من هک خنجری با رو اون و کنید پیدا رو کننده طلسم دارید نیاز شما

 .بکشید ساخت، خواهم

 

 

 کنی؟ فراهم رو خنجر اون کشهمی طول مدت چه-



 

 

 (میسازم)کنممی فراهم رو اون زودی به من-

 

 کن عجله لطفا پس-

 

 

 یداپ رو اون سریع باید میدم، انجامش سرعت با و کارم این مشتاق-

 نجات رو پسرت تا داریم زمان روز ۳۲ تنها ما اندکه فرصت کنیم

 ...دبو کنارم مزدا اهورا اما بود اندک زمان دادم تکون سری بدیمتنها

 

 یداپ باید و شمعون کشیدم خفه فریادی خوشحال پیت رفتن با

 ......کنیم

 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 «ساریکا»

 

 پچی چپ شنید با اما بخورم اب برم خواستممی شدم بیدار تشنگی با

 شدم متوقف کتابخونه باز نیمه در پشت از



 

 

 کنید؟ پیدا و نشمعو تونیدمی-

 حرف داشتن جادوگرا اون و ایکان  با که شنیدممی و ارشان صدای

 میزدند

 

 ممیدونست نخوردم زیرکی با من اما بود داده قرص بهم ارشان دوباره

 و کنه دورم هااتفاق این از تا خوابونهمی قرص زور به و من بار هر

 هچ اینجا ینمبب میخواستم من اما نفهمم من که کنهمی کارای داره

 ....خبره

 

 رفته لوح این ساخت زمان به اون گهمی پیت-

 

 لوح؟ ساخت زمان-

 

 شده ساخته  کبیر کوروش عصر در لوح اون-



 

 دوره؟ اون چرا-

 

 

 کرف نمیشه پیدا محلش نباشه کلید چهار هر وقتی تا پنهانه لوح-

 فتهر زمان اون به گذاشتن کجا رو لوح بفهممه اینکه برای کنممی

 کنیمن متوقفش االن اگه  بشه اشنا ساختارش با خوادمی اون هم شاید

 ....میاد ما سراغ به شما از بعد

 

 

 !جدم؟ زمان برم باید پس.....دقیقا-

 

 کنی؟ عبور دریچه اون از خواییمی واقعا ارشان سختیه راه-

 

 

 وسطه پسرم جون دارم؟ راهی-



 :گفتم و شدم خونهکتاب وارد تامل بدون

 

 میام هم من-

 

 شدمی ساطع همه وجود از که بود چیزی تنها تعجب و بهت

 

 

 باشی؟ خواب نباید کنیمی چیکار اینجا تو-

 زدم لب اشکان هایچشم توی خیره

 

 اما توق به کنممی سرتون موهای تک تک کردید توطئه خانوادگی-

 میام هم من....حاال

 میایی؟ کجا تو-

 

 



 بری تو که جا هر-

 ...ساریکا ببین-

 

 

 و بری بخوایی جا هر میام هم من و پسرمه اون ارشان ببین تو نه-

 خوب خودتم و میزنمرقم و سفر این مرگم با بشی ام مانع اگر

 بیارم در زمان کدوم از سر نیست معلوم بمیرم اگر میدونی

 

 ساریکا-

 اال یدادمم سمتی هر به میلرزوندنگاهم بدنمو و تن ارشان بلند فریاد

 خونش غرق هایچشم

 

 

 نباشه حرف میام یعنی میام گفتم هان؟ چی یکاسار-

 پیت و ایکان و تیرداد سهراب، باز دهن به توجه بدون

 شد کشیده دستم که برداشتم خیز در طرف به 



 

 نه گفتم کنیمی بازی سرتق چرا-

 

 پسرمه اون چون میام من-

 ....من-

 

 

 داره حق اونم  نداریم و هاحرف این وقت لطفا کن بس ارشان-

 

 داره حق اونم  نداریم و هاحرف این وقت لطفا کن سب ارشان-

 

 قابل مقدار یعنی اون اومدن چی؟ حق سهراب؟ میگی چی فهمیمی-

 بیاریم؟ کجا از.....خون یتوجه

 

 



 داریم رو خون این ما-

 

 نداریم نه-

 

 ونا از رفتن راه اصال اما میام خانوادگیتون بحث میون ببخشید-

 چیه؟ دریچه

 :گفت ما روز و حال هب توجه بدون تیرداد

 

 هتاز نوزاد خون یا کرد استفاده خون از باید دریچه از عبور برای-

 باشه نشده خشک نافشم بند حتی که اومده دنیا به

 باتقری خون نفر یک عبور برای اصلی و فرعی محافظین خون یا و

 باشه محافظین تمام خون باید نفر دو عبور برای اما کافیه محافظ سه

 !ظین؟محاف تمام-

 

 

 کامدین و رایان شایان، اشکان، سپهر، سهراب،-



 دارین رو همه که شما خب-

 

 و اشکان فقط "گفت تردید با و کرد ما به نگاهی تیرداد".....نه-

 خون از دریچه از عبور برای خواستمی ارشان هستن، سهراب

 جودو امکان این دیگه جان ساریکا حضور با اما کنه استفاده خودشم

 .....نداره

 

 ادم تعداد حاال بخونم و درد و تاسف آیکان نگاه از میتونستم

 ......داریم اختالف هم با ما که بودن فهمیده بیشتری

 

 

 ااونه شاید کنید مطرح رو این عمارت دیگه مردهای برای نظرم به-

 خانم حق این حال  هر به کنن شرکت مراسم این در خواستن هم

 باشه نپسرشو سرنوشت نگران که آریانمشه

 شدیم جمع خوری نهار میز دور ما همه ایکان پیشنهاد به

 ....خانواده افراد



 !ارشان؟ خانواده

 !!!!!من؟ یخانواده یا

 

 کنه سخنوری گرفت تصمیم سهراب

 

 ارشان اونم و داره اصلی محافظ یک اتشکده که میدونیم ما همه-

 شش دریچه بوداما دادشه و گنجینه محافظ اون که طور همون

 خونی انشعابات به دریچه محافظین تعداد اصال دارهدر حافظم

 مربوطه

 فرزندان یعنی هستیم پسری خون دارای  تیرداد جز به پسرا ما

 ایمدریچه محافظین و  پسریم

 بعد شما فرزندان و..... و داریان و کامدین و  دادشه که طور همون

 وجود رشدا محافظ یک همیشه اما کننمی محافظت دریچه از ما از

 خودش برای و دریچه راز لزوم صورت در تونهمی که کسی داره

 کنن عبور دریچه از بخوان اینکه مگر نگه کسی به و داره نگه

 



 ..... محافظه اون ارشان

 ور سرش بده ادامه معنی به و کرد نگاه ارشان به مستقیم سهراب

 ....داد تکون

 

 

 طبق ما اجداد قبل سال هزاران بگم بهتره شاید یا قبل  سالها-

 زیچی سنگ جز این نام و خاک از روزگاری":گفتمی که پیشگویی

 یآوازه جز زرتشت دین از و ماندنمی

 رنگ هزاران و بود نخواهد آریاییان زمین سر دیگر......ایران

 بسازن اتشکده یک گرفتن تصمیم اونها ".....گیردمی

 دهمان باقی نسل تنها و بود زنده ما نیای یعنی مهران تنها زمان اون

 ایبر بلکه پرستش برای نه رو آتشکده اون بود چهارم خاندان از

 همون از شد بنا کوه دل در آتشکده کرد بنا ما اداب و ریشه حفظ

 و اتشکده راز کس هیچ که چرا بود معروف پنهان اتش به ابتدا

 اون هک کسانی  ضمن بودند،در شنیده شایعاتی تنها و دونستنمی

 این و تمام شدن کشته یا و پدید نا مشکوکی طرز به ساختن هم رو



 هایگنجینه مهران  زد دامن پنهان اتشکده وجود شایع به موضوع

 .....اورده اتشکده به خانوادگی

 

 و هاتشکد اون جادوگران ترین کهن و بهترین توسط مهران ما نیای

 کرد برگشت برو  بی جادو یک به تبدیل رو اون و کرد مخفی

 

 بنا ونا روی بر اتشکده که خاکی اینکه نبود چیز یک متوجه اونها اما

 توجهم اتفاقی مهران که وقتی یهشده طلسم یا شده نفرین خاک شده

 چیز همه اما کنه جادو از مبرا رو خاک  تا کرد سعی شد موضوع این

 ایجاد طلسمی اون نباید که کرد کاری جادوگر چون شد برعکس

 .....بود قفل یک که طلسمی کرد

 

 صاحب خون یا و شده متولد تازه نوزاد خون که بار هر بعد به اون از

 .شدمی باز دریچه میشد ریخته قفل اون پای اتشکده

 



 روزهای آخرین در که طمعکاری مرد بود شمعون پدر جادوگر اون

 حکومت به رسیدن برای پسرش یابی دست برای راهی عمرش

 .کرد پیدا مطلق

 

 مبتون ساخته پیت که خنجری با تا بشم رد دریچه از مخوامی من

 زنده دادشه و میره بین از طلسم اینطوری بکشم رو شمعون

 داوطلبانه دو هر و هستند اشکان و سهراب اینکار مونهبرایمی

 میدند هدیه رو خونشون

 ختهری قفل پای اونقدر تپنده خون باید چون ناکیه خطر بازی این

 بره پیش هم مرگ پای تا ممکنه کنه ابسیر رو اون تا بشه

 

 مه ساریکا اما تره راحت عبور خب و ام گنجینه محافظ من اینها جز

 ....همین برای بیاد من همراه خوادمی

 

 چی اون فهمیدن انگار پسرهام کرد سکوت و بست چشم ارشان

 و نگاهش اینکه بدون شایان رفتن حرفش دنبال که بگه خوادمی

 :تگف بگیره ارشان



 

 رو قلبت من و دلخوری ازم اینکه با بودم من دادشه جای اگر-

 .....و میرفتی؟ هم باز شکوندم

 

 

 میرفتم تردید بدون-

 

 ...بشه کامل شایان حرف نکرد صبر حتی ارشان

 

 چرا؟-

 

 

 نفسم تو پسرمه دادشه-

 مینز با کردم گریه اتگریه با خندیدم اتخنده با کردم بزرگت من

 دمخور زمین خوردنت



 

 نفسم تو پسرمه دادشه-

 مینز با کردم گریه اتگریه با خندیدم اتخنده با کردم بزرگت من

 در ریش حتی دعوات، هات،نمره تک تک خوردممن زمین خوردنت

 دیدم و آوردنت

 

 .....بودم پدرت من اما باشی برادرم شاید تو

 میرفتم تردیدی هیچ بدون.....نفسید شماها من برای

 

 

 واستادم؟ روت توی کهاین با حتی-

 رنجوندمت؟ و کردم مثل به مقابله باهات

 

 

 یرتقص میدونم هم طرفی بخشهازمی پدر یک کنهمی خطا بچه یک-

 ورانپ که نداری خبر اما شدی ات عمه دختر اغوا درگیر تو نیست تو



 نبهمو داره قصد شنیده بابا زبون از و اتشکده داستان وقتی از

 کردم ایستادگی برابرش در من هاسال این تمام بشه نزدیک

 

 چیه منظورت! میدونه؟ اتشکده داستان-

 

 ...پرسید تردید  بهت و شک با رو این سپهر

 

 پسردایی؟ هست اجازه-

 

 بفرمایید-

 

 

 از که هست اونقدر طمعش و حرص خوادمی و اتشکده اون مادرم-

 اشهب اتشکده اون ثروت وطالها تصرف فکر به و نبره لذت زندگی

 ردک سعی

 



 فهمیده؟ کجا از و آتشکده داستان مادرت-

 

 گفت بهش دایی-

 

 ارشان اره ایرانه؟ مگه عمو-

 

 شحرص میدم بهش من که یماهیانه و پوله دنبال هست سالی چند-

 خوابونهنمی رو

 .... عمه حاال من خدای اوه-

 گرفت و سپهر حرف یادامه سریع تیراداد

 

 اون با ارشان هب خواهرام کردن نزدیک با خواستمی مادرم-

 شایان یعتی بعدی نفر سراغ رفت پس نشد موفق اما برسه اتشکده

 داره جادوها به و واکنش بیشترین اون

 

 دروغه بهم خواهرت عشق گیمی داری تو است مسخره-



 

 

 مادرم مطمئنم اما بزنم حرف دیگران احساسات از نمیتونم من-

 نیست درستی انسان

 

 که زنی واقعیه فرد کدوم احساس که کنی قضاوت باید خودت

 ای شده ات خانواده با اختالفت باعث و داره دوست گفته یکباره

 تو ارزومه من شایان....کشیده دندون به رو تو صفر از که مردی

 رو وت لیاقت خواهرم اما نیست تو از بهتر کس هیچ باشی دامادمون

 من نیبینمی تو که نیست چیزی اون کنم اثبات برات حاضرم نداره

 .... میشناسمش تو از بهتر مسلمه کردم زندگی اونها با

 :گفت کردو نگاه رو ما مغموم شایان

 

 کنمیم کاری است نقشه اینها واقعا کنی ثابت اگه اما اونم عاشق من-

 کمک من این جز به بشه پشیمون انداخته راه که کثیفی بازی لین از

 بشید رد دریچه از تا کنممی



 

 ممعتقد هم هنوز اما ندیدم کارهاشو و ارشان که ودب من اشتباه این 

 ..... دادمی ما به استقالل اجازه باید ارشان

 :گفت و داد تکون سری ارشان

 

 هر دادم اجازه بهتون اول روز از من ندیدن اما بودید مستقل شما-

 غیره و مسافرت کنید ازدواج....کنید انتخاب دینتون بکنید کاری

 یعاد شرایط توی ما میدونی خودتم نذار دیتمحدو رو مراقبتم اسم

 .....بگذریم نیستم

 

 

 بزنم حرف شما با باید چیزی هر از قبل-

 .....مشخصه شما االرث سهم

 



 تمنتونس دلیلی هر به ان خانواده رئیس سهراب و ساریکا من از بعد

 مه از برادر دو مثل و بمون هم کنار باید دادشه و کامدین برگردم

 کنن مراقبت

 وکیلمه دست و نوشتم که هست هم نکته و نامه چند

 

 .....حرف این نزن داداش-

 

 

 اشکان کنید گوش شما و بگم باید که چیزیه-

 نظر در که باشه یمقبره داخل جسدم مرگم از بعد دارم دوست

 است اتشکده زیر من یگرفتممقبره

 

 کاساری راگ اما سهرابه چیز همه مسئول نگشتیم بر یا برنگشتم اگر

 .شماست بزرگ اون برگشت

 

 



 ...ارشان-

 

 سهراب کن صبر-

 

 .که یمتوجه است دونفره مقبره  سهراب....ما دو هر که صورتی در 

 

 داد تکون سری اخم با سهراب

 

 به تا و میگیره عهده به رو مسئولیت بعدی محافظ من از بعد-

 زچی همه به حواسش باید سهراب  محافظ فکری بلوغ به رسیدن

 .....باشه

 

 :پرسید تردید و شک با اشکان

 

 بعدی؟ محافظ-



 ... یعنی ماست از

 

 

 میدونههم خودش و کیه میدونم من اما نیست شما از اون-

 داده؟شه-

 

 

 نیادتو و این شماست بردار پسرمه اون شماست از بخشی دادشه-

 نره

 گرخیدم رسما من که گفت و کلمات اخم با قدری به

 

 

 است گنجینه هم هنوز اون نیست بعدی محافظ دادشه ضمن در-

 یدشکست رو اعتمادم سد اما بسپارم شما به و دادشه داشتم دوست

 



 هتونب شک بدون بود پیش هفته چند اتفاق از قبل حوادث این اگر

 اتون عمه و من بین شما نیستم مطمئن االن اما کیه محافظ گفتممی

 .....کردید انتخاب و کی

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

 

 

 خوبید؟ که شما بیام اینجا به شب موقع این دخواستی چرا-

 

 تیرداد بگم بهت چیزی تا بیایی چکاپ بهونه به خواستم-

 

 

 داداش گوشم پا سرا-

 

 داریانه بعدی محافظ-

 

 چی؟-

 

 .....اما



 کردممی گوش هاشونوپچ پچ ارشان به داده تیکه

 

 داریانه از حفاظت اتوظیفه تو کن گوش-

 ای داریان خون از بخواد سهراب ما نبرگردوند برای ممکنه دونممی

 داریان و تو بدی و اجازه این نداری حق تو اما کنه استفاده هم تو

 است اتشکده و گنجینه محافظ تنها اون باشید سالمت باید

 

 

 ....عمه پسر اما-

 

 ....بعدیه محافظ اون دونیدمی کجا از شما

 

 تو مبگ مترسید اما اونه بعدی محافظ میدونستم تولدش لحظه از-

 نیکمی تربیت خوبی به رو داریان مطمئنم و هستی شریفی مرد

 



 همنبف بقیه خواستنمی چرا کردممی نگاه ارشان و تیرداد به گیج

 :گفت که شنید و مغزم ندای محافظهانگار داریان

 

 سیلهو طمع بکشنش یا و برسون آسیب داریان به بقیه میترسم-

 یا شهب کشته محافظ اگر هاست نسبت گرفتن ندیده برای خوبی

 ببینه اسیب

 

 دونیمگر برش نمیتونیم ماهم  و میشه پنهان همیشه برای اتشکده 

 بین زا امونمخانواده.....این بجز امونپیشینه تمام نابودی یعنی این و

 اون زا بخشی اشونهمه اما نمیدونن اینو بیرونن اون که اونهای میرن

 میشن نابود اونهاهم شدنش هانپن و اتشکده نابودی با و ان جادو

 

 

 چی؟؟؟؟-

 

 شد بلند همزمان تیرداد و من فریاد



 

 خوردیم پیوند باهم ما و اتشکده درسته شنیدید که چیزی-

 شد؟ قدرت افسون دچار مهران چرا کنیمی فکر

 کاشت و طلسم این بذر خودش اون

 ینهپیشی حافظ که اتشکده یک داشتن برای خودخواهیش با مهران

 کنن پیاده اون روی رو قدرت طلسم که کرد ایجاد و درز ینا ماست

 همین برای بود اتشکده جادو اسیر مهران کنهمی پیدا و جادو جادو

 جادویی ارتعاشات مهران چون ساختن خونش با رو گردنبندها اون

 ....داشت

 

 دهآتشک یک توی ما پیشینه و اداب حفظ برای خودخواهیش با اون

 شن تباه اون از بعد ینسلها شد باعث مخفی

 ما یفتهب اتفاقی براش داریان اگر باشی محافظ محافظ باید تو االنم

 زا رگی که کس هر میمیریم باشیم مکانی هر و زمان  هر توی رسما

 میمیره باشه داشته مهران خون



 نابود هستی از همیشه برای و میشه منقرض کامال نسلش

 ی؟میشهمتوجه

 

 ددا تکون سری فقط تیرداد

 کنممی حفاظت داریان از جونم با-

 

 

 به ام برگردون برای.... ممکنه بسته چند بگیری خون ازم میخوام-

 ریزف و اونها کن استفاده خودم خون از و باشه احتیاج بیشتری خون

 کن

 

 چشم-

 

 تیرداد؟ نه مگه تونیمی تو-

 

 



 رتونیممنتظ داریان و من میام بر مسئولیت این پس از باشید مطمئن-

 نم و داره زندگی این رسم آموختن برای قابل استادی به نیاز اون

 کنید کمکم فرزندانمم تربیت توی شما بودم امیدوار

 

 

 ....ولی بیام کنممی سعی-

 

 

 .....نیارید وسط رو منفی منطق لطفا میکنم خواهش-

 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

 «کلدانای»-

 

 روز»

 «اول-

 

 ونخ دادن دست زا با که بود مردانی تیمار فکر در مدت تمام تیرداد

 شدن زمین بر آوار تنشان

 

 میاد؟ بر ازم کاری چه-

 

  روحش و جسم سهراب عشق اگر داد مرد بلند قامت به را نگاهش

 میشد ایکان همچو مرد عاشق کردنمی  اسیر را

 

 ....تهران برگرده بگید آیهان به-



 

 به و ها بچه باید هم تنهاستما دست صاحبه دادشه پیش بره

 .کنیم رسیدگی وضعیتشون به و  ببریم صلیا ساختمون

 

 

 ..... و امد کمکش به سرعت به االنایکان باشه-

 

 بعد ساعتی

 دهش آماده پیش از تخت شدشش سالن وارد بدست سینی تیرداد

 زندگیش مردان از بود پر حاال

 بودن شدن تقویت حال در خونی و قندی های سرم با که مردانی

 .باشند داشته جانی دیگر هفته دو برای تا

 

 چیه؟ اینها-

 



 

 ....نهک جبران و بدن خون که چیزی هر کبابی بره گوشت.....جیگر-

 

 باشه مناسب اینها کردم فکر

 کنم کمک منم بده عالین-

 

 

 ...نیست؟ بهتر بخورن نون بدون نظرم به-

 

 کنم کمک بدمن عالیه-

 

 باشه-

 

 ....هاتچشم ریختن رو خون پسرها....وقتی

 



 !شد؟ قرمز-

 

 آره-

 

 نهروز جدیدا البته دارم خون به اشتیاق و تیرداد ام دورگه یک من-

 شده بیدار توم هم آشامی خون های

 

 بد؟ یا خوبه این-

 

 مزخرفه-

 

 مزخرف؟ چرا-

 

 ....است گرگینه ایهان-

 



 

 خب-

 هم دشمن میشیم آشام خون بشم من-

 واقعا؟ اوه-

 

 آره-

 !نیست؟ راهی-

 

 

 ....هست راه کی همیشه عجایبه از پر دنیا این میدونه کی-

 

 ایستادن هاتخت کنار هم پای هم

 بخور جیگر یکم پاشو کامدین-

 ....مامانم و بابا-

 



 در کنان رقص اش شده سفید هایلب میان از پسرک ارام نجوای

 نشست داد تیر گوش

 

 

 ....رفتن-

 

 برمیگردن؟؟؟؟-

 

 برمیگردن؟؟؟؟-

 

 شنظری دبلن تمام با تیرداد اما بود نه یا آره یک سئوال این جواب

 تیدش نکردن باز هرگز اس ممکن نه بگوید گرانه واقع نمیتوانست

 دنبو نه این تمام ته من اما نه بدهند نجات را برادرت نتوانن اصال

 ......بیایند شاید امیدوارم ها

 

 آره کرد زمزمه صدا بی پس



 

 ردو همونقدر سخت همونقدر بود قیامت اجرای مثل.... انها برگشت

 ...... ممکن اما

 

 «دومروز»

 

 

 نشد؟ خبری-

 

 بود بهتر حالشان دیروز به نسبت کرد نجوا را کلمات حال بی رایان

 را ودب شده هایشانرگ جان نوش که خونی بسته چند آن اگر البته

 .یافتمی بهبود حالشان باید بگیرید نظر در هم

 

 

 اونجا؟ تلفن-



 

 یدیم؟رس بفرستن پیغام برنامه کبوتر با برات داری توقع نکنه

 

 

 نبود داداش زن و داداش که منظورم گفتم چیزی یه حاال خب-

 شد چی دادشه

 دوخت چشم آریامنه پسران بحث به و کرد خنده تک ایکان

 

 محبت و داشت را آیهان فقط همیشه که اوی برای ارتباط این درک

 .بود سخت نمیشد، دریغ او از وقت هیچ برادرش

 

 

 .....شده سیاه بازم سنگ یعنی خوبه دادشه-

 

 ....چی یعنی-



 

 بمونیم منتظر باید نکردن کاری هنوز انگار یعنی-

 شدن سیاه روند کنه کاری بگید جادوگرتون به میتونید ایکان اقا

 بشه؟ کند سنگ

 

 بانز به امید وادی از کلماتی بلکه تا مرد دهان به دوختن چشم همه

 ...... و آورد

 

 «سومروز»

 

 «قبل سال ایران»

 

 «نآرشا»

 

 کردم باز رو هامپلک الی زور به بود قفل بدنم و کشیدمی تیر سرم

 دادم اطراف به رو تارم نگاه و



 

 گشودین؟ چشم سرورم-

 

 م؟....جا....ک....من-

 

 من سرای در-

 

 .انداختم اطرافم ساده یخونه به نگاهی

 همین؟ همش ظرف تا چند و گلیم یک کوزه چندتا

 

 

 پی در نیز من یافتاده زمین بر اسب از که دیدند را شما من بانوی-

 است؟ خوش حالتان رافرستادم فرزندم یارانتان

 

 



 ن....را....ی-

 

 

 اسیپ تا و رفته پرسپولیس به آوردنشان برای پسرم اشک آری-

 گشت خواهد باز دگر

 شم بلند جام از کردم بودیدسعی خفه را پیشینش روز و دیروز

 اما خوابم روز سه من دایخ وای روز دو یعنی پیشین روز و دیروز-

 چرا؟

 

 نای گهمی چی سرورمسرور ندارید رخسار به رنگ که برنخیزید-

 !کجاست؟ اینجا اصال کیم؟ من مرد

 

 

 کیم؟ من میشناسید؟ رو من شما-

 

 ......شما-



 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 «ساریکا»

 

 



 عه عه زنیکه کن ولم میگم-

 

 در که میمادا من خدمت در نهاده شویم را تو ام تو با میروی کجا-

 ببینم رفتاری تو از نباید کردن خدمت جز هستی من سرای

 

 ندیده خیر افتادم گیر عجب چی بدبختی چی کشک چی خدمت

 

 

 هب اخه کردی اسیرم روزه سه چی؟ کشک چی خدمت کن ولم بابا-

 کن ولم شاهدختم خودم من باشم خدمه میخوره من قیافه و ریخت

 سگ توله

 

 تا کردم باز چشم سلیطه زن این خونه حیاط تو که پیش روز سه از

 برام شوهرم که هستی خدمتکاری تو میگه و دنبالمه سایه مثل  االن

 خورهمی خدمتکارا به من کجایی مجنون اخه فرستاده

 کردم کم کیلو ده روز سه این تو کشید کار ازم بس از



 لباس بشوریا ظرف یا

 خرهمی اتو خونه کل تنم لباسای من خراب اخه بده ماساژ و بدنش یا

 کنهمی ول

 که زد تهمت بهم دید لباس اون توی و من تا چون سابقم لباس البته

 ادهس لباس با و من ابریشمی ناز لباس و دزدیدم پیشش از و لباس

 .کرد عوض خدمه

 

 دویدم دروازه سمت به و دادم هلش محکم قدرت تمام با 

 

 

 بگیرید را او گریخت بگییریدش-

 

 

 خانم بوزینه باش الخی همین به آش-

 کردم دویدن به شروع کردم قرض دوتا داشتم پا دو



 پس وارد عمدا و  واینستادم من اما اومدن می دنبالم نگهبان چندتا

 ندچ ایستادم زنان نفس نفس دویدن دقیقه ده از شدمبلد ها کوچه

 .مش گور و گم توش میتونستم راحت و بود بازار تر اونطرف قدم

 

 نبالمد کردم فرار که پریروزم دیدم و ها نگهبان و برگشتم عقب به 

 داد و کردم دویدن به شروع دوباره انداخت گیرم همینجا اومدن

 زدم

 

 

 دنبالم نیا رفت نفسم دیگه کنید ولم خدا ای-

 طرف هب و برداشتم رو میوه سبد سریع افتاد ها میوه گاری به چشمم

 پیچیدم بعدی یکوچه داخل و کردم پرت نگهبان

 

 گرفتم پناه دیوار کنار و شدم واردش سریع دالون یک دیدن با

 

 



 بندهات جون ترو بده نجاتم خدایا-

 بشنوم پاشونو صدای بودم منتظر میزدم پچ لب زیر

 

 

 گریخت؟ کجا به-

 

 

 کرد خواهد بند به مارا بانو شکبی نمیدانم-

 

 یافیتمش شاید برویم سو این از-

 

 .....برویم-

 

 تیدس که گرفتم دمی خوشحال ندیدنشون با و کشیدم سرک آروم

 .نشست ام شونه روی



 ........و برگشتم لرز با

 

 

 امباه که بود دختر یک من روی روبه دقیقا است؟ اینه! منم؟ هین-

 ها؟ سیب یک شبیه بود شده نصف وسط از

 به که سبیه مثل بهت شباهت نظر از دختره نگو پرت و چرت)......

 باشه شده تقسیم مساوی تیکه دو

 

 ( وجدانم گفتم و همین دقیقا اره-

 

 

 آنجا؟....... شنیدم صدای-

 

 شد کشیده دستم که بودم دیدم که چیزی شوک تو هنوز

 



 سو این از-

 پاشون صدای هم بالفاصله و اومد مرد چند فریاد صدای

 

 میمانی؟ من سان به چرا کیستی تو-

 اورد در شوک از و من دخترک ظریف صدای

 

 ... من.....من-

 

 

 بیا سو این از-

 اردو اون  شدیم کوچه پس یک داخل اینکه تا میدویدم پاش به پا

 قبع از....بشم وارد اینکه از قبل برگشته بخت من و شد خونه یک

 شدم کشیده

 اننگهب مرد دوتا همون کردم نگاه عذاب هایآیه این به بیچارگی با

 !!!!بودن

 



 گریختی؟ ما دست از-

 

 یدپیچ کوچه داخل بلندی ینعره صدای نمبز حرفی اینکه از قبل

 

 ..... هایتدست چگونه بکش را دستت-

 گاهن بود ایستاده روم به رو که مردی به باز دهان با خبره چه اینجا

 کردم

 !سپهان؟

 

 پرسپولیس؟ توی اینجا

 

 

 ....بگو را نشان نام کیستی-

 

 :پرسید سپهان از رو این ها نگهبان از یکی



 

 آپامه همسرم بانو آن و هستم کیاراد شوریآ دژ یفرمانده من-

 .است

 

 ....زن زنشم من من

 

! کارنه؟ بزرگ عموی اون آشوریه؟ دژ فرمانده کیاراد اون گفت چی

 ....اونم؟ از قبل یا کوروش دوران من یعنی این من خدای

 

 

 ماست بانوی خدمتگذار اون مگو یاوه-

 !.....من؟ گویم؟می یاوه من-

 

 سنگ هم در های اخم و مشکی نگاه با و اومد جلو خشم با کیاراد

 .آورد بیرون لباسش از و نشانی

 



 

 من ماا میشنیدم و مرد دو نباشدصدای راستی به نشانش و نام شاید-

 بودم کیاراد هم در نگاه و هااخم مات

 

 

 کیست؟ زن این گوییمی درستی به اگر-

 

 پدرش امن ماست یبرگزیده بانوی و سوم خاندان از آپامه بانو او-

 .....است زادان برادرش نام و بزرگمهر

 

 شاید الاص کردم سکته ایستاده شایدم کردم کپ بگم میتونم فقط

 !.....ندارم؟ خبر خودم روحمه این مردم

 

 اشه؟ عمه شبیه اریانا یعنی

 



 مجلو کردم فکر همین برای دیدم دالون تو که زنیه همون اشم عمه

 نگاه اطحی به محسوس نا بودیم هم شبیه شدیدا چون گذاشتنم آینه

 کوفیته؟ حیاط اون تو زنت بگم کنمنمی باز دهنمو چرا کردم

 

 رخدمتکا عنوان به و من بازم بگم اینو اگه اینکه خاطر به مسلما

 ......خانم سلیطه اون خونه میبرن

 

 سرباز از بود شده پر ورمون دور که اومدم در فکر از وقتی

 

 غرید ها نگهبان ونا به رو ها سرباز از یکی

 

 دیداده را آشوری شاپور به گستاخی یاجازه خود به شما چگونه-

 !کرده؟ زیادی  تنتان بر سرتان

 چنان داوم سمتم به و شد متوجه کیاراد که رفتم عقب قدمی ترسیده

 نالیدم لب زیر که زد چنگ رو بازوم

 



 

 مرگ تنها جوابش گستاخی این بانو کردی همگان یسخره مرا-

 ....مرگ و تاس

 

 ریختم اشک اراده بی فیل حضرت یا بکشه رو من میخواد! مرگ؟

 و گوریه کدوم شوهرم نمیدونم وقتی کنممی چیکار اینجا احمق من

 میده؟ جون داره پسرم

 

 اب و  انداختم ها سرباز و ها نگهبان به بعد و در به نگاهمو آخرین

 .شدم پنهان کیاراد و پشت و بستم چشم درد

 

 سئوال از بود پر مغزم

 

 آریانا پدر زادان خواهر و آشوری شاهزاده آپامه؟ و کیاراد

 

 .......عنیی این منه شبیه که یآپامه و برادرمه شبیه عینا که کیارادی



 

 یعنی؟؟؟؟؟؟؟؟

 ینوه نوهی ینوه من یعنی منن؟ اجداد دوتا این روزگار بهت لعنت

 جدمه؟ جد جد جد جد عموی پسرکارن و کارنم؟ عموی..... و

 

 اییج به جا حتی نه کارن با دیدارم نه نبوده اتفاقی چیز هیچ پس

 شده؟ جا به جا جدم دایی دختر با من روح اصل در اریانا و من روح

 است شده حساب چیز همه یعنی این

 هچ! دوتاست؟ این خون اون باشه مبرا که نیست خونی پاک خون

 !اینجا؟ خبره

 .بست چشم کنان ناله و کشید سوت اطالعت حجم این از مغزم

 مهران به ربطی یک کیاراد حتما پس داره ربط هم به چیز همه اگر

 گیخانواد ارتباط خاطر به بودند دوست اتانس و کارن داره؟ اتانس و

 داشتن؟ فامیلی نسبت یا بودن؟ ارتباط در باهم

 ممکنه داره ارشان خانواده به ربطی یک کیاراد حتما همینه اره 

 دیگه؟ کنم پیدا شوهرمم طوریاین



 

 کنم؟ پیدا و ارشان میتونم برم باهاش اگر

 یکس شد باعث کیاراد وجود زدم لبخند خوشحال میتونم مطمئنا

 نبینه لبخندمو

 با تندرف  افکنه سر نگهبان تا دو اون و شد حل مسائل اینکه از بعد

 ااق بگم کنم باز دهن خواستم تا اومدم بیرون سنگرم از خوشحالی

 داخل از و من خشم با کیاراد شده قایم اونجا زنت نیستم زنت من

 کرد ارابه سوار و کشید بیرون کوچه

 

 

 .....مانیمی خانه در تو پس زین-

 

 اهمنگ که بزنم حرف  تا کردم باز و دهنم و کردم نگاهش تخسی با

 .شدم مدهوش و اطراف به افتاد

 



 من کردممی گاهن و اطراف گیجی با فقط نمیشنیدم و هاشحرف

 فردوسه؟ بهشت اینجا خدایا اینجا و ندیدم و پرسپولیس

 

 بین دمش محو که بود زیبا قدری به نشدنی توصیف و باشکوه زیبا

 ....هاشنگار و نقش

 

 اومدم پایین ارابه از کیاراد کمک رسیدیمبا بزرگی عمارت به وقتی

 .رفتیم ورودی سمت به و

 

 

 شدنمان هم با شب از و آورده در همگان سخره به مرا زن یک-

 ....گریخته

 

 کرده؟ فرار عروس حجله از دختره شت

 .بود شده الل انگار زبونم کردم نگاه کیاراد به ترسیده

 



 

 بانو؟ کجاست درازت زبان-

 

 اون هب برمگردونه نیستم زنش اصال من بفهمه بگم چیزی ترسیدم

 نه؟کمی باور حرفمو کی کرده فرار زنش معلومه بعدم خونه

 

 قاتا یک داخل رو من و گرفت نفسی کفری که دزدیم نگاه فقط

 کرد پرت

 

 

 دتب برکردار که مادامی کردی چه بدانی که پاسی تا مانیمی اینجا-

 نبرو سرا از پا  نیاندیشیدی کردی که انچه بر و اینشده روشن

 نهاد نخواهی

 و بست در و کرد پرت صورتم توی رو کلمات خشم با کیاراد

 کرد قفل هم اصلهبالف

 



 رفتم در طرف به دو با شدم بدبخت رسما وای  وای کرد قفل

 

 کردی قفل درو دروچرا این کن باز لعنتی-

 کنه باز و در این یکی

 روت باز و در خونهکیاراد اون توی رفت زنت نیستم زنت اصال من

 .... شده دیر کیاراد کن باز و در بیا دارم کار من کیاراد خدا

 

 برم ایدب من کن باز بیا جدت سر رو تو سپهان کن باز و در ابی کیاراد

 ......دنبال

 

 کردم زمزمه لب زیر زدمو چنبره در پشت گریه با

 ترو یدکن باز و در این پسرم قاتل دنبال شوهرم دنبال برم باید من-

 .......خدا

 

 «آرشان»

 



 

 ایمآمده اینجا به  سرورمان پی در ما-

 

 

 است خوش نا رشروزگا اما سراست در او-

 

 شویم داخل بگذار-

 

 کنم باز هاموچشم شدم باعث مختلف ها صدا

 

 

 ۲۷ شاید بود من از تر جوون خیلی شد اتاق وارد قامتی بلند مرد-

 سال ۲۱ یا بود سالش

 هستم پیشکارتان سرورم-

 کیه؟ پیشکارم



 

 سرورم؟ گفت بهم ببینم واستا

 

 کی؟-

 

 

 ندارید؟ یاد به  مرا پیشکارتان -

 

 ....من استشر نه-

 

 ام؟ کی من

 

 

 ندارید؟ یاد به را نشانتان و نام شما-

 



 

 وراند نباید االن اممگه شاه  یفرمانده  من میگه مرد پیر این اما نه-

 باشه؟ روحانی حکومت

 

 گفتن با اخر در و زد پلک بار چند مرد

 

 

 .آورد بیرون کومه از و ببیندمن را شما طبیب تا بیاید من با-

 

 نیست تهران شبیه  اصال اینجا زدم پلک فقط بیرون یفضا دیدن با

 نیست؟ هم روستا یک شبیه حتی اینجا

 

 کجاییم؟ ما-

 کردستانه؟ اینجا

 



 

 !ه؟کشت مجنون خورده که یضربه ان با گویی سرورم گویدمی چه-

 

 و کشهب رو شمشیرش پیشکارم شد باعث و گفت پیرمرد اون و این

 داره نگه گردنش زیر

 

 

 ....گوییمی چه بدان-

 شمشیر؟

 یدمکش اش تیغه لبه و دستم و شدم نزدیک مبهوت شمشیره واقعا

 

 تیزه-

 خدا خود یا واقعیه این

 ایستادم عقب ترسیده

 



 

 !سرورم؟-

 میزن؟ حرف اینجوری چرا خدایا

 .....یعنی اینها

 

 تموم داری شمشیر فصل مگه ان دیونه مردم هستم جایی هر من

 که اتمه بمب قرن االن نشد

 و خر و ارابه تا چند با خشتی روستای یک انداختم اطراف به اهینگ

 میچریدند دورتر کمی که گوسفند و گاو

 فقط بودم داخلش که یخونه پشت در دم اسب و سوار تا چند و

 بود جنگل

 

 فیش یخونه هیچ بوم روی تکنولوژی حتی نه بود ماشین از خبری نه

 ندارن؟ تلوزیون یعنی نبود انتن و

 



 ینا چرا اینها کردمووو بررسی تنشونو های لباس و  زدم پلک فقط

 پوشیدن؟ لباس شکلی

 اومد طرفم به که پیشکارم

 دویدم جنگل طرف به کردم قرض هم پا دو داشتم پا دو 

 

 خونه دیونه یک شایدم افتادم گیر سینمایی شهرک توی کنم فکر

 یشترب نیست امکانات بی اونقدر هم سینمایی شهرک توی واال است

 تیمارستانه شبیه

 

 پشت سرورم سرورم صدای و کشیدمی تیر سرم کردم فرار فقط

 نایستادم وای شرایطی هیچ تحت من اما بود مخ رو و سرم

 چیکار بودم؟داشتم کجا بار آخرین آوردن کجا و من هاعوضی

 آوردم در اینجا از سر چطور اصال کردممی

 ادفری و پا نموندصدای برام نفسی دیگه اما دویدم چقدر نمیدونم

 .رفتم باال دیدم که درختی اولین از اومدسریعمی همچنان

 



 شاخه روی همونجا احتیاط گذشتنبرای درخت زیر از سوارها اسب

 .نشستم

 

 تر لندب بودم روش که بشندرختی دور اونها هم بیاد باال نفسم هم تا

 شمچ که جایی تا انداختم اطراف به نگاهی همین برای بود بقیه از

 لجنگ اینجور ایران مگه اصال کجاست اینجا بود درخت میکرد کار

 داره؟  هم های

 

 از که  شدممی نزدیک عصر به و شدمی خنگ کم کم داشت هوا

 ودمب خسته هم افتادم راه روستا عکس طرف به اومدم  پایین درخت

 نمدونمی که جنگل یک داخل رو شب نمیتونستم اما  گرسنه هم و

 بمونم داره چی و کجاست

 با خاکی جاده رسیدم جاده یک به رفتن راه ساعت چند از بعد

 کشیدم فریاد هایحالیخوش

 

 



 مرد؟ بریم طرف کدوم حاال خب-

 پلیس دارها برم شایدم کنم پیدا تلفن یک و برسم شهر به بشه شاید

 

 هام لباس به کنمنگاهی پیدا رو ام خانواده کنن کمکم میتونن اونها

 این مردهای شبیه لباسم چرا چی هر یا شدم؟ گم من اگر انداختم

 است؟ منطقه

 

 ....اومدم تفریح برای همینه اره اومدم تفریح برای احتماال

 

 پوشم؟ می محلی های لباس من اما

  ناخوداگاهم گرچه دیگه پوشممی حتما دادم تکون سری تردید با

 محاله کشیدمی جیغ

 

 ....سمتی یه بریم بیا خب خب-

 کردم نگاه سرم پشت بودبه اینجا ستارو

 



 

 روبغ راستم طرف به داشت انداختمخورشید اسمون به خبنگاهی-

 کرد؟می

 ....میره غرب به و میاد شرق از خورشید

 

 برم؟ طرف کدوم حاال  چی؟ یعنی این خب

 !....هستم؟ نیستم بلد خونی نقشه اصال من

 نیست یادم االن اما بودم شاید

 

 به ای بلخره کردم رفتن راه به شروع چپم سمت به تردید  و دعا با

 چیزی شهری به یا میرسم روستا اون

 

 نچندی که بود نگذشته شدم جاده وارد اینکه از ساعتم یک هنوز

  درخت از عاری منطقه یک داخل جاده کنار که دیدم اسب و چادر

 .بود کرده اتراق

 



 داختمان رهاچاد به نگاهی و ایستادم درخت نزدیکترین پشت سریع

 بخ من هایلباس شبیه دقیقا داشتن غریب عجیب های لباس همه

 بودن دنبالم که سوارای اون با اینها ممکنه ندیدم اشنایی قیافه هیچ

 کنن؟ فرق

 هب احتیاط با اشنای یا شباهت ندیدن با و کشیدم سرک بار چند

 رفتم سمتشون

 

  یشات عجیب  چیزی با میکرد سعی و بود هاچوب نزدیکی که مردی

 ایستاد دیدنم با کنه روشن رو

 

 کیستی؟ تو-

 

 :گفتم داشت وجود من در که تالشی تمام با

 

 مسافرم-

 



 کرد نگاهم غریب عجیب و کرد کج گردن

 .....شاهپور-

 

 ناو گفت چیزی گوشش دم دیدم کرد صدا و کسی و زد فریاد مرد

 خوشپوش مردی بعد دقیقه چند  و رفت چادری طرف به هم پسرک

 شد خارج چادر از پوش شیک و

 .بود چشم توی سرش روی ینقره باریک تاج  و بلند موهای

 

 

 شده؟ چه-

 

 اینجاست پارسی شاه فرمانده شاهپور،-

 رماندهف این کیه یعنی قبرت به تف دادم قورت دهنمو اب استرس با

 فیلمه همه اینها اصال شاید گرفتن اشتباه اون جای و من که

 

 



 لباس باشم جدی کردم سعی کرد تماشام اخم اب و اومد جلو مرد-

 یکیه؟ ام یرتبه منه مثل اون یعنی بود من مال شبیه دقیقا تنش های

 قابل مه فاصله این از که کیفیت بی های پارچه با های لباس بقیه اخه

 من؟ و اون اما بودن کرده تن بود تشخیص

 

 

 کنی؟می چه اینجا  فرمانده-

 

 ....شدم جدا اهانمهمر یعنی.... دوستانم از-

 

 !پرسپولیس؟ یا رویمی پارس به-

 

 ......دوران  توی شهری.....  شهری اسم و بود تیم اسم پرسپولیس

 نداره امکان این نه

 پرسپولیس-

 



 

 کنیمی همراهی مرا راه این در تو که ماست برای افتخار این پس-

 

 ام شانه دور دست و اومد سمتم به مرد دادم تکون سری فقط

 ....... برد بود اومده ازش که چادری همون داخل به و ختاندا

 

! کیه؟ که هم پارسی شاه استخب شاهزاده یک یعنی شاهپور

 ......کمبوجیه شایدم انشان یا کوروش

 توی گهم اما خوابم شاید شدم دیونه منم اینکه یا فیلمه یک این واقعا

 ..... میشی گرسنه و خسته خواب

 

 نیست؟ یادم فامیلم و اسم چرا

 اومدم کجا از هستم کی بود یادم کاش

 کردم نگاه چادر به و دادم تکون سری عصبی

 بود تر مجلل خونه یک که چادری

 .....و بودن زمین کف های پوستین تخت،



 ایم؟دره جهنم چه تو دقیقا من

 

 «سومروزپایان»

 «چهارمروز»

 

 شمچ بدنم به سختی جسم  برخورد  و فشار و چیزی کُند حرکت با

 کردم باز

 !بودم؟ در پشت....کردم نگاه و اطراف گیج و

 برد خوابم در پشت سر آخر که کردم گریه اونقدر دیشب

 

 

 !بود؟ سپهان راصدای در بگشا-

 انداختم اطراف به نگاهی

 

 .....ارشان و من مرگ، خنجر پرسپولیس،! آپامه؟ اتاق



 بریده های دست و ها پسر

 گرفتم هفاصل در از سریع کشید تیر هلومپ داد در به که یدیگه هل با

 :گفتم بلند

 

 خبرته چه کَندی و ام کلیه-

 

 یه هم سرش پشت شد اتاق وارد هم در های اخم همون با سپهان

 های لباس از بود گردنش تو کمر تا سرش که فنچ میزه ریزه دختره

 خدمتکاره فهمیدم راحتی به اش ساده

 

 

 !بودی؟ خفته اینجا-

 دادم سپهان دست اشاره به و گرفتم دخترک از نگاه

 

 آره-

 



 !ی؟بوده گریختن فکر در باز-

 

 کنم بازش میکردم سعی داشتم فقط بود کجا گریختن نه-

 

 و رفتمگ نیشگون پام رون از بیچارگی با گفتم من که بود چیاین

 دوتا ۲۳ که زدم زل بهش کردمجوری باز کیاراد برای نیشمو

 ببینه دندونمو

 داد تکون سر فقط تاسف و اخم با کیاراد

 

 

 وبیپایک برای را او و رسان یاری خویشتن آراستن در بانویت به-

 کردم نگاه بهشون سازگیج مهیا شبانگاه

 االنم اونم! پایکوبی؟ چی

 !پایکوبی؟-

 

 آری-



 

 !پایکوبی؟ کدوم-

 

 :گفت اخم با و اومد جلو قدمی کیاراد

 

 !شده؟ چه را تو بودی سرا از برون که دم آن-

 وار زمزمه و کنم جور جمع و خودم که شد باعث مشکوکش نگاه

 بگم

 

 

 .....چی.....هی-

 

 هایمانتن شدن یکی پایکوبی-

 !.....دید خواهیم انتظارمان در را بانویمان گشتیم که باز رویممی ما 

 



 کونت و سرم کو کو مثل شد باعث کیاراد بار خون نگاه و من سکوت

 بودم

 

 

 در را تو بگریزد ما بند از بار این باش بانویت پاسدار و خدمت در-

 کردخواهیم مرگ بند

 

 بیرون ام به کردن نگاه بدون هم بعد گفت، فنچ یدختره اون به اینو

 کرد بغلم یهو و اومد جلو قدم چند بستدختره و در و رفت

 

 خدمتکارها حاال تا کی از! نبود؟ خدمتکار این مگه انجا خبره چه

 کننمی بغل بانوشونو

 

 !ی؟بوده کجا پامهآ-

 

 .....من-



 

 تعجب با و شد جدا ازم سرعت به که کشید طول دقیقه چند فقط

 کرد تماشام

 

 !نیستی؟ آپامه...... تو کیستی تو-

 :ردمک نجوا بلند و فکرم! فهمید؟ کجا از این موند باز تعجب از دهنم

 

 !فهمیدی؟ کجا از-

 

 رادکیا به اگر ترسیدم واقعا بود شده گشاد شدیدا چشمم مردمک

 افتادم می دیگه شاالتان یه گیر و بیرون مینداخت عمارت از منو بگه

 از بهتر کی و دارم احتیاج کمک به ارشان کردن پیدا برای من

 !اجدادم؟

 

 !جادوگرانی؟ از کجاست آپامه کیستی تو-

 



 !چی؟ از-

 

 

 را راندگ مرگبار نگاهی با و کنندمی سحر که بابلیان.....جادوگران-

 .....دیوانه

 دیگه  دعا و... و جن احضار! بازیه؟ اجنه منظورش

 

 

 ....نیستم اونها از نه نه-

 

 .داری من بانوی چو رخی چگونه پس-

 .ندارد دیگر دُِختی اربابم شک بی

 

 



 یمندار اما داریم یعنی نداریم نصبت بانوت و من نداره که معلومه-

 خب امهآپ من.....فهمیدی.....چطوری.....تو کن ول میدونی اصال

 .....نیستم؟ آپامه! میدونی؟

 

 

 .....او آپامه پرسشیست چه دگر این-

 ستد حرکت با و کرد اش تنه باال به یاشاره تعجب کمال در دختره

 داد نشون رو هندونه دوتا

 

 

 ....تو اما است شهره اشراف هایزن میان پستان بزرگی  در او-

 !کیستی؟

 

 نشستم روش رفتم تخت سمت به تاسفم با

.... ما و است ممه سلطان جدمون اوف نداریم هم پمه ممه شانس بیا

 :گفتم و شدم ام احملقانه افکار بیخیال



 

 .....ساریکا یعنی.....آریانا من-

 

 ساریکا یا آتانس زن آریانا یکم؟ االن من واقعا بگم باید چی

!  هستیم؟ جدای هایادم مگه داره فرقی مگه ارشان یمعشوقه

 از آپامه برادر دختر کیم؟ من بگم بگم؟ چی اصال نه نه نه مسلما

 !ام؟ اینده

 

 !هاش؟ بچه نتیجه و ندیده و نویره یا

 حس که کردمی نگام جوری اومد نزدیکم شده تنگ هایچشم با زن

  زنهب دارم به آپامه به بودن شبیه جرم به و بزنه داد که االن کردم

 .گفتم بحث شدن عوض برای و فکر بدون

 

 

 !هستی؟ کی خودت وت اصال-

 



 

 هب چگونه و کیستی تو حال آپامه بانو یار و خدمتگذار  آدونیس-

 !کجاست؟ بانو امدی اینجای

 

 

 اونو کردممی فرار داشتم من آدونیس کجاست بانوت نمیدونم-

 رگی من و سیاه هایکنگره با خونه یک توی رفت اون بعد و دیدم

 ....بعد خب و مهست زنش من کرد فکر اون و  افتادمو کیاراد

 

 !گویی؟می سخن اینگونه به چرا-

 

 !چگونه؟-

 

 ..... و بیگانه-

 

 



 کنم رسانی بروز کشهمی طول گذشته میام وقت هر من خب اها-

 !نه؟ مگه دیگه میفهمی حرفامو اینه مهم نده اهمیت تو خودمو

 

 !طلبم؟می پوزش-

 

 گرفتم نفس کالفه و کردم آدونیس تنگ هایچشم به نگاهی

 

 !کنیم؟ پیدا تو بانو کنی کمک تونیمی نیست چیزی-

 

 با ناو اگر جاش سر برگرده باید اون و  بیرون برم اینجا از باید من

 یعنی بیارن بچه نتونن اگر و یوخ مچه بچه یعنی نکنه ازدواج کیاراد

 اما کرده فرار چرا آپامه نمیدونم من میفهمی؟ نمیام وقت هیچ من

 .کنیم پیداش کن ککم برم باید منم برگرده باید

 

 



 رب که آنچا از هیچ و گوییمی سخن زبانی چه به تو نمیدانیم ما -

 آوردی زبان

 !ی؟دیده کجا در را آپامه بانو گفتید.....نفهمیدیم 

 

 ۳۰۲۲ افتادم من میشن زیاد شدن کم جای به دردسرام از اینم بیا

 همفن زبون گیج خدمتگار یک به حالت و جدم جای به اونم قبل سال

 :گفتم و کردم خالی هامو ریه داخل هوای دل ته از افتادم گیر

 

 نه خانه یک وارد  اون ام دیده گریختن هنگام.... فرار وقت اونو-

 !چیه؟ گنگره میدونی داشت کنگره که شد سرای یعنی

 :گفتم و کردم هاللی نیم و دستم

 

 !میدونی؟ سیاه سنگ از بود سیاه ولی خونه در روی اینها از-

 

 !گم؟می چی فهمیمی

 



 

 !گویی؟می را کِی سخندان یخانه گویی آری....آ-

 

 !....ها؟-

 

 !آتانسه؟ زمان یلهجه از غلیظتر اینها یلهجه چرا چیه سخندان

 دیگه شاه یعنی کی

 

 

 باید واقعا من آپامه؟ دنبال میری حاال.....میگی که همینی کنم فکر-

 ..... اون و نیستم کیاراد همسر من برم

 

 

 زیندبرگ همسری به را تو و کند پیمان تو با امشب میخواهد رورمس-

 را آپامه......نه که را تو



 شوی یعنی دارم شوهر....من ببین من کن پیداش-

 

 

 !داری؟ شوی-

 لعنتی بخونم و تعجب نگاهش از راحت میتونستم

 آره-

 !کجاست؟ او-

 

 

 ودمب گیج منم بود کردمگیج گم رو اون من و اومدیم شهر این به ما-

 گیج واقعا

 

 آدونیس-

 

 دارم فشار محکم و گرفتم هاشودست



 نمیدونم کنممی التماست....کنممی خواهش کن پیدا و آپامه-

 شبه و گرفتم رو دستش محکم و زدم زانو پاهاش مقابل زمین روی

 .کردم التماس

 

 

 کن پیداش-

 !خب؟

 

 راهانیده شاهپور بند از تو زودی به مباش آشفته یابممی را او-

 .......شویمی

 

 اقات از لبخند با و کرد نوازش رو دستم آدونیس زدم لبخند بهش

 بیرون زد

 نم کنم گریه میخواست دلم کردم پاک رو هاماشک و شدنم تنها با

 باشیم یاومد اشتباه زمان تو نکنه کجاییم ما اصال بودم ارشان بیتاب

 !خوبه؟ دادشه حال کجاست شمعون کجاست خنجر اصال



 

 و رشانا بتونم تا برم اینجا از اول باید من کنم فکر نداشتم تفرص

 ..... کنه پیدا و آپامه بتونه آدونیس نیستم مطمئن کنم پیدا

 

 «آرشان»

 

 ی؟خفته آرامی به را دوش-

 

 آری-

 دست به ام خسته تن که بود خوبی و راحت جای اونقدر دیشب

 من نمک فکر خب که داشتم فرصت اونقدر طرفی از بسپارتم خواب

 کیم ندارم یاد به

 جزوی پس کردم زندگی و بودم مردم این با من که یادمه خوب اما

 گانه چند هم شاید گانه دو حس یک دونمنمی چطوری اما اونهام از

 زبونشونو راحتی به درگمی سر حس آشنا و غریبه حس دارم

 بزنم حرف میتونم و میفهمم



 

 به اختیار بی میزدم حرف دمر اون با داشتم که فهمیدم وقتی اینو 

 منه وجود و سرشت از بخشی این انگار اومد در اون گویش و لهجه

 تاثیر بی ندارم کسی به نصبت هم  ترس و غریبگی حس من اینکه

 نیست

 

 

 !یار؟ بی و تنها یفرمانده!  کاریست؟ چه پرسپولیس را تو-

 

 روممی یارانم پی در-

 تنهایی به-

 

 !باشد؟ یار به نیاز چه مرا-

 کشید آغوش به رو من فروتنی با و زد یقهقه مرد

 



 تو هک چرا بوده یار بخت را پارسیان همتا بی هستی شاهپوری تو-

 نداری همتای( زمین)سرای این در

 .....نیستم مرد اون من نفهمن کنه خدا زدم لبخند تنها

 روی از گفت مرد اون خورده تکون مغزم و باشم شاید میدونه کی

 گرفتم فراموشی حتما سپ افتادم اسب

 

 

 کردند مهیا رو تیز و پا تند اسبی برایت سربازانم-

 

 .شد نخواهد دور خاطرمان از هرگز نیک رفتار این-

 

 یجیگ البته و خوشحالی زدبا لبخند و.کرد لمس رو بازوم فقط مرد

 اچر شدم اگر! شدم؟ اسب سوار داشتم،قبال شدمدلهره اسب سوار

 از بود ایستاده چادرش دم کردم مرد به نگاهی میترسم؟ سگ مثل

 در  زدم اسب پهلو به پام با آروم و زدم لبخند دوباره ناچاری روی

 و دادم تکون مرد برای و  دستم کرد حرکت به شروع تعجب کمال



 که جوری گرفت سرعت دفعه این پهلوش به زدم دیگه بار یک

 مثل سبا بیام خودم به تا نیفتم که بزنم چنگ افسارشو شدم مجبور

 ......میدوید راه توی ها دیونه

 

 هایدروازه که بودیم راه تو ساعت چند و گذشت چقدر نمیدونم

 طرف هب و شدم پیاده اسب از گرفتم نفس اسودگی با  شد پیدا شهر

 ......و گرفت قرار مقابلم نیزه چند که رفتم باز دروازه

 «کلدانای»

 حال در روز همان

 

 

 !آوردینش؟-

 

 همدان میرسه دیگه ساعت یک از کمتر پترهلیکو  آره-

 

 



 دنبالش برو خوبه-

 

 اوکی-

 

 .گرفت آریانمش پسران از را ماتش نگاه مرد

 یالخ اینگونه کردمی جمع هم کنار را همه بیشتر حفاظت برای باید

 .بود جمع هم خودش

 

 ...آیکان-

 

 !شد؟ چی

 

 ترمدی رو استریل  اتاق میتونه! افتاده؟ راه سپهر میارنش دارن-

 !کنه؟

 



 

 االن بهش میگم آره-

 

 سهراب-

 !آیکان؟ شده چیزی-

 

 

 جادوی کمک با میخوام جادویه اینجا خاک میشه سیاه داره سنگ-

 کنیم کم و سرعت اینجا

 !هست؟ مشکلی خوبه که این خب-

 

 ..... باید-

 

 ......حرفش گفتن برای داشت تعلل

 



 !آیکان؟ شده چی-

 

 

 هسای جادوگر اینکه و روز چهار این توی نشده ارشان از خبری هیچ-

 شاید و بخورده بر مشکل به ممکنه کرده حس اطراف این شمعون

 .... شاید باشه گرفته فراموشی یا باشه دیده اسیب

 

 

 !برنگردن؟ ممکنه-

 .کند سکوت شد باعث سهراب یکهویی سئوال

 بیشتر ور امنیت باید برگردن یا و  بکشن رو شمعون نتونن ممکنه-

 ......اینکه و کنیم

 

! عدی؟ب نگهبان! کیه؟ بعدی وارث  بدونین اگر کرد کاری بشه شاید

 نارشا جون حفظ برای و کنیم حمایت بعدی محافظ از داریم نیاز ما

 .کنیم استفاده ازش



 

 

 بعدی؟؟؟ محافظ-

 

 !کیه؟ اون دیگه میدونی تو آره-

 

 نمیدونم.....راستش.....من-

 

 

 تویی خانواده رئیس میشه مگه-

 

 اینکه از اون بود داده دست از ما به  رو اعتمادش واخرا این ارشان-

 .نگفت چیز هیچی بهم کیه بعدیه محافظ

 

 



 ینکامد ممکنه باشید بعدی محافظ کدومتون هر ممکنه من خدایی-

 !ارشانه؟ پسر اون باشه

 

 ویالگ هیچ چون داریان حتی باشه کس هر تونهمی محافظ نمیدونم-

 ......ندار وراثتی

 

 ندشد خیره داریانی به دو هر و کرد نگاه ایکان به تبه با سهراب

 ......کردمی نقاشی زیر به سر خواهرش و برادر گهواره کنار که

 

 !داریانه؟-

 

 

 نه-

 

 داریانه سهراب-

 



 !باشه؟ داریان بعدی محافظ میدونی کجا از-

 

 .......اون-

 

 .......اون-

 

 از و حفاظت حلقه باید ببنده خون پیمان باید ندارم شک خودشه

 جوریاین بشه رها آتشکده بند از بتونه اون تا برداریم ارشان دوش

 داره برگشت برای بیشتری شانس

 

 نمک قربانی و اون باید من و محافظه من پسر میگی داری تو ایکان-

 !میگی؟ و این داری واقعا! بشه؟ خالص محافظین حلقه از ارشان تا

 

 

 نوانع به اون باید فقط بشه قربانی نیست قرار اما میگم اینو اره-

 .....کنیم جایگزین محافظ



 

 نداره امکان نه-

 

 رشانا که باشه شده باعث محافظت طلسم ممکنه نمیفهمی چرا تو -

 باشه اومده فرود دیگه زمان یک توی

 کنه بیمار اون ممکنه حتی

 زمان توی  االن چون و خورده پیوند اتشکده به اون نمیدونی مگه

 ینوا میتونی کنهمی دریافت داره جادو تمام اون است اتشکده ساخت

 !بفهمی؟

 بمیره بگیرهممکنه فراموشی بشهممکنه نابود ممکنه

 

 باشه مرده اصال شاید لعنتیه اتشکده اون بند اون چون

 

 

 پسرمه اون ایکان-

 



 عموت پسر فقط ارشان برادرته پدرته، مثل هم لعنتی مرد اون-

 میدونی اینو  خودتم نیست

 !باشه؟ دیگه کس اگر باشهن داریان اگر-

 کنهمم میگیره فرد اون بدن از قدرت چقدر محافظ جایگزین میدونی

 خونی عمنب یک چون گردونیم برشون نمیتونیم بکشهاینجوری اونو

 میدیم دست از و

 

 :گفت تلخ حقیقت این از خشمگین ایکان

 

 محافظ که کدوم هر داریم خون منبع هفت داریان وجود با االن ما-

 ......بشه جایگزین میتونه داریان باشن

 

 کرد ارزیابی را فرزندانش سهراب اخم پر نگاه

 

 .....اما بزارم رو جونم که داره ارزش اونقدر ارشان-

 



 

 اما-

 

 !شدی؟ پدر-

 

 شدم-

 

 

 مادرش پدر خودشو از اش بچه جون برای پدر یه میفهمی پس-

 رهمتمه پسرم باشه داشته پدر حکم برام ارشان اگر حتی میگذره؟

 میفهمی؟

 ......بس و داد  تکان سری تنها ایکان
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- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

 

 ایران»



 سال-

 قبل-

 «پرسپولیس-

 

 

 کجایی بانو-

 .....من بانوی

 

 آدونیس-

 درخشدب فضا تاریکی در سیاهش چشمان شد باعث زنی خفته صدای

 

 آپامه اینجایی-

 سرداب آن فضای و گرفتن آرام هم آغوش در دو هر بعد آریدمی-

 کردن گرم آغوشهایشان محبت با را سرد

 



 

 گریختی کجا به بانو-

 

 یردگ بر در مرا تنش اگر میدانی نیست جایی کیاراد سرای در مرا-

 در آشوری یشاهزاده آن مرگبار نگاه از تا گریختم مرد خواهم

 پارسی؟ دختر به چه را آشوری شاه باشم امان

 

 

 ....زن  ان کنی چه میخوایی-

 

 

 !تنیم؟ یک دو هر گویی داشت ما همچو رخی دیدی را او-

 

 .....آری-

 



 

 اهیش تخت بر و نشیند من جای بر میتواند نبود بیش گدایی او-

 .....سف به نیز ما باشد بانو شاه کیاراد

 

 

 پسر یک و آپامه دارد شوی او-

 کرده گویی گزافه-

 راسی و کرده گم را شویش ندارمگفت شکی سخنش راستی در-

 .اوست جستجوی در حال گشته

 

 ....برود کیاراد بستر  بر نمیتواند که میدانی

 

 کشت نخواهم باز قصر آن به من! آدونیس؟ کنم چه گویمی-

 

 



 مردیست او بدهی کیاراد به دل شده کنون تا میروی؟ کجا به-

 ....برازنده

 

 .پارسی من و آشوریت او-

 

 !دم؟ یا دارد شاخ-

 و آرمان در تن چن میدانی است شهر یشهره زیبای و برومندی در

 اویند؟ آرزوی

 

 همانان کش پیش-

 

 

 شاه کنون او! شده؟ زاده ماد مادری از هم کوروش دانیمی-

 .است حاکم اقوام تمامی بر او پارس شاه است پرسپولیس

 

 



 کیاراد....کیاراد است کوروش کوروش-

 

 نهمی شاهپور شاهپورست یک نیز او است کوروش دوست نیز او-

 بیایند اینجا به پدرانمان آنکه از پیش خاک

 

 نیست گفتارت به شنوا گوش مرا آدونیس-

 هب و نیست بند در همسرش گویممی و روممی کیاراد نزد باشد-

 است کوی این از گریختن فکر

 

 .کرد نخوایی اینگونه تو-

 

 

 زن ان به من اندیشیمی نشان و نام به تنها تو که مادامی.... چرا-

 افتاد پایم به ارادکی بند از ازادی برای که اندیشممی

 که آنچه از را پدرت قدرت میتواند که مردی بینی نمی را کیاراد تو

 ....کند بیشتر هست



 

 این بپروراند یملکه همچون را تو و دهد ارج را برادرت نشان و نام

 .....بینا نا چشمانی با هستی خودتت

 

 

 آشوریست او-

 

 

 تو ات میروم پدرت نزد باشد میخوایی پارسی است شاهپور یک او-

 آورد در پارسی نگهبان و سربازان از یکی ازدواج به را

 

 آشوریست او-

 

 

 تو ات میروم پدرت نزد باشد میخوایی پارسی است شاهپور یک او-

 آورد در پارسی نگهبانان و سربازان از یکی ازدواج به را



 

 

 ....دختر من.... من هم آن نگهبان-

 

 

 زا دختری کیستی؟ مگر  انزاد خواهر بزرگمهر دختر تو تو آری-

 پارس پدری و پارت مادری

 

 ...است آوازه و نام خواری خون به را اشوریان-

 

 

 تهگسیخ افسار هایپارت و مادها برابر در خاکشان از پاسداری اگر-

 میخوام اشوری شوی من نامیمی خواری خون را

 میخواهم نژاد ان از فرزندی

 



 

 آدونیس-

 زد صدا را مادرش از تر یصمیم دوست نام ناباور اپامه

 

 

 ویق مردیست او میستاید را تو کیاراد آپامه بگشا را هایتچشم-

 میزان هچ پارسی شاه میدانی کندمی پاسداری تو از او تنومند و هیکل

 !دارد؟ کیاراد گروی در دل

 خون از مردی میخوایی شکوهچه دارای و است محترم اینجا در او

 !پارسیان؟

 

 

 .....من-

 

 !بانو؟ چه تو-

 ....سرکشی این...دوری این کافیست



 

 

 .....من-

 :گفت و نداد بهش اندام عرض اجازه آپامه

 

 یارادک بستر به است قرار او هنگام شب میگردم باز زن آن نزد به-

 نز آن جانم از گذر با من وگرنه گردی باز میتوانی دم آن تا برود

 میرهانم بند از را

 

 

 !جانت؟-

 

 ....جانم آری-

 

 



 !کنی؟می چه نیامدم.....اگر-

 

 میگذارم گرو را جانم-

 

  انهخمی ان از غم از آکنده دلی با ادونیس و بست چشم درد با آپامه

 .گند دل

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

 

 

 !اومد؟-

 

 نیافتمش-

 

 . شدم بیچاره وای-

 

 

 بند از را تو نیامد اگر رسد فرا جشن بگذار مباش اندوهگین-

 میرهانم

 

 !چطوری؟-

 



 

 کن تن بر را این بیا شدنیست ماا دشوار بس راهش-

 

 «ساریکا»

 

 

 !اینطوریه؟ چرا لباس این-

 !است؟ چگونه-

 

 عجیب یگونه یک-

 

 دامن ایینپ به کمر از که بود لباسی برعکس انداختم لباس به نگاهی

 اسیلب بود، وصل دامن به که ساده پیراهن باال از و  داشت الیه الیه

 باسل این کمر نبود نجوریای پوشیدممی اتانس عمارت داخل من که

 نگار و شنق از پر روش و حاملکی های لباس به شبیه بیشتر بود شل

 بود



 اجشت میگرفت و سرم دور تا دور که داشتم ینقره تاج یک کنارش

 و  قیمتی هایسنگ ار پر سطحش تمام و داشت لبه بود تاج واقعا

 هن بود حریر نه نخی نازک پارچه یک تاج پشت از داشت کنگره

 بود اویزون نازک لطیف نخ نوع یک کلفت نخی

 

 ........کردمی عمل چارقد یک به شبیه و اومدمی پام زیر تا پارچه 

 

 

 خواسته را این کیاراد....شوی آشوریست-

 !دونی؟می قشنگه خیلی-

 

 

 .....فسانه نشان هر و دارد نشانی نقش هر آری-

 .مچرخید خودم دور لذت با و زدم لبخند ادونیس به

 

 ریخت دلم به عالم دو غم و وایستادم یهو



 

 !شده؟ چه را تو-

 

 هیچ-

 

 !غمی؟ بند در کنون و کردیمی شادمانی دمی تا-

 بود کجا نمیدونم که شوهرم و بودم پسرم نگران داشتم دلهره

 !میشه؟ چی نرم اینجا از اگر که بودم این نگران

 

 !نه؟! دیگه؟ برم کنی کمکم میتونی امشب....تو آدونیس-

 

 

 رها کیاراد بند از را تو نمیتوانم باشی سرای این در که مادامی آری-

 .....اینجا از برون اما کنم

 



 انارش تا کنم پیدا راهی یه بتونم که همین میرم چطوری نبود مهم

 .بود دنیا یک خودش کنم پیدا

 

 

 اقعاو من برات کنم جبران امیدوارم آدونیس بهم بزرگیه لطف این-

 .....کردم و کارم که بعدش مبر دارم نیاز

 

 

 به پاسخ در دانمنمی است بیگانه برایم گوییمی سخن که آنچه-

 .....گفت باید چه سخنانت

 

 

 نگو خاصی چیزی-

 کردم بغلش محکم و رفتم طرفش به دلیل بی

 

 



 هستی الیا من پیشکار شبیه تو بود شده تنگ شما زمان برای دلم-

 بود صاف صاف دلش اما بود غرو غر اونم

 

 پرسید تردید با و کرد نگاهم گیج آدونیس

 

 !نیستی؟ خادم....یک تو! پیشکار؟-

 

 

 ......اون زادگانه اشراف از یکی من همسر نیستم که معلومه نه-

 

 لباس یک پوشش  در کیاراد خوردم رو حرفم در صدای شنیدن با

 شد وارد خاص

 

 لندب پیراهن چرم، بند کمر مردانه هیبت در اما من مال مشابه دامنی

 وزنس و زدنی نقش با روش که  پشمی کالهی و کتان دار استین و

 !پشم؟ و طال ترکیب بود شده کار طال و  دوزی



  همب لباس این توی بلندش قد بود کاله روی که تاج نیم جور یه 

 !طال؟ گرد  از بود پر که  معجد و بلند ریش کردمی کجی دهن

 

 این وجود با هم باز نمکاما با رایجو یه و بود شده خاص واقعا اون

 .بود کرده حفظ اشو مردانه زیبایی و هیبت  ها لباس

 

 عسری اما شد باز خنده به لبش و زد برق هاشچشم دیدنم با دیدم

 .کرد پنهان رو اون وحشی اخم یک با

 آدونیس یبوده کوشا بانویت اذین در-

 

 

 خدمتگزارم-

 

 

 املک و چارقد و اومد طرفم هب برویمکیاراد.... یستیپرستن کارت-

 .گفت و داد دستم به شو گوشه دو کشید بدنم و صورتم روی



 

 

 کسی ما جز و. است من آن از رخ این که شود نمایان رخت مگذار-

 .نیست دیدارش الیق

 میشن غیرتی باستانیم مردای مگه شت

 

 .کشیدم بلندی های نفس و زدم فقط،پلک نخی پارچه پشت از

 

 شو ائمق هامشت پشت اون برو میگه ابلیس برم هنمج تو منه شانس

 نبینتت جنا بچه

 

 

 .....برویم-

 فشرد پهلوش به رو نحیفم تن و شد پیچید کمرم دور دستش

 



 

 ....بانو پادشاهیست بسترت در مرا هنگام شب-

 رویاب کنم فرار اگر کنم غلطی چه من خدایا افتاد شماره به نفسم

 وجود به هرگز ما یعنی این و یخورهم بهم ازدواجشون و میره آپامه

 .....که هم بمونم اگر نمیایم

 

 

 دتاص به خونه به برسه پام بده نجاتم معرکه این از نوکرتم خدایا-

 میدم شام فقیر

 

 

 بانو گوییمی چه-

 .....کرد بد حالمو گوشم زیر اونم کیاراد آروم پچ پچ

 

 جدم جد جد جد جد جد اون سرم خیر

 هآپام کمه لعنتت خدا



 

 هیچ-

 

 ثلم من بود گرفته کیاراد که باشکوهی جشن و شب طول تمام در

 ول قهدقی یک حتی بود خوشحال واقعا انگار کیاراد اما میلرزیدم بید

 ....بردمی منم میرفت جا هر کردنمی

 

 

 انت سرای به بستری هم برای را بانو که رسیده آن زمان سرورم-

 ببریم

 

 

 ....خواهیم نیز ما-

 

 نام دبیایی ما پی در اگر که چرا بمانید اینجا که است آن بهِ سرورم-

 .....گیردمی قرار بررسی مورد اعمالتان و کرده بد را خوشتان



 

 

 اما-

 

 

 در دمی بود فرار اندیشه در اگر بانو اینجایم ما نباشید آشفته-

 !بانو؟ نه مگر گرفتنمی آرام آغوشتان

 

 :گفتم سریع ادونیس سئوال با

 

 خشنودیست وصال این از مرا آری-

 

 کالفه کردم نگاه و کیاراد مظلوم چارقد زیر از! گفتم؟ چرتی چه

 داد تکون سری و گرفت نفسی

 آدونیس رسیدم اتاق به تا افتادم راه آدونیس همراه خوشحالی با

 :گفت



 

 بگریزیم تا کن رها  ها لباس این بند از را خود است اندک زمان-

 

 

 کجا-

 نیروی او بستر بر دیگر دمی تا نگریزی اگر تو و نیامد آپامه جا هر-

 میاوری بار به رسوای و

 

 !میشی؟ چی تو کنم فرار من اگر...آخه-

 

 .شتابب پس ساختم محیا برایت و ام کرده زین اسبی ببر یاد از مرا-

 

 کردم مقاومت کنه لختم داشت سعی که هاشدست برابر در

 

 



 یکشهم ترو اون نمیرم جا هیچ من ادونیس شدی دیونه-

 

 

 .کشدمی را ما دوی هر نیستی بانویش تو بداند اگر و-

 

 

 کرد کاری یک بشه شاید کنمنمی بازی جوونت با من نمیتونم من-

 !ها؟

 

 

 و سرا این از مباش من حال نگران اما گویمی چه دانمنمی من-

 .....بگریز خاک

 

 آدونیس-

 



 

 .....نیست چیزی مرگ جز جا این در را تو ساریکا کن شتاب-

 

 

 پیدا رو هآپام میکشه رو تو کیاراد برم من اگر فهمینمی تو نمیتونم-

 هم اب کیاراد و آپامه اگر نمیفهمی تو نمیتونم من کشهمی و کنهمی

 میشم نابود من نشن بستر هم باهم اگر نکن ازدواج

 

 کشید عقب بهت با آدونیس

 

 !گویی؟می چه-

 

 

 بستر مه کیاراد با نمیتونم برم نمیتونم من ادونیس نمیفهمی تو-

 .....نمیرم اما میکشم رو خودم بزنه دست بهم کیاراد اگر بشم

 



 

 ....نیست ماندنت به نیاز-

 

 شدم هآپام چشم تو چشم و برگشتم عقب به آشنا صدای شنیدن با

 

 ....آپامه-

 

 ....رفت دوستش طرف به سرعت به آدونیس

 

 !آمدی؟-

 

 

 ....کن دور اینجا از را زن این آری-

 

 ....تو اما-



 

 

 چون مردی به تن که دارد را این ارزش پدرم آبروی و تو جان-

 .....بدهم کیاراد

 

 یبیس مثل آپامه بود نکردنی باور  من خدای اومدم در بهت از بلخره

 .بود شده نصف باهام وسط از

 

 کپی اون روی از رو من شایدم بودنش زده کپی من روی از انگار

 ....کردن

 

 

 توام شبیه من یعنی منی شبیه واقعا تو عجیب چه-

 

 !گویی؟می سخن زبان کدام به-

 



 ها؟-

 شدم نزدیک بهش گیج

 

 کردم لمس رو اشگونه اروم

 کردم زمزمه اراده بی

 

 .....من خدای-

 

 بیهش گفتنمی که آریانا و خودم حتی ام دیده و ارشان و آتانس من

 ....تو ولی بود شده جا به جا روحمون ما اما همیم

 

 میشن جدشون شبیه نسل چند هر افراد که راسته

 

 !گویی؟می چه-

 



 بازوم و اومد سمتم به استآدونیس مجنون او چیست گویی گزافه این

 کشید رو

 

 ...... دگر مردمی از.....بانو نه-

 

 .....و تو اومد کیاراد و شد باز در که بود نشده تموم حرفش هنوز

 .بودیم نشسته کیاراد جلو که بود ساعتی یک

 با عدب و آپامه به نگاه یک مینداخت من به نگاه یه ثانیه ۰ هر ادکیار

 .میداد تکون سرشو نوچ نوچ

 

 .....نمیشود-

 آپامه به بعد و کرد نگاه من به باز

 گفتم و شدم عصبی که میکرد تلف و وقت و میزد گیج جوری

 

 ۰ هر نشکست گردنت خودت هیچی ما سرگیجه دیگه بسه اهه-

 !کنی؟می ستشرا و کج بار یه ثانیه



 

 نیستی آپامه تو-

 

 نیستم که معلومه-

 

 !کنی؟می چه او جامه در پس-

 با و ادایست سریع کرده کشف چیزی انگار بزنم حرف اینکه از قبل

 .افتاد راه اتاق دور خشم

 

 کی بنشانی خود درجامه را کسی بگریزی میخواستی اینگونه-

 !ندیمه؟

 !آری؟

 

 ....ما-

 نهکمی فکر کیاراد موند باز تعجب از دهنم منم و شد ساکت آپامه

 یکتبر بهش خب! کنه؟ فرار ازدواج از تا کشیده و نقشه این آپامه



 من نبود وسط آدونیس جون پای اگر خدایی فهمید بلخره گممی

 .بود کیاراد زن االن

 

 باز تپدر سرای به را تو گویممی سربازانم به آپامه مگو هیچ....تو-

 .بود نخواهد ما بین پیوندی دیگر گرداند

 شهب خارج در از اینکه از  قبل میرفت در طرف به شتاب با کیاراد

 زدم چنگ دستشو و رسوندم بهش خودمو

 

 کن صبر میدم سوگندت کن صبر-

 های مه هت اون حتی ببینم نگاهش توی و شکست و خشم میتونستم

 کشیدم رو اش مردونه و پهن دست بوددوباره هم اشک نگاهش

 .....کنممی  هشخوا بشین بیا-

 شیدمک استینشو حال این با نمیشه من هایحرف متوجه دونستم می

 برگشت اتاق داخل به تعلل و اخم با هم اون و

 بشین-

 دوختم هاشچشم به بارمو التماس نگاه



 اشو دیگه بازوی و اومد کیاراد طرف به اشکی هایچشم با آپامه

 کشیدش تخت طرف به و گرفت

 اهیر میزدم حرف باید حال این با اما کنم روعش کجا از نمیدونستم

 .....حقیقت گفتن جز نداشتم

 

 ....نیستم ندیمه....ساریکام من-

 

 .......گزاف-

 

 و رفتمگ باال رو دستم بفهمه منظورمو اینکه کیارادبرای کن صبر-

 بزنم حرف خودش زبان به کردم سعی

 

 .....میدانم-

 

 زیچی راستی جز اما گنجدنمی یتاناندیشه در.....سخنانم میدانم-

 نیست



 ......سخته چه اوف

 

 از مهران پسر او و رادسپه پسر.......آتانس همسر.....ساریکا من-

 هستم  چهارم خاندان

 .است بزرگمهر او پدر و زادان پدرم

 .تشکس کیاراد خنده تک با  آپامه سئوال با ام تو و مبهوت نگاه

 

 !؟مجنونی تو است فرزند چگونه را او نیست بیش کودکی زادان-

 ....نیستم مجنون نه-

 

 «چهارمروزپایان»

 

 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 «روزپنجم»

 

 چندتا دمش مجبور حتی شد کیاراد و آپامه به توضیح صرف شبم تمام

 تولدش وقت زادان اینکه مثل مثال میگم راست کنن باور تا بزنم مثال

 نخو ردیم اون گفته قابله و انداخته خش و قابله دست ناخون با

 هب بعدها و میدونستن اپامه و بزرگمهر فقط و راز این میشه خوار

 کش و بدنم و ایستادم زدن فک همه این از خسته...... گفتن زادان

 دادم قوسی و

 



 !ی؟آمده آیندگان از تو گویمی داری-

 

 پرسیدی اینو بار هزار خدا به آره-

 

 گنجدنمی من وجود در این-

 

 کردی سرویس و مدهن کیاراد دقیقا کجاش-

 

 امکرده چه-

 

 !گنجه؟نمی کجاش هیچ هیچ-

 

 !هستی؟ من فرزندان فرزند و یآمده ایندگان از گوییمی تو-

 .....هم با آپامه و من یعنی

 فهمید قسمتشو این فقط این زدم فک ساعت چند من یعنی



 

 کردید ازدواج باهم شما آره-

 .....و رانده را او داریم قصد ما چگونه اما-

 

 سرورم یعنی....ارادکی-

 فمنحر نگاهمو سریع کیاراد به بیدار نیمه اپامه شدن نزدیک با

 کردم

 

 آمدم هاتن نبود گریختن من قصد....پشیمانم کردم تو با آنچه از من-

 آیم تو بستر به و دهم نجات را آدونیس تا

 شد باعث کیاراد یشیفته نگاه انداختم بهشون نگاهی چشمی زیر

 بگم سریع

 

 !خب؟ برم باید نم اهم-

 برم منم بخوابید برید میخواید شما

 



 !کجا؟-

 

 یمشوی دنبال-

 

 اگر برو او جستجوی به ما با و بمان ایگفته سخن نیکی به اگر-

 پاسداری را تو من باشد خاک این در شویت و باشی گفته راست

 .کرد خواهم

 خواهد همبسترتمرگ و یداده کف از جان نباش چنین اگر اما

 .....بود

 

 هاااا اتم نوه من-

 

 ..... هست نیک کردار را تو ببینیم بگذار-

 نیست اینجا کسی....آدونیس....سرباز

 متما ندارم شک شد اتاق وارد سرخ های چشم با سراسیمه ادونیس

 بوده در پشت و دیشب



 

 رتعما از مگذار باشید پاسدارش و برده سرای به را ساریکا بانو-

 .رود برون ما

 گفت فقط مبهوت و گیج ادونیس

 

 .....سرورم بردارمفرمان-

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

 

 تخت طرف به ادونیس به توجه بدون شدم جدیدم اتاق وارد وقتی

 کشیدم دراز روش و رفتم

 به ونقدرا داشتم دلشوره و کردمی بیتابی قلبم بودم ارشان تنگ دل

 رو من و اومد سراغم به خواب عاقبت که کردم فکر دادشه و ارشان

 .برد رویایی بی عالم به ودشخ با

 

 «پنجمروزپایان»

 

 «روزششم»

 

 کنم متورموباز هایپلک الی شد باعث بازوم لمس

 

 بانو برخیزید-



 آدونیس-

 

 

 هستن انتظارتان در سرورمان-

 

 باش-

 

 ودب نمایی رخ استانه در تقریبا خورشید نشستم جام توی گیج

 !ارشان؟ بدون دیگه روز یک خدایا

 

 با اما ایستادم سختی به نزدم غذا به لب صبح یروزد از داشتم ضعف

 گرفت بازومو ادونیس بیفتم اینکه از قبل سرم رفتن گیج

 

 !شده؟ چه را تو-

 



 

 .....نخوردم هیچی دیروز از گرسنگیه از کنم فکر دونمنمی-

 به یسادون بجنبم خودم به تا نشستم صندلی روی ادونیس کمک به

 تدس تا کرد کمک و چیدن صبحانه میز برام دیگه های ندیمه همراه

 بشورم صورتم و

 هب ادونیس همراه به اومد جا یکم حالم  خوردم صبحانه اینکه از بعد

 ........رفتیم خان کیاراد پیشگاه

 

 «آرشان»

 

 

 .....بیا برون-

 شتهگذ روز چند نمیدونم دادمدقیقا تکون امو زده یخ تن گرختی با

 به و کردن اممحاصره ها سرباز شهر یدروازه جلوی که وقتی از اما

 و شدن زندانی این دلیل و ندیدم و کسی هنوز اوردن چاله سیاه

 .....نفهمیدم



 

 برخورد اثر در اومدم بیرون تاریک و نمور زمین زیر اون از وقتی

 آروم هامپلک پشت وقتی بعد ثانیه چند بستم هامو چشم نور شدید

 .....خودم دقیقا دیدم خودمو و کردم باز شدم شدن

 .....این نیستم من این  نه اما

 ........دیگه کیه

 

 

 ......باز نیرنگ یک-

 .....دهدمی جوالن ما جامه در

 

 این من خدای کنم درک رو روم به رو صحنه تا زدم پلک بار چند

 بلندتر ریش و متفاوت لباس با اما منم خود خود یارو

 

 

 ....م-



 

 غنیمت دیگران از من و امهج در نشینی می من یاران با مگو هیچ-

 !میگیری؟

 کیستی تو

 کرده روانه سو این به را تو کسی چه

 

 ....من-

 .....هستم کی نمیاد یادم حتی من میگفتم چی

 

 شبیه اخمش ینحوه حتی که بود مردی به من جواب تنها سکوت

 بود من

 

 

 یک از تن دو گویی سرورم دارد شبهات شما به بسیار او-

 .....ایدریشه

 



 

 اینکه ندارد ارزشی است من چونان رخسار و شمایل در او اینکه-

 (ارزشمند)ستمهندی فرستاده سو این به را او کسی چه

 

 

 آمدی کجا از بگو و بگشا زبان-

 

-....... 

 

 !کیستی؟-

 

-....... 

 

 باشد امان در جانت تا بگو-

 



-....... 

 

 کنیم چه گویدنمی سخن سرورم-

 

 بدلم هایچشم به دمش خیره ایمفیروزه آبی نگاه با

 .....بود هم شبیه هامونچشم رنگ حتی

 !منه؟ خویشاوند اون یعنی

 

 لندب قد و درشت هیکل میزد ذوق توی اون و من بین که چیزی تنها

 .بود ترش

 

 

 !کنم؟ جدا تنت از سر میخوایی-

 



 من با مرد این و اومدم کجا از هستم کی بفهمم میخوام نمیخوام

 !بکشه؟ میخواد منو چرا هست اگر نه یا فامیله

 

 به رموس فقط گرفت اشک غبار نگاهم مدت این توی بار اولین برای

 دادم تکون راست و چپ

 لشد که داره پناهی بی ادم حس االن اما کردم گریه هم قبال نمیدونم

 .میخواد ریختن اشک

 

 

 دونمنمی-

 

 !نمیدانی؟-

 

 

 نه-

 



 هم باز اگر.  دبزنن شالقش بگوید بگوید سخن ندارد قصد مرد این-

 کنید جدا تنش از سر نگفت سخن

 

 

 سرورم فرمانبردارم-

 

- 

- 

- 

- 

 ..خوردمی بدنم و تن به که بود شالق صدمین کنم فکر

 

 گاران نداشتم کشیدن نفس نای و بودم شده حس بی درد شدت از

 .....نبود بدنم توی جونی

 



 تر نزدیک مرگ به دارم که میشنیدم من اما بودن نامفهوم صداها

 .....چرا بدونم اینکه بدون میشم

 !بودم؟ اون شبیه فقط چون

 

 

 .اینجایند کیاراد شاهپور سرورم-

 

 ......بیاید بگو-

 

 .....ها فرمانده فرمانده بر درود-

 !کیست؟ او مهران

 

 

 نم جامه در میدانم تنها کندنمی گو باز را اش نشان و نام نمیدانم-

 میداده جوالن برزن کوی در



 

 

 کیست او میدانم کن رها را او کنند رحم خدایان-

 ارشکن انداختم بدلم به و نگاهم آخرین و کردم بلند و سرم درد با

 نم میدونست که کسی بود ایستاده سیاه چشم و هراسان مرد یک

 هستم کی

 

 تار رمدو دنیای کم کم نشد اما بشه شفاف تار تصویر تا زدم پلک

 ......بود این شنیدم که چیزی اخرین و شد تار

 

 .......اتانس-

 «ساریکا»

 

 نای تو ما اینکه از روز هشت و میگذشت ارشان بیهوشی از روز دو

 ....بودیم جهنم



 و کنیم پیدا و سگ پدر اون تا داشتیم وقت روز شش دقیقا و

 بتونیم خودم روز حال و ارشان حال این با گرچه دنیامون برگردیم

 مین عزیزانمو توق هیچ دیگه من گفتمی بهم حسی یه برگردیم

 ....بینم

 نترلک امو گریه تونستمانداختمنمی پریده رنگ ارشان به نگاهی

 کنم

 من اما کنه آرومم داشت سعی و میداد ماساژ رو ام شونه دائم اپامه

 

 میشدم تر تاببی

 

 ببینم و داغت مهران نگذره ازت خدا نیومد هوشبه شد چی دیدی-

 ریب الهی بترکی الهی اوردی وت که میاره اش نوه سر و بال این کی

 چرخ هجده زیر

 رها اسب....زیر...زیر....زیر بری الهی نیست سرخم هیجده اینجا اخه

 مرگشو راهای و میکردم نفرین و مهران دلم توی دائم  خوبه این

 .....میکردم طراحی



 به و گرفتم شوهرم جون بی جسم از و نگاهم شد که تقی صدای با

 دادم کیاراد و مهران

 به و مشد بلند جام از سریع بندازن کبریت باروت انبار توی انگار

 بردم یورش مهران طرف

 

 

 شد چی دیدی نگذره ازت خدا-

 باریدنمی وار دیوانه هامچشم و میخوردن اشسینه تخت هاممشت

 

 شدنمی موفق اما کنه جدا مهران از و من داشت سعی کیاراد

 تو که مردی گفت دنبالمو اومد کیاراد وقتی قبل روز دو یادمه

 وقتی اما اوردم در بال خوشحالی از کردیم پیدا دادی مشخصاتشو

 بود خون غرق من مرد گرفت اتیش قلب انگار دیدم و ارشان

 

 مثال اصدت مهران برای اومدیم اینده از واقعا اینکه اثبات برای بماند 

 و داده امانج اتشکده مورد در مخفیانه که کار تا چند حتی و اوردم و



 ندهای از ما که شد راضی تا گفتم بهش و نمیدونه کسی ارشان جز

 اومدیم

 

 

 ....بهت لعنت شد جمع خیالت-

 

 

 حرف این شنیدن کنبا رهایش گشود چشم ساریکا کن رهایش-

 بود ردهک باز فروغشوبی نگاه برگشتمارشان عقب به مبهوت آپامه

 رسوندم بهش و خودم سریع

 

 ارشانم-

 

 من بشم قربونت آقایی خوبی نفسم نم مرد عشقم

 



 که یبلند اخ با اما بخوره تکون کرد سعی میکرد نگاهم گیج ارشان

 .بست چشم و برداشت تقال از دست گفت

 

 

 دارم.....د....در-

 

 

 ....ترو هزد بد  بترکه الهی بشکنه دستش انشاءاهلل عشقم میدونم-

 «حال ایران»

 

 «دانای کل»

 

 

 میاد باغ اخر تا یادتونفر صدای!اینجا؟ خبره چه-



 مرخصی این...... روزها این شد عمارت سالن  وارد بغل بچه تیرداد

 ....بود داده  شیرینش های پدرانه برای فرصت یک او  به اجباری

 

 

 تیرداد-

 

 .....کردنمی درک را او گرفت هدف را نگران ایکان گرمش نگاه

 

 اما...... بدهی ار جانت که داشت را این جای ارشان با رفاقت گرچه

 بود گذاشته مایه دوستانه این در جان بیشتر او

 

 

 بله-

 

 بیاد کوتا بگو همسرت به-



 به؟ راجع-

 

 

  بیخبری همه این کنیم حلقه وارد رو بعدی محافظ داریم نیاز ما-

 پیوند خاطر به ارشان میدونید خودتونم نیست خوبی ینشونه

 عذاب عمر آخر تا و میشه سرگردان زمان توی فقط نمیمیره هاخون

 ....میکشه

 

 ....بود داده قول ارشان به او اما بود ایکان با حق

 

 

 ...محاف نمیدونیم ما-

 

 

 پسرتون داریانه-



 او هب چیزی ارشان یا بود؟ باهوشی مرد ایکان کرد سکوت زد پلک

 !گفته؟

 

 

 منه؟ پسر گفته کی-

 

 

 همید قدرت بوی اون کنممی حس رو  حاکم یک بوی من میگم من-

 بشه حلقه وارد باید پس

 

 نیست محافظ من پسر ضمن در نداره وجود بایدی هیچ-

 

 

 ....خطره توی ارشان تیرداد-

 



 که داشت چه میگفت چه اما  بود حقیقت ایکان هایحرف بود کالفه

 بگوید؟

 توپید ایکان به شده براق بزند حرفی او انکه از پیش سهراب

 

 

 ....فهمم نمی اصرارتو این کن بس-

 

 ادامه ات نایستاد  کرد ترک را سالن و داد تکان سری کالفه یردادت

 بود نگران کلمه معنای به بود نگران بشنود را حرفایشان

 

 اگر ودب قرار نیافتن اتشکده در نشانی هیچ و بود گذشته روز هشت

 نزدیک مکانی در پنهانی یمحفظه یک در را خنجر شد چیزی هر

 تا کنن پنهان  جاست بر پا سال ۳۰۲۲ بعد هم هنوز که اتشکده

 ....شده چه بداند و ببیند بعدی نسلهای... بعد سالها

 

 نبود خبری هیچ اما



 

 رفت باغ انتهای سمت به اشآزرده  افکار در غرق

 !میکرد؟ باید کار چه

 

 ویر یحلقه اینکه از قبل اگر میشد حفاظت یحلقه وارد داریان اگر

 چه؟؟ بمیرد بگیرد قرار دوشش

 بود داده قول ارشان به او

 باز ارشان و میمرد داریان اگر ماند می حافظ بدون اتشکده

 .....گشتنمی

 

 

 اینجایی تیرداد-

 کرد پراکنده را اش دهنده ازار افکار اندور صدای

 

 !اندرو؟-



 

 

 داریم مشکلی یک اما بشم مزاحمت نمیخواستم-

 

 !مشکل؟ گفتی....مراحمی-

 

 اونجوری اوضاع  دنبالمونه میریم جا هر وقته چند ماشین یک آره-

 ....االن اما رسوند نمی هم ازاری بگم ارشان به نبود

 

 مندش دورش تا دور ارشان میدانست که او کرد نگاه اندرو به شوکه

 !نگفته؟ چیزی و کرده سکوت اینگونه چرا است

 

 

 !االن؟-

 



 زا نخورده اینجاستتکون همدان اومدیم که پیش روز ده از دقیقا-

 .....در دم

 

 داری االن تو و عمارته در دم روز ده یارویی یه میگی االن اینو تو-

 !میگی؟

 

 هم ار فکرش اندرو لرزاند را زمین ساکت همیشه تیرداد بلند فریاد

 ارامش بود تیرداد بدهد نشان واکنشی چنین تیرداد  کردنمی

 هایشرگ در اریامنشها خون واقعا انگار حاال اما همیشگیش

 میجوشد

 

 

 ....نمیر ضرری اخه-

 

 



  وت بینی نمی و االن نمیرسونه ضرر اینکه داره؟ اهمیت این اندرو-

 !هستیم؟ جهنمی چه

 ؟نگفتی چیزی و اومده ما سایه به سایه مدت یه یاروی یه تو بعد

 دارند؟ خبر اینجا از شماری انگشت های ادم فقط نمیدونی مگه

 

 

 که ممیدون اینم فتمنگ و این نبود درست اوضاع چون بینم می چرا-

 .......فق

 

 

 !کجاست؟ حاال گفتیمی باید شرایطی هر تو نیست مهم-

 

 

 دره دم هنوز-

 بیارنش بفرست بادیگارد چندتا اوکی-



 

 

 چشم-

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

 

 امتق بلند مرد خیره سالن در منش اریان مردان تمام بعد ساعت نیم

 و بود تادهاف گود هایشچشم زیر که مردی....... بودن مشکی مو

 ....داشت اخیرش احوال از حاکی بلندش ریش و پریده رنگ

 

 

 !اره؟د دلیل هستید ما عمارت در پشت وقته چند گنمی محافظینم-

 

 !نبود؟ کار در زنی هیچ  انداخت ها مرد تمام به نگاهی پسرک

 

 

 ....خواهرم دنبال اومدم-



 

 

 !خواهرتون؟-

 

 ساریکا آره-

 غرال چقدر ساریکاست برادر هانسپ او کرد تنگ چشم کمی پسران

 شده پریده رنگ و

 

 ....گرفت دمی تیرداد

 

 

 !اینجاست؟ خواهرتون گفت کی-

 

 



 مونه شد ماشین سوار یکیتون اون با دیدمش خودم نیست نگید-

 امپراطوراست شبیه که

 

 را عمارت تنهای مرد میگفت را ارشان

 

 

 دیدمش شد هم اینجا وارد وقتی حتی-

 ....گفتند  اندرو به لعنتی دل در سهراب و تیرداد

 

 

 حتی میام پلیس با میرم نگید اگر اینجاست میدونم بیاد بگید-

 بوده  بزرگتون  با دارم عکسم

 !بدم؟ عکس

 

 خما نگاه سالن عکسسکوت اما کرد سر به دست را پلیس میشد

 زا خبری کند دستی پیش خودش کرد مجاب را تیرداد بقیه آلود



 بی پس کند استفاده هم ارشان و او نفوذ زا نمیخواست نبود ایکان

 گشود زبان درک

 

 

 بوده ما پیش  خواهرتون شماست با حق-

 را سپهان حتی برد بهت در را همه تیرداد حس از عاری نطق

 

 

 !االن؟....ست....جا....ک-

 

 رفتن ایران از ارشان با رفتند-

 

 

 رفتند ایران از ارشان با رفتند-

 :گفت زنان نفس خود جا رسما سپهان



 

 هباش رفته میشه مگه خونه توی اومد....دیدم خودم....میگی دروغ-

 .....نیاورده در که بال

 

 زد لبخند خبیثانه کامرین

 

 

 رو تو نمیخواست بود اگرم رفته حال هر به آورده در بال شاید-

 ببینه

 کند غلبه احساستش بر انکه از پیش جوشید مرد پی و رگ در خشم

 ....برد یورش پسرک طرف به هایش قدم

 

 .ایستاد کامدین مقابل سریع سهراب

 بود ها بادیگارد اموزگار نباشد چه هر

 



 برای تنداش را انتظارش کوبید سپهان سینه تخت بر قدرت تمام با و

 افتاد مینز کف و شد پرت عقب به شدن فنی ضربه نه بود رفته حمله

 

 

 ردشهخو بلند من های بچه روی بخواد که دستی کنممی قلم-

 بره خطا  من خانواده برای که پایی کنممی

 برخواست جا از  مغلوب سپهان

 

 

 رموخواه میزنه مفت زر نکن حمله بهش کسی تا اتو بچه کن جمع-

 هرش کردید فکر....بیارینش برین کردید اسیرش کردی قایم کجا

 کنید مخفی و یکی هرته

 

 ااینج خواهرت نگفت همسرم مگه! نفهمم؟ زبون یا بودی کر-

 !نیست؟

 ندیدمش کوریم ما شایدم! ؟ بینیش می هستی کورم نکنه



 

 هشنگا تردید با  نبود زنی که اینجا خورد جا سهراب همسر کلمه از

 گرداند گفتمی سخن او با پیش دقیقه چند تا که مردی روی را

 .....اما

 

 خودت است مرد یک همسرش است مهم مگر داد حکم مغزش اما

 ات گمشده خواهر به بچسب و کن جمع را

 

 

 نشد خارجم عمارت این تو اومد خواهر دیدم خوب نیستم کور نه-

 کجاست؟

 

 کو آبجیم اینجا اوردینش دیدم خودم کردین چیکارش

 

 نگفتند هیچ اما  شد اکو همگان مغز در بلندش ساریکافریاد

 



 

 ابجی کجایی ساریکا-

 کرد متوقفش صدای بگردد را خانه وار دیوانه انکه از پیش

 

 

 بود؟ بسته خواهرت پای و دست-

 

 ....خورد جا دوقلوست بود مشخص که مردی سئوال از

 

 

 !چی؟-

 

 !دیدیش؟ شد عمارت وارد خواهرت وقتی گینمی مگه-

 

 



 دیدمش چرا-

 

 

 !بود؟ بسته پا و دست خواهرت ایا خب-

 

 خندید می اتفاقا نبود نه آورد یاد به را پیش روز چند صحنه

 هک روزهای  به نسبت  داشت که ییدهپر رنگ برخالف ساریکاهم

 .بود تر شگفته و تر سرحال بود آنها کنار

 

 

 نبود نه-

 

 هوم اومده خودش خواسته به خواهرت پس خب-

 

 نیست هم زندانی نکرده اسیرش کسی



 

 ....مشکل خواهرم-

 

 گذاشت عرصه به پا شایان اینبار

 

 

 هانسپ اقای کرده فرار خونه دیونه از است؟ دیونه داره مشکل-

 !پارسنژاد؟

 

 اما داشته سرنوشتی چه خواهرش بدانند که میزد حدس سپهان

 صورتش در را کلمات رحمانه بی انقدر کردنمی هم را فکرش

 نگفت هیچ و انداخت زیر به سر کرد  اخم بکوبند

 

 :گفت و زد پوزخندی شایان

 



 اینجا االن اگرم نیست زمین یکره روی ما داداش زن از تر عاقل-

 امکان این پس نیست چون اما میداد بهت دیدار اجازه طمینام بود

 هقیم قیمه رسوندی بهش که هایاذیت خاطر به تا حاالم نداره وجود

 برو نکردم ات

 

 داداش زن

 !داداش؟ زن

 !گفت؟ را ساریکا

 

 زرتشتی؟ خانواده به چه خواهرش

 مردها این به چه را او

 

 

 !!!!داداش زن-

 

 



 نبودی براش تو که چیزی خواهرمونه و ما داداش زن ساریکا بله-

 نهکنمی پذیرایی ازت کسی اینجا بری بهتره هم حاال هستیم ما

 

 

 سپهر-

 تیرداد؟ جانم-

 

 کن درست و رفتارت-

 

 نهاا ادبی بی یا ادب انها جدال که بود قوی آنقدر سپهان برای شوک

 نفهمد را

 

 

 داداش؟ زن گفت-

 داد جواب تیرداد خودشاما جز نداشت خاصی مخاطب کلمات این



 

 

 فرزندشون بیماری بخاطر االنم و ماست داداش زن شما خواهر بله-

 کردند ترک رو ایران

 

 گرددن باز و برود سپهان کند کاری  و بزند را خالص تیر میخواست

 اشتد تنفر حس سپهان به نسبت هم تیرداد اما بود خودخواه شاید

 نیست مرد گذشته خونش هم از که مردی

 

 

 ه...بچ که کردند ازدواج کی مگه بچه! ی؟...چ-

 

 

 طفال نیست کنیدمی فکر شما که اونطور داستان پارسنژاد اقای-

 خیره و ستنش تعلل با تیرداد خواست بزنیمبه حرف یکم تا بنشیند

 شد سرخش هایلر



 

 

 هاینک تا ندارند دوست رو هم  رو هم ساله چندین ساریکا و ارشان-

 فاصله این در کرد ترک خواهرتون  و ایران موردی برای ارشان

 که کردند نامزد معین با شد امید نا ارشان برگشت از که خواهرتون

 و اتفاق اون همشدندبعد فوت ایشون که نبودند هم قسمت انگار

 .....کما

 

 واقع در بود اقا امیر از خودشون خواسته بیاند تهران به اینکه

 انمخ سحر با هم دعواشون و حمله دلیل بشند دور شما از میخواستند

 ....بگم من باشه صالح نکنم فکر که داره دلیلی

 

 هر حاال بودند آگاه گذشته دخترک بر که آنچه از همه بود خوب

 میدادند شکل را داستان میخواستند که طور

 



 رفح حقیقی قدری به او خب کرد نگاه تیرداد به خورده یکه سپهان

 .....نبود سئوال برای جای که بود زده

 

 

 !کجاست؟-

 

 

 بهبودش برای داره مشکل فرزندشون خب و کردند ازدواج اونها-

 ...کردند ترک و اینجا

 

 

 ندیدم من اما-

 

 نبودید متوجه شاید-

 شده ذهنش وارد واجور جور اطالعات انقدر اورد فشار مغزش به

 .داشت شک هم خودش به حاال که بود



 

 

 !خوشبخته؟-

 

 کنم فکر-

 

 خوشبخته-

 خوب جواب یک میخواست  ندهکن قانع جواب

 

 تنیس مهم خوشبختن مطمینم اون و باشه ارشان جا هر یعنی بله-

 خوشبختن و هستند باهم وقتی باشن کجا

 کرد رصد را ها مرد اش زغالی  مات نگاه

 

 



  همه این چون خوشبخته کنممی  حس اما نبودم کنارش برادرانه-

 .....فقط داره برادر

 

  همه این چون خوشبخته کنممی  حس ماا نبودم کنارش برادرانه-

 تماشایش خورده جا ببینممردان و دادشه میخوام فقط داره برادر

 دانست؟می دادشه ماهیت از کردنداو

 !شناخت؟می کجا از را دادشه اصال

 

 .....میفتاد های رد تنش روی بود بهوش ساریکا وقتی-

 کردمی دادشه.....دادشه فقط هم اومدنش بهوش از بعد

 نیست عادی چیزی یه نیستمیدونم عادی خواهرم میدونم من

 .نیستید عادی شما میدونم اینم حتی

 اونقدر االن تا رازهیچکس و رمز پر حال عین در شلوغ خانواده یه

 میشناستتون گفت بشه که نداره اطالعات ازتون



 هیچی  هیچکی که پولدار شدیدا خانواده معماییدیک یک شما

 تلنیباس های گنجینه به شدیدی عالقه که یهخانوادهنمیدون ازشون

 ها هخامنشی خاص دوره یک دارهفقطم ایران

 !خاندانه؟ این عاشق هم ساریکا میدونستید

 ندارم اعتقاد تناسخ نیستبه عادی خواهرم میدونم من

 ودمحد ساریکا دارم باور اینو اما ندارم اعتقاد ماورایی چیزی هیچ به

 ....نیست دنیا این به

 .....ببینم اشو بچه اشهمیخوام بچه دادشه میدونم

 کرد راهنمایی را مرد دست اشاره با و ایستاد جایش در تیرداد

 انسپه کردنمی هم را فکرش حتی بود شده آچمز بیشتر واقع در

 ...ودب ارثی خانواده لین در ذکاوت انگار اما باشد  باهوشی فرد چنین

 

 ور راه انتهای به و افتادن راه  رو هرا خم و پیچ میان بفرماییددر-

 رسیدن

 

 ....فقط اتاقشه اینجا-



 

 !فقط؟-

 خورد جا کمی بشیدسپهان وارد استریل باید شده کما وارد اون-

 !بود؟ شده کما وارد اش زاده خواهر

 الستیکپ شد پالستیکی ها کشی دیوار متوجه شدند اتاق وارد وقتی

 اماده تیرداد کمک به دکرنمی نمایان را تصویر سوی آن مات های

 شد

 جپن و سی... سی مردی مات نگاهش شده استریل مرز از عبورش با

 .شد ساله

 

 د....ه....ش-

 

 دادشه آره-

 ....اما-

 را حقیقت از کمی فقط کمی تیرداد شد باعث سپهان خوردن جا

 بگوید



 

 صلا در اما بزرگتره هم ساریکا از خب و میزنه بزرگ سنن میدونم-

 هک اونه از تر پیچیده داستان فقط ارشانه و ساریکا هبچ واقعا اون

 کنید درک بتونید و بگم بتونم

 وزهن گرچه بدهد سامان را اش اشفته مغز سپهان تا برد زمان کمی

 میزد پا و رست گیجی امواج در

 

 !اشونه؟ بچه اون-

 

 آره-

 چطوری؟-

 

 ....چیز نمیتونم-

 حرف که دبو کسی همان او نگویند او به چیزی که میکرد درک

 جااین کند درک نمیتوانست هم االن بود نکرده گوش را خواهرکش

 دقیقا ندببی را ساله پنج یا چهار پسرک یک داشت توقع است خبر چه



 مانه مثال باشد امده دنیا به او از ممکن میکرد فکر که سنی همان

 جوان یک اما بود تاربخ کشف دنبال ماه به ماه خواهرش که روزهای

 !سال؟ یاند و سی

 عالمت یک و ابهام یک باید ساریکا بود ذهنش فرای خواهرش پس

 اهمینج تا کرد منحرف را مغزش باشد علم برابر در بزرگ سئوال

 بود معجزه هم امدنش

 

 شده؟ چش-

 

 شده کما وارد که گفتم-

 

 رفتن؟ همین خاطر به-

 

 آره-

 نباشند؟ فرزندشان کنار و بروند باید چرا

 



 !درسته؟ دهنش کما وارد عادی اون-

 

 درسته-

 

 خوشتیپه هووم-

 

 مادرشه و پدر از ترکیبی-

 

 میک سپهان ایستادن پسرک جان بی جسم کنار را دقیقه آرهچند-

 فشرد محکم و گرفت دست در را دستش رفت جلوتر

 :گفت میسپرد خاطر به را پسرک نگاره خط به خط که گونه همان

 

 از اما کرده زدنام وقته چند میره ایران از داره....سحر خواهرم-

 میگه همش شده دیونه کرده عقد وقتی

 داره جادو اینجا 



 داره جادو اینجا

 داره خطر اینجا 

 ویر اونقدر دروغ یا میگه راست بریمنمیدونم دارهباید خطر ایران 

 شده راضی همسرش که نخورد غذا و کرد فشاری پا تصمیمش

 اکخطرن جادویی میگهاز شمعون به مردی از همش ببرتشاون

 ...و گهمی سرخ گردنبند میگهاز

 کردم بد ساریکا حق در گفته بارها و بارها ساریکا از

 فکر من بخواهیی و راستش شده جنی میکردم حس اوایل اون

 اام بودیم شاد خیلی ما اخه زدن چشمون یا کردنش دعایی کردممی

 ....حاال

 فحر چی از میفهمم طرفمیدونیاالن یک کدومون هر پر مرغ شدیم

 .....داره جادو خاک این میزدهواقعا

 گفتهنمی دروغ ساریکا میفهمم حاال

 طرف به و کرد دور پسرک از کوچکی فشاری با را هایش دست

 .چرخید تیرداد

 



 خبره چه میفهمم حاال-

 بهشون ایران خاک معتقدن میرنچون سحر همراه پدرمم و مادر

 ...نساخته

 یم؟منتظرش سما و من میگی بهش برگشت که نمیرمساریکا من اما

 انتظارشو باشم زنده که روزی تا من بشه سال چند نیست مهم

 ...و شوهرش و اون دارم میکشمدوست

 داد ادامه و انداخت مرد جان بی جسم به شانه وارای از نگاهی

 

 ببینم و ام زاده خواهر و-

 میگی؟ بهش

 کردمی حس را این تیرداد غم و داشت درد داشت التماس صدایش

 پودش و تار با هم ان

 

 میگم-

 ممنونم واقعا ممنونم-



 کوبش در و اش گرفته سرعت های قدم پس در گونه نجوا کلمات

 واهرشخ بازگشت انتظار در تا بود رفته شدسپهان گم در رحمانه بی

 .......بنشید

 «پارسه قبل سال ایران»

 

 «ساریکا» 

 

 

 !هستی؟ کی تو-

 

 ؟نمیشناسه و من ارشان االن گفت چی بفهمم تا زدم پلک بار چند

 

 نگاهم جوری برگشتم کیاراد و مهران و آپامه طرف به مبهوت

 قاتلم و مجرم یک من انگار که کردندمی

 

 



 نمیشناسی و من-

 

 .... نه-

 

 

 ماشات به پای چهار چشم به را ما  و نیست بیش یاوگویی گفتیم-

 نشسته

 پریدم جام توی مهران فریاد با

 

 نشست جاش سر سریع ارشان طرفم به خشنش حرکت با 

 .دش یکی ارشان باالی و بلند آخ با مهران توسط شدنم کشیده

 

 

 ....کن....ش...ول-

 



 نمیشناسی را او که تو کنم؟ رهایش-

 

 

 بابا کن ولش نمیشناسم خودمم من آره-

 

 فاصله ازم و کنه ولم سریع مهران شد باعث من مانند "چی" فریاد

 بگیره

 

 گوشمان-

 

 رفتم ارشان طرف به بهش توجه بی

 

 نیست؟ یادت خودتم چی یعنی-

 

 



 تو ارب اولین که همونی یعنی  مرده اون نیست یادم هیچی نمیدونم-

 زهاسربا که بعدم افتادم اسب روی از من گفت بهم دیدمش روستا

 نمیاد یادم چیزی اصال  کردم فرار هم من اومدن

 

 یدمد بعدش اما شوخی یک یا فیلم یک یا تئاتره کردم فکر اولش

 ودنشمب واقعی به البته کنممی چیکار اینجا نمیدونم واقعیه چیز همه

 دارم شک

 

 :فتمگ حاالتش این به توجه بدون من اما کرد نگاه و اطراف تردید با

 

 اومدیم چرا نیست یادت یعنی ارشان چی یعنی من خدای وای-

 اینجا؟

 

 

 ....من....من آ-

 



 اهر اتاق توی کالفه و سرم توی کوبیدم محکم کردنش من من با

 افتادم

 

 

 شمعون؟ دنبال اومدیم نیست یادت-

 

 

 !شمعون؟-

 کیه اون

 

 خدایا وای وای-

 

 ساریکا شده چه را او-

 

 :گفتم و انداختم آپامه به نگاهی درمونده



 

 شده فراموشیش باعث زمان در حرکت-

 

 

 زمان تو حرکت-

 

 برگردم سمتش به غضب با شد باعث ارشان وار دیوانه یقهقهه

 

 !میخندی؟ مارها بزغاله مثل چرا چته االن زمان تو حرکت بله-

 

 

 کردیم؟ سفر زمان.....تو..... ما گی......می داری-

 .....میزد  نفس نفس و بود شده سرخ خنده شدت از

 

 



 کردیم سفر زمان تو ما بله-

 

 

 چیز اینها! زدی؟ چیزی موادی نکنه اومد در کجات از چرت این-

 کردن خورت

 

 یسف خندهپوکر زیر زد دوباره  بالفاصله هاحرف این گفتن از بعد و

 شه تموم اش خنده تا کردممی تماشاش

 

 ادهد تکون مخشو زمان تو سفر انگار بخنده اینجوری ندیدم االن تا

 ارشان اخم و جدیت به داشتم عادت من

 

 :گفت کنممی نگاهش پوکر منم و خندهنمی کس هیچ دید وقتی 

 

 نیستید قلو دو خواهر خانمه این و تو یبگ میخوایی یعنی-

 



 قلوید دو برادر مهران تو مگه نه-

 

 :گفت غضب و اخم با چرخید مهران طرف به نگاهش

 

 نه این با باشم برادر ماردوش با حاضرم من  نه که معلوم-

 

 

 حالیست؟ گونه چه را ما مگر-

 

 

 ....و بیشعوری یکم فقط نیست حالی هیچگونه-

 

 نشستم تخت روی شدم خسته دهن به دهن این از

 :گفتم کنان جیغ جیغ و 

 



 نه یا ادشهی چیزی یارو این ببینم تا نکنید بحث میشه اهه بسه خب-

 

 

 !یارو؟-

 

 

 یارو گفتم بهت االن مهمه یارو آره-

 :گفت مظلوم ارشان که بودم عصبانی اونقدر

 

 

 نه-

 !نیست؟ یادت هیچی واقعا االن -

 

 

 نیست یادم نه-



 

 ....خب خیلی-

 

 

 ادامه ارشان که گذشت سکوت به ثانیه چند".....خب لیخی-

 کردیم؟ سفر زمان تو ما گیمی داری تو یعنی"داد

 

 

 آره-

 

 نیست؟ برداری فیلم برای اینجا یعنی! میشه؟ مگه چطوری؟-

 

 :گفتم خنثی قیافه همون و جدیت با

 

 میزنتت مرگ حد سر تا برداری فیلم تو-



 

 نه خب....یعنی نه-

 

 چی؟ پس-

 

 

 ...زمان تو رسف اخه-

 

 آره-

 !کردیم؟ سفر چطوری اصال خب؟ چرا-

 

 لوج نمیخواستم کردم مرور و اتشکده یقصه بارها روز چند این تو

 وقتی چون نبود یچاره انگار اما بگم چیزی اینده از بقیه و مهران

 مهران رفت حال از ضعف خاطر به هم بعد و اومد هوش به ارشان

 ونچ باشه اتاق تو باید کردنمون صحبت وقت کردن اعالم رسما خان

 نداره اعتماد بهم



 

 ومدا یادت چیزی شاید کن گوش خوب  هستی کی بهت میگم االن-

 

 باشه-

 

 

 هستی اریامنش ارشان تو-

 پارسنژادم ساریکا همسرت هم من و

 

 سیاسی تجاری بزرگ مجموعه یک اریایی امپراطوری صاحب تو

 تهرانی  شهر و ایران ساکن

 زرتشتیه دینت

 

 زدن حرف ممنوعه چون نمیدونم زیادی چیزی مادرت و پدر از

 که داشتی عمو یک میدونم اما  کردی ممنوع خودت درواقع ازشون



 خوشت ات عمه از زیادم است زنده هنوز که داری عمه یک و مرده

 نمیاد

 

 اشکانه و رایان و شایان داریاسمشونم برادر تا سه تو

 

 که عمه پسر یک سهرابهو و سپهر اسمشون که عمو پسر تا دو

 تیرداد اسمش

 عواق در  کردی بزرگشون خودت و ان تو پرستی سر زیر اینها همه

 براشون یخوانده پدر جور یه

 داری پسر دوتا اینها جز

 دادشه...... توهه و من بچه اول پسر

 

 کرده جادوش شمعون چون اینجا اومدیم اون بخاطر االن تو و من 

.... 

 

 زد پلک بار چند ارشان



 !چرا؟ کرده جادوش-

 

 

 افسون دو هر ما اصل در کردیم سفر زمان در هم قبال دو هر تو من-

 زمانیم

 

 ....اجدادت

 

 انداختم مهران به نگاهی

 

 تو روح با گنجینه اون میزاره جا به گنجینه یک مهران جدت یعنی-

 میخواد و گنجینه اون شمعون همین بخاطر شده عجین من خون و

 یارهب بدستش نمیتونه دید وقتی داره باالیی رزشا گنجینه اون

 زا هم بعد و کنه کما وارد  جادوش با رو ما عمر ثمره گرفت تصمیم

 بشه گنجینه صاحب بتونه تا ببره بین



 گذشته به شمعون گفتن بهمون چون اینجا اومدیم تو و من حاال

 رهبیا بدست ساخت بعد بالفاصله رو گنجینه داره قصد و اومده

 نشمعو ساخته دیگه جادوگر یک که خنجری با تا  اینجا ومدیما ما

 ... رهمی بین از جادو اون شمعون رفتن بین از با چون ببریم بین از

 

 چیزی و باشه گذاشته تاثیر ارشان روی هام حرف بودم امیدوار

 بیاره یادش

 دش بیشتر قلبم توی امید این دیدم و مسکوتش نگاه وقتی

 

 دیوارهای حتی که خنده زیر زد چنان ارشان قیقهد چند از بعد  اما 

 هوا تو رفت شد پودر من امید و لرزید عمارتم

 

 

 دختر.....ی.که.....معر.....تو....الی.....باح......ن....ستا......دا.....چه-

 

 دختر.....ی.که.....معر.....تو....الی.....باح......ن....ستا......دا.....چه-



 

 گرفتم دستام تو و سرم خدایاکالفه

 

 رفمح کجای اخه شدی ام دیونه بودی یوبس ارشان کنه لعنتت خدا-

 بصاح بی من به حداقل بیایی خودت به نمیخوایی احمق داره خنده

 دارم برش برم گوریه کدوم خنجر اون بگو

 

 باشم شمعون دنبال که جایی به و دارم زمان دیگه روز پنج فقط 

 کنممی تماشا تو هر هر نشستم

 

 رفط به کنم نگاه بهش دوباره اینکه بدون میخندید هنوزم انارش

 عونشم چطوری میکردم فکر باید داشتم ازاد هوای به نیاز رفتم در

 !کنم؟ پیدا و خنجر کنمچطوری پیدا

 

 :گفت که شنیدم صداشو رسیدم در به وقتی

 



 !نگفتی و دومی اسم دارم پسر دوتا گفتی-

 

 انداست گفت بهم میکردم رفک انداختم نگاهی بهش شونه روی از

 باف؟

 

 :گفتم بیخیال و حوصله بی

 

 .....کامدین-

 

 .زدم بیرون اتاق از کسی به نگاه بدون بعدم

 

 «آرشان»

 

 ......کامدین-

 



 کرد نفوذ گوشم توی اش خسته صدای

 !پسرم؟ بیادکامدین یادم چیز همه تا بود کافی اسم همین انگار

 

" 

 بغلت بیام بابا-

 

 کامدینم بیا-

 

 نکنم؟ صدا دادموشه داشدا-

 

 

 مپیش بیاد چطوری خودمو قواره و قد هم دادشه بشم قربونت آخه-

 پسرم شاه کن توجه منم ابهت به بخوابه

 

 



 جونم بابا توهه تقصیر-

 خوب بس از هاا پسرتیم دادشه و من نمیشه باورش هیچکی

 .....موندی

 

 .....کامدین-

 

 

 "جونم ارشی جووونم-

 

 

 ......برهاند ما بند از را جانش تا میگوید یاوه دارد-

 

 پرسیدم مهران صدای به توجه بی

 

 !کامدین؟ گفت-



 

 :زد لب واومد جلو بود  ساریکا  شبیه که زنی

 

 آری-

 

 اومد چشمم جلوی شیرینش لبخند دوباره

 های بازی تخص.....دادشه سرد نگاه بلکه اون تنها نه

 ....دوتیردا ادب.....سهراب های کاری محافظه....سپهر

 

 

 اتشکده-

 

 !چی؟-

 

 .....پسرم دادشه-



 

 

 آوردی؟ یاد به را داری خاطرت در آنچه تو ایا-

 

 شمعون سیاه جادوی....دادشه

 ....یادمه و همه آره آره

 

 نکردم تنم مرگبار درد به یتوجه نشستم جام توی سریع

 

 بازومو و اومد طرف به کیاراد که اومدم پایین تخت از سختی به

 گرفت

 

 

 .میروی اکج-

 



 .میروی کجا-

 

 

 مونده روز پنج فقط برم باید....پسرم-

 

 باید شدم موفقم و بیارم در کیاراد بازوی از دستمو کردم سعی

 ...میرفتم

 

 اسمش بود همین ایستاد جلوم مهران رفتم تر جلو که قدم چند

 جدم  مهرانِ

 

 میروی کجا-

 

 ششبیه عینا من اینکه شدم خیره یشفیروزه ابی مات نگاه توی

 میشد چندشم باعث بودم

 



 

 حماقت از محافظت صرف زندگیم مهم سالهای تمام....عمرم همه-

 شد تو های

 

 ...ارمبی در ات سینه از قلبتو و ببینمت میخواست دلم عمرم یهمه

 

 نیهخواست واقعا که بشم زنی صاحب من شدی باعث تو حال این با اما

 

 میپرستمش که بشم یبچه صاحب

 آریامنه مهران اما

 

 نمز دنبال برم باید کنار بکش حاالم متنفرم ازت اتنوه ارشان من

 پسرهام پیش برگردم و کنم جمع تو گلهای دست برم

 انگار زد پلک بار چند دادم هاشچشم به رو مغرورم و سرد نگاهم

 زدم حرف اینطوری باهاش شد نمی باورش

 



 :گفت و شکست و سکوت بلخره 

 

 به بیهش اینچنین کسی چگونه گفتم خود با مدید را تو که مادامی-

 یاینده از که هستی فرزندانم از فرزندی تو میدانم حال و ماست

 ....آمده دور

 

 این اما هستم نگاهت اندوه و خشم سزاوار که ام کرده چه نمیدانم

 زا که فرزندانت و تو از پاسداری برای ما باشد چه هر که میدانم را

 میگیرم بکار را داریم توان در چه هر   ماست خون

 روانه همسرت پی در را سربازی کردی باز بستر به باید اکنون تو  

 هب ما برای چیزی گرفتاری جز تو حال این بیابد را او تا کنممی

 ....آورد نخواهد ارمغان

 

 کیاراد  توو شدمن بِه روزگارت و یکرده نوش چیزی که آن از بعد

 .رفت خواهیم گشانده گیتی این به را شما که آنچه جستجوی در

 



 و اومد ام کمک به کیاراد رفت در سمت به من به توجه بدون مهران

 بشینم تخت روی کرد کمکم

 

 

 گرددمی باز کنون او-

 

 .....میرهانیم گر حیله ان بند از را فرزندانت و

 .نشد ساریکا از خبری و ساعت نیم شد مهران دقیقه چند

 

 

 .....نیامدند-

 

 هک فهمیدم دقیقه چند این توی پرسید و این کیاراد همسر آپامه

 نهمی پس کیاراده و آپامه نسل از ساریکا و اریاناست یعمه آپامه

 ......بوده ساریکا انتخاب دلیل

 



 شد قاتا وارد سراسیمه بگیممهران چیزی کیاراد یا من اینکه از قبل

 

 

 نیست-

 نیست؟ چی یعنی-

 

 

 او با و آمده شمعون نام به مردی گفتند سربازانم..... همسرت-

 .....رفتند عمارت از دو هر ان از پس گفته سخن

 

 .......برده رو ساریکا شمعون
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 «ارشان»



 

  زدم پلک فقط

 بارهاا بلکه دوبار نه یکبار نه

 

  برده؟ کی و همسرم

 ! شمعون؟

 

 همسرشو و شده اونا امن محیط وارد که کرده جرائت اونقدر شمعون

 برده؟

 

 باهاش؟ رفته چرا ساریکا

 کرد نگاه مهران به حرفی بدون سکوت با

 

 

 برده؟-



 

 .....گویندمی پاسدارانم-

 

 

 برده و ساریکا شمعون-

 

 ه؟ببر و ساریکا بیاد که شده نزدیک ما به اونقدر شمعون یعنی

 

 شناخته؟ و ساریکا اصال چطوری اون

 دادم آپامه به سرگردونمو نگاه

 

 آپامه اون کنننمی فکر عمارت سربازهای مگر همن شبیه دو هر

 فهمیده؟ کجا از پس است

 

 



 .....ارشان-

 

 رسوندم مهران به خودمو کیاراد هایزدن صدا به توجه بی

 

 

  اومده اینجا به و کرده عبور سربازات از چطور-

 داشته؟ خبر ساریکا وجود از کسی مگه

 

 وتدع اینجا به و اپامه همسرش و کیاراد تو کردننمی فکر همه مگه

 کردی؟

 

 هان؟

 

  کشیدم فریاد وجود تمام با اخر کلمات

 



 

 ام تو با برده برداشته و من زن و عمارتت توی اومده چطور-

 چطور؟ ساالرسپه

 

 

 ....نمیدانم-

  میداند کسی چه رفته او خود شاید

 ...تا خواسته او شاید

 

 گفت؟می داشت چی

 

 

 خواسته اون شمعونه خونی دشمن که زنی من؟ زن خواسته خودش-

 بره باهاش تا

  



 

 که اند دیده چشم به پاسدارانم مکن جو و پرس اینگونه مرا-

  نموده ترک را اینجا خویش پای با همسرت

 

  جدمه؟ پدر واقعا مرد این کردم نگاهش فقط زنان نفس

 

 سطو از شمشیر با نداشت بستگی بهش جونم و نسلم بقای اگر

 میکردم نصفش

 

 

 روندب شهر از دو آن اینکه از پیش تا باید شده چه را شما کافیست-

 ....کنیم پیدایشان

 

  ارشان کن رهایش

 



 خودم به کیاراد صدای با اما زدم چنگ و مهران ییقه کی نمیدونم

 کردم رهاش و اومدم

  

 

 دنبالش بریم باید خب-
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 کردی؟ خطابش نام همین....شمعون کجا به-

 

 

 شمعون آره-

 

 



 شماست؟ پی در چرا او-

 

  برده را عروست چرا

 

 امده؟ اینجا به خودش چرا پس امدید اشپی در مگرنمیداند

 

  میکرد خون و جیگرم ساریکا و اپامه شباهت

 

 :گفتم و نشستم تخت روی افتاده هایشونه با

 

 طوالنیه داستانش-

 

  بدانیم هم ما تا بگو-

 

 گفتم و انداختم جدیشون هایچهره به نگاهی



 

  کردند پیدا مکان یک افرادم.....ما زمان توی -

  خاصه و داره جادو که مکانی

 

 

 کاریست؟ چه برای جادویی سرای-

 

 

 دهش ساخته شما زمان توی ما اطالعات طبق یعنی تاریخیه مکان این-

 از میخواست که کسایی زمین محافظین و جادوگران توسط اونم

 کنن محافظت دنیا حق بر حکومت

 .....نشه حکومت صاحب ناالیقی انسان هر اینکه تا

 

 

 حکومت؟-



 

  آره-

 

 

 آشوریان و پارسیان بر حکومت-

 

 :گفتم بود نشسته کنارم حاال که کیاراد به جواب در

 

 بلکه مادها و هاپارت و پارسیان و آشوریان حکومت تنها نه-

  نمیدونید شما که هایزمین سر حتی جا همه دنیا کل حکومت

 

 

 اآآآ-

 

 



 برای دیمکر پیدا که اسنادی و ها کتیبه طبق.......شدید گیج میدونم-

 نیک پیدا رو خونی ترکیب چهار بتونی باید دنیا کل به حکومت

 

 

 !خون؟-

 

  اره-

 

 

 ....می کسی هر خب-

 

 کردم قطع و مهران حرف سریع

 

  نمیتونه کسی هر نه-

 ....بودند شاه اجدادم دارم شاهان خون من



 

 

 کیاراد و ماست فرزندان از فرزندی او دارد شاهان خون هم ساریکا-

 است؟ شاهپور یک

 

 

 .....داره طالیی خون ما اینها جز بانو بله-

 

 طالیی؟ خون-

 

 

 ....بده رو خنجرت آره-

 

 داد بهم و خنجرش تعلل با کیاراد

 دش جاری طالیی خون و کشیدم دستم روی رو نیشش درنگ بدون



 

 شدن خیره خون باریک رد به مبهوت مهران و آپامه و کیاراد

 

 

 ...این-

 

  طالییه-

 

 رو بودنش طالیی ماهیت میتونم دارم رو خونم استتار قدرت من

 یشمم باعث که خودمم یعنی فهمه نمی کسی نخوام تا و کنم پنهان

 بشه طالیی یا قرمز خونم

 

 طالییه خونش همیشه اون نیست اینطوری ساریکا اما 
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 کرد لمس رو خون رد و آورد جلو دست تردید با کیاراد

 

 

 طالست؟-

 

  طالییه خون نه-

 

 کردن لمسم مهران و آپامه اون از بعد

 

 دارد؟ طال خود در ادمی زیباست-

 

 

 ....دارم طال خودم تو گفت میشه جورایی یه آره-

 



 کنی؟می چه طال با-

 

 :گفتم و زدم لبخندی مهران جواب در

 

 مز،قر رنگ  جای به خونم فقط نیست که واقعی طالی این هیچکار-

 ....نداره فرقی شما خون با طالییه

 

 ادمد ادامه و  کشیدم پایین و استینم مبهوتشون نگاه برابر در

 

 

 نیاز ساریکا و من خون به اون میخواد شمعون که چیزیه این-

 شسراغ میرم منم باشه که جا هر ساریکا گرفتن با میدونه..... داره

  

 

 !.....شما؟ خون به چه را او-



 اوست؟ یپسندیده و ارزنده طالست از ات خون اینکه

 

 ......بدهیم او به سیم و زر از بسیار های صندوق میتونیم ما

 

 

 جنس اونها مسئله ببینید.....هست یعنی.....نیست این خاطر به نه-

 اقعو در طال نه منه خون خود دنبال اون رنگشه بلکه نیست من خون

 ....داره احتیاج مونخون به اون که نفریم هشت ما

 

 .......داره شونخون به نیاز اون که هستند نفر هشت دنیا توی

 

 داریم طالیی خون ساریکا و من

 .....بعدی جفت

 

 



 !جفت؟-

 

 مونزبان بود رفته یادم لحظه یه برای زدم پلک فقط آپامه جواب در

 ...گرفته قرار تغییراتی خوش دست من دوران فارسی و داره فرق

 

 

 .....دارن سیاه خون همسرش و مرد یک یعنی جفت آره-

 

 

 دارایند؟ شب رنگ به خونی بگویی میخواهی یعنی-

 

 

  آره-

 

 هست؟ شما چونان هم باز-



 

 

 داریم اصیل خون ما که اینه مهم اما باشه ممکنه آره-

 

 هرودخون رنگ مثل خونشون رنگ یعنی دارن آبی خون بعدی جفت 

 ....و دریاست و

 قرمز دارند سرخ خون آخر جفت
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  پرسید شده گیج مهران

 

 تخت؟ و تاج آن برای چیست؟ برای هااین-

 

 



 میشه ازب دنیا به حکومت کلید بگیره قرار هم کنار هاخون وقتی آره-

 .....میخواد و اینها شمعون

 

 

 آنها.....روندب همسرت پی در گفتیم سربازانمان و پاسداران به ما-

 ... او که مباشد حالی آشب را تو پس......یابندمی را او زودی به

 

 

 باید بلشق فقط برم باید منم پس رفته ساریکا خود اگر نمیشه پیدا-

 خنجر سراغ بریم

 

 

 !خنجر؟-

 

 



 این کشت رو شمعون باهاش میشه که جادویی خنجر یک آره-

 قتیو شده ساخته ما دنیای جادوگرای بهترین از یکی توسط خنجر

 رخنج که بود این کردم که کاری اولین من اومدیم زمان این به که

 .....کنم پنهان و

 

 

 !برویم؟ باید خنجرت پی در ابتدا-

 

 پیداش من که کنهمی کاری یا سراغم میاد شمعون خود بعد آره-

 ......کنم

 

 

- 

- 

- 
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- 
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- 

- 
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 جایی پارسه به سرباز ندچ و...... کیاراد......اپامه.....مهران همراه به

 .رفتیم داشت فاصله اصلی شهر از ساعت چند حدودا که

 



  سمت به عجله با رسیدیم شدم، ظاهر اونجا که یمنطقه به وقتی

 ومندتن و بزرگ درخت یک  کنارشم که رودخانه کنار سنگ سومین

 االب خوشحالی با کردم پیدا و خنجر جستجو یکم با..... رفتم بود

 ....گفتم بودن اسب سوار که های بچه به رو و  گرفتمش

 

 

 معروف خنجر از اینم-

 

 کنیم؟ چه حال-

 

 بابل ریم می-

 

 !!!!بابل؟-

 

 :گفتم و زدم لبخندی کیاراد جواب در

 



 جادو و یهود گفتن قدیم از بابل آره-

 هست هم جادو باشه یهودی جا هر

 

 !بابل؟ برویم-

 

 

 اهانبدخو جلو اینکه برای گنجینه این دونممی من که جایی تا آره-

 این هب و شده ساخته بابلی خوب جادوگر چند توسط بشه گرفته

 کنیم پیدا اونجا میتونیم رو شمعون مطمئنم شده طلسم شکل
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 راه بابل طرف به تاخت به روز چند...... بودیم راه توی روزی چند

 ما مسفره مسیر تمام در خبری بی و گرسنگی.....خستگی.....افتادیم

  بودند

 

 .....بودن ما همراه واقعا چون همسفر میگم

 

  اسب تعویض برای مگر ایستادیم کم مسیر طول

 زمان بقیه و میخوردیم چیزی  میتونستیم اگر هم فاصله همون توی

  میگذروندیم اسب روی  رو سفرمون

 

  میداد آزارم خبری بی همه از بیشتر

 !خبره؟ چه خونه توی اینکه

 

 ل؟باب رفته واقعا شمعون و کردم انتخاب و درست مسیر ایا اینکه

 

 !باشه اورده ساری سر بالی نکنه



 خوبن؟ پسرام

 

 .....و خودمون دنیای به برمیگردیم اصال

 

 بی هایپرسش این از بود آکنده مغزم...... دیگه سئوال هزاران و

 جواب

 

 هب زنی شمشیر آموزش در سعی مهران و کیاراد مسیر ولط تمام در

 .داشتند من

 

  داشت خواهیم پیش در سخت جنگ یک ما اونها عقیده به

 

 زیر نم که نداشتند خبر اونها بیاموزم و زنی شمشیر باید منم پس

 آموزش ۳۲ قرن زن شمشیر و کار رزمی استادهای بهترین نظر

 .....دیدم

 



 گذشت آتانس شجاع روح  وجود از نباید تازه

 بودم دارا هم رو اون از بخشی االن من

 اومد می یادم خاطراتش

 .....هاششجاعت و هاشجنگیدن

 

 این که هایدوست و رو گاری باریک راه  انداختم اطراف به نگاهی

 سبزی نگین مثل آپامه که یمردونه جمع کردم پیدا روز چند

 درخشیدمی داخلش

 

 دختر نهمو بود جدش شبیه ساریکا اصل در بود ساریکا شبیه آپامه

 حتی گذشتمی چیزی هر از عزیزانش برای که جو جنگ و یاغی

 ........جونش

 

 از کپی یک که بدونم و  بشناسم اونو بهتر شد باعث سفر این

  ساریکاست

 



 تحرک هم کنار کیاراد اونو اسب انداختم بهشون چشمی زیر نگاهی

  میزدند لبخند هم به دائم کردمی

 

 ولق به اما داشتن مشکل هم با شدیدا و کردند ازدواج تازه شنیدم

 مهربانانه که چرا کرده رو آن به رو این از را ها آن سفر این" مهران

 "کنندمی برخورد هم با

 

 لکهب بود نکرده نزدیک به و اونها تنها استرس سر سرا سفر این

 بشیم تر نزدیک هم به هم مهرانم و من بود شده باعث
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 مهران؟

  بزرگم پدر  بگم بهتره یا

 

 است مسخره واقعا زمان توی سفر است مسخره



 

 جدمم جد سن هم نه که بزرگم پدر همسن من چون 

 

 شنل مهران به عجیبم شباهت بخاطر من انداختم بهش نگاهی

  شنلم نشناستم کسی تا  پوشیدم

 ....اون و بود پوشیده کانال و صورتم که بود جوری

 

 ردو خیلی برعکس نیست میکردم فکر من که خودخواهی مرد اون

 ....کاره محافظه و اندیش

 

 یآئینه مقابل من  کنممی حس  کنارشم وقتی جورایی یه

 .......ایستادم

 

 

 است شهر یدروازه دشت این از بعد میرسیم زودی به-

 



 اومدم بیرون خیال و فکر از مهران صدای با

 

 !داریم؟ زمانی هم هنوز آیا-

 

 

 !زمان؟-

 

 !!دادشه پورت برای آری-

 

 

 ....نمیدونم دقیق کمتر هم شاید روز یک-

 ......با زنده هنوز اگر

 

 

  آنجارا-



 ارهاش که مکانی به و  گرفتم مهران از نگاه آپامه دست یاشاره با

 دادم کرد

 

 بودن ایستاده سوار چندین دشت وسط

 .....بودن اونجا آدم نفر دویست هم شاید نفر صد شاید

 

 شد شمعون مات نگاهم

 ببینم نحسشو قیافه میتونستم هم فاصله این از

 

 

 هستند؟ کی اینها-

 

 .....ندارم شک شمعون-
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 717پارت#

 

 « کلدانای»
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 ایران»

 سال۳۰۲۲-

 بعد-

 زمان-

 «حال-

 

 ادد روزهایش این خوب دوست دیروز غریبه  به را مستقیمش نگاه

 

 

 نشد؟ خبری-

 

 

 ... خبری هیچ... هیچی-

 

 

https://t.me/Romanamone


 بکنیم و کار این باید ما سهراب-

 

 

 کنم؟ قربونی ام بچه ها؟ آیکان کنیم چیکار میگی-

 

 

 وزر نصف از کمتر..... راهشه تنها این برگردونیمشون باید اما نه-

 برگردونیمشون باید مونده

 

 

 ....دادشه اما-

 

 

 بگو کرد داف و نفر دو نفر یه خاطر به نمیشه شده سیاه تقریبا سنگ-

 .....بیان
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 ....رفت سالن طرف به و داد تکان سری امیدانه نا سهراب

 

  آشوبش دل و ماند آیکان

 

 را اش شده فریز خون گرچه بود مجموعه این اصلی رکن ارشان

 اون..... دارد الزم را نفر هشت هر حکومت یحلقه.... اما داشتند

 همم از یکی ارشان ضمن در باشد مجموعه این عضو نمیدانست هنوز

 بود تجاریش و سیاسی های شریک ترین

 

 

 ؟...آیک-

 

 زد لب جدید همان با و انداخت اش دایی پسر به نگاهی

 

  باشه اماده جادوگر بگو-
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 باشه نیاز کمکش به شاید

 

 

 برای؟-

 

 

 هم شمعون شاید شه باز دروازه اگر میدونه کی دادشه جون نجات-

  بیاد

 باشه آماده بگو و برو پس

  

 ....رفت سالن طرف به ماریو رفتن با

 

 بودند جمع هم دور آریامنه مردان همه شد وارد وقتی

 

 

https://t.me/Romanamone


 !شد؟ چی-

 

 

 بیاد کم نیرو ممکنه اما ان اماده پسرها-

 

 

 چی؟ داریان خون-

 

 

 نداره موضوع این به ربطی داریان گفتم-

  نهاد جلو قدم تیرداد بدهد جوابی او به آیکان آنکه از پیش

 

 ولق ارشان به او بزند حرف آشکارا میخواست که بود باری اولین

 اب میدید را پسران تک تک بد حال وقتی حاال اما بود داده سکوت

 انارش به عشقشان و آنها به داشت که بزرگی روح و مهربان قلبی

 .بود آورده ایمان
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  بعدیه محافظ  داریان-

 

  برگرفت در را همه سالن آورد سهم سکوت و شده حبس های نفس

 

 گفت نفس به اعتماد با و زد لبخندی آیکان

 

 میدونستم-

 

  چطوری اما-

 

 بود اش زاده برادر نگران که بود سپهر این
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 ونما محافظ من و بعدی محافظ داریان رفتنش از قبل گفت ارشان-

  داریم  و آتشکده و دادشه از حفاظت وظیفه ما

 

 از ونیممیت گذاشته خون بسته چند ارشان اما بدم رو خونش نمیتونم

 کنیم استفاده اون

 

 717پارت#

 

 در خون و زدن را هایشان رگ تک تک شدن جمع حلقه دور

  شد جاری زمین نگار و نقش پر شیارهای

  میچرخید دورشان و میخواند ورد جادوگر

 

 هب نقطه ترین نزدیک در پزشکی مراحل تمام رعایت با را دادشه

 ....بودند داده قرار مراسم مرکز
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 تالطم در ها پسر و بودن ایستاده یگوشه در داریان و تیرداد

 .....میدادن جان بردارشان برگشت

 

 

  کمه نیرو-

 ......بریز و ارشان خون

 

 ازب پیوست زمین سرخ هاینقش به هم خون های بسته آنکه از بعد

 آمد در جادوگر صدای هم

 

 .....کنم کاری اینجوری نمیتونم کمه نیرو-

 

 یدیسف به رو هایشانرنگ گشت پسران تک تک روی آیکان نگاه

 نداشتند تن در نا انگار میزد
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 ردننمیگ بر اونها میشن تلف همه وگرنه گردونید برشون نمیشه-

 .....اونها
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 ایران»

 «قبلسال۳۰۲۲-

 «ارشان»

 

 

 ان آمده کجا از اینان-

 

 هب رو نعره با و کوبیدم ها مهاجم از یکی پای به محکم و شمیشرم

 :گفتم کیاراد

 

  کرده و کار این اون شمعون-

 

 بود هم مثل هامونم لباس حتی بود هم شبیه مهران و من یچهره

 چند میزدم حرف کلمه یک تا  بود زدنمون حرف نوع تفاوت تنها
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 دقص به و مهران و دستگیری قصد به منو کردنمی حمله بهم نفر

 .بودند کرده محاصره کشت

 

 کشیدم عقب کمی زنان نفس

 ...نفر یک به نفر چند اخه

 

 زدم زوشبا به و گرفتم باال شیمیرمو سریع سربازها از یکی حمله با

 

 ....برسونم شمعون به خودمو باید

 

 !؟ میخندید ام نداشته ریش به بود نشسته اسب روی

 

 .....جادوگر مرتیکه
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 هب شروع وار دیوانه شمعون خیال بی دیگه سرباز چند یحمله با

 ....کردم زدن شیمیر

 

  زنان نفس که بود گذشته دقیقه چند نمیدونم

 دورمون تا دور و شدیم جمع هم دور آپامه و  کیاراد و مهران و من

 ....بود جنازه و سرباز

 

 

 ....ساریکا-

 

 صورتش طرف یک که افتاد دختری به نگاهم کیاراد حرف این با

 کثیفش چنگال توی شوضعیف بازوهای شمعون و بود کرده ورم

 داشت

 

 گفتم و زدم آخر سیم به زنم بد وضعیت دیدن با
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 جلو بیایی خودت که نیستی مرد اونقدر شمعون-

 میدی؟ نشون دفاع بی زن یک سر زورت

 

 

 دفاع؟ بی-

 بکشه منو بود نزدیک زنت این

 

 

 ....کن ولش یزنده بدم شانس از که فعال-

 

 

 کنم اسیر هم رو تو خود میخوام تازه من کنم ولش-

 

 پرت یطرف به و ساریکا مهابا بی اونم بردم یورش طرفش به خشم با

 اومد سمتم به و کرد
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  تن به تن جنگ بود شده حاال

 نفس؟ تازه شمعون با خسته من

 

  نبود ازس کار زیاد اما میزدم ضربه بهش کشت قصد به قدرتم تمام با

 

 رایب هم و بودم شده بلند بیماری بستر از تازه من اینکه برای هم

 داشتیم که طوالنی سفر

 

 

 پسرم خاطر به میکشمت-

 

 هشد سیاه سنگ میدونم من که جایی تا است زنده مگه پسرت-

 

 نمیزنه قلبم کردم حس یلحظه برای

 بزنه پهلوم   به شمشیرش با  شمعون که شد باعث هم همین
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 شد یکی ساریکا "نه" فریاد و من درد پر آخ

 زدم زانو زمین روی بستم چشم درد با

 

 717پارت#

 

 

 نشخو فقط من باشم داشته  کاری باهاش نمیخواست دلم میدونی-

  میخواستم رو

 

  نبود آتانس و آریانا خون از احمقانه ترکیب اون اما

 نبود اتانس و اریانا خون طلسم میخواست و شمار خون سنگ

  بود ساریکا و تو خون بلکه

 

 بکشمش خواستم مصرفه بی برام دیدم وقتی

https://t.me/Romanamone


 

 میکرد سخنرانی وَل با و میزد چرخ من دور شمعون

 

 

 چهب اون فهمیدم و چیزی یه میزدم پرسه اطرافتون وقتی روز یه اما-

  بود مهمتر چیزی هر از زن این تو برای

 

 بهت محافظ همه اون وجود با ۳۲ قرن توی نمیتونم دیدم وقتی

 ور شما پسر اون وسیله به رسید ذهنم به فکر این بشم نزدیک

 .... زمان این به بکشونم

 

 ور شما و.... نمیشدن ام مانع کیاراد و مهران اگر البته شدم موفقم و

 کردننمی پنهان

 میاوردمتون بدست زودتر
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 که یجای دقیقا میشدم امیدنا داشتم مهرانید عمارت توی دیدم وقتی

 ....همیر راه حیاط توی اخم با که دیدم زنتو برداشتم تالش از دست

 

 رسید ذهنم به فکر این که بود اونجا

 پسرتو گرا برسونم آسیب کسی به نمیخوام من گفتم سراغشو رفتم

  بیایی تو میخواستم فقط کردم جادو

 

  خودت برعکس ارشان است ساده خیلی زنت

 کرد باور رو حرفم سریع زود

 

  دادم بهش  دردمو از خمارم هایچشم

  اومد می هنوزم ها شمشیر کوبش صدای
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 خون من ات بیاد کافیه فقط  گفتم بهش وقتی حتی میشه؟ باورت-

 بولق سریع کنممی باطل و طلسم بعد و بریزم سنگ روی اشو تازه

 کرد

 

 

-

بزار...داری....که....و....من...ی....میخوا.چی...ی....نزن....زر....میشه

 بره....اون..

 

 

 بره؟ بزارم-

 

 دارممی نگهتون کنم جمع نفرتون هشت هر که زمانی تا من نوچ نوچ

  دنیا قح بر حاکم میشم میشکنم و لعتتی طلسم اون شما خون با بعد

 .....خدمتتون در هستم حاال حاال پس
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 زد لب صورتم روی کرد خم سرشو

 

 عالف سال ۳۰۲۲ منو تو بدم زجرت میتونم اما نکشمت قراره من-

 دادی چرخ زمانها بین کردی

 

 که روزهای تمام برای بمونم دور هدفم از من شدی باعث تو 

 .......بدم زجرت میتونم شدی مزاحمم

 

 ستمد داخل محکم شمشیرشو تیز نوک  حرفش انتهای به رسیدن با

 کرد فرو

 

 

 آخ-

 

 خوبه؟ هوم-
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 شدم خبیثش هایچشم خیره و آوردم باال سر نفس نفس با

 

 ره....بهت ت....مردن-

 

 میشه نزدیکش یواش یواش مهران که بود حواسم

 کنم پرت حواسشو کردم سعی پس

 

 ببینی خواب تو مگه-

 کنیمی حفظ غرورتو هم مرگ حال در حتی هستی جالبی مرد تو

 

  گفتم لبخند با کردم جزم عزممو تمام

 

 بینممی بیداری توی-

 

 .....و شد محو چیز همه هوا بی یهو شمعون به مهران یضربه با
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 ساریکا#

 

 میزد لب شمعون پای و دست زیر که بود ارشانی مات نگاهم

 

 خوبی؟-

 

 دادم آپامه و گرفتم همسرم از سختی با نگاهم

 

 نه-

 

 

 ......کرد اینگونه کسی چه را رخسارت شده چه را تو-

 

  زدم پلک بار چند آپامه شدن محو با
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 شد؟ چی

 

   ترشد سیاه و سیاه  اطرافم دنیای

 

 گرفت منو کامل حسی بی یک ام خال توی انگار

 تیوق بسم چشم ترس با و زدم پلک کشید طول ثانیه چند فقط

 .....و کردم باز چشم شنیدم رو پی در پی هاینفس صدای

 

 717پارت#

 

  خون بودم اینجا من

 خونه؟؟؟ دقیقا

 .....خونه دورم تا دور

 

 ادند بهم و دنیا انگار زخمی ارشان دیدن با انداختم اطراف به نگاهی
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 ....اینجایم خونه برگشتیم ما خون از بود پر زمین کف

 

 

 خوبید؟-

 تو؟ شدی چی

  ارشان دوست بود ایکان

 

 ....گرفت بازوشو زیر و رسوند ارشان به خودشو دو با

 

 ...بشم خارج حلقه از کرد کمکم و اومد من طرف به همراهشم مرد

 

 .شد....ی....چ-

 

  شکست بینمونو سکوت که بود ارشان شده ضعیف صدای این
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 سختی به گردوندیم برتون ما-

 

 تو شده فریز خون و پسرها خون و آوردیم کم خون اینکه با

 شد باعث داریان خون قطره چند فقط  اما کنه کمک نتونست

 برگردید

 

 تو؟ خوبی رفتن بهیاری به پسرا همراه بقیه  و تیرداد

 الشی؟ و آش چرا

 

 

 بودیم جنگ میدون توی-

 

 :پرسیدم و گفتم اینو میگرفتم فاصله غریبه مرد از وقتی

 

 داد؟شه-
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 تهنوش مهران  توسط ما از بعد انگار که بودیم یکتیبه روی به رو

  بود شده

 

" 

 نیز ونا گشتید پیدا نا نبرد میدان از ناگاه به شما آنکه از پس......-

  گشت پنهان

 

 کاشتیم کُشنده زخمی اون تن بر ما

 

 سالمت در همسرت و فرزند و فرزندم ارشان تو که امیدم آن به

 گشتید باز خیشتن گیتی و سرا به اسودگی به و بوده

 

  مهران

 

  "شما اجداد آپامه و کیاراد
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 یعنی؟ نمرده شمعون چی یعنی  همین-

 

 تخت از استراحت روز ده از بعد که بود ارشانی از من سئوال این

 .بود اومده بیرون  کتیبه خوندن برای

 

 

 است زنده اون بانو نه-

 

 

 !دادیم؟ نجات و دادشه چطوری ما است زنده اگه-

 

 یدمپرس ازش و سئوال این برگشتم ایکان جادوگر طرف به بهت با
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 از رو جادو تونستم من بود شده ضعیف چون  نمرده اون واقع در-

 بردارم دادشه روی

 نمرده اما بوده مرگ آغوش در اون

 

 

 کجاست؟ االن نمرده اگه-

 

 

 باشه سرگردان زمان در باید-

 

 ....است دیگه های خون پی در هم شاید

 ...........میدونه کی

 

☆●☆●☆ 
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 پسر روی از رو جادو تونستم من شده ضعیف چون اما نمرده اون-

 .....بردارم شما

 

 

 !نوشتی؟-

 

 اهشزیب قامت اون با در به زده تیکه برگشتم عقب به لبخند با

 .میکرد تماشام

 

 

 اومدی؟ کی-

 

 

 میکردم تماشات داشتم  است دقیقه چند-
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 به و شدم بلند صندلی روی از و دادم تکون بزرگم شکم گرختی با

 رفتم سمتش

 

 

 من بگردم دورت الهی-

 

 717پارت#

 

 

  نکنه خدا-

 

 گفت و زد تاپ لپ به یاشاره

 

 شد تموم-
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 عزیزمون نویسنده برای فرستادم آخر پارت اینم آره-

 

 

 ....دیگه خوبه خب-

 

 

 نگز چی هر نمیده جوابمم نشده انالین دیروز از نویسنده  زیاد نه-

 ...بزنم زنگ بهش دوباره باید شدم نگرانش..... میزنم

 

 

  خوبیه فکر-

 

 ردک بغلم عشق با و  پیچید دورم تا دور و هاشدست خنده با ارشان
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 ....دارمت که خوبه چقدر-

 گذشت ماه چند این حوش حول مغزم و زدم لبخند بهش

 

 طرز به  چون  گرفت  یدیگه رنگ دنیامون برگشتنمو از بعد

 زد غیبش شمعون اسایی یمعجزه

 

 ارزشه اب گوهر یک اون انگار چسبیدن ارشان به  قبل از بیشتر پسرا

 جون مد در همه بمیرید بگه ارشان کافیه نایستادن مقابلش دیگه

 میدن

 

 حرفشو هم کسی نیست ارشان های عمه دختر و عمه از خبری

 ندارن خارجی وجود انگار نمیزنه

 

 درگیر هاشون بچه با و شادن تیرداد و سهراب
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  کنهمی شیطنت هنوزم کامدین

 

 تشریف عسل ماه هم االن و کردند ازدواج تازه سهراب و سپهر

 روزها این خالیه حسابی جاشون....دارند

 

 ان اطراف همین اشکانم و دادشه و رایان و شایان

 

  خوبن همه

 دانیبِ را جانی یار قَدِر کِی " میگه که یارویی همون حکایت شدیدیم

 "بِمانی دَر ناکس دست به وقتی

 

 همو بود نزدیک چون میدونیم همو قدر همه االن ما ماست حکایت

 ....بدیم دست از

 

 ....میزنه موج جا همه  ارامش شادیم همه خوبه چیز همه
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 .....ساکن همونقدر اروم همونقدر طوفانه از قبل ارامش یه انگاری

 

 :گفتم و انداختم مردم مشتاق هایچشم به نگاهی

 

 ....عمرم دارمت که خوشحالم هم منم-

 

 یلحظه آرامش به انگار نشست هاملب روی که گوشتیش هایلب

 ....بوسیدمش عطش با رسیدم مرگ

 

 

 ببخشید....اهم-

 

 میکرد  لختم داشت دور صد خمارش نگاه با که ارشان از تعلل با

 .دمیکر نگاه ما به جدیت با که دادم دادیشه به و گرفتم فاصله
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 شده؟ چی-

 

 دجل شخصیت)آژمان و( شدگان طلسم دوم جلد شخصیت)آیکان-

 اینجان( شدگان طلسم سوم

 

 

 !کی؟-

 

 ....کنم درک و ارشان تعجب میتونستم

 

 ...اینجان  آژمان اوتانا دارنوش و ناکاور آیکان-

 

 !اومدن؟ هم با گفتی فهمیدم اینو-
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 نداشت بحث هم با همیشه معموال ایکان و دارنوش داشت حق ارشان

 و خون به کارشون یکبار حتی بیان اینجا به هم با بود محال و

 ....بود رسیده خونریزی

 

 717پارت#

 

 

  آره-

 

 

 چیزی؟ نگفتن!. چرا؟-

 

 

  بگیم خودت به واستیمخ نه-
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 ارشان آغوش از و دادم تکون و سنگینم های قدم آیکان صدای با

 گرفتم فاصله

 

 

 مهمه اما اتاقت اومدیم اجازه بدون شرمنده-

 

 

  شده؟ چی-

  کارم اتاق بریم

 

 :گفت اژمان کنه حرکت ارشان اینکه از قبل

 

 ماست؟ به مربوط باشه باید هم ساریکا نیست احتیاج نه-
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 !ما؟ به-

 

 

 چهارم شاه....شاهه آخرین به مربوط آره-

 

 

 !چی؟-

 

  بپرم جا در شد باعث ارشان بلند فریاد

 گفت و انداخت درشتم شکم و من به ترسیده نگاهی

 

 ....خوبی-

 

 

  آره-
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 کیه؟ اون 

 بود اونها از من سئوال این

 

 

  هباش ما کنار نیست قرار که کسی اون نمیشه باورت که کسی-

 

  کنیم تیز شمشیرامونو  برابرش در باید که کسیه قعدروا

 

  مکنی استفاده محافظینمون و افراد تمام و گرخون ارتش از باید

 

 

 ....آیکان کیه اون-

 

 .......اون-
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  باقیست همچنان حکایت دفتر این آمد پایان به

 

 

 دهبو پسندتون مورد پایانش امیدوارم شد تموم زمان افسون اینم

 .....باشه

 

 سپاس بودید من همراه یخورده و سال یک توی که شمایی همه از

  باشید داشته و خوشی ساعات امیدوارم گذارم

 

 ��بعدی های جلد در رمان ادامه

 

 جلدیه چهار یمجموعه یک شدگان طلسم

 

 اول جلد زمانافسون#
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 گذاریه پارت حال در رمان این دوم جلد خونبهعطرآغشته#

 (عضویته حق) سوم جلد خونرسم#

  و

 (آفالین) زمانبهبازگشت#

 

  عزیزان دارم دوستتون

 

 خودتون بزرگی به وقته چند این های تاخیر بابت و من امیدوارم

 ��️❤��ببخشید

 

 اسفندی سما
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