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تا  شهیم کی به او نزد  یو بعنوان محافظ مخف شهیم یعاشق و دلباخته دختر عماد
اونم از   رهی اش قصد داره ازش انتقام بگ یبرادر ناتن  فهمهی بعد م یدورتادور کنارش باشه ول

 که...  ی مرد قیطر

 

 

 #مقدمه 

 

 که نگاهم گره خورد در چشمانت  یروز

 روز قفل شدم  اون

 نگاهت  مجنون

 به هر سو رفتم   من

 تو بود  ی فقط پ  نگاهم

 شد  یکه چ دمینفهم

 به کجا رفتم   من

   مدیند  چیه

 تو و چشمانت  جز

 آتش، غم و سرد  ی روزها رفتم 

 تو نرفت آن طرفتر  ی بازم نگاهم از رو  اما

 نگاه  ن یاز ا دمیلرز
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  یاز دلتنگ دمیکش دردها

 که بعد  ییحس تنها ی برا

 تو   از

 وقت پر نشد  چیه

 که هر چه تالش کردم یخاطرات ی برا

 کنم   پاک

 اون روزها رو  ی همه

 نشد  اما

 توام  ادی هر شب  من

 اما

 و سرگردان    گمم

 خاطرات  نیاز زنده شدن ا  رمیمیم یه

 شد  یچ اما

 کردم  ری همون نگاه گ یهنوز پ من

 که هنوز آلوده به توست...  ینگاه

 د یبه اتمام رس یآلودگ  نیبه ا یکردم همچ فکر 

 به من آلوده است...  گرید ینگاه دونستمینم اما
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   1#پارت_

 

 

 .  یمراقب باش یلی. خ یبر عیماهور سر  ی رو برو. وا ادهی_مادر مواظب باش. از پ

 

 . شهیم  شتریاسترسم ب ،ی که تو دلواپس  یجورن ی_عه خاتون، توروخدا بس کن. ا

 

هنوز نگهبان در  دی د یخونه رو برام باز کرد. نگاهش رو پشت سرش چرخوند، وقت در
 . آروم زمزمه کرد: ستی حواسش ن

سر برسه، تو    کدفعهی آقا  جوشهی دلم م کطرفی . ازستیکنم؟! دست خودم ن کاری چ یگی_م
  زیبرو االن پرو  عیکنه. فقط سر اهی. روزگار همه مون رو سیریم یی تنها یدار نهیرو بب
 .  ستیعمو حسن دم در ن فهمهی م گرده، ی برم

 

 _باشه. خاتون برام دعا کن، من رفتم.  

 

 مواظب باش. ماهو...  یلی_برو قربونت بشم. خ

 

. نه ارندیبه زبون ب  شینبود از سنگدل اجیاحت گهی د شناختن،ی اهل خونه اهورا رو م همه
که صداش   یچه برسه به اون وقت دی ترک یاخمش زهرشون م ک یهم با   هیتنها من بلکه بق

 .  شدی بلند م
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اهورا  کهن یعمو حسن خراب شده، تو راه مونده بود. با ا  نیاالن ماش ن یشانس منم هم از
کنه و بتونم به کالس زبانم برسم.   یدست به دامن خاتون شدم کار یول شناختمیرو م

 ام...  به خواسته  دنیرس ی بهونه بود، برا هیالبته فقط 

 

 :دم ی. با استرس نالدمیکش ی پوف کالفه ا 

 .  رمیمیم بخدا تا برسم از ترس   گه،ی_خاتون نگو د 

 

لرزون و بلند از   ی هاکردم، با قدم  ی. خداحافظکردی نگفت فقط نگران نگاهم م چیه گهید
وقت اهورا   هی کردمی . فقط دعا مرفتمی انداختم تند تند م نی خونه خارج شدم. سرم رو پا

 .  دیرو هم نخواهم د هاابونیخ ی از راه نرسه وگرنه تا عمر دارم رو

 

  ابونیرو خ ادهیشونه ام جا به جا کردم. وارد پ ی رو  مو یلرزون و سردم کوله پشت دست  با
امروزم    دونستمی کردم بر استرسم غلبه کنم. م یو سع  دمیکش یقیشدم. نفس عم یاصل

 بازم چشمم رو به در کافه دوخته شده.   یول  ستی ن گهید ی مثل روزا

 

به تپش   ی ا  گهی تازه گرفت و جور د یجون زد،یکه از ترس تند م نمیانگار قلب اندوهگ کبارهی
بود.   شیاومد. تموم حواسش به مخاطب پشت گوش  رونیافتاد. همون لحظه از در کافه ب

و چهل و شش   قهیو دو روز و سه ساعت و پنج دق ستی ب قایبعد دق ی لبخند اریاخت یب
 صورتش دوختم.  مرخ ینگاهم رو به ن یتموم دلتنگ ا هام نشست. بلب ی رو هیثان
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با آغوش   کبارهیفاصله رو   نی بکشم. تموم ا ی بلند غیج دنشی از ذوق د خواستی م دلم
رو   نی. اما ا رمی آغوشش بمونم تا بم ی برسونم. من همونجا تا ابد تو انیبه پا  دنشیکش

 وسط عاشقم... فقط من...  نی که من فقط ا دونستمی خوب م

 

  نمشیبب  تونستمی که امروز م  نی صله مهم نبود. همفا  نیمن ا  ی برا یبود ول  ی ادیز  فاصله
  یلیخ انداختی قلبم رو به تالطم م یجورن یکه ا  یاون دنیرو بهم داده بودند. د ایانگار دن

 بود.  نیر یو ش نیدلنش

 

پلک بزنم و چشم ازش بردارم، پاهام رو به   کهن یجز اون وجود نداشت. بدون ا یچیه انگار
 یب یدست و پاهام به طرز عج جانیاز ه رفتمی که جلو م یحرکت در آوردم. هر قدم

االن که از   کردمی که فکر م ی. طوردیکوبی قلبم اون وسط محکم خودش رو  م دند، ی لرزیم
 بزنه...  رونیبشکاِف و ب ور امنه یجا کنده بشه و س

 

اش که فضا رو پر کرده بود، من عاشق چشم   ی . عطر خوش بودمیرس اش یچند قدم در
  کباری شدم   وونهی. پر شدم از اون عطر و ددمی هوا بلع ی بستم با تموم وجودم عطرش رو تو

 ... گهید

 

سفت برخورد کرد. تا خواستم پلک باز   زیچ  کیرو بلند برداشتم که محکم به   ی بعد قدم
 : دی چیگوشم پ ی و ت  یعصب ی کنم. صدا یکنم و عذرخواه

 _حواست کجاست؟ 

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
9 

 

که به اون برخورد کردم.  شدیجون بدم. باورم نم خواستمیبم مردونه اش م  ی صدا با
 هاش غرق شدم. چشم  ی هام رو باز کردم که توچشم 

 

  رشونیکه من اس ی هارو ازم گرفته بودند. چشم  المیکه مدت هاست خواب و خ ی هاچشم 
 .  زدمی زل زدن توش پر پر م بارک یشدم و من فقط واسه 

 

رنگ  ن ی باتریهام که برام زچشم  نی بودم. من قفل شده ا ی سانت میفاصله ن  هی  ی تو حاال
چشم بشم.   ی فاصله باهاش چشم تو ن یا ی تو دمیدی خوابم نم ی است. تو ایدن ی قهوه ا

و اصاًل برام   شدمی داشت که با وجود اهورا بازم جذبش م یهاش چچشم  ی تو دونمینم
اگه به مرگم ختم   ی. حتافتادی برام م یبعد چه اتفاق د یفهمیروز م کی مهم نبود اگه 

 .  شدیم

 

محکم    یکی نگاه رو از دست ندم. انگار فلج شده بودم.  نی وقت ا چی ه خواستمی م فقط
تا آخر   خواستی . اصال دلم مرم ی هاش بگکرده بود تا نتونم چشم از چشم  نیزم خیپاهام م

 نشه... دهی وقت بر  چیارتباط ه نیبمونم و ا جان یهم ایدن

 

 گرفت...  شیکل وجودم از خجالت و شرم آت کبارهی به خودم اومدم و  ش،ی عصب ی صدا با

 

 2#پارت_

 

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
10 

 

 ابروهاش نشسته بود.  ی رو یپررنگ یاخم

نامهربون و سرد، دل بکنم. با نگاهم   ی هااز اون چشم  تونستمیلتم بازم نمبا تموم خجا اما
ذهنم حک کنم. تا در اون بخش   ی صورتش رو رصد کنم و تو ی ذره ذره اجزا خواستمیم
 بکشم.  ری دلتنگشم به تصو یوقت اهامیرو

 

  ریبه سر و تا پام انداخت. با تحق یازم فاصله گرفت و نگاه ی. کمکنمینم  یحرکت دی د یوقت
 لب زد: یدرد آور

تا به   کهنی ا  لی! من خسته شدم از دست تو؟! دل؟ی ازم، خسته نشد ی خوای م ی_ واقعا چ
بچه احمق که به حساب   ه ی  ،ی بچه ا  کی کهنی نگفتم، سکوت کردم. ا یزی حاال بهت چ

  یتونین چشمات ممن با او  ی ! فکر کرد؟ی فکر کرد  یخودت چ شیخودش عاشق شده؟! پ
!  زارم؟ی که ازت ب یزیموجود چندش و نفرت انگ کی ! نه دختر خانوم تو برام ؟یکن ریدرگ 

 !... زارم؟یازت ب یفهمیم

 

 

ام آورد. قلب عاشقم   چارهیبر سر قلب ب ییچه بال   دیرو به زبون آورد که نفهم ی حرف ها او
 ...شیحرف ها   یرحم یب ی از شعله  سوختم ی آتش زد. داشتم م کبارهیرو 

 

انجام داده بودم؟! چرا در   ینگاه کردنش، کار خاص ری ازش چه خواستم؟! تا حاال بغ مگه
 !...کرد؟یفکر م یطورن یموردم ا
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  نطوریا یو نابودم کرد. به چه حق  ستیکلماتش ن  نی که چطور با هم نِ ی و بب ستادینا یحت
  یه جرم عاشق شدنم؟! به جرم! ب؟یکرد، رفت. به چه جرم م یذره ذره وجودم سوزند و رها 

عشق  نی ا  ریاس دمیکه به خودم اومدم که د ینداشتم. وقت یاریخودم توش اخت یکه حت
 شدم... 

 

  ایاشکام، تموم اون چکه باهاش رو ختنیهام حلقه شد. با رچشم   ی با سرعت تو اشک
 ر شدم.  ام قدرت دادم و با دو از اونجا دو شده  نیسنگ  ی . به پاهاختی ساخته بودم، فرو ر 

 

  یدل لعنت نی از ا وونه،یقلب د  نی خود رو از ا خواستمی. مدمی دویوار م  وانهیآور و د  سرسام
 فرار کنم.   ،ی ساختگ ی اهایو تموم اون رو   دی لرزی وار براش م وونهید  یطور نیکه ا

 

فرار کنم.   ره،ینم رونیب یجوره و رقم چیقلبم نشسته و ه ی که تو ی از کس خواستمیم 
عشق و از تپش   نیتا نابود بشه از ا دادمیکاش با تموم وجودم قلبم رو محکم فشار م

 ... شهیهم ی برا فتهیب

 

که از  هیدل و قلب چ نی. گناه ا ستمی با  خواستمینم یام به خس خس افتاده بود ول نهیس
  ی شرویو جنون پ یکه تا مرز وابستگ یوونگی شدند. د وونهی نگاهم بهش افتاد، د یروز اول

 کرده بود.  

 

تر بشم. مجنون بشم   وانهیجمله د ن یروز بهم بگه اونم دوستم داره و من از ا کی بود   آرزوم
  نیساخته ام با ا  شیپ ی اهایام، رو یالیخ ی ایافسوس امروز دن یو همون جا جان بدم. ول

 شدم، شکستم.  رانی قوط وس نی سقوط کرد. خودم با ا کبارهی ام،ی مرد جذاب زندگ 
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بوده   نیتلخ و سنگ قدرن ی. حرفش اخورندی هام سر مگونه ی رو ی گریپس از د یکی  اشکام
 .  رمیدرشت پر درد، غم رو بگ ی اون قطره ها زشیر ی جلو  تونستمیکه نم

 

نگاه پر مهر ازش بودم   کی حرف عاشقانه و  ک یمنتظر   شهیسخت و درد آور بود. هم یلیخ
 یچی سال ه  کی  نیا ی افسوس که تو  یبشم. ول وونهیکه دلم ضعف بره و همونجا د 

 خودم ساخته بودم.   ی که برا یال ینشد به جز توهمات پوچ و خ بمینص

 

که چقدر دوستش دارم. اما   خواندیاز نگاهم م کردمی ساده و احمق بودم که فکر م چقدر
. با کردمیام حرف زد و همونجا بهم فهموند که من چقدر اشتباه م بار باه نیاول ی امروز برا

 که بهش دارم، شکست قلبم، دلم رو...   یکردن عشق ریتحق

 

 یچیکه من ه دونستیم ی در موردم، نشناخته قضاوت کرد؟! چ رحمانهیب طورن ی ا چرا
 ام... نگاه آلوده  نی . من به همهیبرام کاف نمشیبیکه م نی هم خوامیازش نم

 

 اریاخت یاما نگاهم ب  رمیخودم رو بگ ی جلو خواستمی م  دیرسیم  ابونیخ  نیتا پام به ا  بارها
  ینیری ش  ی ایخودم رو ی برا  دمشیدیکه م یو هر بار شدیم خیخودم به در اون کافه م

سال انتظار اومدنش رو داشتم که   کی  ی . توکردیتر م  وونهیکه قلب عاشقم رو د  بافتمیم
 و نابود شد... ابخر یاونم امروز همچ

 

 _ماهور! 
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! نگاهش رو به  دم؟ی به زبانسرا رس ی. ک ستادمیبه خودم اومدم، ا  لدایبهت زده    ی صدا با
 قرمز و متورم دوخت و ادامه داد:  ی هاچشم 

 شده؟!  ی! چ؟ی کرد هی_گر 

 

 لب زدم: ی خش دار و دو رگه ا   ی ام، با صداو با پاک کردن اشک دمیهام کشبه چشم  یدست

 .  ستین یزی_چ

 

 مزاحمت شده؟!  ،یِ _باز اون پسر موتور 

 

 ! ستین یز ی_گفتم چ

 

 !  ؟ینگفت یچی داد. تو هم ه لیبهت چرت و پرت تحو ی ستادیبازم وا شه،ی_چه بچه سر

 

 داره؟!   کارهیبه من چ ی_نه، اون طفلک

 

 

 . ادیبگم تا از جلوش در ب ان یخودم به آر دی کرده؟! اصال با  هی_پس ننه بزرگ من، گر
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 .  دمی اون بدبخت رو، امروز اصال ند ،ی شد وونهی د لدای_

 

 هیاشاره کرد. تا سرم رو برگردوند. ماتم برد. تک یی چپ نگاه کرد. با ابروهاش به جا  چپ
سبز رنگش که به خون نشسته بود،   ی هااون چشم  ، یظی داده بود به موتورش با اخم غل

 !...خواد؟یم  یازم چ گهی د نیبهم زل زده بود. خدا ا

 

 

 

 3#پارت_

 

 

 *عماد* 

 

خشک، عبوس و پر ابواهتش، تموم اعتماد   ی چهره  دنی داخل اتاق گذاشتم. با د ی قدم تا
استرس و اضطراب به سمتم هجوم آورد و بدجور احاطه ام  کبارهیبه نفسم به فنا رفت. 

 .  ستادمیدر ا ی کرد. همون جا جلو 

 

  م،یند ی . اما از حرف ها دونمی نم نمش،یبی باره م  نیمرد روبروم که اول نیاز ا  ی ادیز زیچ
وجود، شجاعت به خرج    نیرحم بودنش رو متوجه شدم. با ا یو ب ی جد ر،یبه سخت گ یپ
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ام، حرف    یشده تموم زندگ  یک  دمیکه نفهم یمدم. تا از خواسته ام و دختراو نجایدادم تا ا
 بزنم... 

 

 .  نمیاصرار داشت تو رو بب می همه ند  نی ا ،ی خوای م یچ نمی_بنال بب

 

  میشونی پ ی رو ی به عرق ها یخوردم. دست یدستپاچه تکون  ش،یبلند و عصب   ی صدا با
 . لب باز کردم:دمیخشک شده ام، کش ی لب ها ی . زبونم رو رو دمیکش

 _آ... آقا من... من... 

 

 : دی شده اش، غر دیکل ی هابکشه، از پشت دندون  یباعث شد. پوف عصب لکنتم

 ! غلط اضافه کرده؟!  ؟ی دیاز ماهور د یخاص زی_چ

 

 _نه. 

 

 لب زمزمه کرد. با پوزخند گوشه لبش، گفت:  ری رو چند بار با تمسخر ز نه

 تو اتاق من؟!   یکنی م یچه غلط ست،یدر مورد ماهور ن یز ی! اگه چ؟ی _پس چ

 

خودم،   ی کنم رو دای تا تسلط پ دم یکش یقینداشت. نفس عم یاعصاب درست و حساب انگار
 که لب باز کردم.  نی . تا همدیفهمی رو کنار گذاشتم، باالخره که م دی ترد
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من بود، تماس رو وصل کرد.  ی که نگاهش رو یهمراهش زنگ خورد در حال یگوش
 بهم گره خورد: شتری که اخم هاش ب گفتی م یطرف بهش چ دونمینم

 !؟ی کرد  یکار نیکه سر خورد همچ ی دی شرفت خند  یب ی _به گور بابا

 

 _____ 

 

 ! ؟ی دخالت کرد ست،یکه به تو مربوط ن  یکار ی . توی _گوه خورد

 

 ______ 

 

نکن   ی! کار؟ی ایمن اد م ی باال. حاال واسه  دمت ی من کش ،ی نداشت یچ یت تو که ه_بدبخ 
 ! ی که بود یهمون سگ دون ی بفرستم تو

 _____ 

 

 !  ؟ی دیاالن بدمت وسط اتاقت به دار بزنت، فهم نی بردار تا هم گهیقدم د کی  ی_جرأت دار

 

پرت کرد. با   زشیرو م یاتاقم رو هم لرزوند.گوش ی کل فضا  چیتن من که ه ادشی فر ی صدا
 همون تن خشمگينش نشونه ام گرفت: 
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 . رونی! گمشو برو ب؟ی ستادی اونجا وا  یچ ی _برا

 

هم   ی هام از حرص روکه دندون  یرفتم. در حال رونیتکون دادم ب یسر  یو حرص دستپاچه
 د: بلند ش زشیاز پشت م دنمیرفتم. با د  میبه اتاق ند   کراستی  دم،یسا

 ! ؟ی _باهاش حرف زد

 

 :دمی پشت گردنم کش یدست  یو عصب کالفه

 حرف بزنم.   کهی _نشد. نذاشت مرت

 

 !  ؟یبرات حلش کنم. پول الزم دی هست بهم بگو تا شا ی_خب پسر، اگه مشکل

 

 زدم: یتلخ لبخند

 _کاش دردم پول بود، من برم.

 

 . زنمیم  یخونه ات باهات حرف امی_برو، شب م

 

سوار موتورم شد. با روشن   رون،ی از شرکت زدم ب یتند و عصب  ی هاتکون دادم، با قدم  یسر
 کردنش، با سرعت حرکت کردم.
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چطور    دمی که من د ی مرد  نیبزنم. با ا  یبودم که نتونستم حرف یعصبان یلیخودم خ از
. کردیبرخورد م یطور نیدستش ا ری بهش بگم عاشق خواهرش شدم. با افراد ز تونستمیم

پادو و    کیدم دستگاهش ندارم. به جز  ی هم تو یگاه یجا چ یه گهیکس و کار که د یمن ب
 قطع م کنن...   شهیاز ر دادیخواهرش که در جا م ی به پا

 

که   نی. اما همادیب ن یاشبا م شهی. منتظر بودم مثل همستادمیخونه ا ی روبه رو دنم،یرس با
 نشست.  نمیغمگ ی هالب  ی رو ی شوکه شدم اما لبخند کهن ی. با ادمیماهور رو تنها د 

 

  ایبهتر؟! تا حاال نشد بود با خودش حرف بزنم. هر بار که خواستم جلو برم  نیاز ا یچ
 .دادندی رو بهم نم ی شرویاون دوستاش اجازه پ ای  شدینم

 

  متیشد. فرصت رو غن  یاصل ابونیداخل خ کهن یسرش آروم حرکت کردم. هم پشت
رو نذاشتم   اده یداخل پ یپارک کردم. اما هنوز قدم  ابونیخ ی دونستم. موتورم همون گوشه 

 که متوقف شدم.

 

االن از حجم و   کردمی بود که حس م یرو از خشم مشت کردم. خشم به قدر هامدست 
 ماهور باال بره؟!   ی پسره، صداش رو برا  نیرده ا. چطور جرأت ک ترکمی فشارش م

 

. دمیکه شن یزیمتوجه من بشن با چ کهن ی چند قدم بلند برداشتم، قبل ا یحالت تهاجم با
 .  شمیو دارم خفه م ادینفسم باال نم کردمی همونجا خشکم زد. قلبم  سقوط کرد. حس م
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کافه شده   نیدر ا ی ش رومکرر ی هاشده بود، متوجه نگاه   کیماه چشمم روش کل ازدهی
 بود.  نجایاوقات، پاتوقش ا شتریشده که ب دی که عاشق دوست سع دمیبودم. اما چطور نفهم 

 

من،   یخال ایدن ی شد؟! فکر کردم تو یچ کردم،یهام رو تر کرد. چه فکر م چشم  ی تو اشک
خالصه  کنفریاون   ی تو امی نفر که تموم دن کی  ام،ی ادامه زندگ  ی کردم برا دایبهونه پ  کی
 .شهیم

 

  یکنم. وقت یجلو برم و کار  تونستم ی نم شد،ی م شتریتنم ب  ی به لحظه حس خشم تو لحظه
 رابطه!...  نیوسط ا   گمیم  یپسره است، من چ ن یدلش با ا

 

ماهور رو   دنی و دو  هیگر  ی که موتورم رو روشن کردم. صدا نیگرد کردم، اما هم عقب
 شد؟! یچ  کدفعهیروش دوختم،   نی. کالفه نگاه خشمگدمیشن

 

. با ستادمیزبانسرا ا  ی همون روبرو شهیاز کارش، نگران دنبالش رفتم. مثل هم متعجب
از دهنش اومد، بارم کرده بود. اخم   یاون دوست بددهنش که چند روز قبل هر چ دنید

 .دمیتوهم کش شتریهام رو ب

 

 گرد شده برگشت و نگاهش رو بهم گره زد... ی هاشم به ماهور گفت که با چ یچ دونمینم

 

   4#پارت_
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  کجای  ست،ی من ن ی خط نگاهش رو یهام دل بکنم؟! وقتچشم  نیاز ا تونم ی چطور م من
  نیهم  ی که حس کردم تو ی بهم دست داد، به حد  یرو نشونه گرفته. حال خراب ی اگه ید

 .  شمیآزاد دارم خفه م ی هوا

 

هام، قبل  چشم  ی خودم نساخته بودم. با هجوم اشک تو ی براکه کنار اون  ی آرزوها چه
 ارتباط رو قطع کرد.  نیزودتر از من ا رم،ینگاهم رو ازش بگ کهن یا

 

 رفتم...  ی من همون جا پشت سرش به سمت نابود دیکرد نفهم قطع

 

 

  * * * * * * 

 

 *ماهور* 

 

 

 !  ؟یِ چقدرم پرور ینیبی ! منی هات ربطش به ا هیگفتم گر   ی دیشد؟! د تی _رو
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برام   شهیکه هم کردی هاش رصدم مماه با چشم  ازدهی عاشق دل سوزان که مدت  نیا کاش
اونم همونجاست؟! بجاش اون مرد   رفتمیهر جا م هیسا  ک یسوال شده بود چرا مثل 

 ... دادمینگاهش بارها جون م  ک یعاشقم بود. من با   اهامیجذاب رو

 

فرستادم.   رون ی پر فشار ب یقیدقايقي قبل، نفسم رو با آه عم اتفاق دردناک چند یآور  ادی با
آتش گرفته بهش  ی هاکه با چشم  ی لدایو به   گرفتمی در همون حال که نگاهم رو ازش م

 زل زده بود، دوختم: 

 . می بر  ای_ب

 

. عه دمی تا حاال ند نی ا یو سمج ی. بخدا آدم به گستاخرهی از رو هم نم نشی! ببم؟ی_کجا بر 
مزاحمت نشه، اما انگار گوشش بدهکار   گهیکه د م یعه... اون روز چقدر بهش فوش داد

 شده.    داشی . باز پستین

 

  ی که به سمت پنج پله ورود یبگه، دستش رو گرفتم. در حال  یزیباز بره بهش چ کهن یا قبل
 لب زدم:  دمش،یکشی زبانسرا م

  می از اون بر  رتریسر کالس، د  رهی ز ما مهر جا باشه زودتر ا ی_ولش کن! االنست استاد هاشم
 .  کنهیسفرمون م  نیبا اون شکم کنده اش با زم

 

 بهش بگم.   یزیچ  کی _ول کن دستم رو ماهور، بذار برم 

 

 کرد اما دستش رو محکمتر گرفتم، به داخل هلش دادم: تقال 
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 نداره.   ی_گناه داره! اون که به من کار

 

 شهر کجا!   نی بچه پا  نیبندازه. تو کجا ا پشینگاه به ت کی !.. نیکه شد ا  ی _گناه، گناه کرد

 

 !  ؟یبهش نزن یحرف  نیوقت همچ کی _

 

 روز به روش بزنم تا بفهمه لقمه بزرگتر از دهنش برنداره.   کی  خوامی _برعکس م

 

همچنان مچ دستش رو گرفته   م،یکنه، تا داخل کالس بش یکار نیبعيد نبود همچن نیا از
 بودم...

 

 ی آقا س یکردم تموم حواسم به تخته و تدر ی سع دم،ی از درس امروز نفهم یچیه کال 
رازم   نیوجه حاضر نبودم سر از ا چی در برم. به ه لدای  نانهیب زی ت ی باشه تا از نگاه ها یهاشم

 سقوط اش خورد...  دیام که امروز مهر تا  ی. راز دلدادگ ارندیدر ب

 

... تموم مدت به حرف هاش  زارهِ ی نگاه ساده ام ب نی بودم که از هم فکر نکرده   نی حاال به ا ات
تموم تالش   د یکه با  دمیرس نی قی  نی. از آخرم به ا کردمی فکر م سوزند،ی که تموم وجودم م

 ...  فتهیعنوان نگاهم بهش ن چ یبکنم تا به ه
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... با رمی اراده ندارم نگاهم رو ازش بگ ی. من حتستی ! دست خودم ن؟ی آخه چطور اما
برداشتم.   شونمیدل شکسته و افکار پر  نی به خودم اومدم. دست از ا ، یهاشم ی خروج آقا

 . ختمیکوله ام ر ی هام تو لهیحوصله و کالفه تموم وس یب

 

 دربند؟!  م،یجمعه صبح بر  نی ها موافق_بچه 

 

رو بهشون دوختم، خوشحال به حالشون کاش منم اجازه داشتم کنارشون باشم.   نگاهم
  چیاما افسوس که ه اومدمیم  رونیحال و هوا ب  نی از ا یتا کم کساعت،ی اگه شده  یحت
 ... شدی نم یرقم

 

بندازم،   رمیگ کهن ی قبل ا خوامیم  ستی. حواسشون بهم نذارمیشونه ام م ی ام رو رو کوله
  ک یدروغ کنار هم ببافم که ما   یفرار کنم. تا باز با اصرارشون مجبور نشم کل شهیمثل هم

  ی . کاش تومی از هم دل بکن قهیدق هی  میتونیکه نم م یر ینظیخانواده خونگرم، شاد و ب
 بود، کاش!... یرطو  نیهم ا   تیواقع

 

 حنانه متوقفم کرد:  غی ج ی قدم به خروجم از کالس نمونده بودم، صدا  کیهنوز   اما

ها، تو هم شاملشون  ! منظورم از بچهن؟ی بریم  فی! تشر ؟ی_ماهور خانوم کجا به سالمت
 . یشیم

 

مجبور نبودم دروغ بگم. تا برگشتم لب   شدمیتنم نشست. کاش محو م ی رو ی سرد  عرق 
 هام رو فاصله بدم، معترض وار بهم تشر زد:
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 .کنمیات م خودم خفه ،یاریبهونه ب یسر   نی_گفته باشم ا

 

 :زنمیم یکه دارم بفهمند. لبخند تصنع یاز زندگ  یزیچ خوامیکه نم یحال در

 .می اونجا بود ی_ما هفته قبل دسته جمع

 

  گمیدارم دروغ م دندی که همشون فهم دونمی. مکنهی شده نگاهم م ز یر ی هابا چشم  لدا ی
بهم بخوره.   امی حالم از خودم، زندگ  شدی باعث م  نی. همآورندیخودشون نم ی به رو یول

 ... گشتی وقت اهورا برنم چی مختلف، کاش ه ی هاهمه دروغ و بهونه  نی خسته شدم از ا

 

بزنه. مژده زودتر   یتا خواست حرف د،ی پر نیکه نشسته بود، پا  یمکتین  ی لبه  ی از رو حنانه
 : دی صورتم غر ی هاش، تودندون  ی جلو اومد. با حرص از ال

 اونجا؟!  میتا بر  ن یات، کجا نرفتبا اون خانواده  ی رو بهم زد _مرض! حالم

 

. با کنمی . با دست سردم، بند کوله ام رو جابه جا مچرخونمیاشون م هیبق ی رو رو نگاهم
 :کنمیلب باز م یذوق ساختگ

 !  می کنم، آقاجونم دوست داره روز جمعه همه کنار هم باش کاری چ یگی_خب م

 

 با حرص از بازوم گرفت:  یشگونین

 !ی اله یری! بمشعوری_مرض! درد! نکبت ب 
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که انگار قصد داشت گوشت تنم رو با همون دو    دادی فشار م یام حبس شد. طور نفسم
 انگشتش بکنه...

 

   5#پارت_

 

 

 :دمی از درد و سوزش مچاله شد، التماس وار نال صورتم

 . می ری همونجا م نی. هر جا بگامیغلط کردم، باشه م ی ... آی _آ

 

حرکت دادم. مژده نگاهش رو از   شگونشین ی رو ول کرد که دستم رو نوازش وار جا بازوم
 :گهیهاش با ذوق م دست  دنی صورت تک تکمون گذروند. با کوب

. به صدرا  شدمی خودم دست به کار م دی شد. از اولم با یره اومدن_آخ جون، ماهورم که باالخ
ها، قرار ما فردا صبح ساعت شش، همه دم خونه فردا صبح ببره. بچه   ادیما رو ب گمیم

 ماهور؟!  

 

دلم به حال خودم زار زدم. دنبالشون از کالس خارج شدم. تموم ذهنم   ی تو هیموافقت بق با
هنگ   شتریفکر کردم مغزم ب  ینرفتن. اما هر چ ی برا گشتمیبود و دنبال بهونه م ریدرگ 

 از دست شون در برم.  ی با چه بهونه ا ی. که چطورکردیم
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 برو عمو حسن منتظرته.  ؟یی ماهور کجا ی _هو

 

 نگاهش کردم که نگران لب زد: جی ومدم گبه خودم ا لدای  ی صدا با

 بگم حسابش رو برسه؟!   ان یبه آر ،یی _هنوز تو فکر اون پسر پرور

 

 !  ی_نه، نگ

 

 . نمتیبی _باشه، فردا صبح م

 

که از  ی شدم با صدا   نیعمو حسن رفتم. تا سوار ماش ن یکردم و به سمت ماش ی خداحافظ
به صورت   یرفم برگشت. لبخند مهربونبه ط شهیسالم کردم. مثل هم اومدی م رون ی ته چاه ب

 ناراحتم زد:

 ! ؟ی که نخورد ی _سالم باباجان، موقع رفتن که به مشکل

 

 باال انداختم که گفت:  یسر

 ! ؟ی _خسته شد

 

 : دمیکش یآه

 بدبختم؟!  قدرن ی _عمو چرا من ا
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 رو حرکت کرد: نیماش

  دهی انجام م یحرف رو نزن، آقا اهورا هر کار نیا  گهی! د؟ی کرد ی _باباجان، باز ناشکر
 .خوادی صالحت رو م

 

 . با بغض لب زدم:خوامی صالح اهورا رو نم  نی هام حلقه شد من اچشم  ی تو اشک

مرگ،    یعنی غم،  یعنیدرد،  یعنیزورگو مستبده که ازم متنفره. صالحش   کی _اون فقط  
 ... عی

 

 ی اهای مرد جذاب رو  کطرفیبود از   حرفم رو خوردم. دلم گرفته هیشکستن بغضم بق با
 رو به کام تلخ کرده بود.  ی اهورا سنگدل که زندگ  گهیو طرف د  امی زندگ 

 

 : دی ناراحتش به گوشم رس ی صدا

روز ازدواج   کی . یمونی. باالخره که تا آخر عمرت که اونجا نمشهینکن درست م  هی_گر 
 ... شهی آقا اهورا هم تنگ م  ی که دلت برا رسهی م ی. روزیریو از اون خونه م یکنیم

 

زل زدم. از  رونیتار از اشک به ب ی هاگذاشتم. با همون چشم  شهیش ی کردم، سرم رو  سکوت
 ی امروز با حرفش دلم رو شکسته بود. اما بازهم نگاهم رو کهن یبا ا  می کافه که رد شد ی جلو

 .  نمیبب یتفاق ا گهید  کباریشده بود. تا مرد زبون تلخ ام رو   خیاون در م
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انتظار   یلب هام نشست. چ  ی رو یرنگ، لبخند تلخ ی قهوه ا ی هااون چشم  یادآوری با
  یچ اهامیهام، عاشقم بشه. ته تموم اون رو ازش داشتم که در مقابل نگاه  ی ا هودهیپوچ و ب

 ... دی به آتش کش  کبارهی شده، همه رو 

 

. قلبم از  دمشیکاناپه د ی شدم. تا داخل سالن شدم رو ادهیعمارت پ ی جلو  نیتوقف ماش  با
کردم نلرزه سالم  یکه سع ی جلو گذاشتم و با صدا یترس تند تند به تپش افتاد. به زور قدم 

 کردم.

 

 اریاخت ی شد. ب شتریهام دوخت که شدت تپش قلبم ببه چشم  رینافذش رو با تاخ نگاه
گذشت احساس   یکه م هیه بده برم. هر ثان انداختم. منتظر بودم تا اجاز ری نگاهم رو به ز

 .  ستمیپاهام با ی رو تونمیو نم  شهیتموم تنم داره سست م کردمیم

 

  کی کردمی دلم دعا م ی . توفتادمیپس ن نجایاتاقم تا هم ی لب باز کن بگو برم تو یلعنت
 دم. که زد با بهت سرم رو باال آور یهاش محو شم که با حرفچشم  ی تا از جلو فتهیب یاتفاق

 

انجام  یدوست دار یهر غلط ست، ی. فکر نکن حواسم بهت نامی_اگه قدم به قدم کنارت نم
 . یبده
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خودم امروز تنها رفتم. از جاش بلند شد، دلم از ترس   دهیاز جا کنده شد. نکنه فهم قلبم
  اریاخت یبه سمتم برداشت دستش رو که باال آورد. نفسم حبس شد. ب  یخورد. قدم یتکون

 چشم بستم.  عیسر  د،یلرز  فیتنم خف

 

 : دیپوزخند به گوشم رس ی سرم، صدا ی نشستن دستش رو با

 ! کنم؟ی م کارتی سگ بشم، چ یدونی _پس مواظب رفتارت باش. خودت خوب م

 

هام رو باز  . از ترس چشم د یمقنعه ام چنگ زد و کش ی حرفش موهام رو از رو انیپا  بعد
  ایعقب بذارم  یقدم خواستمی اش دوخته شد. م یعصب ی هاکردم. با وحشت به چشم 

رو نداشتم. بارها تجربه کرده بودم و  نکاریجرأت ا  یحداقل دستش رو پس بزنم ول
 نداره.  یزیچمن جز درد و زجر  ی تهش برا  دونستمیم

 

 ام بود، سرش رو خم کرد: دهیترس ی هاچشم  رهیکه خ یحال در

  ره،یاگه بگم بم یباشه. حت ی دختر حرف گوش کن دی با شهیکه هم دونهی_ماهور خوب م
 نفسش رو بُبره، مگه نه؟!  دی برو با ی همونجا ب

 

 زد: یترسناک ی تند سرم رو تکون دادم. ازم فاصله گرفت. قهقه ا تند

 .ی بر یتونی _خوبه، م
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وار باال رفتم و خودم   رهیدا ی از ترس به پاهام قدرت دادم و از اون پله ها یچطور دمینفهم
م  یپناه  یرو به اتاقم رسوندم. تا در رو بستم همونجا سر خوردم و بغضم از ترس و ب

 شکست...

 

   6#پارت_

 

 

وجودم  ی هست که تو  یترس ازش چند سال نینداشت. دست خودم نبود، ا یتموم اشکام
که باهام داشته   ی بد ی هاش و رفتارها رحمیب  ادی  نمشیبی بود. هر وقت مکرده  شهیر
 لرزه.   یو تموم تنم م افتمیم

 

 خوادیدلم م ی... گاهی رارادیکه غ دهیبهم دستم م یخودم رو کنترل کنم حالت تونمینم
 صبح روز بعد باز نشه... ی وقت پلک هام برا چیه گهی د خوابمیشب که م

 

خوب بود. احساس   یبود، همچ فتادهیجا ن ی آقاجون سکته نکرده بود، تو  کهن ی قبل ا تا
منم   یزندگ  یاما از اون روز به بعد تموم خوش نم،یزم ی رو ی ابچه   نیخوشبخت تر کردمیم

 .  دیرس انیبه پا یسالگ زدهیس  ی همون روز تو

 

برادر دارم و هم   کی شدم که  ری . با برگشتش هم متحمواقع ها بود که اهورا برگشت  همون
نفرت، ترس،   ر،ی. کتک، تحقدی برام به خط تجربه کش امی زندگ  ی رو تو گهی د ی زهایچ یلیخ

که از من   ی ا نهیبه نفرت و ک  گشت ی که همش برم ی ا گهید ی زهایچ یلیدرد، حقارت و خ
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  یاز هر چ شتر ی بودم که وجود من ب دهیمدت فهم نی ا ی وو مادرم داشت. مخصوصا ت 
 بودم...   دهی. بارها از زبون خودش حجم نفرتش رو شندهی آزارش م

 

 یداشت و باردار یمادرم ناراحت قلب گفتی . اما خاتون مادینم ادمیهام  یاز بچگ ادیز من
  ازدواج کنه که یلیبا ل کنهیمادربزرگم، پدرم رو مجبور م  ن یهم ی براش خطرناک بوده. برا
 ... شهیثمره اش اهورا و الناز م

 

تا از   شهی نم یپدرم راض ی که با مخالفت ها شهی بعد چند سال مادرم من رو حامله م اما
با مرگش   کشهی . که به دو ماه نمکنهیمادرم اودع م  یماریاومدنم ب ا یمن بگذره. با به دن

 یلیکه ل ی داشته به حد یل یبا ل ی بد ی . پدرم با مرگ مادرم رفتارهازهیری بهم م یهمچ
 ...کننی رو تجربه م یبه همراه اهورا و الناز بره و روزگار سخت  ران یاز ا شهیمجبور م

 

جون من   ی پدرم، اهورا تنها برگشت به قصد انتقام و شد بال  یها با سکته مغزسال  بعد
رو تجربه کردم که خودش برام   ی و من روزها دونهی م... اهورا، من و مادرم رو مقصر کنفری

کمرم  غهیت ی رو ی هاش، عرق سرد هیاز کتکها و تنب فتهیم ادمی. هنوز که زدی رقم م
 ... نهیشیم

 

بود   ی روزهام همون مرد چشم قهوه ا نی ا یخسته ام. تنها دل خوش یزندگ  نی خودم و ا از
  چ یاونم ه ی . که اونم امروز با حرفش بهم اثبات کرد من برادونمیاسمش رو نم یکه حت

 تنهام...   ی تنها ایدن نیا ی ندارم. من تو  یارزش

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
32 

 

  ی به امروز و اون روزها خوامیو نم کنمی . خودم رو همونجا گوشه در مچاله مدمیکش یآه
ام رو به زور  شده   نیحوصله بدن سست و سنگ یب  میزنگ گوش ی عذاب آور فکر کنم. با صدا

 . شمی و بلند م رمیگی م واریاز د

 

. اهورا  افتمیقرار فردا م ادیو  زنمی م یلبخند تلخ ،یصفحه گوش ی رو  لدای اسم  دنید با
کالس   نیاونم کجا، دربند؟!... هم ح،یچه برسه به تفر  دهی قدم زدند بهم نم  کی  یاجازه حت

 یدل من بر نم ی برا یقدم  چیشد. وگرنه ه یخاتون، راض  ی ها زبان رو هم به التماس
 داره... 

 

 . شهی تخت بود، شدم که تماس قطع م ی که رو می گوش رهی چقدر خ دونمنمي

 

نگاهم   شه،ی بلند م می گوش ی . دوباره صدا کشمیتخت دراز م  ی رو کشم،ی م یقیعم نفس
که   کنهیتا قطع م  زنمی . کالفه از خودم فقط زل ملداستیبازم   دوزمی رو به صفحه اش م
کرده   دیکه تاک  خوانمی و م کنمی . بازش مشهیبلند م  میگوش  امکیپ  ی پشت بندش صدا

 قرار فردا... ی برا

 

بخوابم. اونا که  یکم کنمی م یو سع بندمیهام رو م. چشم کنمیرو خاموش م  می گوش
 ... ستین ینگران  ی پس جا کنمیم یکجا زندگ  دوننینم

 

 

  * * * * * * * * 
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وقت غذا کنارش  چیه کهن ی. با اکشمیعقب م یو کم  کنمی م زیلبم رو با دستمال تم دور
نخوام غذام رو تموم کنم.   ایمجبور بودم چه بخوام   شهیلذت بخش و خوشمزه نبود. اما هم

 . ..برمیاز طعم غذا نم یو لذت خورمی م یچ  فهممی وقتم اصال نم چیه

 

توش به جز   کهن یکه با ا یتا غذاش تموم بشه و بتونم به اتاقم بگردم. اتاق شمی م منتظر
 بهتر از بودن کنار اهوراست...   یلیاما خ ستین یچی ه میتنهاها

 

 _ماهور!  

 

 : دهیکه ادامه م  دمیهاش مرو به چشم  نگاهم

نکنم، سگم   دیتاک گهیپس د ،یرو ندار یبر ی کالس زبانت جا ریبغ کهن ی_در نبودم حق ا
 نکن.

 

و   ذاشتیتنهام م یو دو ماه کی  یبره؟!.. بارها شده بود   حت خوادی م ییجا مگه
  یخوب یز یکه اگه دست از پا خطا کنم چ دادیم  دی تهد ی بو  دشیبار تاک  نی. اما ا رفتیم

 .... ستیدر انتظارم ن

 

بلند    زیتموم شدن غذاش از پشت م. با گمیلب م ر ی ز یبودم اما چشم ر ی هنوز متح کهن یا با
که از زبون عمو حسن به گوشم   یحرف دنی. که با شنشمی که دنبالش آروم بلند م شهیم
 . ستمیایمتعجب م  رسه،یم
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 7#پارت_

 

 

 : گهیسرش، م ی . با برداشتن کاله روستدیای حسن در چند قدم اهورا م عمو

زنگ زدن به خونه، گفتند که کارهاتون انجام   ن،یرو جواب نداد تونیگوش ایگو   لتون،ی_آقا وک 
 فرودگاه منتظر شماست.  گهی د  کساعتی شده تا 

  

 تا حاضرشم.  نی ماش ی چمدونم رو ببر تو ای_ب

 

لبم   ی رو ی لبخند اریاخت  یب دنی رو بهم م ایباال رفتن اهورا و عمو حسن، انگار دن با
  نمیهام ببتا با چشم  ادی تا ب شمی و منتظر م نمیشیمبل م  نیاول ی زده رو جانی. هنهیشیم

 خونه دوباره نفس بکشم...  نی ا ی در نبودش تو تونمیکه م نمی. ببرهیکه داره م

 

  یی با اخالقش آشنا یهر ک  شه،یو مرتب مثل هم  دیکه باالخره اومد. اتو کش د ینکش طولي
 ی آدم رو  نیرحم تر  یب دونهی نم ی کس چیاما ه یجنتلمن واقع کی   گفتی نداشت. م

 اهوراست...  نیهم ن،یزم

 

 : میرفت  نی دستش بود، پشت سرش تا دم ماش ی قرآن تو ینیخاتون که با س همراه 

 .  نی برگرد ی_خدا به همراهتون آقا، إنشاهلل به سالمت 
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ماه    کی  دمی حواست به ماهور باشه. حدود دو، سه هفته و شا ی_خاتون، چهار چشم 
 رار نکنم.  حرف هام تک گهینباشم. د

 

. اصال کدوم دفعه  رهینم یی. ماهور بدون اجازه شما که جانینباش یچی _چشم آقا، نگران ه
 بار دومش باشه. بازم چشم.    نیبدون اجازه شما انجام داده، ا  یکار

 

.  دمی و برنده بود که به خودم لرز  نیقدر سنگ  نیهام دوخت. نگاهش ارو به چشم  نگاهش
  ن یشده بود اهورا ا  یازش گرفتم. چ عیوجودم و نگاهم رو سر   ی ترس بند بند نشست تو

 قدم اضافه بر ندارم؟!   ای یجوري نگران رفتارم بود که کار

 

  شینظر گرفته بودم تا باألخره بعد از فرما  ر یحرکاتش رو ز رهیخ یچشم  ریتموم مدت ز  اما
قب نشست. عمو حسن با عجله  ع یصندل ی بهتر بگم خط و نشون هاش، رو  ایهاش 

 خونه حرکتش داد.  ی به سمت خروج ن،ی پشت رول نشست. با روشن کردن ماش 

 

بود. واقعا رفت؟!   رهیدر خ ی ناباورانه نگاهم هنوز رو ز،ی توسط پرو یبسته شدن در خروج با
 !... نمیبیماه نم کی ! اهورا رو ست؟ین ماهک ی !... ماه؟ک یرفت تا حدود  

 

نفس  یعنی  ماهک یکردن در نبودن اهورا،   یزندگ  ماهک یام نشست.  لبه ی رو ی لبخند
 من...  ی روزها برا نی بهتر یعنی  ماهک ی آرامش،  یعنی  ماهک ی  ،ی آزاد یعن ی ماهک ی   دن،یکش
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. از دمیخندی شد. با تموم وجودم از ته دلم فقط م  غیقهقه و ج کی به   لیتبد  لبخندم
. اط یح ی تو دنیهام رو باز کردم و شروع کردم به دو. دست دمیپر  نی باال و پا  یخوشحال

 اهورا کنارم نباشه. خواستمیفقط م  امیدن ی بود تو  یحالم وصف نشدن

 

  یجون اومدیم امهیکه داخل ر  یژنینفس نکشم و االن اکس شدی انگار وجود اون باعث م 
  نی... چقدر ادادیم یتازگ  ی ... بودهیم یزندگ  ی هوا بو نی . چقدر ادادی دوباره بهم م

  کیاون استخر کوچ یقشنگ بودند. حت اط یدور تا دور محوطه ح  ی هاها و گل درخت
 زالل و شفاف بود.   جان یهم آبش از هم اط یح ی گوشه 

 

 قی. چند نفس عمخوردیرو باد شبانه به رقص گرفته بود و شالق وار به صورتم م موهام
بشه و حاال حاالها   یسفرش طوالن  شدی. کاش ماهورا خوب بود یب  ی چقدر هوا دمیکش

 برنگرده...

 

و   رهیبگ  ینکنه. اصال فراموش دای راه برگشت رو پ خوادی وقت برنگرده. دلم م چیه اصال 
و پاک   امیذهنش ن ی من تو  گهید شهی بوده؟! اصال م یهست؟! ک  یماهور ک  ادین ادشی

 بشم...

 

 :ستادمینگران خاتون ا  ی بودم که با صدا دهی چقدر دو  دونمینم

 . رینفس بگ ستای وا  قهیدق کی  ،یافتی مادر از پا م ی _وا
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صورتم کنار زدم. به سمتش رفتم   ی . موهام رو از روزدمی که نفس نفس م یهمون حال در
 گفتم:  یاش رو غرق بوسه کردم. با ذوق خاص دهی و از ذوقم صورتش چروک 

ماه   کی اهورا  شهی خوشحالم... باورت م یلیوشحالم. خچقدر خ یدونی _خاتون جون نم
 . ستین ماهک ی! خدا قربونت بشم... قربونت که نمش؟یبینم  ماهک ی ! ست؟ین

 

 و با خنده لب زد: دیبه صورتش کش یدست

 . ی کرد  یخب مادر، صورتم رو تف تف یلی_خ

 

   8#پارت_

 

  

 

 به عقب گذاشتم که خاتون مچ دستم رو گرفت:  یقدم

 _کجا؟! 

 

 جا زدم:  در

اهورا   یفهمی بکشم. خاتون م غیج خوامیبخندم. م خوامی بدو بدو کنم. م خوامی_م
 ! م؟ی بکش غیو ج می باهم بدو ی ای!... رفت!... مستی!.. نست؟ین
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 ت: غرولندکنان گف  می دیکشی که به سمت خونه م یچپ نگاهم کرد و در حال چپ

.  ی االن مونده با شکم پر، کار دست خودت بد نی. هم یبخواب یبر ی ای _الزم نکرده. بهتره ب
 . یبدبخت مون کن

 

 بکشم.  غیتا صبح فقط ج خوادی _خاتون، بذار برم؟! دلم م

 

 . اما مچ دستم رو محکمتر گفت: دمیرو به عقب کش دستم

 ! ره؟ی! صدات بگ؟یاون هنجرت رو پاره کن ای ، یریدل درد بگ ی_بذارم بر

 

 تقال کردم: بازم

 ! توروخدا ولم کن بذار برم. خاتون! ؟یدار یفیک  هی_بخدا خاتون  

 

شدم.  رهی بهم رفت که بغض کرده با اخم به روبروم خ ی اعتراض آورم چشم غره ا ی صدا با
  ی ها از ظلم هاوقت  یلیمراقب بوده و خ یحکم مادر رو برام داره از بچگ ی کجورایخاتون  

 اهورا نجاتم داده بود... ی و کتک ها

 

کش موهام باز کرد.  شهی. مثل همنمیتخت بش ی تا اتاقم همراهم اومد مجبورم کرد لبه  
  تخت دراز ی ابروهام، رو ی و اخم رو   زونی آو ی هاو بافت. با همون لب  دیبرام شونه کش

 : دی سرم رو بوس ی گردنم، رو  ری مالفه تا ز  دنی. با کشدمیکش

 بخواب.  ری اخمو و عبوس باشه. االنم بگ قدرن یا  دی_دختر نبا 
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نگاهم رو به سقف دوختم، همچنان سکوت کردم. با روشن کردن   دیحالم رو نفهم کهن یا از
شد و خوابم    نیرفت. کم کم پلک هام سنگ رونیچراغ خواب و خاموش کردن برق اتاقم ب 

 برد.

 

 

  * * * * * * * * * 

 

 *عماد* 

 

قفل در   ی رو تو دی روشون نشسته، کل ایدرد دن  نیبدتر  کنمی که حس م ی شونه ها با
خونه،  کی تار  ی . با فضاکشمی خسته و سستم رو دنبال خودم م  ی . پاهاچرخونمیم

 .  زنمیبه حال خودم م ی پوزخند

 

  ونی زیتلو  ی . به سمت تک کاناپه روبروکنمیروشن مبرق رو  دیو کل برمی رو باال م دستم
در  ی واشکی ماهور که  ی تنم روش بندازم، عکس ها  کهن ی بود، خودم رسوندم. اما قبل ا

 کرد.  یادآوریرو برام   یمختلف ازش گرفته بودم، دوباره همچ ی حالت ها

 

طه ام کرد. تر شد. خشم دوباره احا نی گلوم، سنگ  ی . بغض توبندمیرو با درد م هامچشم 
  ی فضا ی ها، تو لهی. نعره ام و پرت شدن، شکستن وسکنمی دم دست اومدم پرت م یهر چ

 . چهیپی خلوت خونه ام م
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که داشتم به سمت اُپن   یامشب قرار نبود آروم بشم. با همون حال خراب و داغون انگار
نفس  ک ی و  کنمی ها رو باز م  یاز اون بطر یکیرو برداشتم.   یدنینوش ی رفتم و چند بطر

 .  کشمی رو سر م  یمقدار

 

. عکس  شمیکنار کاناپه آوار م  ن یزم ی به سمت همون عکس ها، رو کشمی دوباره م پاهام
 . کنم ی پرت م نیزم ی و کنارم رو کنمی و دونه به دونه نگاهشون م دارمی ها رو بر م

 

  ینفرک یکه آرزوم بود کنارم بمونه...  ینفرک ی... خواستمی نفر رو م کی فقط    ایدن ی تو من
و دوست نخواهم   نمیبی رو مثل اون نم یک  چی ه گهی... دستیکس ن  چیه هیکه شب

رحم فقط   ی ب  یزندگ  نی ... سهم من از ادوزمینم یدختر  چی چشم ه ی داشت... چشم رو تو 
 ... ستیا  ییِ و تنها ییتنها

 

  ی . سکسه ادمی کش سمیخ ی هابه لب  یمکرر اف اف خونه، به خودم اومدم. دست  ی صدا با
  یتنم باق ی تو یینا گهی. ددوزمیبه خون نشسته و خمارم رو به در م ی ها. چشم کنمیم

 نمونده بود تا بلند بشم.  

 

 یرو ندارم؟!هر ک  یباشه؟! من که کس تونستی م ینشوندم. ک  میهالب  ی رو ی پوزخند
  ن یا ی رو تو کنفری یحت رم،یتنها بم نجایخونه رو فشرده... اگه ا نیزنگ ا ی هست اشتباه

 دل نگران حالم باشه.   یندارم که حت یکره خاک
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که دور خودم  ی عکس ها ی نگاهم رو چرخوندم رو زنم،ی دوباره به حال خودم م ی پوزخند
اشک   سیاز اون عکس هاش، صورت خ یکی  ی بودم. لبخندش تو ختهیپخش و پال ر
 کرد.   یادآوریذهنم  ی امروزش رو تو

 

خشم و   نی ا  خواستمی. مدمینفس باال کش  کی رو که کنارم بود، برداشتم.  یبطر نیخشمگ
 .کردمی رو امشب رد م  یوانگی رو کم کنم و گرنه مرز د تیعصبان

 

 9#پارت_

 

 

 

آوردم. نه تنها گلوم   ن یرو پا یوت بطر باز شدن در، مبه ی چقدر خوردم که با صدا دونمینم
شخص روبروم که با بهت   دنی شروع کردم به سکسه کردن، با د سوخت، یهام مبلکه چشم 

 .چرخوندی در به در داغونم م ی من و خونه نی نگاهش رو ب

 

 سر دادم: ی بلند ی ا قهقه

 داره؟!   یمحشر یچه زندگ  قتیرف ینیبی_م

 

 هام بود، بلند شدم. تلو تلو خوران به سمتش رفتم: تو دست  یکه بطر یحال در

 تو هم بخور.  ایب کردم،ی! داشتم با خودم حال م؟ی اومد  ی رو ولش کن، چه خوب کرد نای_ا
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پام هزار   ی خورد. جلو زیو عرق کرده ام ل سیخ دست  نیرو به طرفش گرفتم که از ب یبطر
 .  دیچیسکوت خونه پ ی شکستنش تو ی شده و صدا هیتک

 

 یانگار تازه به خودش اومد. با بستن در، عصب  می ند دن،ی وار شروع کردم به خند وانهید
 :دی غر

 با خودت؟!   ی کرد کاری! چ؟یتو دار یچه وضع ن ی ! ا؟ی شد وونهی_د

 

شکسته اشاره کردم،   ی ها لهیهام به وسعقب رفتم، با باز کردن دست  یکردم. کم  ی ا سکسه
 با همون لحن شل و خندون لب زدم: 

 ایدارم. ب گهی د یبطر ک ی. غمت نباشه، هنوز کنمیحال م امی دارم با زندگ  ینیبی _مگه نم
 بزن روشن شي. 

 

کنار کاناپه رو بردارم. که بازوم رو گرفت،   یعقب رفتم تا بطر یخودم کم ی حال و هوا ی تو
 : دمی به سمت حموم کش به عقب هلم داد. در همون حال

 !  هو؟ی! چه مرگت شده  ؟ی دی مخ المصبت رو پوک  ی _پاک زد

  

حموم گذاشتم تا تعادلم   یکاش  ی بزنم، داخل حموم پرتم کرد. دستم رو  یاومدم حرف تا
 دمیکنم. که دوش متحرک رو باز کرد، تا به خودم جنب یریخوردنم جلوگ  ز یحفظ کنم و از ل

 صورتم گرفت.   سر و  ی رو اد یآب سرد با فشار ز 
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خوردم،  زیل نیزم ی سرد رو ی هابه کاش  هیباز موند. تک مهیشوک در اومدم، دهنم ن از
ذهنم چرخ خورد. اشک   ی تو دم یکه امروز د یری خشک موند. دوباره تصو نینگاهم به زم

باالخره   کرد،یکه چند ساعت داشت خفه ام م یهام جمع شد و با بغضچشم  ی تو
  یکرده بود. ب سیآب تموم سر و بدنم رو خ ی قطره ها یمقاومتش شکست. در همون حال

 اراده لب باز کردم: 

 کردم.  دای بهونه پ کی که دارم، باالخره  یکس یب ی ا یدن نیا ی _گفتم تو

 

دستش رو پس زدم. در همون حال   یهام آورد ولقطع آب، دستش رو به سمت لباس  با
 :مزدی همچنان حرف م

اون در کافه بخاطر دوست سعيد   ی رو شیچشم ری ز ی که اون نگاه ها دمی _من خر نفهم
رو  ی بدبختت رو، دختر  قیرف ینیبی شده. م  رطاهای عاشق ام دمیبوده. امروز تازه فهم 
 است. او...  گهید یکی دوست داره عاشق 

 

 زد: ی شخندین یعصب د،ی حرف زدنم پر  وسط

 عماد.  ، ی! الحق خر؟یألم شنگه رو راه انداخت نی دختر ا  کی _بخاطر  

 

.  دیچیرو از تنم در آورد، حوله رو دور تنم پ  سمی خ ی هاو لباس  ستمی تا با کنهی م کمکم
تخت کمکم کرد.  ی بغلم رو گرفت و تا پا ریز عی سر   میسستم رو تکون دادم که ند ی پاها

 : دی گردنم باال کش  ری. پتو رو تا ز دمیتخت دراز کش ی رو

 .ی خورد ی بخواب، فردا صبح بگو چه گوه  ریال بگ_فع
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  کی  نیمن هم  یخال ییایدن  ی به روش زدم. چه خوب تو یفقط لبخند تلخ جی حال، گ یب
 شدم...  هوشیهام رو بستم و برو داشتم. چشم  قیدونه رف

 

  یپلک هام رو باز کردم. سرم به طرز وحشتناک ی . الدیتق تق که به گوش هام رس ی صدا با
جام نشستم. با کنار رفتن پتو، تازه متوجه بدن   ی و تو   دمیبه سرم کش ی. دستکردیدرد م

 لباس و حوله دور تنم شدم.  یب

 

 لب زمزمه کردم: ری . زدمشونیکش یبه موهام زدم، عصب یچنگ روز،ید  ی هجوم اتفاق ها با

 کردم.   ری خودمه، د ری_تقص

 

جذب، از اتاق خارج شدم.   شرتیت  کیو   یشلوار خونگ  کی  دنی جام بلند شدم. با پوش از
  یخبر یشده بود. حت  دهیچ زی مرتب و تم یمتعجب نگاهم رو دور خونه چرخوندم، همچ

 از عکس ها نبود. 

 

. دمی صبحانه د زی م دنی رو در حال چ می رو به آشپزخونه دوختم از همونجا ند نگاهم
 به طرفش رفت:  راستک ی

 _عکس ها کو؟!  

 

 هام دوخت، با حرص لب زد: رو به چشم  نگاهش
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آمپر   ینجوریچه مرگت بوده که ا شبید نم یصبحونه رو کوفت کن، بب ن ی_حاال بش
 .  ی خونه ات رو داغون کرد ی ها  لهی هم خودت رو و هم وس ،ی چسبوند

 

 گفتم:  یتوجه به حرفش، عصب بدون 

 عکس ها کو.  گمی_د المصب، م

 

 . چه برس... ذارهیشونه هات نم ی _احمق، اهورا بفهمه جنازه ماهور رو

 

صورتش،    ی چفت شده ام وسط حرف زدنش، با تکون دادن دستم جلو ی هادندون  ی ال از
 :دمی غر

 _عکس.  

 

  ی دستم گرفتم. که صدا ی اپن اشاره کرد. پا تند کردم و تموم عکس ها رو تو ی سر به رو با
 بلند شد:   می ند

براش به پا گذاشته،   یچ ی برا ی به خون ماهور تشنه است. فکر کرد ،یشناسی ورا نم_تو اه 
دختر بکش   نی. عماد، عاقل باش. از ا زهیقدم اشتباه برداره و همونجا خونش رو بر کی تا 

 جور بدبخت هست.   نیاون خودش هم رون،یب

 

 زدم: ی شخندین

 !  د؟ی بدبخت از خودش لرز یکی  ی برا قتیدل رف یبگ ی خوای_م
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 زمزمه کرد: م،یشونه ام گذاشت و با فشار مال   ی رو دستش

اون عمارت  ی تو ادهاشیضجه و فر  ی صدا ستین ی_اون از تو بدتره، از تو تنهاتر... روز
 بزنه.   شی اهورا برداره تا همونجا آت ی قدم برخالف خواسته   کی ه ی. ماهور کافهیچینپ

 

 لب زدم:  مدیبه طرفش چرخ ناباورانه

 ! زنش؟ی _مگه م

 

 10#پارت_

 

 

 

. اصال چطور باور  شدی. هنوز باورم نمکشمی به صورتم م یدست یکه عصب دهیتکون م یسر
و سنگدل باشه که خواهر کوچکتر از خودش رو   رحمی ب قدرن یا تونهیبرادر چطور م  هیکنم 

 . کنمی بزنش رو زمزمه م ادیآروم چطور دلش م یلیلب خ ریبزنه؟... ناباورانه ز

 

. با لحن  دهیم رونی. نفسش رو پرفشار بشنوهی م می لب رو ند ریز ی زمزمه  نیهم انگار
 :گهی داره، م یدلسوز ی ناراحتش که بو

و کدورت گذشته، به بهونه  نهی. بخاطر ک ستندیمادر ن کی از   گفتیم  زی که پرو ی_اونجور
 . دهیرس  مارستانیکارش به ب می چندبار زنمش،ی مختلف و جورواجور تا حد مرگ م ی ها
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. با اندوه  دوزمی م باشیام رو به صورت زنگاه بهت زده  ارم،ی دستم رو باال م ی تو ی ها عکس
 :زنمی. لب مکه گرفته ام، قصد نداشت حاال حاالها رهام کنه یو غم

 !  کشونه؟ی دختر هفده ساله به رخ م کی  ی _در حد مرگ؟! نفرتش رو با طمع مرگ برا

 

 اوج گرفت:  د،یلرزی صدام از خشم م یدر حال ره،یگی آن تموم تنم رو خشم فرا م هی

رو  یلیدق و دل شهینم لیو کدورت داره، بازم دل نهی! متنفره ازش، باشه! ک ؟ی _به چه گناه
 کنه.  یسر اون خال

 

که   ی ماهور رو هر طور شده از اون مرد دیبند حرفم به طرف اتاقم پا تند کردم. با پشت
  کی ذارمی نم گهیدورش کنم. د اومد،ی که به شدت ترسناک و خطرناک م دمشید  روزید

دست   ذارمینم گهیبهش ظلم کنه. د ذارمی نم گهیبشه. د ر یهاش سراز قطره اشک از چشم 
 بلند کنه...   روش

 

زودتر از من   می دستم به کمدم برسه. ند کهن یتخت پرت کردم. قبل ا ی هاش رو عکس
 :گهی منقبض شده، م یبا فک ذاره،یدستش روش م

 !  ؟ی اونجا چه بگ ی! بر؟یکن یچه غلط ی خوای _االن م

 

 رو پس زدم:  دستش

 .ست ی_به تو مربوط ن
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کردنت   ستی. واسه اون، سر به نیری که تو باهاش بگ ست ین ی_عماد، خر نشو. اهورا آدم
عادت  یخودت! اون دخترم به اون زندگ  ی دردسر درست نکن برا ای. برسهی ام نم هیبه ثان

 کنه.  کاریچ دونهی کرده، خودش م

 

 :زنمی صورتش داد م ی اش رو گرفتم، تو قهی

 .  زنهی ! ماهور رو مزنش؟یم ، یفهمی_م

 

! اومدم خواهرت رو از دست  ؟یکه چ ،ی ! بري به اهورا بگ؟ی کارشی_آخه به تو چه؟! تو چ
دستات، بفرما آقا عماد بردار    ی تو ذارهی دستش رو م کی ش یلیخودت نجات بدم. اونم خ

شده. اون چطور   رطاهای عاشق ام یبه کنار، ماهور رو که گفت نایببر مال خود، خودت. ا
 ... خوادیرو م گهی د یکی  ی! وقت؟ یکن یراض ی خوایم

 

 گرفتم: شیآخرش آت ی جمله  دنیشن با

 _خفه شو.  

 

. اما با وجود رفتار بدم  کنمیکمد پرتش م ی از بازوش گرفتم و با تموم خشمم از جلو محکم
که دست اومد،   یتشر  یشلوار و ت نیدوباره شروع کرد به حرف زدن... اول ومد،یبازم کوتاه ن

 .  دمیو با عجله پوش یبرداشتم. عصب
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  تونمیداغون هستم و نم  ی کلکل و بحث رو باهاش ندارم. خودم به اندازه کاف حوصله
.  خواستیماهور من رو نم  گفت،ی رو گوش بدم. هر چند درست م هاشحت یو نص ستم یبا

کنم و بذارم   ینکنم. چطور دلم راض یغلط چیو ه  ستمی جا بانبود که همون  می اما من حال
 قدر دوستش دارم، زجر بکشه.   نیکه ا یدختر

 

از   ره، یمتقاعدم کنه و جلوم رو بگ   ییکجورایتا  زدی حرف م یکه رگبار  می توجه به ند بدون 
موتورم با سرعت به سمت خونه اشون رفتم.  ی . با سوار شدن روشمیخونه خارج م

اون   ی که هوا نیاما هم رون،یب  ادی ب ستی خوابند. قرار نساعت صبح همه   نیاالن ا دونمیم
 . کردمی م دای اونجا فقط پ ی آرامش خاص که حوال هی.  شمیآروم م  خورهی کوچه بهم م

 

در بود. پاهام سست شدند،   ی که جلو یشخص  دنیشدن به خونه اشون، با د کی نزد با
 ...زنهی نم  گه یدخشکم زد. حس کردم قلبم از کار افتاده و  ابونیهمونجا وسط خ

 

سفت گرفتم   ی موتور رو به سخت ی بدنم از شوک سست شده بود که دسته ا کدفعهی  قدرن یا
 رو ببينم...  ی صحنه ا  نیو همچن نجایا امیب کردمی . فکر نمفتمیتا مبادا از روش ب

 

 

  * * * * * * * * * 

 

 *ماهور* 
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. دمیصورتم کش  ی هام رو باز کنم. دستم رو روپلک  کهن یشدن صورتم بدون ا  سیخ با
 صورتم حرکت دادم، چطور ممکن بود!... یسی خ ی بود؟!... انگشتم رو سیخ

 

 هام رو باز کردم. سرم، با ترس و وحشت چشم   ی باال قیدق یخنده دو نفر دنیشن با

 

به   یزدم. دست یام بودند، ناباورانه پلک رهیباز خ شی اون دو شخص روبروم که با ن دنید با
هر دوشون در چرخش   نیبهتر بشه. نگاهم رو ب  دمی تا د دمیخواب آلودم کش ی هاچشم 

 نه؟!...  ای  دمیدی بود. خواب م

 

بودند. اصال باورم  یواقع  ستم،ی اشون، به خودم اومدم. انگار خواب نبلند شدن خنده  با
 اتاقم!...   ی اونم تو نمشون،یبی م نجایکه ا شدینم

 

 و مبهوت لب باز کردم: مات

 راهتون داده؟!... ی! ک نجا؟یا نیاومد  ی_چطور
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که  یآب   وانی مونده ل یمژده باق  کدفعهیدر گردش بود که  نشونیهنوز ناباورانه ب نگاهم
از کارش اعتراض کنم، با حرص   کهن یگفتم. قبل ا  ینی. هختیصورتم ر ی دستش بود رو

 :دی غر

سرت، با    ی تو کوبم ی رو هم م وانیل ن یوگرنه هم  ینگ یچی ه ،یباش ی نفعت که ساکت_به 
پرور خانوم، زنگ چند در خونه رو  یدونی . ممی کرد دای رو پ نجایا یمکافات و بدبخت  یکل
 آدرس خونه اتون رو بهمون داد؟!    یکیکه باالخره   می دی و فوش شن میزد

 

بازوم رو سفت گرفت در   لدا یهم نداشتم بگم. حق داشتن.   یزیهام رو بهم فشردم، چ لب
 بلندم کنه، غرولندکنان گفت:  کردیم یکه سع یحال

 ی فکر کرد  نم،یگرامش! پاشو بب ی مخصوصا از پسرعمو  دمیغر شن یکل گهی _راست م
  دیبا ی اد. قول دمی ری و خودمون بدون تو م میش یم التیخیب ،یرو خاموش کن تی گوش

 . ی ایب

 

 ...توی من نم ی_ول

 

ال کرده،   نجایلشکر آدم رو دو ساعت اعالف تو شدند. واسه من راحت ا  کی . ی _تو غلط کرد
 . ی تا کتک نخورد نمیپاشو بب

 

صورتم رو کنار زدم    ی شده رو سیخ ی جام نشستم. موها ی بودم، تو جی همون جور گ هنوز
 : دهیکه مژده ادامه م
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باهات قرار داشتم   میبا حال تر بود، تا بهش گفت ی_باز دم مادربزرگت گرمت! از تو که نوه اش
 .متیتا با خودمون ببر  میکن دارتیباال ب می ایگفت ب  عیسر  تي،ی صفا و س می بر

 

هام گرد شد.  م . چشدمی به گوش هام هم شک کردم. واقعا درست شن  دمیکه شن یزیچ از
. اگه اهورا بفهمه  ستیکه اهورا ن یداخل عمارت، اونم زمان ان یاجازه داده ب یخاتون چطور

 . با همون بهتم، ناباورانه لب زدم: کنهی به پا م  امتیق

 _خاتون! 

 

 زد: ی بدون توجه من بهت زده، لبخند مژده

. ی کردی و نمر یداشت یماه نیمثل خودش. مادربزرگ به ا  یجونم، چه اسم قشنگ ی _ا
 که؟!  مشی بخور می خواستینم

 

تا باور کنم    می دیشنیهام مخودم با گوش  دی کردم استرس و اضطراب رو پنهون کنم. با یسع
 زدم: یتصنع ی زده. لبخند یحرف  نیخاتون همچ

 . شیخوردی م دی _شا

 

  عیداره. سر ی که چه قصد دادی شده نگاهم کرد. حالتش نشون م زی ر ی هابا چشم  مژده
 هام رو باال آوردم:دست 

 _غلط کردم.
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  دنیداد، با بوس  یهوا تکون ی هاش رو تو. انگشت دیمژده هم خند   لدا،ی خنده  کی شل با
 شون، گفت: 

 ی د ی وگرنه د یبجنب عی . بهتره سر رهیگی رو م یکی  ی _قربونشون برم که خوب حال تو
 هام بهت حمله کردند.انگشت 

 

کارام   خیتکون دادم. بدون توجه به اون دو نفر که م ی تخت، سر ی وناچار بلند شدنم از ر به
 اومدم.  رون ی رفتم. بعد شستن دست و صورتم ب  ییبودند به دستشو

 

از تاسف تکون   یکه دست مژده بود، سر یمشک ن یمانتو کرم رنگ و شلوار ج دنید با
 دست به کمر شد:  عیحرکتم، سر نیدادم. با ا

خانوم   یز یچ  کیتا   می ستادیایلنگ پا م کی  نجای ا دی تشکرِت؟! االن دو ساعت با ی _به جا
 .  می بپوش. بر  ایب گه،یکردم؟! زود باش د یانتخاب کنه. اصال خوب کار

 

 .  دیخب، هولم نکن یلی_خ

 

موهام شونه کردم، با   عیسر یل ی. خستادمی کنار کمدم ا نهیآ  ی زدم، جلو ی کرد. لبخند یپوف
  می و با انداختن شال مشک دمیبستم. مانتو و شلوارم رو پوش  یبلندم رو دم اسب ی کش موها

 م ی رفت ن یو مژده پا لدای سرم، همراه  ی رو

 

 . می_خاتون جون، دختر ناز دونه اتون رو برد 
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به   یاومد. نگاه رون یکه دستش بود از آشپزخونه ب ی بلند مژده، خاتون با کوله ا  ی صدا با
 زمزمه کرد: یبا مهربونهر سه نفرمون انداخت، 

 .ن ی به سالمت، مراقب خودتون باش نی_بر 

 

 زد:  ی رو به طرفم گرفت و لبخند کوله

 برات گذاشتم.   یمادر همچ ای_ب

 

که فقط من   یآروم طور  د،ی دستم رو جلو بردم و کوله رو گرفتم. صورتم رو بوس دی ترد با
 بشنوم لب زد:

. امروز فقط شاد  یآقا بفهمه، کجا رفت ستینحرف زدم. قرار  زی نباش، با پرو یچی_نگران ه
 باش و خوش بگذرون. 

 

که از  یهام جمع شد. با بغضچشم  ی هوام رو داشت، اشک تو  یطور نیا کهن یا از
 لب ممنونم رو زمزمه کردم.  ری صدام بود ز ی تو یخوشحال

 

که  یشونه ام گذاشت. در حال ی هام، دست روچشم  ی اشک تو دنیفاصله گرفت. با د ازم
 با خنده گفت:  داد،یبه عقب هلم م  یکم

 ازم دور بشه. شهینم یدلش راض قهی دق کی   نش،یها ببر لوس. بچه ی_دختر
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 دستم رو گرفت: مژده

 خداحافظ.    م،ی _چشم خاتون جون. با اجازه اتون بر

 

سد راهم بشه و    زیپرو  کردم. هر لحظه انتظار داشتم یاز خاتون خداحافظ یو دودل دی ترد با
در برام باز کرد و   ییو مژده ببره. اما در کمال تعجب اونم با خوش رو  لدای ی آبروم رو جلو

 بهم گفت که امروز بهم خوش بگذره.  

 

بار تنها به قصد   نیاول ی براش تکون دادم، برا یسر  یحرفش با خوشحال ن یا دنیشن با
شوک بودم، فکر   ی و هنوز تو شدی نم با دوست هام از خونه خارج شدم. باورم حیتفر

 هستم.  ایرو  ی تو ای نمیبی خواب م کردمیم

 

که موج خنده داشت نظرم رو    ی بامزه و بم مردونه ا ی پام رو از خونه خارج گذاشتم. صدا تا
  نیاش رو به ماش هیتک نه،یدست به س یجلب کرد. سرم رو به طرفش چرخوندم. مرد جوان

 داده بود و زل زده بود به صورتم...  

 

. اما  دمشیند  ی مطمئنم جا کهن یرو به صورت جذاب و مردونه اش دوختم. با ا  نگاهم
 اما کجا؟!... دمش،ی د کجای ر اش برام آشنا بود. انگا هیچقدر قاف کردمیحس م
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 هاش رو باز کرد و رو به باال گرفت:همون حالت دست  در

تا   یزیچ کردمی رو پاک از دست داده بودم، فکر م  دمی ام گهی ! دیکه هست ی_خداجون مرس
 نفله شدنم نمونده که من شخصا چاکرتم، ماهتابان خانوم رخ نما شد. 

 

اش گذاشت. با خم کردن   نهیس ی هاش رو روندم. دو دست لبم نشو ی رو یکمرنگ لبخند
 بهم زد: یخودش چشمک

 به جمع کج و کنجوال.     نی. ماهتابان خانوم خوش اومد کنمی _سالم عرض م

 

به   یبمونه. دست م یهالب ی کردم فقط لبخند رو یام گرفته بود اما با تموم تالشم، سع خنده
 .  دمی بودم، کش ختهی صورتم ر ی رو یاز موهام که چرت ی طره ا

 

 زد: یچند قدم بلند خودش رو بهم رسوند. دستش رو به طرفم دراز کرد، لبخند خاص  با

 . چاکرت صدرام.  کنمی . حداقل دست بده، قبول میکنی_سالم که نم

 

مونده بودم    طیشرا   نیا ی محدود کرده بود که االن تو  گرانی روابطم رو با د قدرن یا اهورا
 بهش دست بدم و مثل خودش جوابش رو بدم.   ایخجالت بکشم  
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سالم کردم. دست خشک شده تو هواش   یآروم ی به عقب گذاشتم. با صدا  یقدم معذب
 سر داد: ی بلند ی . قهقه ادیخوش حالتش که کج بود، کش ی موها ی رو تو

 .  میرو شد  عِ ی ضا یول می نفله نشد ینیبی _خداجون م

 

 _نوش جونت!  

 

 لب زد: یبا ناراحت د،یمژده، لب ورچ  ی صدا با

 _آخ دختر 

 

 قلبش زد و ادامه داد: ی سبابه اش رو رو انگشت

 _بدجور شکست، صداش رو... 

 

 

 .  لدایبرادر  انم،ی. آری . ماهور به جمعمون خوش اومدی _صدرا بسه نمک پروند

 

کرده،   فیبارها ازش تعر  لدا یبود که  یمتعجبم رو به طرف صدا چرخوندم. همون جور نگاه
که  یبه دختر ناز  انیبودند. آر  ستادهیروبروم ا  یچهارشونه و نسبتا الغر... کنارش چند نفر 

 بود، اشاره کرد:  ستادهیکنارش ا

 نامزدم.   د، ی_مهش
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 زدم: ی لبخند

 _خوشبختم.  

 

 زد:  ی لبخند دیمهش

 به جمعمون.  ی خوش اومد زم،ی طور عز نی_منم هم

 

 به مژده داشت اشاره کرد. اما صدرا زودتر گفت:  ی ادیکه شباهت ز ی ا گهی دختر د به

 لوس کوچولومون ژاله.   نمی_ا

 

 : دی غر غ یصدرا زد، با ج ی به بازو یبرداشت و مشت زی سمتش خ ژاله

 .  ی_کوچولو خودت

 

 خودش اشاره کرد:  کلشیبا دستش به ه  دیخندیکه م  یدر حال صدرا

که به صد هم   یتو گوگول ای  میکوچولو  ی ام، خدا  ی قد صد و هشتاد متر نی _آخه من با ا
 !  ؟ی رسینم

 

 هاش رو باال آورد: که دست  دیاز حرص کش یغیج ژاله

 هاپو نشو.   م، ی _تسل
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 روش کرد طرفم و ادامه داد:  صدرا

 ! ن؟یندار  یموشت یگوشت چی خونه پ ی تو ، یماهور جون گمی_م

 

 که موج خنده داشت، گفت:  ی نگاهش کردم که با صدا یسؤال

 سفت ک...  دی دو تا خواهر شل ول شده، با ن یدست ا  چی_آخه پ

 

 تموم نشد؟!  تونی معرف نی_صدرا گاله رو ببند. ا 

 

تق تق گردنم رو به   ی آن چنان سرم رو به طرف صدا برگشت، صدا کی  دمی که شن ی صدا با
 من...  ی ا. نفسم  حبس شد. خودش بود، مرد چشم قهوه دیبه گوش هام رس  وضوح

 

بهم گره    شتریمن بهت زده، ثابت موند. اخم هاش ب ی اخم همه رو از نظر گذروند و رو با
 خورد. 

 

نبود که با حرفش   یروز یآدم د  نی براش که انگار اون هم دیتپی م یبه تپش افتاد، طور  قلبم
 . رم یگی نگاهم رو ازش م نمشیاگه دوباره بب کردمی فکر م  روزیشکستم. د  یاونجور
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که   ی هااالن... من با همون چشم  ن یتا هم روزینتونستم. برعکس دلتنگش بودم از د اما
ها تا  چشم   نی ا خواستی پر خشمش غرق شدم. بازم دلم م ی هاچشم   ی عاشقش شدم، تو

 ه. من تا ابد همونجا قفل بمونم.  ابد مال من باش

 

 :دی غر یتند و عصب ی از من خشک شده، نگاهش رو گرفت. با صدا زودتر

 ! دی. خود دانگردمی برم ن،یسوار نش  گهی د قهیدق کی _تا 

 

رفتارش   ل یدل کردمی نشست. احساس م نیماش ی تو هیبه بق تیاهم  یخودم اومدم. ب به
  نجایکه عمرا پاش ا  بستمی قرار امروز با من روبرو بشه. شرط م دونست یمنم. اگه م

سرم رو   یدل کندم ازش و با ناراحت یکنار من. به سخت حیکه چه برسه تفر ذاشتینم
 انداختم.   نیپا

 

 سوارشو.  ای_ماهور ب

 

بودن   ی جمع، دلم برا نیبودن با ا  ی فقط نگاهش کردم. دو دل شدم برا لدای  ی صدا با
 وجود من کنارش، آزارش بده. خواستمی نم کطرفیاز  یول زدی ر مکنارش پر پ

 

 متعجب جلوتر اومد:  لدا ی

 شده؟!  یزی_چ
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 فرستادم: رونی رو پر فشار ب نفسم

 ! ام؟یمن ن شهی_م

 

 !  ؟ی_چ

 

 خوردم. به لکنت افتادم:  یفیمژده تکون خف غیج ی صدا با

 _خ... خب من... من... 

 

  ی هاش رو از حرص روکه دندون  ی. در همون حالد یکش ن یرو گرفت و به سمت ماش بازوم
 بهم تشر زد: د،یسای هم م

قدم از خونه اشون دور نشده، ساز برگردم   کی خاتون، هنوز  یگفته باشم خاتون ب شعور،ی_ب
 تو!... دونم،ی من م  ،یبگ گهی کلمه د  کی. زنهیم

 

    13#پارت_

 

 

 

 گفت:  لدایو در همون حال خطاب به  می د یکش اهامیمرد رو  نیتا ماش مژده

 . انینشه. زود ب ادتون ی_از حنانه 
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شوک بودم، باورم    ی . هنوزم تونمیخودش و ژاله بش نیعقب ب یصندل  ی کرد رو مجبورم
  نیو ا   داریشوک د  نیهستم... چند بار پلک زدم تا از ا ا یخواب و رو ی انگار تو شدینم

 .امیکوتاه درب ی فاصله 

 

عطر تلخش به سمتم حمله کرد و نه تنها تموم مشامم رو پر کرد بلکه تپش قلبم   کبارهی
تموم وجودم پر شد از   دم،یکش یقیآروم نفس عم یلیخ اراده ی هزار رسوند. ب ی رو

 عطرش...

 

سرد و لرزونم   ی هادست  ن،یسرم به صدا در اومد. غمگ   ی تو روزش ید ی آن حرف ها هی اما
. اما بازم دل و نگاه  فتهیکردم نگاهم بهش ن  یتم و سعبهم قفل کردم. چشم ازش گرف

 انداختم.   ریدر چرخش بود. کالفه از خودم سرم رو به ز  رونی او و ب نی سرکشم مداوم ب

 

 همزمان صدرا ضبط رو روشن کرد: ن،ی حرکت ماش با

 ! ؟یخارج ،یترک  ،ی بندر ،ی بذارم، پاپ، عرب یچ ،ی_به افتخارت ماهور جون

 

 _اوممم، پاپ شاد. 

 

 ماهور بگه.  د ی! فقط با ؟ی _کوچولو تو ماهور
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 نکن، پاپ بذار. ماهورم دوست داره.  تی _عه صدرا اذ 

 

 نوچ گفتن صدرا، ژاله دستم رو فشرد، آروم زمزمه کرد:  با

 . گهی _بگو پاپ. بگو د

 

 لب پاپ رو زمزمه کردم.  ری ز آروم

 

 . ذارمی آهنگ با حال م کی شد، االن   نی_ا

 

  ریکرد. با پخش شدنش هر سه نفرشون بغ یپل  یآهنگ  ی رد کردند چند تا آهنگ رو بعد
 شروع به خواندن کردند...  دونستم،ی که هنوز اسمش رو هم نم اهامیمن و مرد رو

 

 کشه یمنو م  تی دور یمن با دل تو خوشه بدجور دل

 و دوام   ییمن رو هوام تو دوا ی باش تو

 خوامی رو نه نم ایتو دن یب

 

در همون حالت   یگاه کرد،یم  طنت یشاد بودند، صدرا اون وسط ش ه یما دوتا بق برخالف
شده بود.    رهیبهش انداختم، هنوز با همون اخم به جاده خ ینگاه یچشم  ری . زدیرقصیم
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گره اون   ه یثان  هی یاخم کرده که حت یجورن یناراحت بود که ا نجایاز وجودم ا قدرن یا یعنی
 ... شدیابروها درهمش باز نم

 

وجود   ی! حتزاره؟یازم ب یطور  نیکردم که ا کارشیدلم نشست. مگه من چ  ی رو یعجيب غم
 تحمل کنه...  تونهی نم نجایمن رو ا

 

 داره یقرار یداره غم و ب ییشدن راه باصفا عاشق

 دل از کارت سر درآره  یکنیم ی داره هر کار دوست

 داره  یخوابید صبح بتا خو یتاب ی ب یبدجور

 از عشق ی وا ی ا

 دلم باشه  ی مث تو پا به پا تونهیم یک 

 پروا باشه  یبا عشق تو ب تونه ی دل م یجور هی

 اگه هر چه فاصله اس به من و تو اصرار کنه که

 وادار کنه...  یما دو تا رو به دور تونهینم

 

 

 !  ؟ی _ماهور

 

 بود، دوختم:  دهی خودش رو جلو کش  یدو صندل نیرو به صدرا که از ب نگاهم
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 _بله.  

 

 !  یماست یلی_خ

 

جلو آورد و ناغافل   ییهویزد. دستش رو  ی بزنم. قهقه ا یگرد شد، تا خواستم حرف هامچشم 
 : دیلپم رو کش

 ! یدور از جون فلج ملج ایالل و   گمی. ما هم نمستیبد ن ،ی تکون بد یدست کی _، 

 

معترض مژده   ی انداختم. که صدا نیسرم رو پا  د،ی پوست صورتم دو  ری ز  عیسر یلیخ خون
 بلند شد: 

   ؟یدار کارشی. چستند یحرف زدنت. همه که مثل تو پرور ن  نی صدرا با ا ی ری_بم

 

 .شهی لبو م یجور نی ا دونستمی نم دم،یخب! لپش رو کش هی_چ

 

. دمیمثل برق گرفت ها دستم رو عقب کش عیدست مردونه اش، سر  ونی گرفتن دستم م با
 زد: ی حرکتم، دوباره قهقه ا نیاز ا

تو هم   یخجالت نی تو حرف نداره. ا ی . بجان خودم برانیرو بب یماهور رطاها، یجانم. ام ی _ا
 اخمو، چه شود.  
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.  دونستمی . چقدر دوست داشتم اسمش رو مدمیرو شن رطاهایاون کلمات فقط ام از
 بشينه، همونجا خشک شد.    خواستی لبم م ی وکه از شوق ر  ی لبخند

 

 : نهیبش شیصندل ی تا رو  دشیکش یصدرا رو گرفت. عصب قهیاز پشت   رطاهایام

 _بتمرگ سرجات، حرف مفتم نزد.  

 

بهت. دارم بهت لطف  چسبونمی ! بد دارم دوست مژده رو م؟یکنی م کاریچ ی _هووو
 ! ؟یفهمی م کنم،یم

 

هاش دست  نی فرمون ب  یکه عصب یبا حرص بهش انداخت. در حال ینگاه رطاهایام
 : فشردیم

 _خفه! 

 

امروز بزن   ک ی. داداش چرخهی اعصاب داغونت م ی که درجه اخالقت رو م یخدا  شهی_هم
 !  شهیازت کم نم یزیخوش اخالقي، چ ی دنده  ی رو

 

باهامون   می کرد یراض یامروز ماهور رو به بدبخت کی به هدف! طاها،  ی _صدرا درست زد
 اومده، جون من گند اخالق نباش. 

 

 _خفه گفتم. 
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 _گمشو، تو هم با اون اخالقت.  

 

جفت شده اش، خشن   ی هادندون  ی . از الامدیمقابل لحن تند و معترض مژده کوتاه ن در
 :دی غر

 . کنمی م ادهیجا پ نیهمه اتونم هم زنم،یدور م ی _مژده دهنت رو نبند 

 

رو هم به سکوت وادار کرد. اما  لدای به موهاش زد و   یاش، صدرا چنگ ی تن محکم و جد از
. قلبم مچاله شده ام، درد شدمی من اون وسط داشتم از حرف هاش و عکس العملش له م

 هام جمع شد.  چشم  ی سرد و لرزونم بهم چفت کردم. اشک با سرعت تو ی هاگرفت. دست 

 

مقاومتم   خواست یکه م یهم فشردم. بغض ی انداختم. پلک هام رو با درد رو نیرو پا  سرم
 قورت دادم.  یرو دوباره بشکنه، به سخت

 

  نیو ا افتاد ی نم نشونیب یاتفاق  چی ه ومدمیرفتارش فقط بخاطر من بود. اگه ن دونمیم
 ...شدندیاز هم دلخور نم یجور

 

   14#پارت_
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ود. با فشردن دستم توسط مژده، نگاهم رو به فضا حکم فرما ب ی تو ینیسنگ  سکوت
 زمزمه کرد: انهیگوشم دلجو ر یصورتش دوختم. ز 

به دل  یطاها برخالف صدرا، اعصابش داغوِن... کال اخالقش چنگ  نی _ناراحت نشو. ا
و به دل   یرفته؟! گفتم بدون  یبه ک   نی. من موندم عمو و زنعموم مهربون و خوبند، ا زنهینم
 . رینگ

 

 زدم: یوش بود! لبخند تصنعپسرعم  پس

 _من ناراحت نشدم.  

 

 سرش رو به طرفمون برگردوند، آروم زمزمه کرد:  صدرا

مخصوصا تو    میگی م ی. ببين چایاون دن کنهی االن شوتتون م نیگی! نمن؟ یها حرف زد _بچه 
. گفتم  یعنوان از کنارش رد نش چیآمپر چسبونده، حواست باشه به ه رطاهایام ، یماهور

 ! رمیگی که عذاب وجدان نم ی چرا زودتر نگفت یبه خوابم بگ ی این ی بگم بعد که ُمرد

 

 

 کردم.  ی ا. تک خنده دی خند زی ر زی بند حرفش خودش همراه مژده و مژگان ر پشت

 

 طنتی بود با وجود اخطارش، بازم دست از ش یعی براشون طب رطاهایانگار رفتار ام اما
 عوض کرد. یها حالم رو کم. حس خوب بچه داشتندی ن بر نمهاشو
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خوب داشتم که تموم وجودم رو به افسار   یلیحال خ  هی  رمیرو فاکتور بگ رطاهایاگه ام 
 غیاز شوق ج خواستی . دلم مشدی لبم لحظه به لحظه بزرگتر م ی بود. لبخند رو دهیکش

 بکشم. 

 

 تو!   ،ی خندیجونم چه ناز م  ی _ا

 

پوست   ری بهم دوخته شد. هجوم خون ز رطاهای ام یحرف صدرا، تموم نگاه حت نیا با
 انداختم.  ری نگاهم رو به ز عیصورتم حس کردم، سر

 

 . محلش نده. یپرروئ یلیصدرا خ  نی ا دی _نکبت نگاهش کن. ماهور ببخش

 

 خودمه.  شیامروز جاش پ خود،ی_ب

 

 نه؟! ، ی ندار سی اسم پارم  به یکه دوست دختر انمی_چشم، منتظر دستور تو بوده؟! اح

 

 دوست دختر دارم؟!   یانداخت ادمی _خاک به سرم! مژده، چرا 
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سرش بود،    ی هاش هنوز روصدرا که موج خنده داشت سرم رو باال آوردم. دست   ی صدا با
 زد: یبهم چشمک

بهش نزن؟! به جان  یحرف ی دی رو بعدها د سیپارم  یکوچولو امروز دوستم باش ول کی _
تو   ی دلم برا یول رسهیبستم و در رفتم. دستش به من نم عیه فلنگ رو سرخودم اگه بفهم

 . یری بم د یمن با ی بجا سوزه،یم

 

. در همون حال سرم رو به  نهی رو نب دنمیدهنم گرفتم تا خند  ی گرفت. دستم جلو امخنده 
 نشونه نه باال انداختم. 

 

  قدرن یشده. نگاهش ا رطاهای پر خشم ام ی هاگره چشم  نهیآ  ی همون لحظه از تو نگاهم
 !... کرد؟ینگاهم م  ینجوریشد؟! چرا ا یچ کدفعهی  نی ترسناک بود که تنم سست شد. وا ا

 

 :دیکش  ی صدرا بلند شد. آه  ی نگاهش بودم که بازم صدا ریدرگ  هنوز

. دارهیکنم. طرف روم برنم   یخطب کی  سیدور از چشم پارم میاومد  کباری ینیبی _خدا م
 کنم؟!   کاریگرفتم. چ یمن افسردگ  االن

 

 _صدرا گاله بسته! 

 

 .  شمی الل م  ای_اَههه، تو هم بابا... حرف هم نزنم؟! ب
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. هر چه  می جلو رفت هیشدم. همراه بق  ادهیپ نی. با توقف ماشدمیازشون نشن ی صدا گهید
 .  شدمی م رتری فضا متح ییبا یاز ز  رفتمی جلوتر م

 

اومد رد شدن از اون   بایکه به چشمم ز یزیبود، سرسبز و خوش آب و هوا... چ با یز چقدر
 رسوندم.   یقشنگ بود. به قدم ها سرعت دادم خودم به اون پل چوب  یپل چوب

 

همون   خواست یداد. دلم م  ان یوجودم جر ی تو ی صداش، آرامش خاص  یآب و حت  انیجر
 بشم.   بایفضا ز  نی و محو ا ستمیجا با

 

که اون  ی اها و اون مغازه بچه ها مجبور شدم از سنگفرش ها و رستوران  ی  هیبخاطر بق اما
و   چیپر پ ریمس کی . به میرد بش  زدند،ی ترش مزه بهمون چشمک م ی لواشک و آلوها

 .  می دیرس یخم

 

 باال برم؟!  نجای! من چطور از ا؟یمن چه کوه ی بهت نگاه رو باال بردم. خدا با

باال رفتن از کوه برام   کهن ی. با اام یم نجایبار ا نینبرن که من اول ییبچه ها بو  کهن ی ا ی برا اما
 بفهمند که تا االن دروغ گفتم...  خواستمیسخت بود اما لب به ناله باز نکردم و نم 

 

. عالوه بر پاهام، نفس  رفتمیو باال م داشتم ی پاهام رو برم اط یو با احت کردمی تالشم م تموم
تنم عرق   ی رو کردمی هنوز هوا گرم نشده بود اما حس م کهن یه بود. با اشد   نیهام سنگ

 . رفتمی و همراهشون باال م ارمینشسته. اما بازم کم نم
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خورد. نتونستم   زی پام ل ریگذاشتم که از ز یسنگ  ی پام رو کدفعهیخودم بودم  ی هوا ی تو
 . دمیکش غیخودم کنترل کنم و ج

 

بود اونم   ی هو یکه جلوم بود رو چنگ زدم. چون حرکتم  یشخص یاز افتادن کوله پشت ترس 
  نیکه با دو دستش از زم می نتونست تعادلش رو حفظ کنه و هر دو در حال افتادن بود

 خوردنمون بشه. زیل شتر یگرفت تا مانع ب

 

خدا   ی شد. وا. نفسم  حبس هیک  نمیکردم تعادلم حفظ کنم. نگاهم رو باال آوردم تا بب یسع
 . رطاهاست یکه ام نیا

 

اخم   دنمیکه صورتش از خشم قرمز شده بود، سرش رو به عقب برگردوند با د  یحال در
 کوله اش بود رو پس زد. ی بود منم. با شدت دستم که رو دهیکرد. حاال که فهم یظیغل

 

 یغیبود که نتونستم خودم کنترل کنم و به عقب پرت شدم. ج ادیز نقدر یدستش ا  ضرب
شد. محکم   ی پنجه ها ریهام رو بستم. منتظر افتادنم بودم که مچ دستم اس و چشم  دمیکش

 نگهم داشت. 

 

 زد: ادیصورتم فر  ی تو  ی پلک هام رو باز کردم. با فک منقبض شده ا ی با تعجب ال 

 !...؟ یذاری! چرا راحتم نم؟ی تو هست رمیازم؟! چرا هر جا م  ی خوای م یچ ی_لعنت
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 15#پارت_

 

 

 

ها  هام هجوم آورد. تموم بچه به چشم  عیسر  یلیکردم. اشک خ خی . دیلرز ادشیاز تن فر  تنم
نگاهم رو از  کهن ی چشم بهم زدن، دورمون جمع شده بودند. بدون ا ی تو ادشیبا فر

  نیسنگ ی عقب گذاشتم. موج نگاه ها  ی قدم یبه سخت رم،یبگ رطاهایپر خشم ام ی هاچشم 
 . کردمی و مبهوت شون رو کامل حس م

 

 _ماهور.  

 

که هر دو لحنشون جا خورده بود، اشک هام از  لدایاسمم از زبون مژده و   دنیشن با
 :دی رو پر کرد. با گرفتن فکم، خشن غر نمونیطاها فاصله ب ریشدند. ام ریهام سراز چشم 

 ازم؟!   خوادیم یچ  یلعنت ی ها! اون چشم ؟ی خوایم ی_ِد جواب بده، گفتم چ

 

  شتری . از خجالت، شرم و لحن تلخش، شدت اشکام بکردی م  رانمیو  هیبق ی جلو داشت
 کلمه... هی یحت ی اما باز نشدند برا  دندی شدند. لب هام لرز
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!  ره؟یلمس خشن دستت دلم م نیمن واسه هم  گفتمی ! مگفتم؟یداشتم بهش م  یچ 
  من گفتمی ! مگفتم؟یم ی... چدمی منه، جون م ی نگاه تلخ و سردت که رو ن یهم گفتمیم

 عاشقت شدم... با کدوم جرأت؟!  

 

و    رمیهاش بگو حاضر نبودم نگاهم از چشم  موندمی همونجا بودم م ایکه اگه تا آخر دن من
 ... خوردمی خط م اشی راحت از زندگ  یلیخ دونمی لب به اعتراف باز کنم. چون م

 

و هر لحظه فشار   رهیبگ تونستی اش رو نم یوحش ی هااون چش شده بود که چشم  اما
 .  شدی م شتری فکم ب  ی دستش رو

 

که  یکه مژده به زور دست طاها رو از فکم جدا کرد. در حال می هم بود رهی چقدر خ دونمنمي
 هر دومون در گردش بود، گفت:  نینگاه نگران و مبهوتش ب

 !؟ یشناسی چه خبره؟! ماهور، طاها رو م نجا ی_معلوم هست ا

 

  د،ی سکوتم رو د  ی. وقتدیبه موهاش کش یکالفه دست  بگم؟... طاها تونستم یم یچ
 زد: یعصب ی پوزخند

سال دارم تحملت   کی ! بگو  یسال خواب، خوراک رو ازم گرفت  ک ی! بگو  یلعنت گهی_ِد بگو د
! بگو  ؟ی گرفت  ی!... ِد حرف بزن المصب! چرا الل مونیسال آرامشم رو گرفت کی ! بگو کنمیم

 !  رون؟یب ی ازم، تا همون بهت بدم از من بکش ی خوا ی م یتا بفهم چ
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 کهن یدهنم گذاشتم و به هق هق افتادم. از ا ی دست سرد و لرزونم رو ادش،یفر   ی صدا با
 .  ختمی. فقط اشک ردادی . با حرف هاش آزارم مکردی داشت رسوام م یجورن یا

 

خطاب به   یاوج گرفت. با حرص و عصب شتریآغوشش گرفتم که هقم ب ی تو کدفعهی  مژده
 : دیطاها تپ

  نی ماهور هست، ب ی تو نیب   ی. هر چیگیم یدوست دار ی خب چه خبرته، هر چ یلی_خ
 . یکن یز یجمع آبرور  ی تو یطورن ی ا ستیبمونه. قرار ن دی خودتون با

 

 : دمیشنی م یبود، رو به خوب  یهاش که حرصکالفه و نفس زدن پوف

رو   ختشیر خوادی رو ازم دور کن. دلم نم قتیرف  نیا  یدوست دار ی_مژده، جان هر کس 
 .  نمیبب

 

 _گم شو، تو هم حاال! از خداتم باشه.  

  

کرده بود و کالفه به پشت   هی. پشتش رو به بقرمیباعث شد تا سرم رو باال بگ سکوتش
 . نگاهم به رد خون کف دستش افتاد. دیکشی گردنش دست م

 

.  دیچیمچ پام پ ی تو ی که جلو گذاشتم درد بد یقدم ن یاومدم. اول رونی از بغل مژده ب نگران
اون لحظه برام طاها مهمتر بود. مهم نبود با اون حرف هاش   یصورتم از درد مچاله شد ول

 قلبم فرو کرده بود...  ی تير زهر آلوش رو تو 
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  ه،یز گررد خون باعث شده بود تا خجالتم رو بذارم کنار، با همون تن خفه و دو رگه ا همون
 :کنمی لب باز م

 چ...  نم یشده، بذار بب یدستت خون رطاها ی_ام

 

  نیرو به طرف چرخوند و نگاه پر خشمش رو بهم دوخت. سکوت کردم. نگاهم ب سرش
قرمزش، رد و بدل   ی هاشده بود و چشم  ر یدست مشت شده اش که خون ازش سراز

 . شدیم

 

گام بلند به صفر    کی امون رو با  یقدم  رو برداشتم که يکدفعه فاصله چند ی نگران قدم بعد 
 زد: ادیصورتم فر  ی رسوند. تو

. بفهم دور بر من  ستیمربوط ن یکیبازم به تو   رمی . بمادیداره، خون ب ی_به تو چه ربط
 کنم؟!   تیحال  ینپلک. به چه زبون

 

. کوله ام رو  زهیکنترل کردم که نر یلیخودم رو خ یهام دوباره جمع شد ول چشم  ی تو اشک
 گذاشتم.  نیزم ی و آب، رو ی ام برداشتم و با برداشتن دستمال کاغذاز شونه 

 

سرد و لرزونم گرفتم. با   ی هادست  ی اش رو توبا کدوم جرأتم، دست مشت شده  دونمینم
و خون روش   ختمیکف دستش ر ی اما باالخره بازش کردم. آب رو رو کردی مقاومت م کهن یا

اما تموم   کردمی نگاهش رو حس م ینیخشک کردم. سنگ ی مال کاغذرو شستم. بعد با دست
 دستش بود.   ی توجه ام رو
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 اتمام کارم. با همون تن دو رگه و خفه، گفتم:  بعد

سنگ ها   ی و رو  یخاک ی شده، بهتره جا یجورن یمن دستت ا یاطیاحت  ی بخاطر ب  دی_ببخش
تا تو   رمی. االن مینش تیتا اذ  کنمی نگاهتم نم گه ی. دشمی مزاحمت نم گهی. من دینذار

 .  یراحت باش

 

نگاهش کنم. با برداشتن کوله ام،   کهن یبرام رنج آور بود بدون ا  یلیبند حرفم که خ پشت
 گفتم:  ی بچه ها نگاه کنم. با لحن شرمنده ا هیبه بق کهن یازش فاصله گرفتم. بدون ا 

 تون رو خراب کردم، خداحافظ.     حیتفر  دی_ببخش

 

 

که دوست داشتنش،   یاز شخص شدمی دور م د یمن نبود. با ی جا گهی. اونجا دتمرفی م د یبا
از من و وجودم... سخت بود. دردناک بود. نفسم باال   کشهی . داره عذاب مدهی داره آزارش م

 که گرفتم...  ی هوی  میتصم نی اومد با ا ینم
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قدم دوم  ی حرکتشون دادم. اما هنوز پام رو برا  یبود که به سخت نی سنگ ی به حد پاهام
 سر راهم رو گرفت. یبرنداشته بودم که شخص
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به   دمشی بار که د نیاول یتار و ترم رو باال آوردم و به چهره مردونه اش دوختم. وقت  نگاه
  یفرق چی ه رطاها ی از نظر شباهت با ام فهمی اش آشناست. حاال م افهی خودم گفتم چقدر ق

 ت و موهاش نداشت...بجز رنگ پوس 

 

با   ی. وقتی بزن رشیز یقانون داره که حق ندار هیجمعمون   ،ی رفت بهت بگم ماهور ادمی_
غم،   ،یخنده، ناراحت ،یخوش ی ا  هیپا  دی که با یعنیعضو از ما،  هی ی و شد ی خودت اومد ی پا
 وجود نداره.    یو راه برگشت ی باش ی و همچ  هیگر

 

 ادامه داد:  شیشونه ام برداشت، با همون لحن جد  ی جلو آورد و کوله ام رو از رو دستشو

 . ی نشد  هیجمع، تا تنب  ی دختر خوب برگرد تو هیپات نذار مثل   ری _حاال هم قانون ز

 

  ی نشکنه، با همون صدا نیاز ا شتریدهنم رو قورت دادم تا اون بغض شکسته شده، ب آب
 :دمینال اومد، ی لرزون که انگار از ته چاه در م

 برم. دیبا  ست،یبين شماها ن نجایمن ا ی _جا

 

که  ی. در حالدیبند حرفم دستم به طرف کوله ام دراز کردم که خودش عقب کش پشت
 گفت:  یعصب چرخوند،یهام مچشم  ی نگاهش تو

. شده تا شب  یبه حرفم نکن ی بدتر از اون. بخوا ی _من داداش همون گند اخالقم. حت
 .یبر ذارمیمجا نگهت دارم، ن نیدست و پات رو ببندم، هم
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 کردم: یخنده تلخ تک

 بذار برم. راحت ترم، راحت تره.   ،ی مثل اون تلخ باش ادی_بهت نم

 

 : دیهم کش ی هاش رو تو اخم

 برت گردونم؟!  ای ی گردی برم ست،ی_به درک که راحت ن

 

سخت و    میتصم هیزدم که همون جا تصميمش رو گرفتم.  رطاهای رو به ام یحرف من
.  رطاهاستی دردناک که بخاطر خودش گرفتم. موندن من بين اين جمع فقط باعث آزار ام

که زدم، هستم و   یو ناراحت بشه. من سر حرف تی دوباره از طرف من اذ  ستمیحاضر ن
 .  امیهم کوتاه نم های سادگ  نیهمبه

 

 فرستادم: رونی رو پر فشار ب نفسم

 رفت.   شه،ی _بدون کوله هم م

 

شونه هاش   ی رو یگون سهیک  کی خم شد و مثل   کدفعهی از کنارش رد بشم که  خواستم
 :دمیکش غ یج ری انداخت. متح

 ! ن؟یبذارم زم ،یکنی م کاریچ ی_دار
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 .  ی گوش نکرد ی_بهت مهلت دادم ول 

 

با   روزی. ددهی دختر لجباز فقط خشونت جواب م ن ی ا ی رو ،یخودم ی الحق پسرعمو  ول،ی_ا
 هم... 

 

 و پا زدم. پرحرص صدام وسط حرف زدن مژده باال رفت:  دست

 .  نی_مژده ساکت شو. صدرا بذارم پا

 

 : دمیکش غیج شرتش،ی نوچ گفتنش، به راه افتاد. از ترس چنگ زدم به ت با

 .   نی_االن ميفتم، بذارم پا 

 

صورت خندان تک تکشون چرخوندم. در کمال    ی جمع، نگاهم رو از رو ی خنده  ی صدا با
نه... مسلماً   ای  رمیم نهیبب سهی براش مهم بودم که وا یلینبود. خ رطاهایاز ام یخبر تعجب
 رفتنم...  میو تازه خوشحال هم شده از تصم ستمیمهم ن

 

 ی هادندون  ی و نگاهم رو مژده ثابت نگهداشتم. از ال دمیکش یدلم به حال خودم آه ی تو
 شده ام بهش تشر زدم: کیکل

 پسر عموت نجات بده.   نیا من رو از دست  ای_مژده ب
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 لب زدم: یدوختم. با لحن مظلوم انی . ناچار نگاهم رو به آردی خند یبدجنس با

 .نیمن رو بذاره زم  نی_بگ

 

 باال انداخت:  ی ا شونه

 کنم.  یکار تونمی _رئيس گروهمون صدراست، متاسفانه من براتون نم

 

رو کردم،   لدایالتماس   یکدوم قصد نداشتن کمکم کنه، حت چیکنم؟! انگار ه کاری حاال چ خدا
 کوتاه اومدم:  ینداشت. مجبور دهی فا

 .  رمینم ن،ی_بذارم زم

 

 _قول؟! 

 

 مکث گفتم:  یکم با

 _باشه، قول. 

 

 : دی ام خند یلحن حرص از

 . ی فلنگ رو ببند  نیمن بچه ام، تا بذارم زم ی _فکر کرد

 

 . قول دادم.  رمی _نه بخدا نم
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 مانتو و شالم درست کردم: ن،یزم ی کوتاه اومد گذاشتم رو باألخره

 _زورگو.  

 

 زد: ی لبخند

 . یماهور  ،ی دی _کجاش رو د

 

ختم   رطاهای اشاره کرد. ردش رو گرفتم که به ام ی رو خم کرد و با ابروهاش به جا  صورتش 
  ی. آروم طوررفتی خودش از کوه باال م ی حال و هوا ی از جمع تو ی ادیبا فاصله ز شد،یم

 که من بشنوم زمزمه کرد:

 .  دهیعقب از تو زودتر عقب کش ی_بکش

 

. دمیبهم زد. مچ دستم رو گرفت و کش یهاش نگاه کردم که چشمکچشم  ی تعجب تو با
 از حرفش متوجه نشدم: یزیچ

 . کنمی. فرار نمامی_ول کن دستم رو، خودم م

 

 به ناچار دنبالش راه افتادم...  د،یبده خند  جوابم رو کهن یا ی جا به
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و باال رفتن حرارت بدنم   یدرشت از خستگ ی . مدام اون عرق هااومدی نفسم باال نم گهید
و به   شدی تر م  نیپاهام سنگ  رفتمی باالتر م ی. انگار هر چکردمی پاک م می شونیپ ی رو از رو

 . دمیکشیدنبال خودم م یسخت

 

 یکرد. حت  تی متوجه شد من هنوز همراهشون هستم، همون فاصله رو رعا یتوق  رطاهایام
 هم پشت سرش رو نگاه نکرد.   کباری

 

ها،  از مورچه ی. حتدیخندی و به حال روزم م گشت ی برم کباری قهیصدرا هر چند دق  اما
. کردیهمه رو به خنده وادار م کردی سوژه درست م  هی دیدی م نیزم ی که رو  یزیحشرات ر
 اخم کردنم بلد باشه.   کردم،ی برخورد نکرده بود فکر نم ی که باهام جد ی تا لحظه ا

 

  گهی... ددادمی دستم توسط صدرا به راهم ادامه م دن یاما با کش آوردمی هم کم م یگاه
نفس که  یشالم رو شل کردم تا خنک بشم. در حال ی. کمستادمینتونستم ادامه بدم، ا

 :دمینال  دم،ی خشک شده ام کش ی لب ها ی رو ی زبون زدم،ینفس م

 . شهیخسته شدم. حالم از گرما داره بد م گهی _دستم ول کن، د

 

 سرش رو بطرفم چرخوند. با باال دادن کالهش، خندون لب زد: ستاد،یا

 .  می دی رس ای ها؟! ب ،ی_تنبل
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 نشستم:  نیزم ی رها کردن دستم، همونجا رو با

 بر دارم. تونمی نم گهیقدم د  هیذره، اما من   هی_بگو 

 

 . می صبحونه الزم شد   م،یکنی ها اتراق م_بچه 

 

از  کهن ی. با ا مید یهمونجا چ ی سفره رنگارنگ یدسته جمع ستادن، یحرف صدرا بچه ها ا با
بساط صبحونه  دنیچ ی و تو  دادی م ینا نداشتم اما حال و روزشون بهم انرژ یخستگ

 کمکشون کردم... 

 

 سوختم، سوختم، آخ!  ی آ  ر،ی_بگ

 

 که دست حنانه بود رو ازش گرفتم:  یداغ ی چا وانیل

 _ممنون. 

 

  یاز خستگ ی سرد بشه تا کم  عیسر خواستیلبم گرفتم و توش فوت کردم. دلم م کینزد
چقدر    دمی انداز نشسته بودم تازه فهم ریز  نیا ی رفع بشه. حاال که رو دنشیتنم با نوش

 نگفتم.   یزیو چ اوردمیپاهام درد گرفته. اما اخم به ابروهام ن
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 مژده نگاهم رو بهش دوختم:   ی صدا با

 _خودش بلِد فوت کنه. 

 

 لب زدم:  یجیگ با

   ؟ی_ک 

 

 !  وانی_صاحب ل

 

 که با تعجب گفتم:  دی خند زی ر زیر

 !  ؟یخت یمن نر  ی _مگه برا

 

 است.  ریمال آقا ش  زم،ی_نه عز

 

نشسته بود و به دور دست ها   یسنگ بزرگ  ی اشاره کرد که رو رطاهای چشم و ابرو به ام با
هام گرد  کنارمون صبحونه بخوره. چشم  ومد یصداش زدند اما ن یشده بود. چند بار رهیخ

 شد. من براش ببرم؟! 

 

 بزنم، زودتر گفت:  یحرف کهن یا قبل

 .  ایببر بهش بده، ب ن یا زم،یری م گهی د یکی_تا من برات  
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رو کنار   دی سفره حاضر نشده بود. ترد نی نرم اما اون بخاطر وجود من سر ا خواستم ی م اول
بودم   دهیبه طرفش رفتم. هنوز چند قدم بهش نرس  ی چا  وانیگذاشتم بلند شدم. با همون ل

 که صداش، متعجبم کرد:

 !  ؟ی تا خودت رو بهم بچسبون یکنی قدر سماجت م  نی! چرا ا ؟یداری_چرا دست از سرم برنم

 

 زد: ی شخندیکه بطرفم برگشت. ن کردمی منم. هنوز با دهن باز نگاهش م دهی کجا فهم از

ثل ملکه عذاب برات باشه. مطمئن باش  بازم از و م  یواهمه داشته باش  یکیاز  ی_وقت
 .  ستیدادنش سخت ن صیهزاران نفر تشخ ونیم

 

  ی رو محکم تو وان یهاش بازم تلخ و ناراحت کننده بود. درد داشت و سوزان بود. ل حرف
 شدم.   شمونیدستم فشردم. خواستم برگردم اما پ

 

همه دل  ن یامروز ا دونمینگم. نم  یزینگاهش کنم و چ یباهاش حرف بزنم، تا ک   بهتره
 جلو گذاشتم، لب باز کردم: یجرأت رو از کجا آورده بودم. قدم

باعث   ای ارم یب شی پ یوقت نخواستم برات مشکل چی. من هیکنی _در موردم اشتباه فکر م
 بشم.   دیناراحت

 

 کردم؟!  جادیانگار من برات مزاحمت ا یزنی حرف م یطور  هی_جالب شد، 
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باالخره ازم گرفت   ریتاخ یرو به طرفش گرفتم. با کم وانی فاصله نشستم و ل یمبا ک  کنارش
 ازش خورد.  یو مقدار

 

به    دنیرس ی و ذوقم رو پنهون کنم. برا یکردم خوشحال یلبم نشست. اما سع ی رو ی لبخند
 تالش کنم. در جواب حرفش گفتم:  یلیخ دی مرد با نیا

 نزدم. خب من...    یحرف نی_من همچ

 

توجه امون رو جلب کرد.  ی بلند، چند نفر ی خنده  ی حرفم تموم نشده بود که صدا هنوز
بخاطر شون بلند   هی. انگار آشنا بودند که بقدمیسرم رو برگردونم که چند دختر و پسر رو د

 شده بودند. 

 

 _الناز!

 

. نگاهم  ختیچنان با ذوق به زبونش آورد. دلم فرو ر رطاهایکه ام یاسم دختر  دنیشن با
داشت و اون لبخند بزرگ و پت   یهاش برق خواستصورتش به گردش در اومد. چشم  ی رو

 . دمیدی صورتش م ی بار رو نیپهنش که اول

 

 وجودم نشست.   ی بست. دلشوره عجيبي تو خی رگ هام   ی تو خون
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رسوند. قلبم   یدختر کی اون جمع و به  نیخودش رو ب رطاهای هم گذاشتم، ام ی پلک رو تا
 . زدیدستش رو گرفت و با لبخند باهاش حرف م  یاز جا کنده بشه.  وقت خواست یم

 

 یازش گرفتم. سع ی. نگاهم رو به سختدیگلوم نشست. چونه ام لرز  ی تو ینیسنگ بغض
 .رمی هام رو بگچشم  ی اشک تو ی اون قطره ها زشیر ی کردم جلو

 

نفسم باال نمياد.   کردمی حس م رفتمی بطرفشون رفتم. هر چه جلوتر م وان، ی با برداشتن ل 
وسط قلبم اثبات کرده. سوختم،   می شده بود و مستق  ریطاها و اون دختر، ت ریلبخند ام

 اون دختر زوم شده بود... ی که رو  رطاهایام ی ها و اون نگاه هاگرفتم از اون خنده   شیآت
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و چهره اون    دمیدی اون جمع فقط همون دو نفر رو فقط م نی. برفتمی چه جلوتر م هر
 . شدی دختر برام واضح واضح تر م

 

 بشه. دهیدادم به سمتش کش   یحق م رطاهایو خوشگل بود که به ام بایقدر ز   نیا ظاهرش 
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  ی رو می کرم گر هیداشت. اون ال یاری فرق بس شمی آرا  یدختر با ظاهر ساده و ب نی ا یهمچ
شده، خط چشم، رژ گونه و اون رژ لب    ملیبلند و ر  ی راقش، مژه هاپوست صورت صاف و ب

دندونش   ی رو نیشده و نگ نتیلم ی هااون دندون  د،ی خندیهم با ناز م یسرخ... وقت
 .  شدی م انینما

 

. دیکشی بلند و الک زده اش رو به رخ م ی حرکاتش با ناز  بود. مدام اون ناخن ها تموم
 .  دیرسیبه مشامم م نجایاز هم  مشیعطر گرم و مال 

 

نگم مانتو و شلوار تنش مارک و گرون   گهیبلند و خوش اندام... از ظاهر پوششم که د قد
  رادینه از ظاهر نه از اون پوشش کم نداشت که بهش ا ی زی. چدندیرسی به نظر م  متیق

 گرفت.  

 

با   تونمی . اصال نماومدمیطاها نم  ریام ی هاوقت به چشم   چیبا وجود الناز، من ه قطعا
  نیدار بودم اما من کجا ا هیبچه ما  هی. درست منم به حساب  رقابت کنم  یدختر نیهمچ

از  یکار  رطاهایبه دست آوردن دل ام ی برا تونمی وجود به زور هم نم نی دختر کجا، با ا
 ببرم... شیپ

 

شکستن دلم رو   گهی د کباری موجود مزاحم و آزاردهنده رو داشتم. من  کی حس  قایاالن دق 
  ی به خواسته   دیبراش ندارم. با  یگاهیجا  چیکه من ه دمیهام دحس کردم. خودم با چشم 

 .  رفتمی . مدمیکشی خودش، عقب م
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زده   خی ی هاهول و دستپاچه با دست   عیشد، سر ری هام سرازکه از چشم   یاشک سمج قطره
. اما  رمیاون قطره ها رو بگ هیبق زشیر ی تا جلو دمیکش یقیکش کردم. نفس عمو لرزون پا

 سخت بود. 

 

  نیچقدر خوب شد الناز اومد و حرف دلم رو بهش نزدم. وگرنه از ا کنمی که فکر م حاال
 .  شدی حالم بدتر و داغون تر م شتریب

 

  یبا همون حال خراب اون جمع رو ترک کنم. قدم  خواستمیاز هر دوشون گرفتم. م چشم
  یمن بود. فعال راه برگشت ی و مژده رو  لدایشدم. چون نگاه   شمون یبه عقب گذاشتم اما پ

کنار   دیبا ی. هر چقدرم تلخ ولشدمی روبرو م تیجلو و با واقع رفتمیم  دیوجود نداشت. با 
 .  اومدمیم

 

صدرا با لب خندون سرش رو برگردوند.   . همون لحظهستادمی شون ا یدر چند قدم یمجبور
و  زدیداغونم از سحر درونم، آشکارا حرف م  ی ا  افهیق دونمی هام شد. مچشم   رهیمات خ

 نبود...  انیبه ب یلزوم

 

هاش ازم به خودش اومد. با چشم  عیلحظه محو شد اما سر  هی  شیهارو لب  لبخند
  کی د ی بودم اما با فی. ضع! من توانش رو نداشتم؟ی باشم. اما چطور  ی قو خواست یم

 لب هام نشوندم.   ی رو ی لبخند یبه سخت کردم،یم یکار

 

 تر شد، گفت: حرکتم لبخندش پررنگ  نی ا دنید با



 نگاه آلوده به عشق 

 
91 

 

 ها. و بچه  ی. ماهور جوندمونی عضو جد  نمی_ا

 

 رو به طرف تک تکشون گرفت و ادامه داد:  دستش

 سوگل، ترانه، الناز. ا،یبرد ن،ی_رام

 

 بلند شد:  ی شاد و بم مردونه ا  ی لحظه صدا همون

 من هستم. ن، یسی _وا

 

. الناز ناباورانه دی به سمتمون دو  د،یخندیکه م یدر حال یو جذاب پی جوان خوش ت مرد
 دستش بود، رها کرد. با خنده و شوق بطرفش رفت:  ی رو که هنوز تو رطاهای دست ام

 ! ؟ ی ایب یتونی نمو  یکار دار ی _مگه نگفت

 

 گفت:   یهاش رو برداشت، با لبخند جذابچشم  ی رو ی آفتاب نکیع

. اوردیدلم طاقت ن ،ی که زنگ زد ی بگم نه. از لحظه ا ام،یخوشگل من بگه ب شهی _مگه م
 گفتم هر طور شده خودم رو بهت برسونم. 

 

 .  گذشتی. بدون تو اصال خوش نمی مرسي اومد ی _وا

 

 .زمی _قربونت عز
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 ! ؟یکنی نم ی_معرف

 

برگشت. در  یبود، با لبخند بزرگ  یلحنش عصب کردمی که حس م رطاهایحرف ام نیبا ا الناز
 گفت:  یبا غرور خاص گرفت، ی که دست اشکان رو م یحال

 _نامزدم اشکان.  

 

صورت هر دو شون چرخوند. با همون    ی ناباورانه نگاهش رو مات و مبهوت تو رطاهایام
 بهت لب زد:

 !؟یگیدروغ م_د... 

 

 گفت:   زهی که حس کردم توش تمسخر آم  یبا لحن د،یخند الناز

 .  میشش ماهه نامزد شد  ک یبخوام بهت دروغ بگم؟ االن نزد یچ ی _برا

 

 شد:   رهیهاش خچشم  ی اشکان حلقه کرد و تو  ی لحظه دستش رو دور بازو همون

 _و عاشقشم.   

 

 دوخت، ادامه داد:  رطاهایبه ام  ریرو با تاخ نگاهش

 ! ؟ ی باش  تیبفکر تنها  ی خوای تو هنوز نم _
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 گفته، تنهام؟!  ی_ک 

 

دور کمرم، با بهت اول به دستش بعد به صورتش نگاه   رطاهایام ی حلقه شدن دست ها با
 شد؟!    یچ کدفعهیکردم. 

 

 ی هاچشم  ی که نگاهش تو یمن شوکه تر از قبل شدم. در حال د،یبه صورتم پاش ی لبخند 
 دوخته بود، لب زد:  رمیگرد و متح

که  ی. همونشمیاش م فتهی عاشق و ش شتر ی. روز به روز بمی سال باهم کی _من و ماهور  
 آرزو داشتم، آروم و تو دلبرو.   شهیهم

 

زبون   ی رطاهای و خاص بود انگار نه انگار اون همون ام ی میکل هنگ کردم. لحنش صم به
  ن یبود بخاطر من نبود. من از ا یچکرده بود. هر   ری تلخ و سرد بود. صد درجه رفتارش تغ
 . ومدمی هاش هم نمطمئنم که اندازه سر سوزن به چشم 

 

 یجنبه باور کردم. قلبم به شدت به تپش افتاد. ب  ی و به هر نيتي که بود، من ب  یهر چ اما
 صورتم نشست.    ی رو ی اراده لبخند

 

از   د،ی هام گرد شد. تموم تنم لرزکه کرد، گونه ام سوخت. چشم  یرو جلو آورد. با کار سرش
 خجالت مردم ... 
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جاش سوخت. قلبم جنون   یول  دمیگونه ام گذاشت، نبوس ی فقط لب هاش رو رو کهن یا با
 بود. ی انگار همان حوال د،یرسی کر کننده اش واضح به گوش هام م  ی . صدادیکوبیوار م

 

هام رو بستم و منتظر بودم تا  اراده چشم  یجودم رو فرا گرفته بود. بسرتا و  یبیعج لذت
زدم چه  ی دلم به خودم پوزخند  ی رو نکرد. فقط لب هاش رو فشرد. تو کارن یببوسم. اما ا 

 بود. کاش واقعا عاشقم بود...  یبوسه واقع نیکاش ا ی ا  یول ییجا  یتوقع ب

 

جلوش رو گرفتم. چقدر امروز    یختشد، سوخت. اما به س  ریتا پشت پلک هام سراز  اشک
 بودند.   دن یهام هر لحظه منتظر تر شدن و بارچشم  ن ی دل نازک شدم و ا

 

حس من بهش   دونستیم کهن ی ناراحت کننده بود برام، چقدر سخت و دردناک، با ا چقدر
و له کنه تا به الناز بفهمونه در  رانیپاهاش و  ریمن رو ز یمتیچيه. اما حاضر شد به هر ق

 ردش اشتباه کرده... مو
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خودش تن   ی کردم به خواسته ا یمن همون لحظه جون دادم. سع د،ی سرش رو عقب کش 
از خجالت و شرم در حال سوختن   کهن ی هام رو باز کردم، با اباشم. چشم  یخوب گریبدم، باز

 به روش زدم.  ی بودم. لبخند

 

 به الناز گفت:  حرکتم من رو به خودش فشرد، خطاب نیا از

بگه هم قدر که من   تونهی ماهور م یاز بابتم رفع شد. اگه دوست دار ت ی_دل نگران
 دوستش دارم اونم همون قدر عاشق من؟!  

 

و ُبرنده اش هدفم   ز یکه نگاه ت یصورت سرخش نشوند. در حال ی رو  یحرص ی لبخند الناز
 گفت:   رطاهایگرفته بود، خطاب به ام

. ی خوایکه م ی . واقعا همون طوری ایدر ب ییاز تنها ی بهت، باالخره موفق شد گمیم  کی_تبر 
 دلبر!

 

 هیشده اش به زبون آورد. پشت بند حرفش رو کرد به بق کیکل ی هادندون  ی رو از ال دلبر
 ادامه داد: 

 زود.  م، ی _بچه ها بر

 

بده. دست اشکان رو گرفت و دنبال خودش با   ه یرو به بق یحرف چیاجازه ه  کهن یا بدون 
 از جمع دنبالش رفتند.   یکوتاه ی. دوستاش هم با خداحافظدیکش یبلند و عصب ی قدم ها
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همه امون محو شدند. هنوز همونجا خشک شده   ی هاچشم  ی نگذشت که از جلو رید
که هردو با   دارشونیدو نفر انگار جنگ به پا بوده. نه به اون د نی ا نیبودم. ب ستادهیا

از  شدی باز باهام روبرو شدند نه به اتمامش که نفرت و حرص رو م شیو ن یدلتنگ
 نگاهشون خواند.  

 

رو   وانیبود که ل رطاها یهام، به خودم اومدم. امدست  ن یاز ب وانیشدن ل دهیبا کش کدفعهی
 شد.   ی کیشکستن و نعره اش   ی . صدادی کوب نیمحکم به زم

 

گوشم گذاشتم. برگشت با   ی . دست هام رو رو دمی نعره بلندش، لرز  ی گفتم، از صدا  ینیه
به عقب گذاشتم. دستش رو به  یبه خون نشسته، نگاهم کرد. از ترس قدم ی هاچشم 

 : دیلرزی که از خشم م یباال آورد، در حال دی تهد ی نشونه ا

 .ی_تو هم برت نداره، به نفع خودت که حرف هام و رفتارم رو فراموش کن

 

 زد: ادی رفتم، سست شدم. فر وا

 گفتم؟!  یچ ی دی _فهم

 

 لب زمزمه کرد. خطاب به صدرا گفت:  ریز ی تکون دادم که خوبه ا یسر  فقط

 !  ؟ینگفت یچی ه ،ی دونستی _تو م

 

 زد:  ی پوزخند صدرا
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 بهت بگم؟!   امیب  ی_انتظار نداشت

 

 . کردمیم یرو ازم مخف یزی چ نیهمچ د ینبا  ،یگفتی م دی _با

 

 داشت؟!  دهی دونستنش چه فا ن،یبه هم ندار  یربط ی_وقت

 

  ری کوه سراز نی برخالف هممون به سمت پا کبارهیبه موهاش زد،   یچنگ  یو عصب کالفه
 شد.  

 

هام چطور من پشت سرش نابود شدم. چشم  د یشدم. او رفت و نفهم  رهی رفتنش خ به
  نیاما مقاومت کردم در مقابل ا دی . چونه ام لرززمیاشک بر  بارن یسوخت اما نخواستم ا

 زدن من آمده بود...  نی که امروز به قصد زم یبغض لعنت

 

شانه ام نشست، من رو به طرف خودش برگردوند. سرم رو تو اغوش مردونه   ی رو یدست
 برادر...   نیآغوش، چه خوب بود ا   هیداشتم به  اجیاش گذاشت. من احت

 

  لدای که دست  یآب  وانی. لنمیسنگ بش   کی ی پاهام تا بخورند، کمکم کرد تا رو کهن یا قبل
 بود رو گرفت، خودش به خوردم داد.

 

 بود که باالخره صدرا اون رو شکست:  ینیفضا سکوت سنگ ی تو
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از اون جمع بود. قرار گذاشته   یکه النازم جزئ  می پانزده نفره بود پیاک کی !... شی _دو سال پ
کرده بود،   دشی کار جد ریدرگ  یلیاون موقع ها خودش رو خ رطاهایشمال، ام  می بر  می بود

  ش،یرفع خستگ ی . ازش خواستم برادادی هم به خودش وقت استراحت نم قهیدق کی
تا  کردمیوقت بهش اصرار نم چی هواش عوض بشه. کاش ه وحال  یتا کم ادی همراهمون ب

عاشق کور، کر و دردسرا از همونجا   ک یشد   رطاهای اتفاق افتاد. ام دی. اومد و اونچکه نباادیب
 شروع شد.  

 

 فرستاد و ادامه داد: رونی ب قیرو عم نفسش

هر   یدوستش داشت که هر کس قدرن یا  رطاهایام یول دادی نبود که نشون م ی_الناز اون
الناز، بعد نامزد  ی. پدر و مادرم مجبور کرد برن خواستگارکردیر نمرو باو گفتیم یچ

رو   ایتموم هدا خورند،ی نگذشت که الناز گفت بدرد هم نم شیشدند. هنوز دو ماه از نامزد
رفت و   یدست بردار نبود. ط رطاهایرو به کل قطع کرد. اما ام شبرگردوند و رابطه ا 

بازم نخواست قبول کنه الناز به  رطاهایشد. ام دی ناپد کدفعهیکنه،  یآمدنش که الناز رو راض
شش   کهن یازش بود... تا ا یخبر رفته، باز هم دنبال رد و نشون یب ینجور یخودش ا لیم

 ...ونمماه قبل با خبر شدم الناز برگشته و ا

 

 20#پارت_
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وز چونه ام  رخش دوختم. هن  می و کنجکاوم رو به ن نیشد. نگاه اندوهگ یکه طوالن مکثش
  نیباشه؟! تسک یمرحم چ خواست ی حرف ها م  ن ی. با گفتن اکردیو قلبم درد م دی لرزیم

و   ی بارها شکسته شده بود. تا حق بدم به مرد چشم قهوه ا  روزیرو که از د یدل یبده اون
 !  ؟یتلخم، اما چطور

 

 باالخره لب باز کرد:  د،یبه صورتش کش یدست  یو عصب کالفه

الناز اون رو   گهیکنار اومده بود که د ییکجورای هی قض ن یبا ا رطاهایام برگشت که ی_زمان
  دونستم یاما من م دادی رو نشون م نیظاهر ا  ی تموم شده. البته تو   یو همچ خوادینم

بفهمه،  کهن ی گرفتم قبل ا می تصم نیهم ی ازش بود. برا یرد و نشون ریهنوز ذهنش درگ 
  دمیفهم کهن یاون به گوشم رسوندن که الناز نامزد کرده. بدتر ا  بلخودم برم سراغش. اما ق

 بهم زده.   رطاهای رو با ام ی بهتر اشکان بوده که نامزد ی مال تی بخاطر موقع

 

 

  شهی! همی از خود راض یبریاک  یدختر خورد،ی زن! از اولم حالم ازش بهم م غیدختره ت ی _اِ 
خوشگلتر از اون وجود   یچکیهست! ه یک  یگفتیکه م کردیبرخورد م یخدا هم، جور

 ! ستیهم ن گهی دونه از ناف آسمون افتاده، د کی  نی نداره. فقط هم

 

 . یحرص بخور خوادیخب تو هم، نم یلی_خ

 

 بگم تا راحت شم.   نیپره. بذار  یلیدلم ازش خ نی ا لدا،ینگو  یچی_ه
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 انگشت نوک دماغش رو باال داد و ادامه داد:  با

 پررو!   یباال بود. دختر کی . اعتماد به نفسش در حد المپیعمل ،ی _افاده ا

 

و   دیکش یغیو صورت سرخ شده مژده از حرص، همه رو به خنده وادار کرد. ج لحنش
 گفت:  زی آم دی تهد

 .  نی_ساکت ش

 

  غیدوباره ج د،ی کوب نیمحکم به زم خنده ها باال رفت. که پاهاش ی برعکس شد، صدا اما
 تا ساکت بشن.  دیهمه خط و نشون کش ی . با نگاهش برا دیکش

 

 اش رو کنترل کنه، بلند شد: خنده  کردیم یکه سع یدر حال صدرا

  ی نگو بو شه،یازت بلند م ی بوها  هی گفتمی. با خودم میداشت ی چه دل پر درد زمی عز ی_آخ
 سوختن تو بوده!  

 

 برداشت:  زیسمت صدرا خ  مژده

 . ی دی . نکبت، خودت بو مزمیعز ی_کوفت آخ

 

هم نظارگر بودند،   هیبق ردش،ی تا بگ دیکشیم غیو ج دیدوی که دنبال صدرا م یدر حال مژده
افتاده. طوفان  یقبل چه اتفاق  یقیرفت تا چند دقا ادشونی. انگار همه دندیخندیم

 االن آروم شده بود. یبود و همچ  دهی قبل خواب هق یوحشتناک چند دق
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روزشون لذت ببرند و شاد   ی   هیکردند تا از بق یهمه فراموش شد و سع ی به کل برا بحث
داشته. امروز چطور  ی باهام چه برخورد رطاهای ببرم که ام ادمیباشند. اما من چطور از 

 شکستم و سوختم!.  

 

. اما حالم گرفته بود و تموم ذهنم زدمی لبخند م کردمی بودم، تالش م نشونیب که ن یا با
 که باهام داشت، بود...  یو رفتار  رطاهایام ریدرگ 

 

شدم.  ادهیو پ دمی کش رونیب  نی خودم رو از ماش  ی خونه، به سخت ی جلو  یتوقف تاکس با
که به زحمت  هام خمار از خوابم رو . چشم ستمیپاهام با ی رو یاز خستگ تونستمی نم گهید

 هر سه نفرشون چرخوندم:  ی باز نگهشون داشته بودم، رو

 خوش گذشت.   یلی _امروز خ

 

 زمزمه کرد:  هیزد، با کنا ی پوزخند مژده

 . میکن  کاریچ می دونستینم ادیز  ی_آره از خوش

 

 خنده که مژده روش براق شد:   ر یزد ز یپوخ صدرا

 نگو که..  یچی_هنوز اعصابم خورده، ه

 

 : دی خنده اش رو خورد، وسط حرفش پر صدرا
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 .  یشی_که هاپو م

 

 _صدرا!  

 

 _جون، هاپو جون!  

 

 طاها.  ریهر دوتون، مخصوصا اون ام ی دارم برا ی_اوف، ول

 

 نگاهش رو از صدرا گرفت و به من دوخت:  مژده

و    رندیو الناز بخوان حالمون رو بگ  رطاهایام کردمی شد، فکر نم یجور  نی_شرمنده ماهور ا 
 رو خراب کنن.  حمونیرتف

 

 بازوش گذاشتم:  ی لبم نشوندم، دستم رو ی رو ی لبخند

 حرف نزن، آره اون قسمتش بد بود اما بعدش که خوش گذشت.   نی_ا

 

 زد:  ی محو لبخند

 . می استراحت کن، ما هم بر  ی _برو خسته ا
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ام باز  در رو بر عیسر یلیخ زی پرو  فون،یکردم. با فشردن دکمه آ یتکون دادم، خداحافظ یسر
 کرد. داخل شدم. 

 

 : دمی چارچوب در د ی بودم که خاتون رو تو دهی خونه نرس ی به در ورود هنوز

 . شکنهی کمکم که هالک شدم. پاهام داره م ای_سالم خاتون ب

 

 کرد، دستم رو گرفت:  ی خنده ا تک

 _خوش گذشت، مادر؟! 

 

 تختم فقط بخوابم.   ی برم رو خوامیفقط االن م   ،یلی_خ

 

 . یحموم بعد بخواب یبر د ی _خداروشکر بهت خوش گذشته، اول با

 

 :دمینال

 فقط خواب! کشمی_نگو خاتون به حموم نم

 

بسته از پله ها باال   ی هابازوش که دستم گرفته بود گذاشتم، با همون چشم  ی رو رو سرم
 ختم بود، نشوندم. نرم که ت ی جا هی. دمی باز شدن در اتاقم رو شن ی . صدامی رفت

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
104 

 

 ... ی ا دی بخواب. نبا  ری. لباسات رو عوض کن بعد بگریدوش بگ هی_بذار وان رو برات پر کنم 

 

. دمیبرم. فقط دراز کش خوامیاما نتونستم زبونم حرکت بدم بگم نم  دمیشنی رو م صداش
 شدم از خواب....  هوشیب یک  دمیکه وسط حرف زدن خاتون نفهم ومدی قدر خواب م نیا

 

 

  * * * * * * * 

 

 *عماد* 

 

نگاه خمار و سرخم رو باال دادم،   ی دستم به خودم اومدم. عصب نیشدن عکس از ب ده یکش با
با همون   دم، یهم کش ی بود. اخم هام رو تو ستاده ی سرم ا  ی باال یکه عصب یشخص دنیبا د

 :دمی لحن شل و خمارم غر

 !... نجا؟یا  ی اومد ی خوای م یخونه ام رو به تو دادم؟! چ دی کردم کل ی_چه غلط
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جهنم و   امیدن روزیشده رو... مني که از د  رانی بارونم کنه، من و ر یباز کرد تا با خشمش ت لب
و به   نیغمگ ی هاحال و روز داغون، خرابم و اون چشم  دنی سوزان شده بود رو... اما با د

 بهم گره خورد.  شتریخون نشسته ام،  اخم هاش ب

 

کرده   ان ی رو براش نما یکرد. سر و تا پام رو از نظر گذروند. حالم همچ زی رو ر هاشچشم 
 گرفت. اما بازهم بهم تشر زد: یآن خشم رو نداشت، رنگ نگران گری هاش دبود. چشم 

 !  ؟ی رفت ی_معلوم هست از صبح کدوم گور

 

  ی باز کنم برا گریحرف زدن باهاش رو نداشتم، اصال دوست نداشتم لب هام رو د حوصله
  یشرت مشک یهم انداختم. دست بردم ت ی حوصله پاهام رو دراز کردم و رو ی... بی کلمه ا

 ... سوختمیآتش درونم از گرما م ن یمن از ا   ایرنگ رو از تنم کندم. هوا گرم 

 

 قیبودم و دق جی. گدمیکشی. هنوزم داشتم عذاب م شمیدارم خفه م کردمی حس م هنوز
 ی سردرگم شده بودم از کارها و رفتارها  ییکجورای  یعنیشده،   یکه امروز چ دمیفهمینم

 ...  رطاهایماهور و ام

 

قلب   رفتم یجلو م  ینشست، بند دلم پاره شد. هر چ نشیماش ی ماهور تو  دمیصبح د یوقت
 ی که رو ی و اون لب ها فشی مردونه دور کمر ظر  اون دست  ری. تصودآور ی وامانده ام کم م

 کرد و آتشم زد...  هیتک هیگونه اش نشست، قلبم رو تک
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پا  ی پنجه   ی رو میفشرده شدن شونه ام به خودم اومدم، بدجور کم آورده بودم. ند با
 تکون دادم و سؤالي نگاهش کردم.  یسر  یجیصورتم بود. با گ ی  رهیروبروم نشسته بود، خ

 

 : دیشده، بهم غر  کیکل ی هادندان  ی از ال یعصب

! از صبح در به در ؟ی کجا بود  گم ی ! م؟ی ترکوند ی يا اون المصبم رو زد   نجاستی_حواست ا
نفهمه خاطر   یعوض یی. اون اهورای وقت کار دست خودت ند هیدنبال تو الدنگ بودم که 

 . ی خوای خواهرش رو م

 

  ینگرانم باشه. بعد اون اتفاق شوم دادمیبهش حق م رون،یکه از خونه زدم ب یحال اون با
خودم نگه  ی که برا یگذشته افتاد و باعث شد پدر و مادرم از دست بدم. تنها کس ی که تو

  خواستمینکرده بود. نم غیبرام در یکار چیها از هسال  نی ا ی بود. تو  می ند نی داشتم، هم
 مونده اون هم از دست بدم.  مکه برا یتنها کس

 

 زمزمه کردم: یآروم ی فرستادم و با صدا رونی رو آه مانند ب نفسم

 _کوه!  

 

 زد: ینگاهم کرد، پوزخند عصب ری و متح ناباورانه

! فقط  ه؟ی مثل تو، راه حل خوب یاحمق هی  یخودکش ی ! برادهی االن کوه روت جواب م قای_دق
 ... یت، آخه تو که جراتش نداشتزحم ی تو یاندازی من بدبخت رو م

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
107 

 

 : دمیحرفش پر  وسط

 و دوستاش رفته بودند اونجا.  رطاهای_رفتم دنبال ماهور، با ام

 

باور نکرده بودم. چند بار پلک زد. با همون لحن   دونمیحرفم خشکش زد، م دن یاز شن انگار
 مبهوتش لب زد: 

 ماهور بوده؟!   یرفته؟! مطمئن ی! چطور یگی_دروغ م

 

 زدم: ی پوزخند

 !  گمی _تو فکر کن دروغ م

 

 فکر فرو رفت. باهمون حالت متفکرش گفت:  ی تو یکم

  شناسم یکه من م یی! اون اهورا رون؟ی_غير ممکن! چطور گذاشتن ماهور با دوستاش ببره ب
 لذت ببره.  اشی ساعتم از زندگ  کی  ی محاله بذاره اون دختر برا

 

 . ستیاهورا فعال ن دونمیم یول  دونمی _اونش نم

 

 که ادامه دادم:  دند ی باال پر ابروهاش 

گورش رو گم کرده اون   ی چند هفته ا  هیرئيست کجاست.  یدونیکه نم ی _تو چطور کارمند
 . ایور دن
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 نشست:  یم واریبه د هیکه کنارم تک  یحال در

 بگه کجا رفته.   ادیبعد ب ده،یداداش! اهورا محل سگم به ما نم یی_کجا

 

که کنارم بود رو برداشتم. به   ی  شهیدادم. دست بردم ش رونیوباره آه مانند برو د نفسم
هراسون   م ی ند کدفعهینشده بود که  ختهیسمت دهنم بردم هنوز چند قورت داخل دهانم ر

 : دیهم سا  ی هاش رو از حرص روهام گرفت. دندان دست  نیاز ب

 !  ؟ی بخور ی خوایچقدر م  گه،ی _بسه د

 

 :دمیدستم رو بطرفش دراز کردم، نال دم،ی کش سمیخ ی لب ها ی رو یدست

 _بده ياهلل.  

 

 زدم: ادی رو عقب برد که فر دستش

 !  ؟یفهمی _من حالم بِد! م

 

! پس فردا؟! اون وقت  ؟یامشب حالت خوب کنه، فردا چ  یزهرمار ن ی. انمیبی_دارم م
 !  ؟ی کن کاریچ ی خوایم
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بعدش هم   ی س فرداش و روزهاغصه پ ی. حتستیو بره، غصه فردا ن  ادی_امشب نفسم ب
 .  ستین

 

 ! دم؟یمن نفهم ،ی شد  یدختر نیعاشق ا یتو ک  نم،ی_اصال بب

 

هام  به دست گرفت. چشم  کبارهی رو   امیتموم دن دمش،ی بار د نیکه اول ی اون روز لعنت ادی با
 اون روز...  ی لبم نشست و غرق شدم تو ی رو یاراده لبخند تلخ یرو بستم، ب

 

هام به بازوم خورد. باعث شد چشم  یبودم که ضرب محکم دهی نکش ری اون روز به تصو هنوز
 بهش رفتم:  ی رو باز کنم. چشم غره ا

 !  ؟ی ریفقط حال من رو بگ ی _چته پسر، کال قصد کرد

 

 رو به طرفش دراز کردم، تکون دادم: دستم

 خونه ام!  ی تو یباال تا مثل گاو نپر ادیرو رد کن، ب دی _ياهلل کل

 

 گفت:  یچپ نگاهم کرد، با لحن دلخور پچ

خودت خاطره عاشق   ی کن، نگفتم برا فی حرفشم نزن! گفتم احمق تعر  د،اصال ی کل یب دی_کل
 . یشدنت رو زنده کن
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  یگفت ،ی از دوستات... بهم زنگ زد یدل بکن ومدی دلت ن ی بود یکه مهمون ی_همون شب
براش ببرم... منم رفتم.   رمیبگ  یگهبانشرکت جا گذاشته، برم از ن ی رو تو ی پرونده ا هیاهورا 

 رو... یشون شدم دختر اط یداخل ح ی... وقتاطشونیح ی نگهبان خونه اشون گفت برم تو
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  ی هام رو با درد بستم. همون شب بود که ماهور رو براچشم  دمیحرفم که رس  نجایا به
که  یاون دختر ی وجودم برا ی همه  د، ی قلبم لرز  دم،ی . خودم لرزدیدلم لرز دم،ی بار د نیاول

داده بود به لبه  هیبه تن داشت، تک ، یدرشت صورت ی هاکه گل ی رنگ حلقه ا دی لباس سف
و لختش رو باد   یمشک ی و به آسمون صاف و پرستاره شب زل زده بود. موها ی پنجره ا ی 

  ...دمی لرز خت،یری رخ صورتش فرو م مین ی به نوازش گرفته بود و رو

 

اون دختر   کهن ی شب بود که قلبم رو همون جا کنار اون پنجره جا گذاشتم، بدون ا اون
فقط به عشق   یو پنهون یواشکی. دو ساله  سوزمیدو ساله از تب داشتنش م  کیبفهمه نزد

از تصور بودنش و  رمی فقط همون حوالي، تا آروم شم تا آرامش بگ  امیاون م دنید
 داشتنش... 
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به پاست که مرحمش فقط خودِش و    یندارم. درونم آشوب یآرامش چی ه  گهید روزیاز د اما
 تمام... 

 

و دارم  اد یبد!... نفسم باال نم یلیکه اون انتخاب کرده عشقش رو... حال من بد!... خ حاال
و بهم وصل کنم.   نمیم بچرو کنار ه کهی ت کهیقلب ت  نیچطور ا  دونمینم ی. حتشمیخفه م

 ایدرد دن ن یو وحشتناک تر  نی درد آور و سوزان بود. بدتر رطاهایامروز ماهور کنار ام ری تصو
 بودم... دهی نکش امروزکه تا به 

 

 !  ؟ی گیرو م ش ی _اووو! دو سال پ

 

خنده، بهش   ریزد ز یتکون دادم. پوخ یهام رو باز کردم. سرچشم  میمتعجب ند   ی صدا با
 نخنده، گفت:  کردیم یکه سع یشدم که در حال رهیخ

 ! ادت؟ ی ،ی _اونجا آش خور بود 

 

 زدم که ادامه داد:  یتلخ ی لبخند

 !  ادته؟یسوخته.  اهی_کچل، س

 

 ی زهای چه چ ادتیاالن   نمی زد. من اعصاب نداشتم ا ی بند حرفش مجدد قهقه ا پشت
 افتاده بود. با دست به عقب حلش دادم:

 . گردهیدر دنبالت م_پاشو برو گمشو خونه ات، االن ننه ات دربه
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 سرش گذاشت:   ریدستش ز  د،یدراز کش نیزم ی رو

 تو الدنگم.  شیپ دونهی_ننه ام م

 

 کردم:  یپوف

 حوصله خودم نداره، برو، مي خوام تنها باشم.   می _ند

 

 گفت:    آورد،ی م رونیشلوارش ب بیز جرو ا لشیکه موبا یحال در

گرسنمه، از هول و هراسم که تو رو   یلی. جون تو خارندیب تزای_بذار اس بدم برامون دوتا پ
 نخوردم.   ی چیدست خودت. ه ی کنم، کار ند دایپ

 

 ! ممممی _ند

 

 پر حرصم، با موج خنده گفت: ی صدا با

 صدا؟!   نیبا ا یکن ی _جووون، چه م

 

هوا، به سمتم   ی که با فرستادن بوسه تو یدستش رو جلو لبش جمع کرد، در حال انگشت
 پرت کرد، ادامه داد: 

 تو؟!   ی بم و خمارتم. کجا بود ی _من عاشق صدا
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کنم از   یچتره شده، حاال هر کار نجایدرستش کن بازم ا ایبه موهام زدم. ب یچنگ کالفه
 ...ستادهی وا نجای اطر خودم ا بخ شتریب  دونمی م نمی... و اخورهی جاش تکون نم

 

 

  * * * * * * * * * 

 

 *ماهور* 

 

 

کوه   ی از اون روز ماجرا ی فرستادم. چند روز رون یرو آه مانند با افسوس و غم ب نفسم
اون روز جلوم زنده   ری ذهنم کم رنگ نشده بود. مدام تصو ی تو یچ ی. اما هگذشتیم
 ... یاز همچ دمیکشیو درد م سوختمی م شد،یم

 

که چشمم به   یبودند. لعنت به اون روز دهیسرم بمب ترک  ی بد بود. انگار تو یلیخ حالم
 دل...  نیا ی افتاد و شد بال  رطاهایام

 

 خوامی. مخوادی من رو نم رطاهای که ام یمن سوزان و نابود کننده است وقت ی عشق برا نیا
وجودم رو  شهیتموم رتلخ و سردش  ی . اون حرف هاشدی رو فراموش کنم اما نم یهمچ

 ...  دادیسوقم م  ی و به سمت نابود سوزند یم
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خاتون و   دونستمیبرداشتم و پسشون زدم. م ی بازشدن در، دست از افکار منف  ی صدا با
برگردم، زمزمه   کهن ینداشتم. بدون ا ییغذام رو بخورم. اما من واقعا اشتها  امیاصرار داره ب

 کردم:

 . خورمی م یزی چ هینده. بعدا  ریگ _خاتون باور کن اشتها ندارم.

 

 !  ن؟ی از همونجا بندازمت پا امیب ،ی عوض شعوری_ب

 

  ستادهیا لدا یچارچوب در کنار   ی مژده با بهت برگشتم. تو یو عصب یحرص ی صدا دنیشن با
. بازم خاتون راهشون داده؟! چه  شدمی شوکه م دنش ی بود که از د یبار  نیدوم نیبود. ا

دوست داشتن انجام  یو هر کار کردندی م دایجالب بود همه در نبود اهورا دل جرات پ 
 ...  دادندیم

 

هم   نیهم ی . برادمیکشیهنوز ازشون خجالت م  رطاها یاتفاق اون روز کوه و برخورد ام از
 داشتم.  ام رو از پنجره بر هیحوصله تک  یکالس زبان رو نرفتم. ب روزید

 

 ها!   ست،ی بد ن ی تکون بد یلب  هی_به قول صدرا 

 

 ادامه داد: یچند قدم بلند داخل اتاق شد، شاک با

 !  ؟یفهمی! صد دفعه زنگ زدم، م ؟ی رو چرا روشن نکرد تی! گوش؟ی ومدیکالس ن یچ ی _برا
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که لب  ییدوست داشتم. انگشت رو جا شتریفرستادم، سکوت رو ب رونیرو پرفشار ب نفسم
 گفت:  طنتیلمس کرده بود، گذاشت. با ش رطاهایام ی ها

 جنازه ات رو جمع کنم.   امیب ،ی _فکر کردم از ذوق غش کرد

 

 دستش رو پس زدم:  ی. عصبدندیحرفش هر دو خند نیا با

 _مژده حوصله ندارم، سربه سرم نزن.  

 

 است!  گهید ی کی  یسربه سرت بذارم، اصل کار  دیمن که نبا یگی م ی_راست

 

 : دمیکرد، نال یپوف

 !  ؟یدربارش حرف نزن شهی_م

 

 بحث رو عوض کنم، لب زدم: کهن ی ا ی بهش رفتم. برا ی لب گفت، چشم غره ا ری ز ینوچ

 _درس جديد بهتون نداده؟! 

 

 !  رطاها؟یام  ای  ی_استاد هاشم

 

 نگو؟!  یچی_توروخدا از پسر عموت ه
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 دنبالت که...  امیخواسته ب رطاهای تازه ام شه،ی_نم
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  یزی! محاله از من چرطاها؟یقلبم به شدت به تپش افتاد. ام   دم،یرو شن رطاهایاسم ام تا
  شدند. نگاه شوکه زده ام رو به لب شهیاز هم زتریخواسته؟!... گوش هام ت یبخواد؟! حاال چ

 یبا بدجنس دی نگاه مشتاق و منتظرم رو د یحرفش رو بزنه. اما وقت ه یهاش دوختم تا بق
 سکوت کرد.

 

نگذشت که   هی. هنوز چندثانخواستهیم  یتا مژده لب باز کنه و بگه چ زدی دهنم م ی تو  قلبم
هام دست  ی هاش رو تومن صد قرن گذشته بود. طاقت از کف دادم، دست  ی انگار برا

 لب زدم: جانیگرفتم. با ه

 ! خواد؟یچه م رطاهای _خب؟! ام

 

 از تو درخواست داشته باشه.  ادیب رطای بابا! دروغ گفتم! ام یچی_ه
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و اندوه   د یکه داشتم پر کش یو شوق جانمیتموم ه کبارهی! دروغ گفته؟! ؟ی چیه یعنی
جمله   کی   دنی از شن دی . نباستمی ن یچیه رطاهایام  ی من برا دونستم یجاش رو پر کرد. م

 . شدمی خوشحال م  نقدریکه دروغ بود ا

 

شده    نیسنگ  میافتاد. پاها انیشل شدند و کنارم افتادند. ناخودآگاه سرم پا هامدست 
بودند. اما به زور حرکتشون دادم و به سمت تختم رفتم. اما هنوز چند قدم نرفته بودم که 

 شد: فشیظر ی هادست  ریمچ دستم اس 

 کردم! یاش رو، شوخ  افهی_ق

 

 رو پس زدم، با همون لحن ناراحتم آروم زمزمه کردم: دستش

 . ستی_مهم ن

 

 دنبالت. ام یفرستادم ب  رطاهایام  گمی. بخدا راست مستی_کوفت مهم ن

 

 هاش دوختم که ادامه داد: رو به چشم  نگاهم

اصرار و   یکل  دمیدنبالت، اما د  ام ی _به جون ماهور! اولش قبول نکردم و بهش گفتم محاله ب
 دنبالت. منم دلم براش سوخت.    امیخواهش کرد تا ب

 

 گفتم:  یعصب

 _مژده، بس کن! دروغ نگو بهم!  
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 ! ؟ی _باور نکرد

 

 دوخت ادامه داد: لدایرو به   نگاهش

 تو بگو.  ایب لدای_

 

دنبالت. مژده اولش   ادیبهش زنگ زد، گفت ب رطاها یمن اونجا بودم که ام گهی _راست م
 .  نجایا  می اصرارهاش، اومد بعد کردی قبول نم

 

 :دمی برام کنگ بود، کنجکاو پرس کهن یا با

 _خب؟!  

 

 ! ی افاده ا یتولد اون دختر ی بر  رطاهای بعدم با ام شگاه یببرمت آرا می اومد گه،ید یچی_ه

 

 _الناز؟! 

 

 تکون داد: یلحن مبهوت و بلندم، سر از

  یاونجا همچ شگاه،یکرده. ببرمت آرا  فیرو برات رد یهمچ رطاهای _آره خودنکبتش! ام
 شده است.   یاوک 
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 آخ....  ام،ی تونم ب ی! من نم ؟ی گیم ی_چ

 

 . یکنی ! خاتون اجازه داده، تو ناز می _اوف باز شروع کرد

 

. در دیگرد شد. خاتون اجازه داده، دوباره؟!... دستم رو گرفت. به سمت کمدم کش هامچشم 
 همون حال گفت:

به خاک بمالي که  یامشب پوز الناز بزن خوامی. فقط ازت م یبپوش ، یدار یچ نمیبب ای_ب
 کنم. فیک 

 

  نی. پادمی باالخره لباس پوش لدا،یوسواس مژده و  ی شوک بودم. بعد کل  ی هنوز تو کهن یا با
بخاطر من اجازه رفتن داده بود.   ایکنه  یمژده خوب بلد بود خاتون رو راض دونمی. نممی رفت

هاش نبود. چشم  ی تو ینگران چی بودم، چون با لبخند تا دم در همراه همون کرد و ه جیگ
مقصد کجاست و قرار   دونستمی م نباری... اما ارونی گه همراه اونا از خونه زدم بید کباری من 

 برخورد کنم...    یشخص با چه

 

 

  * * * * * * * * * 
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  قدرن یمنم و ا  نی ا شدی به خودم افتاد. دهنم باز موند. باور نم  نهیآئ ی برگشتم و چشم تو تا
ساده درست کرده   یلیبود، موهام خ حیصورتم مل ی رو شیآرا کهن یخوشگل شده بودم. با ا

 فرق کرده بودم...  یلیبود اما خ

 

 ! م؟ی _جوون عروسک، درخدمت باش

 

سر و صورتم چرخوند، با   ی مژده به خودم اومدم. به طرفش برگشتم. نگاهش رو  ی صدا با
 ذوق گفت: 

 کُشت!    رطاهایو ام ی خوشگل شد ی لی_ماهور خ

 

 . با خجالت لب زدم:دیپوست صورتم دو ریز عی سر یلیخون خ رطاها،یاسم ام دنیشن با

 باهاش روبرو بشم.   تونم ی _مژده نگو! نم

 

! دو، سه ساعت  ؟یکن کاریچ  یبر ی خوای ! مگه متونمت ی نم نیاز ا ادی _آخ که چقدر بدم م
 .ی گردی تولد تموم شه برم ،یکنارش

 

 ! ی _وااا

 

  ی ! من جا؟یاستفاده کن ی خوای اومده، نم شیبرات پ ی خوب نی فرصت به ا  شعور،ی _مرگ ب
 که خودشم نفهمه.   زنمی دو، سه ساعت، مخش م نی تو باشم تو هم
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 ...تونی من نم ،ی گیم ی زیچ هی_

 

!  یتو دلبرو تر ،ی . بخدا تو از الناز خوشگل ترتونمی قدر نگو نم نیماهور توروخدا، ا  ی _وااا
  نمدویم ی! چ ایباهاش حرف بزن. ناز کن، ادا ب ز،یزبون بر کمی. خوادیم  یچ گهی د رطاهایام
 . یغلط بکن، دلش رو ببر هی

 

 زده ام رو باال آوردم: خی لرزون و   ی هادست 

باهاش روبرو بشم، قلبم   خوامیم کنمی االن که فکر م نی. از هملرزمیچطور دارم م نی_بب
 ... گی . مستهی با خوادیم

 

همراهش زنگ خورد. با دلهره حرفم رو قطع کردم،   یحرف تموم نشده بود که گوش هنوز
 خندون لب زد: بش، یاز ج شی چشم دوختم بهش که با در آوردن گوش

 . رطاهاستی_ام

 

. دیعقب کش دیشد. مژده که قصدم رو فهم  ری. اما درمی رو ازش بگ یجلو بردم تا گوش دستم
 تماس رو وصل کرد: عیسر

 _عروست حاضرة! 

 

 گفت:  یگفت که اخم کرد، عصب یبهش چ رطاهایام دونمینم
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 ماهور رو برمي گردونم.  نجای_پسرعمو مواظب حرف زدنت باش که از هم

 

 زد: ی گفت که لبخند  یچ رطاهای که ام دمینفهم بازم

 . میپسر خوب. اومد  ه ی  ی حاال شد نی _آفر

 

 صورتش زد: ی به پهنا ی قطع تماسش، لبخند با

 صبرانه منتظرته... یشازده ب  رونیکه ب می _ زود باش، بر

 

 24#پارت_

 

 

 

 

... فتهی م رونیام ب نهیاالن از س گفتمیکه با خودم م د یکوبی چنان تند و محکم  م  قلبم
گوسفند رو دارم و مقصدش کشتارگاه    هیحکم  کردمی . االن فکر ماومدی نفسم سخت باال م

 مرگ!...  ی بود، برا
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  دهی کش ریرو به تصو  یروز نیهمچ   اهامیرو ی آرزوم بود، کنارش باشم. تو شهیهم کهن یا با
واقعا برام سخت بود. اصال قدرت روبرو شدن   یکجوریفرق داشت،   یبودم. اما االن همچ 

 باهاش نداشتم.  

 

اون   یواههمه داشتم، بودن کنارش، نوع برخوردش، روبرو شدن باهاش و حت  یهمچ از
دلهره، وحشت، اضطراب،  !... تموم حس ها دورم حلقه شده بودند. ترس، یتولد لعنت

 .شدندی م شتریب شتریخجالت و لحظه به لحظه هم ب

 

موهام انداختم.   ی رو اط یلرزون مانتوم رو تنم کردم. شالم رو با احت ی هابا دست  یسخت به
 . می خارج شد شگاهیلرزون همراه مژده از آرا ی هابا قدم 

 

حالم بدتر شد. داشتم جون   تی جلوتر پارک شده بود، وضع یکه کم نشیماش دنید با
 :دمی نال یبا تن خفه و آروم م،یجلوتر بر   کهن ی. قبل ادادمیم

 . رمیم ی _مژده، من دارم م

 

 :دی هاش غردندان  ی بهم رفت. مثل خودم آروم، از ال ی غره ا چشم

به   ،یر ی ه بمک  ی بره؟! به جا خوادی کجا م یگیاز دستت راحت شم. فقط م ،یری _مرگ بم
 .  یمخ پسر عموم رو بزن یباش که چه طور یفکر راه

 

 نه.  ،ی _وااا
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 فقط ساکت شو! بجاش لبخند بزن.   ،یاعصابم ی رو  ی_ماهور بدجور

 

کنم. در جلو رو باز   کاریاالن چ دونستم ی بگم. نم یز ی نتونستم چ گهید  نیبه ماش دنیرس با
  ستم،ین  تیدر عقب رو.. اگه ناراحت بشه، بگه من راننده شخص ای نم یکنم و کنارش بش

 رطاهای از رفتار ام شترمی که چقدر انتخاب برام سخت شده بود. ب ی کنم؟!. وا کاریچ
 ... دمی ترسیم

 

م خواست تا  از ش یدر جلو رو با حرص باز کرد، با نگاه عصب رم،یبا خودم درگ  دی که د مژده
  ی نگاه کنم. جونم باال اومد تا با صدا رطاهایبه ام کهن ی نشستم، بدون ا عیسوار شم. مط

 بهش سالم کنم.  یلرزون

 

پوف   نی. چقدر بد بود رفتارش. همدمی پوف کالفه اش رو شن ی جواب سالمم، صدا ی جا به
 دلم شکست... گهید  کباریشد و صاف خورد وسط دلم،   ریت

 

 گفت:   رطاهایخم کرد، خطاب به ام یدر بست. سرش رو کم مژده

 !  ؟ی کردیپوف پوف م ،ینشستی م نیماهور، الناز بود! بازم مثل گاو تو ماش ی اگه جا گمی_م

 

 شده.  رم ی _برو حرف نزن، د
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 : دیهم سا  ی هاش رو رودندان  ش،ی با لحن عصب مژده

 .  ادیهمراهت ب قهیدق ک یماهور   ذاشتمی _اگه تولد اون دختره نبود، بخدا نم

 

 رو عقب برد، ادامه داد:  سرش

 _شبم خودت برش گردون، به مادربزرگش قول دادم تا قبل دوازده خونه باشه.  

 

شد، مگه خودش قرار نبود   یفاصله گرفت. چ  نیبلند از ماش  ی هاحرفش با قدم  انیپا  بعد
هوا به    ی تو یست!.. هول و هراسون صداش زدم که سرش رو به طرفم برگردوند. داد؟یب

 برام تکون دادم:  یخداحافظ  ی نشونه 

 . رطاهایام ،ی . خودتستمی_شرمنده بهت دروغ گفتم. ما دعوت ن

 

شد و رفت. باورم  نشیگرد شده ام سوار ماش ی هاچشم  ی ازم نشد و جلو یحرف منتظر
 ... رطاهای من رو تنها گذاشت با ام شدینم

 

رفت   عیسر  ی لیخ لدای شدم.  لدا ی مشکوکش با  ی متوجه پچ پچ ها شگاهیرسوندم آرا یوقت
. در جوابم  یشیحاضر م یخودت ک  دمی که از مژده پرس یتا حاضر بشه. چندبار رهیو گفت م

 بهم دروغ گفتن...  دمیفهمی همونجا م دی من واجب ترم... با ست،یعجله ن گفتیم
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  ده یچیپ  نیماش ی فضا ی تو ی نیسکوت سنگ  ریمس یبه خودم اومدم. ط نی حرکت ماش با
.  رفتیاز دستم در م  یچشم ری اصال نگاهش نکنم اما بازهم نگاهم ز کردمی م یبود. سع

 جذب تنش...  یرخش و اون کت و شلوار مشک می دلم ضعف رفت از ن

 

انگار نه انگار   رطاهای کر کننده قلبم داشتم. ام ی با عطرش و صدا ی ادیز  ریوسط هم درگ  اون
 ...  کردی م یخونسرد رانندگ  یلیهست و خ نیماش ی تو یکس

 

. با تک بوق، در رو برامون باز  مید یکه از محوطه شهر خارج بود، رس  یکیش یلیباغ خ به
شده بود، روند.   یکه چراغان ی . از سنگفرش ها به عمارت بزرگ و مجللمی کردند. داخل شد

شدم. همونجا   ادهیپارک کرد. پ مت ی و گرون ق ک یش  ی ها نیماش هی رو کنار بق نشیماش
 باغ شدم. ییبا یچرخوندم و محو ز  راف. نگاهم به دور اطستادمیا

 

 !  ؟ییکجا  ی _هو

 

نگاهش کردم. کالفه و  جیبه خودم اومدم. بازوش رو به طرف گرفت. گ رطاها ی ام ی صدا با
 گفت:  یعصب

 _دستت رو دورش حلقه کن. 

 

  کرد،یم  تم ی هدا ی که به سمت ورود یکه خواسته بود انجام دادم. در حال یکار دستپاچه
 ادامه داد: 
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کن.  ی . پس نقشت رو خوب باز ی_مجبور شدم از مژده بخوام که امشب همراهم باش
 الناز بفهمه دروغ گفتم و البته فکر نکنم تو هم   خواستمینم

 

 هام دوخت: رو به چشم  نگاهش

قبلش بهت    ینه؟!... ول ،یشیاز ذوق هالک م یدار ،یبا من کهن ی ا_بدت اومده باشه. االن از 
نساز، چون   ای خودت رو ی رو باز هم فراموش کن. برا ی دیو شن ی دید  یبگم، امشب هر چ

 باشه.  یحس یچی من و تو ه  نیب ستیقرار ن

 

... اشک کردی م رانیچطور من رو با حرف هاش نابود و و  دیتلخ و سرد بود، بازم نفهم بازم
هام رو چشم   ی انداختم. تا برق اشک تو ن یهام جمع شد. سرم پاچشم  ی تو عیسر  یلیخ
 و همراهش داخل شدم... نهینب

 

 25#پارت_

 

 

 

دلم نشسته بود، بدجور کشنده بود.  ی که تو ی. غم و اندوهشدمیبغض داشتم خفه م از
ر با گفتن حرف هاش به  رحم نداشت که هر با ی ذره ا  دمی شا  اینبود  ش یو حال  دیفهمینم

 . شدم ی . هر بار با کلماتش نابودم مکردیم قیدل، قلبم زهر تزر 
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چطور بهش مبتال   دمیکه خودمم نفهم یناخواسته به او دل بسته بودم. دل ا یخواسته  من
 کنم. یبابت کار  نیاز ا  تونمی شده و نم امی تموم زندگ  دمی به خودم اومدم، د  یشده. وقت

 

  دای جورش پ چیدرونش ه م،یمرد چشم قهوه ا  ن یبود که انگار ا  یخوب یزیچ انصاف
  یادآوری. با ستمیتولد، سر پا با  نیبود که من چطور بعد ا  نی. حاال تموم غصه ام اشدینم

 . شدی ذهنم، عذاب و رنج مهمون دلم م ی و تکرارش تو

 

هام چشم  تونستمی و تلخ بودنش، بازم نم رحمیحجم ب  ن یچرا با توجه به ا دونمینم اما
 و ناراحت بودم...  ری هم ببندم، دوستش نداشته باشم. فقط ازش دلگ ی رو

 

ازم خواست مانتو   ، ییبه سمتمون اومد و با خوش آمدگو  یخدمت شی سالن، پ ی ورود قبل
 جونم!..  ی افتاد تو دیخجالت و ترد کبارهیو شالم بهش بدم. اما 

 

ظاهر   رطاهای ام ی سر و ظاهر جلو  نیرو نکرده بودم. من چطور با ا  نجاشیچرا فکر ا ی واا 
مختلط رفته   یبه مهمون یو دو بار کی نبودم و به لطف و اجبار اهورا   یبشم. دختر خجالت

 . دمیکشیخجالت م  رطاهایاالن از خود ام یاز هر کس شتریب یبودم. ول

 

 شده؟!   یزی!... چزمی_ماهور، عز 
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 ی هااسمم و لحن خاص و پر محبتش، اونم از زبونش به خودم اومدم. با چشم  دنیشن با
  ختیریها مهربون بود و محبت م شدم. ظاهر اون چشم  ره یهاش خچشم  ی گرد شده، تو

 .زدی موج م ی عمق شون هنوز سرد یول

 

بودم.   زشی . من عزدیدرخشیها پرمحبت برام م چشم  نیبود. ا یلحن واقع نیواقعا ا  کاش
 ... ستمی وس و صد افسوس که نبودم و نافس 

 

من فراهم شده   ی برا یخوب  تی جالب بود، با اومدن الناز موقع یلیخ نجایکه ا یزیچ اما
تولد   نی رو مجبور کرده بود تا التماس مژده رو کنه، تا باهم به ا  رطاهایکه ام یبود. طور

. دوست دارم از ته دل خواستمیتظاهر رو نم   نیمن ا یبود ول  ی... درسته فرصت خوبمیایب
 !..ینه اجبار! نه ناچار ه،بخواد با من باش

 

که  دادی لحن نشون م نیغم هام و چقدر دردناک بود. ا  ی هیبق ی غم نشست رو دوباره
 مرد؟!.. نی بخاطر ا آوردم،یو کم نم کردمی م یباز د یکن ماهور!.. با  یشروع شده!.. باز یباز

 

و به دست آوردن دل  یدلبر ی من چند ساعت وقت دارم برا گفتیاست م مژده ر دی شا
 .کنمی يا نه!.. اما تالشم رو م شمیداشتم که موفق م د یترد کهن یمرد!.. با ا نیا

 

بد که وجودم رو احاطه کرده بودن رو پس بزنم. من   ی کردم تموم اون حس ها یسع
زدم. به صدام ناز   ی لحظه... لبخند نیمشروع شد از ه  ی . بازتونمی. حتم دارم که متونمیم

 دادم: 
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 . خوامی اتاق مخصوص پرو م هی ! من  نجا؟یا زم،ی_عز

 

که توش موج   یبود. اون تعجب با یچقدر ز یکینزد ن یهاش از اهام زل زد. چشم چشم  ی تو
 دلم رو برام ضعف کردن جلو ُبرد. زد،یم

 

لحن و رفتارم، که همون جور خشکش   نی بود ا بی براش عج دونمیام گرفته بود، م خنده
 زده بود. لب هام رو محکم بهم فشردم تا خنده ام رها نشه.  

 

 .  دیکن ضیاونجا لباس تعو  دیتوانی سمت چپ، م  دی_بفرما 

 

لب  ممنون آقا رو   ریکه ز یاون مرد به خودم اومدم. نگاهم رو ازش گرفتم. در حال ی صدا با
بود که کمکم   یخدمت زن شیره کرد، رفتم. اونجا هم پ که اشا ی. به آن طرفکردمی زمزمه م

 شال و مانتوم در آوردم و به دستش دادم.   اط یکرد. با احت

 

خودم برانداز کردم.  نهیآئ ی که روبرو بود رفتم. با دقت تو  ی قد ی ها  نهیاز آئ یکی  ی جلو
شده به   یجور نیحاال که ا خواستی حساس شده بودم. دلم م قدرن یچرا ا  دونمینم

عرضه   ی! فقط ب یچیاز اون دختره الناز کم دارم. ه ی . مگه من چامیب  رطاهایام ی هاچشم 
 آدم زبون تلخ رو ببرم.  ه یدل  تونمیام و نم
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مدام ظاهرم رو   شدمیکه از اتاق خارج م ی تا لحظه ا یبود ول یو اوک  یعال  یهمچ کهن یا با
شلوارش بود.   بیدستش داخل ج کی ود. ب ستاده ی هنوز همونجا ا  رطاهای. امکردمی چک م

 .  دیرسیانگار کالفه به نظر م 

  

 به راه رفتنم، ناز دادم:  یمتفاوت و خاص باشم. حت خواستمیم

 .  میبر   زمی_عز

 

صورتم ماتش   ی باز و حالت دارم باال اومد، رو ی موها ی ام تا رو یاز کفش ده سانت نگاهش
سلول هام رو حسش کردم. با  ی سوزان بود که تا عمق نفوذش تو قدر ن یبرد. نگاهش ا 

 کردم ازش خجالت نکشم اما تموم وجودم از شرم و خجالت آتش گرفت.   یسع کهن یا

 

  ی که باهاش ساخته ام، داره تو ی اهای تموم اون رو کردمی . فکر نمزدی جنون وار  م قلبم
. اما اشکال نداره من  ستیعاشقم ن رطاهایام نجایا فیفقط ح  خوره،ی برام رقم م  تیواقع

 . کنمیخودم رو باز م  یکه عاشقشم. نقش اصل

 

خجالت   کهن ی. با ا تونمی. من مرهیجلوم رو بگ  ی زینذارم چ دیدارم. با یفرصت کم من
اما جلو رفتم. دستم رو دور بازوش حلقه کردم. با کج کردن صورتم، دستم رو   دمیکشیم

بود اما پوست صورتش گرم بود. با   خی. دستم سرد و  دمیگونه اش کش ی نوازش وار رو
 : دمکردم نلرزه لب ز یکه سع ی صدا

 _خوشگل شدم، نه؟!... 
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 26#پارت_

 

 

 

 

لبش نشوند.   ی رو ی شخندیاش رو ازم برداشت. ن رهیبا صدام به خودش اومد. نگاه خ 
 که فقط من بشنوم، زمزمه کرد: یآروم طور

 ! ی شد  رک یس ی دلقک ها هی شب شتری! ب؟ی_خوشگل! مگه تو خوشگل

 

حرف تلخ   کی مرد... بازم  نی ا یرفتم. دستم شل شد و کنارم افتاد. ماتم برد از سنگدل وا
 به گلوم زد.  ی بازم شکست دلم، بغض دوباره چنگ محکم گه،ید

 

ناراحت بشم از   دی کنم. پس نبا شی بود که خودم خواستم که همراه  یجور باز هی  نیا اما
اگه ببازم، باز هم برنده ام!..   ی باز نی ا ی موفق بشه. من تو ذارمیمرد و نم ن یا یزبون تلخ

 نباشه...  ی ا رطاهای اگه بعدها ام یحت دم،ی ذهنم رس ی تو دهیکش ری تصو ی اهایچون به رو

 

کتش،   ی سر دادم. با مرتب کردن لب ها  ی قورت دادم. قهقه ا یبغض رو به سخت اون
 گفتم: 

به نظرم هم خوشگِل و هم خنده دار!..  یول ینیرو بب ری داره، چطور دلقک س ی _اووم بستگ
 که خوشگلم، اشکال نداره. نظرت رو نخواستم!   یاری به زبون ب ی خوایحاال اگه نم
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 ! ؟ی ریگی م لیخودت رو تحو یلی_خ

 

 باال انداختم:  ی ابرو

 ! رم؟ی_نگ

 

خدمت، با خم کردن خودش در رو  شیکه پ می . جلوتر رفتدمیکرد، دوباره خند سکوت
  د،یرسیحاال کر کننده به نظر م  یقیاون موج کم موس می برامون باز کرد. تا قدم داخل گذاشت

 متفاوت به سمتمون هجوم آورده بودند.   ی عطر ها ی کنار اون انواع بو

 

افتضاح، نفسم حبس شد. ناباورانه نگاهم رو   لیاون همه آدم با اون شکل و شما دنید با
 تولد!..  ری بود غ هیشب یواقعا تولد بود؟! به هر چ  نجایچرخوندم. ا 

 

. با ترس آب  دمی بهش چسب شتریترس حلقة ي دستمو دور بازوش رو سفت کردم. ب با
 دهنم رو قورت دادم، گفتم:

 !؟ی کجاست منو آورد نجای_ا

 

 زد:  یعصب پوزخند

 ! ستی _مشخص ن
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 _واقعا تولده؟!  

 

 _چشه؟!  

 

 بهتر بگم...  ای ی ! پارتستی_چش ن

 

حلق   ی که تو ییاز اون زن و مردا  تونستمی سکوت کردم، چطور م دمیحرفم که رس  نجایا به
اون   ی با حرکات مسخره و مضحکشون قصد اغفال مردها  که ییاون زن ها ای هم بودند 

 جمع رو داشتند.  

 

 زمزمه کرد:  یبا لحن پرتمسخر   رطاهایسکوتم که از خجالت بود. ام با

هات رو ببند عموي!  . چشم ی ا جدهیه ری نبود تو هنوز ز ادمی! بچه مثبت! چرا زهی _پاستور
 کوچولو!   یآخ

 

طور نبود.   ن یو بابا خودت رو رنگ کن. اما ابر  گفتی پر تمسخرش و نگاهش بهم م لحن
هم که با اهورا رفتم،   یپا نذاشته بودم. اون دو بار ییجاها  نیعمرم همچ ی من واقعا تو

 مسخره نبود.  ی کارها، ادعاها نی از ا یبود و خبر یکار یمهمون
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وقت حاضر    چیخودم بود ه ل یمرد در مورد من چه فکر کرده بود؟! اگه به م نی ا واقعا
  یکردم نگاهشون نکنم اما هر چ ینداشتم، سع ی برم. انگار چاره ا یی جا  نینبودم همچ

 . شدی بدتر م تیوضع م،یرفتی جلوتر م

 

سرد و لرزونم، بازوش رو    ی هانتونستم تحمل کنم. با دست  گهیبهم غالب شد، د ترسم
 : دمی. التماس وار نالستهیتا با  دمیکش

 .  ترسمی . من ممی بر  ای_ب

 

که  ی با افراد نیزد. مجبورم کرد. همراهش برم. در همون ب ی شخندیجوابم فقط ن در
ناراحت   یبدجور  گرفت،یام م دهی ناد ینجوریا کهن ی. از اکردی م یاحوال و پرس شناختیم

اما اون اصال مراعات حالم رو   گفتم ی بهش نم یزی دوستش دارم چ کهن یشدم. من بخاطر ا 
 . کردینم

  

 که به پهلوم خورد، سرم رو باال آوردم:  ی سقلمه ا با

 ! ی_حواست رو بده به من. به حساب خودت عاشقم

 

که  یشخص دنیاشاره کرد. رد نگاهش رو که گرفتم با د ییچشم و ابروش به جا با
نداشت. در   تی جمع نی دختر هم کم از ا نیه حال خودم زدم. اب ی روبرومون بود. پوزخند

 با حرص لب باز کردم: م،ی رفتیکه به سمتش م یحال

 _حواسم هست.  
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  ی . خودش رو تودی بهتر بگم دو   ایخودش زودتر به سمتمون اومد  م،یبهش برس  کهن یا قبل
که از عمد لج   یهاش دور گردنش، با لحن نازپرت کرد. با حلقه کردن دست   رطاهایبغل ام

 گفت:  اره،یمن رو در ب

 .  ی که اومد ی چقدر خوشحالم کرد ی _وا

 

داشت، نفسم   یمن تازگ  ی دور کمرش، اون تک خنده اش که برا رطاهای دست ام دنیچیپ با
 راهشون رو ازهم جدا کردند.   ستیدو نفر حواسشون ن نیشد. انگار ا  نیاز حرص سنگ

 

.  رمیفاصله بگ رطاها یبه عقب هلم بده تا از ام کردی م یوسط هم الناز با بازوش سع اون
 ! مگه خودش نامزد نداره!..رطاهایبپره بغل ام ی نجوریا  دهیم یپررو! چه معن یدختر

 

 لب باز کردم: یبا بدجنس ستادم،ی. محکم سر جام ا دمیفهمی رفتارش رو نم لیدل کهن یا با

 . ادیب خواستیکار داشت و نم یلیخ رطاها ی_الناز جون، ام

 

 به روش زدم، ادامه دادم:  ی بزنه. لبخند  یحرف کهن یناباورانه ازش فاصله گرفت، قبل ا  الناز

. اون روز کوه  کنهی ازش بخوام. با جون و دلش قبول م یزی_منم که جونشم. خدا نکنه چ
تولدتت و   می ایگفتم ب ری. تا به اممی باهم آشنا بش شترینشد ب ،یعجله داشت یلیمثکه خ

 بخاطر من قبول کرد.  عی. سرمی نیهم بب شتریب
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ها  دندان ی انداخت. از ال  رطاهای به ام ی . نگاه بدخورهی انگار مشخص بود داره حرص م الناز
 شده اش، گفت:  کیکل

 ! زمی عز ی _بله عجله داشتيم. خوش اومد

 

 دستم گذاشت. که...  ی و توباالخره دستش ر ریتاخ یرو به طرفش دراز کردم. با کم دستم

 

 27#پارت_

 

 

 

سر   رطاها،یرو از ام میلیدق و دل خواستمی چرا م  دونمیام گُل کرد. نم یباز هم بدجنس که
 گفتم:  ی. با همون لبخند ظاهرفشردمی که دستش رو محکم م ی. در حالارمیدر ب نیا

  ،یدراز کنار اشکان خان بمون انیسال دوارمیو ام گمیم کی _ممنونم از دعوتت! بهت تبر 
 .  رهیبرات بگ یتولد با شکوه نی همچ شهیهم

 

که شک م رو به  یزی. چکنهیم  کاریتا بفهمه داره چ دمیرو کش شهی و هم یعمد بمون از
چرا ازش  کهن یبود، و ا  ریگ  رطاهایام شیبود که هنوز دل الناز پ نیا کردی م  لیتبد نیقی

 رو انتخاب کرده بود؟! هنوز برام گنگ و نامفهوم بود...  گریشخص د کی جدا شده و 
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. دستش رو رها کردم. انگار زدی م یگرد شده بود و صورتش از حرص به سرخ هاشچشم 
از لحظه   یمال تو بوده ول  ،ی بود  رطاهایکه با ام یدختر بفهمونم تا زمان  نیبه ا  خواستمیم
 ...ستی مال تو ن  گهید ،یلی. حاال به هر دلیو رفت ی که رهاش کرد ی ا

 

. بعد اون مهم نبود. ارمیفقط به اون لحظه فکر کردم که چطور حرصش رو در ب من
 اما مهم نبود.  شدمی روبرو م رطاهایبازم با رفتار تند ام دونستمیم

 

انگار   کردم،ی دستم حس م ر یگذاشتم. نبض ضربان قلبش رو ز  رطاهای ام نهیس  ی رو دستم
بود که  ینشونه خشم  نی. اشدی م نیدستم باال و پا  ریز اشنه یبود. چون س یاونم عصب

 . کردی داشت کنترلش م

 

 ادامه دادم: لکس،یکه توش بودم. بازم ر  یطیتوجه به شرا با

. مخصوصا  میمشترکمون رو شروع کن یاصرار داره زندگ  یلیخ رمیما. البته ام نی _و همچن
 . خوادی نه چهارتا بچه م یکیکه عاشق بچه است. حاال آقا خوش اشتها هم هست 

 

دوختم.   رطاها ی پر خشم الناز گرفتم و به ام ی هاو نگاهم از چشم  دمیبند حرفم خند  پشت
 سردادم:  ی از الناز نذاشت. خنده بلند یاونم دست کم

 ! ؟ی _به الناز جون بگو، اون روز بهم چه گفت

 

 زد و لب باز کرد:  یبه سخت ی لبخند
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 چه گفتم؟!   زمی_عز

 

 : دمیخند  دوباره

 !  ی _حواس پرت شد

 

  یرو به الناز دوختم. مثل بمب شده بود و هر لحظه ممکن بود منفجره بشه. دختر نگاهم
پررو! انگار الل شده بود. اون وسط فقط وراجشون من بودم و اون دو نفر فقط حرص  

 ن...بگ  یزیچ  تونستنی گفتن نداشتن، اگرم بود نم ی برا  یحرف خورند،یم

 

چرا   دونمیبازم نم  م،ی تموم روز و شب باهم کهنی ! حواس نداره! با اگهیعاشق، د  ینیبی_م
  دی . الناز جون شاشمیم یاز دستش عاص کنه،ی قدر بهم محبت م نیا ی. گاه شهی دلتنگم م

من   دی. حتما با ادیهاش نمها هم من کنارش نباشم خوابم به چشم باورت نشه اگه شب 
که بهم داره. اما خب منم   ی عالقه ا نینشه از ا وونهید  گمیم دمبغلش باشم. با خو ی تو

 همون قدر دوستش دارم. عاشقشم و ت... 

 

رو دونه به دونه به  اهامی. روشدیم  قیپوستم ترز ر یز ینیر یلذت ش زدم،یکه م ی حرف ها از
حاال   شنوه، ی عاشقانه مرا م ی که دوستش دارم نجواها  یخوشحال بودم اون آوردم،ی زبون م

 !...یالیهر چند خ

 

رو تحمل کنه.  میدروغ ی دروغ اما الناز انگار نتونست عاشقانه ها دونستی که م رطاهایام
 زد:  یساختگ  . کالفه لبخنددیهنوز حرفم تموم نشده بود که وسط حرفم پر 
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 . شتونیپ امیبرم. دوباره م دی ماهور جون، من با  دی_ببخش

 

 .زمی _برو عز

 

زدم، خسته   ی... آخ که چه حرفننمیاتم نب افهیرنگ ق گهی. برو که دایشرت کم. برو اصال ن برو
 شدم... 

 

و   یفرق داشت حرص بارنی ا یکه به سمت مون اومد، رفت ول ی بلند ی هاهمون قدم  با
حواله ام  ی نگاه خصمانه ا شش یغرق در آرا ی هابود. لحظه آخر برگشت. با چشم  یعصب

 بهم منتقل شد... ی حس بد هیو  دمی چرا از نگاهش ترس دونمی. نم دی کرد. ته دلم لرز

 

بود که   رطاهایام نی زيادة روي کردم اما حقش بود. با فشردن بازوم به خودم اومدم. ا دی شا
 : دیو داشت. صورتم از درد مچاله شد. که با خشن غر قصد شکستن استخوان بازوم ر

 بهش؟!  یبود گفت یچه و پرت ها چ نی ! ا؟ی حرف زد ینجوریباهاش ا ی_به چه حق

 

دختر رو هنوز دوست   نی قلبم از درد مچاله تر شد. چرا ا یول فشردی بازوم م کهن یا با
 ورتش زدم:به ص ی عشقش ارزش قائل نبود... پوزخند ی ذره برا هیکه  یداشت وقت

و   یزندگ  یات و رفته پ گرفته دهیراحت ناد یلیکه خ ی! از دختر؟یکنیدفاع م  یاز ک  ی_دار
 خودش!..  یخوش
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نه   گمیبشنوه. بارها و بارها بشه بازم براش م  دیرو به زبون آوردم. تلخ اما با  تی واقع من
 بخاطر خودم، فقط بخاطر خودش... 

 

اش  نهیاش متورم شده بودند. س  یشونیگردن و پ  ی رنگ خون گرفتند. رگ ها هاشچشم 
ترسناک بود اما به خودم جرات دادم و ادامه  تش ی. عصبانشدیم ن یبه شدت باال و پا

 دادم: 

و   لی. با مستادهی که خودش انتخاب کرده، ا یِ ! االن کنار مردنشیهات رو باز کن! بب_چشم 
 ی که تو مهم نبود نیا یعنی   نیو رفته سراغ اشکان!.. اخواسته خودش، ازت جدا شده  

وقت حاضر   چی و ه موند یتموم محبت هات م ی دوست داشتنت، پا  ی پا ی براش. اگه بود
 رها کنه و بره.   رومنفعت خودش تو  ی برا شدینم

 

بغل هم بودند. نگاهش رو به آنها دوخت. خدا کنه  ی کردم به اشکان و الناز که تو اشاره
براش سخت باشه اما باالخره   د یبذاره، تا ببينه با الناز چند چنده!.. شا  ری حرف هام روش تاث

 ...دیدی و م کردیهاش رو باز مچشم  د یبا

 

 28#پارت_

 

 

 

به حرف   گذشتی م یذهنش چ  ی تو دونمیبود. نم  رهی اون دو نفر خ ی هنوز رو  هاشچشم 
 .برهی اون صحنه رنج م دنیاز د دادی حالتش نشون م ینه؟!.. ول ای کردی هام فکر م
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  تونهیکه م است یدن ی تو ی صحنه ها نی و زجر آورتر  نیقسمت ماجرا جز بدتر  نیا شهیهم
 نابودش کنه... اره،یعاشق رو از پا در ب کی

 

تو هم خوبه!..   یحالش ب ینی. بب ینیبب گهی د یکیاون رو کنار  ،ینفر دوست دار کی  یوقت
  یکینداره و اونا رو به   یاما اون خنده هاش تموم  شهی لب هات به خنده باز نم ینیبب
االن   شیدار شهیهم ی کردی که فکر م یهات اونبا چشم  ینی... ببکنهی م م یتقد  گهید

 شده!...    یافتنیندست  ی ایرو ک یداشتنش فقط  

 

  اوردی. دلم طاقت ندیکشیاشت از کنار هم بودن اونا، درد مهم د رطاهایدرد آور بود. ام نایا
بود که داشت   م یمرد چشم قهوه ا  ن ینه بخاطر اون که الناز رو دوست داشت. دردم بخاطر ا

 . دیکشی عذاب م

 

  ییاز اونجا ببرمش... ببرم جا تونستمیبد... کاش م یلیحال دلم مثل اون بد بود. خ منم
 .  ومدیباهام نم  رطاهایام دونستمی و م شدینم  یوجود نداشت. ول ی درد چ یکه توش ه

 

کردم. هنوز خط نگاهش   تشی هدا ،یوار ره یدا ی زهایبه م یرو گرفتم و به سخت دستش
  یصندل  ی رو قطع کنه. کمکش کردم رو یاون ارتباط چشم خواستی اونا بود و نم ی رو

 ف خودم برگردوندم:صورتش رو به طر  ی بشينه. دستم رو گونه اش گذاشتم، کم

 ! نیمن رو بب  رطاها،ی_ام
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رو داد.  جهی بزنه، دستم رو پس زد. دوباره کارم رو تکرار کردم و همون نت یحرف کهن یا بدون 
حرف ها رو    نیا  دی نبا دی خودش رو عذاب بده. شا نی از ا  شتریب خواستمینگرانش بودم. نم

 اون و الناز تموم شده...  نیب  یکه همچ دیرسی باور م نیو خودش باالخره به ا  زدمیم

 

نگذشت که   ی. کمارهیبراش ب ی آب  وانی بود خواستم تا ل یی رایکه در حال پذ یخدمت شیپ از
رو برداشتم و به سمت لبش  وانیبلند شدم، ل ع یآب برگشت. سر وانی خدمت با ل شیپ

 بردم:

 از آب بخور!  ی_کم

 

هام... نگاه ستم چشم دوخت و بعد به چشم د ی تو وانینگاهش رو گرفت، اول به ل باالخره
 ازشون کشف کنه:  یزیچ خواست یبود که انگار م یاش طور رهیخ

 شده؟!  یزی_چ

 

 زد، آروم زمزمه کرد:  یعصب پوزخند

ده سال ازم   کهن یبا ا  نمیبیاما االن که م  ی احمق ساده ا ی بچه   کی کردمی _اولش فکر م
گر که با گفتن اون حرف   لهیروباه دروغ گو، ح هی. ی د ی اما زرنگتر از سنت نشون م یکوچکتر
 . یبرس  دتی پل تیو به ن ی وشو بد مغزم رو شست  یخواستیهات م

 

از   یکه مقدار یبه طور ،یصندل ی دستم وا رفتم رو ی تو وانی حبس شد. با همون ل نفسم
پام پخش شد، برعکس حرف  پوست   ی که رو ی زدم از آب سرد خی . ختیلباسم ر  ی آب رو

 . سوختمیبود و م دهیکش شیهاش که تنم رو به آت
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 ادامه داد:  یاش، عصبشده  کیکل ی هادندان  ی کرد که از ال یتلق گهید ی زیحالتم رو چ انگار

  یچه جنس بد ذات و خراب دونمی! من هنوز وقت دارم. حاال که می_اما سخت در اشتباه
  نی ب گمیبهش م  رمیمثل تو ادامه بدم. م یآدم یرو با همچ یباز نیا خوامی نم گهید ،یدار

مطمئنم که الناز هنوز   نیهمش دروغ بوده! از ا گم ی. بهش مستین ی حس چی من و تو ه
  یتونیکه نم کنمیو بهت ثابت م گردونمی برش م یمت ی دوستم داره!.. هر طور شده به هر ق

 .یبرس  فتیبه هدف کث

 

 کردی نبود که راه خودم رو باز کنم. چرا فکر م نیاون حرف ها ا برد. من قصدم از زدن ماتم
 شد. دستپاچه دستش رو گرفتم:  زیخ میدارم!.. از جاش ن ی قصد نی من همچ

 ! من...؟یکن ی اشتباه م ی_دار

 

خودم جمع  ی تو یصورتم خم شد. از ترس کم  ی حرف زدنم دستم رو پس زد. رو وسط
 گفت:  یشدم. با لحن ترسناک 

بهت   شهی هم ی برا  یزیچ هیبه الناز برسم. بذار  ی! االنم دل نگران ؟یکنی اشتباه م ی_تو دار
  گهیباشم. پس به نفعت که د یکیکنار تو   ستمی بگم. اگه به الناز هم نرسم اما حاضر ن

 ! یدوربرم نپلک

 

از رفتارم داشته باشه. اما  یرداشت ب  یهمچ خواستم ی پر نفرت و تلخ بود. من نم لحنش
 ی قصد نیکه من همچ شدی اون مطمئن م زدمی م یشده بود اگه بازم حرف ر ید گهید

 داشتم. در دفاع از خودم فقط سکوت کردم.
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بلند به سمت الناز رفت. نگران بهش زل زدم. خدا  ی هازد با قدم ی شخندی. ندی که د سکوتم
شد   یچ دونمی منتظر دعوا بودم. اما برخالف تصور نمنکنه و هر لحظه  یاشتباه یکنه کار

 رو به سمت سن برد... رطاهایکه الناز ام

 

کرده بود. طاقت   تی کنن؟! دلهره و ترس به بند بند وجودم سرا کاریچ خوان ی! مایخدا ی وا
گوش   ی لرزونم رو رو ی هام رو بستم. دست ها. از ترس چشم نمیبب تونستمی نداشتم و نم

 ...  ارند یجمع به زبون ب ن ی ا ی تو دیبزنن که نبا  یهام گذاشتم. منتظر بودم هر دو حرف

 

  ی کر کننده قطع شد. با پخش شدن صدا یقیاون موس کدفعهیچقدر گذشت که  دونمینم
 خشکم زد...  دمیکه د یزیهام رو باز کردم. از چبا بهت چشم   یو آواز شخص تاریگ

 

 

  * * * * * * * * 

 

 *الناز* 

 

 ی. حتسوختمی از درون م اد یداشتم از حسادت ز  یلب هام بود ول  ی ظاهر لبخند رو به
  دنی پرت کنم. با د تونستمی نم ،ی عوض یاون دختر ی ذهنم رو از حرف ها ی لحظه ا
 ذهنم نقش بست که لبخندم پررنگتر شد... ی تو ی فکر  اومد،ی که تنها به طرف م یشخص
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 29#پارت_

 

 

 

بودم، فکر   دهیکش یعوض ی اون دختره   ی ذهنم برا ی که تو ی به نقشه ا  شتریب یچ هر
بهونه بود تا از   ،ی تولد سور نی. در اصل امشب اشدی لب هام بزرگتر م ی . لبخند روکردمیم

 .  ارمیدو نفر سر در ب نیا ی رابطه 

 

بشه. هر چند خودم  ی ا  گهیکه مال من بوده متعلق به کس د  یکس  دمی اجازه نم من
بشه و اون تصاحب   کی اجازه بدم بهش نزد یبه کس تونستمیرو ول کردم اما نم رطاهایام

 کنه.  

 

بره،   شیپ خواستم ی طبق اون چکه م یکه همچ یزاپاسم بود تا زمان نهیگز  نیفعال بهتر  اون
ها دلم براش  وقت   ی. بعضموندی م دی به هدفم با دنیتا رس یبره ولتا  کردمی م ش یبعد راه

 . خوامی که من م یهمون طور عاشقم بمونه تا زمان  د یاما با  سوخت یم

 

ام رو خراب  برنامه   دمیاجازه نم یچکسیها فقط مال من باشه. به ه  نی بهتر دی با شهیهم
رو داشتم تنها  رطاهای که آمار ام ییشد تا جا  داشی دختره از کجا پ نیا  فهممیکنه. اصال نم

هم   یز یحرفاست که چ نی بره. البته احمق تر از ا ییاشکان بو  خوامی که نم فیبوده. ح
 بشه. شیحال
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مال و مالل   یتوپ و کل یمال  تی احمق و ساده ام که از قضا وضع  ی عاشق آدم ها منم
خارج هستند،   ی که تو یو شرکتچه بسا اون د  دم،ی که من د ی دارند. هر کدوم از برج ها

 بگذرم.  یآدم پول دار ن یام از همچن وونهیبرخورداره. مگه د  ییباال   اریبس یارزش مال

 

. بارها ازش گفته بود  مشیدی سودابه د  ی بود که اشکان رو خونه مونی روز بعد نامزد قایدق
اشکان تک پسره، دام رو همون   کهن یو ا ییاون همه دارا دنی نگرفتمش. با فهم ی اما جد

 روز براش پهن کردم. 

 

مختلف دنبالش باشم اما   ی حاال حاالها به بهونه ها  دی با کردمی انتظارم که فکر م برخالف
به دلم   ی رفتارش چنگ یتله ام گذاشت. البته بعض ی که خودش دم تو دی طول نکش یلیخ
چنگال   ی بعدها به ما برسه و تو قراره ییتموم اون دارا کنمی فکر م یاما خب وقت  زدینم
رو که  ی کیو ش یالکچر یتا اون زندگ  کنمیرو تحمل م یمن باشه. بخاطرش همچ ی ها
 رو داشته باشم... خوامیم

 

  د،یرسی به نظر م ی. انگار عصبستادیامون ا  یبودم که در چند قدم رطاهاینظارگر ام هنوز
غرورشم   نی کرد. من عاشق هم ی و خشک با اشکان دست داد و احوالپرس نیسرسنگ یلیخ

 همکالم بشه.   یتا باهاش حت دادیرو نم یکس چیکه به ه

 

دلش جا کرده. اما امشب   ی خودش تو  یچطور  یعوض ی موندم اون دختره  نیتو ا  حاال
 !..یاش خط بخوره که خودشم نفهمه چطور یاز زندگ  شهیهم ی برا کنمیم یکار
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رو به   یحرف خواستیکه با اشکان تموم شد، سرش رو به طرفم برگردوند. انگار م بتش صح
 کهن یرو از دست بدم. قبل ا ییفرصت طال   نیهمچ خواستمیاما دودل بود. نم ارهی زبون ب

 گفتم:  عیلب باز کنه، سر 

 افتادم؟!   یچ  ادی یدونی _االن م

 

 باال انداخت:  ی ابرو

 !  ؟ی_چ

 

 ! ی شمال خواند  ی بار تو نی که اول ی_اون آهنگ

 

 ادامه دادم: عیفکر کردن بهش ندادم، سر  فرصت

 .  یبرام بخوان گهید  کبارهی  خوامی_م

 

 لب باز کرد اعتراض کنه. دستش رو گرفتم به سمت سن بردم: تا

 ! ؟یکه درخواستم رو رد کن ی خوای_امشب تولدم، نم

 

قرار   ارشی در اخت تاریگ  کیرو قطع کنن.  کی ها خواستم موزناچار دنبالم اومد. از بچه  به
اما تن به خواسته ام داد. انگشتش که تارها   دیرسی بنظر م یکالفه و عصب کهن یبدند. با ا 

 رو لمس کرد. لبخند زدم. یفلز
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اون از   ،نیرفت. از فرصت استفاده کردم رفتم سراغ نگ ش یبخش نقشه که خوب پ نیا
ماهور   ی با اون زبونش، پاها  دونستمی روش حساب باز کرد، م شدی همه فرزتر بود و م

 .  کنهیراحت به اون اتاق باز م

 

اون    نیدستش رو گرفتم از ب عیبا دوستاش بود. سر   یحال بگو و بخند، مسخره باز در
خلوت بتونم باهاش حرف بزنم. در همون حال شروع   ی . تا گوشه ارونی ب دمشیجمع کش

 کرد به نق زدن:

 شده، ضدحال نباش؟! ول کن دستم رو، بذار برم.  ی_الي باز چ

 

 متوجه حرفامون نشه، آروم زمزمه کردم: یرو دور اطراف چرخوندم تا کس نگاهم

 . گهیم یچ  نیساکت شو. بب قهیدق کی _

 

 _خب، بفرما!  

 

بود،   رطاها یبه ماهور کردم که محو ام ی و لحنش، اشاره ا یشاک ی افه یتوجه به ق  بدون 
روت تفم نکِن. با حرص لب    یچکسیه گهیکه د کنمتی م  یکار کیاحمق! االن  ی دختره 

 زدم:

 !ینیبی _اونو م
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 _خب، خوشگله!  

 

 بهش رفتم:  ی غره ا چشم

طالبش    دی جمش ،یمخصوص بهش بده و بکش باال اون اتاق آخر  ی _برو از اون شربت ها
 شده! 

 

 گرد شد، با بهت لب زد:  هاشچشم 

 !  ؟یگی که نم ی بچه است! گناه داره! جد ن،ی_ا

 

 رو از حرص رو هم فشردم:  هامدندان

 قهیتا ده دق خوامی!.. معیکه گفتم انجام بده. فقط سر ی. کارستی_اونش به تو مربوط ن
 ! ؟ی کارش تموم شده باشه، فهميد گهید

 

 ! ؟یباهاش بکن یکار نیهمچ  ی خوای م یچ ی _برا

 

 :دم ی کش ی لحن مشکوکش، پوف کالفه ا از

  دینپرس. برو فقط مخش بزن، بکشش باال. جمش یزیاعصابم، چ ی رو یری م یدار نی_نگ
 اتاق منتظرِش!..  ی تو
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هدف نقشه ام  نیتکون داد. نگاهم رو چرخوندم دنبال آخر  یداشت سر د یترد کهن یا با
 ی چشم بود اما االن انگار آب شده بود، لحظه ا ی جلو  شیپ هقیدو دق  نی . تا همگشتمیم

رو   شناختم،ی که م یآدم نیتر  فیشدم. باالخره کث دی کردنش ناام دایآخر که فکر کردم از پ 
 ...دمید

 

 30#پارت_

 

 

 

 اشیح یب ی هاباز داشت با اون چشم  یبلند به سمتش رفتم. مردک عوض ی هاقدم  با
. با  ستادمیا ش یسرش کنار صندل  ی !.. باالنی . اوف از دست اگشتی امشبش م ی دنبال لقمه

 نوک انگشتم به شونه اش چند ضرب پشت سرهم زدم. 

 

بود   رهیکه بهش خ یاز زن چشم  کهن یکرد. بدون ا  که دستش بود رو مزه  یوانیاز ل یکم
 برداره، خطاب بهم لب زد:

 ! ؟یشده عروسک، بنده رو قابل افتخار دونست ی_چ

 

 رو جلو بردم، پچ زدم: سرم

  شتریب ،ین یرو بب دهی چیکه من برات پ ی ذیلذ ی باال تا لقمه ا  ی. بهتره بری _درست حس زد
 !ن یتا ا کنهی جذبت م
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بهم انداخت. هنوز   یچشمش نگاه ی گلو خنده، از گوشه  ی بهمون زن کردم. تو اشاره
 :د ی لبش کش ی لب هاش بود. انگشتش رو ی لبخند چندش رو

 لذيذة، پس هست!  یگی _اگه تو م

 

 گفتم.   یچ یفهمی _پاشو برو بعد م

 

ابروهاش نشست.   نیب یهنوز باور نکرده بود. اخم  کهن یاز ا یسر داد. کفر ی بلند ی ا قهقهه
 گفت:  دهی بر دهی که موج خنده داشت، بر  یبا همون لحن

 ا!  ما ر ی بود! شاد کرد یجالب ی_شوخ

 

 :دمیبهش تپ یبهش رفتم، عصب ی غره ا چشم

امشبت رو جلو جلو گذاشتم در   سیدر کار نيست! بِد کارت رو آسون کردم. ک  ی_شوخ
 ! ؟یتلف نشده و به مراد دلت زود برس  یتا وقت رو الکل اراتیاخت

 

کنه. دلم  یرو راض نیا ادیب یکی بهم فشردم. حاال  ادیهام رو از حرص ز. دندان دی خند بازم
سرش که االن فقط ناز کردن نبود. هر لحظه ممکن بود   ی بکوبم تو زیم   نیهم خواست یم

 ی از هر لحظه ا د ی. بادمیجنبی دست م دی ماهور. با شیتموم بشه برگرده پ رطاهای آواز ام
.  رفتیمن جلو م  ی طبق خواسته ها یهمچ دی. باکردمی استفاده م ن ی بهتر تی موقع نیا

 .کنمیم  شی مرد رو راض نی من هر طور شده ا



 نگاه آلوده به عشق 

 
153 

 

 

. ازم  دادیها رو گرفته بود و بهش پا نم از بچه  کی که چشمش   یکباری حقم داشت  البته
من   شدی باورش نم نیهم  ی کار رو براش نکردم. برا نیکنم اما من ا   شیخواست تا راض

و   شهی نم شیحال یچیه   دی بود جمش  دهی. اما چون شندمیبراش چ ی همچين برنامه ا
خوب زجر بکشه. تا عمر   یعوض ی تا اون دختره   مانتخابش کرد نیهم ی خشن، برا یلیخ

 نره که پاش رو هر جا هر جا نذاره. ادشیداره 

 

. دستم رو باال آوردم و از همونجا ماهور رو  دادمی وقت رو هدر م  دیکم داشتم و نبا  زمان
!.. ی تو معرکه ا دختر نیکه کنارش نشست. آفر  دمی رو د ن ینشونش دادم. همون لحظه نگ

 لب هام نشست: ی کارش رو شروع کرده بود. لبخند رو عیسر

 . ارشی برات م  نیباال نگ  ی. تا تو بری خوایکه م یهمون  نش،ی_بب

 

قدر خوشگل   ن یا یعوض ی هاش گرد شد. دختره  رو که به ماهور دوخت، چشم  نگاهش
 . متنفرم ازش!.. متنفرم!.. کردی رو به خودش جذب م ی بود که نگاه هر مرد

 

از تعجب و بهت نبود، رنگ نگاهش نشون   یدوختم خبر دیجمش ی هارو به چشم  نگاهم
 لبم بزرگتر شد:  ی که دلش رفته. لبخند رو دادیم

 !ارِت یکامل در اخت گهید قهیپاشو برو. تا چند دق  ، یهست ی_معطل چ

 

  عیضا  یلیورت دادن آب گلوش که خنگاه خيره اش رو از ماهور برداره. با ق  کهن یا بدون 
 بود، زمزمه کرد: 
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 !  ؟ی دستم بنداز ،ی _قصد که ندار

 

پشه ماده هم رحم   ک یمرد که به  نی همه ناز کردن از ا نی . اشدمیم وونه ی که داشتم د آخ
 :دمی غر ی. عصبشدی هنوز باورش نم  دمیشا  دونمیبود. نم دی بع کرد،ینم

 رو بفرستم.   گهی د یکیبگو،   ش یخوای اگه نم دی_جمش

 

 بلند شد:  عیسر

 _مگه خلم! رفتم بابا! 

 

ته سالن رسوند. با باال   ی هام رد شد و خودش رو به اون پله هاچشم  ی عجله از جلو با
 .دمیکش یراحت  یرفتنش، نفس

 

  افهیکه ق ی اون لحظه ا  ی برا کنمی م  ی. لحظة شماررطاهاستی که باشه نوبت ام می نوبت حاال
خوب    یلیمن خ ی برا نی. انهیبی اون باال م تی اهور رو با اون وضعم  یوقت نم یاش رو بب

 ز یداد، همچنان من براش عزکه اعتمادش رو نسبت به دخترا از دست مي  شدیم
 ...موندمیم

 

رو   یتا برگشتم کس ی. سرم رو برگردوندم ولکردمی خودم حس م ی رو رو ینگاه ینیسنگ
 شدم.   یاالت یباال انداختم حتما خ ی . شونه ادمیند
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  نی غرق در حس و حال خودش بود. البته از قصد ا رطاهایو شاد جلو رفتم. ام سرخوش 
که عاشقم شده بود رو دوباره براش   یی اون روزا خواستم ی آهنگ رو انتخاب کرده بودم. م

 فعال من رو فراموش کنه، تا وقتش!..  دی زنده کنم. اون نبا

 

شعر رو بخوانه،   هیلب باز کنه بق کهن ی. قبل ا می باهم خوانده بود کباریال آهنگ رو قب نیا
 زد و سکوت کرد...  تیاز رضا ی . لبخند دی که صدام رو شن رطاهایشروع کردم به خواندن. ام

 

 

  * * * * * * * * 

 

 *ماهور* 

 

خوب   ی لیبودم. خ نشیبم و دلنش ی و اون صدا  رطاها یمحو ام یخاص جانی ذوق و ه با
جمع باهام   ی جلو ی رفتار بد  دمیترسی االن کنارش بودم. اما م خواستی . دلم مواندخیم

اش بودم. قربون صدقه خودش و اون صداش   رهی از همونجا خ نیهم ی داشته باشه. برا
 یعال یلیکه خ خواندی!.. اگه مخواندی منم م ی برا  روآهنگ   نیا یروز ک ی شهی . مرفتمیم
 .  شدیم

 

 کنارم، روم رو برگردوندم:  یاحساس حضور کس با

 . میاختالط کن کمی  شتیپ ام یگفتم ب  ،ییتو هم مثل من تنها دمی_د
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 . ستمی تنها ن ی_ممنون ول

 

 به طرفم گرفت:  یوانیزد، ل ی لبخند

 بخور.  زمی عز ر ی_بگ

 

 31#پارت_

 

 

 

 

 ست تکون دادم: . سرم رو به چپ و رادندیقرمز رنگش، ابروهام باال پر  اتی محتو دنید با

 .  ستمی _اهلش ن

 

 لب زد:  دهیبر   دهی سر داد، بر ی بلند قهقه

 !  ه؟یچ نی ا ی _فکر کرد

 

  زیچ  کیانگار   دیخندی م ی. طوردمی . متعجب از رفتارش به طرفش چرخدی بازم خند دوباره
 نخنده، گفت: کردیم یکه سع یبازوم گذاشت. در حال ی خنده دار گفتم. دستش رو رو
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 ... نیا  ی ! فکر کردی چقدر تو با مزه ا ی ! وای شربت آلبالو نی _دختر ا

 

گونه اش افتاده   ی که تو ی ااون چاله  ی . نگاهم سر خورد رودیحرفش بازم خند هیبق دنبال
 چاله اش گذاشتم:  ی انگشتم جلو بردم رو  ارادهی. بکردی بود، چهره اش رو نازتر م

 قشنگه!   یلی_خ

 

 _قابل نداره! 

 

 کردم:  ی خنده ا تک

 قابل نداره!   یگیتعارف کرد، م شهی رو که نم یزی_چ

 

 و...    نمی! خوشم اومد ازت، نگ؟ی بنداز کهیت  ی _تو هم خوب بلد

 

 دستش گذاشتم:  ی رو بطرفم دراز کرد که دستم تو دستش

 _ماهور. 

 

رو   یخوشگل نی باشه، دختر به ا  یفرندت آدم احمق ی بو دی مثل خودت! با ،ی _چه اسم قشنگ
 .شی خوش یتنها ول کرده رفت پ نجایا
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بود. اما همونم رو ازم گرفت. بهم   یبرام کاف نه،یکه کنارم بش نیدلم تازه شد، اگه هم درد
  یاز توجه اش رو به خودم جلب کنم. با اندوه ی ذره ا یحت تونمی وقت نم  چیفهموند که ه

 :غم بکشم رو پس زدم ری سراغ اومده، بود. قصد داشت به زنج گهیکه بار د

 _ولم نکرده، اونجاست.

 

 باال انداخت:   ی ابرو دنشیاشاره کردم. با د  رطاها ی دستم به ام با

 . انیچقدر بهم م ی ! چه جذاب! واپی_او چه خوش ت

 

لب هام نشست. لب هام فاصله دادم تا ازش تشکر کنم   ی از ذوق رو ی لبخند فشیتعر از
که  ی. الناز در حالدی ماس  میهالب  ی شد. لبخند رو یقلبم خال می دیکه د یزیبا چ کبارهیاما 
 . شدی م کی نزد رطاهایقدم به قدم با ناز به ام خواند، یشعر رو م ی هیبق

 

  دیکه نبا ییشد. تموم صورتم پر بود از اون اشک ها   ر یو سراز   دی جوش میهاچشم  ی تو اشک
که  ی . مردومدیوقت با دلم راه ن  چیه دونمیکه م ی مرد ی برا ختندیریم  دی ... نباختندیریم
 . رفتی وقت مرا نخواهد پذ چ یه دونستمیم

 

و داره دونه  ده ی رو د زهایچ  یلی. خدهیکش ی زجر زياد روزی قلب از د  نی درد گرفت. ا قلبم
 امی . از امشب قراره زندگ ستیبراش ن یتعجب ی . اگرم نتپه جاکنهیدونه همه رو تحمل م

 بشه. شهی تلخ تر از هم
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  شمیو آت سوزندمیاما صداشون و نگاهشون، م خواندی باهم آواز م رطاها یو ام الناز
 .. زدندیم

 

 زده ام، گرم بود: خی فشردن شدن دستم به خودم اومدم. چقدر دستش برخالف دست  با

 !؟یکنی م هیشده؟! چرا گر  یچ زم،ی_عز

 

 ادامه داد: د،یهام کشچشم  ری ز یدست

 .شهی صورتت داره خراب م شی نکن، قربونت بشم. آرا هی_گر 

 

 پسش زدم:  یدست لرزونم به آرام با

 . ستی_مهم ن

 

 کرد: ک یشربت رو به لب نزد وانیل

 شده يکدفعه؟!   ی. چدهیبخور. رنگت پر   نیاز ا کمی  ای_ب

 

 :دمینال

 .خورمی_نم

 

 : ختیشربت رو داخل حلقم ر اتی از محتو یزور کم به
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 . بخور دختر، حرف گوش بده! یفتیجا پس بهمين  ی خوای_م

 

آلبالو رو داخلش حس کردم که به  ری غ یطمع متفاوت ک یرو خوردم.  وانی نصف ل بایتقر
 م حلقه کرد، با بلند کردنم گفت: . دستش دور بازوزدی م یتلخ

 تا هوا بهت بخوره حالت عوض بشه.  رونیب  می بر کمی  ای. بستی _انگار حالت خوب ن

 

اون صحنه رو تحمل کنم. دنبالش راه افتادم.   تونستمی نم نمیاز ا  شترینکردم. ب یمخالفت
.  شدیتر م نیو پاهام سنگ کردم ی م  یاحساس عجيب خستگ می رفتی اما هر چه جلوتر م

 شده بودم.   یطور ن یکه بهم وارد شده بود ا ی از فشارها  دونمینم

 

 لب زدم: یکه متوجه حالم شد سفت تر گرفتم. با شرمندگ  نینگ

 شد.    یجور نیلم ا چرا حا  دونمی نم د،ی_ببخش

 

 خوشگل جون.   کنمی_خواهش م

 

هام . چشم رفتی م جی . سرم درد گرفته بود و گدمی به سمت پله ها کش یدر خروج برخالف
شده. دستم رو به سمت   نیاز حد سنگ شیبه پلک هام ب کردمی حس م ی. حتشدیتار م

 سرم بردم:

 . شهی _حالم داره بدتر م
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 . حتما فشارت افتاده. یشی اتاق استراحت کن خوب م ی باال تو می بر ای. بستین ی_چ

 

رو باز کرد کمکم   یدر اتاق نی با کدوم توان پله ها رو باال رفتم. نگ یچطور  دمینفهم گهید
بازم ازش تشکر کردم. که با گفتن االن بر   مین  ی پلک ها ی تخت دراز بکشم. از ال ی رو
 از اتاق خارج شد.   گردهیم

 

بازم، بسته شدن. اما   مهین ی مقاومت کنم همون پلک ها گهی م دچرا نتونست دونمینم
پوست صورتم   ی مردونه و ُضمخت رو یبودم که حس کردم دست اریهوش مهیهنوز ن

 نوازش وار به حرکت در اومده.  

 

  نیبا آخر یجونم نبود به سخت ی تو یبه سمتم حمله کردند. توان کبارهی و وحشت  ترس 
باهام  یکه فاصله کم ی مرد  دن یام رو باز کردم. با د شده  نیسنگ  ی پلک ها ی توانم ال

 .  دی گره خورد. تموم تنم لرز امنهیس  ی داشت، نفسم تو

 

که سرم با ضرب پرت   دیدهنم کوب ی بکشم اما چنان محکم تو غیرو باز کردم که ج دهنم
 رفت... لیتوانم تحل ی مونده   یرفت و باق یاه یهام سشد، چشم 

 

 

  * * * * * * * * 
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 *عماد* 

 

 

  دم،یکه به چشم د ی هام رو مشت کردم. بعد اون اتفاق تموم سخت هاخشم دست  با
 چشم بشم... ی وقت نخوام باهاش چشم تو چیه گهیبود که د نیفقط بخاطر ا 

 

 32#پارت_

 

 

 

 

  کندم،ی . جا داشت االن سرش رو مدوزمیم  می به ند یچشم ری پر خشمم رو ز نگاه
 اش...  نهیس  ی رو ذاشتمیم

 

  ی خونه ام. االن رو ی مرد رو راه داده بود تو نیا  ام،ی زندگ  یخبر داشت از همچ کهن یا با
و پر    اهیس  ی روم زوم شده بود. اون موها یبا دلتنگ شیهاکاناپه ام نشسته بود. چشم 

از اون   یچیو شکسته تر از قبل شده بود. اما ه ری. پزدی م یپشتش االن به جو گندم
 .  دی پوشیلباس م یرسم هنوزمبود.  ابهتش کم نشده 
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از دست   کجایکه پدر و مادرم رو   ی بدتر از اون روزها یو حالم داغوِن حت یام، عصب کالفه
 چند روز داغونترم کرده بود... ی ماهور تو  دنی داده بودم. ند

 

شوکه، خشکم زده بود رو به عقب  دنشیدم همونجا با دکه به داخل گذاشته بو یقدم
دلم تنبار شده   ی تو ی . حرف هاکردی طوفان به پا م نجای. موندنم ا رفتمی م دی برداشتم. با
 . ارمیمرد به زبون ب ن یا ی وقت جلو چی ه خوامیبود که نم

 

 _بمون، کارت دارم.

 

تلخم، زبونم به حرکت   ی بخاطر گذشته  یهمکالمش بشم ول خواستمینم کهن ی! با ا نیهم
 دراومد: 

 جناب برزگر، اونم با من!  دی _کار؟! نفرمائ

 

نداشتم؟! چرا،   یریاون ماجرا تقص ی من تو یبفهم ی خوای م ی! ک ؟یکن ی _چرا تمومش نم
 بهشون برسه. ی وقت نخواستم گزند  چیخدا شاهده ه یمن ازشون خواستم برن. ول

 

 باال رفت:  ش، یتکرار  ی صدام از حرف ها ارمیاخت یب

مقصر اون اتفاق فقط    گمیو منم هر بار م ی! صدبار گفت؟ی ! مقصر نبود؟ی نداشت یری_تقص
ات معامله ها رو مهروموم کنه   یخارج کیشر  یو اجبار تو رفتند. که چ ی ! به خواستهییتو
به دالر باالتر رفت. از  . قراردادت بسته شد با سود کالن!. پوالت دالر یوقت برشکست نش هی

 ! ؟یمتی اما به چه ق ی دیبرزگر به جناب برزگر رس
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 . با آوردنم به داخل، در رو بست: دیبه طرفم پا تند کرد، بازوم رو گرفت، کش  نديم

 ! آروم باش. تو چته؟!  نی پا  اری_صدات رو ب

 

. حالم  شدی م نیام از خشم باال و پا  نهی. سدمیرو پس زدم. انگار حرفش رو نشن  دستش
 باالتر رفت:  یروزها آشفته و دگرگون بود. صدام از قبل عصب ن یا یدست خودم نبود. همچ

کردن پسر و   یقربان متی! بذار خودم بگم برات، به ق؟ی گیرو؟! چرا نم متشی_بگو ق
 و بدبخت من!.  ییعمر تنها هی مت ی!. به قاشونی زندگ  ی نابود متیعروست!. به ق

 

هم   ی ها ته دلم رو کهنه که سال ی بگم از اون دردها از اون حرف ها  شتریبود تا ب  ساکت
 وار تکون دادم: وانهی. سرم رو ددادنی هنوز هم آزارم م دمشون، یچ

. پس تالش نکن تا  دونمی اما من تو رو مقصر م ی ستیمقصر ن ی بگ ی ای_بارها هم ب
 .  شمیچون نم یمتقاعدم کن

 

 به طرفش گرفتم:  دی رو باال آوردم و به نشونه تهد  شتمانگ

 ی. دفعه بعد هم حق نداریتر بهیغر به،ی ندارم. برام از صد تا غر یکار چ ی _در ضمن با تو ه
 خونه ام.  ی تو یپا بذار

 

امکانات رو برات   نی . برگردد. بهترستیحق تو ن یزندگ  نی رو بذار کنار پسر، ا تی _لجباز
 ام، همه فقط مال توئه!.  یو تموم دارائ ی. اون شرکت، اون زندگ کنمی فراهم م
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 زدم: ی پوزخند

 کوتاه شده باشه.  ایبرزگر پاش از دن بیاون عمارت که حب ی تو گردمی برم ی_من زمان

 

  رونیب یکتش پاکت  بیفرستاد. از ج  رونی رنگ غم گرفت. نفسش رو پر فشار ب هاشچشم 
 گذاشت:  ی عسل زیم ی رد روآو

رو برات روشن   زای چ یلیخ نایاما ا یکنی حرف هام رو باور نم ن،ی پاکت رو بب نیا  اتی_محتو
 .  ی برگرد ینظرت عوض شد و خواست  دی. شاکنهیم

 

جو  خوادیم  می... ندشیگناه یاثبات ب ی . چند برگه براکنمی سکوت م زنم،ی م ی پوزخند
 :کشهی جلو م  ی رو کم وهی متشنج رو آروم کنه، ظرف م

 برزگر.   ی آقا د ی_بفرمائ

 

 ندارم.   لی_ممنون جوان، م

 

 :ذارهی م شی دست شی پ ی تو وه ی تا م چند

 براتون پوست کنم؟!  نیخوای . مدی بخوريد، بفرما  یزی چ  هی. دی_تعارف نکن

 

 برم که نشد. . اومدم دو کلمه مردونه حرف بزنم و ومدمی خوردن ن ی _برا
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 گفتم:  می نگاهش کنم، خطاب به ند کهن ی. بدون ا دمیکش ی کالفه ا پوف

 . رمی دوش بگ رمی_م

 

دوش آب   ر یتنم ز  ی هابه حموم رفتم. با همون لباس   راستک یسمت اتاقم پا تند کردم،   به
قبول کنه مقصر  خواستیبود که نم نیا دادی آزارم م شهیکه هم یزی. چستادمیا

  ییها با تنها سال  نیهمه رو زدم. ا دیبود که ق شی خودخواه نی هم ی ماجراست. برا
 دست و پنجه نرم کردم.  امی زندگ 

 

بود که آب   می دوش بودم که آب قطع شد. با بهت سرم رو باال آوردم. ند  ر یچقدر ز  دونمینم
 :کردیرو قطع کرده بود و نگاهم م

 ! ؟ی مرد رو شکست ری پ نی_دلت خنک شد، دل ا

 

 حرف نزن که اعصاب ندارم. گهی _تو د

 

 کرد: یام، اخم یلحن عصب از

 حرفش رو بزنه؟!  یذاشتی حداقل م نجا،ی! بعد چند سال اومده بود ایاحمق یلی_خ

 

 . رونی _گمشو ب
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در   سمیخ  ی و رفت. کالفه لباس ها  دیاز تأسف برام تکون داد. دلخور راهش رو کش یسر
دراز   دمش،یتخت د ی اومدم که رو رونیحوله دور کمرم ب دنیچیآوردم. دوش گرفتم. با پ

 بود:   شیگوش ی بود. سرش تو دهیکش

 پاشو برو خونه ات.  ،یی نجایا  یچ ی _برا

 

 روزا!. ن یشده ا  ختی_جمع کن اعصابت رو بدجور بي ر

 

که   یباز کنم با حرف درش رو کهن یو به سمت کمدم رفتم. اما قبل ا  دمیکش ی کالفه ا پوف
 جا متوقف شدم.زد، مبهوت همون 
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اعصاب خراب و   نینبود که با ا شیحال ایمات حرفش بودم. پاک زده بود به سرش   هنوز
 نده.  ی شنهادیپ نیآشفته ام، بهم همچن 
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وقت ازش   چی که ه یزیچ نیبود. اول یسر خوش و اهل خوش گذرون  شهی هم می ند البته
ناکجاآباد   ایب گفتندی شبانه بود. اگه بهش م ی ها یو پارت یمهمون  نیهم  گذشتینم

 . رسوندی هست، فرفورت خودش رو م یمهمون

 

 صورتم، به خودم اومدم:  ی بشکنش جلو با

 گفتم؟! یچ ی _فهميد

 

 :دی به بازوم کوب یمشت یلب زمزمه کردم. عصب ری ز ییها  جیگ

  می بر م یخوای بپوش، م کی دست لباس ش کی گفتم  ی دی! نشن؟یکنی م ری _باز کجا س
 .میخوش بگذرون یمهمون

 

 بهش تشر زد:  یبه عقب هلش دادم. حرص  محکم

 برو. بهتر، شرت کم!  ،یبر ی خوای _دلت خوش! م

 

که نگاهش رو   یکرد، زودتر ازم جلو اومد و در کمدم رو باز کرد. در حال  شیحرفم عصب انگار
 : دیغر  چرخند،یهام ملباس  ی رو

که  ی . نه خوابت! نه خوراکت! االنم که عاشق اون دختر شدستین زادیات مثل آدم  یچی_ه
 . ستی ن تیحال ات،ی به زندگ  ی گوه زد

 

 :دیکوب امنه ی. محکم به سدی خبرام در آورد. به طرفم چر یمشک نیو شلوار ج شرتیت
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 . یپوشی _دو سوت م

 

 گفتم:  یرو چنگ زدم، عصب هالباس 

سربه سرم   ی ایروزا من اعصاب ندارم هي م نی. ای خر بد ی صدا زنمتی بخدا م می _ند
 ! یدار کاری! به من چیهر ،یهر قبرستون یبر ی خوای. میذاریم

 

 از ابروهاش بهم اشاره کرد:  یکیبه کمر شد. با  دست

به درک!  ،ی خر، خر رو خودم به اسمت سند زدم. دوما، اعصاب ندار گهیم یبه ک  ی_اوال، ک 
اونم به   ، ی برگشت شی دی خونه اشون و ند ی جا یاز صبح رفت  ی ماهور که غلط کرد ی اگه برا

بپوش،  . ياهلل یآدم بش دی فصل کتک بزنمت، شا  هیخودم  یکنیم یکار یدرک! سوما، دار
 عوض کنم.  لباسما،  ی خونه  میبر  د یبا

 

 داد زدم:  یعصب ن،یزم ی . لباس ها رو پرت کردم روشدی داشت از سرم دود بلند م گهید

 بخوابم.  خوامی اعصاب ندارم. خسته ام، م گمی! مگمیم یچ یفهم ینم کهن ی_مثل ا

 

 رو بطرف گرفت:  شرتیت  قهیبغلش،  ر یهام رو برداشت. با زدن شلوارم زشد لباس  خم

 ! ؟ی عر عر بد ی بزنمت صدا ای  یپوشی_کم زر بزن! د ياهلل م 

 

 :دمی نال دم،یکوب میشونیرو محکم به پ  دستم



 نگاه آلوده به عشق 

 
170 

 

 ! ؟ی ما کرد قیرو رف نیکردم، از همجا ا ی_خدا به درگاهت چه گناه

 

 .ی که خر شد یی_از اونجا

 

 که ادامه داد:  دمیکش ی کالفه ا پوف

 بلدي!  نمی_دو تا عر عر کن، بب

 

دستش اشاره کرد. طبق  شرتی . چپ چپ نگاهش کردم که به تدی بند حرفش خند پشت
لباسش   ضی بعد تعو میهمراه ند  دم، ی لباس پوش لمینشدم. برخالف م فشیبازم حر  شهیهم

 . می رفت یبه اون مهمون

 

کال گل از   می . اما نددمیهم کش ی شلوغ و پر سروصدا، اخم هام تو یل یخ طی مح دنید با
بود   دایکه پ یجورن ی . اشدی باز بازتر م ششین  دیدی رو م یگلش تازه شگفته بود، هر ک 

  نمیشبانه دعوت بود، به ا  یو پارت یهر جا مهمون یو هر ک  شناختنشی همه هم م
 . گفتندیم

 

رو انتخاب کردم،   زیم نی دوستاش بود، گوشه تر  ریحاالها درگ  که حاال  می توجه به ند بدون 
  شدی نم دایپ نجایا کهن یخلوت، با ا  ییداشتم به جا   اجینشستم. احت های از صندل یکی ی رو

 اما بهتر از اون جمع بود.
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بود. از ظاهر مشخص بود  دمیرأس د  ی کل سالن تو نجا یحوصله چرخوندم از ا یرو ب نگاهم
 گرفته بود. ی تولد  نیداره که همچ هیما یلی طرف خ

 

  ی برا خوردی که بهشون نم یکت و شلوار ی که نظرم رو جلب کرده بود اون مردا یزیچ اما
 .رفتند ی باال م یچند نفر یواشکی  یلیاونجا اومده بودند، خ یو خوش گذرون حیتفر

 

سر از    شدی دقت م ی. با کمشدیام انجام م گهید ی کارها یلیبه اسم تولد خ نجایا انگار
قدر   نیا  نجایبود ا نیهم ی خبرا بود. برا  یلیکارشون در آورد. مخصوصا اون طبقه باال خ

 ببرند.  شی شلوغ بود که راحت کارشون پ

 

ام، ناخودآگاه گوشام از حرف   یپله ها بود. با صحبت دو زن در چند قدم ی هنوز رو نگاهم
 کنار ستون بود و متوجه من نشده بودند.  میشد. البته صندل زیهاشون ت

 

  ی بودند. حرف هاشون بو  دهیکش نفرک ی  ی رو برا ی دیپل ی بود نقشه دایکه پ یجورن یا
  یلیحاضرا خ یدوز نهیها بخاطر حسادت و ک از آدم یچرا بعض دونمی. نمدادی نم یخوب

 بزنن و نابودش کن. بینفر آس  کی راحت به 

 

. از دم ی نفرشون رو د کی رخ   میاما فقط ن نمشون یتا بب دمیخودم رو عقب کش یکم
 . ختیریاز صورتش م  یکه زده بود، شرارت و بدذات یظاهرش مشخص بود و همون حس
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. کاش فتهیقراره براش ب یچه اتفاق دونهیکه نم چارهیب یاز تاسف تکون دادم. دختر یسر
 دو تا گرگ نجاتش بدم.  نیهست تا از چنگال ا  یک  دونستمیم

 

. گرفتی وجودم جلوم رو م ی تو یحس هیاون دو نفر بشم اما  الیخی ب خواستمیم
 دلم آشوب به پا کرده بود!  ی تو ی حس بد هیچرا   دونمینم

 

جابجا کردم تا بهتر   یصندل ی ازم دور شدند. خودم رو دمیهاشون فهمتق تق کفش ی صدا با
بودم که   دهی رخش رو د میبود که ن  یهمون زن ی . تموم حواسم رورمشونی نظر بگ ری بتونم ز

 . چقدر برام آشنا بود.  نمیچهره اش رو بب تونستمیمرد رفت. االن کامل م  هیسراغ    کراستی

 

  رونی. نفسم رو پرفشار بدمشی کجا د دمیذهنم فشار آوردم اما هر چه فکر کردم نفهم به
 فرستادم. که همون لحظه...
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اشاره کرد. خط نگاهش رو   یفرستادم. که همون لحظه به شخص  رونی رو پر فشار ب نفسم
 ...یبه دختر دمی که گرفتم و رس
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ن  !.. ماهور میشباهت ظاهر  هیفقط    نی! نه! انی که! امکان نداره! محاله ا  نی من! ا ی خدا
باز و حالت   ی لباس کوتاه تنگ و حلقه؟! اون موها نی . ماهور استیها نبرنامه  نیاهل ا

 جمع ظاهر بشه؟!  ن یا ی الک زده؟! محاله تو ی کرده؟! ناخن ها  شی دار؟! اون صورت آرا

 

شد. چندبار پلک زدم.  ن یسنگ امنهیراه نفس رو بند آورد. س یزی زد. چ خی تنم  تموم
که   دمیرسیباور م نی نگاهش کردم. لحظه به لحظه به ا یشتریب و با دقت زتریهام رچشم 

 دختر همون ماهور مِن!..   نیا

 

و   دیشده بود، پوست سف باتر یتر و ز درشت  شی رنگش که با آرا  یدرشت آب  ی هاچشم 
  ییرنگش که با رژ قرمز خودنما یغنچه صورت ی کرم داشت، لب ها  ی صافش که حاال ال

 .کردیم

 

ذهنم چرخ خورد. متورم شدن   ی اون زن تو ی در آمدم و حرف ها یاز بهت و ناباور کبارهی
هام رو با خشم مشت کردم و  . دست کردمیام رو واضح حس م یشونی گردن و پ ی رگ ها

 بودند.  دهیماهور نقشه کش ی دو نفر برا نیمحکم بهم فشردم. ا 

 

کرکننده   ی بخاطر صدا یاد. ولافت نی زم ی رو ستادنمیبلند شدم که با ا  یصندل ی از رو چنان
ماهور   نیداشت. نگاهم ب  یتی. اما چه اهم دمیافتادنش رو خودم فهم ی فقط صدا  یقیموس

به   دیبود، در نوسان بود. با رفتن جمش ت یلبش نشان از رضا ی و اون زن که لبخند رو
 شد.  کندهسمت پله ها، قلبم از جا 
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بود و همراه   دهیبه خوردش داد. بازوش رو چسب یشربت  گری اون زن د یاون بدتر وقت از
پلک هم نزدم. نگاهم   یکرد. مقصد همون پله ها بود. حالم بدتر شد. حت یخودش راه

 .  ستیحالش خوب ن کردمی ماهور بود که حس م ی رو

 

از پس   یی. من تنهاکردمیم دای رو پ می ند دیپا تند کردم، جلو رفتم. با  شون یو پر  نیخشمگ
. کردمی م داشی رو پ می ند  دی نشده با  ری. تا دومدمی ل و چهارشونه برنمغو دی اون جمش

  ی کردنش مثل سوزن تو دایبود که پ  ادیز نقدریاون سالن چرخوندم. ازدحام ا ی نگاهم رو تو
 انبار کاه بود. 

 

اون   ونی کردنش م دای! از پیی کجا ی! لعنتی. لعنتدمیهم سا  ی رو از خشم رو هامدندان
 . دمی شدم، به سمت پله ها دو دی جورواجور و رنگارنگ ناام ی هاهمه آدم 

 

  کبارهیبار به پشت سرم نگاه کردم.   نیآخر  ی . برادمی پله د نی آخر ی و اون زن رو  ماهور
بازوش رو چنگ زدم  د،یرقصیکه کنارش م یبرق زد. بدون توجه به زن دنش یهام از دچشم 

 داد زد: ی. شوکه از کارم، عصبرونی ب دمشی رقص کش ستیاز پ

  ؟یکنیم  کاریچ ی_احمق دار

 

صورتش   ی باز غر بزنه، تو کهن یرو ندادم که بازوم رو گرفت و نگهم داشت. قبل ا جوابش
 براق شدم: 

 !  نجاستیا یلعنت نجاست، ی_ماهور ا 
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  و سرکه ری باز موند. اونم مثل من شوکه شده بود. االن وقت تنگ بود. دلم مثل س دهانش
 ادامه دادم: دمش،ی. ماهور االن کجاست؟!.. به سمت  پله ها کشدیجوشیم

 . می نجاتش بد دی. با دنیبراش نقشه کش فی_دو گرگ کث

 

از ماهور نبود. تموم   ی به باال نگاهم رو چرخوندم دورتادور راهرو پر اتاق بود، خبر دنیرس با
 ی صحنه  دنی من، خودت کمکم کن! با عجله در اتاق اول رو باز کردم. با د ی . خدادیتنم لرز 

 روبروم، نفسم بند اومد. فیکث

 

  نی ا تی. بازش کردم وضعدمی در رو ببندم به سمت در اتاق دوم دو  کهن ی بدون ا  مهیسراس
. تموم وجودم  سوختیم یام به طرز وحشتناک نهیبود. حالم بدتر شد. س یاتاق بدتر از اول

 لحظه زنده موندنم. هیشک نداشتم به   افتادمی ماهور م ی برا ی. اگه اتفاق سوختیم

 

 لب زد: ی. نگران، عصبدی رو د شونمیکه حال پر  می ند

 !کنه؟یم ی چه غلط  نجایشده، ماهور ا  یچ یگی_م

 

 ها باشه.  اتاق  نیاز هم  یکی  ی تو د یتک تک اون درا رو باز کن ماهور با می _ند

 

از ته  یزدم. به خودش اومد البته حقم داشت. همون لحظه زن ی ماتش برد. نعره ا دوباره
 اومد. خودش بود همون زن!  رونیب  یراهرو از اتاق آخر 

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
176 

 

  هوشیتخت ب ی . در رو با ضرب باز کردم. ماهور رودمی به سمت همان اتاق دو  مهیسراس
  ی روش بود، دکمه ها فشیکه نگاه کث یرو شکمش نشسته بود. در حال  دی افتاده بود. جمش

 . کردی رو باز م راهنشیپ

 

توانش رو از دست   می. پاهازنهی حس کردم قلبم نم  یحت یچیاون لحظه نفس که ه ی تو
 . سقوط دردناک!.. کردمی داده بود. داشتم سقوط م

 

بهتم جاش رو به خشم داد،    کبارهی. اما فتمیبه چارچوب در گرفتم تا ن ی رو به سخت دستم
گرد و متعجب نگاهمون  ی هاکه تازه متوجه ما شده بود. با چشم  به سمت جمشيد

 حمله ور شدم.  کرد،یم

 

 شد:   یکی صورتش  ی رو مشت کردم. از ته وجودم نعره ام و نشستن مشتم رو دستم

 !  زیهمه چ ی! بکشمتی_مُ 

 

  زیباهم گالو  هیکند. به ثان یبه ماهور من دست دراز  خواستیدست خودم نبود. م حالم
 .شیمیزدیم خوردی تا م  میبهش فرصت دفاع نداد   گهید وستیکه بهم پ م ی. ند می شد

 

حالش که  یبه زور از جسم غرق خون و ب می چقدر مشت و لگد زدمش که ند دونمینم
 افتاده بود، جدام کرد:  نیزم ی رو

 _بس کن پسر! 



 نگاه آلوده به عشق 

 
177 

 

 

 : دمیلبم رو پاک کردم. خشن غر ی پشت دستم خون رو با

 بکشمش!   دیشرف، پست رو با یب  نی بکشمش! ا_بذار 

 

 ماهور سوق دادم... ی به رو دیکه زد با بهت نگاهم رو از جمش یحرف با

 

 35#پارت_

 

 

 

  دی با  گفتی راست م می افتاده بود. ند هوشی تخت ب ی هنوز با همان حالت رو ماهور
هام رو گرفته بود  چشم  ی ماهور حالش چطوره؟! اون لحظه خون جلو  دمیدی و م رفتمیم

  ی دیبه سف  شهیاز هم شتریبسته و صورتش که ب ی هارفته بود. چشم  ادمیکه پاک از ماهور  
عقب  یبشم ول دیجمش الیخیتا ب دادی نم تی هنوز دلم رضا کهن یباعث شد با ا  زد،یم

 .دمیکش

 

 یناله ب ی . صدادمی به شکمش کوب یرفتنم، لگد محکمبا ته مونده توانم قبل فاصله گ اما
مرد چقدر کتک بخورد بازم   نی وار جمع شد. ا نیخودش جن  ی جونش از درد بلند شد. تو

 کم بود. 
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دهنم جمع شده   ی از ضربات مشتش تو دونستمیکه م یدهنم رو جمع کردم با خون آب
 : دمیصورتش پاش ی بود رو رو

 وجدان!  یرت، بهم برات کم! پست فط  وونی_لقب ح

 

هنوز   خواستی به خون نشسته ام هنوز روش بود. دلم م ی هاو چشم   زدمی نفس م نفس
 هست.   یاالن در چه حال دونستمی اون تخت بود. نم ی رو امی اما ماهور، زندگ  زدمشیم

 

رو پس زدم.  می ند ی هاهجوم آورد. با هول و هراس دست  کبارهیکه به سمتم   ترس 
نفس هم   ی. حتکردینم ی حرکت چیسرش رسوندم. ه ی چطور خودم رو باال دمینفهم

  ختهیزهر ر ای شربتش سم  ی مثل خوره به جونم افتاد. اگر تو  یزیچ هی آن  کی . دیکشینم
 هاش رو باز نکنه، چه کنم؟!. نشه؟! اگه چشم  داری باشند؟! اگه ب

 

.. من شهیاز هم شتری. بدمیترس ی موهام زدم. م به  یلب زمزمه کردم. چنگ ریز  ی بلند ی واا
فرق داشت   بارن یا یکه خودش رو از دست دادمش.. ول ی.. زماندمیچش کباری ترس رو  نیا

 جونش وسط بود..  ی پا

 

منه..   یزندگ  ی دختر همه نی زد. ا م یبه گلو  یتر شد. بغض دوباره چنگ محکم هامچشم 
 ... امی که از دور دارمش، راض ن یمن هم

 

ام شانه  ی سرم حس کردم. دستش رو ی باال ی   هیچقدر خيره اش بودم که سا دونمینم
 بود حالم رو.. دهیبود رفيق بامرام و بامعرفتم. اونم فهم می نشست و نرم فشرد. ند
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 ینیب ی جلو  قایرو کنار گذاشتم. دستم رو به طرف صورتش جلو بردم. دق دی و ترد وحشت
 کردمیسرد رو کامل حس م ی هم لج کرده بود با دلم.. اون دونه عرق ها هیاش گرفتم. ثان

 ! ای. خداخورندیکمرم ُسر م  غهِ یچطور از پشت گردنم تا ت

 

..  ریاون بغض نفس گ ونیزدم م ی کم جونش که پوست دستم رو نوازش کرد. لبخند نفس
موهاش.. چه  ی آغوشم. سرم فرو کردم تو  ی تو دمشیبردم و کش فشیتن ظر  ری دو دستم ز

طوفان وجودم رو خاموش   کبارهیکه   یآرامش ی داشت. غرق شدم تو ین یری خاص و ش ی بو
 . زدمیداشتنش له له م ی که دو سال برا یکرد. آرامش

 

. ختی صدا ر یب م یهاچه؟! اشک  افتاد،یبراش م یبه خودم فشردمش. اگه اتفاق  محکم
رنگش که  ی لخت و مشک ی موها ی . رودمیموهاش کش ی وار رو دستم رو باال آوردم نوازش

 لمسشون کنم.  کباریآرزو داشتم فقط  

 

 ارادهیبسته اش... ب ی ها. نگاهم رو دوختم به صورتش به اون چشم دمی رو عقب کش سرم
 : دمیسرم جلو بردم پشت هر دو پلکش رو بوس

 .دمیکشیخونه به آتش م ن یرو با ا نجایا ی هاتموم آدم افتادی برات م ی_اگه اتفاق

 

ثابت موند.  شیلب پاره و خون ی و رو دیصورتش چرخ  ی تک تک اجزا ی رو نگاهم
 :دمی لبش آروم کش ی انگشتم رو رو
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. دو جفت دستاش رو  نتیحال نب نیا ی برات که تو  رهی _دردت اومده؟! عماد فدات بشه! بم
 ذارمیام نمکه زنده  ی ظه اتا لح یمن ی!. تو همه زندگ یکه تو رو زده. تو عشق من شکنمیم
 بزنه.  بیبهت آس یبشر یبن چیه

 

  یخوابیهام رو بستم. تموم اون تنش ها و فشارها، ب به خودم فشردمش. چشم  گهید بار
همه و   دم،یکشی م یوانگیتا مرز د یحالم که گاه ی ها یشونیو پر  یشبانه ام، سردرگم ی ها

  گریآغوش فروکش کرد. آرام شدم. االن آرامم!. کاش فقط مال من بود!. من د نی همه با ا
 !. خواستمینم ایجز خودش از دن چیه

 

  ی تو کهنی . از ادیخندی هاش مکه چشم  مینگاهم رو باال دادم. ند یسرفه شخص  ی صدا با
 بهش تشر زدم:  یبود، عصب  دهیحال خوشم سرک کش

 داره؟!  دنی ! د؟ی ستادیسر ما ا  ی ! بااله؟ی_چ

 

 لبش گفت:   ی با همون لبخند آشکار رو د،یرو پشت گردنش کش دستش

 ها!  هوش،یب مارستان،ی ب مشی ببر ستیبهتر ن یکنی فکر نم یادامه بده ول  یچی_ه

 

هام بلندش دست  ی که رو یبه خودم اومدم. با عجله در حال هوشیب ی با کلمه  تازه
 گفتم:  کردم،یم

 اصال حواسم به حالش نبود.  ،یگی _راست م
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 بهش رفتم:  ی . چشم غره ادی حرفم بلند خند نیا با

 کن تن ماهور کنم. زود باش.  دایپ  یزیچ  کیبرو   ،ی بخند کهن یا ی _به جا

 

بلند   ی هارفت. منم بعد اون با قدم رون ی تکون داد. زودتر از من به حالت دو از اتاق ب یسر
بغلم سفت نگه داشته بودم. تا    ی شي باارزش تو هیدنبالش از اتاق خارج شدم. ماهور مثل  

 . دمی دو می ند نیماش

 

 م ی شد نی از کجا آورده بود، تنش کردم. سوار ماش می ند دونمیکه نم  یو شال  مانتو
 ...می رفت مارستانیبه ب راستک ی

 

  * * * * * 

 

. ادیهوش مبه  ی ب آور داده بودند. به زوددکتر بهم گفت فقط بهش شربت خوا یوقت
  هیدستم سفت گرفته بودم. نگاهم   ی رو تو فشینشسته بود. دست ظر میهالبخند رو لب 

. اگه شدمی نم ر یس دنشی چرا از د دونمی. نمرفتیصورتش کنار نم ی لحظه از رو
 . شدیرنگش و حالم معرکه م خوش  ی اهچشم  ی تو شدمی هاش باز بود، غرق مچشم 

 

 36#پارت_

 

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
182 

 

 

فراموش نکردنش   کهن ی با ا شی ساعت پ کی قدر خوب بود که تموم اون اتفاقات   نیا حالم
ماهور بود. دستش رو باال   کردمی فکر م یزیسخت بود، اما کمرنگ شده بود. االن به تنها چ

 گرفتم.   یباز . بهدمی رو بوس اشده یو کش  کیبار ی هاآوردم و تک تک انگشت 

 

هوش آمدنش  نگران به  کهنی که مرز نداشت. با ا  ی معرکه ام بي وصف بود. خوشحال حالم
ذهنم  ی لحظات رو تو  نیا هی ثان  ه،یلحظه است. ثان نی که کنارشم، برام بهتر نیا یبودم. ول
خودش بدونه و   کهن یهاش رو باز کنه، مال مِنه بدون اکه چشم  یتا زمان  کنمیثبت م

 بخواد...

 

  نیباشم و ا   کشی حد نزد نی به ا  تونمی نم گهیپلک هاش رو باز کنه د کهن یهم دونمیم
حتما باهام بد   دیفهمیاگه م  ست،یکارم درست ن دونمیم کهن یطور حسش کنم. با ا 

 لحظات بگذرم.  نیاز ا تونستمی. اما نمکردی برخورد م

 

  نیهم  ی حالم نشه. برا بی نص گری وقت د چیه  دیکه شا  یبرام سخت بود لحظات واقعا
 طور بودنش...  نی نگاه کردنش و ا ی رو برا هاهیثان  نیا دونستم ی م نتیغنم

 

داشتنش   شهیهم ی . برادیچرخی ذهنم نم ی ماهور تو  ریبه جز تصو  یچی هام هو شب  روزها
ته آرزوهام فقط مال من   خواستمی . مارمیگرفتم حرف دلم رو به زبون ب  میبود که تصم

 باِش، مال خود خودم!.
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 یفرق کرده. سخت بود ول  یداده و همچ رطاهایدل به ام دمیهمون روز بود که فهم اما
ه!.. دلش برسه. شاد باش ی دلم رو خط زدم، شکستم اما موندم کنارش تا ماهورم به آرزو

 بخنده!..

 

  دی با ،یعوض  دیخشک شده بود، دادم. جمش یاش کم رو به لبش که رد زخم تازه  نگاهم
اومده و سر از اون تولد در  رونیاز خونه ب ی !.. اصال موندم چطور با چه بهونه اکشتمشیم

 باهاش داشتند؟!  یآورده بود؟! اون دو زن چه دشمن

 

  نی ریکه ماهور رو نجات دادم برام ش ی اشب بود اما لحظه   نیامشب برام بدتر  کهنیا کنار
 ! رفتم؟یبه اون تولد و اگه نم دمیکش ش یبا پا فشار  مم،یند ونی رو مد نی شد. ا

 

اون دو   دیو پل فیکث ی به اون نقشه  یبهم رحم کرد که پام رو اونجا گذاشتم و پ یلیخ خدا
 .  یهوام رو دار شهیچاکرتم! مخلصتم که هم  ایزن ُبردم. خدا 

 

  یصندل ی لحظه هام رو تلخ کنم. خودم رو از رو  نی بهش فکر کنم و ا شتر یاالن ب خوامینم
صورتش خم شدم. تموم کارهام از سر دوست   ی . رودمیکه کنار تختش بود، باال کش ی ا

 ت.اراده اس  یکه بهش دارم و ب یداشتن و عشق

 

 ی . وسوسه کندی وسوسه ام م یزی چ هی چرخونم ی صورتش م ی تک تک اجزا ی رو نگاهم
خم   شتری. برمیخودم بگ ی امشب جلو تونمی چرا نم  دونمی!.. نمدنشیبوس  ی ای!.. رونی ریش
 .  رسونمی به صفر م تیواقع ی تو دمیدیخوابش رو م شهیکه هم  ی و فاصله ا  شمیم
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لبخند   فش،یضع ی . با ناله کنمی . چشم باز مرمیگی . فاصله مخوردیکه تکون م شیهالب
 :زنمیم

 _جونم، عشقم!...  

 

.  نجاستی. وقت تمام است، وقت رفتن!. دلم ا خوردی تکون نم ی بعد ی کلمه  ی برا زبونم
  ی . چطور بروم؟! با کدوم توانم؟! من تونجاستی . تموم هوش و حواسم انجاستیقلبم ا 

 عاشقش شدم.   شتر یادم. بدل د شتری ساعت ب  کی  نیهم

 

بد   ی و تموم اون حس ها  یدوباره اضطراب، نگران کنمی. حس مشودی م نیسنگ نفسم
 !.شهی وجودم پر م ی تو

 

به  یهنوز دلم راض رم،یبرم. تا به در برسم عقب عقب م دی. بادارمیرو به عقب بر م پاهام
. کنمیو در رو باز م  چرخمیبا دوباره تکون خوردنش با سرعت م  ی. ول ستیدل کندن ن

 .  شمیخارج م

 

 :شهی بلند م  یصندل ی . نگران از روارهیدر سرش رو باال م ی با صدا می ند

 شده؟! ماهور حالش خوبه؟!  یزی_چ
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گلوم رو    ی . بغض نشسته تودنینفس کش ی برا ستیدگر هوا ن نجای. ادمی م هیدر تک به
 :کنمیزمزمه م  دم،ی قورت م

 هوش اومد._به

 

 ! ؟یشونی_خوب که! پس چرا، تو پر

 

 بفهمه من باهات بودم. د ی_نبا

 

 : کنهی اخم م سته،یای م روبروم

 ! ؟ی_چ

 

 . یمراقبش باش دیبه بعد تو با  نجای_از ا

 

چه فکر   دونمی بزنم. م یحرف  نی . انتظار نداره که همچشهی از تعجب گرد م هاشچشم 
 : گمیاما زودتر م کنهی . لب باز مستیاما ماهور دلش با من ن کنهیم

کنارش باشه، حتما امشب   یداره کس  اجیهاش رو باز کنه. االن احت_هر لحظه ممکِن چشم 
 . برو تو! دهی بدجور ترس

 

 شم؟! بخدا شک دارم به عقلت، پسر!  کار ی _من برم؟! من چ
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 شیو بدون توجه به اخم و لحن عصب مکنی متعجب و شوکه است از کارم. در رو باز م هنوز
 داخل!.   فرستمشی به زور م

 

و بهش  رمیم  ی. به سمت پرستارفرستمی م رونیشده ام رو به زحمت ب  نیسنگ نفس
 هوش اومده.که ماهور به دمیاطالع م

 

چطور ازش  دونمی اما نم خوامی من آرامشش رو م قه،یچند دق نیهم  ی شدم تو قراریب
 !.. دهیماهور رو م ی بو  کشم،ی . عميق بو مارمی!. دستم رو باال مرمیبگ

 

رسد.  که برام آشناست به گوشم مي یبلند و نق زدن شخص ی حال خودمم که صدا ی تو
  ی . اخم هام رو تودیآی سمت م نیسرم رو برمي گردونم. درست حدس زدم، هراسون به ا 

 !.. یلعنت !..ی. لعنتگردمی برم  نتمیبب کهنی قبل ا کشم،ی هم م

 

 37#پارت_

 

 

 * رطاهای*ام
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. من فقط به  دهی. الناز با افتخار سر تکون مرهیها باال مدست  ی تموم شدن آهنگ، صدا با
 و تمام!  شدی . کاش دوباره مال من مکنمی اکتفا م ی لبخند

 

دختر که   نی لبم نشسته بود پشتش هزاران حسرت بود. حسرت داشتن ا ی که رو ی لبخند
مال من بوده و   یروز کیکه  یخورد و رها شد. دختر زیهام لدست   نیبراحت از  یلیخ

 .ستیاالن ن

 

شد. من با    ینجوریازم سر زد که ا ییشد؟! چه خطا یچ کدفعهی  دونمی واقعا نم دونم،ینم
 ی دختر رام و مهربون بودم. هر خواسته ا نیتموم اخالق بد و زبون تلخم اما در مقابل ا

 باشه. یتا از بودن کنارم راض دادمیداشت براش انجام م

 

  ی چرا در مقابل تموم محبت ها دونمیبازم نم ارمی اگه بارها هم به مغزم فشار ب سردرگمم،
 و ترکم کرد.   دیو همه از ته وجودم و خالصانه بود، منو ند  ختمیکه به پاش ر

 

من بجز خودش   دی بعد از رفتنش چطور شکستم و نابود شدم. رفت نفهم مدیو نفهم رفت
شدم، رنج   تی اذ  یلیرو بهم زد، بعد اون خ مونینامزد کهن ی . با انمی بی رو نم یکس چیه

که   ی ای !. به زندگ امی و تموم تالشم رو کردم تا برش گردونم به زندگ  ومدمیبردم. اما کوتاه ن
 و سرد شده بود.  یبعد الناز خال

 

 ی که برا ی. به طور شدیبدتر م تی وضع  رفتم،یبه دست آوردنش جلوتر م ی هر چه برا اما
  کدفعهیته تموم اون گشتن ها   یتا بهم آدرس بده ول زدمی رو م ی به هر کس دنشید
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نش تحمل  از نبود ی . چه دردسوزهی تموم جگرم م افتمی اون روزها م ادیشد. آخ  دی ناپد
 کردم.

 

محکم   قدرن ی تموم اونا ا ی جلو  خواستمیرو بهم دادن. م ایانگار دن دمشیروز کوه که د اون
 اشکان بعنوان نامزدش، وا رفتم.  دنی با د یبشه، ول یکی بغلش کنم تا باهام  

 

  ی . از سر لج پادمیرو از زبونش شن ییتنها ی کلمه ا  یحالم بد بود که وقت قدرن یلحظه ا  اون
مدت   نیا  ی و تو  ی شد رحمیبهش ثابت کنم اگه ب  خواستمی. مدمیر رو وسط کشماهو

 نبود.  نطوریخودت، منم مثل تو، خوش بودم. اما ا یخوش یپ یرفت  ،ی دیحالم رو ند 

 

. دستش دور  دمی ام رو از الناز برداشتم و به سمت اشکان کش رهینگاه خ یشخص  ی صدا با
 گفت:  یو ذوق خاص  جانیکمر الناز حلقه شد. با ه

صدات، چه    ن یاالن من با ا یری گی. تو همون جور با نگاهت نفسم رو م ی ام کرد_شگفت زده 
 !زم؟ ی به سرم بر یخاک

 

. نفسم حبس شد. اون لحظه دیتک خنده الناز، سرش رو خم کرد و گونه اش رو بوس با
!. چقدر سخت بودن اونجا  یشکان داشتم در حد خفگا ی به فشردن گلو ی ادیز  لیتما

هام !. دست ست؟ی دختر مال من بوده و چرا االن ن نی!. ادنیصحنه رو د  نیو ا  ستادنیا
 سخت بود.  یلیخ دو نیا  نیمشت شد. خود دار بودن برام ب
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من از روز قبل   گذرهی م شتری ب یصدات! هر چ نی . حض کردم با ا زمی بود، عز یعال یلی_خ
 . شمیعاشقتر م

 

 : دهیرو به عقب هل م شی موها  یبا ناز دستش رو باال برد، کم الناز

 .خواندمی وگرنه برات زودتر م کنهی خوشحالت م قدرن یصدام ا  دنی شن دونستمی_نم

 

 . هر روز، هر شب دوست دارم فقط صدات رو بشنوم.یبه بعد برام بخوان نی از ا دی _با

 

 : خندهی . با تعجب مشهیدرشت م  هاشچشم 

 _اشکان! 

 

 _جون اشکان! 

 

 . شمی _روز و شب که من خسته م

 

تو فقط برام   کنمی بوست م کنم،ی نازت م رم،یگیرو م تی خودم خستگ  زمی_اشکال نداره عز
 بخوان. 

 

 داده. ادیبهم   رطاهای آهنگم ام کی   نی. من همداً یجد  ،ی _بدجنس شد
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 ادامه داد:  د،یرو به من کش نگاهش

 آقا! یافتادم، از االن شدم خواننده شخص یبه چه دردسر  نی_بب

 

 بزنم. اشکان رو به من کرد، گفت:  ی تونستم لبخند  فقط

 صدات رو بشنويم.  ی بعد ی مهمون ها  ی _بازم بهمون افتخار بده، تو

 

 :دهی. با فشردن الناز به خودش ادامه مدمیتکون م یسر

 دلم بدجور براش تنگ شده.  نیچند م  نی هم ی که تو می _فعال من خوشگلم بر

 

 : گهیبا تکون دادن دستش برام، م خنده،ی با ناز م الناز

 _فعال، برو با ماهورت خوش باش. 

 

  ی کیرو به  تاری رو محکم فشردم، به دور شدنش چشم دوختم. کالفه گ  تاریگ  یچوب ی دسته
 تکون دادم. یسراز صدام فقط   فشیدادم و در قبال تعر  لیتحو یجید ی از بچه ها

 

اون   ی جارو به  گهید یبا هر ک  ینینشماهور و هم   ی برم جا  خواستیاصال دلم نم  کهن یا با
 اما به ناچار برگشتم.  دادمی م حیترج
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  یکدوم گور ستیتنهاش گذاشتم معلوم ن قهیاز تاسف تکون دادم. دو دق یسر  دنشی ند با
گذشت   یساعت یربع کی. اما ادینشستم. هر جا باشه خودش م یصندل ی رو الیخی رفته. ب
 ازش نشد.   یو خبر

 

  شتریسرش کجا گرم شده. نگاهم رو چرخوندم اما هر چه ب   ستیاحمق معلوم ن یدختر
 یکه کنار پله ها با زن دمیالناز رو د ن یکردنش. اون ب دای از پ شدمیکالفه تر م  گشتم،یم

شده بود. نگران بلند شدم و   یعصب  طورن یکه ا گفتی م ی بهش چ دونمی. نمکردی بحث م
 به سمتش رفتم.  

 

 االن کجاست؟!  دی توش. جمش ن ید یازتون خواستم، ر  یکار کیبار   کی _

 

 .کنهی م یدگ یها داره بهش رساز بچه  یکی_

 

 شده؟!  یزی_چ

 

  نشونیرنگ باخت. نگاه موشکافانه ام رو ب یدو با صدام برگشتن و صورتشون به آن هر
 چرخوندم: 

 افتاده؟!  ی_اتفاق

 

 :زندی لب م ،یمن من کرد بعد با حالت متاسف یکم الناز
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 اما خب ماهور...  یچطور برات بگم. ناراحت نش  دونمی_نم

 

   38#پارت_

 

 

 

 

 

  یخوب یزی چ ستیچرا حس کردم قرار ن دونمیممکث کرد. ن دیجمله اش که رس ی نجایا به
 هاش، ادامه داد:فرستاد. با گره زدن دست  رونی بشنوم. نفسش رو آه مانند ب

  ،ی داشته باش یانتخاب نیبعد از من همچ کردمیوقت فکر نم چیشدم. ه د یازت ناام یلی_خ
 ... یجور نیکه ا ی کردی رو انتخاب م یکی حداقل 

 

به   یو دلخور یبا ناراحت ،ی ا  گهید زی چ عیسر یاون رو خورد ول د، یحرفش که رس نجایا به
 زبون آورد: 

  ییبای! اما ز؟ی حتما گول چهره اش رو خورد باست،یز  یلیماهور خ دمی _البته بهت حق م
  نمونی ب یهمچ کهن یکه باهات بودم بهت وفادار بودم، قبل ا ی. من تا زمانستیمالک ن

تا آخر عمرم کنار تو   خواستمیکنم. م انتیبهت خ دادمی دم اجازه نمبشه بازم به خو یرسم
  ی فکر کنم. تو  ییبه جدا ی باعث شد  جاتیب ی ها تیعصبان رفتارات،تو با اون   یباشم. ول

روز فکر   ک ی . اصال دمی ام رفته بودم اشکان دها که به اجبار خانواده مسافرت نی از هم یکی
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کنم وگرنه تا   دایفکر کنم. اشکان کمکم کرد تا خودمو پ  ی ا گهیبعد تو به مرد د کردمینم
 ُمرده بودم. واقعا اشکان...  هامارستان یب نیاز هم  یکی  ی االن تو

 

بدونم اون   خواستم یم کهن ی! با ازد؟ی حرف م یباز مونده بود. داشت از چ رتیاز ح دهنم
ناز تموم ذهنم رو خش انداخت. نفسم  ال ی کرده اما حرف ها یدختره ماهور چه غلط

گرد شده،   ی هاگفت، با چشم  ینی جلو رفتم. شونه هاش رو چنگ زدم. ه  یشد. قدم نیسنگ
 : دمیصورتش غر   ی ام، توجفت شده  هاان دند ی حرفش رو قطع کرد. از ال

 ! ها؟! گه؟ید یکی سراغ   یکردم؟! کدوم دفعه باهات بد رفتار کردم که رفت کاری _من چ

 

 باال رفت:  یکه کرد، تکونش دادم. صدام عصب سکوت

 ی_د حرف بزن، بگو؟! کدوم دفعه صدام برات باال رفت؟! چند بار بهت اخم کردم؟!چ 
رم و برات کم گذاشتم که به قول خودت با رفتا یکه برات فراهم نکردم؟!چ ینخواست
ندونه اما   ی نه؟! هر ک  ،یبزن یندار  ی. حرفی ! الل شد؟ی رفت ی ترکم کرد جامیب ی تهایعصبان

!  ؟ی ! چرا ترکم کرد؟ی رو کرد نکاریبهت نگفتم. چرا باهام ا لکمتر از گ یدونی م یخودت خوب
 بشنوم؟!  خوامیکلمه ازت م کی چرا؟! فقط 

 

  چیبودم و به ه  دهی متعددم بودم که بعد رفتنش بارها از خودم پرس ی هاجواب سوال  منتظر
 گفت:  یهام رو پس زد، عصببودم. دست   دهی نرس یجواب

 . یبعد بگو کمتر از گل بهم نگفت ن،ی االن بب نی_هم

 

 به موهام زدم که ادامه داد:  یچنگ کالفه
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که چطور   ی دیشنی م دی که بهت گفتم با ی حرف ها نیتموم شده. ا یمن و تو همچ  نی_ب
ادامه رابطه ات  ی . بهتره برایبه حال خودت بکن یفکر   کی  دی . االن بای من رو از دست داد

به تخت برسونه، به   ی. اون دختره که حاضره خودش رو با هر ک یبا ماهور تجديد نظر کن
 ! خورهیدرد تو نم

 

 ابروهام آورد:  ی بود، اخم رو ی هر چ داشت اما ی حرف ها چه قصد  نی از گفتن ا دونمینم

 ! ؟یزنی در مورد ماهور حرف م ،ی گیم ی_چ

 

 زد، با حرص لب زد:  ی پوزخند

تا   گمی! اشکال نداره من برات مش؟ینشناخت ،ی سال باهاش بود   کی  ،ی _تو چقدر ساده ا
  یکیداده. اون تا   شنهادیها پبچه  یکی. خانوم رفته به  سوزهی چون دلم برات م شیبشناس
 . دهیطبقه باال کش ی هااز اتاق 

 

  یباز تونستی حالتش نم نی. ا بارهی ! محالة، اون دختر خجالت و شرم از نگاهش مماهور؟
 : دهیادامه م رم،یگرد و متح ی هاباشه. در مقابل چشم 

ماهور جونت بوده   ی . انگار اون طرفم آشنارسهیسر م   یکی_از شانس بدش همون لحظه  
لو نره   کهن ی ا ی باال... برا دهیکه گول خورده و اون رو به زور کش  کنهیور وانموند م ج  کی

 . زنهی خودش رو به غش، ضعف م
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دلم به حال خودم  ی تو ی توهم گره خورد. پوزخند  شتریحالم خراب شد. اخم هام ب عجيب
آورد، آروم  قهار!... سرش رو جلو   گریباز  کی حرفاست.  نیدختر زرنگتر از ا  نیزدم، انگار ا
 زمزمه کرد: 

 ! ؟یدوست پسرش  نیتو چندم ستی_معلوم ن

 

بهش نداشتم.   یحس چیه کهنی . با ا ختنیسرم ر ی رو  خی حرفش انگار آب  ن یا دنیشن با
 شدم:  یالناز سرشکسته بشم. بدجور عصب ی باعث شده بود جلو کهن یاما از ا

 . االن کجاست؟! فیکث  ،یآشغال، عوض  ی_دختر

 

 بود؟!  یپسره ک  یگفت نی. با همون پسر رفته. نگمارستانی_ب

 

 رفتن؟!  مارستانیبپرسم کدوم ب ن ی خوای !. منِ ی. دوست آومی_فکر کنم، ند 

 

  دنیو با شن گردهی برم قهی. بعد چند دق شهیازم دور م نیکه نگ دمیتکون م  یسر یعصب
سوار    کهن ی ... اما قبل ارونیب  زنمی بدون توجه به اون دو نفر از اونجا م  مارستان،ی اسم ب

 : زنمی م ادیفر شه،یکه تماس وصل م  نی . همرمیگی بشم شماره مژده م نمیماش

پاک دامني حرف   ی سال که تو  ی ! نمونه و اسطوره ؟یدار ی_عجب دوست نجيب و پاک
 !زنهی اول رو م

 

 :چهیپیم  یگوش ی تو شیمتعجب و عصب ی صدا



 نگاه آلوده به عشق 

 
196 

 

 ! ؟یگیم یچ  نمیشده باز، درست حرف بزن بب ی_چ

 

 ...مارستانی ب ی ایب ی درستش رو بشنو ی خوای_م

 

. با سرعت سمت  شمیم نم ی. سوار ماشکنمیتماس رو قطع م مارستانیگفتن اسم ب با
. فکر  دی لرزی هام از خشم م. دست کوبمی . مشتم رو محکم به فرمون مرونمی م مارستانیب

تموم   دمی واقعا دوستم داره. چرا نفهم کردمی . چقدر من احمق بودم فکر ممی کرده من هالو
 !...هگول زدنم بود  ی رفتارش برا

 

 39#پارت_

 

 

 * م ی *ند

 

 

  ی رو از حرص رو میهاتو بهت کارش بودم که عماد به زور داخل اتاق فرستادم. دندان  هنوز
 : دمیلب با خودم غر  ری ز دم،یهم سا 

  نی دنده! آخه احمق، ا کی خر لجباز و  کی ! یماهور؟! خر ی برم جا دیاحمق من با  ی_پسر 
! پاش رو  وونهی . عه عه، خر دیدختره جا کن نیدل ا ی فرصت بود که خودت رو تو نی بهتر
 .ادیسرت واقعا اسمي جز خر بهت نم  ی عقب. خاک تو دیکش
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سرش  ی . جلو رفتم. باالدم ی کش ی ماهور به خودم اومدم. پوف کالفه ا ی ناله ا ی صدا با
 :ستادمیا

 _خانوم! خانوم! 

 

. دستش رو باال  زدی م ج یروش بود که هنوز گ یهوشیهاش رو باز کرد. اثرات بچشم  باالخره
 : دیسرش گذاشت، نال ی آورد رو

 حالم بد!  کنه،ی _سرم درد م

 

 .یشیم ی . خوبستین یزیچ  ،ی که خورد ی_بخاطر شربت خواب آور

 

 : زدی لب م ریرو با تعجب دور اطراف چرخوند، متح نگاهش

 ! کنم؟ی م کاری چ نجایکجاست؟! من ا نجای_ا

 

 هام داد:رو به چشم  نگاهش

 ! من.. من...ن؟یهست ی_شما ک 
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ذهنش تجسم شده، لب هام رو   ی به لکنت افتاد و سکوت کرد. حتما اون اتفاق تو کدفعهی
هام که گوش  دیکش یغیهاش گرد شد، چنان جچشم  کدفعهیبزنم اما  ی فاصله دادم تا حرف

 خودش جمع شد.  ی کر شد. مالفه رو با وحشت چنگ زد و تو 

 

 ی هام رو جلو بردم برا!.. دست ؟ی نبود ازم بخواه  ی ا گهیخدا بگم خفه ات کنه، کار د عماد
 یشخص غیج ی آروم کردنش که همون موقعه در اتاق با شدت باز شد. پشت بندش صدا

رنگ که  یاون دو جفت چشم مشک دنیباعث شد، سرم رو به طرفش برگردوندم. از د
 ...دی دلم ناغافل لرز زد،یخشم توش موج م 

 

  نیبه طرفم اومد. نگاهش رو ب یو عصببلند  هاش بودم. با چند قدم که قفل چشم  یحال در
 : دی من و ماهور چرخوند، مبهوت پرس

 ! د؟یکش غیکه ج ی کرد کارشی_چ

 

کلمه ازش خارج نشده بود که به  ک یصداش به خودم اومدم. لب هام فاصله دادم هنوز  با
شروع کرد   ی. رگباردی بهم کوب یدر پ یو کم جونش پ فی ظر ی هاسمتم هجوم آورد. مشت 

 ن: به حرف زد

ها؟! مگه تو از خودت مادر و خواهر   ،ی کردیم کارشیچ  یداشت یعوض شعوری _با توام؟! ب
 اتاقش؟!  ی ایبه تو اجازه داده ب یسراغش؟! ک  ی تنهاست، اومد نجای ا ی ! فکر کرد؟یندار

 

 بدم...  حیتوض نی_بذار
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 ادامه داد:  غشیج غینذاشت حرفم رو کامل کنم، با همون تن تند و بدش به ج یحت

. جواب بده  رهیمی االن داره از ترس م دم،ی! خودم د؟ی بد حیتوض ی خوای رو م یچ ی_عوض
 نه؟! شه،ی سرت نم یچ ی ! تو ه؟یکشی! تو خجالت نم؟ی کرد ی م کارش یچ یداشت

 

به   یحرف دادی . اجازه نمگفتی م استخویم یبرده بود از زبونش، همون جور هرچ مات
مچ   یرو بدجور بهم چسبوند. عصب هام یآخرش س  ی از خودم دفاع کنم. جمله ا ارم،ی زبون ب

 هر دو دستش رو سفت گرفتم: 

 .یگیم ی خوای م یدهنت رو ببند. هر چ قهیدق هی_

 

  کی فاصله نزد  نیا ی گرد شده از ترس سکوت کرد. تو ی هاو محکمم، با چشم   ی جد ادیفر با
هاش رو دو برابر کرده بود. نگاهم  چشم  ی بایبلند، ز  ی هابود. اون مژه  بایهاش زچقدر چشم 

 ی خورد رو  زیپهن و کوتاهش ل ی هاش و ابروهااز چشم  دی صورتش چرخ  ی اراده تو یرو ب
 ثابت موند. کشیبار ی و لب ها کی دماغ بار

 

 نگاهم رو از صورتش که االن از خجالت سرخ شده بود، برداشتم. ی! کالفه و عصب

 

  خواستمیوقت نم  چینبود. ه  ی دختر چی ه نشونی داشتم اما ب ادیدوست ز امی زندگ  ی تو
دختر   نی هام اچه مرگم شده بود، داشتم با چشم   دونمی کنم. نم یدختر چیه ریخودم درگ 

 !.  گفت؟ینگاه سرکش چه م نیضربان تند قلبم و ا نی. ادادمی رو قورت م
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به صورت   یزده رو رها کردم. ازش فاصله گرفتم. دست خی رو که احساس کردم  هاشدست 
 اتاق گرم شده بود.  ن یچقدر ا دم،یتب دارم کش

 

 نگاهش کنم، خطاب بهش گفتم:  کهن یا بدون 

  یتونیخانوم! م چسبه،ی به من نم یکه گفت ی زایچ  نی تا وجدان!. ا رتی ! از غمِ ی حال ی_همچ
 براش افتاده!. یکه چه اتفاق یاز خودش بپرس

 

  ی . مردارمیباعث شد، نگاهم رو باال ب ی خنده مردونه ا ی ازش بودم. که صدا یحرف منتظر
 صورت همون دختره خم کرد بود:  ی سرش رو رو

 . به من نگاه کن! شهی ! تو؟! باورم نم؟ی دیکش ی_تو خجالت

 

ادامه   نیبود. مرد سرش رو به طرفم برگردوند، با خنده، تحس  نیدختره هنوز سرش پا ناو
 داد: 

 ببوسمت.  امیب دی ! با؟ی _پسر چه کرد

 

 ام زد:شانه  ی رو ی بودم که ضربه ا جی . گدیبرد که به طرفم اومد، صورتم رو بوس ماتم

  مویافاقه نکرد، هزار راه رفت  یول می کرد ادهیکوتاه کردن زبونش  پ ی برا یبگ ی_هر روش
 . میما از اون ناتوان و عاجز بود ی که همه ی کرد یتو کار ن،ی . آفرمیجواب نگرفت

 

 _صدرا! 
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 : دی پر حرص اون دختر، خند ی در مقابل صدا  صدرا

 !  ؟ی کنی _جون، صدات در اومد. چرا نگام نم

 

 : دی توجه به حرفش به طرف ماهور رفت، صدرا دوباره خند بدون 

 من رو!  ن ی، بب_مژده 

 

  ینکرد. صدرا با خنده سر ییاسمش مژده بود. اعتنا  غویج غیدختر ج نی !.. پس امژده
 تکون داد:

 داره؟!  کاری آقا باهات چ  نیا  نی_مژده با تو بودم، آآ!... حداقل بب

 

 40#پارت_

 

 

 

 

. در  دهینشون م  یچه عکس العمل نمیچرا برام مهم بود بب دونمیدوختم بهش، نم چشم
هر   یداشت ول د یترد دونمینم ای دیکشی . انگار خجالت مستادیماهور بود که ا یچند قدم
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به حرف صدرا نکرد. خودش رو   یی وجود اعتنا نی. با ادمیچه بود، مشت شدن دستش رو د
 . لرزوندیکه ترس و وحشت تموم تنش رو م  ی. به ماهورسوندقدم بلند به ماهور ر کی با 

 

شد.  یکجوری باال رفت، دلم  هی هر دوشون از گر  ی نش حلقه شد. صدا که دور ت هاشدست 
کردن اون دو نفر مخصوصا   هیچرا نتونستم گر  دونم ی گرفت. نم یروح و روانم رو به باز

 ابروهام گره خورد.. ی رو یمژده رو تحمل کنم. اخم

 

 شده بود، دلم لرزوند:   یو بغض قاط هیکه دو رگه از گر  یآروم مژده در حال ی صدا

. بخدا  ست ین یچیمن و، ه  نیبوده تموم شده. بب ینکن. هر چ هیقربونت برم گر  س،ی_ه
 !. ستین یچیه

 

... یاتاق ی تو  دمی_اون زن... گولم زد... به کلک بهم... شربت خواب آور داد... بردم باال... کش
 ...  خواستیاون مرد... اون مرد م

 

و   ری. مژده رو متح آوردیبا هق هق به زبون م   دهی بر دهیماهور که کلمات رو بر  ی صدا
هام ثابت موند. نگاهش با  به چشم  رهیوحشت زده کرد. سرش رو برگردوند و نگاهش رو خ

 .دیکشینقشه قتلم رو م ییکجورایشده بود،   ینفرت و خشم، بهت قاط

 

و من اون مرد   کنهی ر موردم اشتباه فکر مچرا خواستم به اون دختر بفهمونم که د دونمینم
 . صادقانه لب زدم:رمی هام رو بگچشم   کهن ی . بدون استمین
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متوجه شدم که بهش  ی. اتفاقستمیو نارو زدن ن  ی اهل نامرد ِم،یحال  ی_گفتم بهت همچ
بود اما به تنم راه ندادم بذارم بهش  یقصدشون چ دونمی بشه، نم هوشیشربت دادند تا ب

 رفتم دنبالش و سر بزنگاه نجاتش دادم.   نیهم ی بزنن. برا یبیآس

 

گرفت. انگار   یرنگ شرمزدگ  یکنه. نگاهش به آن دی ماهور حرفم رو تاک کهن یا بدون 
 که تموم وجودم رو هدف گرفته بود. ییهویشده بود از اون نگاه، از اون نفرت  شمون یپ

 

تا خودم رو   ستادمیبود اونجا وانم گهید یشده بودم، اگه هر ک  یطور نیچرا ا  مدونینم
برام مهم   بهینفر غر کی بار   نیاول ی . اما برارفتمی م گفتم،ی سرم م ی بهش اثبات کنم، فدا 

 بود و خواستم خودم رو بهش اثبات کنم..

 

مبهوت به بود، مات و  دهیلب هاش ماس  ی . لبخند رودمیرو به سمت صدرا کش نگاهم
ماهورند. دستم رو طرفش دراز کردم،   کارهیچ نایا  دونستمینم کهن یماهور زل زده بود. با ا

 ادامه دادم: 

 برم. د ی کارم دارم، با ی_کم

 

 دستم رو فشرد:  یکالفه و عصب ج،ی اون حرف ها، گ دنی مکث از شن یکم با

 ! یلیخ ،ی مرد یلیخ ،ی نجاتش داد ی د ی _دست درد نکنه. ممنونم به موقع رس

 

 . خداحافظ.نی . مراقبش باشکنهی نم ی_اونم مثل خواهرم، فرق
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 : دمیمژده رو شن خجالت زده   ی سمت در رفتم اما قبل خروجم صدا به

  مشید ی د ی. اومدم اون جورمی هست باهم دوست یمدت کی . من و ماهور دی_ببخش
 !؟ی .. آقا دیبهتون.. بازم ببخش گفتمی م دیگفتم که نبا ی زایچ  کیشدم    یعصب کدفعهی

 

 یلبم آورد. ول ی رو ی محو ی مظلوم و آروم بود که ناخواسته لبخند قدرن ی. لحنش استادمیا
دختر، ببند   کی در مقابل  ی دی ضعف نشون م یيکدفعه به خودم تشر زدم، چته پسر؟! دار

 ... ی وا داد یطور نیگفته بهت که ا ی رو.. مگه چ شتین

 

  دیدختر گره خورده. نبا ک یبار نگاهم به  کی جنبه بودم. حاال  یقدر ب نیاز خودم که ا کالفه
 ... شدمیسست م  یطور نیا

 

 کهنی .. بدون ا رهی حالم رو دوباره به دست نگ  فته،یهاش ننگاهم به چشم  کهن یا ی برا
 دم:برگردم، خشک و سرد لب ز

 .مم ی_اشکال نداره، ند 

 

کنم. متعجب   دای از اتاق خارج شدم. نگاهم رو چرخوندم تا عماد رو پ عی بند حرفم سر  پشت
کجا   ستیدلم شروع کردم به غر زدن"کله خر احمق معلوم ن ی پشت در نبود، تو کهن یاز ا

. نه  رفتیماهور م  ی قربون صدقه ا  ختیری رفته، نه به اون فاز عاشقانه اش که برام اشک م
 ".. ن یزم ری رفته ز شدهبله االن که محو 
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  * * * * * * * * 

 

 *ماهور* 

 

 

قلبم از ترس به طرز    د،یلرزی و حال تهوع هم داشتم. تموم تنم م کردی درد م سرم
. خودم  رفتیهام کنار نمچشم  ی اون مرد از جلو ی لحظه چهره  کی. دیتپی م یوحشتناک

 . بغل مژده جا دادم.. ی تو شتریب

 

 تموم شد.  ی_قربونت بشم، آروم باش. تموم شد. همچ

 

 _اون.. اون مرد...

 

. دوباره هق هقم باال رفت که مژده نوازش وار دستش رو کمرم  دیلرزی از ترس م صدام
  ی هنوز اون مرد جلو یچطور آروم باشم؟! وقت یول کردی حرکت داد و دعوت به آرامشم م

کرده تا تنها بشم   نیها کم ک ی نزد نی ن مرد هماو کردمی هام زنده بود. احساس مچشم 
 سراغم... ادیب
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 امیزندگ  ی وقت تو چی. هکردی ترس و وحشت وجودم رو داغون و مچاله ترم م هنوز
و آشفته   شون یرو تجربه کردم که کابوس ذهن پر ی زیبودم. من امشب چ دهینترس قدرن یا

 دمیباهام داشت که کش یچه دشمن شناختم،ی.. چرا من؟! من که اون زن رو نممونهیام م
 به اتاق و به اون مرد سپردم؟!.. 

 

رو مخاطب قرار داده بود با   یصدرا که شخص  ادیفر  ی اون اتفاق بود که با صدا ریدرگ  ذهنم
صحنه روبروم، تنم سست شد و   دنیمژده برداشتم. با د  ی ا نهیس  ی بهت سرم رو از رو

 خشکم زد...

 آلوده به عشق: نگاه

 41#پارت_

 

 

 

 : دیغر یصورتش م ی منقبض شده تو یبود. با فک  ستادهیا رطاهایام ی جلو صدرا

آره؟! داداش خوش    لرزه،ی چطور از ترس داره م شی نی! بب؟ینیرو بب یکه چ  نجایا  ی _اومد
دختر هم   ک ی   تیباز کجا سرش گرم بوده، حواسش نبوده که مسئول ستی ما معلوم ن رتیغ

 باهاش بوده. تو چطور...

 

 داد زد: ینذاشت حرفش تموم بشه، عصب رطاهایام

 باد کرده؟!  ی_رگت واسه ک 
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انگشت اشاره اش رو به طرفم نشونه   ر،یرو از صدرا بگ نشیخشمگ ی هاچشم  کهن یا بدون 
 گرفت: 

 ها؟!  ،ی ستادیکه برادرتم وا یمن ی کثافت، رو نی دختره! واسه ا نی ! واسه انی_ا

 

من نشونه گرفته   ی با من بود؟! انگشت رو رو دمی! به من؟! درست شن ف؟ یمن گفت  کث به
ا سرعت به  ک نگران حالم شده و اومده. اشک ب کردمی بود؟! قلبم فشرده شد، چه فکر م

 شد. ری مبهوتم هجوم آورد، سراز ی هاچشم 

 

 نشوند:  شیهالب ی رو  ی شخندین صدرا

خودت سرپوش   یعرضگ یب ی حرف ها برا نیبا ا ی خوای م ست،ین یشتری ب ی_از تو انتظار
بود، حواست رو  تیکم حال کی ! اگه ی! خودتم قبول نداریتیمسئولی ! نه، تو بیبذار

  ست یقرار ن اد، یبه کنار حاال ازش خوشت نم نای. افته یاتفاق براش ن نی بهش تا ا ی دادیم
 بچسبون که اهلش باشه نه ماهور!  یکیها رو هم ببر به   وصله نی. ایرو بارش کن یهر حرف

 

 زد: یپوزخند عصب رطاهایام

  ی خوبم اهلش هست! کجا ست،ی! اهلش نکنه؟یداره دفاع م  ی_داداش من رو باش؟! از ک 
برم تولد، دستش   نی خدا خواست که من با ا یعن یش مردا رو گول زدنهِش. کار نیا یکار

  نی . نگاه به انیبرام رو بشه. همتون رو خام کرده. خام اون چهره به ظاهر معصومش شد 
 گر و مکاره!.  لهی پا روباه ح هیخودش  نی غش و ضعفش نکن. ا لماش،یف
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بلند و   ی هاکه هاج و واج مونده بود از کنارش رد شد. با گام  ی بند حرفش، صدرا پشت
دستش   کیکه تنم بود رو با   مارستانیرنگ ب ی لباس صورت قهیبه سمتم اومد.  یعصب

 .خوردمی نم یتکون چیچنگ زد. هنوز شوکه حرفش بودم. مثل چوب خشکم زده بود ه

 

هاش که بلند شد. دست  هم انگار شوکه شده بود که تازه به خودش اومد. هينش مژده
اون   ی برا کردی رو ازم جدا کنه، جلو اومد. تقال م رطاها ی قصد داشت دست چنگ شده ام

 ی هادست قدرتمند کجا!.. منم همون جور مات چشم  نی مردونه اما زورش کجا ا ی پنجه 
 .سوزندی وجودم رو فقط م ی همه  رحمانهی مرد بودم که ب نیا

 

 هوا رفت:  غشیعقب هلش داد که ج مژده با دستش به  ی تقالها وسط

 _برو کنار! 

 

 ! یشعوریب یلی_خ

 

با هق هقم با    نمیلرزون، سنگ ی ام خم کرد. نفس ها ده ی صورت رنگ پر ی رو رو صورتش 
وجودم رو... کاش  ی همه سوزندی شده بود، م یدرهم و قاط شیو عصب  نیسنگ ی نفس ها

 ! کاش!خوردمی اون شربت رو نم

 

لب باز   یکرد. وقت رانی که داشتم رو و ی دیذره ام کی نگاهش همون  ی و خشم تو نفرت
 به زبون آورد: یوحشتناک تی کلماتش رو با عصبان یرحمی کرد و با ب
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به خودم بدم. اما تو   یحال هیسرش با الناز گرِم، بپرم برم   رطاهایحاال که ام ی_با خودت گفت
. امشب چه  رسوننی به گوشم م ینجا آبم بخوراو  یکه بدون ی حرف ها بود نی احمق تر از ا

ام از راه   گهی د یکی تازه  ،یباش  ی! با اون مرد که نتونست؟ی بود، بدجور ضد حال خورد یشب
 رونده از اونجا مونده.  نجای. از ا دیرس

 

کلمات تلخ   نیا  دنی لحنش، شن نیدرد داشت ا یشده بودم ول  جیاز حرف هاش گ کهن یا با
. من  ومدی در مقابلش. نفسم باال نم آوردمیداشتم دوام م یچطور دونمیو سوزانش.. نم

  ک یمثل   زینفرت انگ ی حرف ها نیاون مرد نابود نشدم اما با ا  ی هادست  ی اگه امشب تو
 .کردیو نابودم م دیَدری روح و روانم رو داشت م یدرنده و وحش وونیح

 

تکان داد،    میاز تأسف برا  ید. سراشکام تموم صورت رنگ رو و رفته ام رو پر کرده بو شدت
 ادامه داد: زشیبا پوزخند تمسخر آم 

بهت    یحس چیه کهن یبدم با ا امی شانس دوباره به خودم به زندگ   کی _با خودم گفتم 
رو خراب   ی!. اما امشب همچ یعوض   ی بهت فکر کنم به تو! به تو خواستم ی م ینداشتم ول

 .خوامی رو نم گرید یک یخورده   نه بهتره بگم شانس آوردم چون من دست  ،ی کرد

 

کَند به  قلبم رو مي  هیتک کی دستش بود و با هر کلمه ازش  ی تو ی چاقو کی مثل   کلماتش
! اشتباه به گوشش رسوندن! اشتباه برداشت کرده! ماجرا اون  دهیقصد کُشت! اشتباه شن

 بود. دهیکه شن ست ین یجور

 

  گفتمیبزنم. اگرم م یدفاع از خودم حرف ی رو گم کرده بودم و نتونستم اون لحظه برا صدام
 من و باور نداره!. گهید ها،ده یشن  نیمرد با ا  نی! اکرد؟ی باور م
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 قلبم رو کند و نابودم کرد:   هیتک نی آخر

 حسرت؟!  یفهمی م  ،یداشتنم رو به حسرت بکش د یبا ی ا_تا هر وقت زنده 

 

هام رو بالشت نشست. چشم  ی ا ضرب به عقب پرت کردم. سرم که روبند حرفش ب پشت
.  ختندیریچشمم فرو م  ی بسته، قطره ات اشک از گوشه ی هابا درد بستم. با همون چشم 

بکشه؟! من هر چقدرم اشک   رونیمنو ازش ب ستی کس قرار ن چیکابوس بود که ه کی  نیا
 یکه حت ی و تلخ شدم. مرد رحمی مرد ب  نیکم!.. به حال مني که عاشق ا  زمیبه حال خودم بر 

 روم گذاشت و رفت... ی کرد و جلو فیشده و تهمت پشت تهمت رد یچ  دینپرس
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. مژده و  کردی حالم رو بدتر م د،یرسی هر سه نفرشون به گوش هام م جر و بحث  ی صدا
کار رو   نی ا ی کنن که سوتفاهم شده. بخاطر چ یحال رطاهایکه قصد داشتند به ام ییصدرا

 بهم فرصت بده؟!  خواستیبخاطر حرفش که م کردندیم

 

از  زدی حرف رو م نیا  گهیوقت د کی بهم فرصت بده. اگر    خواستیم  دمی درست شن نمیا
برام مهم باشه!   رطاهایام گهید  دینه، مهم نبود! نبا  گهی اما االن د مردمیم دنش یذوق شن



 نگاه آلوده به عشق 

 
211 

 

که نگاهش   ی مرد نیا  ی مرد بلرزه! برا نی ا ی اگه بخواد برا رمیگی دل و قلب رو م ن یا ی جلو
 .شهینم دا ی توش پ یزیتمسخر چ ر،ی تحق فرت،و تموم جمالتش جز ن

 

عشقش   شه یبا تبر ر  رحمانهیطور ب  ن یا یمرد بلرزه وقت نی ا ی برا  گرید ی حاال دلم بار چطور
 روحش ُمرده!.جسم که   کی باقي نمونده جز   چی دلم قطع کرد. االن از من ه ی رو تو

 

رد اشک هام رو  نشستم،ی تخت م ی که رو یهام رو باز کردم. در حالآن چشم  کی  ی تو
حال خراب و داغون   نیباشم. چقدر سخت بود با ا ی از االن به بعد قو دی پاک کردم. با

 لب باز کردم:  یمحکم بودند. به سخت

 !ن؟یکنیبحت م  نیدار ی. واسه ک دی_تمومش کن

 

سه نفرشون گذروندم که دست از بحث گرفته بودند، به طرفم برگشته    نیرو از ب نگاهم
 گذاشتم: امنهیس  ی صدرا و مژده ثابت موند. دستم رو  ی بودند. نگاهم رو

رو   نایگر، . ا لهیروباه ح ک ی  فم،یدختر کث هیگفت؟! گفت من    یچ دنیمن؟! مگه نشن  ی _برا
  گهید کباریرو  ی که داد یفرصت ا یبرگردد! ب ایمن خوبم! ب نیگیبهش م نی بازم دار نی دیشن

چون   کشمی ! مست؟یآخرش گفت، گفت حسرت بکشم. حسرت هم بد ن  نید یبده. نشن
 .دمی تاوان عاشق شدنم رو پس م

 

 _ماهور!  

 

 ادامه دادم:  یحرف زد، باال آوردم. عصب نیمژده که وا رفته ا  ی رو به نشونه سکوت برا دستم
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 بره!  نی. بذارخوادی که منو بخواد، نم یزنی ه مچون ی! تموم شد! داره؟ی_چ

 

 نگاهش کنم. خطاب بهش لب زدم: کهن ی برام درد آور بود. بدون ا کهن یا با

 فقط برو.   رطاها،ی_برو ام

 

 :دی به گوشم رس شی عصب ی خنده ا تک

هست بگو تا دو   یزی. تعارف نکن اگه چمیبه خانوم بدهکار شد  م یزی چ کی _نه بابا، انگار 
 کنم.  متیتقد  یدست

 

 : دی به گوشم رس زشی هم فشردم، دوباره همون لحن تمسخر آم ی رو رو هامچشم 

اشتباه فکر   رمیرو گوش کنم؟! نخ نایا ی تو و درورها افهی ق سمیوا نجا یا ی _چه فکر کرد
آدم پخمه    کی گوش هام مخملي، با   یبود که فکر نکن نی بخاطر ا نجای! اگرم اومدم ا ؟ی کرد
 واسم ارزش نداشت.   زشیپ کی   دیپوسی و م افتادیتخت م ی وگرنه اگه جنازه اتم رو یطرف

 

که از جا پروندم. اشک   دیبند حرفش از اتاق خارج شد و در رو چنان محکم بهم کوب پشت
  ی هام حمله کرد اما با تموم توانم جلوش رو گرفتم. عشق هر چقدر هم قودوباره به چشم 

  دی . از امشب بارمیمرد نم نیوقت طرف ا چیه یول خورمی باشه به زانو بندازم، تا م  و ُپر زور
 و مستحکم!... ی قو  یلیباشم. خ ی قو
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  * * * * * * * * * 

 

 *عماد* 

 

 

آغوشم گرفته بودم و  ی بد بود. حاال که تنش تو یلینشسته بودم. حالم خ مکتین ی رو
  شیاون اتاق جا مونده بود پ ی تر شده بودم. دلم اون باال تو قراریلمسش کرده بودم، ب 

 ماهور!. 

 

بدجور   شمی م وونهی دارم د ایهاش.. خداتنش، دستش، موهاش، لب  کردمی حسش م هنوز
طاقت   یطور ب  نیکه االن ا  گرفتمی خودم م ی اون موقعه جلو دی هواش به سرم زده بود. با

 . شدمینم

 

محکم به پس گردنم زد. چون حرکتش   یشخص کدفعهیبه موهام زدم که  یچنگ کالفه
 گفتم:  ضی با غ م،یند  دنیسرم رو برگردوندم با د یبه جلو خم شدم. عصب  یبود کم  ییهوی

 ! ؟ی _مرض دار

 

  مکتین ی لبه  ی که دستش رو پشتم و رو یتفاوت از لحنم، کنارم نشست. در حال یب
 گفت:   ذاشت،یم
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  یجور نی. آدم رو ازدمتی م شتریب دی زدم وگرنه با ی کی_حقت بود. برو دعا کن که دل رحِم 
من   کردیبود دوست ماهور با اون زبونش به قتل برسونم. فکر م  کیحچل، نزد ی تو ینداز

 بال رو سرش در آوردم. نیا

 

 خودش زودتر گفت:   لب باز کنم از ماهور بپرسم، کهن یقبل ا دمیکش ی کالفه ا پوف

  یخوب نی به ا ت ی! موقعیخر یلیعماد خ یبود. ول دهی ترس کمی_ماهور حالش خوبه، فقط  
 .شدی کارت، صدرصد عاشقت م ن ی . دختره با ای رو از دست داد

 

 فرستادم: رونی رو پر فشار ب نفسم

 !الیخی . بشدی_نم

 

 ! گه؟ی_خر د

 

 لب باز کرد:  می ند  کدفعهیکه  م یدو سکوت کرد هر

 مژده!  ن یا گمی_م

 

  می شده نگاهش کردم. از ند زیر ی هاشد. به طرفش برگشتم و با چشم  یکه طوالن مکثش
 : دیپشت گردنش کش ینگاهم، با خنده دست دن یدختر حرف بزنه. با د  کی بود از  دیبع

 ! ه؟ی_چ
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 ! ؟یگفتی _خب م

 

 اومده تولد؟!  یپروندم. حس بزن ماهور با ک  یهمون جور یزی چ  کی بابا،  یچی_ه

 

 ! ؟ی_با ک 

 

 ! رطاهای_ام

 

 ! ؟ی_چ

 

 اش رو خاروند، در همون حال جواب لحن متعجبم رو داد:  چونه

بردم. خالصه آدرس   مارستانیبهم زنگ زد که ماهور کدوم ب  ن یآو ،ی ماهور بود ی _تو که جا
.  دمیاومده. ازش پرس یبا ک بدم، دوست پسرش نگرانشه. من خودم برام سوال شده بود  

که   یقبال با الناز نامزد بوده. همون  رطاهایام نیا کهن یام گفت ا  گهی د ی زایچ کی البته 
 که موهاشم بلوند بود؟!... دهی ! همون لباس سفش؟ی دیامشب تولدش بود. د
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ذهنم   گفتی کلمه به کلمه م می ! مو بلونده؟!. ندده؟ی ! لباس سفرطاها؟ی ! نامزد امالناز؟
که پشتش هزار جور سوال و   دی کش میرو به ترس ی زای همون جور در حال پردازش بود. چ

 .. موندی جواب م یکه ب ییچراها

 

بود. همون   دهیماهور نقشه کش ی بود که برا یالناز همون زن  دمیکه رس یزیبه تنها چ اما
 زدی چهره اش آشنا م دمش،ید  یبودمش. آره خودش بود. وقت دهی دربند هم د ی بود که تو

 ...ومدین ادمیاما اون لحظه به 

 

  ری. با فک منقبض شده ز دمیکوب امگه ی ام رو محکم به کف دست ددست مشت شده  یعصب
 :دمی لب خش دار غر

 . دمیرسی همونجا حسابش رو م دی ! باشی_خودش بود. خود عوض

 

 رو؟!  ی! حساب ک ؟ی_چ

 

هام از خشمم قرمز  چشم  دونستمی . مدمینگاهم رو بهش کش یچشم ری ز می ند ی صدا با
 :د ی جا خورد. متعجب خند یشده بود. کم

 ! کنمیم سیخ جان ینگاهم نکن، بخدا شلوارم هم ی _اون جور
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 بود، الناز بوده.  دهیماهور نقشه کش ی که برا ی_اون

 

به طرف   ذاشت، یزانوهاش م ی که دو دستش رو ی. در حالدندیجفت ابروهاش باال پر  دو
 صورتم خم شد: 

 !؟یکنی الناز بوده؟! اشتباه نم ،ی_مطمئن

 

 : دمیتکون م یسر

 کار رو کرده؟!  نی بفهمم چرا ا دی_آره، خودش بود. فقط با 

 

 :گهیبا حرص م داد،ی که دستش رو تکون م ی. در حال دیکش ی نشست، پوف بلند صاف

  گه، یحسادت زنانه بوده د کی !  نیپا ایخرت! بابا ب ی رو یستدرستش کن، باز تو نش ای_ب
بابا   ی حال کنه! ا زه،یخورده کرم بر  کی ماهور هم خوشگل هم با نامزد سابقش، گفته  ده ید

دخترا   ی نه! بابا هست! همه  ایحسود   ینیدختره بب نیدنبال ا یفت یراه ب ی حاال بخوا
 . ی شد چیکرده، تو هم سه پ یغلط ه یه! ولش کن حاال  یمثل بق  نمیحسودا، ا 

 

 یغیج ی ازش بگذرم. صدا  یسادگ  نی. به همدادمی به نطقش گوش م یجور عصب همون
بود، قلبم رو بدجور مچاله کرد. اون لحظه حالم از ماهور   دهیهوش آمدنش، کشکه بعد به 

بود، چقدر   دهیکش غیم گوشم جبا اتاقش داشتم اما انگار د ی ادیفاصله ز کهن یبدتر بود. با ا 
 که نتونستم کنارش باشم و آرومش کنم. ردمخودم اون موقعه لعنت ک 
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نره با ماهور   ادشیتا عمر داره   کنمی م ش یاز الناز بگذرم. محاله؟! کار ی راحت نیبه هم بعد
 کرده.  کاریچ

 

 :دی موهاش کش ی تو ینگاهم چقدر ترسناک بود که با خنده دست دونمینم

که   یشکل  نیا  ،یرنگ چشمات وحشتناک نیبا ا ی ! تو همونجورگهینگام نکن، د یلی_عزرائ
 .فتمیترسناک م لمیف  ی خون شام تو نی ا ادی یشیم

 

 .  ستادمیا  صاف

 _خب ادامه بده؟! 

 

 _من غلط بکنم ادامه بدم.

 

 . بگو بازم؟!  فتیاز تعر  بردمیم  ضی _چرا، داشتم ف

 

 کرد:  ی خنده ا تک

 زدم. برو هر...  یزر هیمن   ال،یخی _عماد ب
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لبخند   کدفعهی شد.  دهیکش ی ا  گهید ی رو نگفته بود که نگاهش به جا  شیجمله بعد  هنوز
به همون طرف که   امی مثل جن زدها بلند شد با گفتن االن م عیتر شد. سر ضی لبش عر ی رو

 شده بود، رفت.  خی نگاهش م

 

 پسر خل شده... نیکه کرد، دهنم باز موند. ا  یکردم که با کار بشیتعجب با نگاهم تعق با

 

 

  * * * * * * * * 

 

 * م ی *ند

 

  دمش،یچرا دوباره د دونمی لحظه نم کی چطور خودم بهشون رسوندم.  دمینفهم اصال 
دوباره باهاش   خواستمی . فقط مدمیرو خودم نفهم کارم لیعقلم رو ازم گرفت. دل اریاخت

. سرم رو به طرفش  گذاشتمیاز کنارش م یبهش زدم. در حال یمحکم ی حرف بزنم. تنه 
 برگردوندم:

 خان... دی_ببخش

 

  ریکه ز یشدم. مژده در حال  رهی بهش خ یجمله ام رو ادامه ندادم. با تعجب ساختگ هیبق
که  دادی ابروهاش نشون م ی رو باال آورد. اخم رو سرش یبغل ماهور رو گرفته بود، عصب

 مبهوت لب زد: دنمی آماده حمله است. اما با د
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 ! ن؟ی! هنوز نرفتنی_عه شما 

 

  ستیهمراهتون هست؟! ن  لهی که حواسم نبود به شما خوردم. وس رفتم ی _چرا داشتم م
 دارم عروسک. بشمار سه رسوندمتون خونه.  نیماش کی . نی تعارف نکن

 

 زد: یناز لبخند

 .  میصدرا اومد   نی _ممنون. با ماش

 

 _برادرتونن؟! 

 

 _صدرا! نه بابا، خدا نکنه! پسرعمومه.  

 

 !  ؟ی_آها، ماهور خانوم خوب

 

شونه مژده بود با   ی که رو ی بسته، سر ی ها. با همون چشم اوردیسرش باال ن  یحت ماهور
گفت. مژده با خجالت و خنده،   یلب اهوم ریز  اومد،ی و انگار از ته چاه م نیغمگ ی صدا

 گفت: 

از اون اتفاقم شوکه شده. بجاش من ازتون   ست،ی خوب ن ادی. حالش زمیآقا ند  د،ی_ببخش
 ممنونم ازتون.   ای دن هیکنم  یتشکر م
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 دم:کر شیکه از تشکرش بهم دست داد و مخف یذوق با

 مثل شما داره غصه نداره. ی. تا دوستنینگران نباش شهی نکردم. ماهور خوب م ی_کار

 

 .دهی ترس یلیامشب خ  دوارم،ی_ام

 

 ! ن؟ی بگ ادیاز دستم برب ی_اگه کار

 

 _نه ممنون. 

 

  نی. باز خواستنی باش ششیدنبالتون ببرمتون خونه ماهور که پ  امیب نی _مثال خواست
 بشمار سه اومدم.  ن،یبهم زنگ بزن  هیبرسونمتون. فقط کاف  ن،ی برگرد

 

قفل   ریبود، درگ  نیشلوارم در آورد، سرم پا  بیاز ج لمی که هم قدمش بودم. موبا یحال در
 بودم تا الگوش رو بکشم. ادامه دادم:

 . فتهیشماره ام ب  زنمی. تک منی _شماره تون بگ

 

. نگران از  کردی گرد شده نگاهم م ی هاشد. سرم باال آوردم. با چشم  یکه طوالن سکوتش
 : دمی حالش پرس
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 شده؟!  یزی_چ

 

 خجالت لب زد:  با

 _نه.

 

 ات؟! _خب پس شماره 

 

 44#پارت_

 

 

 

 

شماره رو    عیشماره اش رو گفت. سر  د یمکث و ترد  ی. با کمدیمنتظرم رو د  ی هاچشم  یوقت
 کنم، لب زد:  ینتونستم ازش مخف گهیذوق د  نیا یزدم و گرفتم. در حال

روز...    ایشب باشه   کنهیهر وقت هر ساعت، فرق نم یمنه! تکم بهم بزن ی شماره   نی_ا
 .شتی بشمار سه اومدم پ
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 دادمیرو هل م  می که گوش ی مطمئن شدم بوق خورده. تماس رو قطع کردم. در حال یوقت
پارک   مارستان ی در ب کیکه نزد نجایکه از هم دمی شلوارم، با ابروهام به پژو سف بیج ی تو

 کرده بودم، اشاره کردم:

 دنبالت.  امی عروسک م نیبا هم نی_بب

 

 انداخت:  نم یبه ماش یکوتاه یبه صورتم زد، نگاه یکمرنگ لبخند

 ! ن؟یرسیبهش م  ی. مشخِص حسابزنهی هم برق م  نجایعروسِک! از هم  نیگی _بله، درست م

 

جلو دادم. شروع کردم به  یرو کم  امنهیبودم. س نم یکه عاشق ماش یمن فش، یتعر  نیهم با
 دادن:  نمیکردن و پز ماش یوراج ف،ی تعر

که  ی. گاهشهیم شی حسود  نم یباورت نشه، ننه ام به ماش د یعروسِک! شا  گنی_همه م
مختلف   ی به غر زدن و بهانه ها کنهی تا برق بزنه. شروع م سابمش،یدارم م ی ادیز نهیبیم

  می ند ی المپ درست کن. آ نی ا  اینديم ب ی برو نون بخر!. آ می نديم نون ندار ی . آآوردن.
از دستش   مونمیکه م نهیچی قدر صفحه برام م  نیخراب شده. خالصه ا ون یز یآنتن تلو 

خورده    دیبا  دونمی کنم، م زی رو تم نمیماش کنمیبخندم. هر وقت قصد م   ایحرص بخورم 
که   دهیکورم نشون م ی به کالغ ها یچیننه ام رو انجام بدم. انجام ندم که ه ی ها شیفرما 

 ...نایپسره من بزرگ کردم و ا نمیا

 

حرف   یلیخ  رمی مدنظر بگ کهنی بدون ا  یزده بودم که حد نداشت. همونجور جان یه قدرن یا
 کهن یا وقفه بدون  یبودم، ب ره ی . همونجور که به صورتش خزدمی االن بزنم، م دی ها رو نبا

 :دمیُجنبی فقط لب م  رم،ی نفس بگ قهیدق کی
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  کی  برمتون یدنبالتون، م امیم کروز ی . نیغصه نخور  ن، یستی! اگه بلد نن؟ی بلد ی_شما رانندگ 
تازه   نمیپشت ماش ینی. فرمونش نرم و خوش دسته، بشدمیم  ادتونیجاي خلوت  

 گفتم... یچ یفهمیم

 

  یفکم افتاد. بدجور  کدفعهی  میرفت  رونیب مارستانیکه از در ب  نیهم زنمیداشتم فک م هنوز
رفت" رو    ی شد عیسرت االغت کن، ضا ی جمله "خاک تو نیهم افتاد. اون لحظه فقط هم

 به حال خودم زمزمه کردم.

 

و آزاد    دیخری پژو منو م ییداده بود که ده تا  ه یتک یبلند مشک یشاست  نیبه ماش صدرا
 . شدمینم ع یجلوش ضا یاون جور ی دادی زودتر ندا م کمی. خدا کردیم

 

در عقب باز کرد و به سمتمون اومد. کمک کرد با    عیتا متوجه مژده و ماهور شد. سر  صدرا
 عقب نشوندن. یصندل ی مژده که ماهور رو رو 

 

 که خجالت همراه کلماتش بود، زمزمه کرد: ی. با حالتنهیبش یصندل ی رو کهن یقبل ا مژده

 . ستی حالش خوب ن  ادی. ماهور ز میبا اجازه اتون بر  می _آقا ند

 

 زدم:  ی خودم اومدم. دستپاچه لبخند به

 .نی . راحت باشدی کنم، بفرما ی_خواهش م
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 نشست. صدرا دستش رو به طرفم گرفت:  نیماش ی تکون داد. با گفتن خدانگهدار تو یسر

 ! ؟یندار ی. کاردمتی خوشحال شدم دوباره د  م، ی _خب آقا ند

 

 دستش رو فشردم: عیسر

 .نی راحت باش ن ی_قربون داداش. بر

 

که زد، حرکت کرد. در همون حال   یشد. با تک بوق نی کرد. سوار ماش ی ازم خداحافظ صدرا
هوا به   ی شده بود. دستم بلند کردم و تو  رهینگاهم رو به مژده دوختم که با لبخند بهم خ

 براش تکون دادم...  ینشونه خداحافظ

 

هم   ی هام روهام محو شد. دندان چشم  ی بودم که از جلو نی چقدر خيره ماش دونمینم
 : دمیسا

 !یاالغ یل یخ ،ی گند زد می _ند

 

 ! ؟ی بود، کرد کاری! اون چکهی مرت قای_دق

 

لب   یفرستادم. با ناراحت رونی نفسم رو پر فشار ب  کباریکنار گوشم،   قایدق  ش یزمزمه عصب با
 زدم:

 ایداره!. به نظرت بفهمه، من از دار دن هی_کار رو ولش کن. من االن دلم خوِن!. طرف بچه ما 
 ! شه؟یپژو دارم، زنم م نیهم
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پس گردنم، صورتم از درد مچاله شد. دستم پشت گردنم که  دیچنان محکم کوب کدفعهی
 :دمی غر  ی. به طرفش برگشتم. عصبدادمیکه ماساژ م یسوخت، رسوندم. در حال یکم

 تو چته امشب...  کهی _مرت

 

حرف   کهن یخوردم. باز چش شده بود؟! قبل ا  نش،یصورت خشمگ دنیحرفم رو با د  هیبق
 لب باز کرد: یبزنم، عصب

به مژده   یچ  ی کاراست. برا نی االن وقت ا  نیهم ست، ی ماهور حالش خوب ن ینیبی _تو نم
 دستمون؟!  ی کار بد کی  فتن، یبباهم  ییدو تا یگی! نم؟ی تنه زد

 

 : دمی حرص خند با

 ! نیباهاش حرف بزنم، هم گهید  کباری_نه بابا، حواسم بود. فقط گفتم برم قبل رفتنش  

 

 شماره اش ذوق زده شدم:   یادآوریبا  کدفعهی

 با کله رفتم.  کدفعهیمرغا. نرفتم نرفتم   یرفت قاط گهید قتی_شماره اش رو بهم داد. رف

 

 از تاسف برام تکون داد:  یسر

 وسط عاشق شدن تو کم بود.   نی_هم
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 _چشه مگه؟! 

 

 گفت:   ی و کالفه ا یتوجه به صورت پوکرم، با تن آروم تر بدون 

 .می بر  فتیفقط جالبه! راه ب ست،ی ن شیچی_ه

 

 ! می _حله، بر

 

که باز سرش   دادی حالتش نشون م ن یهاش رو بست. انشست، چشم   یصندل ی تا رو عماد
براش   تونهینم  طی شرا ی تو کهن یماهور، از ا  شی. دلش پکنهی م یته، داره خود خوردرد گرف

  ی برا ی دنیسراغ نوش  رهیاگه امشب ولش کنم، باز م دونستم یبود. م یکنه عصب یکنار
 خودمون حرکت دادم... ی رو به سمت خونه نیماش نیهم

 

 45#پارت_

 

 

 *عماد* 
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چند   نیا ی عصب ادیهام رو کالفه بستم. از فشار زدادم، چشم  هیتک یصندل یرو به پشت سرم
 ینميتونستم کار کهن یو ا  تشی حال ماهور، وضع دنیساعت، دستم رو مشت کردم. د

 . کردی ام م وونهی براش انجام بدم، داشت د

 

داشتم فقط وجود ماهور بود و بس!. دست مشت   اجیکه احت یزیلحظه تنها چ ن یا ی تو
مونده بود، همونم با   یازش باق یاثر کم کهن ی. با ادمیآوردم کفش رو بو شده ام رو باال 

ذره بو کامل   هیکار رو تکرار کردم که همون   ن یا قدرن ی . ادمیهام کش هیبه ر  قینفس عم کی
 رفت.  نیاز ب

 

  ی برا نهیگز  نیپر حرف، سکوت کرده بود. االن واقعا بهتر  شهیهم میند  ریمدت مس تموم
 تلنگر منفجر بشم!.. نی. چون ممکن بود با اولشدی اعصاب داغونم محسوب م

 

.  می بود م یند ی خونه  ی هام باز کردم. جلواز چشم   یکی  ی ال  ن،یتوقف و باز شدن در ماش با
حوصله جلو رفتم. خطاب بهش که  یشدم. ب ادهیهام باز کردم. پصاف نشستم، کامل چشم 

 ه کردم: در حال باز کردن لددر بود، زمزم

 _فعال! 

 

 برداشت، مچ دستم رو گرفت:  زیشتابان سمتم خ  کدفعهی

 _کجا؟! کجا؟! 

 

 برم؟!  خوامی_ول کن دستم رو، م 
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 و تندم، سرش رو برد داخل، از همونجا صداش رو باال برد:   ریتوجه به لحن متح بدون 

 .می _ننه، ياهلل. ياهلل. مهمون دار

 

 دستش رو پس زدم:  یکردم، عصب  یکارش اخم نیا با

 شما؟!  ی خونه  امیاالن اعصاب دارم ب ،ی _خل شد

 

  تی زهرمار  یبذارم بر  ،ی . چه فکر کردی ایجلو، معلوم که م دی_باز اعصاب خوشگلش رو کش
 ! ؟یرو کوفت کن

 

 دوباره داد زد: د،یشون کش اط یدستم رو گرفت تا وسط ح دوباره

 _ياهلل، ننه! عماِد!

 

 اومد:  میمادر ند  ی بزنم صدا یخواستم حرف تا

 .دمی تو ننه. چادر پوش نی ای_ب

 

تا امشب رو   خوردمی م یزیچ  هی دی حالم فقط خونه ام راحتم، با نیمن با ا دیفهمی نم چرا
  نیبشه؟! امشبم که ِتر زد با ا شیکه االن حال ده ی فهم یبشر ک  نیفراموش کنم؟! اصال ا

 عاشق شدنش.



 نگاه آلوده به عشق 

 
230 

 

 

 فرستادم. صدام رو بلند کردم: رون یپر فشار ب نفسم رو دم،یبه صورتم کش یدست

 برم.  خوامی. آخر شِب م امی_دستتون درد نکنه، تو نم

 

 بخوابه. نجایاومده شبم ا  گه،ی_ننه دروغ م

 

 دستپاچه لب زدم: عیچارچوب در، سر ی تو می مادر ند دنیبارش کنم، با د  یاومدم حرف تا

 _سالم، سوسن خانوم.

 

 صورت تپلش نشست:   ی رو یمهربون لبخند

 .ایتو، ب ای_سالم، پسرم. ب

 

 وقته.  ری. دشمی _مزاحمتون نم

 

تو،    ایما انگار سر شبه، ب  ی االن برا اد،یم ریسوخته از بس د گریج  می ند نیمادر! ا ی _ا
 نکن!  یبگیغر

 

 تکون دادم: یکرد. به اجبار سر می مهربونش، تسل شهیهم لحن

 . میای م د،ی _چشم. بفرما
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رو   ی تو دونستی . مدمیخط و نشون کش می ند  ی هام بران خانوم، با چشم رفتن سوس با
در رو باز کرد   عیسر یلیزد. خ ی . قهقه ادی مادرش رو وسط کش ی پا نی هم ی برا کنمی م ریگ

 داخل آورد. بعد همراهش رفتم داخل، سرخوش و شاد گفت:  نشیو ماش

 خودم؟!  یب ی_احوال ب

 

سرش رو باال آورد و   م یند ی تختش نشسته بود. با صدا  ی بود رو ضی که مر  مادربزرگش
 دستش دور شونه ام حلقه کرد، با خنده زمزمه کرد:  می به روش زد. ند ی لبخند

  نیبرات خواستگار آوردم، توپ! رو هوا برات شکارش کردم، ها! نگاهش کن بب یب ی_ب
 ! ش؟یخوایم

 

  ری. زکردیم  ی باز ری داشت با دم ش. االن ارمین نیتالشم رو کردم همونجا فکش رو پا  تموم
 : دمیهام آروم غر دندان ی رخش دوختم و خطاب بهش از ال  مینگاهم رو به ن یچشم

 . رمیگی من از تو بعدا م یحال کی _

 

 جمله ام فقط قهقه اش بود، با دستش به جلو هلم داد: جواب

 .ابی_برو شادوماد، برو عروس خانوم رو در

 

 زدم: ی کنار تختش نشستم، لبخند کردم. جلو رفتم. رو پا یپوف

 !؟ یخوب ،یبی _سالم ب
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شد.   رهیانگشت هاش بهم خ  ی اش گذاشت، از ال  دهیصورت چروک  ی خجالت دستش رو با
 کنارش نشست، دستش رو برداشت: می ند

  متیبا هلهله بفرست ،ی! لباس عروس تنت کناد؟یاالن زنگ بزنم عاقد ب ،ی دی پسند یبی_ب
 سفره عقد؟!  ی پا

 

 به شونه ام زد: یبا دستش ضرب می . نددی از خجالت خند یبیب

 !ادینم  رتی من گ یبی عروس نازتر از ب نش،ی_بب

 

 : دی کرد. هر دو طرف گونه هاش رو بوس یبی هاش رو قاب صورت ببند حرفش، دست  پشت

 خودت.  ی پا فتهیکه زحمتش م هیو پات ینمه قاط هی! فقط اعصابش یبی_مبارکت باشه ب

 

 نذار. گناه داره.  رزن ی _بچه، سر به سر پ

 

 تا ننه ام باورش شه؟!  ی _سربه سر! عماد بگو عاشقش شد

 

دستش   ی تو  ینیپشت سرمون بود، بلند شدم. به س قایخنده سوسن خانوم که دق ی صدا با
 اشاره کرد: 

 بخور. ی . چانیپسرم، بش ای_ب
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 مچ دستم رو گرفت:  میقدم اول رو برداشتم، ند  تا

 ! ی _ماچش نکرد

 

 _خجالت بکش، ولش کن.

 

 _ننه!

 

 کرد: ی خانوم اخم سوسن

 رو بخوره.  شی چا  ادیولش کن ب  گمی_کوفت، مگه نم

 

 رها کرد، با حرص به جلو هلم داد: دستم

 .تا ننه ام نصفم نکرده قی! برو رف؟یرو بست تی_اوه ننه باز کمربند کماندو 

 

که قصد داشت به نحوه أحسن   م یدر مقابل محبت مادر ند  کردمیمدت تالش م  تموم
سر به سر من و   می که قصد خواب کرد ی هم تا لحظه ا  میخوش رو باشم. ند  ره،یبگ لمی تحو

 نداشت، گذاشت. یکه هوش و حواس درست شیبیب

 

 ...کدفعهیکه  دمیکه برام پهن کرده بودند، دراز کش یتشک ی رو
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 46#پارت_

 

 

 

هنوز   م،ی ند ی قهقه  کی با شل  کدفعهیکه  دمیکه برام پهن کرده بودند، دراز کش یتشک ی رو
که ازش انتظار نداشتم.   کردیم ی . امشب کال کارهادمیبود از جا پر  دهی سرم به بالش نرس

  نی از ا نمی مزه اش که بدجور از دستش حرص خوردم، ا   یمسخره و ب  ی ها یاون از شوخ
 ...دنشی خند یالک

 

هم نذاشته بودم که دوباره قهقه   ی کردم. پشتم رو بهش کردم. هنوز پلک هام رو رو یپوف
  وونهی. خدا ددی به گوشم رس  گفتی لب م رینامفهمومش که ز ی اش باال رفت و پچ پچ ها

 نشم، خوبه؟! 

 

مراعات کنه. اما کو گوش   کمیبفهمه نصف شِب و   دی شا  دمیکش ی بلند یپوف عصب کالفه
  هی  ستیبابا انگار امشب قرار ن  ی . ارفتی خنده اش باال م ی شنوا؟! بهتر نشد که بدتر صدا

کنه  یبا اعصاب داغونم باز   یجورن یا خوادیم دونستم ی ذره آرامش داشته باشم. اگه م
 از اتفاقات امشب!..  شد ی بهتر بود. حداقل ذهنم پاک م  رفتمی همون خونه ام م
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تشکش که کنارم پهن بود.  ی برگردوندم و از سر شونه ام نگاهش کردم. رو یرو کم سرم
با   ستیبود. معلوم ن پیتند تند در حال تا ،یگوش ی بود. سرش تو دهیشکم دراز کش ی رو
 تا بناگوش باز بود؟!  ششیکه ن کردی رت مچ یک 

 

جواب   کردی نم یتا خوب خودکش یهمراهش بود ول ش یخدا گوش شهی کارا؟! هم ن یا می ند
توش سرک   کمی  رفتی اش سر مکه حوصله  شدیم  یهم مگه چ ی. گاهدادی طرف رو نم

 داره...  یبه اسم گوش ی ا له ی که وس رفتی م ادشمیوگرنه  دیکشیم

 

.. ی شک داشت هم کنجکاو ی بود بهش، هم جا  دهی چسب  یطور دو دست نیشده ا  یچ حاال
 . کنهی چت م یبا ک  نمیتا بب دمی آرنجم خودم رو جلو کش  ی شکمم انداختم، رو ی خودم رو

 

که باهم رد و بدل کرده   رهای خورد. اون نوشته ها و اسکت شی گوش ی نگاهم به صفحه  تا
عاشقانه  ی حرف ها نی غلطا! ا نی ا می هنم باز موند. ند. ددندی بودند، دو جفت ابروهام باال پر

 ! ها؟طنت یش جورن یو ا

 

  یادآوریعقب بکشم اما با   خواستمی دلم به توچه مربوط گفتم. م ی کردم تو یط یالیخیب
 حالش بشم، لب زدم:  ی ایجو  تونمی ماهور که االن م

 _ازش بپرس ماهور حالش چطوره؟! 
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  هویصدام،  دنیها متمرکز بود. با شن و جمله  ی گوش ی تموم هوش و حواسش تو انگار
 ی رو یرنگ. اخم کم نمیگرفت که من نب یرو طور یخورد. دستپاچه صفحه گوش یتکون

 گفت:  ی ابروهاش نشست، با لحن جد

 .یبکنم تو نفهم نجایغلط ا  کیبخوام  دی عماد. شا ست،ی_کارت درست ن

 

 مثال؟!   ی_چه غلط

 

 .  رمی بگ ی_مثال ، لپ

 

 :دمی سرش آروم کوب ی تو

 ! ؟ی ا شهیي شصفحه  نی سرت، از پشت ا  ی _خاک تو

 

 بهم تشر زد: د،یرو عقب کش سرش

تنهات   مارستانمیب  ی تو ی دیسرت؟! تازشم د ی من بهت گفتم خاک تو  ی دی _تو ماهور بوس
 . یببوسش کن یخواست ی . هر چیگذاشتم، گفتم راحت باش

 

 !  ؟ی جدا تو مگه چند ساعت باهاش آشنا شد  یول هیاون قض ی د نکنه برا _دست در

 

 : دی پرس متعجب
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 مگه؟!   هی_چهار ساعت، چ

 

 .یچی_ه

 

 به جانب لب زد: حق

  ریچشمم رو گرفته، گ یکی  یکه نشد حرف، بعدا مگه من دل ندارم؟! حاال بعد عمر یچی_ه
 ! ؟ی ما شد

 

 _نه، فقط...

 

 : دی حرفم پر وسط

آپالو   خوادیآقا م  یگیفقط م  ،یبزن ی خوای مخ م  ک یفقط مثل تو خوبه؟!   ؟ی _نه، فقط چ
من!   قی!. رفکنهی م ری که خرم توش گ فیبه رد فی جلوش رد نهیچیهوا کنه که صفحه م 
 . خوامتیجمله بهش بگو، من م کی . سای صاف برو جلوش وا

 

 _برو بابا، اونم گفت بفرما؟! 

 

رو  شرفته یپ یخودم روش مخ زن شیپ ای. بکنهی ات فرق م هیقض ی _بله! تو عرضه ندار
 بدم.  ادتی
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 رو زده؟!  یمخ ک  یگی_جمع کن خودت، حاال م

 

 .شمی به مژده، ازت دلخور م ینکن نیتوه ی آآ  ی _آآ

 

. شروع کرد با  نمیرو نب شیگوش  ی هم که من صفحه  یتر، طورعقب  دیخودش کش یکم
 مژده به چت کردن... 

 

فکر   یچی کردم به ه یهام رو بستم. سع. چشم دمیفرستادم. دراز کش رون یپر فشار ب نفسم
 نتونستم.  ینکنم و بتونم بخوابم. ول

 

 لب زد: ی رو باز کردم دوباره صداش زدم. گله مند با لحن تند  هامچشم 

 ببند، ضد حال نباش!  _جان من دهنت

 

 ! گم؟یم  یچ نی_بب

 

 _خب بجنبون فک رو!

 

 _ازش بپرس ماهور حالش خوبه؟! 
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 کرد:  یپوف

 .  پرسمی _باشه م

 

 نگذشت نتونستم تحمل کنم: هیبرد. هنوز چند ثان  یگوش ی سرش رو تو دوباره

 شد؟!   ی_چ

 

 زمزمه کرد:  ره،یبگ  ینگاهش رو از صفحه گوش کهن یا بدون 

 _صبر کن!  

 

 زود باش!   ،یکنی م کاری_چ

 

 کنهیاول بسم اهلل بپرم وسط ماهور حالش چطوره بعد فکر  نم نیخب، توام! هم یلی_خ
 چشم دنبال دوستشه؟! 

 

 !  ؟یکنی _تو غلط م

 

 گفت:  یهام دوخت، دلخور و عصببه چشم  نگاهش

 ! ؟ی دید یجورن ی_دست دردنکنه، من ا
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 : دمیصورتش بوس  دمیجلو کش خودم

 . یخودم قی_تو رف

 

 احساسات رو برو خرج همون ماهورت کن، بهتره!  نی _جان من، ا

 

 بهتر شد؟!  ،ی _تو عشقم

 

 : دیخند

 ! ی_برو گمشو نره خر، تو عشقم

 

 دست به عقب هلم داد: با

 بگم تا شک نکنه. یچ نم ی_برو عقب، بذار بب

 

 شد:  زیطاقتم لبر گذاشت و  ه یزدم. منتظر شدم. بازم چند ثان ی لبخند

 شد؟!  ی_چ

 

 گفت:   یو عصب یحرص
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 ! سایوا قهی_عماد، جان ماهورت حرف نزن، دو دق

 

 . ی سرت، دفعه آخرت باشه جون ماهور قسم خورد  ی تو زنمی_م

 

 خب حاال، بند گاله رو!  یلی_خ

 

 47#پارت_

 

 

 

 

که  یمن ی برا  قهیچند دق نیصبر کردم. هم قهیبار چند دق نی ا ش،یگوش ی سرش ُبرد تو باز
مبارک   ش یبود، دوباره همون ن  میگذشت. چشمم رو ند  یبودم به سخت ی صبر یآدم کم

 بود.  لب هاش نشسته ی رو

 

 رو از دستش چنگ زدم: شیگوش  ینشد. عصب یخبر  دمید  یوقت اما

 بپرس خالصم کن؟!  ،ی دیکشش م  یسوال بپرسه. چ کی  خوادی_م
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صفحه رو لمس کرد.  ی اش، انگشتم به قصد نوشتن رومات برده  ی ا افه یتوجه به ق  بدون 
 : دی . غردیهام قاپدست  نیرو از ب ی. به خودش اومد، گوشسمی بنو ی کلمه ا کهن یا  یاما قبل

 !؟یکنیم  کاری چ نم،ی_بده بب

 

 . ادامه داد:رفتیکه به سمت تختش م  یشد. در حال بلند

 از ماهور نپرسم.  یچیه یکنیکار م یصبر کنه؟! دار تونهی نم قهیدق کی _

 

زودتر خودش رو به تختش رسوند.   دیکه فهم  رمی برداشتم همونجور پاهاش رو بگ زیخ
 ی هادندان  ی نشد، از ال یتا خودم کنترل کنم. ول دم یبه صورتم کش یدست  یکالفه و عصب
 صدا زدم. تا برگرده. دوار یلب اسمش رو تهد  ریام زچفت شده 

 

داد. پاهاش   هیتنه اش رو به تاج تختش تک میباال انداخت. ن ی وتوجه به لحنم، ابر بدون 
 اش انداخت. گهید ی پا ی پاش رو  یکی لکسیر یلیدراز کرد. خ

 

خبر   کی  قراری که چقدر ب دیفهمی تفاوت بود، حالم رو نم یخونسرد و ب یجورن ی که ا نیا از
  کی از حال ماهورم، لجم گرفت. بالشش که کنارم بود رو محکم به سمتش پرت کردم که با 

 دست گرفتش، بدجنس زمزمه کرد: 

 که گفتم، صبر کن. ینی_هم
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با   یول کردمی صبر م  دینبود. با ی اکن رو شمرده شمرده به زبون آورد. انگار چاره  صبر
. تا هر چه زودتر بهم  دمیکشیو نشون م  هام که روش ُزم شده بود، مدام براش خطچشم 

 خبر بده.  کی

 

زبون مژده حرف   ریجونم رو باال آورد تا به قول خودش نامحسوس از ز  می که ند اوووف
 نکرده. یری که رسوندنش خونه، حالش همونجور بوده و تغ  یو بهم رسوند. تا وقت دیکش

 

. ختی بهم ر شتریو رفتارش با ماهور، اعصابم ب رطاها ی از ام دمیهم که شن گهی د ی زایچ با
 کنم.  کاریواقعا االن عاجز و خسته بودم که چ

 

بود و چقدر تلخ و دردناک که در طلبش   اری. عشق می درد مشترک داشت کیو ماهور   من
 نه؟!  ایشد حالمون مي بی. معلوم نبود نصمی نشسته بود

 

بودم. تنها راه  ختهیبهم ر یبدجور  کهن یبود. با ا یو پر تنش ی اهویکال شب پر ه  امشب
  نی ریش ی ذهنم به لحظه ها ی هام رو بستم. توآروم کردنم پناه بردن به خاطراتم بود. چشم 

 کنار ماهور داشتم رو مرور کردم...  مارستانیب ی که تو  یو لذت بخش

 

 

  * * * * * * * 

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
244 

 

 *سوم شخص* 

 

 

دوخته بود.  زشیم ی س رو قاب گرفته عک  ی هااش، را به چشم  نهیسرد و پر ک  نگاه
  ی فضا ی تو  یآرام  تمی. رزدیرو ضرب م  یمبل چرم مشک ی لبه  ونیدر م یکیانگشتانش  

 !.شی طور نفس ها ن یکرده بود و هم جادیا یاتاق خال

 

چهره   نیهاست که به اساعت  دم یاست، زمان از دستش در رفته و شا   قهیچند دق داندینم
 بود.  ختهیبود. تموم ذهنش آشفته و بهم ر  گرید ی در قاب عکس زل زده بود اما ذهنش جا 

 

بود که   یباز  انیو منتظر پا  قراری اون نبود. او ب ی ها. طبق خواسته رفتی جلو م ری د یهمچ
  شدی . او برنده مدیرسی که با برنده شدن او به اتمام م ی ا یخودش به راه انداخته بود. باز

 .  گرفتیدر او، روحش، وجودش آرام م  یهمچو 

 

خودش اما هربار دم به تله اش   ی موش کوچولو ی بود برا دهیکش  یاریبس ی ها نقشه
 شود.   یبرنده باز  د یشکست بخورد. با خواهدی. اون نم گذاشتینم

 

تا   دیکشی رو جلو م ی. با پول همچدهدی نقشه اش زود جواب م بارن یمطمئن است ا  او
 انجام دهند. یپول هر کار ی که حاضرند برا ییموفق شود. هستند کسا
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  یاست. گوش رهیکه نگاهش هنوز به عکس خ یدر حال فرست،یم  رونی دمش رو ب باز
اون اعصاب   داندی. مهرداد مردیگی . شماره دوستش مهرداد رو مداردی همراهش رو بر م

. شودی. با دو بوق نخورده، تماس وصل م دکنیم   زاریندارد و منتظر بودن او را ب یدرست
 :دی گوی و م  کندیزودتر لب باز م

 _چه خبر؟! 

 

 : چدیپی م یگوش  ی مهرداد با خنده تو ی صدا

 ! رو هم دوست دارم.؟یمهرداد جون، خوب یهم ازم بپرس یدوست دارم. حال ، ی_سالم بگ

 

 جواب بده. ز،ی _مزه نر

 

  ت یباز  نیبشه ا  یخسته شدم، ک  شیخرک  ی عشوه ها ن یدختره با ا نی! از ا اعصابی _باشه ب
سر برده. در ضمن   یکارش، حوصله ام رو حساب یپرتش کنم بره پ ی تموم بشه. با الدنگ

 . دی خبر بد! پسره هم فعال پر کی

 

. هنوزم  شودی . دستش مشت مشودی درهم م  شیحرف آخر مهرداد، اخم ها  دنیشن از
نقض.. پس چرا   یب ی بود. نقشه دهی نقشه ها براش کش که یاست. عکس رهینگاهش خ

 ! شود؟یمانع هدفش م یزی ! هر بار چرود؟ینقشه اش خوب جلو نم

 

 : دی گوی و گله باز کنه، مهرداد زودتر م تی لب به شکا کهن ی . قبل اشودی منقبض م  فکش
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رد خورد  گهی د نیبراش دارم. مطمئن باش ا  گهینقشه د  کیخراب کردم. اما  دونمی_م
 نداره. بهم اعتماد کن؟! 

 

نقض تر   ینقشه اش ب  دی با ینسر یآشفته شد. ا شتریاز مهرداد مطمئن بود. اما فکرش ب او
بکشد و خواهد   ی باشد. او با خودش شرط بسته است تا اون موش کوچولو را به نابود

 . دیکش

 

 : زندیدارد، لب م ی ند مهرداد چه نقشه اتا بدا ذاردیهم م  ی را رو شیهاچشم 

 !.. شنومی_م

 

 48#پارت_

 

 

 

 

 ی. نقشه اش عالشنودی. او مکندی م انیکه به ذهنش آمد بود را ب ی با ذوق نقشه ا مهرداد
  نی ا یدر چند قدم کندی بود؟!.. او حس م ده ینقض است. چرا به فکر خودش نرس یو ب
 است. ستاده ی ا یباز

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
247 

 

آن   ی را، التماس، ضجه و زار زدنش را... تو انیو گر   دهی هام ترسآن چشم  کندی م تجسم
شده    تابی و تماشا کردن سکانس آخرش ب یباز   نیا ان یبه پا  دنیرس  ی لحظه چقدر برا

 تر است!.باارزش  یزیاو از هر چ ی برا  دنشیکه د  یبود... سکانس

 

. کندی ش رو پر ماتاق ی قهقه اش فضا کشدینم  یطول دیآی به خنده کش م شیهالب
. او هنوز  کندی م یبگیخشن و سرد او غر ی که از ته دل اوست. خنده به چهره  ی خنده ها

 حد او را خوشحال نکرده بود تا او را بخنداند.  نیتا به ا یزی. چخنددیم

 

  ی نمانده، او برا یباز ان یبه پا ی زی است. االن حال او خوب است. چ دهی هاست نخندسال  او
 کهنه و خاک رفته دلش... ی هامرحم آن زخم  ی برا  ی . خنده هاخنددی م نیهم

 

تلخ و درد آور گذشته به تنش شالق وار خورده بود و ردش  ی که در آن روزها ی ها زخم
 یکه ب ی شده بود. کتک ها ریها تحق. او بارها همون سال سوختی ها مهنوز بعد سال 

 پول بودنش، خورده بود.  یپناه و ب یب  ی بخاطر پسر بچه ا لیدل یرحمانه و ب

 

کرده   رحمی که او را ب یگذشته باعث شده بود، نفرت را ذره ذره به دلش بنشاند. نفرت همان
موش   ی داشت به آرامش که فقط با نابود اجیو ترسناک... او احت روحیسرد و ب  ی بود. مرد
 .آوردی به دست م  شیکوچولو 

 

 : دیگو یخنده همراه است که به مهرداد مصداش با  هنوز

 ! ؟ی هست یچه جونور  گهی _تو د
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دارد نقشه اش زود  دیها خوشحال شده و ام دوستش بعد سال  ی از خنده ها مهرداد
 :زندی صادقانه لب م خندد،ی . مرسدیم اشی . او به زندگ ردیگیم

 هستم، شاگرد خودتم!  ی_هر چ

 

رحم تر از اوست. مهرداد بارها از او خواسته بود که  یکه او ب دانستی م زین خودش
آن   یبه همين راحت توانستی قبول نکرده بود. اما او چطور م یشود ول یباز نیا الیخیب

ادامه دهد.   اشی به زندگ  شی گذشته تلخ و دردناک را فراموش کند و بذار موش کوچولو
 محالست از او بگذر... 

 

به حرف    ی است. پوزخند شی موش کوچولو ی نابود فقط  شیهدف زندگ  نی و آخر نیاول
 : زندیمهرداد م

چند مرده   نمیبه خودت. بب سپارمی اش رو م هیبق  ،ی_نصف نقشه که با فکر خودم جلو رفت
 !؟یعالج

 

با خنده   شی بازم دلخور  یول شناسندی. او را مکندیم  یکالفه از لحن تمسخرش، پوف مهرداد
 : دی گوی همراهش است، م

 ! ؟یندار یچشم. فعال کار یبگم االن به تو، ول ی_چ

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
249 

 

. قاب عکس  ذاردی م زیم ی را رو شی . گوشکندیو تماس رو قطع م دی گوی لب م ریز ی نه ا او
هاش به عکس  و هنوزم چشم  کندی م کی که به صورتش نزد یدر حال  رد،یگی را به دست م

 : دی گوی قفل شده است، م

 ... یبر قراره   ،ی شد  کینزد اتی _به آخر زندگ 

 

 :کندی . آرام و ترسناک زمزمه مکندی م  مکث

 _جهنم!

 

 ی وارهای قاب و د ی تو ی چهره   یبه طور زند،ی م ادیبلند فر  قدرنی جهنم رو ا  کبارهی اما
 اند.ترسناک و پر نفرتش به لرز افتاده  ی صدا نیاتاقش از ا 

 

. او  شودیم  یکیشکستنش و نعره اش   ی . صداکندی پرت م نیزم ی قاب عکس را رو یعصب
. اما بازم شودی م  نیمردونه اش از خشم و نفرتش باال و پا نهی. سزندی نفس نفس م

 .ماندی م نیزم ی قاب عکس شکسته رو ی نگاهش رو

 

که  یشخص ی که آتشش سوزان و دردناک است. برا یجهنم به پا کند. جهنم خواهدی م او
 او سر راهش گذاشتن... ی برا ی خبر ندارد چه تله ا یچیاز ه

 

 

 * * * * * * * * 



 نگاه آلوده به عشق 

 
250 

 

 

 #دو_هفته_بعد 

 

 *ماهور* 

 

 

پشتم به او بود، کامل   کهن ینگاهش رو با ا  ینی. سنگبافتی رو م میموها یدر حال خاتون
 ابروهاش رو تصور کنم. ی اخم رو  تونستمیم ی. حتکردمیحس م

 

ازم دلخور بود اما سکوت کرده بود تا خودم لب باز کنم و بهش بگم اون شب چه  هنوز
ها  کرده بود و گفته بود که بچه یمژده حالم رو ماست مال کهن یبرام افتاده بود. با ا یاتفاق

 ترسوندنم و غش کردم. 

 

 . اونمیکن ی ازش مخف یزیو چ  یبشه گولش بزن یراحت  نینبود که به هم یخاتون کس یول
. دمیهاش بزرگ شدم و قد کشدست  نیهم ی . تو شناختی من رو؟! که از خودم بهتر م

  ی دو هفته سکوت و غمبرک زدنم تو نی ا ی تو نکه ینگران حالم شده بود، بدتر ا  دونمیم
 . دبه شکش دامن زده بو شتریاتاقم، ب

 

ا دوست  بود؟! اما من نه تنه یو سمج بود تا بفهمه ماجرا چ ریگیقدر پ  نیا  نیهم ی برا
بار از   نیهفته چند  کی  ی . چطور بهش بگم تودمیکشی بزنم بلکه خجالت م ینداشتم حرف
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فقط با نگاهم عاشقش شده   کسالیکه  ی که عاشق بودم، شکستم. مرد  ی مرد اهام،یمرد رو
 بودم.

 

مرد رو   نی من ا هاشهیبا تموم روزها و ثان کسالینبود.  یکم یزیهم چ کسالی
هم   ی. طورختیفرو ر  کبارهیشد؟!  ی ساخته چ شی پ ی اهای. اما ته اون همه رو دمشی پرست

 هم بذارمشون.  ی رو تونمی نم گهیکه د ختیر

 

رو که  یفرصت بهم نداد تا اون عشق و محبت  کی  رطاهای. امخوامینم  گهیبخوام که د اگرم
 گرفتم که فراموش کنم. می بهش دارم اثبات کنم. و منم تصم

 

.  دمی . لبم رو گزدی . به خودم اومدم. رنگم از رخسارم پردمیکه شن یزیو چ خاتون   ی صدا با
 بدم... یجواب سؤالش رو چ دونستم ی اون لحظه نم ی تو
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که به سمتم هجوم آورده بود،  یهام از اضطرابدست  یشده بود. حت نیسنگ نفسم
از چشم خاتون پنهون   فشیهم قفلشون کردم. تا اون لرزش خف ی آروم تو یلی. خدی لرزیم

 بمونه.  

 

از اول ماجرا عشق  کردی جمله مجبورم م کی کلمه بود. اما همون   کیسوالش فقط   جواب
  یخاتون به اندازه کاف خواستم،ی رو نم نیمن ا یکنم. ول فی نافرجام رو تا آخرش براش تعر

 ارها هم غمم رو خورده بود. بود، بارها و ب دهیغم و غصه هام رو د

 

رو نه لمس و نه  یوقت مهر مادر چیاز خودش به فکر من بود که ه شتریزن ب نیا
گاه تموم    کهیاز وجود او نبودم اما ت نکهیبود که با ا یمادر میبودم. خاتون برا   دهینچش

 . کردیهام رو پر م ییو تنها ی کس یب ی لحظه ها

 

وقت   یتا کمبود مادرم رو حس نکنم اما گاه  کردی تموم تالش م شهی خاتون هم کهن یا با
.  شدمیوجودش م  تابیبدجور ب یبودمش نه حسش کرده باشم ول دهینه د نکهیها با ا
 بود! یلحظه حس کردنش کاف ک یفقط  

 

و   یواشکی سهم من از داشتن مادر فقط چند تا عکس بود که اونم بعد اومدن اهورا،   اما
 .اندازمی نگاه گذرا بهش م کی ام با هزاران ترس و لرز  ییتنها ی تو یپنهون

 

. اما زدی م شی چندتا عکس از مادرم رو دارم. خودم با اونا آت نیکه ا  دیفهمی اهورا م اگه
رو چرا، اون   یاما دلتنگ کردی. درست جاش رو پر نم کردمی اونا رو نگاه م یمکی خب بازم قا
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رت بود که چرا ندارمش؟! و چرا هردوشون رو  و پشت اون هزاران آه و حس  کردیرفع م
 ندارم؟! 

 

  دونمیم کهن یام. با ا ییبه تنها زدی او بدتر دامن م یخال ی نبود پدرم و جا گهیطرف د از
  نیبدتر  نی . و ادنشی نه بفهم کجاست نه برم د دادی دور نبود اما اهورا اجازه نم ادیازم ز

 ...دنشی کجا برم د دونمی اما نم شدمیدرد بود که دلتنگش م

 

اونا   نیهم ی رو ندارم. برا یکس چی ها، پدرم و خاتون هعکس  نی بغير هم ایدن نیا  ی تو من
که  نی هم ی عوضشون کنم. برا یچی با ه ستمی هستند که حاضر ن  ی زای چ نیباارزش تر 

 غمخوار دردهام باشه. نیاز ا  شتری خاتون ب خوامینم

 

که چقدر نگران حالمة... تموم حواسش به من بود که  دو هفته هم بهم اثبات کرد  ن یا ی تو
 ... ذارمیاش م گهید ی دردها ی درد و غم رو  کی بزنم  یدارم... حاال اگه حرف یچه حال خراب

 

وسط هم مغزم قفل شده بود و    نیمناسب بودم و ا ی جمله ا هیذهنم دنبال  ی تو هنوزم
 . که دوباره سؤالش رو تکرار کرد:کردمی نم دایپ یچیه

 ! ؟یرو دوست دار ی_ک 

 

 فرستادم. آروم زمزمه کردم: رونیو حبس شده ام رو پر فشار ب  نیسنگ نفِس 

 _خاتون جونم رو. 
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 گفت:  کنه،ی داره کنترلش م دونستمی با بغض که م د، یموهام کش ی رو نوازش وار رو دستش

  نی ا کنمیقدر جوش نده! دارم دق م  نی ا رو رزن ی_پس بگو قربونت بشم، حرف بزن؟! من پ
  یرینه م ،یخوریهات همش تره، نه غذا مچشم  ،ی غمبرک زد نجای. انمتیبی م یطور

 کالست. اون دوستات هم نگرانت شدن. بگو دردت به جونم؟! بگو؟!  

 

  یهاش سکوت کن یو در مقابل تموم نگران ی مادر رو بشنو نیبغض و محبت ا   نیا شهیم
 آغوشش انداختم.  ی خودم تو دمینگاهش کنم، چرخ کهن ی. بدون ایو بغض نکن

 

هام چشم  نیدو هفته ا  نی ا ی تو کهن یو خفه کننده رو رها کردم. با ا ن یبغض سنگ اون
که توش بود رو   یبار اون غم  نیاشک ها فرق داشت. ا نیا  زشیر ی اشک بارون بود ول

 که کم از مهر مادر نداشت.   یآغوش زن  ی تو. هق زدم بردی و با خودش م شستی داشت م

 

موهام رو، صورتم رو، وجودم   کردی حرف فقط نوازش م یچقدر هق زدم و اون ب دونمینم
 کرد... یرو و رد اشکام رو با محبتش پاک م نمیرو، روح زخم خورده و چرک 

 

پشت   ی رو یقطره اشک  دنی. با چککردمیم  ی احساس سبک ینزدم ول یحرف کهن یا با
.  ختیگونه ام ر ی رو گهیقطره اشک د   کی دستم، با بهت نگاهم رو باال آوردم. همون لحظه 

 کرده بود. سیهاش بسته بود اما تموم صورتش رو اشک خخاتون چشم 

 

 :دمی چشم کش ریرو باال بردم، ز مدست 
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 _خاتون! 

 

 :دی زد، دستم رو گرفت. بوس ی لبخند هیگر   ونیم

وقت فراموش    چیخودم و سلمان! اون روزا رو ه ادیدم! افتا مایقد ادی ست،ین یزی_چ
که خوشگله، قد   یبامرام و لوت زدنیم یاز جوان یدخترا حرف یحت ی همه اهال کنم،ینم

. از بس گفته بودند  افتادیبلند، رشيد و چهارشونه است. سلمان، سلمان از زبونشون نم 
حرصم   زدند،ی که حرفشو م وقت ها ی. گاهخوردی بهم م شاسم دنی سلمان، حالم از شن

قدر   نی که ا هیسلمان ک  نی. مگه ادیبابا، بس کن یکه ا کردمی و باهاشون دعوا م  گرفتیم
روز از بس اسمش   کی و سلمان ورد زبونش بود.   گفتندی بازم م ی!. ولن؟یاش شد  فتهیش

بود کارگر اربابه،   دمیکنم. شن عوا گرفتم برم باهاش د م یشدم و تصم یبودم، عصب  دهیرو شن
 ...ارهیکه مال اربابه از شهر براش ب ی زایچ  یامروزم قراره با گار

 

نه؟! تا   ا ی گذشته اش  ی غرق شده بود تو دونمیسکوت کرد. نم  د، یحرفش که رس نجایا به
بزنه. بارها ازش خواستم تا از عشقش به سلمان    یحاال نشده خاتون از گذشته اش حرف

 .  رفتیو م  زدی از گفتنش سر باز م ی با بهونه اهر بار  یحرف بزنه ول

 

از فرصت استفاده کردم. کنجکاو   عیبود، سر  یچرا لب باز کرده اما هر چ  دونمی نم حاال
 :دمی پرس

 ! ؟ی دیشد؟! سلمان رو د ی_چ

 

 50#پارت_
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 لب زد: د، یکشیهاش مچشم  ری که دستش رو ز یرو باز کرد. در حال هاشچشم 

 . گمیاش رو م هی. بعد بقیبدم بخور یزیچ  کی  نیپا  میبر   ای_اول ب

 

 گرد شد. از آغوشش فاصله گرفتم:  هامچشم 

 _خاتون! 

 

 گفت: ی توجه به لحن پر معترضم، جد بدون 

 _اول غذا!  

 

 :دمینال  زونیآو  ی کردم، با لب و لوچه ا یاخم

 شده؟!  یچ گهی غذا بخورم. بگو د تونمی_من اشتها ندارم. نم 

 

 ! ؟ی اش رو بشنو هیبق ، یدوست دار یلی_خ

 

 تخت بلند شد:  ی گفتم. از رو ی لب بله ا ر یتند سرم رو تکون دادم و ز تند
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 . ای _من برم برات غذا گرم کنم، تو هم بعد ب

 

 برگرده، گفت:  کهن یاز اتاق خارج بشه صداش زدم. بدون ا  کهن یقبل ا یعصب

  ستیمعلوم ن گهی وگرنه د کنمیم   فیاش رو تعر  هیکه برات بق  ی غذات رو خورد ی _اگه اومد
بخواب و   ر یبگ  ای ن یپا ایب ی. حاال دوست داشت ی اش رو بشنو  هیزبونم باز بشه و بق یباز ک 

 منتظر باش؟!  

 

 ی بود که برا ی بار نیاول نیبود. ا  دیاز زبون خاتون بع یحرف ها با طعم بدجنس نیا  دنیشن
گرد شده از   ی ها. در مقابل چشم ذاشتیام م منگنه  ی تو یجورن یا  لمی برخالف م یکار

 رفت و در رو بست.   رونی حرصم، ب

 

. اصال ذارهیمن شرط م ی فکر کرده، محاله برم. برا  یدادم. چ هیبا اخم به تاج تخت تک 
 اش رو بشنوم.  هینخواستم بق

 

شدم. اگه حاال حاالها زبون باز نکنه که از  شمونینگذشت، که پ قهیهنوز چند دق یول
 .دم ی دو نی تا خود آشپزخونه پا  دمیتخت پر  ی . با عجله از روکنمی دق م یفضول

 

  خواستمی آروم پا داخل گذاشتم، نم یلی. خستادمی به آشپزخونه برسم، ا کهن ی قبل ا اما
  نیبه همبراش بشه و بعدها هم  ی دی و کنجکاو کردن من، روش جد کارشن یبفهمه ا

 کنم که دوست ندارم مثل االن!..  یبه کار یروش، مجبور
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 لبخند زد: دنمی بود. منتظر اومدنم بود. با د  دهیرو برام چ زیم خاتون، 

 بخور.   فتاده،یتا از دهن ن  نیبش ای. ب ی ایم دونستمی_م

 

 نشستم:  یصندل ی رفتم کنارش رو  جلو

 . یاش رو بگ هیکه االن بق یبه شرط خورمیها! غذام م ،ی _بدجنس شد

 

 تکون داد: یسر

 کنم. ف ی_شروع کن تا برات تعر

 

دوباره زد. نگاهش روم   ی لبخند ت یاشتها نداشتم. شروع کردم به خوردن... با رضا کهن یا با
خاتون   دونمی که فقط م ی بود اما تموم فکرش اون رو برگردونده بود به گذشته. به گذشته ا

 . کردی خودش رو سرزنش م و بردیازش رنج م  شهیهم

 

 و لب باز کرد:   دیکش یقیعم نفس

  یانجام بدم، ممکن بعدها حت خوامی که م یکار دونستمی بودم و نم یعصب یلی _اون روز خ
. فقط  کردمی فکر نم یچی به ضرر خودم و سلمان تموم بشه. اما خب اون لحظه به ه

 یبه جاده خاک کهن یقبل ا تا دلم خنک بشه. ارمی سر سلمان در ب ی بال   کی  خواستمیم
  یکی  یکیبا کدوم زورم سنگ ها بزرگ رو   دونمیروستا برسه، خودم رسوندم اونجا.. نم

سر برسه.    شی . تا سلمان با گارستادمی در خفا منتظر ا ی وسط جاده و خودم گوشه ا دمیکش
چرخ   کی بود    ی. فقط کافشهیسنگ ها نم نیجاده متوجه ا نی ا چیبخاطر پ  دونستمیم

 سنگ ها بخوره و بشکنه. نی از ا یکی به   شیچوب
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دهنم، موند. خشکم زد.   کی دهنم، همونجا نزد ی بذارم تو خواستمیغذام که م قاشق
دهنم گذاشت،   ی خاتون که متوجه حالتم شد. دست خشک شده ام رو گرفت و قاشق رو تو

 غذام... در همون حال ادامه داد: دنی مبهوت شروع کردم به جو

حس زد که خود سلمان بود.   شدی مرد جوان و خوش چهره که راحت م ک یخره اومد  _باال
با خودش چپ شد. اون لحظه    یطبق نقشه ام جلو رفت. گار ی. همچدی سنگ ها رو ند

از سلمان   یحال اساس کیکه  شدی دلم آب م ی تو  لویک  لویشدم. قند ک  یخوشحال یلیخ
سرش اومده، سر خوش و شاد برگشتم   ی چه بال   نمینگاهش کنم و بب کهن ی گرفتم. بدون ا

 خونه.

 

تکون    یسر  عیفرستاد، بازم بهم اشاره کرد غذام رو بخورم. سر   رونیرو آه مانند ب  نفسش
 دهنم گذاشتم و خوردم: ی رو تو  ی تموم حواسم به خاتون بود، قاشق بعد کهن یدادم. با ا

 اش؟!  هی_خب بق

 

که ارباب بخاطر   دی و به گوشم رس شدی خبرا دونه دونه پخش م اون روز صبح ی _فردا
  ی خوشحالم کرد و تو یلیخبر خ نیا  دنیسلمان رو فلک کرده. شن یدقت  ی و ب یتیکفایب

حالم رو خراب کرد. اون   ی بعد  یخبر دی ساعت نکش کی دلم گفتم نوش جونت... اما به 
توش بوده که  متیگرون ق یل یخ قهیعتق کی  آوردهی مارباب  ی که سلمان از شهر برا یبار
  ی. ارباب وقتشکنهی م ،یداده که با چپ شدن گار  هیاز دوستان ارباب بهش هد یکی
اش تا کرده  یهاش زندوناصطبل اسب ی . توکنهی سلمان رو تا حد مرگ فلک م فهمهیم

  د یجوشیر و سرکه می کردم. دلم مثل س یچه غلط دمی اون رو بکشه. اون موقع بود تازه فهم
نبود   دی رحم و سنگدل روستا بع یکنه. از ارباب ب یکه مبادا ارباب بخواد کارش رو عمل

  دونستم ی بودم و نم دهی . ترساومدی چشم م ی سلمان جلو کنه. مدام چهره  یکار نیهمچن
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و بذارم   سمی وا  ینتونستم همونجور یبزنم. ول یحرف  تونستمی هم نم  یکنم. به کس کاریچ
 یتصميم گرفتم شبانه پنهون  نیهم ی کشته بشه. برا تم،یبخاطر حسادت و عصبان ن سلما

  کی  ی تو ختمیر شهی و الزمم م دیرسی به ذهنم م  ی برم عمارت ارباب و نجاتش بدم. هر چ
 بود رسوندم به...  ی و مکافات  یبقچه و خودم به هر بدبخت

 

 51#پارت_

 

 

 

 *خاتون* 

 

 

 

حال و روز  یتلخ و رنج آور گذشته ام، ول ی برگردم به اون روزها خواستمی وقت نم چیه
  ارادهیها باش از عشق، باعث شد تا بعد سال تر و غم گرفته شده  ی هاماهور و اون چشم 

 لب باز کنم. 

 

  فهمم ی... حالش رو مگذروندهی رو تجربه و م ی بد  ی دختر هم مثل من عاشقه و روزها نیا
 و هم تلخ...  نی ری عشِق که هم ش ن یگفت هم شهیم دی درد شا نی . بدترکنمی و درک م
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 یو هم زبون ی جز همدرد یو کار شهی دلم براش کباب م نم،یبی م شی هم مظلومت یوقت
 انجام بدم... تونمی براش نم

  

تعجب براش گذاشته   ی حرف هام جا دونمی و مبهوت بهم زل زده بود، م ی با کنجکاو ماهور
من فقط    دونستیطور بدجنس و حسود بوده. اما نم ن یمهربون ا  شهیبود، خاتون هم

اتفاقات   نیشد و ا   میهمه سلمان رو دوست داشتن، بهش حسود  کهنی ام و ا ییبخاطر تنها
 افتاد...

 

حاال که لب باز کرده بودم،   یول کردمی م یشده بود. احساس خفگ نی از بغض سنگ نفسم
 ها، آروم بشم.  سال  نیبعد ا  یکم  دیتا آخرش رو بگم. شا  خواستمیم

 

که خودم باعث شدم برام   ی کنار ماهور بود اما روحم برگشت به گذشته به اون روزها جسم
که من چه کردم با   رهیگی م شی بمونن. تموم وجودم از غم آت یعمرم باق ی روزها نی ترتلخ 

رو عوض کرد.  یحسادت احمقانه، همچ کی نادرست و  میتصم کیخودمم و سلمان!... 
 دادم...  ریسرنوشت سلمان رو به کل تغ  همن نه تنها سرنوشت خودم بلک

 

 

 #چهل_و_پنج_سال_قبل
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تا   کردیبلند م ی صدا یکس ای  اومدیم یتق تق ی . تا صدا دیجوشیو سرکه م ر یمثل س دلم
 که ارباب، سلمان رو کُشت.   گنیاالن م گفتمی. با خودم مختیریم یبزنه، دلم هر  یحرف

 

  فته،یسلمان ب ی برا یاتفاق کهن یو قرار نداشتم مثل مرغ سر کنده شده بودم. از ترس ا آروم
صداش زدم که ارباب امشب قصد کُشتن سلمان   شتر یبارها جون دادم. خدا رو هزاران بار ب
 رو نکنه. تا برم و بتونم نجاتش بدم.  

 

  ی تو ختمیر شهیو الزمم م دیرسی به ذهنم م ی. هر چدی نم به لب رسشد جو  کی هوا تار  تا
اومدم. مدام پشت سرم و دور اطرافم رو نگاه   رونی سر و صدا از خونه ب  یبقچه و ب  کی
 . رمیمتوجه ام نشه که کجا م یتا کس کردمیم

 

و   بود به عمارت ارباب رسوندم. رد شدن از اون همه آدم یو مکافات ی به هر بدبخت خودم
نبود. اما خب با تموم ترس و اضطرابم هر طور بود   یآسون یبه اون اصطبل کار دنیرس

 خودمون رسوندم اونجا... 

 

  کلیو ه ی قو ی مرد دنیسلمان رو نجات بدم با د  تونمی راحت م کردمی که فکر م ی ا لحظه
  نیرو نکرده بودم. حاال با ا  نجاشیآه از نهادم بلند شد. فکر ا  داد،یم یکه اونجا نگهبان

 نگهبان چطور برم داخل؟! 

 

از   یکی جز اون نگهبان نبود. پشت  یچکی و کالفه نگاهم رو دور اطراف چرخوندم ه  درمونده
و   سیخ  ی هافرصت شدم. تموم مدت چشم  کی و منتظر   تنومند قايم شدم  ی درخت ها

 لحظه از غفلتش استفاده کنم و برم داخل...  کی ان قفل بود تا  اون نگهب ی ام رو دهی ترس
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. اما  شدی سلمان بد م ی من و هم برا ی که هم برا دمیدی و م شدیرد م نجایاز ا یکی اگه
 از اونجا برم. ذاشتیاز خودم، حس عذاب وجدانم نم شتریب

 

شده   شتری جور نشده. خسته شده بودم و ترسم ب یفرصت  چیه یساعت گذشت، ول چند
 انجام بدم.  یو نتونم کار سمیوا  نجایبود که نکنه تا صبح هم

 

از ته دلم خدا رو صدا کردم و عاجزانه ازش خواستم تا کمکم کنه. واقعا   گهیدلم بار د  ی تو
کردم. مگه سلمان چه   یکه چرا همچنين کار کردمی شده بودم. خودم سرزنش م شمون یپ

کردم  ی! اما من احمق کار ؟یچی بهم رسونده بود؟! ه ی در حقم کرده بود؟! مگه گزند ی بد
 .میفت یحچل ب ی وکه هم اون و هم خودم ت

 

نگهبان   ی برا  ینفر کی بخاطر سلمان بود که همون موقعه  ای  دیخدا صدام رو شن دونمینم
تو رو هم فلک   ،ی داد کرد که ارباب گفته اگه بفهمه به سلمان غذا دیغذا آورده و بهش تاک

بابت،   ن یبه او مرد گفت. مرد که مطمئن شد از ا  یبود چشم ده ی. نگهبان که ترسکنهیم
 رفت. 

 

. کُشتشیو م کنهی مطمئن شدم که ارباب به سلمان رحم نم شتریب دمی حرف ها رو شن نیا
نشست و با وله مشغول خوردن شد.   یسنگ ی جلوتر رو یغذاش رو برد کم ینینگهبان س

دلم   ی رو تو دی و ام دیکشی م ازهیغذاش تموم شد. مدام پشت سر هم خم کهن یبعد ا 
 روشن کرد. 
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زودتر    یتا هر چ کردمیبهم قفل کردم و فقط خدا خدا م دی لرزیکه از ترس م هامدست 
ش به هوا  خروپف ی که نشسته بود، صدا یکه همونجور دی طول نکش یبخوابه. کم رهیبگ

 رفت.  

 

جلو   چرخوندم،ی که نگاهم رو هراسون به دور اطراف و نگهبان م یدر حال نیپاورچ نیپاورچ
منظمش، شتابان در اصطبل رو باز کردم و   ی بسته و نفس ها ی هاچشم  دنی رفتم. با د

 رفتم داخل... 

  

اقعا  و نیبد سلمان، پاهام سست شد و خشکم زد. ا تی وضع دنیکه داخل شدم با د نیهم
  نیهمچن  شدی بودمش؟! باورم نم دهیسلمان بود؟! همون جوان خوش چهره که از دور د

 سرش آوردند.   ی بال 

 

. مثل  شدی نم دای تنش پ ی سالم تو  ی جا کیسر و صورتش چرخوندم.  ی نگاهم رو ناباورانه
فکر باعث شد   نی افتاده بود. نکنه ُمرده باشه؟! هم نیزم ی جنازه آش الش شده رو کی

 ... خوردینم ی تکون چی حبس شد. ه نهیس ی بشن. نفسم تو ری اشکام سراز
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اون مردجوان   هیمرد اصال شب نی با وحشت جلو رفتم، کنارش رو پا نشستم. ا  مهیسراس
  نین چه کردم با او پرخون بود. م ینبود. صورتش زخم دم،ید  روزیکه د ی خوش چهره ا

 مرد؟! 

 

  کدفعهیشد.   شتریتنش، وحشتم چند برابر ب ی بازوش گذاشتم. با سرد ی لرزونم رو رو دست
 هر دو بازوش رو باهم چنگ زدم، محکم تکونش دادم: 

هات رو باز کن.  پاشو. توروخدا چشم  ،ی ریبم دی_سلمان، پاشو! سلمان با توام؟! پاشو. تو نبا
 من اومدم نجات بدم. پاشو. نیبب

 

زنده   دی . باکردی هاش رو باز مچشم  د یبا دادم،ی نبود. فقط تکونش م می لحظه حال اون
. ناباورانه نگاهم رو دوباره  دمیبخشی وقت خودم رو نم چی . وگرنه تا عمر داشتم هموندیم
 اومدم!.  ری. آره د دمی رس ری. داومدم ریسر و بدنش چرخوندم. د ی رو

 

من شد، من کُشتمش!. آره من   ری . تقصختندیریهام فرو ماشک با شدت از چشم  قطرات
 کُشتمش!. سلمان بخاطر حسادت من کُشته شده!. 

 

آوار   نیزم ی همونجا رو یبازوهاش شل شد. با درموندگ  ی هام از روسست شد. دست  تنم
 شدم. 

 

به   ی. چنگدیرسی هام نم هیاز راه گلوم به ر ژن یذره اکس کی  شدم، یبغض داشتم خفه م از
 گلوم زدم. با همون لحن پر بغض و خفه، لرزون لب زدم: 
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 گفتم پاشو؟!  ،ی شنوی _سلمان پاشو، صدام رو م

 

 نهیبه قفسه س یبه سمتش هجوم بردم، مشت محکم کبارهیزدم و   ادیرو چنان فر  پاشو
 زدم:  ادیدوباره فر دم،یاش کوب

 سلمان!  ری. نمیر یبم  دی_گفتم پاشو! زود باش تو نبا 

 

برام مهم نبود اگه   گهیهام صورتم رو قاب گرفتم از ته دلم زار زدم. دبا دست  دم،یکش عقب
و منم   دادنم،ی ارباب م ل یش تحو. فوق فوقدیشنیهام رو م  هیو گر  ادیفر  ی اون نگهبان صدا

 . کُشتنمی م ای کردندیمثل سلمان فلک م 

 

که پدر و   خوادی رو م یدختر بچه سر راه کی ی. ک ستی مهم ن یکس ی من که برا وجود
االن معلوم نبود   کردندی نم دامی و زنش پ یمادرشم اون نخواستن، گذاشتن سر راه؟! اگه عل

 تا اون ازم مراقبت کنه.  ی نه؟!بعد فوتشون که سپردنم به برادر عل  ایتا حاال زنده بودم 

 

بود رو بهم    یشون انبار اط یاتاقک کوچک که ته ح کیآدمم.    کی که انگار نه انگار من  اونم
  گهی کار کنم و بعد د نی کنم. فقط صبح ها باهاشون برم سر زم یداده بودند تا اونجا زندگ 

 .اوردنیلقمه نون نم کی غذا نرم، برام   ی اگه خودم برا شناسنن، ی خاتون نم

 

هام رو از  سرفه و ناله اومد. با بهت دست  ی صدا کدفعه یحال خراب و داغونم بود که  ی تو
 باز سلمان شد. می ن ی هاهام قفل چشم صورتم برداشتم. که ناباورانه چشم  ی رو

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
267 

 

  ی ورتم رو توهام چهار دست و پا جلو رفتم. ص دست  ی . رودمی ها خند وونهی مثل د کبارهی
 صورتش خم کرد: 

 ! ؟ی شنوی ! صدام رو م؟ی _سلمان، خوب

 

 . دست انداختم دور بازوش، لب زدم:دیاز درد کش ی خورد. ناله ا یفیخف تکون 

 بکشتت.  خوادی. ارباب ممیبر   دی_بلندشو، با 

 

بشه.  داری از صدام هر لحظه نگهبان ب دمی ترسیبه حرفم نکرد. وقت تنگ بود و م ییاعتنا
با وحشت دوباره تکونش دادم.  مهی. سراسکردیجونش نبود. فقط ناله م  ی تو یانگار رقم

 بلندش کنم. د، یرسی زورم بهش نم نکهیکردم با ا یسع

 

  ی . بدنش رومیرفتی م د یبا یحال رو داشته باشه ول  ن ی که خورده بود، حق داشت ا یکتک با
  داشتی که برم یم و بلندش کردم. به زحمت حرکتش دادم. هر قدمداد هیخودم تک

 .  شدی آرومش بلند م ی و ناله   شدیصورتش از درد جمع م

 

. نگهبان هنوز خواب بود. خداروشکر خوابش  میاومد  رونیبود از اصطبل ب یهر بدبخت به
 خروج سلمان نشه.  ی متوجه  شد،یم دار ی بوده. درش بستم اگه احيانا ب نیسنگ

 

راه بود   نی بهتر نیارباب راه داشت، کج کردم. ا ی رو از پشت اصطبل که به مزرعه ها  ریمس
 . شدی هم متوجه هر دومون نم ی. کسمیتا از اونجا فرار کن
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کمرش   یگر یبغلش و د ریدستم ز  کی کهن یراه رفتنش رو نداشت با ا   ی تو یتعادل سلمان 
 تا دوباره بلندش کنم.  شدمی افتاد. مجبور م نی زم ی رو یگرفته بودم، بازم چند بار

 

کرد، نتونستم هردومون رو نگه   ریگ  یزیچ  کیپام به   کدفعهیکه  می چقدر رفت دونمینم
 .می افتاد نیزم ی و باهم رو دمیکش ینیدارم. ه

 

. با  دمیهام خودم باال کشست د  ی هام از درد، تر شد. روخورد. چشم  نی محکم به زم صورتم
 زدم: یصورتش ضرب آروم ی بسته سلمان، با دستم رو ی هاچشم  دنید

 _سلمان. پاشو.

 

صورتش   ی شده بود. اما بازم دوباره تو  هوشیتموم شده بود و دوباره ب ش یتموم انرژ انگار
و   ستی. ممکن بود هر لحظه بفهمن که سلمان ناومد ی هوش مبه  دیزدم و صداش زدم. با

 . فتنیدنبالمون راه ب

 

و   ستادمیسرش وا ی . بلند شدم و باالادی هوش بنداشت، سلمان قصد نداشت به دهی فا انگار
 ی اونم همراه خودم رو رفتم یهر دو بازوش، همونجور که عقب عقب م  ریدست انداختم ز 

 .دمیکشی م نیزم

 

  ریزدم ز یتوان نداشتم. از سر ناچار گهید کهن یا  نیم و هماز حد خسته شده بود شیب
 .رفتمی و م بودمیم  ی قو دی با یول  هیگر
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شد و با   ی پاهام خال  ریز  کدفعهی  رفتمیعقب عقب م زدم، یکه نفس نفس م یجور همون
هام رو چشم  دم،یبلند کش غی. اون لحظه فقط از ترس جمی سقوط کرد ییجاک ی سلمان از 

 !..دمینفهم یاهیجز س یچیو بعد ه دی چیبستم. بعد اون فقط درد و درد بود که کل بدنم پ
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چشمامو باز کردم.  ی ال  شد،یم  دهی کش یصورتم به آروم ی که رو ی حس خيسي پارچه ا با
شدم. از رفتارش شوکه   ریکردن صورتم بود. با تعجب بهش خ  زیبا دقت در حال تم یزن

 ! کرد؟ی م زی بود؟! چرا داشت صورتمو تم یزن ک  ن یشدم. ا

 

 دستاشو باال برد:  یبا خوشحال  د،یبازم رو که د ی چشما

 !یدعا کردم تا چشماتو باز کن  یلی. خی هوش اومد_خداروشکر، خداروشکر باالخره به 

 

ناله  ی بزنم، اما سوزش کنار لبم باعث شد صدا یو مبهوت لب هام فاصله دادم تا حرف جیگ
حرکت دادم تا به لبم برسونم که   اریاخت یشد. دستم رو ب یکی و مچاله شدن صورتم باهم 

 بار ناله ام از دردم بلندتر بود.   نیو ا  دیچیتو دستم پ  ی درد بد
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 زن نگران زمزمه کرد: او

. داره شوهرتو دوا و درمون  ادی ب  بیط گمیم رمی! تکون نخور االن م؟یدختر جان، درد دار-
چاه و   ی تو  ن یرحم کرده. شوهر و پسرم همون موقعه که افتاد یلی. خدا بهتون خکنهیم

اومدن نجاتتون دادن وگرنه تا صبح هر دوتون همونجا هالک   دن،یشن غتویج ی صدا
 .   نیشد یم

 

  لیو تحل  هیذهنم تجز ی شوهرتو تو ی م کلمه ! داشتگفت؟یرو م ی! شوهرت؟! ک شوهرت؟
شدنش. قلبم    یادآوری  کبارهی ذهنم و  ی که افتاده بود، تو ی هاکه با هجوم اتفاق  کردمیم

 !..شدی بال بدتر نم نیاز ا  ایچاه؟! سلمان؟! خدا ی تو می. افتادختیفرو ر  یهر

 

 مچ دستش رو گرفتم. مضطرب لب زدم:  یزانوش گذاشت تا بلند بشه، فور ی رو دستش

 _سلمان که زنده است؟! بگو که حالش خوبه؟! 

 

سلمان، وحشت زده، داد   دنی اتاق کوچک چرخوندم، با ند ی و هراسون تو  شونیپر نگامو
 زدم:

 _سلمان کوش؟! کجاست؟! ُمرده؟! 

 

 فشرد: یو به آرومدستم گذاشت  ی بلند شدن منصرف شد. دستش رو از

سرشه، داره دوا و   ی اون اتاق، گفتم طيب باال  ی _نه دختر جان، شوهرت زنده است! تو
  یخوب تی شوهرت وضع  گفتی اهلل مسرتون اومده؟! عزت  یی. چه بال کنهی درمونش م

 نداره...
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  کی حرکتم پر درد بود انگار   نیکردم از جام بلند بشم، هم یحرفش زدنش. سع وسط
به  یول کنهیکجام درد م دمیفهمی تازه م خوردمی م یروم رد شده. هر تکوناز  یلریتر

 بدنم، برخاستم:  دی بدون توجه به درد شد یسخت

 . نمشیبب خام ی_کدوم اتاقه؟! م

 

 تشک بنشونم:  ی کرد تا رو یدور بازوم حلقه شد و سع دستش

 .یاستراحت کن دی. با ستیحالت خوب ن ادی! تو هم ز؟ی بر ی خایدختر جان، کجا م نی_بش

 

 . نمشیبب دی _نه، با

 

رو زمزمه کرد. همراهش از اتاق خارج  می بر ایلب ب  ری . به ناچار زدی سماجتم رو د یوقت
نفس هام هم با درد باال و   ی. حتشدینفسم از درد حبس م داشتمی که برم یشدم. هر قدم

 . شدیم نیپا

 

ه زنده است. همراه اون زن به  ک  دمشیدیهام مخودم با چشم  دی دردها مهم نبود. با نیا
پسر حدود هم سن و سال خودم، پانزده ساله   کی. دو مرد دو طرفش،  می رفت ی ا گهیاتاق د

شده   رهیبهش خ  یکه سلمان روش بود، نشسته بود و با نگران یفاصله از تشک یکه با کم
 بودن. 
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تن سلمان بود،   ی رو ی هابود، در حال چک کردن بدن و زخم بیکه فکر کنم ط ی مرد اون
 گفت:  ی با لحن مشکوک 

کرده که با شالقم تا حد مرگ کتکش   یچه خبط ستی بدبخت رو فلک کردن، معلوم ن نی_ا
 شکر داره. ی زدنش. تا حاال هم دوام آورده، جا

 

 که روبروش بود، ادامه داد: ی به مرد خطاب

راستشم در رفته.   ی از دنده هاش شکسته باشه، مچ پا یکینداره. فکر کنم   یخوب تی _وضع
 تا... یعزت اهلل کمکم کن دی دستشم موي کرده. با نیا

 

  هیگر   ریچشمام جمع شد. نتونستم خودم کنترل کنم، بلند ز ی حرفاش اشک تو دنیشن با
سر و بدنم گذروند.   ی هم جلب شد. طيب، نگاهش رو گذرا روزدم. توجه اون سه تا تازه ب

 گفت: 

 ! نگران شوهرت هم نباش، مرد قوية! کنه؟یکه درد نم ت ی_جا

 

 . با دست به اون زن اشاره کرد، ادامه داد:دی رو که د سکوتم

 گرمم بده بخوره.  زی چ کی ببرش سرجاش،  ه،ی_زک 

 

بازوم گذاشت، معترض و التماس وار   ی است تا دست رو هیاسمش زک  دمیزن که فهم اون
 لب زدم:

 باشم. نیخورم، بذار ینم یچی_من ه
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 زمزمه کرد: یبردم. با مهربون رونیاز اتاق ب هیتوجه به حرفم، زک  بدون 

. بذار کارشون بکنن. طيب تا حاال چند  یخوریغصه م شتریب یسی دختر جان، اونجا وا ای_ب
طيب رو    ی نباش. دوا و مجنون ها یچیرو نجات داده. نگران ه در حال مرگم بودن ینفر

 نکن. توکلت بخدا!  هیمثل اولش، گر شهی. مرهیگی بخوره جون م

 

سلمان بود. دلم آشوب بود.  شی همون اتاق برم گردوند. اما من تموم حواسم پ ی تو دوباره
 ی گوشه  ه،یحالش زنده بمونه. بدون توجه به زک  نیبا ا کردمیاون لحظه فقط دعا م

  کنهی رو که داره تحمل م ی نشستم. با بغل کردن زانوهام، به حال سلمان زار زدم. تموم درد
 ! استبخاطر من حسود، تنه

 

سلمان شوهرمه بعد رفتن طيب و  کرد،یکه فکر م  هیتموم شد. زک  بیکار ط باالخره
و باعجله رفتم داخل اتاقش و همونجا   قراریبرم. ب ششیسفارشاتش ازم خواست تا پ

  یچیباند پ  ی صورتش، سرش، دست و پاها ی رو ی هاها و زخم  ی کنارش نشستم. رد کبود
 زد.   شیرو آت گرمی شده اش، ج

 

دو   نی. دست سالم و بزرگ مردونه اش رو بدیاشکم دوباره فوران زد، به شدت بار ی  چشمه
 رزون، زمزمه کردم:ل ی فشردم. با چونه ا یدستم گرفتم و به آروم

 

   54#پارت_
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 لرزون، زمزمه کردم: ی چونه ا با

که سرت اومد، مقصر و مسببش من بودم،   ییبالها نی _منو ببخش. ببخش که تموم ا
اعصابم بهم  ییجورا هی گن، یتو م ی و مرد یهمه مردم روستا از خوب  نی ا دمی د یوقت

. اصال به اسمت  گفتنیاز تو م رفتم ی هر جا م  گرفتی چرا لجم م دونمی . نمختیریم
 اش کنم؛  خفه  خواستی دلم م دم،یشنیم یحساس شده بودم. اسمتو از زبون هر ک 

 یبودم، بدجور عصب  دهیاز صبح صدبار اسمتو شن قایچپ شد هم دق  تیروز که گار  اون
که دلم خنک بشه. دلم اون   ارمیسرت ب ییبال  هی خواستمی شدم و اومدم سر راهت فقط م

چه   دمیخنک شد اما روز بعدش که فهم یلیشکست و چپ شد، خ تی لحظه که چرخ گار
  خواستمیطوري بشه. اصال نم   نیا  خواستمی کن نم رشدم. باو  مونیبرات افتاده، پش یاتفاق

ه من ک  ی بود  یکس نیتو اول ،ی ام بگم که اونم باور کن گهید  زیچ هی. فتهیاتفاقات برات ب نیا
 ینطوری. اکردمی نم ی و نشناخته بهش حسادت کردم. سلمان اگه حسود دهی احمق ند

منو    یو بهم بگ یخوب بش دی. تو بایاریطاقت ب دیحالت خوب بود. سلمان، تو با  شد، ینم
.  شمینم ی و حرص یتا اسمتو بشنوم، عصب گهی. دکنم ینم ی بهت حسود گهی. دیبخشیم
  گمینم گهی سلمان. د نینگ گمینم گهی. دکنمینم ی حسود یشکیوقت به ه  چیه گهید

 .یبخشی! فقط خوب شو و بگو منو م ه؟یسلمان ک 

 

اون   ی حال خراب و داغونش، برا ی برا ختم،یحرفم فقط نگاش کردم، اشک ر انیپا  بعد
. حالم خرابتر  یتو مسببش گفتنی و م زدنی ها که مدام بهم چشمک م  ی ها، اون کبودزخم

 ... شهی حاال حاالها جاش خوب نم دونستمی و م شدیم
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 * * * * * * * * 

 

 

سر   ی گذشت نه خواب داشتم نه استراحت، مدام با همون حالم باال  یروز به سخت کی
خودم  ی فهیبازم وظ  شد،ینم  داری ها هم ب. اگه سال کردمی سلمان بودم، ازش مراقبت م

  که مراقبش باشم تا چشاشو باز کنه. دونستمیم

 

. کردنیم  ف یکه همه ازش تعر ی دی همون جوان رعنا و رش شدی و م کردمیم دارش یب د یبا
  ی که با اسمش بهش حسود ی بود. همون سلمان یاهال ی که ورد زبون همه یهمون سلمان

 کردم... اهیطور س نیکردم و روزگارش رو ا 

 

روح و   دم،یشنیهام مو ناله هاشو با گوش  کردمینگاش م  شتر ی ب گذشت،ی لحظه که م هر
بخاطر حال و روزش و تحمل   کردمی . خودم لعنت مدیکشی تموم وجودم زجر و عذاب م

 همه درد...  نیکردن ا

 

همونجور بود. هنوز چشاش رو باز نکرده بود.   شبیسلمان هنوز از د یجسم تیوضع
 زخماشو دوا و درمون کرد و رفت. دنش،یهم ظهر اومد د بیط

 

 .  یریلقمه نون بخور، جون بگ کی دخترجان  ای_ب
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کامل به طرفش   سم،یخ ی چشا ریدستم ز  دنیچشم از سلمان گرفتم. با کش ه،یزک  ی صدا با
 ام، گفت: قرمز و پف کرده  ی چشا دن ی. با د دمیچرخ

  ضی تو هم مر  یبر شیپ که ی! اونجور ؟یکنی م کاری با خودت چ ی! دار؟ ی کرد هی_بازم که گر 
 .شهیناراحت م نت یبب ینجوری. سلمان هم که چشاشو باز کنه، ایفتیم ،یشیم

 

 غذا رو جلوم گذاشت، ادامه داد:  ینیس

اهلل هم مراقب  . بخدا منو، عزت یفتیاز پا م یبخواب. دار ری کم بگ هیغذاتو بخور، برو   ای_ب
 بشه.   یکار میذاری. نم میشوهرت هست

 

 زدم، قدردان گفتم:  ی زن، لبخند نیمحبت ا  از

 ...  نیخوب یلیچطور ازتون تشکر کنم. شماها خ دونمی_نم

 

چارچوب    ی رو تو ی هاد ه،یحرفم تموم نشده بود که در اتاق با شتاب باز شد. پسر زک  هنوز
من و مادرش   نی. نگاش رو مضطرب بزدی بود و نفس نفس  م شون ی. صورتش پر دمیدر د

 چرخوند.  

 

ترس و اضطراب به سمتم هجوم آوردند. نفسم  حبس   کبارهینگاش   دنی چرا با د دونمینم
  زیکه قراره چ دادی از خودم به لرز افتادن. حالت صورتش نشون م اریاختیهام بشد. دست 

 نشنوم.   یخوب
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 :دیبا تشر بهش تپ  هیزک 

 اتاق!   ی تو  یپری م هوی_چه خبرته، پسر جان؟!  

 

. اونا رو  دینشسته بود، کش شیشونیپ ی که رو یعرق  ی دونه ها ی پشت دستشو رو هادي
 با لکنت گفت:  ده یپاک کرد. با قورت دادن آب گلوش، بر 

سلمان   ی. همه رو جمع کرده و گفته هر ک گردهی_ارباب داره خونه به خونه دنبال سلمان م
 .رهیگیم یبده، پاداش خوب  لینه بهش تحوک  دایو پ

 

صورت رنگ  ی محکم تو ی. دو دست دیحرفاش به وحشت افتادم. تموم تنم لرز  دنیشن با
اونو بکشه؟! مطمئنم که   خوادی م گرده،ی ارباب دنبال سلمان م ی . واا دمیام کوب دهی پر
 ! کُشهی! منم م کُشتش؟یم

 

از جام بلند شدم.   دنیلرزی که به وضوح م ی ها با پاها وونهینشد و مثل د  می لحظه حال اون
لب  ر یو ز  رفتمی م نیهدف باال و پا یاتاق ب ی کنم تو کاریچ دونستمیکه نم یدر حال

 .  کردمی رو زمزمه م می بدبخت شد

 

. شرمنده نگام رو به سلمان دوختم.  ستادمیهمونجا از حرکت ا  دم،یکه شن یبا حرف کدفعهی
 شد. منو ببخش!...  ریشام حمله کرد و سرازاشک با سرعت به چ 
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 55#پارت_

 

 

 

است. سرم رو   هیمال زک  دونستمی بازوم که م ی رو  د،یلرزی که به وضوح م ینشستن دست با
  ی چرا اومد  گفتی . با نگاش مزدی و ترس موج م یچشماش نگران  ی بطرفش برگردوندم. تو

 هست.  یچ دونستمی که نگفته م گهی ما و هزاران حرف د  یتو زندگ  ی آوار شد

 

اش بشه. . حق داشت بترس، حق داشت دل نگران خودش، خانواده دادمی بهش حق م البته
  ی اگه سلمان رو تو دونستمیو سنگدل که م رحمی مرد ب کی ترسناک بود.  ی ارباب مرد

و بعد اونم وسط روستا فلکشون   کنهیتصاحب م ناشو یکنه، تموم باغ و زم دایپ نایا ی خونه
 ... کردیم

 

 بزنم، گفتم: یکرده، منتظر بود حرف کاریجواب سؤالش که سلمان چ در

 ! گناهی کار، سلمان ب چی _بخدا ه

 

 لرزونم فشردم، التماس وار لب زدم:  ی دستا ی بازوم بود، تو ی که رو دستش

  داشی خانوم کمکمون کن، نذار دست ارباب بهمون برسه. ارباب، سلمان پ هی_توروخدا زک 
 .کشتشیکنه، م
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 پس زد:  دستامو 

 ! ؟یشناسی _دختر جان، خودت که خوبه ارباب م

 

 : دادی سرش رو به چپ و راست تکون م کردی که بغضش کنترل م یحال در

 .شونمونیم  اهیسبخاک   کنه،یکنم. ارباب بفهمه ما رو هم بدبخت م یکار تونم ی_نم

 

فکر نکردم که کار احمقانه  نی . چرا به افتمیبه غلط کردن ب شتر یحرفش باعث شد ب نیهم
 خودت کمکم کن!.. ای! خدا ومد؟ی چشام ن ی ! چرا اون لحظه ارباب جلورسه؟ی ام به کجا م

 

که   یپاش زانو زدم. دستم دور پاش حلقه کردم. در حال ی عقب تر بره. سريع جلو کهن یا قبل
 شدم. از ته دلم التماسش کردم:  رهی چشماش خ ی تو ختمیری اشک م

من   ری. توروخدا!. بخدا تقصکنمیخانوم، نجاتمون بده. تا عمر دارم دعاتون م هی_توروخدا زک 
 !..کشنی ببرنش! توروخدا، سلمان رو م نینداشت. توروخدا نذار ی ری شد. سلمان تقص

 

به   تونستمی. خودم اون لحظه نم ادیدلش به رحم ب  هیزدم، زار زدم، التماس کردم. تا زک  هق
 فرار فکر کنم، مغزم از ترس قفل شده بود.  ی برا یراه

 

 شد؟! دلش به حالمون سوخت، گفت:  یچ  کدفعهیکه  دانمینم

 .نیبش می جا قا کی. ببرمتون  ومدنی _پاشو، تا ن
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شده   شتر یام قطع شد. سرم ناباورانه بلند کردم. انگار ترس اونم ب هی حرفش، گر  نیهم با
 ادامه داد: چرخوند،ی من و در م  نیو مضطربشو ب  دهی که نگاه ترس یبود. در حال

 نکنن.   داتونیشانس تون اگه پ گهی. دنی شیانبار کاه دون، همونجا قائم م ی _تو

 

اهلل رفته بود تا  بلند شدم. عزت   یبا خوشحال  عیبود. سر  شیآت  ی حرفش انگار آب رو دنیشن
بود. سلمان رو با کمک    ومدهیو هنوز ن رهیسلمان آماده کرده بود، بگ ی که طيب برا ییدوا
. خودمم با  می کاه ها قائمش کرد نی و ب مشیبود به ته انبار برد یبا هر بدبخت ی و هاد هیزک 

 ما بين کاه ها پنهون کردم.  زش،ا ی فاصله کم

 

مال ارباب به گوشام   دونستمی که م دادیداد و ب ی چقدر زمان گذشت که صدا مدونینم
دادنش، تموم بدنمو به لرز انداخت.   لیتحو  ی برا ه یزک  دی اسم سلمان و تهد  دنی. شندیرس

 که کمکمون کنه... خواستمیلب شروع کردم به دعا کردن و از خدا م ریز

 

تنم نشست. تعداد دونه  ی رو ی هم  گره خورد. عرق سرد ی نفسم تو ،ی باز شدن در انبار با
 شده از عرق!.   سیخ سیبدنم خ کردم،یکه حس م شدی تر م ادیز هیبه ثان هیعرق ثان ی ها

 

. لرزش بدنم  نی گفت همجا رو بگرد  شونیکی. تا دمیشنی چند مرد و قدماشون م ی صدا
دهنم گذاشتم و محکم   ی . دو دست لرزونمو رودمیلرزی تموم قد م کی ری شد. هست  شتریب

 !.ادین رونیازش ب ی فشردم تا صدا
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ترسم    شد،ی تر م کی و نزد  کیخس خس کاه ها نزد  ی و صدا  داشتنی که برم یقدم هر
کنارم، چشام از ترس و وحشت گرد   قیدق یچوب  کبارهی. با فرو رفتن  شدی م شتریب  شتریب

 نکشم.   غیدهنم فشردم تا ج ی شد. دستامو محکمتر رو

 

منفجر بشه. چشامو   خوادیاز ترس م کردمی که حس م زدی چنان محکم و با شدت م  قلبم
. اشکام با همون  کُشهیکردن. حاال ارباب هردومونو م دامونی . پدمیهم فشردم و لرز ی رو

 ن!..  ام شدت گرفتبسته  ی چشما

 

  کنفرشونیاز دست داده بودم. صدا  دموی کردند و پاک ام دامونیلحظه که حس کردم پ اون
 بکشم:   یباعث شد. نفسي از سر آسودگ 

 .  می بر نیا یب ستن،ی ن مینجا ی_ا

 

نره. واقعا   رونی ب هیتا صدام از زور گر  دمیکش قیبسته شدن در، چندبار نفس عم   ی صدا با
و    هیزک  یکار همون تموم بود حت کردنیم  دامونیبودم. اگه پ  دهی ترس یبدجور

 اش...  خانواده 

 

که گفت   هیزک  دنیبا د یشد ول یبا کنار رفتن کاه ها به وحشت افتادم. قلبم خال کبارهی
 ام بلند شد:  هیگر ی رفتن، دستامو دور گردنش حلقه کردم. صدا

 .کنمیوش نم خانوم تا عمر دارم محبتت فرام هی. زک مردمی_داشتم م

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
282 

 

 ی دستشو نوازش وار رو هی. زک کردمی م هیو گر  زدمیدست خودم نبود، فقط حرف م حالم
 با حرفاش آروم کنه: کردی م یسع کرد،یم  نیکه باال و پا  یکمرم گذاشت در حال 

هر   دی. باست ی براتون امن ن گهید نجاینکن، رفتن!. ا هیگر گهیخدا بخير گذروند. د س،ی_ه
 . نی چه زودتر بر

 

.  می نجایما ا دمونیدی م ا ی دیفهمی م  یکیامن نبود. ممکن بود  گهید نجا یا  گفتی م راست
 ! م؟یکنم، کجا بر  کاری. غرق فکر بودم که چمی رفتیم  دی. بادادی لومون م

 

 نشست... نمیغمگ ی لبا ی رو ی لبخند دم،یشن  هیکه از زک  یحرف با

 

 56#پارت_

 

 

 

 نشست:  نمیغمگ ی لبا ی رو ی . لبخنددمیشن  هیکه از زک  یحرف با

  ی . چون آدم بداخالق و غدکنهی م ی زندگ  نیدِه پا  ی دارم که تنها تو یریپ ی عمو کی _
خونه اش وسط باغ و  کهن ی ا گشمید ی. خوبکنه ی باهاش معاشرت نم یهست، کس

هر جا   نیتون ی . بعد اونم راحت منیهست ی اونجا فهمه یتا خوب شدن سلمان، نم یچکیه
 .هتا دست ارباب بهتون نرس ن،یبر  ن یخواست
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  نی. اختیر  نیچشمام جمع شد، دوباره پا  ی . اشک تودمیبود که شن یخبر خوب نی بهتر
 :دمیمحکم گونه اش رو بوس   دمیاشک فرق داشت از شوق بود. پر 

 .  یلیخ ،یخوب  یلی خانوم، خ هی_زک 

 

 غیدر یمحبت  چی االن از ه نی خونه اش باز کردم تا هم ی که چشامو تو شبیزن از د نیا
عمر ممنون دارم   کی . االنم که با خطر انداختن جون خودشو، شوهر و پسرش، تا کردینم

 زن مهربون و فداکار رو فراموش کنم. نیا  تونمی کرد. من چطور م

 

عه ها بود که  و ازش تشکر کردم. از رفتارم به خنده افتاد. همون موق دمی صورتشو بوس بازم
کرد،   فیماجرا رو براش تعر  هی زک  یچه خبر بوده؟! وقت دیاهلل هراسون اومد. ازمون پرسعزت

بوده.   نجایسلمان ا دینفهم یکه کس کردی لب زمزمه م ری. مدام خداروشکر رو ز دی ترس یلیخ
 گوشمون گذشت!..  خیخطر از ب

 

  ی ارباب، نصف شب با کمک عزت اهلل، سلمان تو ی اون استرس و ترس از اومدن دوباره  بعد
.  می رفت نی به ده پا یبا ترس، لرز و بدبخت ،ی و هاد هیاز زک  ی . بعد خداحافظمیگذاشت یگار

 . ترسوندیابروهاش آدمو بدجور م ی رو ظ یکه اخم غل می شد یاونجا مهمون آقا مراد بداخالق

 

بهمون   شد،ی باغ باز م رونیکه پنجره اش به ب ی اتاق کوچک کی ، مراد اهللرفتن عزت  بعد
فاصله کنار تشک   یخودم نگهدارم. با کم تونستمی که نم اومدیقدر خوابم م نیداد. ا

 . خوابم برد. دینرس هیو به ثان  دمیسلمان دراز کش
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 * * * 

 

  ی کردم نفس هازدم که احساس  ی. غلتخوردیبه صورتم م  می که مستق دی نور خورش با
خمار از خوابمو باز   ی چشما ی ال کهن ی. قبل اکنهیبه صورتم برخورد م   یآروم شخص یلیخ

 ! هیک  نم یکنم و بب

 

 به وحشتم انداختم. با ترس چشامو باز کردم:  ی مردونه ا یعصب ی صدا

 ! ری بگ نویا  ای_بلندشو، ب

 

صورتم   کهن ی . از ادی پوست صورتم دو ری ز عیسر یلی! خون خدم؟یدی م یمن، چ ی خدا
دستپاچه و هول تو جام   دم،یکش  یغیبه صورت سلمان بود، مثل جن زده ها ج دهیچسب

بود. چطور   ادیمنکه فاصله ام با سلمان ز  شدینشستم. قلبم به شدت به تپش افتاد. باور نم
 حلقش بودم؟!  ی االن تو

 

درهم  ی چشم به مراد افتاد که با اخما هام رنگ گرفتن. همون لحظه  از تصورش گونه  بازم
  دمیخجالت کش شتریبود. ب دهی د یتی چه وضع ی اونم منو تو کهن ی. از اکردی با دقت نگاه م

 . دیو منو مبلع کردی دهن باز م نی اون لحظه زم  خواستی انداختم. دلم م ریو سرمو به ز 

 

 ! نجای_د ياهلل، بيا ا 
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  دمیبلند شدم و کنارش نشستم. با تعجب د عیبلند سرد و ترسناکش، سر ی صدا دنیشن با
 کرده بود و روشون دوا زده بود.  ز یسر و صورت سلمانو تم  ی تموم زخما

 

دورش گذاشت. ازم  ی بود. کاغذها دهیسلمان مال ی به مچ پا یسبز رنگ یری مواد خم  کی
 ده. دورشون ببن  زیتم ی اخواست تا با گرفتن اون کاغذها، پارچه

 

که ازم خواست رو انجام و اونم با دقت پارچه رو دور پاش ماهرانه بست. بعد اتمام   یکار
 هاش، گفت:   لهینگام کنه. با جمع کردن وس کهن یکارش بدون ا

 _بلندشو، دست و صورت بشور. برات صبحونه گذاشتم. بخور. زود باش.  

 

  نی. همرونیرفتم. با دست بهم اشاره کرد برم ب رونیلب گفتم. دنبالش از اتاق ب ری ز یچشم
 قشنگ بود.  نجا یگذاشتم دهنم باز موند. چقدر ا  رونیپامو از در ب یکار رو کردم. وقت

 

که با چهار پله، پات به باغ سرسبز و   یخونه چوب کی دورتادور چرخوندم.  رتیبا ح نگام
نهفته   بایخونه کوچک و ز  نیهمه درخت ا  نیا نینبود که ب دای. اصال پشدی باز م یپردرخت
 است...

 

هام  هی. ردمیکش یقیباغ ناخواسته سرحالم آورد. چشامو بستم. نفس عم نیا  ی و هوا حال
از همونجا پرواز کنم   خواستی !.. دلم موهیم ی درختا نیرطوب ا م ییو بو  ی پر شد از سرد

 رو لبم نشست.  ی اراده از تصورش، لبخند یبکشم. ب غیکل باغ و بلند از ته دلم ج ی تو
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شدم. کنار سر چاه   ری دفعه فکر سلمان، باعث شد چشامو باز کنم. از پله ها سراز هی  اما
  رینظیآب سرد و زالل ب نیهم  یشستم. حتگذاشته بود، ن رونشیب یکه سطل پر آب یکوچک

 بود. دست و صورتم شستم. داخل برگشتم. 

 

 ی ال یبود حت  هوشیامو کامل خوردم، ظرفا رو شستم. سلمان که هنوز نسبتا ب صبحانه
داشت و   یدرهمش انگار قلب مهربون ی چشماشو باز نکرده بود. اما آقا مراد برخالف اخما

 طيب با تجربه مدام حالش رو چک و مراقبش بود.  هیمثل 

 

درست   ی زی ناهار چ ی انجام بدم. ازش خواستم اجازه بده برا ی دیمنم کار مف کهن یا ی برا
 کنم. با موافقتش به آشپزخونه رفتم تا ظهر مشغول پخت و پز شدم.  

 

ناهار صدا   ی ابه اتاق رفتم تا آقا مراد رو بر  دمیسفره چ ی رو حاضر کردم و تو یهمچ یوقت
. همونجا خشک زدم. ناباورانه چند بار پلک زدم  دی که پام به داخل اتاق رس ینیکنم. اما هم

 بودم؟!... داری ب ایخواب بودم  شدیمطمئن بشم. باور نم نمیبی که م یزیتا از چ

 

 57#پارت_
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و باز کرده  سلمان بود که باالخره چشماش نیبودم. ا  داریب دار،یانگار خواب نبودم. من ب نه
خودم ساخته بودم، رها   ی که خودم برا یجهنم نی هوش اومده بود. منو از ابود. باالخره به 

 شدم...

 

شعله ور    شیاون آت ی که فقط تو یچند روز واقعا درونم جهنم به پا بود. جهنم ن یا ی تو
جون به لب رسوندم،   نی. چون حقم بود. ازدمیو دم نم  شیآت  نیاز ا سوختم ی شده بود. م

 یدلهره و نگران ن یاز ا نی حقم بود. من سزاوار بدتر  دمیکشیم یبازم حقم بود. هر چ 
 بودم...

 

  نی وقت چشماشو باز نکنه. من چطور بعد ا چیمرد جوان ه  نیبودم اگه ا دهیترس چقدر
ان  از حماقتم، عذاب نکشم؟! اصال چگونه عذاب وجد ادیب ادمیکنم؟! چطور هر وقت   یزندگ 

 کنم...  یبعد اون نفس بکشم و زندگ  ذاشتی حماقتم م

  

  ی بازش زوم شدم... چشما ی به چشما یشتریپشت سرهم پلک زدم و با دقت ب  چندبار
  دهیبود که تا حاال د یرنگ نی بود اما قشنگ تر  رمقی و ب حالیب کهنی که با ا یرنگ یمشک

 بودم...

 

. کنارش دیحرکت دادم، جلو رفتم. چونه ام از بغض لرز  یام رو به سختخشک شده  ی پاها
 چشماش چرخوندم. ی نشستم. نگام ناباورمو تو
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چرا هنوز باور نداشتم که از اون کابوس و جهنم   دونمیحرکت تکرار کردم. نم نی بار ا ن یچند
قبلش   تی وضع  همون ی که خواب باشم و سلمان هنوز تو  دمیترسی رها شدم. واقعا م

 باشه...

 

نبود. آخ که قلبم   خی سرد و  گهی کبودش گذاشتم. د ی گونه ا  کطرفی ی جلو بردم و رو دستمو 
 بعد چند روز آرام گرفت و آرام شدم...

 

که  یشد. در حال  ریزدم که سراز یشد. پلک  شتریچشمام ب ی اون قطرات جمع شده تو حجم
 گفتم:  رفتند،ی م نیپا  د یلغزی مو  خورندی از چشمام سر م یقطرات اشک به آروم 

خوشحالم که چشماتو  باز   یلیخ یلی. خی تا چشماتو باز کرد ی_سلمان، تو که منو کُشت
 . ی کرد

 

دخترخانوم   ا ی! ؟ی از کارم شوکه بشه و بگه دختره ديوونه ا کردمی انتظارم که فکر م برخالف
 ! برو عقب!... ؟یهست ی! تو ک ؟یکنی م کاریچ یدار

 

لباش نشست. با   ی رو ی گونه اش بود، گذاشت. لبخند محو ی دستم که رو ی رو رو دستش
 لب زد: یجون  یو ب یآروم ی صدا

که  یبه دختر تونمیآخر عمرمه و نم ی لحظه ها کردم،ی اون اصطبل همش فکر م ی _تو
و االنم   شکست م یخوشحالم که چرخ گار  یلیعاشقش شدم بگم دوستش دارم!. اما حاال خ

 . خاتون دوستت دارم... نمیبی کنارم م نجایتو رو ا 

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
289 

 

 

  * * * * * * * 

 *ماهور* 

 

بلند شدم و   عیزد. نگران از حالش سر  ه یگر  ریبلند ز  ی با صدا دیحرفش که رس نجایا به
 آوردم: یآب وانیبراش ل

 آب بخور.   کمی  ای_ب

 

 ادامه داد:  هیخورد. با لحن خفه از زور گر یگرفت و کم ازم

بودم،   نی سر زم  ی مشغول کار تو  یوقت  شیوقت پ یلیسلمان از خ دمی _اونجا بود که فهم
  گهی شوکه شده بودم که دوستم داره و از طرف د  کطرفی و دلشو باخته بود. از   دهی منو د

بشکنه.   تی چرخ گار  جاده گذاشتم تا ی که من اون سنگا رو تو گفتمیبهش م یهر چ کهن یا
فقط   می منم... اما سلمان در جواب عذرخواه ی مسبب اون شالق و فلکا که از ارباب خورد

... نهیتا منو کنارش بب شکستی م شی چرخ گار اومدم،ی فدا سرت!. کاش زودتر م  گفتیم
. افتاده و با ابراز عالقه سلمان.. یاز چه قراره و چه اتفاق هیقض دیفهم  یآقا مراد که وقت

هر   ت ی. من ازش مراقبت کنم. با رضا میشما نامحرم کنار هم با ده ی گفت که اجازه نم
  شتری و ب  شدیبرامون خواند. سلمان روز به روز حالش بهتر م تیدومون، صيغه محرم 

دل مهربون... و دل دادم  کی ... با عشق، پر محبت و رهینظ یمرد ب نی چقدر ا   دمیفهمیم
غرق   نبود. م  یخوب و عال  ی... همچنشستیمهرش به دلم م  شتری بهش و روز به روز ب

... سلمان شده بود  میاز زندگ  خواستمی م یچ گهیمحبت و عشق سلمان... اصال د ی بودم تو
 روز...  کی کهنی ... تا امیتموم زندگ 
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. کردی م  تشی اذ  یگذشته بدجور یادآوری کرد. انگار هیبازم گر  دیحرفش که رس نجایا به
 دستش گذاشتم:  ی دستم رو

 ادامه نده؟!  کنهیاش ناراحت م  هیاگه بق ی خوای_خاتون م

 

 : دیکش سشیخ ی چشما ری ز یدست

 بگم.  خوامی _نه، م

 

 تکون دادم که دوباره لب باز کرد: یسر

!.  می لومون داده بود که ما اونجا یچطور؟! ک  دمیکرد. نفهم دای دختر ارباب ما رو پ کهن ی _تا ا
کنه. اما  داشیمدت دنبالش گشته بود تا پ ن یاونم عاشق سلمان بوده و تموم ا دمی اما فهم

!.. حکم یزده بودند. دختر ارباب شد قاض  شیسلمان منو دوست داره انگار آت  دیفهم  یوقت
.. من شدم زن  بود، شکستن دل دو نفر عاشق. ییهم اجرا شد. حکمش جدا اجبارداد و به 

و سنگدل که هشت تا بچه داشت و دختر ارباب هم سلمان و با   رحمیمرد ب کی سوم،  
 ... مید یرو ند  گری همد گهیوقت د  چ یخودش برد... سلمان رفت و ه

 

دو نفر رو ازهم جدا کرده بودند!.. خاتون هنوز دلش با سلمان بود.   رحمانهیب چه
. ارمیتا به زبون ب کردمی نم دایپ ی کنم. کلمه ا ی اون لحظه چطور ابراز همدرد دونستمینم

 . کردمی فقط نگاش م

 

 آروم زمزمه کرد: داشت، ی غذا رو برم ی که ظرفا یشد در حال بلند

 وقته.   ری_پاشو برو قربونت بشم. بخواب که د



 نگاه آلوده به عشق 

 
291 

 

 

تنها   ر،یبا گفتن شب بخ  دمی داره. گونه اشو بوس  اجیاحت ییکردم که االن به تنها احساس
 گذاشتمش و به اتاقم رفتم...

 

 58#پارت_

 

 

 

 

شونه ام انداختم و   ی شدم. کوله ام رو ادیکردم. پ یاز عمو حسن خداحافظ  نیتوقف ماش  با
تا از کالس هام   امیکه ب خواستی زبانسرا راه افتادم. اگه خاتون ازم نم  ی به سمت در ورود

تختم غمبرک   ی شم همونجا گوشه اتاقم با ی که تو دادمی م حیعقب نمونم. هنوزم ترج
 بزنم!. 

 

هاش هنوز قرمز و ورم   هیگرفته بود، چشماش از گر شبیبراش هنوز صداش از د رمیبم
دختر   ی داشته بود که وقت یبود. خاتون چه دل ده ی کرده بود. مطمئن بودم تا صبح نخواب

 دوستش داشته جدا کرده بود!.  یلیکه خ یارباب اونو از سلمان، از کس

 

مختلف کتک   ی ها شوهرش رجب به بهانه هاسال   نیا  ی تو دونستمیم کهن ی تر ابد و
مجبورش کرده بودنش تا  یکرده بودند. حت  تشی اذ  یلیو دو تا حو هاش هم خ زدشیم
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 ی سنگدل بوده که به بچه ها  قدرنیشکم خودش و دوتا بچه اش کار کنه. رجب ا ی برا
 !.کردی خودشم رحم نم

 

و موندگار    ارهیکار سر از خونه ما در م ی اومدم. خاتون برا ایموقع ها که من به دن  همون
  نویسلمان بود. ا شیهنوز دلش پ دمی فهم یول  دهی کش ینتونم بفهم چه زجر دی . شاشهیم
 بردم!.  یاز حال خرابش پ شبید

 

  ی برانگران حال من بشه.   نی از ا شتری ازم خواست برم کالسم، ب یامروز وقت  ومدین دلم
 تا اصرار کرد که برم سر کالسم، قبول کردم. نیهم

 

نفر اسممو صدا زد. به زبون آوردم اسمم از زبون   کی پله نذاشتم که  نی اول ی پامو رو هنوز
. با  دمیشوکه ام کرده بود. فکر کردم اشتباه شن نقدریمنتظرش بود. ا نایکه زودتر از ا یشخص

 بهت برگشتم. 

 

نه  زدم ی مرد زبون تلخ من!. نه پلک م اهام،ی خشکم زد. خودش بود. مرد رو همونجا
بود و اسمو به    نجایا رطاهای . امنجاستیکه ا کردمی . اصال باور نمشدی !. باورم نمیحرکت

 زبون آورده بود!. 

 

 ابروهاش بود. جلو اومد: ی که رو یاخم با

 باهات حرف بزنم. خوامی_م
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باهام   ینرفته بود چه رفتار  ادمی . هنوز امیا به خودم بجمله اش باعث شد ت کی  نیهم
 غرورم شکست و نابود کرد. گفته بود حسرتشو بکشم!.  یداشت. چطور

 

دلمو شکسته بود اما ته   کهن یبود؟! با ا  یچ ی اومدنش برا نجای. پس ادمیکشی م داشتم
 م گرفته بود.که خواب و خوراک از ی اقهوه  ی اون چشما تابیبودم. ب تابشی دلم هنوز ب

 

 بعد اون چطور شکستم. عقب رفتم:  نهیبود تا بب اومده

 _من با تو حرف ندارم.

 

 زد:  ی پوزخند

که به نفع  ی . اومددمی بهت وقت م قهیمنتظرتم فقط پنج دق نیماش ی _از خداتم باشه. تو
 .ی از دست داد تویشانس زندگ   نیبدون بهتر  ی ومدیخودته، ن

 

 زد: ی تلخ بود. بازم حرفاش درد داشت. روش برگردوند. اما منم مثل خودش پوزخند بازم

 . خوامی نه شانست رو م امی_نه م

 

  کی روم برگردوندم. اما هنوز  ی. سخت بود ولزدی. قلبم تند م دمیشدن دستش رو د مشت
 قدم برنداشته بودم که بازومو با خشم چنگ زد:

 . ی این ،یکنی _تو غلط م
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 زل زدم: شیعصب ی چشما  ی طرفش چرخوندم. توبه  سرمو

 . امیباهات ب خوامیازم؟! نم ی خوای م ی_ولم کن، چ

 

توش   یچشماش حاله قرمز  ه یاز ثان یکنم. تو کسر ی برخورد یانتظار نداشت همچ انگار
 : دی غر یدر همون حال با لحن تندتر دیکش نشینشست. به سمت ماش

 . دمیاالن نشونت م  ،یکن ی _واسه من ناز م

 

برد. با باز کردن در  نشیبدون توجه به تقالهام به طرف ماش دمیکارش نفهم لیدل نکهیا با
 پرتم کرد.   یصندل  ی جلو، رو

 

از جا   نویماش ی ادی. تا به خودم اومدم پشت رل نشست با سرعت زدمیکش ی خفه ا غیج
 رو هم به زبون تلخش اضافه کنم.   ییزورگو  دی کند. انگار با

 

از رفتارش شوکه شده بودم   نکهیاخم کردم. سرمو به طرف پنجره چرخوندم. با ا یدلخور با
 .زدی وقفه م  ی. قلبم تند تند و بکردیام م وونهیوجودش، عطرش داشت د  یول

 

دل و   نیا  عاطفه و زبون تلخ شده بودم. با تموم کاراش، بازم یمرد ب نی دلتنگ ا ،یلعنت من
  یرخش رو رصد کرد اما به سخت مین یچشم ری. نگاه سرکشم چند بار زدیلرزی قلب براش م

 جلوش گرفتم. من چقدر دلتنگش بودم.  
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شد    یحرکت سرمو بطرف خودش برگردوند. تا بفهمم چ کی ترمز کرد. با  ی گوشه   ییهوی
 زد.  رونیلوپم داغ کرد. اون لحظه از کارش و بوسه اش، چشام از حدقه ب

 

 کهن یمرد رو با ا  نی اون!. چشماشو بسته بود،  من ا هیشب یکی  ایبود  رطاهایمرد ام نیا
 چندبار دلمو شکسته بود اما هنوز دوستش داشتم.

 

و لذت   یجانی. هشدمیم قراری . داشتم بدیکشی قلبمو به مرز جنون م  دنشی با بوس االن
 فرا گرفت.  یخاص  ینیری وجودم به پا شد که تموم وجودمو ش ی تو یخاص

 

که  یگذاشت. در حال یشونیپ  ی رو شویشونیسانت. پ کی فاصله گرفت. اما وقت  خودش
 . لب زد:زدی نفس نفس م

 تنگ شده بود، ماهور.   ی _دلم برا

 

 چشمام خير شد:  ی باز کرد، تو  چشماشو

 چشمات تنگ شده بود. ی _دلم برا

 

اون لحظه   نیطرفتون رو... يا نفهم نینفهم ایشده بود الل بشين   تون یزندگ  ی تو یگاه
  نیشده بود. خشکم زده بود از ا   یمنم همونجور قای... دقنیزار بزن ای نی خوشحال باش د یبا
 ...یدلتنگ نیبوسه. از ا نی اومدنش. از ا ی هوی. از رطاهایام
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 نه امو نوازش کرد. به خودم اومدم. دستش رو پس زدم... که گو دستش

 

 59#پارت_

 

 

 

 صدام باال رفت:  یکه گونه امو نوازش کرد، به خودم اومدم. دستش پس زدم. عصب دستش

! تو هم از  ؟یدلت برام تنگ شده، مگه تو هم دل دار یبگ ی_به من دست نزن. حق ندار
نفر   کی تاب  یدلت ب ی! وقت؟ی چ یعنی یدلتنگ یدونی ! اصال م؟یفهمی م یزیچ یدلتنگ

  یکس دن یند  یفهمی ! نم؟یفهمی نم یچی! تو ه؟یفهمی رو نم نای! نه تو ا؟ی چ یعنی شهیم
  یول یریبم خوادیدلت م یعذاب آور و دردناک؟! گاه رچه سخته؟! چقد یکه دوستش دار

  دی با یو گفت ی که بهم تهمت زد ی نبود ی. تو همون آدمیکشی و مدام زجر م یتونینم
 نه؟!  ای ُمردم   تیاز دور ینیبب ی ! اومد؟ی گیم یچ ی حسرت تو بکشم. حاال اومد

 

نه  دمشیفهمی مرد و االن نم نی . دلم پر بود از ازدمی حرف م زیر هی سرهم فقط  پشت
  نیهم ی جلو  رون،یب زمی دلمو بر ی تلنبار شده تو ی حرفا  خواستمی خودشو نه کارشو!. فقط م

 آدم که دلم ازش خون و شکسته بود... 

 

 :دیبه آغوشم کش  کبارهی
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  یزیچ ه یبودم بهت   یاون شبم، عصب ی اشتباه کردم دلتو شکستم. حرفا زم،ی _ببخشم عز
 گفتم...  

 

!.  شدی!. باورم نمیعذرخواه ی جمله اش باعث شد تا زار بزنم. مرد من اومده بود برا  نیهم
 چطور باورش کنم؟! چطور؟!.. 

 

  یو هر چ کردی م ی . کنارم  زمزمه هاشدی م نیکمرم باال و پا  ی رو نوازش وار رو شدست
 ...دمیشنیعاشقانه که م ی حرفا ن یاز ا د یلرزی. دلم م شدمی شوکه م شتریب گذشت یم

 

ام رو قطع کرد. ازش فاصله گرفتم. با همون   هی... گررطاهایدوستت دارم از زبون ام ی کلمه
 لب زدم:  هیتن خفه و دورگه از گر

 ! ؟ی گفت ی_چ

 

 نکن!   هی_گر 

 

 !  یکی _نه اون 

 

 _ دوستت دارم.
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 ! ؟ینگفت  ی که جد نوی_ا

 

 گفت: د،ی که دلم لرز یدستاش صورتمو قاب گرفت و رد اشکامو پاک کرد. با لحن خاص با

تو هم مثل الناز  کردمی وقته دوستت دارم. اما فکر م یلیدوستت دارم. خ ،ی دی _درست شن
همچنان   خواستم ینگفتم چون م یچیه نیهم ی . برایکنی دوستت دارم، ترکم م یتا بفهم

که چقدر دلم  دمی تازه فهم دمت،ی دو هفته که ند نی ا ی . اما اشتباه کردم. تویکنارم باش
 برات تنگ شده بود.

 

 ! ؟یگی_دروغ م

 

 !  ؟یبهت ثابت کنم که بفهم ی_چه دروغ دارم بهت بگم دختر. من دوستت دارم. چطور

 

 : دمیخند ی. دستشو پس زدم. عصبزدی برق نم یچشماش خيره شدم، هيچ عشق ی تو

من به اندازه    رطاهای ام نی. ببستی نفر اصال درست ن  کی کردن با کلمات و احساسات  ی_باز
  ک ی. من تحمل ی. سخت در اشتباهیکن یهام بازبا ی خوایدلم ازت شکسته. اگه م یکاف

 رو ندارم.  گهیشکسته د

 

 کنم؟!   یبا احساسات باز  د ی! من چرا با؟ی _چه باز
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دوست   ی خوایعوض شده. چطور م کدفعهیمثل تو حاال  ی! چطور آدم؟ی _اصال تو مشکوک 
نکنه باز الناز  نمیچشمت هنوز دنبال الناز!. اصال بب  دونمیکه م یدارمت، قبول کنم؟! در حال

 سراغم؟!  ی اومد یدعوتت کرده، مجبور ییجا

 

 : دی. با چنگ زدن موهاش، نالد یکش ی کالفه ا پوف

 ! ؟یکنی. بخاطر تو اومدم. چرا باورم نم ستی. النازي در کار نیگیم هی چرت و پرتا چ نی_ا

 

 .یست_چون باورت ندارم! چون تو بارها دلمو شک

 

  ییکجورای. اون لحظه منتظر بودم شدی م نی اش از خشم باال و پا نهیس زد،ی نفس م نفس
. با جون و دلم  آوردی قانع کننده م لیدل  کی متقاعدم کنه تا باورش کنم. فقط 

 ... دمشیبخشیم

 

 منفجر شد:  کدفعهیطرف مو باز کرد.   نوی انتظارم، سمتم خم شد. در ماش برخالف

. گمشو  ستین شیدوستش دارم حال گمیدارم بهش م ی. هر چیکنیباور نمسرم که  ی _فدا
 . نیبرو پا 

 

. اشک با  دنیشدم. شروع کردم به دو  نیدرنگ پا یو رفتارش دلمو شکست. ب ادیفر 
. اون  دمیهاشو شن کی الست غیج  ی صدا  دمیدویکه م یسرعت به چشمام حمله کرد. در حال

 شدت گرفتند. رفت...  ختن،یری م نیبا درد از چشامو پا  ی کی  یکیکه  یقطرات



 نگاه آلوده به عشق 

 
300 

 

 

رفتار کنه و  نجوریتا بهم اثبات کنه اونم بهم عالقه داره نه ا کردیم یدوستم داشت سع اگه
 و بعدشم راحت بره!. رونیاز کوره در بره، پرتم کنه ب

 

ا هر سرفه  گرفتم. به سرفه افتادم. ب  یواری . دستمو به دستادمیبا خس خس ا یمسافت بعد
 .سوختیم امنهیس ی ا

 

کجا هستم.  قایدق دونستمیمو باال آوردم و به دور اطراف نگاه کردم. نم سیخ نگاه
 گم شدمو، به جونم رخنه انداخت.  نکهیناشناس، ترس از ا  ی و آدما ی ابونایخ

 

  نیماش ی کوله ام تو کهنی ا  یادآوری خونه. اما با  رفتمی و م شدمیم  ن یسوار ماش د یبا
  کاریحاال چ ی . وادمیبه صورت پر غرق و داغم کش یجا گذاشتم. درمونده دست رطاهایام

 چطور برگردم؟  یپول یچیکنم؟! بدون ه

 

برگردم.  خوامیم ی. چطوررم یکجا دارم م نهیهم اصال براش مهم نبود. بب ی لعنت رطاهایام
 چشمام جمع شد... ی اشک دوباره تو

 

کنم. نگاهم   کاریچ دونستمیم کرده بودم. عقلم از کار افتاده بود و نمو پاهام گ  دست
 کنم؟!  کاری حاال چ ایهراسون و سرگردونمو به دور اطراف چرخوندم. خدا 
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  ی شخص روبروم، اخمامو تو دنی. تا سرمو باال آوردم. با دستادیپام ا ی جلو  یموتور کدفعهی
مزاحم   شدی نم شیازم؟! چرا حال خواستیم ی! چکرد؟ی م کاریچ نجایا نی . ادمیهم کش

 نشه؟!.. 

 

  یبدبخت خال نیسر ا   تمویچطور حرص، عصبان دمیپر بود که نفهم نقدریا رطاهایاز ام دلم
 کردم. صدام با خشم باال رفت: 

 

 60#پارت_

 

 

 

  یبدبخت خال نیسر ا   تمویچطور حرص، عصبان دمیپر بود که نفهم نقدریا رطاهایاز ام دلم
 ا خشم باال رفت: کردم. صدام ب

! چرا هر جا هستم تو  ؟یکنیم  بمیچرا تعق  ؟یداری ! چرا دست از سرم برنم؟ی خوای م ی_چ
بشه دنبال من    تیتا حال میدوستام خوردت کن ایخودم  دی چندبار با یفهمی نم ؟ی هم هست

! به چه  نم؟یبب دی رو با  یک  نم،ی بهت ندارم. من نخوام تو رو بب ی عالقه ا  چی . من هیفتیراه ن
 بهت... یزبون
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آروم و خونسردش به وحشتم    افهیشد. ق ادهیحرف زدنم، موتورش خاموش کرد. پ وسط
بازم ادامه  یحرفمو خوردم. اما بعد مکث کوتاه  هیبه عقب برداشتم. بق یانداخت. قدم

 دادم: 

 ! ؟ی کرد بم ی! بازم تعق؟ی اومد ی خوایم  ی_االنم چ

 

. شروع کردم به تقال کردن دمیکش ی خفه ا غید. جدست مردونه اش ش  ری بازوم اس کدفعهی
 کردن:  غیج غیو ج

 ولم کن دستمو.   ستمی! مگه با تو ن؟یدار کارمی_ولم کن، چ

 

 زمزمه کرد:  یلبم، با لحن آروم ی نشستن انگشتش رو با

 ندارم.  تیآروم باش. کار  س،ی_ه

 

  یحرکت چی تقال نکردم. انگار جادوم کرده باشه ه گهی سکوت کردم. د عانهیچرا مط دونمینم
 نکردم.

 

 خودش دوباره حرف زد:  د، ی که د سکوتمو

برات افتاده و    یاتفاق دی . با خودم گفتم شایشونیسردرگم و پر  دمی. ددمتی د نجایا ی_اتفاق
 .رمی کمکت کنم، م  یبتونم کمکت کنم. اگه اشتباه برداشت کردم و دوست ندار

 

 . با همونم اشاره کردم:دمیکش رونیب یبه آروم دستمو 
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 ندارم! اج یاحت یبه کمک کس ن،یبفرما ری_نخ

 

  ن یبابا ا ی . اکردی حس کردم. انگار داشت خودشو کنترل م یشدن فکش به خوب منقبض
 افتادم. وونهیدو تا د  رینبود. گ اریشد؟! کال امروز شانس باهام   یچ کدفعهی  گهید

 

 یحرفشو بهم اثبات کنه عصب کهن یا  ی که با اومدنش شوکه ام کرد. بعد بجا رطاهایاز ام اون
 .فهمششیکه کامل نم نی از ا نمیشد و رفت. ا

 

 گفت:   یعصب ی صدا با

 هست بهم بگو. ینکن، اگه مشکل ی_لجباز

 

 کاسه چرخوندم: ی چشمامو تو 

 ! ری_نخ

 

نشست.   چشیسوئ ی تکون داد. سوار موتورش شد. تا دستش دور دسته  یسر یعصب
بهش   دی . با ستمیرو بلد ن یی. منکه جا گشتمی تنها چطور برم رفتیشدم. اگه م شمون یپ

 کمک کنه.   تونست یبود که م ی. فعال اون تنها کسکردمی اعتماد م

 

 که انگار طلب کارم، گفتم:  یلحن با
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 منو برسون خونمون.  ،یکمکم کن ی_حاال که دوست دار

 

 به خنده کش اومد اما جلوشو گرفت:  لباش

 _سوار شو!. 

 

حرکت کرد. دستامو با ترس دور شکمش حلقه   نکهیزدم. پشت سرش نشستم. هم لبخند
االن   کردمی سفت گرفته بودمش که فکر م یکمرش فرو کردم. طور  ی رتمو توکردم. صو

 .فتمیب خوامیم

 

  یدرشت و ورزشکار کلشی. اما ه شدی م دهی ازم پنج و شش سال بزرگتر د دی شا کهن یا با
 .دمی فهم کردم،یدستم حس م ریکه ز ی از اون عضله ها نویبود. ا

 

لحظه از    کی شکمش گره بود، حرکت بدم.  ی دستمو که رو خواستیچرا دلم م  دونمینم
 انجام بدم... خواستمیبود که م یکاری چ نی. ادمی فکر و کارم، لبمو با خجالت به دندان کش

 

 ..دمی ترسیبازم م  یول  رفتیآروم م  نکهیکردم بهش فکر نکنم. چشامو بسته بودم. با ا یسع

 

. ازش فاصله گرفتم. تا  مید ی تا متوقف شد. آخيش باالخره رس دیطول کش ی ادیز زمان
 است:  وونهی بشر د نی چشامو باز کردم، گرد شد. ا

 کجاست؟!  نجای_ا
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 ! ؟یکرده. چه دوست دار  ی_دلم هوس بستن

 

 به کمرش زدم:  یمحکم مشت

. کارت بخوره به شکمت،  یبرخور یبستن ی منو ببر خونه، بعد تو منو آورد گمی _من به تو م
 بخور. ایکمو. اول منو برسون بعد بش

 

 .خوادی _نوچ. االن دلم م

 

شد. رفت سمت    ادهیاز موتورش پ لکسیر یلیپررو بدون توجه به حرص خوردنم، خ بچه
 رو!..  وونهی خفه اش کنم. مردک د خواستی.. آخ که دلم می فروش یمغازه بستن

 

 رو بطرف گرفت:  یکی اومد.  یبا دو ظرف بستن باالخره

 .یشیم  نجایا  ی ها یبخور که عاشق بستن ر ی_بگ

 

 کردم: یاخم

 .خورمی_نم

 

 . خوردمی _خودم م
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 داد. اول قاشق که به دهنش گذاشت. چشماشو با لذت بست:  هیموتورش تک به

 . ی رو از دست داد یچ یدونی نم ،یخوریکه نم فی_اوووم.. چقدر خوشمزه است.. ح

 

چرا خواستم   دونم ی. نمکردیم ف ی از طمعش تعر یکل  ذاشت،ی به دهنش م  یکه قاشق هربار
انگشتاشو بخوره.   خواستیبا ولع م ینجوریکه ا ی بخورم مگه چه طمع دار یاز اون بستن

 منم راه افتاده بود.   ی آب از لب و لوچه 

 

 .خوامی _منم م

 

که  یزد. ظرف بستن  یبجاش لبخند مهربون یبخاطر رفتارم باهم لج کنه. ول کردمی م فکر 
که   دمیدهن گذاشتم. تازه فهم ی قاشق که تو نیخودم گرفته بود، به طرف گرفت. اول ی برا

 تا آخرش خوردم. مویخوشمزه بود. با ولع تموم بستن یل یخ گفتی راست م

 

خودشم    ی. بستنکردینگام م  رهیخ ینگامو با آوردم که با حالت خاص ی تموم شدن بستن با
 : دمیمونده بود. متعجب پرس یدست نخورده باق یباز شده بود ول

 ! ؟ی خودتو نخورد ی_چرا بستن

 

 تر بود.خوردن تو برام لذت بخش ی_چون بستن
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 گرد شد: چشمام

 ! ؟ی_چ

 

 سطل آشغال دستپاچه گفت:   ی تو یيکدفعه به خودش اومد. با انداختن طرف بستن انگار

 .می بر  یچی_ه

 

  ادهیبه خونه رسوندم. تا پ راستک ی نکرد،  ی ا گهید  زی هوس چ گهید نباریموتور شد. ا  سوار
 شدم....

 

 61#پارت_

 

 

 

 

  یهمونجور راهمو بکشم برم. اما حاال که بعد چند مدت خواستمیشدم. اولش م ادهیپ تا
 . دیفهمیعلت کارشو م دی. با میباهم روبرو شده بود 
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دلم   یلی... خودمم خ شیبه پا  یسبز بشه و چهار چشم  یکیکه همونجور سر راه   شدینم
نداره؟!   یخونه و زندگ  ن،یکارشو بدونم. بارها هم برام سوال شده بود ا لیدل خواست یم

 نداشت... ش یزندگ  ی کردنم تو ب یو تعق دنیجز پا می کار چیانگار ه

 

 خالصه کردم: یکی ی اون سؤاال رو تو تموم

 !؟یکنیم بی منو تعق یچ ی _برا

 

 گفت:   گشت،ی م ی دنبال کلمه ا یدستپاچه اش کرد. با من من در حال م،ی هوی  سوال

 .  دمتید  ی. گفتم اتفاقکنمی نم بتی_نه، من... من، نه، تعق

 

 چشماش بود. با تمسخر لب زدم: ی نگام تو یچونه ام زدم. در حال ری ز دستمو 

  ،ی ! کتاب فروشدمت؟ید ی! دم زبانسرا، اتفاقدمت؟ی د  ی! امروز اتفاق؟ی_عه چه جالب! اتفاق 
. بعد  یلیجالبه! خ یلی ! خدمت؟ید  یام، اتفاق گهی د ی بازار و جاها ی ! تو دمت؟ید یاتفاق

 ! شه؟ی سبز م گه ی نفر د کی سر راه    یاتفاق شهیهم کنفری چطور   ن،یبگ شهیم

 

 .  میباهم خورد یبستن  کی   دمت،ید ی بد بود امروز اتفاق ، یری گی_چه سخت م

 

نمه قابل هضم برام   هی یهمچ یجناب عال دمت،ی د یاتفاق نی فقط ا  رمیگی _سخت نم
 .  ستین
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 . شهیهضمش آسون م ،یهضم بشه. بخار پزش کن عیکه سر  دمیراه حل بهت م ه ی_من 

 

نگاش روم زوم بود.   حیو با تفر  بردی . انگار داشت لذت مدنی حرفش شروع کرد به خند بعد
 گفتم:  ی طرفش گرفتم، با لحن جد دی تهد ی فت. انگشتمو به نشونه حرصم گر 

 بی تعق نی. اینینب یبه بعد منو اتفاق نیکن از ا ی_خودتو مسخره کن. در ضمن سع
  یکه سوار موتورت شدم به اصرار خودت بود وگرنه مشکل نمیو ا کنه،یم  یکردنات منو عصب

  نی. نه از ای باز به کارات ادامه بد ه،یخبر  یوقت با خودت فکر نکن هیاومدنم نداشتم.  ی برا
 !  ؟ی د یفهم  ست،یخبرا ن

 

. اونم  دمی ازش تشکر کنم، خط و نشون براش کش نکهیا ی صورتش بجا  ی پررو تو پررو
صورتم و با همون خنده اش نظارگرم بود. انگار  ی بشه زل زده بود تو یعصب نکهیا ی بجا

 بود.  وونهی د نمیا

 

  ی. سررفتی م کرد،یبارم م چارمی چند ر  یحت شدیم  یبود عصب نیا ییجا ی ا گهید یک  هر
 از تاسف براش تکون دادم: 

 !  گهی ! برو د؟ی ستادیوا  نجایا ی چ ی باهات ندارم، االنم برا یحرف گهی_د

 

 .  رمی_تو برو، منم م

 

 . رمی منم نم ، ی_تا تو نر
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 تکون داد: ی. با خنده برام سرستادمی به کمر شدم. همونجا منتظر رفتنش، ا دست

 . ی_لجباز دوست داشتن

 

 : دمیآروم زمزمه کرده بود اما شن کهن یا با

 .  گهیها! برو د   ،ی گفت  یچ دمی_شن

 

 _مراقب خودت باش. 

 

 گفتم:   یتوجه به حرفش همچنان عصب بدون 

 .  گهینه جور د ی. نه اتفاقنمتیهم نب گه ی برو. د گمی گفتم بهت، م  یچ ی دی_شن

 

 تا برم.    ی_بگو مراقب خودت

 

 سرهم تکرار کردم: شیاز دستش راحت شم، چند بار پ کهن یا ی برا

 _هستم... هستم... خاطرت جمع شد، برو.
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  دونمیچشمام چرخوند. نم   ی ام گفتم. نگاش توجفت شده  ی دندانا ی برو  رو از ال ی کلمه
لب  ریبهش کردم که با خنده ز  ی. اخمکنهیردم داره نگاه کردنمو شکار م چرا حس ک 

 زمزمه کرد. رفت.   ی خداحافظ

 

چشم خارج بشه.  دی!. تا از دوونهی بود و د یش یدادم چه آدم سر  رون یپر فشار ب نفسم
و چند بار هم برام دست تکون   کردی نگام م گشتی . اونم مدام هي بر مستادمیهمونجا ا 

نبود... نکنه واقعا ُخل باشه... با فکرم پوف   شیب  ی ا وونهیبشر، د  نیداد. اووف از دست ا 
 ندارم...  هشانس ک  دم،یکش ی بلند

 

 یبود که دوباره از اون دهیگرد کردم، به سمت در خونه رفتم. اما هنوز دستم به در نرس عقب
 .. بازم شوکه شدم. همونجا خشکم زد.  دمی شن که انتظار برگشتشو نداشتم اسممو

 

 _صبر کن ماهور. 

 

باهام   نشیماش ی تو ی چه رفتار بد کهن یا یادآوریلبم آورد. اما با  ی رو  ی لبخند اومدنش
 . ستادمیبازم ا ش یداشته. بهش توجه نکردم. جلو رفتم. اما با حرف بعد

 

. ماهور بهم فرصت  کنمی م کاری دارم چ دمیشدم، نفهم  یدفعه عصب کی. خوامی _معذرت م
 بده. فرصت بده تا بهت اثبات کنم.

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
312 

 

پر التماس بود. مرد من باز اومده بود عذرخواهي... قلبم به تپش افتاد. به طرفش   لحنش
 بزنم.   ی حرف نکهیکردم. بدون ا  ی برگشتم و اخم

 

 به موهاش زد: ی. کالفه چنگستادیشد و به سمتم اومد. روبروم ا  ادهیپ نشیماش از

خودمو کنترل   تونمی . بعد نمشمیم یالناز ترکم کرده، زود عصب ی_خب چطور بگم، از وقت
 باهات برخورد کنم. باور کن من دوستت دارم...  ی نطوریا  خواستمیکنم. باور کن ماهور نم

 

 

 * * * * * * * * 

 #سه_ماه_بعد 

 

 *عماد* 

 

  نمیبب خواستم ی خسته و خمار از خوابمو باز کردم. فقط م ی که به پام خورد، چشما یضرب با
پاشو   گهید  یکدوم خر م،ی جز ند یکس زدمی سرش آوار بشم. البته حدس م ی که رو هیک 

 ..ذارهیمن م ی خونه  ی تو

 

بهش   ضی تازه خوابم برده، با غ کهن یاز ا یسرم بود، کالفه و عصب ی باال  قایکه دق دنشید با
 : دمیتپ

 بذار بخوابم!  که، ی_گمشو مرت
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 االن چه وقت خوابه!  ار،یدر ن  ی_پاشو مسخره باز

 

 لب زد: طنتی. با شدیبوکسم که دور گردنم بود، کش ی دستکشا

 ... ماچ و بوس، اووفففف... حالم داره؟!...نایبا ا یکنیبغل بغل م  ن،ی شد وخال ی _بدجور باهم 

 

 62_#پارت

 

 

 

ام و هم   یورزش ی هان یتمر  ن یسر داد. هم خسته بودم از ا  ی بند حرفش قهقه بلند پشت
سر به سر گذاشتنم. خودش   ی انتخاب نکرده بود برا ی... االن وقت خوبیداغون روح

و   گذشتی م  دنمیاش با زجر کش هیثان قه،یکه سه ماه هر روزش برام، هر دق دونستیم
 . کردمی و فقط نگاش م مبود ادهست یفقط از دور ا  یمن لعنت

 

فقط دوبار حدودا  امیدن  نیا ی تو ی. من لعنتدمیکشی عذاب م کردم،ی نگاش م فقط
برام   یاون روز و لج کردنش، خوردن اون بستن ی داشتمش و بعد تمام!. خاطره  کساعتی

 !.ی خاطره  کیشد  

!  سوختمی حسرت دوباره داشتنش داشتم م ی که تو یادماندنیبه  ی خاطره ا کی
 !.. سوختمیم
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بود. تعادلشو از دست    ییهویبرداشتم، بازوشو گرفتم. چون حرکتم   زیخ  می سمت ند یعصب
 شد.   شتریتخت افتاد. شدت خنده هاش ب ی داد، رو

 

ببره   شویندارم. مسخره باز   یروزا من کال حوصله و اعصاب درست نی نبود ا شیحال انگار
 همون مژده جونش!. ی برا

 

هوا   ی مشت کردم، تو گمویاشو گرفتم و دستم د  قهیدستم  کی شکمش نشستم. با  ی رو
 :دم ی صورت خندونش، غر ی صورتش نگهش داشتم. با فک منقبض شده تو  کینزد

 مسخره!.  اد،یچشمت بادمجون در ب ر ی_بزنم ز 

 

کلماتو با    دهی بر  دهی باال آورد به حالت دفاع جلو صورتش گرفت. با همون خنده بر دستاشو
 کرد: انیب  طنتشیهمون ش

 چشمه؟   ری_عه بادمجون مگه ز 

 

 یچی اثرات دوست دختر داشتن بود. قبلن که نداشت ه نای! ا نیشده ا تیتربی ب عجب
  ریفازش به کل تغ  د،یچرخیبا مژده م گهی. االنم که دکردی توجه نم یچی نبود، به ه شیحال

 و پررو شده بود...  طونیکرده بود، ش

 

 چشمش فشار دادم: ری . مشتمو جلو بردم، زدمی کج خند یکه گرفتم. با لب منظورشو
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 .  ستیبد ن اد،یدر ب نجایهم از ا  یکی_

 

 داشت تا مزاحم استراحت و خلوتم نشه.  د یقصد نداشتم بزنمش. فقط حالت تهد البته

 مشتمو با دو دستش گرفت:  د،ی خند بازم

 ده تا بادمجون برام بکار. امی برم با مژده بازار، بعد م خوامیامروز رو بهم رحم کن. م کی _

 

 عقب بردم به حالت زدن گرفتم:  مشتمو

 بزنمت.  دی_عه نه بابا با 

 

 _نه داداش من غلط بکنم،  

 

 ضربمو گرفت. صداش باال رفت: ی کردم که با دو دستش جلو ک ینزد به صورتش دستمو 

 . کُشتمیمژده م شیکه با صورت داغون برم پ ی_جون ماهور نزن

 

  ریبهم فشردم. قلبم ت شتریهمون حالت ب ی قسم اسمش، دست مشت شده ام تو  با
چشمم    یانتخابشو کرده ول دونمیم کهن ی. هنوز با ا خوامشیهنوز م  ی. من لعنتکشهیم

 روشه...

 

 : زنمی چنگ م یموهامو دو دست  نم،یشیتخت م  ی رو کشمیحال خراب، عقب م با
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تا   کارمیچشمت بادمجون م   ریز  ی. دفعه بعد جوری _دفعه آخرت باشه جونشو قسم خورد
 نره.  ادتی یعمر دار

 

که  یمن ی بود. برا  یمن لعنت ی از لحنم نبود، برا  شی. ناراحتشهی ناراحت م یاش به آن چهره
 رو دوست داشت. گرید ی کیکه  یدل بکنم از دختر  خواستمینم

 

. ادامه بندمیچشامو م یکالفه و عصب کنم،یتخت پرت م ی فاصله ازش رو یبا کم خودمو
 : دمیم

 _پاشو برو به بازارت و مژده جونت برس. بذار منم کفه مرگمو بذارم.

 

 با... ستم یده تنها که ن_من و مژ

 

داره بگه.    دیسرمو به طرفش برگردونم. کنجکاو نگاش کنم. انگار ترد  شه،یباعث م سکوتش
 : کنهیلب باز م  یاما با مکث

 هم هستن.  گهی_چند نفر د 

 

 شده، بهش زل زده ام:   زشیر  ی و با چشما نمیشی جام م ی تو

 ؟ ی_ک 
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 ؟ یچسبون ی_اسماشونو بگم، آمپر نم

 

  ای  رن ی. خودم قسمش دادم به خاک پدرش که هر جا مگفتی رو م ای ک  نستمدوی م نگفته
 نه... ای برنامه دارند بهم بگن و نگاه نکنه دلم طاقتشو داره 

 

و من اون وسط   رسوندیو گزارش لحظه به لحظه رو بهم م  کردیکار رو م  نی ا ممیند
  رهاش ی. با وجود اهورا و سختگشدی روز به روز بهتر م رطاهای که رابطه ماهور و ام دمیدیم

 ...دندیدی رو م گریهمد  کردندی م دایفرصت پ  نیتا کوچکتر 

 

از   خوامی. مشهیقلبم از جا کنده م شه،یفاصله اشون کمتر کمتر م نمیبی من هربار که م و
جون کندن   منه... بدتر از دنی دل کندن بدتر از نفس بر نیا  تونمینم یماهور دل بکنم ول

 منه... 

 

 

  * * * * * * * * 

 *ماهور* 
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شد مثل  یزمان برد. چقدر براش بهونه جور کردم تا باالخره راض یخاتون کل  چوندنیپ
  یکیزده بود که با  ی حدس ها هیچند وقت  نی ا  ی هوامو داشته باشه. البته تو شهیهم

 .کردیم یباهام همکار یول آوردی هستم. به زبون نم

 

.  رمیم رونیب  رطاهای به اسم ام  ی که با مرد دیفهمیبود لو برم و اگه اهورا م   کی نزد یچندبار
 ...دمیدیُمردنمو به چشم خودم م  دیاون وقت با  گهید

 

. چشم ُسر  کنمی برانداز م نهیآ  ی بار آخر خودمو تو ی سرم مرتب کردم. برا ی رو شالمو
 لبام زد. ی خودم رو بار نیاول ی که برا یمات یرژ صورت ی رو خورهیم

 

 . رمی م رونی با دو از اتاق ب فم،یو ک  لیو با برداشتن موبا  زنمیم  تی از رضا ی لبخند

 بود، با چهره نگرانش... ستادهیوسط سالن ا  خاتون

 

 63#پارت_

 

 

 

دلشوره هاي   نیکردم. ا یچهره نگرانش، پوف  دن ی بود، با د ستادهیوسط سالن ا  خاتون
 ی اهورا جلسه دونستمینرم. م رونیب  گفتیکرده بود، مدام م می کفر یامروزش، بدجور

 خاطرم جمع بود... نی هم ی . براگردهیداره تا شبم بر نم یکار
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که به ذهنم   یزیچ نیاشاره کرد. اول ییخاتون نگاشو چرخوند و با ابروهاش به جا یوقت اما
  نیهم ی بگه... برا یزیچ  تونستی ونه بود که خاتون نمخ ی . اهورا بود. اهوار تودیرس

 ... زدی دلش شور م نی هم ی نگران بود. برا

 

همونجا وسط پله ها سست شدم. دست   دن، ی . بدنم شروع کرد به لرزختیر  یهر دلم
. مثل نفسام  زدی پرت نشم. قلبم تند تند م ن یگرفتم تا از همونجا پا یلرزونمو به نرده فلز 

 که به نفس نفس افتاده بودم.

 

  ی پاراکت سالن، شدت ضربان قلبم باال رفت انگار تو ی رو شی کفش چرم ی هاقدم   ی صدا با
 خونه بود.  ی . اهورا بود. اهورا تودمیشنی و صداشو کامل م زدی دهنم م

 

رو قفل  اتاق انداختم. در  ی چطور خودمو تو دمیراه اومده رو برگشتم. اصال نفهم کبارهی
مانتو بردم چون از ترس و وحشت   ی کردم. شالمو از سرم کندم. دستمو به سمت دکمه ها

 . شدیو باز نم کردی م ریبازشون کنم. دکمه گ تونستمی نم دنی لرزیم

 

در... جون دادم اون دکمه ها رو باالخره باز   ریدکمه هام بود و دستگ  ی چشمم رو مدام
مرتب بذارم.  یچوب لباس ی لباسامو رو کهن یوردم. بدون ا کردم. مانتو بعد هم شلوارمو در آ 

 همونجور مچاله شده ته کمدم انداختم.
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 قی. مدام نفس عمدمیخودم کش ی تخت انداختم و مالفه رو ی خودمو رو  مهیسراس
 به خودم متسلط بشم. تونستمی نم یتا آروم بشم ول دمیکشیم

 

  کیهاش که به اتاقم نزدقدم  ی کرده بودم تا صداها رو بهتر بشنوم. با صدا زیت  گوشام
. لرزش بدنم شدت گرفت مثل ختیباز شدن در... قلبم فرو ر  ی و بعد اون صدا شدیم

 خودم جمع شدم.  ی تو نیجن

 

 _ماهور. 

 

خودمو به خواب بزنم اما   خواستم یاسمم از زبونش، چنان وحشت زده ام کرد که م دمیشن
 و نشستم. دمی جام پر  ی ها از ترس بپرند بلکه توش، نه تنها باعث شد پلک صدا

 

ترس   اومد،ی که جلو م ی. هر قدماومدی چار چوب در فاصله گرفت و قدم به قدم جلو م از
خودم جمع شدم. همونجور   ی . با چنگ زدن مالفه، تو شدی م  شتریب شتریوجودم شدتش ب
 خورد، نفسم قطع شد. پشتم به تاج تخت  رفتمیکه عقب عقب م

 

نافذش در حال رصد کردن حرکاتم   ی خشک و سردش، خونسرد بود. با اون چشما ی ا افهیق
  ی ام، نه چشما ده ی . نه صورت رنگ پرمونهی از چشماش پنهون نم یچی ه دونستمیبود. م

 لرزش بدنم... نیام و نه ا دهی ترس

 

 باال انداخت:  ی . ابروستادیبه تخت ا  کینزد
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 کردم؟!  دارتی ب ،ی _خواب بود

 

 جواب دادم: د،ی لرز یکردم نلرزه ول  یکه سع ی دهنم قورت دادم، با صدا آب

 _تازه خوابم برده بود.

 

لبم   ی چشمامو بستم. انگشتشو که رو ی خودم جمع شدم. فور ی جلو آورد که تو دستشو
نگاش    یش برد، در حالشد. چشامو تا حدممکن باز کردم. انگشتشو بطرف صورت دیکش
 انگشتش بود، زمزمه کرد: ی اثر رژم رو ی رو

 ! ؟یخواب ی با رژ م ای_تازگ 

 

. اشکم به سرعت  شدمیشک کرده. نفس نداشتم و داشتم خفه م ای  دهی فهم یزیچ کهن یا از
 با لکنت گفتم:   خت،یچشمام جمع شد و فرو ر ی تو

 _نه من... من فقط... فقط...

 

 ترس و وحشتم در مقابلش...  ن یاز ا بردی. لذت مبردی ت لذت مبه چشمام داد، داش  نگاشو

 ! ؟ی_فقط چ

 

 زدم. ی_همونجور
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  خی اتاق چرخوند. به سمت کمدم رفت. تنم  ی . نگاهشو تودیتکون داد، عقب کش یسر
 .نجاستیشک کرده که ا  یزیچ  هیبست. اشهد خواندم. اهورا به 

 

مجلسي    ی بود و با چشماش لباسا ستادهی کمدم ا  ی . جلوستادیکمدم رو باز کرد. قلبم ا  در
  ی تو یکه ته کمد مچاله شده بود، بدجور ی ها. اون لباس گذروندیم  یکی  یکی مو از نظر 

هم    رطاهایاز ام دی با شهی هم ی تر ببره و برا ن ی بود نگاشو پا یچشم بودن. فقط کاف
 کنم... ی خداحافظ

 

 ی که رو  یلب زمزمه کردم. بطرفم برگشت، با اخم ر یز  ییبه خودم اومدم و ها صداش  با
 ابروهاش نشسته بود، گفت: 

 !؟یام دار گهیلباس د نا،یاز ا ریگفتم، غ  یچ ی دی_شن

 

 _نه!

 

ازش فاصله گرفت، به سمت در رفت، در همون حال   یتکون داد، در کمدمو نبست ول یسر
 گفت: 

 .یچشم باش  ی دوست دارم فردا شب تو ارن،یلباس ب  کی برات  سپارمی_م

 

فردا شب کرد، از اتاقم خارج شد.    ریشب!! مگه فردا شب چه خبر؟! اهورا، ذهنمو درگ  فردا
 گذشت...  ر یگذشت. بخ ری فرستادم. بخ رونینفسمو پرفشار ب
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 که خاتون داخل اتاقم شد:  شتر یب  ایربع  ک یچقدر گذشت،   دونمینم

. مادر، خدا بهمون رحم کرد قبل رفتنت اومد. وگرنه زنهیگفتم امروز نرو، دلم شور م  ی دی_د
 . کردی م اهیروزگار همه مونو س

 

 _رفت؟ 

 

 فرستاد: رون ی ب نفسشو

 مدارک جا گذاشته بود، اومده بود اونا رو برداره.  یکسری_آره رفت.  

 

 اد؟ یم ینگفت ک _

 

 .ادی_چرا، گفت شامم نم 

 

 . دوتا دستامو محکم بهم زدم:دیپر  کبارهیحرفش، ترسم   دنیشن با

 _آخ جون 

 

 . به سمت کمدم رفتم: دمی پر  نیتخت پا  ی رو از

 _پس من برم.  
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 ؟ ی چ ادی_اگه باز ب

 

 آب روشن به طرفش برگشتم. بازم نگران بود: ی مانتو ک یبرداشتن   با

 رفت تا آخر شب.  اد،ینم گهی_د

 

 روز بفهمه...  هیاگه  ،یکش ی _دختر تو منو م
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.  ترسوندیم  شتریهاش، آدمو ب ینگران نیخدا بازش شروع کرد. خاتون فقط با هم اووف
 :دمینال دم، یوسط حرفش پر 

  رمیاهورا رد کردم. بذار برم که د دنی ن يه سکته رو با داال  نی _خاتون، توروخدا نگو. من هم
 شده. 

 

 . فتهیاتفاق بد ب هی  خوادیم کنمی . دلم آشوبه. همش فکر مجوشهی کنم مادر، دلم م کاری_چ
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 . بهش فکر نکن.ی شد یطور نی اومده خونه ا کدفعهیچون اهورا   فته،ینم یاتفاق چی_ه

 

 داشت؟!   کارتی _باشه، حاال چ

 

 گفتم: دم،ی پوش یکه مانتومو م یباال انداختم. در حال ی ا شونه

فکر کنم    فرسته،ی گفت برام لباس م ومد،ی چک کرد، انگار خوشش ن سمو ی مجل ی _اومد لباسا
 .یمنو با خودش فردا شب ببره مهمون خوادیم

 

 از سهامداران شرکته!   یکی  ی_حتما مهمون

 

 چشم باشم.  ی چون بهم گفت فردا شب تو دی شا  دونم،ی_نم

 

چسب پام کردم.  ی آب یشلوار ل هیبستم.  شویکردم و بند کمر کیمانتوم بهم نزد ی لبه  دو
 داشت، برداشتم.  یتو هم  ی که خط ها  دیو سف یشال آب هی

 

  ی شده بود دوباره مرتب کردم. بعد شالمو رو ختهی. موهامو که بهم ر ستادمی ا نهیآئ ی جلو
کمرنگ   نم یلب پا ی انگشت اهورا رو دن یبه رژم انداختم بخاطر کش ی سرم انداختم. نگاه
 کردم. دشیمجدد تمد  نه،یبرداشتم، با بردن صورتم به سمت آ  نهیآ ی شده بود، رژ از جلو 
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ون، با تعجب بطرفش  خات ی خنده  ز یر زیر ی و خودمو نگاه کردم. با صدا  دمیکش عقب
 برگشتم: 

 شده؟!  یزی_چ

 

 براش؟!   کنهی برده، خوشگل م ی_دل ماهورمو ک 

 

به   خواستمیبود که م یبار نی اول نی. ا دیپوستم دو  ری ز عیسر  یلیخون خ ش، یهو یسوال   از
.  دمی قبل با اصرار مژده خر یرژ بود که سر نی که داشتم هم یشیآرا لهیخودم برسم. تنها وس 

 . دمیخری م ی شتریب ی ها  لهیوس دادمیکاش به حرفش گوش م

 

برده بود. اما   ی بوها ک یکه  دونمی پوشش و صورتم، م ی تو تمیهم بخاطر حساس خاتون
عاشق بوده و هست. پس حدسش   یزمان هیخودش  یبگم وقت یچ   دونستمی االن نم

 درست بود.

 

دم  یبودم که تموم خدمتکارا تا نگهبان در آورده ی تابلو باز قدرن یخودم بود، ا ریتقص البته
  رطاها، ی ام دنید ی که برا ی. ماهور ستمیبودند. من اون ماهور سابق ن دهیفهم  زیدر، پرو 

فرصت نشسته بود تا خودشو هر طور هست بهش    کی و منتظر  دادی شجاعت به خرج م
 برسونه.
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  نیچند ی افتاد. وااانگام به صفحه اش  لم،ی نزد. با برداشتن موبا یسکوتم، اونم حرف  با
از خاتون که   یبرداشتم با خداحافظ فمویداشتم. با عجله ک  رطاهایتماس از دست رفته از ام

 ...رونیزود برگردم... از خونه زدم ب گفتیمدام م

 

قرار داشتم برسونم. قبل   رطاهای تا خودمو به سر کوچه که با ام داشتمیتند قدمامو برم  تند
  دونستمی م  دهی رام سبز شد. ند ی جلو ینیماش  کدفعهی بشم  یاصل ابونیداخل خ کهن یا
 . هیک 

 

 ی گره خورده رو  ی اخما  دن یباز کردم، نشستم. با د  نو یدرنگ در ماش ی لحظه ا بدون 
که بخاطر تند تند اومدنم به نفس نفس افتاده بودم،   یزدم. در حال ی ابروهاش، لبخند

 فتم: گ

  کدفعهیاهورا  یعنی . امیب رید  خواستم ی . بخدا نمی شد یمعطل یلیخ د ی ببخش ی _سالم، وا
 شد. ری د  نیهم ی اومد. برا

 

 کردم:  شتریدستمو جلو بردم با دو انگشتم فاصله ابروهاشو ب ه، یو کفر  یبود عصب مشخص

 . دی_اخم نکن. ببخش

 

 ساعتش اشاره کرد: به

! چندبار اون مژده زنگ  ؟ی د ی . چندبار بهت زنگ زدم، چرا جواب نمنجامیا  یاز ک  یدونی_م
اعالفم،   نجایکه من هنوز ا  گفتم یم دادم،یم ی. جوابشو چ گهید انیب نیزد که زود باش

 . ومدهیخانوم هم هنوز از خونه در ن



 نگاه آلوده به عشق 

 
328 

 

 

بود با لحن   یدستم گرفتم. برخالف اون که عصب ی پاش گذاشته بود، تو  ی که رو دستش
 لب زدم: یربونو مه میمال 

 .گهی د دیگفتم ببخش دونم، ی_م

 

 پس زد:  دستمو 

 ی ایمدام ب یتونیِاله، بله.. نم ر،یداداشت سختگ  ینشد حرف!.. گفت د یو ببخش دونمی_م
  می بر  می خوا ی... هر بارم مرونیب  میبگو تا بر  یداشت تشی. گفتم باشه هر موقع موقعرونیب
. هربارم فتهیخانوم اتفاق م ی داستان و قصه برا یکل م،ی سرمون خوش باش ری خ رونیب

! صد بار گفتم  ؟ی که ندار میبه کنار، گوش نای... ارونی ر از خونه رفته بید  ایاومده   ایداداشت 
داداشم   یگ ی. می جوابمو بد یفور  زنمی تا هر وقت زنگ م لنت، ی سا ی نذار رو صاحبوی اون ب

  نجایقراره ا یکنم؟! تا ک  کاری . خودت بگو منو با تو چیاری. هزارتا بهونه مشهینم فهمه،یم
 ؟!یاعصابمو خورد کن م،ی بکار

 

اومد   ش ی سه ماه پ نکهی... با اارهیکلمات تلخشو به زبونش ن تونهیوقت نم  چیمرد ه نیا
گفت دوستم داره بهش فرصت بدم. فرصتو دادم چون دوستش دارم. چون عاشقش 

 بودم...

 

هاش   یاز برنامه ها و مهمون یلیخ ی تو تونستمینبود. نه م هیمن و اون مثل بق یتدوس
 ... دیکشی و دو ساعت هم نم یکیو به  یشرکت کنم، تموم قرارهامونم پنهون
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. از کردیم   تمی بداخالق بودنش اذ  شهی هم نیا یناراحت باشه ول  دادمی بهش حق م البته
که کنارشم لذت خاص و   ینی. هماورمیخودم ن ی لحن تند و بدش دلخور شدم اما به رو

 و دوستش داشتم...  خواستمش یم  یجور نیداشت. من هم ینیریش

 

 : دمی جلو بردم گونه اشو بوس سرمو

 مژده منتظرمونه. می نباش. بر ی. جون من عصبشهیتکرار نم گهید  دی_ببخش

 

 حرکت داد...  نوی ماش یو بدون حرف د یکش ی کالفه ا پوف
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. تموم  کردی م یبود به جلو و با سرعت رانندگ  ره یرخش دوختم. با اخم خ می به ن نگامو
که انگار  شهیمختلف باهاش حرف زدم. اما اون مثل هم ی به بهونه ها ی چند بار  ریمس

 به حرفام نشون داد...  یوجود ندارم نه نگام کرد نه واکنش

 

  ایکه واقعا دوستم داره   شدمی بلکه دودل م کردیم   رمیرفتارش نه تنها ناراحت و دلگ يعني
. اما من  کنهی نه؟!. خودش اومد که بهش فرصت بدم... خودش گفت رفتارشو درست م

 ... کردیبهتر شدن رفتارش نم ی برا  یتالش ای  ریتغ یچی. هدمیدی که بود رو م یهربار همون
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حسرتم دوباره   ی و به بعدش تو  دمیدوستت دارم رو از زبونش شن کباریهمون   من
  شدم، یوگرنه اگه ناراحتم م اومدمی بدش، کوتاه م  ی موندم. هربارم من با رفتارها دنشیشن

 چرا ناراحت شدم؟!.  ایکه چمه،   دی پرسی ازم نم کبارمی

 

. کردی اراحت مکال اخالقش منو مدام ن ینه، ول ا یبود   ی نطوریواقعا اخالقش ا دونمینم
برام   کهنی زدم با ا دشویق شیمنکه سه ماه پ   شدم،ی م شمونیکه پ دمیرسی م ی به جا یگاه

کنارش بذارم، کاش اونو روز درخواستشو قبول    شهیهم ی برا خواستمی سخت بود اما م
 ... کردمینم

 

اومدنم رو    رونیب بارمن یشد. انگار ا  ادهیحرف پ یب د، یبه مرکز خر   دنیو رس نیتوقف ماش  با
کم   تونستم ی دلم طاقتشو نداشت و نم نی شدم. اما ا ادهیبه زهر نکنه، ول کن نبود. پ ل یتبد

 تحمل کنه. شویتوجه

 

دستم گرفتم. با   ی بلند که کم از دو نداشت، خودمو بهش رسوندم، بازوشو تو ی هاقدم  با
 : دمیخند یناراحت بودم ول نکهیا

 ! د؟ی خر ی راب  ی_چه خبرته، از منم تو مشتاقتر

 

 مژده طبقه سوم منتظرمونه.  ا، ی_کم حرف بزن. بجاش تندتر ب
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که منم مجبور   داشتی تندتند قدم برم قدرن یتکون دادم. ا یفقط سر ش،یلحن عصب با
داخلشو   م یشد یکه رد م ی . هر مغازه امیبه طبقه سوم رفت یبودم دنبالش بدوم. با پله برق

 اونجا باشن.   دی تا شا کردمی نگاه م

 

  نی تری که پشت و ی دیسف  کیش  یلیخ ی مانتو  کی حال نگاه کردن بودم که چشم به  در
 : دمیو دستشو کش ستادمیا  کدفعهیبود، افتاد.   ی مغازه ا

 چقدر خوشگله!  ن،یبب نویا رطاهایام ی _وا

 

دم  . نگاشو به همون مانتو که اشاره کرستادیپر ذوقم واکنش نشون داد، ا ی به صدا باالخره
 لب زد: یدوخت. با لحن پر تمسخر

 پوف داره. شترهیخودتم ب  کل یکه از ه هاشنی خوشگله، مخصوصا اون آست یلی _آره خ

 

 هم چپ شده:  ی رو لبام

 جديدن.   نای. ایقشنگ  نی _چشه به ا

 

 ! قهی_کجاش قشنگه؟! بد سل

 

  موی ژده و ندم  کدفعهیراه افتادنش مجبور شدم از اون مانتو دل بکنم و دنبالش برم. که  با
بودند و مشغول حرف زدن   ستادهی ا یکنار سه نفر ی مغازه ا رون یجلوتر ب یکه کم دمید

  یمژده مشخص بود که هر ک  ی از چهره  یاون سه نفر مشخص نبود ول ی بودن. چهره ها
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لباش   ی لبش از حرص رو ی و اون لبخند رو کنهی م حملشونهستن، مژده به زور داره ت
 نشونده بود... 

 

 . نیاونا اونجا  رطاها ی_ام

 

مژده متوجه اومدنمون شد. از اون   م،ی بهشون برس کهن ی قبل ا میبه سمتشون رفت باهم
 : می جمع جدا شد، دستپاچه به سمتمون اومد و با دستش اشاره کرد به عقب برگرد

  ی این گهیساعت د  م ی . فروشنده بهم گفت تا نمی بر نیزود باش ن،یاومد ری_چه د
واسه   نوی به فروشنده گفتم پسرعموم ا یاصرار کردم که نفروشنش. وقت یلی. خفروشتشیم

 . نیتا برگرد دارمی حتما نگهش م  ،ی. گفت چه مرد عاشقخوادیعشقش م

 

جنبه رو چنان   یعشقش، منو ب ی کلمه  دنیمتوجه حرفاش و کارش نشدم. اما شن کهن یا با
دادم که ازش بپرسم   رطاهای خوشحال کرد که لبامو به خنده کش اومد. نگاه ناباورمو به ام

 بخره واسم...  خواسته یم یچ

 

و    دیلبم ماس ی رو به زبون آورده بود، لبخند رو رطاهای که اسم ام یناز  ی با صدا کدفعهی که
 ! کرد؟یم  کاری چ نجایا  نینگاهمو به الناز دوختم. ا

 

بود.   شی دی هاست ند که انگار سال  ی. با ذوقستادی رسوند. روبروش ا  رطاها یبه ام ودشوخ
که دست کم از اون نداشت،   رطاهای به صورت ام ی دستشو به طرفش گرفت. لبخند دلبرانه ا 

 زد:
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 . چقدر دلم برات تنگ شده بود. یچه تصادف ی _واا

 

لبخندشو هم   یدستش فشرد. وقت ی الناز باز شده بود. دستشو تو دنیکه با د رطاهایام اخم
 ترک قلبمو حس کردم: دم،ید

 !؟یکنی م کاریچ  نجای. دختر، اطورن ی_منم هم

 

که  شنیجاشون. خوشحال م م ی بر ای! اصال بادته؟ی  ناز،یو آ لوفرین د،ی_ با دوستام اومدم خر
 .ننتیبب

 

بازوش پس زد و همراه الناز رفت. انگار همونجا    ی من، دستمو از رو اعتنا به  یب رطاهایام
  تیچطور خوردم کرد. اصال اهم د یچشمام چطور تر شد. ند   دیمهرشم از دلم ُبرد. رفت ند 

 نداد که منم کنارشم... 

 

  طورن یالناز ا دنی من عسل خوردش، حاال با د هیبا   شد ینم شیپ قهیتا دو دق رطاهای ام نیا
شد وسط قلبم... من بار   ری ون لحن پرذوق و مهربونش تکرده بود. اون لبخندش ا ریتغ
 گرفتم...  شیعشق سوختم و آت نیاز ا  گرید

 

از اونا که  سمویخ ی چشما  یو پر حرص مژده به خودم اومدم، به سخت  یعصب ی صدا با
 خنده هاشون فضا رو پر کرده بود، گرفتم:

اومدم   نی هم ی اون دختراست. من برا ری! همش تقص؟یکنی م  هیچرا گر ،یاحمق یلی_خ
 ...می بر نجایاز ا دتون،ی جاتون که تا اون دختره ند



 نگاه آلوده به عشق 

 
334 

 

 

 66#پارت_

 

 

 

 نذاشت مژده ادامه بده:  می ند

. حاال ی حساس شد  قدرن یکه ا کننینم ی. کار خاصزن یدارند حرف م زمی_مژده جان، عز 
 اگ...

 

 : دیوسط حرفش پر  یعصب مژده

و ماهور   رطاهای از ام زی کری که از اونموقعه  شی د یخودت د  م،ی _من حساسم، من؟! ند
. من موندم اگه  رطاهایبه ام رسوندشی باز اون م کرديمی بحث عوض م  ی. هر چدی پرسیم
درد   کی . پس نامزده شده  گهید یک یدوست داشته چرا ولش کرده رفته با   قدرن یا  رطاهایام

تا باهم   ی د ی. دزهیرو بهم بر  نایرابطه ا خوادی است. حسوده، م وونهیداره. دختره د یو مرض
 یحال هی رمیکور خوانده االن م ی کنه ول تی ماهور اذ   خوادی. مختیاومد زهرشو ر شونیدید

 کنه. ف یک  رمیگیازش م

 

 جلوشو گرفت:   م یمژده به سمتشون بره، ند  کهن یا قبل

به الناز نشون بده که اون با   د ی بره جلو، اون با دین ماهور با . االیبر  دی _صبر کن، تو که نبا
 رابطشونو خراب کنه. تونهینم نکارایبا ا  رطاهاست،یام
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دل من خنک   نی. ا ریهم ازش بگ یحال درست و حساب هیبرو.  ایماهور ب  ،یگی _راست م
 بشه. بدو!. 

 

که بهم نشون داد  یی رطاهایخودم حالم گرفته شده بود. ام یوقت گرفتم یرو م یک  حال
کنه و بعد چطور   رونیهنوز دلش با النازه، اون هنوز نتونسته الناز رو از ذهنش و قلبش ب

 دفاع کنم....  رطاهایبرم از خودم و رابطه ام با ام

 

.  زدمی. در اصل من داشتم خودمو گول م رسمینم  ی ا جهیمن بارها هم تالش کنم به نت 
 ...  کردیرو باهام نم نکاریمنو دوست نداشت... اگه دوستم داشت ا رطاهایام

 

  یانداختم، از کنارشون ب نی. سرمو پا کردندیکه منتظر نگام م می توجه به مژده و ند بدون 
 ... کردمی تمومش م دی . بارفتمیم  دی حرف رد شدم. با

 

 شد، مژده منو بطرفش برگردوند:  دی نرفتم که بازوم کش ی چند قدم هنوز

  ادیم رطاهایام ،ی و بر یاالن قهر کن ی ! فکر کرد؟یگ ینگو چرا م یاحمق گمی بهت م  ی_وقت
که  یاحمق قدرنی!.. ایچرا؟! چون تو احمق یدونی. مکنهی کارو نم نی... نه اکشهی نازتو م
. همش  یستیجلو الناز با  ی ای و ن یاتاقت غمبرک بزن ی باز تو  یو بر ی عقب بکش یحاضر

 ی. چون اون دلی گردیبرم یخودت دونهی م ،ی که االنم بر ی دیمثل احمقا دورش چرخ
 اون از نوع سنگشو داره.  یکه تو دار یمهربون
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گونه اش گذاشتم و صورتشو به عقب  ی به حال خودم زدم، دستمو رو ی پر درد پوزخند
 یالناز براش چ دونمیبودند. نم ستادهی و الناز کنار هم ا  رطاهایکه ام ییبرگردوندم. جا

کنار الناز حالش بهتر بود نه  رطاهای ... دوباره دلم ازش گرفت. امدیخندیکه م کردی م فی تعر
 من...  شیپ

 

 ورتش دادم:ق  یبه گلوم زد. اما اونو به سخت ی چنگ محکم بغض

من احمقم... آره من   یگیبخنده. حاال م ینجوری که ا شید ی کدوم دفعه با من د نش،ی_بب
دوستت دارمش، سه ماه، چشمامو روش بستم و تحملش کردم. تموم    کی احمقم چون با  

بجاش به روش لبخند زدم چون دوستش داشتم   ی دردم اومد ول دم،یرفتارش، حرفاشو شن 
 و دارم. 

 

. بغضم باالخره شکست، اشکام رون  دمیدو  یبا حالت دو به سمت پله برق بند حرفم پشت
 تموم شد...  رطاهای شدن. تموم شد. ام

 

بره.   نیگذاشتم و صبر نکردم تا خودش پا   یپله برق نیاول ی همون حال خرابم پامو رو با
شد.   یپام خال ریشد دو پله آخر، ز  یچ دونمینم کدفعهیکه  اومدمی م نی خودم از پله ها پا 

 از ترس چشامو بستم.  دمیکش غیبه جلو پرت شدم. ج

 

دور کمرم حلقه شد. نگهم داشت.   ی پخش بشم که دستا نیبودم با صورت کف زم منتظر
گذاشته شد. چشمامو آروم باز کردم که سرمو   نی زم ی بعد اون پاهامو که حس کردم رو

رو واضح به   دیکوبی ضربان قلبش که مثل خودم به شدت م ی . صدادمید ی قلب مرد ی رو
 . دی گوشم رس
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 کهن ی. سرمو با دستش گرفت. مانع کارم شد. بدون ا هیک  نمیو بب ارمیخواستم سرمو باال ب تا
 کرد و رفت. فرز پشتشو بهم   یلیدستاش شل شد. خ نمیصورتشو بب

 

گم گور کرد. از   ییکجورای  تی اون جمع ی و مبهوت بهش نگاه کردم که خودشو تو مات
.  نمیاجازه نداد صورتشو بب ی اون مرد بود که حت ریشد. ذهنم درگ  دی چشمام ناپد  ی جلو

 بود؟!...  یچرا؟! او ک 

 

 ! نمتینشده؟! بب ت ی! کار؟ی _خوب

 

صورتم   ی بطرفش برنگشتم. نگاه هنوز همون روبرو بود. سرشو تو  یحت رطاها ی ام ی صدا با
 خم کرد:

 !  ؟ی الل شد  ستم،ی _مگه با تو ن

 

بود اخم به ابروهاش برگشته بود، با لحن تند و   نجایبه چشماش دوختم. جالب ا نگامو
 گفتم:  ی بد

 برام افتاده.  یتموم شده. پس برات مهم نباشه چه اتفاق  ی_بين منو تو همچ

 

لبش  ی رو  ی شخندیبهم گره خورد، ن شتریبرخوردمو نداشت که اخمش ب نیانتظار ا  رانگا
 نشوند: 
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 !؟یزنی حرف م ینجوریشده، ا تی _به حرف زدن من با الناز حسود

 

 ادامه داد:  دی که د سکوتمو

 حسود کوچولو دارم که بچه هم شده.  هیمن تموم شده. من االن خودم  ی _اون برا

 

 : ومدمیرام کرد اما کوتاه ن جمله، دلمو نیهم دنیشن

 من هم حسودم هم بچه.  ،یگی _درست م

 

 و دستمو گرفت:   دیخند

 دارم.   زی سورپرا  هیحسود جون. برات  می بر  ای_ب

 

 برم.  خوامی_ولم کن، م

 

  ظ یاخم غل کی  یتوجه به تقالهام به سمت پله ها ُبردم. به اجبار همراهش شدم ول بدون 
 که به فروشنده زد چشمام گرد شد... یابروهام نشوندم. داخل مغازه بردم. و با حرف ی رو

 

 67#پارت_

 

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
339 

 

 

باهام   ایقصد داشت دستم بندازه    ایشدم.  رهی. به صورتش خدمیبهت بطرفش چرخ با
  قهیمرد رو باور کنم... خودش گفت من بدسل نیا  یتوش مونده بودم چ کنه... خودم یباز

 ... ارهی رو برام ب دهیاون مانتو سف  زیشد که از فروشنده خواسته بود سا یام حاال چ

  

منتظر شکار   دی گفت با  شدیکه م  ییو ناب بود. از اونا ابیکه کم یی. از اونادی نگام خند از
  یی رطاهای مرد همون ام نیکنار من... باورش کنم؟! ا دیخندی . داشت می بودی کردنشون م
چه  کردینگام نم  یفقط اخم کردن بلد بود... همون بود که حت شیساعت پ  میبود که تا ن

 ... یطور نیا نمیبرسه بهم لبخند بزنه... ا

 

 !  یندار رطاها یام گهی ! بعد اون وقت دشمی تموم م ینگام کن یلیدختر، خ هی_چ

 

 بغض بود: همراه با  صدام

 ! ؟ی بریکردنم لذت م تیاز اذ  ،یکنی م  تمی _چرا اذ 

 

 :د ی دوباره خند  ریمتح

 حالت خوبه؟!   ،ی گیم ی_چ

 

 گونه هام رون شدن:  ی آروم رو اشکام
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  ستین  تیکه حال ی تو نیا  ست،یکه حالت خوب ن ی تو نیبهتره، ا  شه ی_من حالم از هم
 ! ؟ی کنیم کاریچ یدار

 

 کرد: یاخم

  شتریب  ی اومد ریناراحت بودم تو هم که د ییخب من قبلشم از جا ،ی گی _بخاطر رفتارم م
با اون اعصاب خرابم برات قهقه بزنم. قبال بهت گفتم من   یشدم. انتظار که نداشت یعصب

بعدش   کمی خودم  ر،یرفتارم باهات بد بشه. اما تو به دلت نگ دیشا  شمیم یزود عصب کمی
 دارم. ستت. ماهور من دوشمیآروم م

 

 جمله اش باز قلبمو لرزوند:  دنیشن

 .  نمیبیرفتارت نم ی تو یمهر چی ه ی_چطور دوستت دارمو باور کنم وقت

 

تو هدر   ی که سه ماه وقتمو برا خواستمتیاگه نم ،یکنم تا باورم کن  کاری_خب تو بگو چ
بگو   گم ی دروغ م اد،یکه پا به پام هر جا بخوام همرام ب یسراغ دختر رفتمیم دادم،ینم

 آره؟!  

 

 به نشونه نه تکون دادم، دستشو جلو آورد، اشکامو پاک کرد: سرمو

  نیهم کنهیم میام که عصب گهید یز یچ کی نکن.  هیگر   گهید ،ی_حاال که خودتم قبول دار
 ...ویه یکردنته. دختره حسود، بچه، لوس گر هیگر
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 کردم که ادامه داد:  ی خنده ا تک

 وگرنه...  ی_باز خوبه خودتم قبول دار

 

 حرفشو خورد:  هیفروشنده، بق  ی صدا با

 . نی_آقا بفرما 

 

که به اتاق پرو   یمانتو رو ازش گرفت. دستشو پشت کمرم گذاشت، در حال رطاهایام
 کرد، گفت:   تمی هدا

 نه. ای ادیبهت م نمیبپوشش، بب نویبرو ا ای ب _االنم

 

خودم در  ی مانتو رو ازش گرفتم. داخل پرو شدم. مانتو کرد،ی م جیرفتارش منو گ کهن یا با
در کل  یبود ول  یلیخ نشیپوف آست گفتی درست م رطاهای. امدمی آوردم اون مانتو رو پوش

 .  ومدیبهم م

 

 به در خورد: ی بودم. تقه ا نهیآ  ی حال برانداز خودم تو در

 ؟ ی دی _پوش

 

 گفت:   دنمی باز کردم، باد در

 _بچرخ...
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 زدم که ادامه داد:  دوري

 برش دار؟ ،یاگه خودت خوشت اومده، دوستش دار ست،ی _بد ن

 

 تکون دادم: یسر

 _دوستش دارم.

 

 اش اشاره کرد:انگشتش به گونه  با

 _بوس منم بده که دوست دارم. 

 

لبش نشست در اتاق پرو رو بست.   ی رو ی . لبخنددمی زدم، جلو رفتم. گونه اش بوس لبخند
 ... بود ی مهربون م نقدریباهم هم  رطاهایام شهیچه خوب بود هم

 

 دادم: رطاهای رفتم. مانتو رو به دست ام رونیمانتوم عوض کردم، ب عیسر

 ! ؟ی خوای م نوی_هم

 

. نگامو چرخوندم دنبال  می تکون دادم که با حساب کردن پول مانتو از مغازه خارج شد یسر
 : گشتمی م می مژده و ند

 کجا رفتن.  نای_ا
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 ؟ یگی و مژده رو م می _ند

 

 . نمشونیبی _آره. نم

 

و    گمیمن با الناز دارم م  ،یرفت  ی _خانوم اومد جلو الناز و دوستاش چند حرف بارم کرد که تو
! چشم  ه؟ یدختر با الناز چ نی مشکلش ا  دونمیقهر کرد و رفت. اصال نم . بعدش خندمیم
 چرا؟!  دونمینداره، نم  دنشونید

 

 .ادی_مژده ازش خوشش نم

 

 چون حسوده.  دونمی_م

 

هم من   نو یبود حسود نبود. ا  ی. مژده هر چکردیگرد شد، داشت از الناز دفاع م  چشمام
 !...کرد؟ی از دفاع مهم خودش... اما چرا بازم از الن دونستمیم

 

در موردش   رطاهای از الناز بشنوم و ام یحرف خواستی بهم دست داد. دلم نم ی حس بد هی
 موضوع رو عوض کردم: نیهم ی صحبت کنه، برا

 .می بخور  یزی چ کی  می بر  ای_ب
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 ! ؟یبستن  ای ک یبا ک  وه ی _آبم

 

 . کنهی نم ی_فرق

 

منو به خونه رسوندن  رطاهایام ک،یو ک   وهی. بعد خوردن آبم میبه طبقه اول رفت باهم
 خودش رفت...

 

 به سمتم اومد:   عیداخل سالن شدم. خاتون نگران سر تا

 . دیجوشی دلم داشت م ،ی _خداروشکر مادر اومد

 

 ؟ی _خاتون باز شروع کرد

 

  ی برا ریهات بگ تا اندازه  ادیخانوم االن م کیاالن آقا زنگ زد که  نیدختر هم یگیم ی_چ
 رو بدم به تو با خودت حرف بزنه.   یبگه گوش دمیترسی لباس فردا شبت، همش م

 

گوشم رد شده بود.   خی رو پشت سر گذاشتم و هربار خطر هم از ب ی اد یکال تنش ز  امروز
 فرستادم:  رونی نفسمو پر فشار ب

 ! اد؟ی_خانومه االن م
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 راه، االناست که برسه.  ی _آره، تو

 

 برام گنگ و نامفهوم بود کارا اهورا، لب زدم: نکهیا با

 .امی _پس من برم لباسمو عوض کنم، م

 

 _برو مادر!

 

  ی من تو خواستی چقدر مهم بود که اهورا م یفردا شب شد. مگه اون مهمون ریدرگ  ذهنم
شت؟! چرا مهم  دا یتیچه اهم یاون مهمون ی مگه حضور من تو ،یچ  ی چشم باشم. برا
 ته دلم نشست... ی حس بد هی آشفته به اتاق رفتم اما   یبود؟!... با ذهن
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  ر یشد. تا دستم دستگ  شتریاسترسم ب مت، یلوکس و گرون ق ی نایکنار ماش نیتوقف ماش  با
 شدنم شد: اده یدستم نشست و مانع پ ی بشم. دست مردونه اش رو ادهیرو لمس کرد تا پ

 _صبر کن. 
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سرد و پر    ی چشما ی تو خواست ی دلم نم نکهیترس سرمو به طرفش چرخوندم. با ا  با
حرف   یبشم اما مجبور شدم به نگاه کردن چون اهورا دوست نداشت وقت  رهینفرتش خ

 ...  یبهش نگاه نکن زنهیم

 

برام   یمهمون نی ! ای دینفهم ،ی که بعد نگ گمیبرات م کباری فقط   گمیم ی چ نی _گوش بده بب
از اون   یک ی. دارسته یسرما نی از بزرگتر  یکی . افشار یفکر کن  یمهمه، مهم تر از هر چ یلیخ

  یینجایخواهر دارم. تو به دعوت افشار ا  هیمن   دهیاز کجا فهم دونمیکله گنده هاست. نم 
  هی نوی... ادونمیو خوشش اومده رو نم ده ی ... حاال از کجا تو رو دیژه امشبیمهمون و  یعنی

امشب   نیهم ی . برایافتخاره بدون که افشار به تو لطف و دعوتت کرده همراهش باش
 فتهی ب یاتفاق یبشه. اگه همچ یعصب ایوج از رفتارت ناراحت  چیافشار به ه  خوامینم

 . ینیبیوقت رنگ فردا صبح رو نم چ یمطمئن باش ه

 

؟! مگه قرار بود  بود یاونم؟! منظور حرفش چ ژهی از من خوشش اومده؟! مهمون و افشار
 !.کرد؟یبه مرگم م د ینگران رفتارم بود و تهد  نطوریکه ا  فتهیب یچه اتفاق

 

ساده نبود. و از تموم   یمهمون  کی  نی ا گفتی بهم م یلرز به تنم نشست، حس دشی تهد از
نباشم   لشیهم در کار نبود. اگه باب م یو شوخ شدی بلند نم یخوب ی اهورا بو ییحرفا 
 ... کردی م یرو حتما عمل دشی تهد

 

شدم. عمارت بزرگ و مجلل   ادهیپ نیتکون دادم از ماش یسر یناچار ی و از رو   یسردرگم با
 رخنه انداخت. شتریجونم ب ی داشت اما ترس تو یکیو ش بایظاهر ز  نکهیروبروم با ا
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  یداخل سالن بزرگ و نسبتا شلوغ ،ی خدمة ها دم ورود یی. بعد خوشامدگومی جلو رفت باهم
در حال رقص بودند. با   ییپخش شده بود و دخترها و زنا  ی . آهنگ تند و شادمی شد

 .کردندیم یکه دلبر  یرنگ وارونگ ی هاو لباس  شی غرق آرا ی صورت ها

 

 منتظرت بودم.  نی پسر! زودتر از ا ی !خوش اومدی اومده؟ خوش اومد یک  نی_به به بب

 

که کت و شلوار مارک و   یو جذابنگامو به طرفش دوختم. مرد خوش پوش  ی مرد  ی صدا با
 بود... یتنش، اون کراوت زرشک یمشک ی هاتنش بود. تنها فرق رنگ اون لباس  یکیش

 

 : خندهیدستشو فشرد، م اهورا

 .رمینفر باشم، م نیاگه آخر یباشه حت لمیکه باب م  ییشد. جا ر یکار داشتم، د کمی_

 

 :زنهیبه بازوش م ی ضرب خنده،ی م مرد

و امشب  ی خوشحالم دعوتتمو قبول کرد یول  ،ی سنجیاول منفعتو م اد،ی_ازت خوشم م
 . ی آورد فی تشر

 

 باال انداخت. دستشو بطرفم گرفت:  ی ابرو دنمیشد به سمتم با د   دهی مرد نگاش کش اون

 . زمیعز  ی خوش اومد یلیخ یلی. خبایز ی _سالم بر بانو
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  ی و لحن خاص تو تی میصم  شناخت؟ی کرد. مگه منو م رمی آخرش متعجب و متح جمله
 دستش گذاشتم:  ی تو یهضم کنم... با خجالت دستمو به آروم تونستمی کلمه آخرش رو نم

 _سالم ممنونم.

 

 بکشم که اجازه نداد:  رونی خواستم دستمو از دستش ب تا

   ؟ی _چرا لباساتو عوض نکرد

 

 شد، دستشو پشت کمرم گذاشت. خطاب به اهورا گفت: کی بهم نزد یقدم

 .  امیتا ما ب کش،ی و شر یفتاح  شی_برو پ

 

  جی گ شتری. از رفتار اهورا بدادی بود که به اهورا دستور م یمرد ک  نیبود. ا  یدستور لحنش
رو تنها  هیک  دونستمیمرد که نم نی ازمون دور شد. من و ا یحرف  چی شدم که بدون ه

 گذاشت. 

 

رو باز    ی. خدمة در اتاقمیرفت ی ا گهی ... به سالن دادیخواست تا همراهمون ب ی ا خدمه از
 کرد:

 خانوم تا کمکتون کنم.  دی_بفرما 
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توجه به اون مرد داخل اون اتاق شدم. شال و مانتو در آوردم، به دست اون خدمه   بدون 
برانداز کردم. اون لباس بلند   نهیآ  ی جلو برم از همونجا خودمو تو نکهیدادم. بدون ا

  ییکجورایخاصم کرده بود.   ی ادیصورتم، ز  ی رو می مال  شیباز و بلندم، آرا  ی موها ،ی مجلس
 ...دادی نشون نم نوی. اما ظاهرم ااشمچشم ب ی تو خواستمینم

 

دوبارش باعث شد،   دنیداومدنم از اون اتاق مصادف با برخوردم با اون مرد شد.  رونیب
 شوکه بشم. انتظار نداشتم منتظرم بمونه.

 

 بهم زد و بازوشو به طرفم گرفت:  یلبخند خاص  دنمید با

 . می_بر 

 

مرد افشار    نیا کهن یمرد به خودم هراس داشتم. ترس از ا  نیشدن ا  کی چرا از نزد دونم ینم
 دستمو دور بازوشو حلقه کردم: دی باشه، با ترد

 خودم حلقه بشه.  ی دور بازو تی صحنه بودم که دست ظرف  نیمنتظر ا وقت بود  یلی_خ

 

 صورتم چرخوندم:   ی . نگاشو توستادی تعجب به طرفش برگشتم که ا با

. با  می دید  یدختر چشم آب هی... آره همونجا بود. هفت ماه قبل... یمحتشم یمهمون ی _تو
بود که من   دهیتموم مدت توجه امو به خودش جلب کرده بود اما خودش نفهم کهن یا

 . کنمیساعتهاست دارم نگاش م
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 !... زد؟ی حرف م ی مرد داشت از چ نی حبس شد. ا  نفسم

 

به عقب برداشتم. از حرکتم جا خورد  ی خودم اومدم، با ترس قدم جلو آورد که به دستشو
 ... هیکردم خنده هاش عصب . حسدیهوا متوقف شد. خند  ی دستش تو

  

گوشم زمزمه   ری محکم چنگ زد، محکم نگهم داشت. سرشو جلو آورد و با خشم ز بازومو 
 کرد:

 عی... به نفع خودته که مطزارمی چموش ب ی ها... از آدمینکن یتا سرکش کنم ی _خودم رامت م
 ...یباش
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به تنم   ی !. عرق سرد؟یچ  ی باشم، چرا؟! برا عی رام و مط خواستیم  خت،یر  یهر دلم
. کردی م شتری فشار دستشو دور بازوم ب  دمیشنیکه ازش م ی نشست. هر لحظه با هر کلمه ا

 ازش خارج نشه...  ی تا صدا دمیصورتم از درد مچاله شد، لبمو به دندون کش
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قدرت نداشتم    یو من حت  استیلحن دن ن یلحن ترسناک تر نیلحظه حس کردم ا اون
توانشو نداشتم. بهش بگم استخوان   یعنیانجام بدم   یمرد از خودم کار  نیدور کردن ا  ی برا

 ... ولم کنه... شکنهی بازوم داره م

  

لوپم، انگار برق سه فاز بهم وصل کردن بودن. چشمام از ترس درشت   دنیبا بوس کدفعهی
 اون مرد رها بشم... ی دستا شروع کردم به تقال که از دم،یشد با وحشت سرمو عقب کش

 

. اما  شمی درشت نم کلیمرد با ه نی ا فیاست، من حر  دهی فا یکارم ب  دونستمی م نکهیا با
 . کنمی م کارینبود دارم چ میو اون لحظه حال دادی ترس قدرت تمرکز بهم نم

 

فکر نکردم نه به افشار نه به   یچی بود. اون لحظه به ه  یعیبودم و رفتارم طب دهی ترس واقعا
و اجازه خودم،   ل یمرد دور بشم که بدون م نیاز ا خواستمی به مرگ اهورا... فقط م دی تهد

 بود...  دهیشده و منو بوس  م یشخص م یوارد حر

 

  یمحکم یلیشد با س  ی چون مساو ومد،ی و تقالهام به مزاجش خوش ن  دنمیعقب کش انگار
لحظه چشمام   کی بود که  ن یمحکم و سنگ قدرن یصورتم خورد. ضرب دستش ا ی که تو

 ...شدمیولو م   نیزم ی دستش نبود همونجا رو ری رفت. سرم کج شد اگه بازوم اس یاهیس

 

دهنم حس کردم   ی و طمع خون رو تو کردی اشکام رون شدن. صورتم کزکز م دم،یکش غیج
 ...سوختیلبم بود که م ی گوشه  یپارگ  ی نشونه  نیو ا
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چفت شده   ی هادندان  ی سمت خودش، از ترس به هق افتادم. از ال دتم ی حرکت کش هی با
 : دیو ترم، غر  دهیترس ی چشما ی اش، تو

 پام زنده زنده دفنت کنم.   ی جلو نجایبردار تا هم گهیقدم د کی  ی_جرات دار

 

 زد:  ادیتکونم داد و فر محکم

 ! ؟ی دی _فهم

 

. دیکش ی بلند  یشد. پوف عصب  لیو هق هقم به سکسکه تبد  دیتموم بدنم لرز  ادشیفر با
مرد واکنش نشون   نی دستشو که به سمت صورتم جلو آور که بازم از ترس و وحشت از ا

 دادم، سرم عقب رفت.

 

 :دمیکش یدلخراش غیج  د،ی موهام چنگ شد، با تموم قدرتش کش ی دست تو همون

افشار چه  اری پس زدن سام  دمی ام، االن بهت نشون م هیمن ک  ستین  تی _نه تو انگار حال
 . یمثل سگا رفتار کن دی ! با آدم چموش و زبون نفهمم، بایدار یعواقب

 

ذهنم زنده شد.   ی اهورا تو ی هم گره خورد و حرفا  ی افشار نفسم تو اری اسم سام دنیشن با
 ییچه بال خطرناک و ترسناک باشه و قصد داره  تونهیمرد چقدر م ن یا  دونستمی من نم
 .ارهیسرم ب
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  ر یدستگ کهن یقبل ا دم،یکش یشد. بدون توجه به تقالهام به سمت اتاق   شتریاز قبل ب ترسم
 لرزون و خفه لب باز کردم: ی در رو لمس کنه، با صدا

 .کنمی تکرار نم گهی. دد ی _غلط کردم، ببخش

 

  دنین بود... ندبا مرگ م  ی او مساو یچند کلمه، متوقفش کرد. او افشار بود. ناراحت نیهم
 بود...  دنمی و نفس کش یزندگ  لیکه دل یکس شه،ی هم ی برا رطاهایام

 

 دوباره گفتم:  نیهم ی برا

 ...شمیم  عیمط شم،ی_رام م

 

 زد:  ی به چشمام داد، پوزخند  نگاشو

 دوستت دارم.  شتری ب یباش عیباش! رام و مط عیرام باش! مط شهی_خوبه... هم

 

موهام حرکت داد، بدنم   ی تکون دادم که موهامو ول کرد اما دستش نوازش وار رو یسر
 نشه...   ینکنم تا باز عصب یکردم حرکت ی. اما سعدیلرز

 

 زمزمه کرد: یلحن آروم با

 کنمی رحم نم یکس چیچون اون لحظه من به ه یکن می نکن عصب ی_ماهور، هيچ وقت سع
که هفت ماهه ذهنمو مشغول خودش  ینباشه. همو  یاگه همون دختر چشم آب یحت

 کرده... 
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زده بود رو نوازش   یلیکه س ییصورتم گذاشت همونجا  ی بند حرفش، دستشو رو پشت
 کرد:

 ! کنه؟ی_درد م

 

. زدیوار م  وانهی لبم... قلبم از ترس و خجالت د ی جلو آورد، نگاش سر خورد رو سرشو
نشه... سخت بود...  یمرد عصب نینکنم تا ا  ینخورم... تا کار یدستامو مشت کردم تا تکون

 اما تکون نخوردم... 

 

 کنم.  ی کار تونستمی گونه هام سر خوردند. من نم  ی آروم رو  اشکم

 

بود اما نفسم نداشتم تا ازم فاصله گرفت. اونم فقط در   هیفقط چند ثان  نکهیلحظه با ا اون
 تموم وجودم رو...  سوزدی و م نشستی صورتم م ی حد چند سانت، نفس هاش  تو

 

 باز کردم که با دستش اشکامو پاک کرد. چشمامو

 

  یکی  ی ! از من عاشق؟! از مني که قلبم براخواست؟ی م یمرد ازم چ نیاز جا کنده شد. ا قلبم
 ...  زدی م گهید

 

 . در اتاق رو باز کرد: ستادی و صاف ا  دیعقب کش سرشو
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 _برو داخل.  

 

 . شمیم عینکردم. گفتم رام و مط ی _من که کار اشتباه

 

 ندارم برو تو.  تی_کار

 

 لرزونمو حرکت دادم. داخل رفتم که  پشت سرم داخل شد و در رو بست... ی پا
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که پست سرم داخل شد و در رو بست. همونجا  لرزونمو حرکت دادم. داخل رفتم  ی پا
اتاق به   ی دو نفره تو یخشکم زد. حضورش پشت سرم و هم اون تخت بزرگ سلطنت

 وحشتم انداخت...

 

خوردم. قبل  ی دی جام تکون شد ی گفتم و تو ینیاراده ه ینشستن دستش پشت کمرم، ب با
 نداد:  نکارویکمرمو چنگ زد و اجازه ا  رم، یفاصله بگ کهن یا

 که...  یکنیم یکار یدار یندارم ول تیاالن گفتم کار نی_هم
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دوخت و با ابروهاش به همون تخت اشاره کرد،   دیلرزی به چشمام که از ترس م  نگاشو
 : دمی نفسم رفت و لرز

چنگم   ی که تو یکارتو تموم کنم. کس نجایتا هم ی پاتو تکون بد  هی_ببرمت اونجا!. فقط کاف
من جدا کنه تا خودم نخواسته باشم.   ی اونو از دستا تونهیخدا نم یحت  ا ی ی احد چیباشه ه

 ! ؟ی دیباش، فهم عیرام و مط  دمی بود که بهت تذکر م یبار نی آخر نیا

 

  کیکه نزد  نهیکرد به سمت آ تمیبا خشم هدا دم،یتکون م یتند پشت سرهم سر تند
 تا همونجا رفتم.  یعروسک کوک  کی پنجره بزرگ اتاق بود. من مثل 

 

جورواجور دهنم باز موند.  شیاون همه لوازم آرا  دنیبا د د،یکش رون یکشو رو ب نیاول
 کنه. کاریچ خوادینميدونستم م

 

صورتم    ی کرد. بعد اون رو زی پاک برداشت، صورتمو باهاش تم ریاونا دستمال با ش نیب از
رژ گونه و ته اونم رژ   مل،ی خط چشم، ر ه، یبرام سا یآن پنکک زد. حت ی رو و  یکرم هیال

 .دیلبام کش ی رو یبراق و مخمل  ی قرمز

 

بهتر از قبل درست   یاون سشوار رو به برق زد و مشغول موهام شد و دوباره اونارو حت بعد
و   مرد با چهره خشن نیشده بودم. از ا  رهیکرد. تموم مدت مات و مبهوت به حرکاتش خ

که امروز درستم کرده   یشگر یاز آرا یکارا انجام بده حت نیبود که از ا  دیدرشت بع  کلیه نیا
 بود، ماهرتر بود... 
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صورتم چرخوند. به   ی رو ت یرو کنار گذاشت، کشو رو بست. نگاهش رو با رضا  سشوار
 زد: ی که خودش درست کرده بود، لبخند یشاهکار

 . می بر میتونی. حاال م ی شد ی_عال

 

 : میبه طرفم گرفت که دستمو دورش حلقه کردم. همراهش از اون اتاق خارج شد  بازوشو

. ماهور امشب به  اریدر ن یرو در اصل بخاطر تو ترتيب دادم. چموش باز  یمهمون نی_ا
تموم   یچون مهمون ینیسگمو بب ی نکن اون رو یباهات مهربون بودم پس سع   یاندازه کاف

 .میمونیبشه بعد اون فقط فقط من و تو م

 

مرد   نی شده بودم. ا ریاس اری سام ی دستا ی به حال خودم زار بزنم. اما تو خواستی م دلم
 از اهورا... شتریب یحت  دمیترسی ترسناک بود که ازش م نقدریا

 

 نگاشو بهم دوخت: یچشم ری . زستادیا  م،یداخل سالن بش کهن یقبل ا دی که د سکوتمو

 ست؟ ی _چشم بلدي ن

 

 _چشم. 
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توجه ها سمت   شتر ی. شلوغ تر شده بود. با ورودمون بمی زد، باهم داخل سالن شد قهقه
که  یزی چ شتر ی چرا رنگ نگاهشون متفاوت بود اما ب دونمی شد. نم ده یکش اریمن و سام

 بود. رتی چشماشون بود، تعجب و ح ی تو

 

بهتر   ای  مرفتی م  اریانداختم. و همراه سام نی کنم و سرمو پا کاریاون لحظه چ دونستمینم
 .بردی م خواستی و با خودش هر طرف م کشوندیبگم اون بود که منو م

 

رو   کجای ... دلم فقط خواستمی اجبار و نم نی اسارت و، ا  نی شدم، من اخفه مي  داشتم
 بود. رطاهایام ی دستا نی شدن و اونم ب ری اس ی برا خواستیم

 

کرد، خودش وادارم  ی نگاش کردم. تک خنده ا یج یبه خودم اومدم با گ اریسام  ی صدا با
 ی بخورم. انگشتا  یپام گذاشتم. تا خواستم تکون  ی . دستشو رونم یکرد تا کنارش بش
 پاهام فرو کرد:   ی دستشو محکم تو

 استخوان پات نشکنه، تکون نخور. ی خوای_اگه م

 

د. نگاش  جلوش برداشت، مز مز کر زیم ی از رو یوان یتفاوت ل یکرده، نگاش کردم. ب بغض
تفاوت   یکردم به حرکت دستش ب ی. سعگرفتیهم چشم نم هیثان کی صورتم بود و  رهیخ

 مشغول کنم.  دنیرقصی که وسط م ی هاباشم. خودمو با نگاه کردن به اون آدم 

 

 ! ؟یبرقص یبر ی_دوست دار
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 نگاش کنم جوابم دادم: کهن یا بدون 

 _نه.

 

 ! ؟ی . رقص که بلدیبرقص  ی_خوبه، من دوست ندارم بر

 

 یاز حرفش داشته باشه. که همون لحظه شخص ی منظور دمی ترسیبودم چه بگم، م مونده
 .دمیکش ی شد، نفسي از آسودگ  المیخیب کهن یمخاطب قرارش داد. از ا

 

 چه کوچولو!   هی! آخی گردی ها م_با بچه 

 

 گفت:  یعصب ی دابا لحن تمسخر اون دختر، با ص  اریسام

 ! یزنیزر م ی ادی_ز

 

 !  اری! منم سام؟یزنی م یحرف ی نجوریبا من ا یدختره، دار نی_بخاطر ا 

 

 ی بود. رو دهیپوش یلباس کوتاه و باز کی که  دمی د ی بایبطرفش برگردوندم، دختر ز سرمو
انتظار نداشت   اریلم داده بود. چشماش پر اشک بود انگار از سام اریمبل کنار سام ی دسته 

 باهاش حرف بزنه.   یطورن یا
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 : ختیاشکش ر  اریمبل توسط سام  ی با هل دادنش از رو اما

 پام لهت نکردم.  ی گمشو تا جلو ی عوض یمراقب حرف زدنم باشم. دختر ،یباش ی_تو ک 

 

 با هق و دو ازمون دور شد.  ادش،یبا فر که کردی رو نگاه م اریهنوز ناباورانه سام دختره

 

 چه خبره!  دمی فکر کرده. فکر کرده دو بار بهش خند  یبا خودش چ  شعوری_احمق ب

 

. نفسم حبس شد. تپش قلبم از مرز جنون  دمیکالفه اش آروم بود اما شن ی زمزمه  کهن یا با
 ی . با تکرار دوباره کردیوجودم غوغا م  ی مرد هنوز تو نیرد کرده بود. ترس و وحشت از ا 

 که...  کردمیشد. فکر م  یسؤالش، قلبم خال

 آلوده به عشق: نگاه

 71#پارت_

 

 

 

  رهیم ادشیکه با اومدن اون دختر  کردمی شد.  فکر م یسؤالش، قلبم خال  ی تکرار دوباره  با
 یمرد ازم چ  ن یا دونمی. نمکردمی خودم حس م ی نگاش رو ینیاما نرفته بود. سنگ

 من؟!  ی کرده بود رو کی!. چرا کل خواست؟یم

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
361 

 

فرستادم تا    رونینفسمو اروم ب یبهم چفت کردم تا متوجه لرزشون نشه. به سخت دستامو 
 یبهم نکرد. همچنان حس خفگ یهيچ کمک  بتونم جوابشو بدم، اما فرستادن نفسم،

 داشتم: 

 _خب... من... 

 

به سمت خودش، کف دستم    دنمیباعث شد، دستش دور شونه ام حلقه بشه. با کش لکنتم
لبش   ی که رو ی از ترس چشمامو بهش دوختم. آروم با لبخند ارادهیبازوش نشست. ب ی رو

 بود، زمزمه کرد: 

 !..؟ی _خب تو چ

 

 _من... من...

 

کرد و  ی . تک خنده اارمیکنم و به زبون ب دایپ ی اکلمه ذاشتیآروم بود اما ترسم نم  کهنیا با
بهم   یکی و حالم از نزد  ختیبار دوم فرو ر  ی ام... چشم بستم و قلبم برا قهیشق دن یبا بوس

 نشو، منو نبوس؟!. کیبگم به من نزد  تونستمیخورد... چرا نم

 

 زمزمه کرد:  

خودم آخر شب   ،یستی. بگو بلد نیبه بعد باهام راحت باش نیاز ا  دی_خجالت نداره، تو با 
 !.؟یبرام برقص شهیدوست دارم هم دم،یم ادتی
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حرف رو    نویا  دونستمیبود. م لیقابل تحل ری... هضمش برام غگفت؟ی م یداشت چ ؟یچ
 ، لب باز کردم: با کدوم جراتم دونمینم نی هم ی بود. برا اوردهیهدف به زبون ن یب

 برات برقصم؟!   شهیبعد باهات راحت باشم، هم نی از ا دی _چرا با 

 

 : دیصورتم کش ی نوازش وار رو دستشو

 . ی امشب مال من شد نی. چون تو از هم خوامی_چون من م

 

... ستمیمرد ن  نی ... من مال اشمی... حس کردم دارم خفه مزنهی قلبم نم گهیکردم د حس
 ... زدی م رطاها یام ی ... تموم وجودم و قلبم براستمی... نستمین

 

 گرفتم، با بغض و لرز: زشونو یر ی جلو یبه چشمام هجوم آورد، ول عیسر   یلیخ اشک

 ! ؟یکنیم  یباهام شوخ ی_دار

 

 داره!  یچه مفهموم ، یینجایتو ا یوقت  نی گفتم. بب ی دختر من جد هیچ ی_شوخ

 

 من هنوز قبول نکردم که باهات باشم. ی_ول

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
363 

 

. من  فتهیم  یچه اتفاق کنمیم ن یقانون من، فقط من تع  ی بهت بگم، تو ی زیچ کی بذار _
  چی. هذاشتمی محتشم دستمو روت بذارم و م یمهمون  ی همون شب تو خواستمیاگه م

 . یخودت هم حق اعتراض نداشت یکس حت

 

 رو دوست دارم.    گهی د یکیمن   ی_ول

 

رو   اریسام  ی به زبون آوردم. چشما  رطاهایفکر و از ترس از دست دادن ام یکه ب ی ا جمله
 گفت:  ی. با لحن ترسناکدی کش شیبه آت

 !  ؟ی زد ی_چه زر

 

  گفتمیم  دی که نبا ینبود. حرف ی. راه فراردمیدهنم رو قورت دادم. با وحشت عقب کش آب
 رو به زبون آوردم. حرف دلم... حرف قلبم... 

 

 گلو گذاشت، با فشردنش نعره زد: ی ودستش ر کیسکوتم،   با

  ؟ ی زد ی _بنال، چه زر

 

 : شدیم  شتر ی بهمون جمع شد. فشار دستش لحظه به لحظه ب ی نعره اش توجه عده ا با

 نکشتمت.  نجای_حرف بزن تا هم
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مرد چقدر ترسناک   ن یا دونمی نداشتم. نم دنیکش ی و نفس برا  رفتی م  یاهیس چشمام
 . ومدیجلو نم اری سام ی دستا ن ینجاتم از ب ی برا یکس حت  چیبود که ه

 

در حال  یو اشک از چشمام از فشار خفگ رونی چشام از حدقه زده بود ب کردمیم حس
 مرد نباشم.  ن یاما مال ا رمی شدنه. من حاضر بودم، بم ری سراز

 

رو با   ژن یاراده اکس  ی. بدی. دستشو رو عقب کشکنمینجات خودم تقال نم ی برا دی د یوقت
بود که نظارگر حالم   رحمیب  قدرن یمرد ا  نی. گلوم سوخت و به سرفه افتادم. ادمیولع بلع

 بود.

 

 _اهوراااا...

 

رو از  یتند شخص ی هاقدم  ی سکوت تموم سالنو فرا گرفت. صدا  هینعره اش در کمتر از ثان با
 . خطاب به اون گفت: رهی چشم ازم بگ نکهیپشت سرم حس کردم. بدون ا

دختر مال   نی... از امشب ام یمن و ماهور نامزد  کنمیجمع اعالم م ن ی تو و ا ی _من جلو
 منه!

 

بلند   یصندل  ی رفت... قلبم از جا کنده شد... پشت بند حرفش بازومو گرفت از رو نفسم
 گفت:کردم، خطالب به اون جمع بلند 

از حضورتون با نامزدم   ستی. اما من حالم مساعد ندی خوش باش د،یکن یی رای _از خودتون پذ
 . شمی مرخص م
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که از  یناباورمو به اهورا که با اخم روبروم بود، دوختم. چشمام پر التماس بود به برادر نگاه
 .کردیحرف فقط نگام م یاما اون ب می پدر بود کی

 

هم برسه و دنبال خودش به سمت همون   هیبه چند ثان یشمارتباط چ ن ینذاشت ا اریسام
 قدم برام برنداشت. کی  ی اهورا بود حت ی . تا لحظه آخر نگام رودمیسالن کش

 

. کشون کشون دنبال خودش شدیکه رو به باال بود، ختم م ی اون سالن به پله ها ته
به    عیافتادم. با وحشت سر نی زم ی رو باز کرد و پرتم کرد داخل... رو ی. در اتاق می دیکشیم

 طرفش برگشتم. 

 

 کتشو عقب داد، دست به کمر شد:  لبه

 ! ؟ی رو دوست دار یک  ی_خب گفت

 

 دهنمو قورت دادم: آب

 کس.  چی_ه

 

 .رشی ز یبعد بزن یبزن یحرف  کی _نه نه شد!. 
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 رد، گفت: ک  یکه بازش م یبرد، در حال   شیبه کمربندش چرم دست

  رونیاز زبونت ب ینره، چ ادتی  یکه تا عمر دار دمی م ی_اما اشکال نداره، امشب بهت درس
 .ادیم

 

دست و پام خودمو عقب   ی . با وحشت رو دیچی کمربندش، اونو دور دستش پ دنیکش با
بدنم فرود آورد. نفسم از   ی رو یرحمی برداشت کمربند رو باال برد و با ب زی. سمتم خدمیکش

 که...  دمیچ یمثل مار به خودم پ دمیکش یدلخراش غ یدرد حبس شد. ج

 

 72#پارت_

 

 

 

بهم نداد. دوباره   دنیکه اَمون نفس کش دمیچیمثل مار به خودم پ دم،یکش یدلخراش غیج
که تونستم انجام بدم دستامو حائل   یکمرم فرو آورد. تنها کار ی رحم کمربند رو  یبا ب

 بشنوه...   خواستیو نم   دیشنی... زجه زدم... انگار نمدمیکش غیصورتم کردم... ج

 

  یبدنم م ی که اون کمربند رو یو هر بار سوختی بودم که گلوم م ده یکش غیقدر ج نیا
 هام کل اتاق رو پر کرده بود...  هیو زجه و گر  شدی م  شتریب شترینشست دردش ب
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پا جلوم   ی پرت کرد. رو ی چقدر زد که خسته شد. کمربند رو با خشم گوشه ا دونم ینم
.  رمی مرد فاصله بگ نی بخورم و از ا یتکون تونستمیکه نم کردیبدنم درد م قدرن ی نشست. ا

 ... دی بدنم لرز اریاخت یدستشو که جلو آورد، ب

 

صورتم گذاشت و اشکامو با خشم پاک کرد. نگاش قفل   ی اعتنا به ترسم، دستشو رو یب
 ام بود:  ده یو ترس سیخ ی چشما

برات وجود   ی . دفعه بعددمی مرد ازت شن کیبود که در مورد  یبار ن یو آخر  نیاول نی_ا
  ی صدبار آرزو یکه روز کنمی م تی زمزمه اش رو بشنوم اون روز کار ی نداره. چون اگه حت

 .  یریجازه بدم بما یخودت التماسم کن ،یمرگ کن

 

رحم و    یمرد ب نی. چطور مرد زبون تلخمو با ا دم یپرسی قلبم بود رو م ی که تو یاون من
مرد گوش   ن یا  ی قلبم بود محال بود به خواسته ا ی تو  رطاهایام ی سنگدل عوضش کنم؟! جا

 بهش فکر کنم. گهی بدم و د

 

  ی ... با صدارمی بازم جرات بخرج دادم بخاطر عشقم و قلب اس دمیترسیازش م کهن یا با
 زمزمه کردم:  یفیخش دار و ضع

... اگه  مونهی قلبمه... تا آخر عمرم همونجا م ی که گفتم دوستش دارم، جاش تو ی _اون مرد
 نگم.   یز یتا ازش چ یمنو بکش دی با ی در موردش نشنو ی خوایم

 

خوش بود...   رطاها یدلم به عشق ام امیدن ی وحرفم اولش خشکش زد... آره من ت  دنیشن با
 وجود نذاشت...  میبعد اون ینداشته باشمش پس زندگ  خواستمیاگه م
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 گفت:  ناباورانه

 تکرارش کن.  ،ی گفت ی_چ

 

 که دوستش دارم بگذرم.   ی ازم نخواه از مرد ی_منو بکش ول

 

 گفت: یبا لحن ترسناک د،یصورتم کش ی انتظارم، دستشو نوازش وار رو برخالف

  یک  ی. که نفهمرونیب کشمی تو قلبت اونو م  برمی خودم دست م  زم،ی_کشتن چرا عز 

 

 زد:  یضرب زد،یقلبم جنون وار م  ی نوک انگشت رو جا با

 نجا ی_از ا

 

 به سرم زد، ادامه داد:  ی برد و ضربه ا  دستشو

 اومده...   رونیب نجای_و از ا

 

پرت کرد. بعد اون گره کرواتشو شل   ی بند حرفش بلند شد. کتشو در آورد، گوشه ا پشت
که نگاش به چشمام بود با   یباز کرد. در حال  راهنشویپ ی کرد و بعد اون دونه دونه دکمه ها

 ...  دادی کار رو انجام م نیآرامش ا 
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کردم   یاده سعار یمرد، طوفان من بود... ب نیبندبند وجودم فرا گرفت... آرامش ا ترس 
 شد...  شتر یتکونم نفسم از درد بند اومد... سوزش تنم ب  نیخودمو تکون بدم... اما با اول

 

  دای. اشکام دوباره راه خودشو باز پدمیبودم عقب کش نیزم ی خودمو همونجور که رو اما
 کردن...  

 

 بهم زد:  ی شخندیبه سمتم قدم برداشت. ن  راهنش،یبا پرت کردن پ اریسام

  چ یه کشتمتیمني...اگه االنم م ری تو اس ،ییتو کجا نیوجود نداره، ماهور... بب یار_راه فر
امشب مثل ملکه ها   خواستم ی !... مییبزنه... پس بدون کجا یجرات نداشت حرف یکس

 یچ یه اقتی... لیندار  اقتشویتو ل ی. ولیابرا فرض کن ی باهات رفتار کنم، خودتو تو
 ...سوزهی بازم دلم به حالت نم یبکش جرمدستام ز ری... اگه زیندار

 

 بذار برم، توروخدا... کنمی_خواهش م

 

. با زدمی سرد خوردم. از ترس نفس نفس م وار یکه به د دمیکشیخودمو عقب م  هنوز
بود.  یقدم   کی نگاه کردم در  اریفرار نبود. به سام  ی وحشت دور اطرافمو نگاه کردم، راه برا

 ... کردمی و فرار م شکافتمی رو م وارید  نیا  شدی. کاش مدرمونده چشم بستم 

 

شد، از ته   شتریبازم، با وحشت چشمامو باز کردم، شدت اشکام ب ی نشستن دستش رو با
 دلم التماس کردم: 

 ... توروخدا بذار برم...اری _توروخدا سام
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 .یتو مال من  ،ی _کجا بر

 

 زدم:  ادی. با ترس فرختیکه جلو آورد، قلبم فرو ر سرشو

 . کشمی بخدا خودمو م ،ی _دست بهم بزن

 

 ! ؟ی کشی_م

 

 زد:  ی تکون دادم که پوزخند یسر

 نه صدبار...   بارک ی_اجازه بهت دادم بکُش. 

 

قدرتمندش   ی اسارت دستا ی مرد و تو  نیا  ریتموم شد و من اس یهمچ یعنیحرفش   نیا
 روم زنده شد. قلب ترک خورده ام مچاله تر شد. ی جلو رطاهای. چهره امرمیمیم

 

    دی لرز هاملب

 سرشو باال آورد: زد،ی بودن  توش موج م یکه عوض ی نفس نفس و چشما با

 .  یجز اسارت من ندار یراه ی دی_د
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دستاش بلندم کرد... سرشو جلو آورد و   ی مثل پرکاه رو کبارهیبند حرفش بلند شد.  پشت
 رو زد که ناباورانه چشمامو بهش دوختم... یکنارم حرف
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  لیبا م یبهم ثابت کنه که همچ  خواستی حرفش م نیچشمامو بهش دوختم با ا  ناباورانه
 ...رهیم ش ی و خواسته اون پ

 

 یکه همچ کردمی حظه که فکر م... اون لدهیمن بخوام چه نخوام اون کارشو رو انجام م چه
و گفت ازم گذشته نه بخاطر خودم بلکه بخاطر   دیعقب کش م،ید یتموم شده اما در اوج ناام

 خودش...

 

 چقدر خيره اش بودم که با صداش به خودم اومدم:  دونم ینم

 . کنمیو کارمو با لذت تموم م گردمی برم شمیم شمونیپ ،ینگام نکن یجورن ی ا ی _اگه بخوا
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بغلش بودم راه   ی که تو یاغوشش فرو بردم. همونجور ی الت چشم بستم و سرمو توخج با
  ی جا کیو بعد اون    دمیرو شن یباز شدن در ی مقصدش کجا بود اما صدا دونمیافتاد. نم

 حس بزنم که کجا هستم.  تونستم یم یسرد گذاشتم. که بخوب

 

رفتنش دوش   رونی و بعد از ب دمی خودمو د یبزرگ   دیوان سف ی باز کردم که تو چشممو
رو   یسشوار ی نشوندم. صدا ی جا کیرفتم که بغلم کرد و دوباره راه افتاد و   رونیگرفتم  . ب

 با حوصله خشک کرد...  سمویبلند و خ ی موها دم،یشن

 

  چیچشمامو باز کنم. ه خواستی نرم گذاشتم. دلم نم ی جا ک یو   دیبه آغوشم کش  دوباره
چه   ی تو  ینگاش کنم وقت تونستمی... چطور مفتهیچشماش نوقت نگام به   چیوقت... ه

 بود...  ده ی منو د  تیوضع

 

 و بعد اون کنار خودم حسش کردم .   دمیرو شن یباز شدن در ی صدا دوباره

 

 : دیموهام لغز  ی دستش نوازش وار رو د،یدراز کش کنارم

که  ی کرد ی. اما امشب با اون زبونت کارهیکه عال یحرف نزن  ،ی خجالت بکش شهی_اگه هم
 کبود و زخم بشه.   یجورن ی ا دتیبزنمت. تن سف یجورن ی بهت زور بگم و ا

 

  گفتیبعد م  دمی ازش ند گهی د یچیجز زور گفتن ه دمشیکه د یبود از اول نجایا جالب
 کردم که زور بگه...  شی من با زبونش عصب
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آخم   ی ه از درد صورتم مچاله شد و صدارو لمس کرد ک  ییبازوم رسوند و جا ی رو دستش
 بلند شد.  

 

 و  زمزمه کرد:  دیچی دور تنم پ دستاش

دلم برات    دمت ی ... همون شب که دیکه فکر کن ی از اون شتریماهور... ب خوامت،ی _من م
ازت دل  یبچه شانزده و هفده ساله!... همون شب به سخت  کی. گفتم منو به چه دیلرز

با خودم که  دمیکرده بود... جنگ رمیاس یلعنت ی رفتم... اما اون چشما  دم،ی کندم، رامو کش
  ،یرو دوست دار  گهید ی کی  ی... نشد تا گفتیی نجایکه ا نشدنشد...  یسراغت ول امین

که برخالف  ی نزنم. هر کلمه ا بیتا بهت آس ای... پس باهام راه ب نی شدم... شد ا  یعصب
... شمیتر م رحمی... بشمیتر م  ی... وحششمی ممن صد برابرش تلختر   یاریبه زبون ب لمیم

که صبرش   اریزبونت نه با کارات... سام ا... نه بینکن زیپس حواستو جمع کن که صبرمو لبر 
رو به   ایباش تا دن عمی... رامم باش ماهور... مطکنهی م یو هر کار ره یگیبشه جنون م  زیلبر

که برخالف خواسته ام   یبه روز ی وااا ی... ولیباهام باش کنمتی... غرق لذتت مزمیپات بر 
 !...ه... نخوایماهور... نخواه به اون روز برس ی ... وااایباش
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بود   یمرد عاشق شده و هر دختر نی که ا دیفهمیحرفاش م  دنیام بود با شن گهی کس د هر
عاشق من شده بود. عاشق   . اما از شانس منمشدیغرق لذت خواستنش و ابراز عالقه اش م 
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قلبم بود دل بکنم و به   ی که تو ی از مرد تونستمیبود. چطور م گهید یک ی  شیمني که دلم پ
 مرد دل ببندم... نیا

 

. من داشتم بهش فکر  کندی داشت قلبمو از جا م رطاهایلحظه فکر جدا شدن از ام کی
نداشته باشمش، بعد   گهیکه بخوام د یبه روز ی وا   شدمی حال خراب م طورن یا کردمیم

 زنده ام که نفس بکشم...   گهی اون روز د

 

چشماش قفل شدم. من واسه داشتن  ی . چشمامو باز کردم که تودیاز بغض لرز  لبام
 : ستمیای مرد م نیا ی بازم جلو رطاها،یام

 مرد...  کی  ی _قلب من برا

 

 گفتن حرفم شد:  هیلبم گذاشت، مانع بق ی ادامه بدم. انگشتشو رو نذاشت

بحث    ی برا ی بشنوم. حرفمو زدم و جا گهید خوامی کلمه نم کی نگو.  یچیه س،یی_ه
 .ی. بهتره بخواب ستین

 

لبم برداشتم، دوباره لبامو فاصله دادم که  ی دستمو باال آوردم و انگشتشو از رو د،ی چک  اشکم
بشنوه   خواستی زورگو نم یگلوم خفه شد. ... لعنت  ی تو ادیب رونیازش ب یحرف کهن یقبل ا

 !.. گمیم یچ

 

  یکردم که حرف یبازم سمج دمی سرمو عقب کش یزود  خودش ازم فاصله گرفت. عصب یلیخ
 بزنم که باز به لبام نذاشت. 
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که  یگذاشت. در حال  میشونیپ  ی رو شویشونیشدن که فاصله گرفت. پ  شتریاشکام ب شدت
 وار زمزمه کرد:  دی و تهد یعصب شد، ی نفساش پخش صورتم م

 بزنم.   شت یآت  نجایبه گوشم برسه تا هم یزی چ هیکلمه... فقط کاف کی _فقط 

 

کنم که دلم باهاش   یحرفا بود که بتونم بهش حال  نی تر و خودخواهتر از ا رحمی مرد ب نیا
 اشت: اما نذ رمی تا حداقل ازش فاصله بگ دمی. خودم عقب کشستین

 .  یندار یریبپذ  نمیجز ا یبغل منه و راه نجایتو ا ی _جا

 

گذاشت و حلقه دستاشو تنگتر کرد. با پاهاش هم پاهامو قفل   شیبازوش عضالن ی رو سرمو
که نتونستم   یمرد و تنها کار  نیا  میشدم... تسل می کنم. باالخره تسل یکرد تا نتونم کار

 انجام بدم که چشمامو بستم. 

 

وج   چی مرد رو به ه ن یآغوش، ا نی نوازش، ا نی. ادی بازم لغز ی موها ی رو دستش
 مرد شدم...  نی ا ری اس نجایکه خبر نداشت من ا   خواستی رو م ی... دلم کسخواستمینم

 

م برام زجر  بهش نذاشت یمهر  چیکه ه ی بغل مرد ی اتاق بودم. تو نیا ی و تو نجایکه ا ینیا
  ییرها ی برا   یشدم و راه ریقفس اس ی تو کردمیاتفاق دردناک بود. حس م  ک یآور بود. 

 ندارم.
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اتفاق   نی ... تحمل ادی ترک  ی... دلم داشت ماوردمیلحظه دوام نم کی  رطاهای من بدون ام 
وسط اون همه غم و غصه خواب مهمون چشمام شد   یک  دمیسخت بود... نفهم یلیبرام خ

 و خوابم برد...

 

  * * * 

 

زدم. با حس   یجام غلت ی چشمامو باز کنم تو کهن یبدون ا  ی آواز پرنده ا ی صدا دنیشن با
 بخوابم...  خواستی چشمامو باز نکردم هنوز دلم م یبدنم، صورتم مچاله شد ول ی درد تو

 

صدا از کجا  نیبا تعجب چشمامو باز کردم. ا دمی آواز پرنده رو شن ی که صدا دوباره
جام نشستم. نفسم از درد بند اومد.   ی وحشت زده تو ،یی مکان ناآشنا  دنی !.. با داومد؟یم

  نیا ی بود. به حد یو آب دیبا همون صورت مچاله شده، دور اطرافمو نگاه کردم. تم اتاق سف
که من کجا هستم؟! چرا بدنم  رفت   ادمیلحظه   کی بودن که  کی ش قاتا ی ها لهی ست و وس

 ! کنه؟یدرد م

 

تخت   ی چشم به باال  چرخوندم،ی تخت بلند شدم همونطور که نگامو م ی از رو ی کنجکاو با
مختلف... اون چند عکس بهم   ی بود با حالت ها اریبه چند عکس بزرگ گره خورد. سام

افتاده. قلبم به شدت به تپش افتاد. وحشت و ترس   یچه اتفاقات شبیکرد که د یادآوری
 تموم وجودم فرا گرفت. 

 

فرصت بود که   نینبود. االن بهتر  اری از سام یهراسون دورتادور اتاق چرخوندم خبر نگامو
  د یتحمل کردم با یدرد داشتم ول نکهیفرار کنم. با عجله به سمت در رفتم با ا   تونستمیم
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به دوربرم نگاه کنم از اونجا خارج شدم تا خود پله ها   نکهی. با باز کردنش بدون ارفتمیم
  نیمنو آورده بود. من ا شبیکه د رفتمی رو م یریبرم، همون مس  خواستم ی م. فقط دمیدو

 .  خواستمیمرد رو نم نی اسارت و ا

 

  رشی دستگ ی وبرسم با در بسته اش مواجه شدم. دستمو ر ییرا یبه سالن پذ کهن ی قبل ا اما
 متوقفم کرد و همونجا خشکم زد...  یشخص  ی گذاشتم و خواستم بازش کنم که صدا
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 ! خبر؟یچه ب  ،یبریم فی_تشر 

 

مدت کوتاه ازش   ی که تو میشناخت نی نبود. با ا ی. انگار راه فرار دمیجنب  ری . ددیتنم لرز  تموم
 ی دارم. دستمو از رو ی و چه قصد رفتمیبفهمه کجا م دی نبا دونستمی کرده بودم م دایپ

 . با اخم  بهم زل زده بود. دمی برداشتم و به طرفش چرخ ر یدستگ
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که بهم شک   نمیکردم کلمات رو درست کنارهم بچ یصورتمو کنار زدم، سع ی رو ی موها
 لب زدم:  ینکنه. با لحن آروم

کجا برم؟! تنها    دونستمی نم ییتشوبرم دس خواستمیبرم اما خب م  خواستم ی که نم خبری_ب
 سالن بود.  ی تو سی که بلد بودم سرو ییجا

 

 گفت:   دن،یجفت ابروهاش باال پر  دو

 .  دمیاون سالنو که من نفهم ی تو سی سرو  ی تو یرفت ی_آها، بعد اونوقت تو ک 

 

که دروغ گفتم و چه قصدي   فهمهی االن م ی خودش بودم. وا  شی پ شبیتموم د من
 با استرس چنگ زدم، با قورت دادن آب دهنم لب زدم:  راهنموی داشتم. گوشه پ

 از اونجا استفاده کنم؟  خوامیداره که م یکجاست، حاال اشکال دمیفهم  شبید ی_نرفتم ول

 

 ! نجا؟ یاتاق هست چرا ا ی تو ییبه اون مجهز  روسی س یوقت ی_نه اشکال نداره، ول 

 

 .  نجایا امیشتم ب_خب دوست دا

 

دروغ گفتم. من   عیضا یلینظر گرفته بود. انگار خ ری شده تموم حرکاتمو ز زی ر ی چشما با
 کنم؟!   کاریاگه بهم بگه برو، چ ی کجا هست. وا ییدستشو  دونستمیاصال نم
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 .  ی_الزم نکرده از اونجا استفاده کن

 

 _چرا؟!  

 

 . امیکوتاه ب خوامیجلوش شجاع باشم و نم خوامی ترسم هنوز م نی جالب شدم با ا چه

 

 نه!  یعنینه  گم ی م ی. وقتمیندار  نایو ا  ی_چرا، اما، ول

 

 برم اونجا.  خوامیمن م ی_ول

 

شد. با گرفتن مچ دستم به سمت خودش  ک ی بهم گره خورد. بهم نزد شتریب اخماش
 بزنه راه افتاد. به سمت همون پله ها رفت. یحرف کهن ی. بدون ادمیکش

 

بهم انداخت. رومو به حالت قهر ازش   ی که برگشت نگاه بد دمیکش ی پوف بلند یساختگ
کال   دمیکه من د اریسام نیوگرنه ا دینفهم یچیبرگردوندم. آخيش، خدا بخير گذروند که ه

 است...  وونهی و د یقاط

 

 با باز کردنش، بهم اشاره کرد:  ستاد،ی ا یدر ی . جلومیبه اتاقش رفت  دوباره

 _برو کارتو انجام بده. 
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کارمو انجام  کهن یهم مثل اتاقش مجزا بود. بعد ا ییرفتم و در رو بستم. دستشو داخل
 و به خودم نگاه کردم. مخصوصا به چشمام...  ستادمیا  ییروشو نهیآ ی دادم. جلو

 

ازم بگذره؟!   تونستی مرد نم نی داشتن که ا یچ یبود ول  یها درست درشت و آبچشم  نیا
ذهنم  ی تو ی هاسؤال  الیخی نتونسته بود، چرا؟!... ب یبود ول دهیهفت ماه با خودش جنگ

 ...  رونیشدم با شستن دست و صورتمو اومدم ب

 

من بود. با  ی کنار پنجره نشسته بود و چشمش رو یدو نفره قشنگ زیپشت م اریسام
 زد: ی لبخند دنمید

 .  یکنی ضعف م ی نخورد یزیکه چ شبمی... دنجایا زمیعز  ای_ب

 

  دن یسبز شده. با د هو ینبود. حاال چطور  ز یم نیشده بودم ا داریسمتش رفتم. صبح که ب به
  نیا قهی چند دق  نیهم ی چطور تو  دن،ی دو جفت ابروهام باال پر  ز،یم  ی صبحانه مفصل رو

 شده بود.   دهیچ زیم

 

  یتکون یپاهاش نشوند. عصب  ی برسم دستمو گرفت. بغلم کرد و رو یبه صندل  کهن یا قبل
 خوردم:

 ولم کن؟   ه،یچه کار  نی_ا
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 _دوست دارم خودم بهت صبحونه بدم.  

 

 کردم: یاخم

 _مگه من بچه ام! 

 

  نیا  خواستی بهم گره خورد. من دلم نم  شتریگونم، اخمم ب  دنی کرد با بوس ی خنده ا تک
 . کردی و بازم کارشو تکرار م  دیفهمیمرد منو ببوسه. چرا نم

   ست؟ی_شانزده ساله به نظرت بچه ن

 

 بچه ام.   یلیمن خ یکنی فکر م  یریپ یلیمن هفده سالمه. حاال تو خودت خ ستین ری_نخ

 

 خودش اشاره کرد: به

 رم؟ ی _من پ

 

.  ستیآدم ن  یرینشونه پ نایشده. ا دهیسف  کمی سرت  ی . صورتت پر چروکه، موهایری _بله، پ
 .  یریبه نظرم که هست، تو پ

 

  گمی... فکر کرده زور بگه منم مرهی پ نمیحرص گفتم. اگه من بچه ام ا ی حرفامو از رو تموم
 مثل االن...  شهی زبونم باز م رهی . من اگه لجم بگستیخبرا ن ن یچشم. نه از ا
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 : دیمو کش ینی. جالب بود که ناراحت نشد. نوک بدی خند بازم

 ندارم. بچه جون!   د یسف ی در ضمن مو ری پ گنیو دو سالمه که نم ی _به مرد س

 

 هم مشخصه.   نجایاز هم نمشیبی. من دارم می_چرا دار

 

. حاال یرو تحمل کن  رمردیمن پ ی چه نخوا ی چه بخوا  یمجبور ی. ولرمردمی_باشه من پ
 !  ر؟یش  ای  وهی قهوه، آبم ،ی چا  ، یدوست دار ی. چ می صبحونه بخور

 

 دادم:  رون یپر فشار ب نفسم

 مرد.   ریپ خورم،ی نم یچیپاهات باشم ه ی _تا رو

 

 . گمیچون من م یخوری_تو م

 

 به حرفت کنم؟!   دی _چرا با 

 

 .  گمی _چون من م

 

 !  ؟یگی _چرا م
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 گفتم:  یینذاشت. بازم با پررو   شیرزوگو  ی برا یانداخت. خودشم جواب  یحرص بهم نگاه با

 !  ؟ی گیچرا م ی_نگفت

 

 یبحث ی من تموم حرفامو بهت گفتم و جا شبید ،یکنی م میکم کم عصب ی_ماهور دار
رو خراب   می خوری که باهم م ی صبحونه ا نیسواالت اول ن ینکن با ا یبرات نذاشتم. پس سع

 ... یکن

 

 76#پارت_

 

 

 

 باال انداختم:  ی تفاوت شانه ا یب

 بشه، مگه مهمة؟!  _خراب

 

 _ماهور. 

 

 :دمی غر ی از موضعه ام، با لحن تند ومدمیکوتاه ن یبود ول یصداش بلند و عصب  نکهیا با

 _چه خبرته، گوشام کر شد.
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 !  ؟ی زنیحرف نم ی ادی_ز

 

 _بزنم. 

 

  ریش وانیخودشو کنترل کنه. ل کردی م یو سع دیکش  قینگفت. چند نفس عم یزیچ گهید
و اخم    دمی دهنم کش ی لبامو تو یکرد. با لجباز ک ی رو برداشت به طرفم گرفت. به لبم نزد

 کردم. 

 

 بخور.    نی_از ا

 

 گفت:  ی. دوباره عصبکنمیبه حرفش نم دی د یوقت

 بخور.   نی از ا گمی_م

 

  رونیب اتشی محتو شتریکه نصف ب زیم ی رو دیمحکم کوب  ری ش وانیبرگردوندم. که ل رومو
 ی بلند شد و رو ن،ی از بغلش بذارتم پا نکهی. بدون ادیصورت پاش  ی ور ی و کم ختیر

 گذاشتم:  یصندل

 .  یکامل و مفصل خودت بخور د یبا یمن بهت صبحانه بدم. ول  ی خوای_باشه نم
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 یمرد... سع نی من در مقابل ا یروزیپ نی شد اول  قیبدنم ترز  ی تموم سلول ها یخوشحال
بود و مثل گاو   ستاده ی سرم ا  ی نشه. چون االن باال یعصب شتریب نیکردم بروز ندم تا از ا 

ذره تکونش بدم   هیپارچه قرمز دستم بود اگه  هیبهم چشم دوخته بود. انگار من   یوحش
 دادم سکوت کنم...  حیتا شاخم نزده ترج پس. کردی حتما بهم حمله م

 

  ستاده ی سرم ا ی باال یو عصب یهمونجور کفر ارمی کردم به خوردن صبحونه ام، سام شروع
  شمون یپ  یول  دهیم یصبحونه خوردن چه حال ییبود. چندبار به نوک زبونم اومد بگم تنها

به خون نشسته   ی رو داشت مخصوصا چشما  یگاو وحش ی هاشدم هنوز همون حالت
 اش...  

 

 .  ی شد  ری_س

 

 لب زدم: یبه صورتش زدم و با ذوق خاص ی لبخند  یبود ول هیلحنش پر کنا کهن یا با

 بود.    ی_بله، عال

 

 لب زمزمه کردم: ر یز و

 .  دیچسبی م شتریباال سرم نبود ب یگاو وحش کی _

 

که اعتراض کنم،   نیکه بازم مچ دستمو گرفت، بلندم کرد. بدون ا  دیزمزمه رو شن دونمینم
 گفت:  رفت،ی که به سمت تخت م یهمراهش بلند شدم. در حال
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. دلم یدرخشیمثل ملکه ها توش م ی که فکر کنم بپوش دمی صبح برات چه مدل لباس د _از
 باشه. لتیو باب م یاوک  یهمچ خوادیم

 

  م یمرد و تصم نیتموم حواسمو به جمله هاش دادم. از ا یمگه ول یچ  دمیفهمی نم نکهیا با
 ... دیترس د یبا  شی هوی ی ها

 

  یعسل ی که رو یدادم. لبتاب  هیتخت نشست و منم کنارش نشوند. به تاج تخت تک ی رو
 بودم.   رهی بهش خ ی پاهاش گذاشت. با کنجکاو ی بود برداشت. رو

 

  رمنتظرهیباز چه خبر و چه اتفاق غ  ستی دلم به شور افتاد. معلوم ن کدفعهیچرا   دونمینم
 دل و قلب من نداشته باشه...   نی ابه  یکه شوکه بشم. خدا کنه فقط ربط فتهیقرار بود ب

 

. از  شدی صفحه اومد که قلبم از جا کند شد. باورم نم  ی رو یرو باز کرد و لباس ی ا صفحه
 ... اومدی نفسم باال نم آورد،ی که به سمت مغزم هجوم م ی فکرها

 

که من نتونستم هنوز با   ی زود نی فکر کنه، اونم به ا یزی چ نیبه همچن ارینداره سام امکان
 ... امیکنار ب شبیوک د ش

 

طرح   ی مدل رو گفتم برا ن یدتری.. جد شهیتن تو محشر م ی ماهور چقدر قشنگه... تو نی_بب
...هر کدوم  ینیهم هست... بذار اونا روم برات بذارم بب گهی چندتا د  ی نپسند نویبزنن... ا
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وسواس به خرج نده چون تا آخر    ادیبرات بفرستن... فقط ز گمیم اد،یو خوشت ب ی بخوا
 م.  یوقت ندار شتریهفته ب

 

لباس   نینتونستم در مقابل ا  گه ی. ددی به چشمام حمله کرد و با شدت بار عیسر   یلیاشک خ
که دوستش   ی انتخاب لباس عروس باشه اونم کنار مرد یهر دختر  ی آرزو  دی... شا امیکوتاه ب

 ... ارهی ستت ببه د خواستیکه به زور م ی ... نه کنار مردیدار

 

 نهیلباس عروس حکم مرگ منو داشت. دستامو از خشم مشت کردم و به سمت س نیا
 حمله ور شدم... ارمیسام

 

 77#پارت_

 

 

 حمله ور شدم... اریو سر سام نهیاز خشم مشت کردم و به سمت س دستامو 

 

بتونم مشتامو بهش بکوبم، مچ هر دو دستمو محکم گرفت. تقال کردم و  کهن ی قبل ا اما
 : دمیکش ی بلند غیج

  یکیکنم. من خودم عاشق  یبا تو عروس  خوامی! من نم؟ی خوایازم م یچ  ، ی_ولم کن عوض
 ...گهید
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 غیحرفم به ج هی. بقدی دهنم کوب ی حرفم تموم نشده بود که با پشت دست محکم تو هنوز
 ازش روان شد.  یگرم  هیحس کردم زخم گوشه لبم تازه شد. ماختم شد و   ی خفه ا

 

 : دیصورتم غر  ی جفت شده اش تو ی دندانا ی ال از

  ،ی خواینم  یگیبعد تو م کنمی رو برات انتخاب م  نایخفه شو... دارم بهتر ،ی _خفه شو لعنت
 ی جلو ی . گه خوردیرو دوست دار گهید یکیکه  ی . تو گه خورد ی خوایرو م گهی د کی  یگیم

منن...   ی اشاره ا کی منتظر  یلی... اونم من... مني که خیزنیم ی ا گهیمن حرف از مرد د
گوشه چشم   کی  ی چشمات بذارم که برا ی جلو فی به رد نجایا اتبر ی خوای چند نفر م

  کنمی... از صبح دارم مراعات می خوایمنو نم یگیبعد تو م   کنن،ی بهشون بندازم التماسم م
خودت  ینکنم ول یخودمو کنترل کردم که کار ی در آورد یو لج باز یوس بازل یهر چ

و    رهی گیسر م  یعروس نیا ی نخوا یچ ی تو بخوا یباهات خوب باشم... در ضمن چ یذارینم
 زن من...  یشیتو رسما م

 

زنش... لب تابشو   شمینخوام... م یبخوام چ یچ  ختن،یگونه هام ر  ی با شدت رو اشکام
 بست و خواست از کنارم بره که دستشو گرفتم:

 ... توروخدا بذار برم...اری _توروخدا سام

 

 پس زد و بلند شد:  دستمو 

 .یتو مال من ی چه نخوا ی ماهور. گفتم چه بخوا ،ی ندار یراه یچی_ه

 

   .یازم دست بکش ی ستیو حاضر ن ی دارم که عاشقم شد ی_چرا من؟! چرا از همجا من؟! چ
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 شد:  سمی خ ی چشما رهیطرف برگشت خ به

 . ی ا گهیمرد د  چیچشمام حق منه که توشون زل بزنم نه ه نی... چون ا خوامتی_م

 

 که دوست نداره.   یباش یعمر کنار کس ک ی  ی خوایم خوامت،یمن نم ی_ول

 

 .  یستیو تو برام مهم ن خوامی_اصل منم که تو رو م

 

ام کل اتاق رو پر کرده بود. به حال  هیگر ی ازم نشد، از اتاق خارج شد. صدا یحرف منتظر
 اریسام دی بدبخت تر از من وجود نداره. چرا از همه جا با کردمیخودم زار زدم. حس م

 عاشق من شده؟!..  

 

  خوردیذهنم ول م ی تو یزیکردم و هق زدم که باالخره ساکت شدم. چ  هیچقدر گر  دونم ینم
همونجا   تونستمی به پا بود که حد نداشت. من نم  یینجاتم بود. درونم ولوا که تنها راه

 ... رهیرو ازم بگ رطاهایبا خودخواهش ام اری و منتظر باشم سام نمیبش

 

به خواسته   ذارمیبه زور تصاحب کنه پس نم خواستیم اریجام بلند شدم حاال که سام از
رفتم. بازش کردم.  ی جره بزرگ قدتخت بلند شدم. به سمت همون پن ی اش برسه. از رو

 داخل تراس شدم.  
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کار... از لبه   نینداشتم جز ا  ی. راه دیلرزی انجام بدم تموم تنم م خواستمیکه م یفکر کار از
 . ستادمیاون ا  ی اما باال رفتم و رو دیلرزی پاهام م نکه یکوتاهش گرفتم. با ا  وارید یسنگ ی 

 

بود چشمامو ببندم   یپام بود. فقط کاف ری ز اریبزرگ و درندشت سام اط یاونجا محوطه ح از
 ... شدیتموم م یو همچ نیو خودم پرت کنم پا 

 

خاتون و پدرم  رطاها،ی . چهره امدی پلک بسته ام دو  ر یز  عیسر یلیبستم. اشک خ چشمامو
  ...نیلب زمزمه کردم منو ببخش ری لبم نشست. ز ی رو یروم زنده شد. لبخند تلخ ی جلو

 

از پشت   قای دق اریسام یعصب ی خودمو به جلو خم کردم. که صدا  یکم یآن  می تصم کی  ی تو
 : دی سرم به گوشم رس

 احمق؟!  ،یکنی م یچه غلط ی_دار

 

شد. به جلو پرت   یپام خال  ری تعادلم بهم خورد و ز کدفعهیبا ترس چشمامو باز کردم که  
 و منتظر مرگ شدم.  دمیکش ی دلخراش غیشدم. ج

 

  ی پرتم کرد. درد نیزم ی . تا به خودم اومدم رودمیدور کمرم حلقه شد. باال کش ی دستا که
 . صورتم مچاله شد. آخم از درد بلند شد. دی چیکمرم پ ی تو ی بد

 

 صورتم نعره زد:   ی مشتش گرفت. تو ی خم شد و موهامو تو اریسام
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 !  ؟ی کردیم   یچه غلط ی_داشت

 

ترس داشت.   شد،ی م نیاش که از خشم باال و پا نهیسته اش و سبه خون نش  ی چشما
 مرد ترسناک بود.  نیا

 

 زمزمه کردم: آروم

 . یجز مرگ برام نذاشت یراه یچی _تو ه

 

 موهام شل شد و ناباورانه لب زد: ی تو دستش

 ! ؟ ی با من بودن مرگو انتخاب کرد ی _به جا

 

 به روم زد:  ی تکون دادم که پوزخند یسر

 ! رطاها؟یبخاطر اون ام  ،ی_بخاطر ک 

 

ترس برم داشت، چشمام گرد شد. از کجا   اریاونم از زبون سام  رطاهایاسم ام دنیشن با
 شدم؟! رطاهایبود که من عاشق ام دهیفهم

 

 ترس و دلهره لب زدم: با

 ! ؟یدونی_تو از کجا م
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 و احمق...   ی _تو ساده ا

 

 ادامه داد: دستش به تراس اشاره کرد و  با

 .  نیبنداز پا نجایارزش رو داره، خودتو از ا  رطاهایام یکنی _اگه فکر م

 

   ؟ی چ یعنی_

 

 :ستادمیبلندشدم و روبروش ا  یسوالم رو نداد و سکوت کرد. به سخت جواب

 حرفت؟!  نی ا ی_با توام يعني چ

 

 نه؟!   ای رو داره  ،ارزشی دی فهمیسه ماه م ی تو دی بهت بگم، خودت با دی_من نبا 

 

 ! ؟ی گیم یچ نم یواضح حرف بزنم بب اری _توروخدا سام

 

 _برات متاسفم ماهور... متاسفم...

 

 78#پارت_



 نگاه آلوده به عشق 

 
393 

 

 

 

 

. عشقم  گفتی که نم داشتی بود؟! حال من تاسف داشت؟! آره داشت. اگه نم متاسف 
طلب کردم که بارها خودم به حال خودم  یرو از شخص یزیتاسف داشت؟! اونم داشت. چ

 ...دنی طلب نیا ی برا  خوردمی تاسف م

 

.  خوردیحس بهم م ن یکه خودم بارها حسش کرده بودم و من هر بار حال خودم با ا یتاسف
بهم   ی موندن حس بد  نیو هربار از ا   موندمی. مگرفتی رو م دنمویپس کش ی اما دلم پا
 تا دوست داشتن... تمومم فقط ظاهر بود و ظاهر... دادی دست م

  

چشماش فرق   ی و هم رنگ اون تاسف تو انشیداشت. نوع ب گرید  ی ف بوتاس نیا اما
داشت حرف   تی با قاطع نطور یا  دونستیم ی!. چ دونست؟یم یداشت. چرا؟! مگه چ 

 اطالع بودم... یوسط من ازش ب نی چه خبر بود که ا نجای. اصال ازدیم

 

نه بخاطر اونچکه خودم ازش خبر داشتم و   ار،ی تاسف سام ی دلم آشوب شد. نه برا ی تو
کنارمه برام   رطاهایام نکهیهم  گفتمی با خودم م شهیبدم. هم تیبهش اهم خواستمینم
 ...  گذشتمی احتماالت راحت م یلیو از خ هیکاف

 

از دوست   ر،یتحق نی. از اشهی روم ظاهر م ی داره جلو اتمیتموم حدس  دمیدی االن که م اما
 ...اومدی . قلبم به درد مستیدر کار ن کنمی که حس م یداشتن
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 : دی بره، لبامو از هم فاصله دادم اما صدام لرز رونیاز تراس ب  کهن یاز کنارم رد شد. اما قبل ا 

 _صبر کن!! 

 

بازوش  ی . با دو قدم بلند خودمو بهش رسوندم. دستمو روستادیبرگرده ا  کهن یا بدون 
 : دمیگذاشتم، نگامو تا چشماش باال کش

 !  اریخبرم؟! بگو سام یکه من ازش ب یدونیم ی! تو چ ؟ی _چرا متاسف

 

 کرد: ی پوف بلند کالفه

 ! ی داد ر یگ ی خودیزدم. ب یحرف کی ! من همونجور الیخی_ب

 

 پس زد، تا خواست داخل بشه، سد راهش شدم:  دستمو 

 .  اریوروخدا بگو سامبگو. ت  ،ی رو نزد یحرف کی _نه همونجور 

 

بگه. من    یزیچ خواست یبه کمر شد، کالفه نگاه شو به دور اطراف چرخوند. انگار نم دست
از همه، از ته دلم التماس وار   شتریب یحت دونستی م زایچ یلیخ ار یمطمئن بودم سام

 :دمینال

 حرف بزن.  کنمیبدونم. خواهش م  خوامی م ار،ی_بگو سام

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
395 

 

 !  ؟یرو دار قتی حق دنی_طاقت شن

 

که  استیزهردن نیزجر آورتر  یتلخه. گاه شهی هم قتی. حقدی ! خدا؟! دلم لرزقت؟یحق
  ی ندونم اما سر یزیچ دادیبهم اخطار م  یحس ک ی کهن ی. با امونهیتلخ م  شهیکامت هم

 به نشونه موافقم تکون دادم. 

 

 باالخره لب باز کرد:  یمکث طوالن بعد

 . دمت ی بود که د یبار  نیاول شبیت نبودم. دمحتشم دعو یمهمون ی _من اصال تو

 

! پس  ده؟ی محتشم منو ند  ی! مهمونگفت؟یم یشدم، داشت  چ رهیو مبهوت بهش خ مات
 یسرگردون هی. شمیتر م جیگ  رمیجلوتر م یچه خبره بود؟! چرا هر چ نجای! ا ده؟ی کجا منو د

 وحشتناک... 

 

 نفس بلند ادامه داد:  کی دوخت، با  رمیگرد و متح  ی چشما ی تو نگاشو

  امیاز دوستام عکس تو رو بهم نشون داد و ازم خواست تا با نقشه اون ب یکیماه قبل   کی _
  دونمیم  نویا یکنن ول کاریچ  خواستنیم قیدق دونم ی باهات نامزد بشم. نم یجلو و سور

. ینرس  رطاهایکه به ام یتا بحساب عذاب بکش  یفشار روح  ی بذارنت تو  خواستنیکه م
  کی  ییکجورای شکمت ولت کنم و برم.   ی هم من حامله ات کنم و بعد با بچه تو ید مدتبع

 یو به مرگ خودت راض یسر تو بلند کن یکه بعدها نتون ییآبرو  یب کی با  یشکست عشق
 . یبش
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  م، ی و نابود یتالف یکردم که پ ی بد یآبرو بشم! چرا من؟! مگه تا حاال به ک  یبوده؟! ب نقشه
 افتاده.  یفیکث ی نقشه  نیهمچن یپ

 

. حس کردم پاهام توان دی. چشمام تر شد و بار ستادیاز حرکت ا  ی ا هیثان  ی قلبم برا 
  ی . تا جلوفتمینگهداشتن وزنمو ندارن، عقب رفتم و دستمو به لبه پنجره بزرگ گرفتم. تا ن

 نخورم. صدام خفه با بغض همراه بود:  نیزم اریسام

 ! ؟ی_ک 

 

 :دمی کش ی بلند غیکننده بود، ج وونهینگام کرد. سکوتش د فقط

 ! ده؟یبرام کش ی نقشه ا یهمچ ی! بهم بگو ک ؟ی_گفتم ک 

 

 اومد. و نگران دستاش رو قاب صورتم گرفت:  جلو

! قرار بود  ؟ی ختیبهت ر  ینجوریچندتا حرف ا  دنیآروم باش، چته دختر؟! از شن  س،یی_ه
تا نصف نقشه رو  شبی. چون من نخواستم. چون همون دفتادین ی دی . اما دفتهیب یاتفاق

از خودت  ینه قدرتشو داشت کردمی م یهر کار شبیشدم. اگه د  شمونیجلو رفتم و بعد پ
  ن یا ی فرار از دست من... تو ی برا ی انجام بد یکار کی  ی ودنه اهل دوز و کلک ب یدفاع کن

دختر پاک   کی  ی ندم تو صیکه تشخ  دمی مختلف و جورواجور چرخ ی با آدما  نقدریها اسال 
! چرا  ؟ی مرتکب شد یفکر کردم چه گناه  نیبودم و به ا داری ب شبوی... تموم دیو معصوم

!.. دلم ؟ یجورن ی و اونم ا رن ی بگ قامازت انت خواستنی! چرا مکنن؟یرو م نکاریدارن باهات ا 
که تموم نقشه ها  یاون نجاست ی. جالب اارن یدادم آمار تو برام در ب شبی همون د نستادیوا

نقشه بوده   نایاگه بهت گفتم ا  یکار ندارم ول نایاز گذشته گله داره نه از تو... به ا دهیرو کش
 هم با نقشه اونا اومده جلو...   رطاهایام یاگه بفهم  ی. حتیباش ی دوست دارم قو نکهیا ی برا
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پنجره سفت تر شد. ناباورانه لب  ی سقوط کرد. دستام دور لبه   کبارهی بند اومد. قلبم  نفسم
 زدم:

دوستم داره؟!   رطاهای! امکنه؟ی کارو نم نی بامن ا رطاهای _امکان نداره؟! امکان نداره؟! ام
 خودش اومد و گفت دوستم داره؟!..

 

 79#پارت_

 

 

 

 

دادن من جلو اومده... اشکام   یبا قصد باز رطاهای باور کنم که ام خوامیو نم کنمی نم باور
 گونه هام... ی خوردن رو یاز چشمام سر م یمثل باران بهار

 

 : دمیوار سرم تکون م وانهیپس زدم. د  دستاشو

  نکاریا یدار یاریمنو به دست ب کهن یا ی برا ،یگیدروغ م ی... آره داریگ یدروغ م ی_تو دار
 ...  یکنیم

 

 ادامه دادم: ختمینگام ر ی نفرتمو تو تموم
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دادم.   حیمن مرگ به تو ترج ی . تو راست گفتیار یمن به دست ب نکارایبا ا  یتونی _تو نم
 . یتو تصاحب کن ذارمی نم یول دمیکار رو انجام م ن یبازم بشه ا

 

 زد: ادیصورت فر  ی قرمز شد، تو یبه آن چشماش

 نیرفت هم  ادتینداشت. انگار  ی! تصاحب کردن تو که برام کار؟ی احمق نقدری_چرا ا 
.  یبدون ی منو  عوض  خواستی نکردم دلم نم نکاریا  یول ارمیبه دستت ب تونستمی م شبید
 . یحداقل ازم متنفر نباش یاگه دوست ندار خواستمیم

 

 زدم:  یتلخ پوزخند

 ازت متنفرم.   ی_من همونجور

 

ازم  یگ ی اون موقعه بازم بهم م نمیتو رو کردم، بب رطاها یام یچهره واقع ی ! وقتی_متنفر
 روت؟!   ی رو بذار جلو  ی! لب تر کن تا همچیمتنفر

 

ثابت کنه و من بعد اون نفس داشتم تا زنده   تونستیدلم تکون خورد. م ی تو یزیچ هی
 باشم.  

 

 صورتم جلو آورد: ی تو سرشو

 !  ؟ی ریشرط منو بپذ هیقبلش   د یاثباتش، با  ی بدون من برا نویبهت ثابت کنم؟! اما ا ی_نگفت
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 که به تو بدم.   مونهی نم یزی! بعد اثباتش از من چ؟یبه چه برس  ی خوای_م

 

 اش با من.   هی. تو بگو قبول بقخوامیم یچ ی _خوشم اومدم خودت حدس زد

 

 شدم:  نیمطمئن حرف زد که ناخودآگاه غمگ  نقدریا

 . کشهی قط نفس مکه ف ی ُمرده. آدم ُمرده ا کی  شمی... مخورمی _من به درد تو نم

 

. عاشقت شدم. اونا فکر  دمیاش با من. از همون روز که عکستو د  هیبق  ، ی_تو بگو مال من
. دوستت دارم خوامی نبود من واقعا تو رو م یکردم. باز یبراشون باز  شبیمن د کننیم

 ماهور...

 

  ی ت. وقرفتیقبول کنم و طبق خواسته او جلو م دم ی ترسی بدم م یجوابشو چ دونستم ینم
 ...  کردیقبول م دی چرا با  ستی ن یماهور رطاهایبعد ام دونمیخودم م

 

 ی رو یرنگ  دی تخت نشوندم. پارچه نخ سف ی. لبدمیحرف بازومو گرفت به داخل کش یب
گرفت. که با ترس دستمو روش  راهنمویپ نی تخت پهن کرد. کنارم نشست و لب پا

 گذاشتم: 

 !  ؟یکنی م کاریچ ی_دار

 

 پس زد:  دستمو 
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 .  یرد زخماتو کرم بزنم تا زودتر خوب بش خوامی_م

 

 : دمیعقب کش یکم خودمو

 . شهی خودش خوب م خواد،ی_نم

 

 داشت، گفت:  طنتیکه موج ش ی با صدا د،یبازومو کش ی نوازش وار رو دستاشو

 !  ؟ی! لمس دستمو دوست ندار؟ی خوای_چرا نم

 

رو   نکاریاز عمد داره ا  کردمی. حس مکردیم یسرشو جلو آورد  نفساشو  توصورتم خال  
 . تپش قلبم باال رفت. جوابشو ندادم دهیانجام م

 اصال خوب نبود.   شیگرفته بود و نوع باز  شی مرد باز نیا

 

 :دمیپشت سر لباسمو باز کرد. با وحشت خودمو جلو کش بیز

 ولم کن. گفتم نه...  کنمی _نه، خواهش م

 

 داشت و کنار گوشم زمزمه کرد: نگهم

اصال نبوده که   ست،ین یی رطاهایام گهیتن مال منه. باور کن د نی. ایتو مال من س،یی_ه
نداره. تا شب نشده بهت   اون دوستت  کنمی .. ماهور من بهت ثبات میبهش فکر کن ی بخوا

  رون،یب  شینداز یوجودت م ی . تو هم از امشب از فکرت، دلت، قلبت و همه کنمی اثبات م
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برسون   بیبهت آس ی حد چیه ذارمی... نماریمال سام  یشیچون از امشب تو رسما م
 مطمئن باش...  نویا  ،یچکیه

 

 .  دی شدم. . چشم بستم. . رد تموم اون زخما رو دونه دونه بوس  شوکه

 

. ماهور، چشماتو باز کن و بگو شرط  زمیریپاهات م ری رو برات ز ای_تو با من باش، تموم دن
 ! ؟یرو قبول دار

 

 :  دمیبسته، نال ی خودم جمع شدم. با همون چشما  ی زد. تو مهیخ روم

 _برو عقب. برو عذابم نده. توروخدا...

 

 قلبم گذاشت   ی حرفم اعتنا نکرد. دستشو رو هب

 به من؟!  ی دی تو م ی... همچزنهی دستام ضرب م ری قلبت که ز نی نگاتو... ا نی_، بگو ا 

 

 کردم تا از خودم دورش کنم: تقال 

 توروخدا برو عقب، ولم کن.    اری_سام
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فقط تا  اما   کشمی... باشه بخاطر تو عقب مشهی بدتر م یهمه چ ،یکن ی تقال م ی نجوری_ا
اجازه رو   ن ی. بهت ایاریبهونه ب  یتونینم گهیبرات رو شد. د یکه همچ یامشب... وقت

 ...یبا من بودن بردار ی قدم برا نیاول دی. خودت با دمینم

 

 80#پارت_

 

 

 

  چیه  ی انگار مطمئن بود و جا زدی حرف م یمرد طور  ن یحرفش دلم آشوب تر شد. ا با
  یجلو اومده بود؟! چرا اونم با من؟! چه علت یبا باز  رطاهای. چرا امذاشت یبرام نم یشک

 وجود داشت؟!...

 

 ها رو کرم زد و نوازش کرد...حرف ازم فاصله گرفت و رد تموم اون زخم  بدون 

 انجام بدم یدستش  و نتونستم از خجالت کار ر یدادم ز جون

 

دم حس کردم. نشون دادم. حضور شو کنار خو یعکس العمل  چیازش تشکر کردم نه ه نه
 . زمزمه کرد:دی چیبعد اون دستش که دور تنم پ

  ی رو گذاشتم کف دستت، دلهره و اضطراب برا  یمن همچ ی! وقت؟ی هست یچ ی_نگران
 وقت دوستت نداشته؟!  چیکه ه ی مرد ی ! براه؟یچ

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
403 

 

گونه   ی . قطرات اشک دونه دونه رودی چشمام باز شد. چونه ام لرز ارادهی جمله آخرش ب با
 : دیهام لغز

 ! بگو؟!  ؟یست، بگو دروغ گفت  رطاهایدارم فقط عشق ام ایدن  ی که تو یزی_تنها چ

 

 نوازش کرد:  صورتمو

. من امشب یبشکن خوامی داره بهت دروغ بگم. ماهور من دوستت دارم، نم ی_چه لرزم
 دورتر چه خبره بوده. فقط صبر داشته باش.  یتا بفهم کنمیرو برات رو م  یهمچ

 

 .  رمیمیشب م. من تا  تونمی_نم

 

جرات   یچکیه  ی. بهت قول دادم مراقبت باشم. با من باشیچون منو دار یریمی _تو نم
 اون نامرد...  یبزنه. حت  بیبهت آس کنهینم

 

 ! ه؟ی_اون نامرد ک 

 

 گرفت:  یاي از موهامو به باز طرة

 فقط صبر داشته باش. کنمی اونم برات رو م تی هو   ،یفهمی _اونم م

 

 _باشه. 
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 گفت:   میشونیپ دنی کرد با بوس ی اخنده  تک

 . یقبولم دار یعنی کنهی باشه ات دلمو گرم م نی_هم

 

 

 * * * 

 

 

به  هیکه تا حاال داشتم... تا ثان  ی از عمر شتری... بشهیاز هم شتریبودم. ب تابی و ب قراریب
. جونم باال  دیرسی و به ساعت م  گذشتی ها پشت سر هم م قهیو دق  دی رس یم هیثان
 . اومدیم

 

کرده رو رها کنم.  ریگلوم گ  ی تا راحت شم... تا نفسي که مثل سنگ تو گذشتینم اصال 
کشيدن نه   ی ... نه نفس داشتم براشمیم  کیام نزد  یزندگ  انیدارم به پا کردمیحس م

 ...دنی تپ ی قلب داشتم برا

 

مسخره و مضحک باشه.  یشوخ هیگفته   اریکه اونچه سام کردمیخدا رو صدا م  فقط
 . ومدهیبه سمتم ن ی با نقشه ا یتیبه هيچ قصد و ن رطاهایام

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
405 

 

مدت منو احمق  ن یا ی بشنوم که تو خواستمیاما نم خوادیبودم بشنوم که منو نم حاضر
 داده...   می فرض کرده و باز

 

کابوس   نیمنتظر بزرگتر  اومدم،ی و م رفتمیطول و عرض اتاق رو کالفه م هاستساعت 
و   دن یروم بذاره که از د  ی جلو ی زایرفته بود. تا دست پر برگرده و چ ار یبودم. سام  میدگ زن

 وحشت داشتم.   دنشیشن

 

بهم   یکیانگار سالها گذشته من منتظرم  دونمیاما م دونمی چند ساعت گذشته؟! نم دونم ینم
 چه خبره؟!   نجایبگه ا

 

... گردمی وبرو شدن... برنم... زمان ردهی. وقتش رسزهیری باز شدن در، قلبم فرو م با
 ... شهی م شتری ... استرس و اضطراب وجودم بترسمیم

 

 : ذارهیشونه ام م ی و چونه اشو رو شهیدورم حلقه م دستاش

 !  ؟ی ترسی_م

 

 : گمی آروم م صادقانه

 . یلی_خ

 

 .  یکن هیبه من تک ی. فقط کافیباش ی قو دی _ با
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 به طرف خودش برگردوند:  منو

 رو از دست داده.   یبفهمونم که چه کس  رطاهایامشب به ام خوامیحاضرت کنم. م ای_اول ب

 

 به نفع خودش جلو بره...  خواستی م ای  سوختی بود؟! دلش برام م نطوریمرد چرا ا  نیا

 

 . میکوالک کن می خوایکه امشب م ایماهور نازم. ب ایخوشگلم، ب ای_ب

 

نشوندم. باز کردن کشو دست به کار  نهیآ ی روبرو یصندل ی حوصله نگاش کردم. رو یب
 روح و رنگم...  یداشت. رنگ لعاب زد به صورت ب یشد. دل خوش

 

  ی باال ی... موهامو شونه کرد، کم یساپورت چسب مشک  کی قرمز با   زی شوم کی اون  بعد
 ...  ختیار رطرف صورتم حالت د کی سرم پوف دار کج کرد و تموم موهامو  

 

 ظاهرم چرخوند.  ی تموم شدن کارش، نگاشو با تحسين تو  با

 .  ی خوشگلتر شد ، ی _خوشگل بود

 

 به طرفم گرفت:   دستشو

   ؟ی _ آماده ا
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روح و قلبم از  ی خودم. نابود ی نابود ی نگاهش کردم. من آماده بودم. آماده برا فقط
 امشب... 

 

 دستش گذاشت: ی خودش دستمو تو دی که د دموی ترد

کردم فقط    یماهور. من هر کار  اینترس... بهم اعتماد کن و همرام ب یچی تا من کنارتم از ه_
 ! گم؟یم یچ یفهمی بخاطر دل توئه، م

 

. اما  میاومد  نی . از پله ها پامیتکون دادم که دستمو فشرد همراش از اتاق خارج شد  یسر
  دنمیکش  ی ... نفس براشدیتر م وونهیقلبم د  اومدمی تر م  نیهر قدم که از اون پله ها پا

 کمتر... 

 

  یاهیس  ی . چشمادیکه اونجا بودند. تموم تنم لرز  ییکسا  دنی پام به سالن گذاشتم با د تا
 داشت... قتیرفت. حق
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رفت.   یاه یکه اونجا بودن رو از نظر گذروندم. نفسم بند اومد. چشمام س ییتک اونا  تک
 پاهام سست شدن و تحمل وزن بدنمو اصال ندارند.  کردمیحس م

 

 یفیکث یخوردم. باز یداشته... من باز قتیگفته حق اریسام یهر چ یعنی  نجایا  نایا وجود
 ی و به سمت نابود  ختماندای االن داشت از پا م نی هم یکه هنوز تموم نشده بود ول

 ...رطاهایرو داشتم بغير ترک دلم توسط ام ی. من تحمل هرچدمیکشیم

 

 دور تنم حلقه شد. اروم  زمزمه کرد:  اریمردونه سام ی دستا فتمیب کهن یا قبل

تو نخواد، هر   یبدون من کنارت هستم. هر ک  ،ینی بب یو هر چ ی بشنو  نجایقراره ا  ی_هر چ
تو رو پس بزنه، بازم بدون من کنارت هستم. تا هر لحظه که نفس دارم و نفس   یک 
 کن. برو جلو، برو و نترس.  ه یبه من تک کشمیم

 

غم، اندوه توش  ،ی دیکه تر شده بودن و ناام ی به طرفش چرخوندم. با چشما سرمو
  یود. حتبرام معجزه ب ط یشرا  نی ا  ی مرد تو نیچشماش شدم. بودن ا رهیخ کرد،ی م ینیسنگ

 از معجزه هم باالتر... 

 

کردنم اما کدوم دل، کدوم   یعمر عاشق کی  ی بود برا ی و اون قلب عاشقش کاف  شیمهربون
 بلند بشم... یباز  نیندارم بعد ا یدوباره دل دادن... من توان ی قلب برا
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حرکت دادم    یکنارم بود!. پاهامو به سخت اریهم گذاشت و ازم فاصله گرفت. سام ی رو پلک
  نجاینفر حنانه بود. دوست دوران مدرسه، همکالس زبانسرام... اون چرا ا نیو جلو رفتم. اول
 بهم ضربه بزنه؟!   خواستیوفا شده بود؟! او چرا م  یبود؟! او چرا ب

 

شماش  چ  ی نگام سرشو باال آورد، ترس و وحشت تو ینینگاش کردم. با حس سنگ ناباورانه
 . با خجالت و شرم لب زد: ستادی ا میقدم  کی . در دی . به سمتم دوزدی موج م

 ...خواستمیبخدا مجبورم کردن... بخدا نم رم،یتقص ی _ماهور بخدا من ب

 

زده بود. او از  خیهر دومون   ی دستش گرفت. مهربون و دوستانه، دستا ی تو دستمو 
 بودنش... نجا یبود و منم از ترس ا نجایترسش که ا 

 

وفا... بدون حرف   یدوست خائن و ب هینقش داشته.  یباز نیا ی بود. تو  ایگو   حرفاش
حرفش رو قطع کرد. لبشو به دندون گرفت اما   هیحرکتم بق  نیدستشو پس زدم. حنانه با ا

 : رهی بغضش رو بگ ی نتونستم جلو

 نکردم. یبگو بذارن برم. بخدا من کار نای_اشتباه کردم ماهور، توروخدا به ا

 

 !  ؟ی بود  کارهی _تو چ

 

 گفتم:  یلرزونم عصب ی گونه ام روان شد. با لبا ی لب زمزمه کرد. اشکم رو ریز  ییها  یجیگ با

 ! حرف بزن تا دوستمو بشناسم؟! ؟ی بود  یباز  نیا  ی _تو کجا
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. با  ختیو قهوه ايش فرو ر زیر ی عقب گذاشت. اشک از چشما یخورد، قدم یلحنم تکون از
 گفت:   ده،یبر   دهی هق بر

.  یریکجا م  ،یگی م یچ ،یزنیحرف م یبهم پول داد. تا آمار تموم کارتو بهش بدم. با ک  یکی_
 نکردم.  ی ا گهی... من کار دنایبخدا هم

 

الناز،  ی و تموم شدن حرفش هق هقش اوج گرفت. چشم از حنانه گرفتم و نگامو ر بعد
ظلم هم در    نیبدتر  نایثابت موند. ا  رطاهایشد و در آخر فقط فقط رو ام  دهی اشکان کش

 . ستیحقم کرده باشن برام مهم نبود. اصال مهم ن

 

مرد که رنگ   نیقفل بود. هم پرستمش،یمرد که با تموم وجودم م ن یا  ی چشم رو فقط
رو بهم   اینگاش دن کی ی مرد که برا  نیچشماش خواب و خوراک رو ازم گرفته بود. هم

لحظه   نیهم ایدن خوادی چشماش غرق بشم. دلم م ی بتونم تو بارک ی تا فقط  دوختمیم
 ! ؟ی کرد کاریچه خبره؟! تو چ  نجای مرد نشنوم که ا نیتموم بشه و از زبون ا

 

که سرشو باال آورد.   دیرو شن  شدمیم  کشیهامو که نزدقدم  ی بود. انگار صدا نیپا  سرش
چشماش    ی از خشم تو شتریکه قلبمو مچاله کرد. نفرتش ب دمیرو د ی زا یچشماش چ ی تو

 شعله ور تر بود.

 

کرد و گفت امشب   دمیحجم نفرت، سستم کرد. ناام نی ا یبرم بپرسم چرا ول خواستمیم
 شد...  یحتم دنتی دل بر
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. نفرتش داشت ذره ذره وجودمو  شدی م  دهی مبل وا رفتم. نفسم داشت بر ی رو روبروش 
سوزان که فقط من، فقط قرار بود من توش سوزنده   یجهنم بود. جهنم نجای. ازدی م  شمیآت

 بشم...

 

 فشرد:  یکنارم نشست، دستمو به آروم اریسام

 .  رسنیم ی هستن. بزود یباز نیا ی هم تو  گهی _دو نفر د

 

انتقام از  ی شده بودند، برا ف یهمه آدم رد نیکردم که ا یه من چه کار! مگگه؟ینفر د دو
 من... 

 

 داد زد: یعصب کبارهیبود.  ختهیبه موهاش زد. انگار آشفته و بهم ر یکالفه چنگ اشکان

  م یگفت یچ  ی ! برا؟ی راه انداخت هیچه باز  ن ی! ا؟یکنیم  کاریچ یمعلوم هست دار اری_سام
 ! نجا؟یا م یایب

 

 پاش انداخت و خونسرد جواب داد: ی پا رو اریسام

 ماهور روشن کنم.   ی رو برا ی زایچ کی  خواستم ی_م

 

  ؟یکنی م کاریچ یدار یفهمی _زده به سرت، پسر!... تو م
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 . یینجا ی! که ادونمی_م

 

. الناز ستمی اینم نجایلحظه ا ک ی.  نجایا می ایب یگفت یکه نم یدونستیاگه م  ،یدونی_نه نم
 بلند شو. 

 

 گفت:   ی جد اریکه سام دیبلند شد و دست النازم کش اشکان

 بذاره.   رونیب  نجایحق نداره پاشو از ا  یکس چیه قتی _تا روشن شدن حق

 

 رها کرد. جلو اومد: کرد،ی دست الناز که ناباورانه نگاش م اشکان

 نذار خراب شه!. شر به پا بشه.  ینذار لعنت  ز،ی رو بهم نر یهمچ  الشو، یخیب اری_سام

 

 . نی_مهرداد برو بش

 

 :د ی با تعجب خند  الناز

 مگه؟!  یچ نی_اشکان، ا 

 

 نگاشو به الناز دوخت:  اریسام

 مهرداد؟!  شی _بهت نگفته بود اسم اصل
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جمله دهنش باز مونده بود.    نیالناز که با ا ی شد رو ده ی همزمان کش  رطاهای من و ام نگاه
 بده. دستاش رو بهم چفت و سکوت رو انتخاب کرد.  یرو چ اریامانگار مونده بود جواب س

 

 پر خشم اشکان وسط سالن همه رو از جا پروند: نعره

 .  ستی _ببند اون دهنتو... االن وقتش ن

 

 زد: ی پوزخند اریسام

  ،ی رو روشن کنم. بخوا ی زایچ  کی  خوامی م یکه؟! وقت میشناسی _برعکس االن وقتشه، م
 مشکل توئه!  اد،یحاال به مزاجت خوش نم شه،یخودش رو م ی زایچ ک ی ی نخوا

 

 : غرهیاش، مجفت شده  ی دندانا ی از ال ره،یگی رو م اریسام  راهنیپ قهی  اشکان

 خودم ببندمش.   ایدهنتو   ی بندی _پاک زده به سرت، نه؟! م

 

 : غرهیو مثل اشکان م زنهی دستشو پس م یعصب اریسام
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 . ینیبی _واسه من شاخ نشو چون بد م

 

سمت اشکان، با    دی. الناز ناباورانه نگاهشو کشدارهیبر نم اریبا خشم، نگاشو از سام اشکان
 که هم متعجب بود و هم ناباور گفت: یحالت

 اسم ازت گفته؟!   کی   ،ی شد یعصب قدرن ی _آروم باش، اشکان تو چته؟! چرا ا

 

 : نشستی م یمبل ی که رو  یکالفه موهاشو چنگ زد. در حال اشکان

خواب نداشتم. خواب نداشت    کسالی.  زیرو بهم نر  یشر درست نکن، همچ ی لعنت اری_سام
... گفتم نکن... نسوزن... بگذر ازش... گناه داره... الشو یخیبه واهلل... صددفعه بهش گفتم ب

بود... نفرت چشماشو    یکیبچه است... اون به چه به ننه باباش... اما گوش نکرد... حرفش 
 کور کرده بود... 

 

 باز شد...  ی بد ی هنوز حرفش تموم نشده بود که در سالن با صدا ماا

 

  * * * * * 

 

 #سوم_شخص 

 

 یچطور دونستی . نمدیلرزی دستاش و تموم بدنش م ت،یاز عصبان زدی نفس م نفس
 . زندیبه فرمون م  یمحکم  ی و خودش را کنترل کند. مشت ها ردیخشمش را بگ  ی جلو
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ذهنش بارها تصور   ی ... چقدر آن لحظه را توشیاتمام باز  ی برا کردیم  یلحظه شمار چقدر
اما   ندیلحظه عمرش رو زودتر بب نیبود که سکانس بهتر  قراری کرده بود. چقدر مشتاق و ب

 !...  یشبه خراب کرده بود... لعنت  کی رو   یهمچ اریمهرداد، سام قیاون رف

 

به   دنیکرده بود. با رس  یرانندگ  نجایبود تا ا  دهیخبر رو شن  نیا  یبود چطور وقت دهینفهم
 متوقف کرد.   ی در ورورد  ی جلو یبا طرز وحشتناک نویعمارت بزرگ افشار، ماش

 

  شتریکه اونجا بودن خشمشو رو ب ییتموم عجله با حالت دو داخل سالن شد. اون آدما  با
دور آخر بود. اون   ی . تموم لذتش روشدیبدون اجازه او تموم م د ینبا  یباز نیکرد. ا

و لذت بردنش را داشت.   دنشیهراسون را فقط او حق د ون،یگر  ی کست و اون چشماش
 کرده بود...  رابرا خ یهمچ ی لعنت اریسام  نیاما ا

 

 صداش را بلند کرد:  ی همان در ورود از

 ! ؟یکار من دخالت کن ی بهت اجازه داده تو ی! ک ؟ی جمع کرد نجایرو ا نا یا ی_تو با اجازه ک 

 

و پر نفرت به طرفش برگشتن.   نیمرد خشمگ نی ا یبلند و عصب ی اون جمع با صدا همه
به پا بود و اکنون با   شیخونه آت نیا  ی تک تکشون بود. تو ی چشما  ی و بهت تو یناباور

 . شدیسوزانتر و بزرگتر م شی آتش شعله ها نی . و ادیکشیاومدن او، نفرت شعله م
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کتش را عقب داد و  ی زوم کرد. لبه  اریسام ی روقدم بر دارد، چشمانش را  کهن یا بدون 
 بود.  انیچشماش نما   ی دست به کمر شد. تموم خشمش تو

 

  ی ترس به چشما یلبش نشوند. چشم دوخت ب ی رو ی شخندیمنتظر آمدنش بود، ن اریسام
نگذشت که افراد اهورا با اسلحه پشت سرش داخل سالن شدن.   ریاهورا... د ی برافروخته 

 ... ی مشک ی با کت و شلوارها کلیه یمردان

 

چشماشون جمع  ی بودن و اشک تو ده ی ترس یلی اون افراد مسلح خ دن یو حنانه با د الناز
برادرش... او برادرش   دن یماهور خشکش زده بود. نفسش بند آمده بود از د یشده بود. ول

 ا... بود. اهور

 

 به موهاش زد، زمزمه کرد: یچنگ یهمان مهرداد عصب ای  اشکان

 _اومد، خدا به دادمون برسه! 

 

و لرزون در   کشهی . خودشو به سمتش مترسدیم  شتر یو ب شنودیزمزمه نامزدش را م الناز
 : دیگو یاسلحه به دست است، م ی اون مردا ی که نگاش رو یحال

 .ترسمیدارم م چه خبره؟! نجای_اشکان توروخدا بگو ا

 

  ینامزد خنگ و مهربون را باز کی نقش  خوادینم گهی. ددادندی رو تموم شده م یباز اشکان
 : گهیم ی و با لحن بد زنهیکند. دست الناز رو پس م
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...  ی بهتر بگم رودست خورد  ای ی خورد یچه خبره؟! باز  نجایا دی_خانومو باش، هنوز نفهم
اون ملک و اموال   ی دیازم د یهست. هر چ  یعنی.  ستیمال و اموال ن  نی از سکه، زم یخبر

  ی خانوم زرنگ بجا کهن یا یبه منو و برادرم... و نکته اصل رسهی همه مال پدرمه و بعدش م
 انتقام اهورا از خواهرش.  ی من تورت کردم برا یتورم کن کهن یا

 

.  دادی انجام م دی کرده بود که نبا  و دل اشکان ت یرضا ی برا ی . او کارهازدیری الناز فرو م قلب
 :د ی گوی م ر یمتح ج،یگ

 ! ؟ی گیم ی_چ

 

. یستین ی تحفه ا یعاشق چشم ابروت شدم. نه همچ ی . فکر کردگمیم  ی چ یدونی_خوب م
 که به خاطر پول حاضرن همه کار بکنن.  خوره یمثل تو حالم بهم م ی از آدما

 

که چه شده. خشم تموم   فهمدی . الناز تازه مکندیالناز اشاره م  ی نامحسوس به کارا اشکان
اشکان انگار اون   نکهیا گریخورده و د ی. بازکردیم ر ی. اشکان داشت او را تحقرهیگی تنشو م

 :خوادیرو نم

 ؟ ی رفتار رو کرد  نی. چطور با من ا یعوض  ،یفیکث ی_خيل
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چرا جوش آورده و  داندی . مزندیالناز م یبه صورت وا رفته و عصب ی پوزخند مهرداد
کرده   زیدندان ت شیبه دست آوردن اون پوال و امالک پدر  ی است. الناز برا یعصب طورن یا

را  شی دخترونگ یگذشته بود و حت  رطاهایاز نامزد مورد عالقه اش ام ،یبود و از همچ
 را سفت و محکمتر شود.   شی او کرده بود تا جا پا میخودش تقد  لیآسون و با م

 

حرفاست تا گول ادا   ن یاز ا تررک ی مرد جوان ز  نی ا دانستی اشتباه محض کرده بود و نم اما
نقشه  کی و   ینامزد شدن دروغ ک ی  نیا  دانستی نم نکهیاو را بخورد. و ا ی ها یو ناز

 ...  چیبود و دگر هبه انتقام   دنی به انتقام... فقط هدف رس دنیرس ی است برا

 

پخش صورت الناز  شیکه نفسها یدر حال آوردی همون مهرداد سرشو جلو م ای  اشکان
 :زندی خورده م یبه قلب دخترک باز یر یت رحم،ی . بشودیم

سولماز قبل تو با من دوست   یدون یخونه سولماز دوستت... م دمت،یکجا د ادتهیبار   نی_اول
کنه. اول  یحاضر شد باهام همکار اره،یدلمو به دست ب کهن یجلب توجه و ا ی بوده؟! برا

  دیازم گفت که وسوسه اون مال و مالل، تو رو کش قدرن ی دوست شدن با تو و بعد اون ا
  یتگف ی د ی تا اون برج و پاساژها رو د خواستمیشد که من م  یجورتورم... و همون  ی تو
 ... ی و همراه من شد ی بهم زد توینامزد عیو سر  ی به چه لقمه چرب و چله ابه

 

مهرداد را دوست   ی رو نی . اچکدی . تحمل ندارد و اشکش مزدیری قلبش فرو م گر یبار د الناز
بد کرده و طمعه اون ثروت   دادندیاست... الناز م رحمی روش ب ی مرد جلو  نیندارد. ا

 باالخره کار دستش داده بود... 
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. دخترک هفت رنگ االن  اردی به زبان ب ی االن کلمه ا تواند یو نم لرزدی از بغض م لبانش
 مهرداد که چهره از نقابش برداشته است، کم آورده بود. ی جلو

 

... آروم و وسوسه  لبانش ی تا رو کشدی م نیالناز پا سی چشم خ ریانگشتش رو از ز مهرداد
 :دهدی. با تمسخر ادامه مکشدیلرزانش م نیلب پا ی انگشتش را رو  زیانگ

رو از   یآسون... همچ یلیخ یچه خبره؟! الناز تو باخت  نجایشده و ا  یچ  ی دی_االن تازه فهم
 خودتو به من...  ی. حتی دست داد

 

 : زندیهرداد رو پس مبه حماقتش... الناز با خشم دست م کندی نامحسوس اشاره م مهرداد

 .  فیکث وونیح کی . یوونیح ک ی_تو  

 

 :خنددیم  ن یو خشمگ یبه دخترک عصب مهرداد

به پول همه کار   دنیرس ی که برا یخود توئ وون ی. حستمیمن ن وون ی_اشتباه نکن. ح
کوه،   ی اون روز جمعه تو ادتهیکنم.   یادآوری. خب بذار برات ستین ادتی نمی... نکنه ای کرد

تا   رمی برات جشن تولد بگ یخواست دی . به دو، سه روز نکشی شد یچه حال ، ی دیماهور رو د 
 ی خوای م یغلط هیتو  دیفهمی هم بود م یاونجا... هر خر یشونو ماهور رو بک  رطاهایام

  می!... اوناادته؟ی  ،یداشت ی. منم به خواسته تو اون جشنو گرفتم. چه هول و هراس یبکن
 !... ادته؟یجلو رفت،   یتو همچ  لیاومدن و طبق م
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  یدارد. مهرداد چشمک ی حرفا قصد نیمهرداد از گفتن ا  داندی و م  دیآی نفسش بند م الناز
 :کندی اشاره م رطاهایبه ام شی. با ابروها زندی باز است، م ریبه الناز که دهانش متح

 ر دست بزنه... به ماهو خواستهیبا نقشه تو م دیجمش  یبهش گفت ی_راست

 

که کنارش نشستن برسه. رنگ از  ی تا به گوش چند نفر  دیگو ی آخرش را از عمد بلند م جمله
اش را  نهیکه انگار قصد شکاف س زندی . قلبش چنان محکم از ترس مپرهی صورت الناز م

 دارد... 

 

.  شودیم  ز یت شی و ناخواسته گوشها داردیچشم از اهورا بر م دیاسم جمش دنیبا شن ماهور
هست که حالت تهوع بهش    ی . دل آشوبش به حدشودی م شتریتپش قلبش هزار برابر ب

رو سفت گرفته و   شیگلو  خ ینفر ب کیندارد. انگار  دنی کش ی . نفس برادهدی دست م
 کرده... فیدور اطرافش را کث ی آدما وماهورا تم  ینفس بکشد. باز تواندینم

 

  نیهمه آنچه را که بهم گفتن. بهت زده است از کار الناز... از ا شنودی هم م رطاهایام
 یخورده... باز یهم باز زینه اما او ن ایباور کند   داندی است. نم رانیو ح جیانتقام گ ی نقشه

 که چه شده است...  داندیکه هنوز نم یفیکث

 

مهرداد رو  ی . حرفاچرخوندی م هر سه نفرشان نیب ینگاشو با ترس، شرم و نگران الناز
 : بازهی اما بازم خودشو نم دنیشن

 کردم که خودم خبر ندارم.   یکار نیهمچن ی! من ک ؟یگیم  هیچ اتیچرند  نی_ا
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  شود،یرد و بدل م  رطاهایماهور و ام ن یکه نگاش ب ی. در حالخنددی م گریبار د مهرداد
 : دیگو یم

بکنه، من خبر نداشته باشم. بذار   یغلط کی  یکیخونه من  ی تو شهی! مگه م؟ی _پس نگفت
 شده...  یمن براتون بگم اون شب در اصل چ

 

و دو   پردی را از دست بدهد. با هول و هراس م رطاها یام خوادیحداقل نم ده، ی ترس الناز
 : ذارهیدهان مهرداد م ی دستش را رو

 ساکت شو!   ،ی گیم ی_چ

 

 : دی گوی . بدجنس مبردی و عقب م ردیگیدست م  کی الناز را با  ی مهرداد دستا اما

. اون شب تولدشم  دارهی رو بخواد از سر راهش برم  یالناز خانوم طعمعش زيادة، هر ک  نی_ا
 ماهور رو...  خواست یم

 

  رطاهایو با هق به ام افتدی م هی. به گر کندیرا رو م قتیمهرداد دارد حق ندیبیکه م الناز
 : دیگو یم

 نکردم.  یکار چیمن ه گه، ی_داره دروغ م

 

 تکه...  ایدن ی مار هفت خط که لنگه اش تو کی نامزد سابقت  نی_هههه خانومو. باور کن ا
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 تکه...   ایدن ی مار هفت خط که لنگه اش تو کی نامزد سابقت  نی_هههه خانومو... باور کن ا

 

 یحاال که باز کندی گُل م  شتری مرد ب نی ا ی. بدجنسکندی با ابروهاش به الناز اشاره م مهرداد
به دست آوردن الناز   ی برا رطاهایکه ام داندیو م سوزدی مرد عاشق م ی تموم شده. دلش برا 

  یبکاریو فر   رک یچه دخترک ز  داندی و م شناسندیانجام داده اما چون الناز را م  ییچه کارها
 هست. 

 

 :کندیبازم لب باز م نیهم ی دختر رو بخورد. برا نی مرد گول زبون  ا نی ا گریبار د خوادینم

ما...  یبه مال و مالل خانوادگ   د یبهم، راحت تو ول کرد، اومد چسب میگفت  یکه چ ی دی_شن
هم کرد. مثال ناز    ی ادی . البته تالش زارهیمفت و آسون به چنگشون م  کردی فکر م

 حال بده... شتر ی تا به من ب دیپوشی مختلف و باز م  ی . لباس خواباردک یم  ی. دلبرختیریم

 

  ی پروا یب  ی . چطور حرفاستادی لحظه از حرکت ا کی  ی نفسش بند اومد. قلبش برا رطاهایام
شود حاال   کیبا اون نزد   رطاهای ام ذاشتیوقت نم چیمرد را باور کند. النازي که ه نیا
 مهرداد گذاشته بود... اریخودشو را در اخت طورن یا

 

صورت قرمز شده اش    ی درشت عرق رو ی تنش آتش گرفته. اون دونه ها کردی م  احساس
 حالش خراب است... دیفهمیم کردی هم به او نگاه م ی. هر کسکردیم  ییخودنما یبدجور
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صبر    دیبده و با انجام  یکار تونست ی کل ماجرا نم دنی . فعال تا فهمدی تو هم کش اخماشو
افتاده فعال الناز نامزد  نشونیبار دگر اشتباه کند، به هر حال هر اتفاق ب  خواست ی. نمکردیم

 ...شدی مهرداد محسوب م

 

که حواسش به   یدر حال پرد،ی وسط حرف مهرداد م یو عصب کشدیبه صورتش م  یدست
 :کندی م انیها را سخت بکلمات هست. آن 

بوده بين خودتونه و به من   نتون یب یاالن نامزد توئه، هر چ ینامزد من بوده ول یزمان هی_
 افتاده، ازش خبر ندارم!. یشو، بگو اون شب تولد چه اتفاق الیخیرو ب نای. ا ستی مربوط ن

 

  ی. تموم شد. همچکشدیسترس و نگران عقب مکنجکاو شده. پرا رطاهایام ندیبیکه م الناز
شدت   اندازد،ی م نیرو... سرش را پا رطاهایرو از دست داده. هم مهرداد رو و هم ام 

زرنگ باز  نی که با ا زدیری به حال خودش اشک م شتری... بشودیم  شتریب  شیهااشک 
 بود...  دهیمدت نفهم  نیا ی تو یچیرا خورده و ه دگول مهردا یطورن یبودنش، ا 

 

ماهور رو   کهن یا ی و خودخواه... برا  نیحسوده، خودب کمیالناز خانوم  ن یا  گفتمی _داشتم م
  ی تو کشنی . با کمک دوستش، اونو میتو خراب کنه و خودت هم شاهد ماجرا باش ی جلو

  ادیکه ز دنی م وهی. البته قبلش بهش آبمدیجمش  ییرای پذ ی از اتاق هاي باال برا یکی
  هوشهیکه ب  ییهلو کی تام با  اریو اخت یحال اساس کی  دی وغش نکنه. اون وسط جمششل

 . اما همون لحظه...یانجام بده و تو هم سر بزنگاه برس

 

  ی نابودش کنه. چرا، مگه چه بد ینجوریا  خواستهی. الناز هم م شهی ماهور از جا کنده م قلب
 : دیگو یو خطاب به الناز م پردیدر حق الناز کرده؟!... ناباورانه با بغض وسط حرف مهرداد م 
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 !  ؟ی بکن یکار نیهمچ  ی_چطور تونست

 

بزند. اما سکوتش، تموم خاطراتش با   ی تا حرف دوزدی ناباورانه نگاهشون به الناز م رطاهایام
 یدشدنشون... بهم زدن همچ... نامزشی.. تموم رفتارهاکندی ذهنش زنده م ی الناز تو

 ... شودیزنده م شیتوسط الناز... رفتنش... حال خرابش... و اون شب تولد جلو رو

 

. قلب  ستین یکار سخت  هیزاو نیالناز از ا یذات واقع دنی . دچرخدی دور سرش م ایدن
 ...دهیبارها تپ بکاریدخترک فر  نی ا ی که برا یهمان قلب شودیمچاله م گریبار د رطاهایام

رحم   یسنگ و ب نقدریرحم شده؟!... چطور دلش ا  یو ب دی پل قدرن یچطور باور کند ا 
 بوده؟!... 

 

 : زندی الناز زانو م ی جلو شه،یبلند م ریمتح

 ! بگو الناز؟! ؟ی رو تو نکرد نکارایا  یخودت بهم بگ خوامی_م

 

از حرفا رو  یلیخ رطاهای که دستش رو شده. ام دونهی . مارهیسرشو باال نم یحت الناز
 ندارد...  ی ا دهی فا گهیکنه د  یکنه... نقش هم باز ینقش باز گهید تونهی ... پس نمدهیشن

 

 :رودیصداش باال م ی. عصبشودیاز سکوت الناز حالش بد م رطاهایام

  کاری! با قلب من، دلم چ؟ی کرد کاریخودم و خودت چ ی! تو با زندگ ؟یلعنت ،ی کرد کاری _تو چ
 ! ؟ی کرد کاری! با احساساتم چ؟ی کرد
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و ادامه  شودی . صداش بغض دار مشودیمبل آوار م هیکنار پا نیزم  ی رو یخراب یحال با
 :دهدیم

. اما هنوز  ی و ولم کرد ی وفا شد ی. بی کرد تمیهمه اذ  نیا کهن ی_من دوستت داشتم. با ا
که جونش برام در  یاون ی رو یبستم. حتهمه  ی دوستت داشتم. چشمو بخاطر تو رو

 . رفتیم

 

قلبش شکسته است.    رطاهایمرد ندارد. ام نیکردن ا دواریام ی برا یو حرف کندیم  هیگر الناز
به سمت   شودیم  دهیو نگاش کش کشدیبه صورتش م یخراب و داغون است. دست

 ... کندی م هیگر یافتاده و با حال خراب نی ماهور... سرش پا

 

  ی بد ی که در حقش کرده. تموم حرفا  ی دختر شرمنده است. از همه کارها نیا  شیپ چقدر
 که به او زده...

 

که خاص و پاک است.   ییبا ی. دخترک ساده و ز ند یبیدخترک را م نی باره که ا نیاول انگار
با تموم   دیپرستیکه او را م یو کلک باز نيست. دخترک دل نازک و مهربون بکاریفر 
 و اما او، بارها دلش را شکسته...  شیهای بد
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مدت در حقش انجام    نیا ی که تو ی بد ی و رفتارها  شی. از تموم کارها شودی تر م نی شرمگ
مدت مثل  ی که چرا تو خوردی و ناراحت است و حالش از خودش بهم م شمانیداده... پ

 گرفته... یرا به باز  بارویدخترک ز  نی نامرد دل ا کی

 

  ی باز نیبه دست آوردن الناز وارد ا  ی چرا برا کندی بد است. خودش را سرزنش م حالش
کردن دل و قلب ماهور جلو آمده   یطور ناجوان مردانه با باز نیبه ا  نکهیشده است؟! و ا

 است...

 

و قصد دارد بلند شود. تا بتواند از دل  ردیگیدارد. دست به مبل م ی خراب و داغون حال
که اشتباه کرده و چقدر از  دی به او بگو دی. بااوردیرنگ در ب ی بدخترک چشم درشت آ

 است... شمانیرفتارش با او پ

 

. قصد دارد اوردیکه به او بند است و االن شکسته را بدست ب یدل دخترک  خوادی م رطاهایام
از خودش برنجاند. او حاال  نیاز ا  شتریماهور را ب خوادیرا جبران کند. او نم یهمچ
 .  ندیبیرو م یرا باز کرده و دارد همچ شیهاچشم 

 

  نیا رطاهایام یدل دخترک دلداده او بماند تا ابد... آر خوادیچقدر اشتباه کرده. م  فهمدیم
و   دی آینم ش یپ ش یوقت زمان جبران برا چیه یکه گاه داندینم یول خوردی لحظه تلنگر م

 در حسرت داشتنش بماند... د یبا
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  ریو همه رو متح دیچیپیسالن م  ی فضا ی گلوله تو ک یشل ی است که صدا زیمخین هنوز
 ..... اری که اهورا و سام  ییبه آن سمت سالن به جا  شودی م دیو نگاه ها کش  کندیم

 

 

 * * * * * * 

 

 *عماد* 

 

رو   جوشهی و سرکه م ریصاحب رو که مثل س یدل ب نیا لی. دلزنمیموهامو چنگ م کالفه
 ... شهیم  شتریب شتریدل آشوبم ب گذرهیو هر لحظه که م  فهممینم

 

  چیآروم باشم و به ه خوامی... مهیوجودم از چ یتابی و ب یقراری ب نیعلت ا دانمی نم ایخدا
 ... تونمی ... واقعا نمتونمی فکر نکنم اما نم

 

پاساژ   ی که ماهور رو تو  شی چه مرگمه... از دو روز پ دونمی... خودم نمیام و عصب کالفه
 ازش ندارم...  یخبر گهیکه از آسانسور افتاد گرفتمش، د ی و خداروشکر لحظه ا دمید

 

  شونیپر م یند  دن،ی . با دکنمیو در رو باز م  شمیمکرر زنگ در خونه، از جام بلند م  ی صدا با
 ... هیتا خودش بگه علت حالش چ شمی. منتظر م کنمی م زیو آشفته، چشمامو ر 
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 : گهیم زنه،یکه نفس نفس م یو در حال ذارهیچارچوب در م ی رو دستشو

 . می _عماد، بدبخت شد

 

 : گمی نگران م زه،یری م یهر دلم

 شده؟!   ی_چ

 

 شده؟!  یچ یدونیپسر نم ،ی _عماد، وااا

 

 :زنمی و بهش تشر م شمیم ترنگران 

 شده؟!  یبگو چ ی د_جونمو به لبم رسون 

 

 : گهیو م کشهی م شیشونیپ ی رو  ی به عرق ها یدست

که اون شب که اهورا با ماهور رفتن   دمی شن زی بگم خودم هنوز باور نشده. از پرو ی_چطور
 .... یمهمون

 

... حاال علت دل آشوب دلمو  شدی حالم بد و بدتر م شتر یو من هر لحظه ب گفتی م می ند
با ماهور نامزد شده و بدتر   اریکه سام دمیطاقت آوردم و شن یچطور  دمی... نفهمفهممیم
لباس   عیخواسته بود برم اونجا... عقب گرد کردم داخل خونه شدم، سر  اری سام نکهیا

 . دمی پوش
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 : رهیگیهراسون دنبالم اومد و سد راهمو م  می ند

 اونجا؟!   یبر ی خوایکه منگو  ،یبر ی خوای_کجا م

 

 :زنمیم کنارش

 برم.   خوامیگفته منم برم اونجا. خب م  ی _مگه نگفت

 

با   خوانیم ،ی داد یمدت اطالعات الک نی ا دنی . حتما کار اهوراست. فهمی شد وونهی_د
 بدن.   تی گوش مال ی بهونه ا

 

 ! اطالعات دروغ دادم. ه؟یچ شی _بفهمن،خب مشکل

 

 خطرناکه! ی لیهم مثل اهورا خ  اریسام گنی_پسر م

 

 بشه! یچ  ی خوای_باشه. مگه م

 

 کنارش گذشتم که دنبالم اومد:  از

 ...  کنمی ندارم. همش فکر م یحس خوب زنهی . دلم شور مامی_منم باهات م
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 : دمیکردم و وسط حرفش پر  ی بلند  پوف

م که عاشق خواهرش شدم. جر گمی ته تهش بفهمن دروغ گفتم. م ،یترس یم  یاز چ می _ند
 نکردم. دوستش دارم. 

 

که  ی. باهم به آدرس می شد  نیو سوار ماش میزنی م  رونی تکون داد. با هم از خونه ب یسر
داخل  نویخونه باز بود. تا ماش   ی . در ورودمی دیساعت رس می. بعد حدود نمی گفته بودند، رفت

 چه خبره؟!   نجای. دهن هر دومون باز موند. ا میبرد  اط یمحوطه ح

 

 گفت: چرخوند، ی که نگاهشو متعجب و نگران م یدر حال می ند

 .  میبرگرد  ایب گمی_عماد م

 

 . برو جلو.  فتهیب ی_نترس مگه قراره چه اتفاق

 

  ادهیاون عمارت بزرگ پارک بود، بهم دست داد. پ ی که جلو ی نایاز اون ماش ی بد حس
که   می دی رو شن ی گذاشتم. صداها ی در ورود ریدستگ ی . اما تا دستم رومی و جلو رفت می شد

 هردومون ناباورانه همونجا خشکمون زد...  می من و ند 

 

. نفس هام شدی مشت م  شتریو دستام هر لحظه از خشمم ب دمیشنی حرفا رو م اون
  شدیو سنگدل بود. اصال باورم نم رحمی از حد ب شی مرد ب نی . اشدنیتر و تندتر م  نیسنگ

 پست و رذل باشه... اونم نسبت به خواهر خودش...  قدرن یا تونهی برادر چطور م  کی
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 *سوم_شخص* 

 

 

  نیسقف ا خواستی زوم شده. دلش م اریسام  ی به خون نشسته اش رو ی چشما اهورا
سرش خراب کند. چطور به خودش جرات داده نقشه او را خراب کند.  ی عمارت را رو
 چطوري؟!  

 

... کردهی م  یلحظه شمار دنش ی د ی که اهورا برا ی ظه اماجرا... لح ن یا  یانیلحظه پا آنم
 ... ندیغم و اندوه و شکست دلش را بب ش یموش کوچولو ی چشما ی که تو ی لحظه ا

 

 ...دیکشیها نفس مو بعد سال   گرفتی لحظه که تماشاگر است به بعد آن باالخره آرام م آن

. بدجور از دستش  خراب کرده بود اریرو سام  یبه آرامش نمونده بود که همچ یچیه
  نیفرد پیکرده بود اما حاال تر  فیازش تعر  یلیبود... از دوست مهرداد که خ نیخشمگ

به انتقام   دنیرس ی مدت تالش کردن برا نی ا ی هر چه تو خواستی گُل کرده بود و م  شیباز
 آرامشش را...  ندشبه خراب کند... نابود ک   کیرا 
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تا به   دیکش  قی. چند نفس عمکشدی پشت گردنش که از خشمش عرق کرده، م یدست
  یباز نی وجود داشته باشد و بتواند سکانس آخر ا یهنوز راه دی خودش مسلط شود تا شا

سخت و   ی از اون روزها گرفتی آرام م دیتا دلش خنک شود... با دیدی م  دی... باندیرا بب
رحم و   یب ی احساس ساخته... مرد ی رد سرد و بم اوکه از  ی دردناک گذشته... آن روزها

 سنگدل...  

 

. اخم کرده و به شودیمبل بلند م ی از رو ردیگی که چشم از اهورا نم یدر حال اریسام
باهاش برخورد   یچندبار کهن یمرد را با ا  نی. جنس اداردی سمتش آرام و خونسرد قدم برم

با او که دوست   یندارد. حت یشوخ   ی که با احد داندی... مشناسدیداشته است را خوب م
 است...  قشیرف نی بهتر

 

نگاهش   کی که با  یاست. دل دهی ماهور ُسر ی چه کند که دلش بدجور و ناخواسته برا اما
شب دودل شد و از  ... همون اشده یبار د  نیشد. همون شب که کنار اهورا اول ری و اس د یلرز

همه کار انجام دهد... همه کار  بارویاومد. حاضر شد بخاطر دخترک ز رون ینقشه شومش ب
انتقام از  ی که برا ی... برادرشدی که برادر ماهور محسوب م نشروبرو شدن با دشم یحت

 کارها انجام داده...  ی لیخواهرش خ

 

 : ستدیای م شیروبرو 

 من؟!   ی خونه  ی ن... اونم تواهورا خا  ،ی_گرد و خاک راه انداخت

 

  ی حرف بزند. از ال اریآروم و خونسرد مثل سام تواندی است، نم یاز حد عصب شیب اهورا
 :غردی صورتش م ی جفت شده اش تو ی دندانا
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! ؟یکنیم  یچه غلط یدار ستین تیتو؟!... انگار حال  ایباش، من گرد و خاک کردم   نوی_ا
 هیبرو خودت جمع و جورش کن. نذار  ی رو که باال آورد ی برو همشونو رد کن برن. اون گند

ماهور روشن کردم تو رو بندازم توش تا   ی که برا یش یتمومش کنم... نذار اون آت گهیجور د
 !. ی سگ بد ی صدا

 

 :زندی م ی اهورا پوزخند د یاز تهد  اریسام

 ی سرش آورد   ییهر بال   نجا ی! تا هم؟یکنیم  یچه غلط یدار ستین تی _انگار تو حال
  نیدلش تکون بخوره. تموم کن ا ی آب تو ذارمیبه بعد من کنارشم و نم نیبسشه... از ا

هم به ماهور نداره.   یتو گذشته بوده و تموم شده و هيچ ربط یزیچ هیاتو... انتقام مسخره 
 .یکن موشو ماهور رو فرا یبهتر بر

 

 . یرو درست کن یتا همچ دمیوقت م قهی_منتظر دستور تو بودم. فقط بهت پنج دق

 

 :کشدیاهورا، اخماشو توهم م یو دستور زی از لحن تمسخر آم اریسام 

 ی... شوخخوامشی م یعنی خوامشی گفتم م کشم،ی _به من دستور نده، دست از ماهور نم
... نه... من آدمو  ترسمیازت م یکن ف یرد... فکرم نکن که واسه من آدم ست یدر کار ن یو باز

 ... کی  هی. کافستادمیکه جلوش ا شناسم یم

 

 :زنهیم یو کنار گوش اهورا بشکن  برهی سرشو جلو م اره،یکه دستشو باال م یدر حال اریسام

 _اشاره کنم خودت و افرادت... 
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.  رهیگیچشماشو م  ی . از خشم خون جلوآوردیبه زبان م  اریکه سام  ی با هر کلمه ا اهورا
 . کردیاعتماد م  دی مرد نبا ن یو به ا زدی حدس م دیقصد ندارد گندش را درست کند. با 

 

  رونی. در همون حال اسلحه که به کمرش گذاشته رو بردیگی را م اریسام  قهیو  زندی م چنگ
 :غردیم نیمنقبض شده، خشمگ ی. با فک ذاردیاش م قهیشق  ی و رو آوردیم

کارم دخالت  ی تو ی. از مادرزائده نشده کسیکنیمن قدعلم م  ی جلو ،ی شد  ری_از جونت س
 خالصت کنم.  ری ت کی نکن با  یکنه. کار

 

مقابله با اهورا    ی را از قبل برا ی . افراددادیرو م ی. احتمال هر چ ترسدی نم ی ذره ا اریسام
 .  انیها خواسته بود تا او نگفته مداخله نکن و جلو نجمع کرده بود اما از آن 

 

 نهی. سکشدی م نی پا رد،ی گی فرز سر اسلحه رو م  یلیو خ آوردیدستشو را باال م اریسام
 : دیگو ی م یعصب دهد،یمردانه اش را جلو م 

 ام؟!   هیکنم من ک  تیزن، تا حالب ی! جراتشو دار؟یفتیدر ب یبا ک  ی خوایم یدونی_م

 

دارد  شود ینم شیاست که حال نیخشمگ قدرن یا یهست ول یک  ار یسام داندی م اهورا
ندارد به  یبداند با او شوخ کهن یا  ی و برا کندی. محکم او را به عقب پرت م کندی م کاریچ

 ... کندی م کی شل شی بازو

 

با   اری که افراد سام گذردینم  یری... و دشودیسالن پخش م  ی فضا  ی تو  کیشل ی صدا
 ...ارن یم ورشی اسلحه داخل سالن  
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آن صحنه و اون افراد مسلح که مثل مور و ملخ داخل سالن شدن،   دن یو الناز با د حنانه
. فشاردیهم م ی را رو شی. مهرداد پلک هاکشنیدلخراش م  غیو وحشت زده ج ترسن یم
و حاال هم دگر از دست او   کندی جنگ به پا م د،ی ایاهورا را اگر ب شناختی و م دانستیم

 ... دیآی بر نم یهم کار

 

باور کند که برادرش  خوادی . هنوز نمشودیماهور از ترس و وحشت گرد م  ی چشما
 ...  فیآمده. اونم با کلک و نقشه کث  شیانتقام از او پ ی برا یجورن یا

 

 اریو به سام ردیگی و قرمز شده اهورا م نیو لرزانش را از صورت خشمگ  ریمتح نگاه
 اش را چنگ زده...  یزخم ی . که شوکه زده است. صورتش از درد مچاله شده و بازوکشدیم

 

خورده، چنگ زده اما خون   ریکه ت ی دستش را جا کهن یبا ا  شی بازو ی رو خورهی سر م نگاش
 ..  مردونه اش روان شده.  ی دستا نیاز ب
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مرد که بخاطر   ن یا ی برا ی. از ترس... از وحشت... از نگران رودی باال م شتریقلبش ب تپش
و   نیسنگ شی . پاهاشودیمبل بلند م  ی از رو ی. با حال خراب ستادهیبرادرش ا   ی اون جلو

  یاو شود. قربان یمرد قربان نیا خوادی. نمداردیقدم بر م  اریلرزان است اما به سمت سام
 چه اهورا به سر دارد فقط بخاطر ماهور است.   رنفرت برادرش... ه

 

پدرش با آنها بد تا کرده و همسر و دو فرزنداش را ناخواسته   داندی آن گذشته که م در
 داندیرنجانده... حال آن گذشته با هر چه اتفاق افتاده از خاطر اهورا نرفته است. ماهور م

ها نفرت او  سال  نیکه هنوز نتونسته آن روزها را فراموش کند. ا  دهیکش  ی دایکه اهورا زجر ز
 انتقام افتاده.  یبه دل دارد و در پ راو مادرش 

 

  خوادی!. ماهور نمی ا گهیانتقام از اوست نه کس د  ی نقشه ها و اتفاقات فقط برا نی ا تموم
چه   دهیضح نفهمهنوز وا کهن یبرسد. با ا  بی آس هیبرادرش به بق نهیبخاطر نفرت و ک 

خود   یاهورا شدن حت ی  نهیانتقام و ک  یها قربانآدم  نیتموم ا  داندیافتاده اما م  یاتفاقات
 او... 

 

  گذارد،یهم م ی پلک رو یانجام دهد. ناراحت و عصب یبزند و کار ینتونست حرف رطاهایام
 از همونجا نظارگر است...

 

به اهورا و افرادش را دارن،   کی به افرادش که مسلح وارد سالن شدن و قصد شل اریسام
 : دیگو یم

 ...دیعقب... بر دی. بر دی _صبر کن
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با   ن یاز ا شی ب خوادینم اریهدف گرفتن. سام ی ها را تواما آن  رن یعقب م ادشی با فر همه
با   خوادیا عمر دارد نمو تمام... بعد آن ت خوادیمرد وارد جدال شود. او فقط ماهور را م نیا

جز آن هدف    یچیو ه زندی چشماش برق م ی که نفرت تو یبرادر ماهور روبرو شود. با برادر
 ... ندیبی شومش نم

 

رفع کند. تا لب باز   شهیهم ی را برا نهیکدورت و ک  نیا خوادی و م ذارهیقدم جلو م اریسام
  اری. سامند یشیم شی بازو ی رو یسرد و لرزان  فیمي کند و که با اهورا حرف بزند. دست ظر

رو  با یدخترک ز سیلرزان و خ ی و نگاش را به چشما شناسدیدست را م ن یصاحب ا
 :دوزدیم

 ! ؟یدرد دار یلی_خ

 

  عیغائله رو سر  نی ا توانستیماهور... کاش م ییهو یاز محبت   رهیدلش ضعف م اریسام
 نگاش کند.  ری دل س کی کند. و   ری ختم بخ

 

و االن    دی مرد لرز نیدر آورده. دل ا اریاز سام یچه پدر  شیهاکه چشم  داندی نم ماهور
 . ندیبب نیطاقت ندارد او را آن چن

 

  شی برا  ی. امشب شب سختفتدیو هر لحظه ممکن است از پا ب  دهی ترس داندی م اریسام
 : دیگو یو آرام م زندی م شیبه رو ی هست. لبخند

 .کنمیرو حل م ی... خودم همچزمی_برو عقب، عز 
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 :دهدی ادامه م کند،ی اشاره م شی بازو به

 خراشه سطحية. کی  ستین یزی. چینی_اگه نگران ا 

 

 خوادی حالش هنوز بفکر او هست. نم نیمرد با ا نی . اچکدی ماهور م ی از چشما اشک
 : دی گوی م لرزد،ی که از بغض م ی با صدا فتد،یمرد ب نیا  ی برا یاتفاق

 مشکل من و داداشمه. نی_ا

 

 :دهیو ادامه م گذردیم اری. از کنار سامدوزدی به اهورا م نگاهشو

 .زنمی _من خودم باهاش حرف م

 

 : داردیو محکم نگهش م زنهیبازوش رو چنگ م اریسام ، ستدی اهورا با ی روبرو  کهن ی قبل ا اما

 _بهت گفتم برو عقب. ما دو تا...

 

 :پردی . وسط حرفش مگرددیحرفش تموم بشه و برم  گذاردی نم ماهور

به بعدش   نجایبه خواسته ات تن بدم و کنارت باشم، اما متاسفم. از ا تونستمی _کاش م
 . یخودم هستم تو بهتر بر

 

 :کشدی هم م ی تو  شیاخما  اریسام

 برو.  ای... االنم بخوامتیمن م  ،ی چه نخوا ی گفتم چه بخوا  ی_بهت چ
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 :زندیپر سر و صدا به هر دو م  ی پوزخند اهورا

 _چه فداکار!  

 

و  گذاردی. اهورا قدم جلو م گردهی پرتمسخر اهورا به طرفش بر م ی هر دو شون با صدا سر
 :ستدیای روبرو ماهور م

 !  یبگ ی خوایم  یچ نمی! بنال بب؟ی کرد  دای دل جرات پ ،ی بزرگ شد نمیبی_م

 

اما   لرزدی م ش یهالب زد،یریگونه اش م ی اشک رو ی و قطره ها  زندی م یپلک ماهور
که مرحم دل او شود و   یتا دل برادرش را نرم کند. حرف  اوردیبه زبان ب یزی چ تواندینم

 آرام کند...    یبتواند او را کم

 

 : زندیلب م ی و با لحن بد کندیماهور قفل م ی نگاه سرد و پر نفرتش را به چشما  اهورا

چون دلم   زی! واسه من اشک تمساح نر ؟ی کرد ینره غول رو خام خودت  ن یاشکا ا نی _با هم
 !... ینزر زر ک  ی خوای م ی چ گهی. بگو دسوزهی ذره نم هیبرات 
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بود که تنها   نیناراحت شده بود، ا  یلیو ازش خ کردی م ن یکه دل ماهور را اندوهگ یزیچ
کند.   هیاو دوستش داشته باشد و بهش تک کهن یا ی ازش متنفر شده. بجا  طورن ی برادرش ا

 وقت نه باهاش رودرو و نه همکالم شود... چیو حاضر بود ه  ده یترسی ازش م شهیهم

 

باهاش حرف بزند. سخت بود    خواستی م اریجمع، مخصوصا سام نی امشب بخاطر ا اما
 ...گفتی و م زد ی حرف م دی حرف زدن با اهورا، اما باالخره که چه، با شی برا

 

بود   دهیچسب شیشونیپ ی لرزانش را باال آورد و طرة اي از موهاش که بخاطر عرق رو دست
و به دست   بردی م نی. آروم دستش را پاکندیم  ت یو پشت گوشش هدا  زندیرو کنار م

 .کندی اش چنگ م گهید

 

شده. ترس دارد، پر استرس و اضطراب است.  ینگاهش طوالن  طورنی بار است که ا نیاول
و   ستادهی . استادهیشده... وحشت تموم تنش را گرفته اما همونجا ا نی نفسش سنگ

 حرف بزند. قصد دارد امشب تمامش کند. خواهدیزبان باز کند. م خواهدیم

 

گله کند   ارد،یبکشد و به زبان ب رون یدلش تلنباره شده را ب ی تو یبا کدوم قدرت که هر چ اما
! اما بازهم نتوانست بر ترسش  ؟ی تا کرد یطور نی که خواهرت بودم ا  یچرا با من دی و بگو

 : شودیلبانش، لرزان و بغض آلود خارج م نیغلبه کند، فقط چند کلمه از ب

 در حقت کردم؟!  ی _چرا، مگه من چه بد 
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دلش باشد. جمله اش او را به  نی که تسک یبشنود. حرف یریدرگ  زی انتظار دارد چ اهورا
  دهیچیسالن پ ی فضا ی ه توک  ی. قهقه عصبدهدی سر م ی . قهقه بلنداندازدی خنده م

نهفته است   ی خنده درونش حرفا نی. ترسناک و وحشتناک... اخنددی. اهورا فقط مشودیم
 .خوردی م یکه دل ماهور از ترس تکان

 

 : ندیشیم  شی ابروها ی رو یظی و اخم غل شودیخنده اش قطع م کبارهی

من و   ی ها ی ! مسبب تموم بدبختی نکرد ی بد یگی! چطور م ؟یبه نفهم ی ! خودتو زد؟ی _بد
  ی مادر من تو ی . فقط تو!.. تو باعث شدی فقط تو بود  مید یها کشسال  نیا ی مادرم که تو

  ضشیرنج بکشه. اون رنج و غصه ها مر کردیم یخوب و خوش زندگ   دی اون سنش که با 
 کرد.

 

 :غردیصورتش م  ی اشاره اشو به طرفش گرفت و با تموم نفرتش تو انگشت

 .ی _مقصرش فقط توئ

 

و ناباورانه لب  گذاردیاش م نهیس  ی . چرا او؟! دستش را روشودیماهور گرد م ی چشما
 :زندیم

 کردم؟! کاری _من؟! مگه چ

 

 : دیگو یم  زند،ی که دورش چرخ م یدر حال دهد،یتکون م  یسر  اهورا

. از همون روز که به گمینه؟!. اشکال نداره. از زبون من بشنو. از اول هم م ،ی دونستی_نم
. نه من نه دی. پدرم عوض شد. از همون روز چشماش فقط تو و مادرتو رو دی اومد ایدن
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  ی من غم و حسرت تو گذشتی . روزها مدیدیزنشو که مادرم بود رو نم  یخواهرمو حت
اما ازشون    زن یله مپدرم له کی لبخند کوچ کی ی که برا  دمیدی مادر و خواهرم م ی چشما

رو ازمون   ی اومده که همچ ایتازه به دن ی بچه ا کی   ی. تموم توجه پدرم رفت پکردیم غیدر
شوهر   کی خنده هامونو گرفت. تو پدرمو از من و خواهرم و  یحت شی گرفت. آرامش، آسا 

که   دیرس یی ر شد. به جاتو، بدت  مادر. غممون توجه هاش بود که با مرگ یرو از زنش گرفت
مادرم هنوز  ی ها غی. جخوردیگناه فقط کتک م  یب  گفت،ی م یزیو چ زدیم  یتا مادرم حرف

  یکه گاه زدشی م قدرن ی. ازدشیفقط م دیشنیگوشمه... التماسش... اما پدرت نم  ی تو
به   یچون وقت توما شمر بود اما از اون روزا به بعد شد پدر   ی . اون روزا براشدی م هوشیب

 . دیخندی و م شدیعوض م  د،یرسی تو م

 

آن   یادآوری . هنوز ندیشیکمرش م یغیت ی رو ی از به زبان آوردن آن گذشته عرق سرد اهورا
آمدن ماهور چه    ایبا به دن دی . بگودی بگو  خواهدیاما لب باز کرده و م دهدی روزها آزارش م

 . دهیکش

 

. دوزدیماهور م سیخ ی به چشما ی سرخ شده از خشمشو رو ی و چشما ستدیای م اهورا
 : شودی شعله ور تر م  شتری نفرتش ب آورد،یبه زبون م ی هر کلمه ا

.  رهیچشمام کنار نم ی مادرم از جلو ی پدرتو کنارت و اشکا ی خنده ها ادمه،ی _اون روزا هنوز 
کرد که مادرم بارها اشک   ی کار شیپدرت، ما رو پس بزنه و با بد رفتارها  ی تو باعث شد

اش گفت  . به زن و بچه ادمهیهنوز خوب  رون،ی. اون شب که ما رو از خونه پرت کرد بزهی بر
دختر و پسرشو   ی ها هیگر  یحت ندیشی اما پدرت نم کردی التماسش م درم . مانی گمش نی بر
 بود.  مونیکه حام یتنها کس شی پ می رفت رانی از ا . با قلب شکستهمی . ما رفتدیدینم
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بوده و با زن و   رحمیب نقدری شود. چطور باور کند پدر مهربونش ا قلبش مچاله مي ماهور
 رفتار کرده؟!... ینجوریخودش ا  ی بچه ها

 

از   یکی حاضر شد کمکمون کنه. به واسطه  ینداشت ول ی خوب یام تو سوئد زندگ  یی_دا
بود و به    یکرد. صاحب رستوران آدم بدجنس دایرستوران پ کی  ی کار برام تو کی دوستاش  

تا مثل  زدمی م قدرنی. ازدی کتکم م زدمی م یو اگه حرف  گرفتی م رادیبهونه مختلف از کارم ا
بچه   هیتحمل کردم.  یگذشت. به سخت ی... به سختادمهیهنوز   هاسگ صدا بدم. اون روز

رو تحمل کردم. کار کردم شب و   یاز سنش غصه داشت. همچ شتریساله ب زدهی دوازده، س
از پدرت، تا مادرم غصة نخوره تا خواهر چهار و پنج   شتریب یروز تا بتونم پول جمع کنم حت

 که...  دمیکار کردم. تا بخودم اومدم د  و  ختمی ها عرق ر سالم نگه داداش گشنمه... سال

 

 89#پارت_

 

 

و لذت  دادی خواهرش را خراش م فیبرداشته بود و با کلماتش تن نح یخنجر اهورا
 رو را!.  بایحال خرابش!. ويران کردن دخترک ز  ن یشدن روحش!. ا یاز زخم بردیم

 

  ی بر رو یاو آب  ی برا ختیریرنگ فرو م ی درشت آب ی هاکه از آن چشم  ی هاآن اشک   دنید 
. هر چه  شدی که ازش سنگ ساخته بود، م یآتش وجودش بود. مرحم روان ناآرامش و دل

 . شدی سالن از نفرت کشننده اهورا ُپرتر م نیا  ی حال و هوا گذشتیم  شتریب
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  یچرا گاه شودی . حاال متوجه مدیپاشی . از درون داشت مشودینفسش تنگتر م ماهور
 ی مدوام و ب ی داشت. سردردها یشانیال پر و ح د یپری ها پدر مهربانش از خواب مشب

 وقفه که امانش را گرفته بود.

 

که در حق زن و دو فرزندش   یبود از کار  شمانیدور و پ ی از گذشته  دیکش ی عذاب م پدرش
 انجام داده بود. 

 

که به  داندی م چرخاند،یماهور م ی چشما ی چشمان سرد و پر نفرتش را با لذت رو اهورا
 . زندیبه صورتش م ی . پوزخندکندی پدرش فکر م

 

. کوتاه  کندی م قیلذت را به دلش ذره ذره ترز بارن یا  شیهاو اشک  ستادهیا  شیروبرو 
 ی امشب و جلو  نیاو را نابود کند. هم شی با حرفها خواهدی. رحم ندارد. مدی آینم

 چشمش...

 

و به گوش تموم اون افراد   رودی باالتر م  با هر جمله باال ش ی. هر لحظه صدادیگو ی هم م باز
 : رسدی حاضر در سالن م

زدم. برام کم بود و بازم   کی شرکت کوچ کی  یسالگ  ست ی سن ب  ی تو دمی _تا بخودم اومدم د 
  قدرنی ا خواستمی شد. م ل یشرکت بزرگ و موفق تبد  کیتالش کردم که اون شرکت به  

کنم تا بفهمه  یکار خواستمی. م رمی و از پدرت انتقام بگ  رانیروز برگردم ا  کی پولدار بشم و 
اون   یوقت خواستمی... مرونی از خونه انداختمون ب یوقت می دیکش یمن و مادرم چه زجر 

  شتریپسر تو بودم اما االن از تو ب یزمان  کیمن   نی روش بکوبم و بگم بب ی تو دمشیروز د
نستم خودم بکشم باال و مواظب  بدون تو و ثروتت تو نیکردم. قدرت دارم. بب شرفتیپ
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که شب و روز فکرم   ی . اون روزابود اریکه شانس باهاش   فیمادر و خواهرم باشم. اما ح
و آواره اش کنم که به نون شبش هم محتاج باشه،   نی بزنمش زم یق یبود که به طر  ریدرگ 

  قدرن یخوشحالم کرد. ا  یلینقشه هامو برمال کرد اما خ  نکهیخبر با ا  ن یسکته کرد. اما هم
... سکته کرده  هبل دمی . اومدم و دنمیتا با چشمام بب رانیخوشحال شدم که خودم اومدم ا 

 جمعش کنه.  یکی که محتاج شده تا  یطور

و اون   یمیبه اون محله قد  کشدی . ذهنش َپر مزندیم  ی پشت بند حرفش قهقه بلند اهورا
و پاره در بستر افتاده.   فیفرش کث ی . روکه آن مرد آنجاست یکوچک، نمور و خاک ی خونه

 . اگر آن دستگاه نباشد نفس ندارد.کشدی فقط با دستگاه نفس م  یامکانات چیبدون ه

 

حقش است. هر چه بکشد حق اوست   نم یحقش است و بدتر از ا  دی گوی با خودش م اهورا
 . ندزی حال پدرش هق م ی و برا لرزدیم ی بدتر از آن... ماهور دلش از دلتنگ یحت

 

را بدهد اما اهورا به او   دنشیالتماسش کند تا اجازه د  خواهدیو م لرزدی م شیهالب
 :دی گو ی و با خشم م کندی . خنده اش را قطع مدهدی فرصت نم

کارش  ی اونم بچشه. پدرت به سزا می دیرو که چش  یفرستادمش تا طعم هر چ ییجاک ی _
گوشت که فقط نفس   کهیت  کی  نمشیبیحال م نیا  ی اما دلم خنک شد که تو دینرس

 .کشهیم

 

دارد. دو دستش را  ی. حس خفگخوردی اش گره م نهیماهور از تصور پدرش در س نفس
 از دردش بلند نشود.  هی گر   ی تا صدا گذاردیلرزانش م  ی لبا ی رو
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نگاه... چقدر دلتنگ   کی فقط  نگاه کوتاه... کی  کشدی دوباره پدرش پر م دنی د ی برا دلش
 . دیهاست که نذاشته او را ببناوست. اما اهورا سال

 

و لذت بخش است حالش...  نی ر ی. شدهدیحال خراب ماهور، باز هم ادامه م دنی با د اهورا
 :زندی . با لحن سرد و ترسناکش لب مبرد یسرش رو جلو م

 مثل پدرت، همون...  سوزنم ی _تو رو هم م

 

. دلش طاقت ندارد تن و بدن ماهور  دینگو  یچیو ه ستد یجا باهمان  تواند ی دگر نم اریسام
و چشمان سرخ و ترش که اندوه و غم درونش  ده ی . رنگ صورتش پر ندیلرزان بب نطوریرا ا

 .  کندی م ییبدجور خودنما

 

را حس   شی بازو ی خون رو دن ی . دوکندیرا رها م شیزخم ی که دارد، بازو ی همان درد با
اهورا را چنگ   ی و بازو گذاردی جلو م یتر است. قدممهم  ی بارویاما جان دخترک ز کندیم
 . با خشم مغرد:کشدیو او را به عقب م زندیم

 !یکنی م تشی اذ  یدار گهی _بسه د

 

 : گويدی م نیو خشمگ زندی باز مداخله کرده. دستش را پس م اریسام کهن ی از ا اهورا

عذاب بکشه، هر   یاز خودش و پدرش بگم کمه. هر چ یبگم، هر چ یهر چ ستی_نه بس ن
 ...ستی... کم نستیزجر بکشه، کم ن  یچ
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که تموم سالن و افراد آنجا از نفرت   زندیم  ادیرا چنان با خشم فر ستیکم ن ی جمله  اهورا
  گرداند،ی برم دهی. صورت برافروخته اش را بار دگر به سمت ماهور ترسلرزندیدرونش م

 زند. یموج م شتریصورتش ب  ی تو یترس و نگران

 

جفت  ی دندانا ی . از الکشدیو او را به جنون م شودی م شتریکه لحظه به لحظه ب یخشم با
 :زندی م ادیشده اش، فر 

 ... تو مسبب... شهیآزارش بدم دلم خنک نم ی. هر چ ستی_بس ن

 

 کهن ی. اما قبل ا زندی اهورا را باز چنگ م ی بازو ار ی. سامشودی روح از تنش جدا م ماهور
 اهورا با... اره،یبه زبان ب یحرف اریسام
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اهورا به    ارد، یبه زبان ب یحرف اریسام کهن ی . اما قبل ازندی اهورا را باز چنگ م ی بازو اریسام
 ی... پر حرص و عصبکوبدیم  شی . با کف دستش محکم چندبار به بازوچرخدی طرفش م

 :زندی م ادیفر 

 .ارمیکه دارم سر تو در ب ی... برو گمشو... برو نذار حرصی_برو عقب عوض
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کند   خودش را کنترل تواندیشده و نم  فیضع یکه از دست داده، کم   یبخاطر خون اریسام
بايستد. ضرب کف دست اهورا او را به عقب   شیپاها  ی و سفت و محکم همونجا رو

 . راندیم

 

تا اشاره کند تا   هی. فقط کافکندی داشتن ماهور و آرامشش، خشمش را کنترل م ی برا اما
 را بدتر کند: تی وضع خواهدی افرادش کار اهورا را تمام کنن. اما نم

و   یکن لعنت ی. تموم حرصتو سر من خالیاریسرش ب  ییبال  ذارمی_ماهور مال منه... نم
نداشته باش... فراموش کن  یبه ماهور کار گهیبرو... برو و د  شیاز زندگ  شهیهم ی برا

 !.ی دی اون گذشته چه خبر بوده، چه کش ی هم هست و تو یماهور

 

تلخ و    ی ... روزهادهیکش ادی و زجر ز مرد از ماهور بگذرد؟! محال است. ا  نیا شودی م مگه
از آن روزها و   شودیخواهرش... مگه م ی ها یتاب ی مادرش و ب ی ها هی . گر یفراموش نشدن

 شده، بگذرد؟!   شیکه هنوز کابوس شب ها  ی هاشب

 

نفرتش را خاموش کند. نه!.  ی شعله ها   تواندی! مگه م؟یآسان نیبگذرد به هم شودی م مگه
 شود.  ی خال دی است با زیروح از نفرت ُپر و لبر یمرد سرد و ب  نی... اتواندی... نمتواندینم

 

 کهنی. از اخوردی بهم م اری سام ی . حالش از دفاع کردن هاردیگیو آتش م دهیشن اهورا
و به آرامش    ندیرا بب شیلحظه زندگ  نینگذاشت نقشه اش به اتمام برسد. سکانس بهتر 

 برسد.
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بهش   ی ترمحکم  ی ندارد. ضربه ا ش یرو یکه کنترل ی وانگی. دشودیم  وانهی لحظه د کی
 : کوبدیم

. تنه لشتو جمع کن، تا نزدم  خورهی کارات بهم م نی ... حالم از خودتو و ا فتوی_ببند دهن کث
 نفله ات نکردم.

 

. صورتش از درد شودیم ن ی پخش زم شیزخم ی بازو ی رو اریبند نعره اش، سام پشت
 یخون  نباریو ا زندی را چنگ م شی. بازو ردیگی. لبش را از درد به دندان م شودی مچاله م

 .زدیریکف سالن م  ی . قطرات خون روشودیاز زخم روان م یشتریب

 

. منتظرند تا  روندی جلو م یو کم  رندیگیاسلحه هاشونو به سمت اهورا نشانه م افرادش
 .ندازن یمرد را از پا ب نیا اشاره کند تا  اریسام

 

جلوتر برود.   کهن ی اما قبل ا داردی برم اریبه سمت سام یوحشت زده و هراسون قدم ماهور
 . کشدیو او را به عقب م شودی م ریاهورا اس ی مردانه ی پنجه ها ونیم شی بازو

 

 :زندیداد م یحرکت اهورا، عصب  نی درد امانش را گرفته، با ا  کهن یبا ا  اریسام

 ولش... ،ی _ولش کن لعنت

 

و   شودی از ترس گرد م شی . چشمهاندیبیکه م  یزی هنوز حرفش تمام نشده که با چ اما
 شقيقه ماهور گذاشته است.   ی . اهورا اسلحه اش را رو شودیخفه م شی حرفش در گلو  یباق
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چشم دوخته.   اریزده به سام  رونیبا چشمانش که از ترس و وحشت حدقه وار ب ماهور
 نکند. ی حرکت خواهدی اوست!. با نگاهش که تر و لرزان است از او م یقدم ک ی  مرگ در

 

.  تپدیم بارویدخترک ز  ی . قلبش براگذاردی هم م ی رو یپلک یکالفه و با حال داغون اریسام
 جز کوتاه آمدن، فعال ندارد. یراه

 

. تپش قلبش  دی آی . ماهور نفسش بند مدهدیماهور فشار م قهیشق  ی اسلحه را رو اهورا
وار با   وانهی د تپد،ی قلبش در دهانش م کندی که حس م ی به حد شودی م شتریهزار برابر ب
 !.یحال خراب

 

و هق   شودی . سر ماهور کج مفشاردی اسلحه را بيشتر م لرزد،ی که از خشم م یدر حال اهورا
 : زندیلب م اری. خطاب به سامزندیم

که مادرم و  ی. زجردمیکه شن ی رهایکه خوردم، اون تحق ی ون کتک ها_اومدم تموم ا 
بگذرم؟! چطور بگذرم؟!. چند سال   یگی کنم. تو م اده ی... همه رو سرش پدنیخواهرم کش

 ی . توینذاشت  ی. حاال بعد چند سال تو لعنترمیو منتظر فرصت بودم تا انتقامو بگ نجامیا
!. نه... به  گذرم؟ی از تو و ماهور م ی ر کرد. فکی آب کرد   رکثافط تموم نقشه هامو نقش ب 

 !.اری. مخصوصا تو سامگذرمی وج نم چیه

 

 یفرصت حرف زدن به کس ی ا هیو بدون ثان دوزدی ماهور م ی نگاهش را به چشما اهورا
 :دهدی بده، ادامه م
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بار... نه... بلکه چند بار... اونجا  کی شده..  کیمرد کل کی   ی نگاهت رو دم ی_اون روز که فهم
ذهنم جرقه خورد. با خودم گفتم خودشه... خودشه اهورا... همون    ی تو یزی چ کی بود 

... یبود. وقت تالف دهیکنم. وقت انتقام رس اه یباهاش س تو ی که دنبالش بودم تا زندگ  یفرصت
  ده، یکه مادر کش یاون روز که همون زجر ستین ر ی... با خودم گفتم د تو  دنیوقت زجر کش

  کی . اما اون وسط  ارن یرو در ب رطاها یخودم!.. دادم آمار ام ی چشما ی جلو  ،ی کشیتو هم م
. حذف شد ی تا الناز حذف م کردمی م یکار کی  دی عاشق الناز بود. با  رطاهایبود ام یمشکل

چسبوند به دوستم   یپول پرست بود که خودش رو دو دست قدرن یراحت... ا یلیشد، خ
احمق، بد پا   رطاهای خوب تونست الناز طرف خودش نگه داره اما ام لی مهرداد... مهرداد خ

... لذت  یکه عاشقش د یفهمیم د، یدی اون م ی نگاهتو رو یبه تو... هر احمق دادیبود. دل نم
 ...شتریخواستم. بیبرات م شترینبود. من ب یکاف یول ی دیکشی که م یداشت زجر

 

 !..زیهمه چ ی!. بشرفی_ب
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 !.. زیهمه چ ی!.. بشرفی_ب

 

به زبان آورده بود،   زدی که نفس نفس م یبود که در حال رطاهایام نی خشمگ ی صدا نیا
دلش را شکسته اما هنوز همان دل  کهن ی. با اخوردی درون دل ماهور تکان م یزیچ

  نی. اچکد یاز چشمش م ی اشک ی مرد است. قطرها نیتاب ا  یشکسته و خورد شده، ب
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وار دوستش داشت،   وانهیکه د وفای ن مرد بیا ی نهفته است که برا  ی قطرات درونش درد
 .ختیری فرو م

 

اش را که خودش واضح صد زدی . قلبش چنان تند مشودی بلند م شیاز جا  رطاهایام
قلب داغون و خراب   نیقلب، دل شکسته بود. ا  نیخورده بود. ا یقلب باز نی . ادیشنیم

 بود...

 

که همه  یرحمی سرد و ب ی . به مرددوزدی مملو از خشم و نفرتش را به اهورا م ی هاچشم 
.  فشردیمشت شده اش را بيشتر م  ی هاو ناعادالنه... دست فیکث یگرفته. باز  یرا به باز

 باخته بود... نه،یک  کی بخاطر   یرا به آسان ی او را نابود کرده بود. همچ یاهورا زندگ 

 

مرد هنوز   نی ا ی . قلبش براکندی نگاه م رطاهایو به ام  آوردی ناباورانه سرش را باال م الناز
بود از عالقه اش به تر اول داشت. مهم  گاهیاو جا  یاما پول و ثروت در زندگ  د،یتپیم
. اشتباه کرده  زدی او را پس م دیکه نبا داندی آمده، م شی پ طیشرا   نی... اما حاال با ارطاهایام
 بود. شمانیپ یلیخو 

 

و رد  آوردی و الک زده اش را باال م فی ظر ی . دستاندینشیلبش م ی رو  ی اراده لبخند یب
او را هنوز دوست دارد و از  رطاهای. امشودی گرم م ی. دلش کمکندیرا پاک م شیهااشک 

 بلند شده.  شی شده و بخاطر او از جا  یطور عصب  نیاهورا، ا ی حرفها دنیشن
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. هنوز فرصت هست. دوباره دلش را  کندی خوش م  رطاهای بار دگر دلش را به داشتن ام الناز
از  کهن یا اب  رطاها یحواسش را بيشتر جمع کند. ثروت ام خواهدی م بارنی . اآوردی به دست م

 برساند... شیاو را به آرزوها تواندیاشکان کمتره است، م

 

 : شودیم   کینزد  اریاست. به سام سشیاز افراد مسلح نگران رئ یکی

 ! اد؟یازتون رفته. ببرمتون اتاقتون؟! زنگ بزنم دکترتون ب ی ادیز  ی_آقا، خون

 

 ی است. لرزش بدنش و اون دونه ها ده ی دخترک ترس یتموم هوش و حواسش پ اریسام
مرد که از نفرت ُپر است، چه کند؟!   نی با ا داندی. نمدهدی او را عذاب م  شیشانیپ ی عرق رو
خود تا ابد   ی مهلکه نجات دهد و او را برا نی رو از ا  بایجان دخترک ز  خواهد ی فقط م

 نگهدارد... 

 

 یو سع ردیگی را م اریسام سالم ی . بازوشنودی نم سشیاز رئ یمرد وفادار که جواب آن
.  ندیدرمونده بب نطوریرا ا سش ی. دوست ندارد رئستدی با  دی بلند کند. با شی او را از جا کندیم

 محکم و پرقدرت است...  شهیاو هم

 

از افراد خودش   یکی. کشدی و به او م ردیگی. نگاهش را مشودی متوجه او م اریسام حال
 :کندی اشاره م  شیو به بازو  ستدیای است. با کمک او م

 دستمو ببندم.  اریب یز ی_پارچه تم
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 ی ادی . چرا؟! آقا که دختران زرودی . هزاران سوال در ذهنش رژه مشودی متعجب م مرد
  یدختر به خطر انداخته؟!. به جواب نی چرا جون خودش را بخاطر ا دن،ی پلکیدورش م

عمل کند. با   دی بزند با  یاگه حرف سشیرئ داندیو م زندی فکار خودش را پس م. ارسدینم
 :زندی مکث لب م یکم

 . ارمی_االن براتون م

 

  یزیو به م زندی دست او را پس م اریاما سام کشدی او را به سمت مبل وسط سالن م مرد
  ک ینزد دهد،ی م  هی. به آن تکرودی آن است، م ی در سالن، مجسمه رو ی ورود کیکه نزد

او تا مواظبش باشد. تا به او بفهماند کنارش هست. همان طور که   کی ماهور است. نزد
 گفته بود... 

 

 ... رودی م یزیتم ی و به دنبال پارچه شودیم  ری متح سش یمرد بار دگر از رفتار رئ آن

 

که االن   یعاشق و احمق  ی . مردکندی سرش را باال آورد، به او نگاه م رطاهایام ی از صدا اهورا
نامزدش را مفت مفت باخت. اما مهم   ف،یکث ی نقشه  نیاو قد علم کرده. او در ا ی جلو

 اهورا مهم نبود بجز انتقام... بجز آرامش دل خودش...  ی برا یچی. هستین

 

 :زندیم  یصدا دار پوزخند

االن   دی . تو احمق بایخوشحال باش دی ! من بهت لطف کردم. با؟یکنیزود قضاوت م  ی_دار
 .یازم تشکر کن
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 : دی گوی م رحمی و ب ردیگیدستش الناز را نشانه م با

معرفت!. آهن دوست! پول دوست!.   ی ! بوفایعفريت نجات دادم. ب ک ی_تو را از دست  
دار نفر پول  یکی  ن،یکردی با چند تا حرف، تو را ول کرد. بنظرت اگه با هم ازدواج م نش،یبب

 !  افتادیاتفاق م ن یکه ا دمیو بره؟ من بهت قول م  کردی لت نماون وقت و د،یدی از تو رو م

 

  قت،یدوباره حق دنیاز شن رطاهای. امکندیم ی اهورا، اخم ز یرآمیتحق ی از حرف ها الناز
 : شودی م نیخشمگ

 ! ؟یهست  ی_تو چه عوض

 

 :خنددیم  ش یگلو  ی تو اهورا

 ! ؟ی . من هستم، تو چی_بازم که گفت

 

 :دهدی . با سکوتش ادامه مشنودینم رطاهایاز ام یجواب

واسه پس گرفتن النازت دست به هر   ی . چون حاضر شدیهست ی! ول؟یستیتو ن ی_نگفت
 ! ؟ی ... بگو که نزدی. هر کاریبزن یکار

 

 :زندی و نعره م گذاردیجلو م یقدم رطاهایام

 .ستمی. من مثل تو نی_خفه شو لعنت
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 : دیگو ی. در همون حال مشودی اهورا بلند م قهقه

  یزی. از چیشیم یزود عصب قدرن یا ست،ی. اما خوب نیستیبه من نگو که ن ،ی _هست
 که نترس... الناز قبل تو... یترسی!.. اگه بخاطر الناز میترس ی !. م؟ی ترسیم
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حرف اهورا هستند.   ی . سالن غرق سکوت است. کنجکاو و منتظر ادامه کندی مکث م اهورا
. افراد او  دهدی را انجام م نکاری. از عمد ا کندی نگاهش م رهی. خکشدینگاهش را به الناز م 

... دست اهورا پر است.  ختنیر رهیدا ی تو شیدختر را برا  نی ا یو پوک زندگ  کی تمام چ
 .زندی م شهیهم ی او را برا دی ق رطاهای ام تنش،قدر پر که با گفآن 

 

دارد.   ی . حال بد شودی . نفسش  حبس مپردیاهورا، رنگ صورتش م ی  رهیاز نگاه خ الناز
 یکه حت ی مرد از گذشته او خبر دارد. همان گذشته ا  نیکه ا دی گوی حسش به او م

 .دادندیاز آن نم یچی ه رطاهایام

 

. اما الناز دهدی را هم از دست م رطاهایرا برمال کند. ام یبزند و همچ یمرد حرف  نیا اگر
از درون گرمش   یزدن ول خ ی  کند،ی را بهم قفل م فشیظر  ی ها. دست خواهدی را نم نیا
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بلند و الک زده اش را   ی . مضطرب ناخن هازندیشده. قلبش از ترس و استرس تند تند م 
 آرام باشد.  تواندینم. فشاردی به کف دستش م

 

. اندازدیم  شیپا  ی و خونسرد است. پا رو لکسی ر ست،ین یچیتظاهر کند که ه دی با اما
رنگ شده و   ی خاص موها ی. آرام با حالتلرزدی دستش م یکم آورد،ی دستش را باال م
 .زندی صورتش کنار م ی بلوندش را از رو

 

  رطاهای و اونچه ام کندیرا باز م شی. لب هابردیو لذت م ندیبیحال دخترک را م اهورا
 : دیگو یم یرا با بدجنس  داندینم

عقد هم   ی سفره  ی تا پا ینامزد سابقت قبل تو با چند نفر نامزد بوده؟! حت  یدونستی_م
 بهم... گهید یک یرفته اونم بخاطر 

 

به دست    ی دارد برا د یبفهمد. هنوز ام یزیچ رطاهایام دی تحمل کند. نبا  گری د تواندینم الناز
 :کشدیم ی بلند  غی. با حرص جشودی بلند م شیسان از جاآوردنش. هرا

 ! ؟ی گیم یخودت چ ی واسه  ی_دار

 

الناز  ی کارها و رفتارها ادی. کشدی . نگاهش را به الناز مشودی جابجا م یمبل کم  ی رو مهرداد
 و پول پرست... کارب ی بود. دخترک فر رطاهایکه بهم زده بود بخاطر ام ی . همان عقد افتدیم

 

 ی . پوزخندانداختی صورتش تف هم نم ی تو ی مدت حت نی ا ی بخاطر اهورا نبود تو اگه
 فقط تماشگر باشد.  دهدیم حیو ترج کندی. بازهم سکوت مزندیم
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دوباره اش را بچشد.   ی از امشب طمع آزاد خواهدیخسته... دلش م  یلیاست. خ خسته
 کهن یبوده و بدتر ا  یُنه ماه در قفس زندان ن یا ی ر تومثل قبل آزاد باشد. فقط خودش... انگا

 افاده  را به زور تحمل کرده. یدختر لوس، خودخواه با کل کی

 

  نیمجبور بود تحملش کند، بخاطر بهتر یول خوردی الناز حرص م ی از رفتارها یگاه چقدر
به  یعکس العمل  یچیه ن ی هم ی و قولي که به او داده بود تا کمکش کند. برا قشیرف

  یحت خواهدی مرد عاشق کنارش بود. اما االن دگر نم ک یو مثل  دادینشان نم  شیرفتارها 
 دارد و خواهد داشت... یچه حال النبه بعد او فکر کند. الناز ا

 

دست مشت شده اش را بيشتر   رطاهای. امداردی برم رطاهایبه سمت ام یقدم الناز
 یلیاو خ  ی برا دنشیحرف ها و شن نی. حالش بدجور خراب و داغون شده. ا فشاردیم

 سخت است...

 

. با گذاردی اش م نهیس ی را رو یگریاو و د  ی بازو  ی دستش رو ک ی  ستد،یایکنارش م الناز
 : زندیرا... لب م رطاهای مخصوصا ام برد، یرا م ی همان ناز که دل هر مرد

 ! بخدا من...؟ی گوش بد  نارویا  ی و حرفا ی سایوا  نجایهم ی خوای م رطاها ی_ام

 

  دنی. الناز با ددوزدی . نگاهش را به چشمانش مگرداندی سرش را به طرف الناز برم  رطاهایام
که از فرط خشم متورم شده.  شی شانیگردن و پ ی به خون نشسته اش و رگ ها  ی هاچشم 

  نیطور خشمگ نی. تا به حاال او را ا شودی حرفش قطع م هیو بق ماندیباز م  می ن شیلب ها
 ...دهی ند یو عصب
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ها را دگر دوست  چشم  نی . اشودی نگاهش بين هر دو چشمانش رد و بدل م رطاهایام
... پر از  ی دیشدن ُپر از پل فی... کثستیپاک و زالل ن گهی... دستنی ن بایز گهیندارد. د

 ...یی... دورویزشت

 

آرام   یاست. ول نی. خشمگندیبی ها جور دگر مچشم  ن یا ی خودش را تو ری تصو یحت
 : دیگو یم

 ! من نفر چندمم؟! ؟ی ها رو از من پنهون کرد یچ گهی_د

 

. اما  دیگو ی لب م ری ز ییو مظلوم، ها  جی گ یو با ظاهر زندیم یخودش را به نفهم الناز
 :زندی م ادیفر   صورتش   ی تموم خشمش را تو رطاهایام

 زدم؟! ش یخودمو به آب و آت یواسه ک   نمی! حرف بزن؟! حرف بزن بگو تا بب؟ ی_بگو لعنت

 

از او دلخور است، دلش شکسته!. اما   کهن ی . با اشودی قلب ماهور مچاله م رطاها،ی ام ادیفر با
  یجلو برود و او را آرام کند. ول تونستیندارد. کاش م  طورنی را ا  دنشیطاقت د 

 ...تواندینم

 

. چشمانش پر اشک شده و از گونه دهی بزند اما الناز ترس یمنتظر است الناز حرف رطاهایام
 .کندی. ناباورانه به او نگاه م زدیری فرو م  شیها
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 دل بستم؟!  یسه سال و سه ماه به ک  نمیگفتم حرف بزن. بب ،ی_د لعنت

 

 :نالندی مان طور مظلومانه با لکنت م. هزندیهق م الناز

 نکردم. فقط با تو بودم. یهيچ کار گه،ی _بخدا دروغ م

 

 : زندیبا تمسخر لب م زند،یم ی بار دگر پوزخند  اهورا

کوچولو هم با   کی کرده. فقط   طنت یش کمینکرده. فقط اون وسط ها   یکار گه،ی _راست م
 َپر...

 

بفهمد   رطاهای ام خواهدیخبر دارد. نم شیزندگ  ی مرد از همه  نیکه ا رسد ی م نیقیبه  الناز
 با او بوده با...  یوقت
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بفهمد   رطاهای ام خواهدیخبر دارد. نم شیزندگ  ی مرد از همه  نیکه ا رسد ی م نیقیبه  الناز
  یبود مال و مال دهیفهم  یبه اسم پرهام هم ارتباط داشته. اما وقت ی با او بوده با مرد یوقت

 ...  کندی م شی ندارد، رها  یآنچنان
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به سمت اهورا   یبلند و حرص ی ها. با قدم ردیگیفاصله م   رطاهایاز ام  یبا حالت عصب الناز
. از اهورا و افرادش که اسلحه دارند،  ستدیای. مرودی . فقط چند قدم جلو مرودیم
 ...ترسدیم

 

.  دهدیهوا تکان م ی دستش را تو د،یاسم پرهام را کامل بگو  کهن یندارد. قبل ا ی چاره ا اما
 :بردی باال م غیدر همان حال صداش را با ج

  ،ی ر یانتقام از خواهرت بگ یخواستی ! م؟یگ یم ، یدوست دار یکه هر چ  یچ یعنی_
!  ؟ی مون داد  یباز ستی ! بس ن؟یدار کاریبه ما چ   گهی. دیگرفت . خبیبدبختش کن

! از عشقم... ن؟یجدا کرد  رطاهای ! با دوز کلک منو از ام؟ی دیاز هم پاش یالک یالک مونویزندگ 
با   ی خوای کرده. م ادهیپ ده،ی رس یدلشو سر هر ک   ی ها دهکه ُعق یروان کی !... یروان هیتو 

  یباهم قاط یو درور چارتی !... چندتا ر شه؟ی!... دلت خنک م؟یحرفات به کجا برس نیا
! از اون  ؟ی... انتقام از ک یریتا انتقام بگ رانی ا ی عقده ها، هلک هلک اومد نیو مثل ا ی کرد

که اون همه تالش  ی دی... دچارهی بدبخت و ب ، ی پدرت که االن مريض؟!... بس کن ُعقدا
هم   یاتفاق چیو ه ستادهیش پوچ شد... خواهرت االن جلوت اشد. هم   چی به ه چیه ی کرد

 یروان  کی... یستی ن شتریب   یبدبخت کیکه  ی تو به همه ثابت کرد  یول فتادهیبراش ن
  دیبا  ،ی پولدار بش ی کردی که تالش م ی پدرش هم نخواستش... بجا یبدبخت که حت

 ... افتای م وبت یبفکر مغزت مع  یمرکز درمان  کی  یرفتیم

 

 یمرد را عصب  نیا د ینبا داندی . او نمدی گو یخودش م ی است و همان طور برا یعصب الناز
  نیمرد هم نی رفته است که ا ادش ی. کندیرحم نم  یمرد خطرناک است و به کس نیکند. ا

 کرده و جنون دارد.  کی نفر شل کیبه  شیپ ی قه یچند دق
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  شیو نفس ها شتر یب شتری چشمش ب ی دیسف  ی خون تو ی لحظه به لحظه رگ ها اهورا
 .  شدی ماهور که در دستش چنگ شده، از خشم فشرده م ی . بازوشودی تر م نیتند و سنگ

 

 تا آن درد را تحمل کند.   ردیگی . لبش را به دندان مشودیماهور از درد جمع م صورت

 

.  شودیلناز گرد مکه چشمان ا  رسدینم هی. به ثانردیگی اسلحة را به طرف الناز م کبارهی اهورا
 ... لرزدی. تمام قد م شودیخفه م شی و الباقي حرفش در گلو شودینفسش  حبس م

 

احمق را با خودش   ی لب دختره ا ری و ز دهدی از تأسف تکان م یصحنه، سر دنیبا د مهرداد
جا نشسته  اگه اهورا، الناز را بکشد و همچنان همان یحت  ستی مهم ن شی . براکندی زمزمه م

 است. 

 

 بیشده. دلش او را نه خی م  نیبه زم  شیکه انگار پاها ی خشکش زده به حد رطاهایام
  یقدم  ی حق ندار دیگو یو به او م ردیگی او را م ی عقلش جلو یکند. ول یتا حرکت زندیم

 ...یبردار

 

الناز  گذاردی اهورا نم یول داردی ت به عقب برملرزانش را به قصد حرک  ی پا ده، ی ترس الناز
  غیگلوله در سالن و با ج  کیشل ی . صداردیگیرا نشانه م شی پا ی جلو  قیکند و دق یحرکت

 ...شودیم یالناز، ماهور، حنانه قاط
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  ترسدیآنجا بماند و م   تواندی . حنانه دگر نمکشندی م غیاند و فقط ج  ده ی بدجور ترس هاآن 
به   یقدم  یواشکی  یلی. خکندی که به دست اهورا کشته شود. دور اطراف را لرزان نگاه م

 خودش را نجات دهد. خواهدی. اما ملرزدی . بدنش مداردی عقب بر م

 

. نگاهش در حال رودی. قدم به قدم لرزان عقب عقب مستیکس حواسش به او ن چیه
تا داخل سالن   رودی م نقدریو هم به پشت سرش... ا کندی را نگاه م هیچرخش است هم بق 

 . شودی دگر م

 

  مهی. هراسان و سراسفرستدی م رونیرا ب نشیبه آن سالن نفس لرزان و سنگ  دنیرس با
. ته سالن  رودی عمارت بزرگ جلو و جلوتر م نی و به دنبال خروج از ا کندی را تند م شی قدمها

به حالت دو پا به   نباریو ا زدیری اشک م یمحوطه باز، از خوشحال دنیبا د کندیرا باز م یدر
 تا از آنجا خارج شود... گذاردی م  رونیب

 

 : دی گویناباور با لکنت م  ر،ی. همان طور متح بردی دهنش م ی دستان لرزانش را جلو الناز

  گهی د کمی خدا... ی ... بدبخت... وای... روانی بود... به کُشتنم بد کینزد ی_تو... تو... عوض
 بود بخوره بهم... کینزد

 

 :غردیمنقبض شده، م  ی. با فککندی م یالناز، اخم یاز کوله باز اهورا

صاف   کنمی بار بهت اخطار دادم دفعه بهت رحم نم  نیمن!.. ا  ی اونم جلو ،یکنی _مغلطه م
  ی ! فکر کرد؟یدار یچه جنس  شناسمی. تو پدر سگو، من متی شونیوسط پ زنمیم

 !  شناسمت؟ینم
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مثل او بهم  یعاشق و احمق ی حالش از مردا کند،ی اشاره م رطاهایچشم ابرو به ام با
 :دهدیرا کامل بسته اند. ادامه م شانیکه چشم و گوش ها خوردیم

. پس اون دهن گشادتو  یتونی مثل منو نم یآدم یول  یدور بزن یاحمق را بتون نیا  دی _شا
 ندوختمش...  شهیهم ی برا ومدمی ببندد تا خودم ن

 

نجات  ی کدام برا چی. هچرخاندیو مهرداد م رطاها ی ام نینگاهش را به عقب و ب الناز
 آن دو ارزش ندارد...  ی برا گری. ددهدی بهش دست م یبر نداشتن. حال خراب یجونش قدم

 

باور کند، لب  تواندیدوستش ندارد؟! نم گهی . دماندی ثابت م رطاهای ام ی رو نگاهش
 :زندیم
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باور کند، لب  تواندیدوستش ندارد؟! نم گهی . دماندی ثابت م رطاهای ام ی رو نگاهش
 :زندیم

است.   گهی د جورک یبا من   اتیدن یگفتیکه م ی! من النازمم!.. همون؟ی دوستم ندار گهی_د
 الناز تو!.. رطاها، یم ام. منیدوستم دار یگفتی و م ی زدیصدبار بهم زنگ م یکه روز یهمون
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را تا به او بفهماند که عشقش بوده و منتظر است که  ییحرف ها   آوردی به زبان م الناز
 .کندی حس نگاهش م ی کند. اما سکوت کرده و ب دیرا تائ  شی حرفها رطاهایام

 

ساعت قبل دل داد با  مین ن یباختن فرق دارد. هم  نیدلش را بار دگر باخته... ا رطاهایام
ماهور دوخته شده بود.   یکه نگاهش را به چشمان آب  ی تمام وجودش... همان لحظه ا

که  ی . همان لحظه اندیبیرو م  بایدخترک ز نیباره ا نیکه حس کرد اول ی همان لحظه ا
و نگاهش به چشمانش افتاده و دلش   دهیدر کافه د ی باره که ماهور را جلو نیاول دیفهم

 اما خودش خبر نداشت... رفته بود

 

ذهنش  ی که بفکر الناز بود که چرا ترکش کرده، چشمان ماهور تو  ی هاروزها و شب  همان
هام چشم   نیکه چرا ا یعصب یو گاه  شدیکالفه م رفتی . ناخودآگاه رژه مرفتی رژه م

همه  نیا  لیدل فهمدیکه هنوز الناز را دوست دارد... حاال م یدر حال ندیآی سراغش م
عادت که خودش به   ایبود  یوابستگ کی ندارد همش  ازبه الن یرا... عشق شیشفتگآ

حال  هیدگر دارد...  ی حال و هوا  شیبرا  یدلدادگ  نی فقط الناز... اما حاال ا گفتی خودش م
 خاص...

 

  ییو به او اعتنا ده یطور شده و مهرداد پا پس کش نی. حاال که ازدیری دلش فرو م الناز
او را دوباره به   دی را از دست بدهد. هر طور شده با رطاهای ام خواهدی . حداقل نمکندینم

 خودش کند مثل قبل...   عیو مط اردیچنگ ب

 

  شی . صدازندی چنگ م یرا دو دست راهنشیپ قهیو  رودی با دلهره به سمتش م  هراسان
 بغض دارد. لرزان است... ناباور است: 
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اون   خوامی ! مرطاها؟یبرات؟! بگو ام امیزن دن نی! بگو من قشنگتر ؟ی _بگو دوستم دار
 ! ی خوای منو م یگیبم مردونه اتونو دوباره بشنوم که م ی صدا

 

. کشدیو به ماهور م ردیگی. اما نگاهش را از عمد از الناز مآوردی به زبان نم یحرف رطاهایام
 . شودیماهور قفل م ری که با چشمان گرد شده و متح

 

  ریدارد ز کندیوار... حس م وانهی خاص و د یطور  افتد،ی قلبش به شدت به تپش م ماهور
  ریو با خجالت سر به ز  آوردی. تاب نم لرزدی. بدنش مشودی آب م  رطاها،یو ُبرنده ام ز ینگاه ت

 .اندازدیم

 

صحنه، کالفه   نی ا دنیبا د اری . سامزندی لبخند محو م ارادهی از خجالت ماهور، ب رطاهایام
 ی رو ی مرد چی . دوست ندارد نگاه هکندیم یظ یو اخم غل کشدیبه صورتش م  یستد

 ... فقط خودش حق دارد و تمام... ی مرد چی ماهور باشد. ه

 

که به ماهور ختم شده... تمام وجودش از حرص و خشم   ردیگی رد نگاهش را م یحرص الناز
 .شودی م ن ی. نفسش سنگفشاردی را محکم بهم م شی . دندان هاردیگی آتش م

 

ماهور،   گذاردی از او بگذرد؟! محال است اجازه دهد!.. نم خواهدی بخاطر ماهور م رطاهایام
 ... دهدی لب به ماهور فوش م ریرا تصاحب کند. ز رطاهایام

 

 :رودی و صداش با حرص باال م فشاردیش را بيشتر م ا قهی
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بهم   دونم،ی ! م؟ی ! تو هنوز منو دوست دار؟ی_عشقم منو نگاه کن و بهم بگو دوستم دار
 بگو! بگو!. 

 

هست که به او... به عشق... به دلش.. به  یهمان دختر نی. اکندینگاهش م  رطاهایام
  دهیرا ناد انتشیاو را ببخشد و خ تواندی کرده. چطور م انتیاعتمادش... بارها و بارها خ

 ... ستین یدنی. گناه الناز بخش ردیبگ

 

. مچ هر دو دست  خوردیاش را نم ی. دگر گول  نازشودی دگر احمق و ساده نم رطاهایام
  ی . از الکندی اش جدا م قهیرا از  شیهاکه دست  ی. در حالفشاردی . محکم مردیگیالناز را م

 : غردیاش، مجفت شده  ی اهدندان

امشب از  نی... همی دلم ُمرد ی امشب تو نیامشب... هم نی _تمومش کن الناز... تو هم
 !. شهیهم ی برا رونیب  کنمی پرتت م م یدلم... از قلبم... از زندگ 

 

 :کشدیم  غیج رطاها،یاز رفتار و کار ام یعصب الناز

 دختر عو...  نیتو هم اقتیل ،یندار اقتی_ل

 

دختر پاک و   نی کند. به ا نیبه ماهور توه گذاردینم  رطاهای حرفش تمام نشده که ام هنوز
و چنان   آوردی از دستانش را باال م یکیکه بارها عشقش را به او ثابت کرده...  ی ایر یب

 ی رو غیمحکم است که الناز با ج  نقدری. ضرب دستش ا زندی م یلیمحکم به صورت الناز س
 : شودیپرت م نیزم

 .ی چسبونی خودته به ماهور م قیکه ال یزی_دفعه آخرت باشه چ 
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و   آوردیو ناباور دستش را باال م  ری. متحکشدی باال م یبه دستش خودش را کم هیبا تک الناز
او را   رطاهایام کندی . اصال باور نمشودی . باورش نمگذاردی م کند،یصورتش که کز کز م ی رو

 ... کندیگرد شده و تر به او نگاه م ی هازده اونم بخاطر ماهور... هنوز خشک زده و با چشم 

 

 :زندی دست م رطاهایام  ی . برابردیصحنه لذت م دنی از د اهورا

  نی ا رید یبود... ول  ی... خوشم اومد ازت... عالیمرد واقع کی   ی !.. حاال شدکال ی !.. بارکال ی_بار
  یهمون روز ،ی زدی اول به خودت م دی با  یول گمی.. معلومه که راست م نه؟!. ،ی رو زد یلیس

 ی! اون روز بهت چادته؟ی!... ؟ی پس گرفتن الناز قبول کرد ی مهرداد را برا شنهادیکه پ
 گفت؟!...
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ژله زده   ی دستش را به موها ی. کالفه و عصبزندی ضرب م نیبا نوک کفشش به زم می ند
 ی... تنها کسقشیدارد. نگران رف یو حال عجيب قراری. بزندی . دلش شور مکندی اش چنگ م

 مثل برادر بوده و هست.    شیکه برا

 

  رونیاز پشت عمارت ب ده ی ترس یکه دختر چرخاندی فرستادن نفسش، نگاهش را م با
  یکه چندبار یر حال. دکندینگاهش م یشتریو با دقت ب کندی م زیرا ر ش ی ها. چشم دی آیم
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عمارت  یبه سمت خروج  مهیو سراس شودیاما با هول و هراس بلند م خوردی م نیزم
 .دودیم

 

. با استرس لب  کشدی. نگاهش را به عماد مشودی م شتری. دلشوره اش بکندیکج م یلب
 :زندیم

 نداره، نزنه چپ و راستمون کنه!  یاهورا حال درست نیپسر. ا  م،ی بر  ای_ب

 

که  شنودی را م ی . ناباورانه حرف هالرزدی از خشم تنش م ستادهیپشت در سالن ا عماد
  ی. حتدیکشیکلمات دارد عذاب م تک تک آن  دنی آن داخل، از شن بارویدخترک ز  داندیم
 را حس کند...  سش یحال خراب و چشمان خ تواندیم

 

و تمام هوش و حواسش آن داخل سالن است.    دهیا نشنر م یند ی از حرف ها  کی  چیه
 : دی گوی و م زندی به شانه اش م ی از رفتار عماد، ضرب محکم یعصب می ند

 ...گیبا تو بودم، م واری د ی _هو

 

و به سمت خودش   ردیگیو گردنش را م اندازدیحرفش تمام نشده که عماد دست م هنوز
گوشش    ری. ز شودی مانع از حرف زدنش م گذارد،یدستش را بر دهانش م  کی . کشدیم
 :غردیم

 خفه شو.  قهیدق کی ! سسسیی _ه
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  خواهدی. مزندی و دست عماد را پس م بردیرا باال م  شیها. دست کندی م یاخم می ند
 زی در همان حال ت شی گوش ها کند،یحرف اهورا سکوت م دنی بزند که با شن یحرف

 ...شودیم

 

. اجازه دهد  دهی نرس انیبه پا شیآمده، باز  شیپ  طی شرا  ن یحاال که با ا خواهدی نم اهورا
 تک تکشان نقشه ها دارد.  ی کس... و برا چیماهور بماند. ه ی برا یکس چیه

 

... شودی که دل چند نفر دگر سوزانده م یطور رساند،یم  انیرا جور دگر به پا  یباز بارن یا
 بهش داده.  ی شنهادیمهرداد چه پ د یمنتظر است تا بگو 

 

. کندی . سکوت مفشاردیهم م  ی رو یجرأت به زبان آوردنش را ندارد. پلک رطاهایام اما
 دل ماهور بار دگر از او بشکند... خواهدی. نمد یو از حماقتش بگو   اردیچطور به زبان ب

 

 :زندیم  یروزی لبخند پ اهورا

طرفش؟!.   ی حق ماهور که تو را بشناسه که چرا اومد نیا ی؟! اووم!. ولرفته  ادتی_انگار 
با الناز بهم   شوینامزد خوادیداده بود اگه م شنهادی . مهرداد بهش پگمی باشه. بازم خودم م

 ... شنهادیبراش انجام بده؟! اون پ یکار ک ی  د یبزنه که دوباره بتونه بهش برسه، با 

 

را دگر ندارد. در حال تا خوردن   ستادنی توان ا شی قلبش در حال سقوط است. پاها  ماهور
  ی پاها ی . روستادهیهنوز همونجا ا  شیبا ته مونده انرژ  یجون و داغون است ول یاست. ب

 لرزان و ناتوانش...
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دو   نیا چهی. بازچرخاندیم رطاهای مهرداد و ام نیو نگاهشو ب  شودیچشمانش گرد م الناز
جمع هم شده.   نیو حاال مضحک ا  دهی نرس چی. به هشودی ده؟!. آه از نهادش بلند منفر ش
 ... خوردی دو مرد بهم م نی. حالش از افشاردی هم م ی را با حرص رو شی هادندان

 

. آن روز اشتباه کرده بود.  خوردی کمرش ُسر م ی  غهیتا ت رطاهایگردن ام ی از رو ی سرد  عرق 
 به الناز بود... دنیرس ی قبول آن شرط برا ش،یحماقت زندگ  نیبزرگتر 

 

 یبه الناز، او را مجبور به کار دن ی مهرداد شوکه شده بود اما وسوسه رس شنهادیاز پ کهن یا با
را شروع   یکرد که در مرامش نبود. اما قبول کرد تا بار دگر کنار الناز باشد. از آن روز که باز

 ... کردی خودش را سرزنش م رفت،ی ماهور م  شی کرد، هربار که پ

 

و پر    نهی. با لحن پر ک کشدی ناباور ماهور م ی رحمشو را به چشما  ی نگاه سرد و ب اهورا
 : دی گوی تمسخر م

به الناز، حاضر شد تو را له    دنیرس ی برا رطاهای. امی به الناز بود   دنی!. تو شرط رس؟ی _تو بود
 ! نه؟!. دم؟یبرات چ ی پاهاش... خوب نقشه ا ریکنه. ز

 

 رطاهای . نگاهش را به امشنودی نم ی زیاما ماهور دگر چ خوردیاهورا تکان م ی ها لب
کند؟! اونم با قلب   یباز طورن یبود. چطور توانسته با او ا  شیزندگ  ی مرد همه نی. ادوزدیم

 ... شی اهای و دل عاشقش!... احساسات و رو
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 نیفرق دارد. ا یلیخ بارن یشکستن ا  نی. اشنودیدگر شکستن دل و قلبش را واضح م  بار
 است...  رانگریشکست نابود کننده است. کشننده و و 

 

از   شیهاب. لزدیری با درد از چشمانش فرو م نباریو ا  سوزاندی بار دگر چشمانش را م اشک
 : دیگو ی اما ناباور و آرام م لرزدی بغض م

 ! من دوست داشتم. من واقعا عاشقت بودم. ؟ی را باهام کرد نکاری_چرا ا 

 

 :د یآی نگران و مضطرب از حال خراب ماهور جلو م رطاهایام

 _ماهور، من...

 

. در آوردیدارد. دست لرزانش را جلو م یکه حس خفگ ی به حد شودیتر م  نی سنگ نفسش
 :کشدی م غیخفه است، ج شی صدا یحال

 وقت!.  چی. هاریاسم منو ن گهی_د

 

. حال ماهور را  کشدی به صورتش م یکالفه دست  اری. سامزندیو هق م هیبلند گر   ی صدا با
 یعصب شتریمرد نامرد... او را ب  نیها و اونم بخاطر ا اشک  نی ا دنی د ی. ولکندیدرک م

 .کندیم

 

 :نالندی. با التماس مشودیاست. حالش خراب م مانی. پشستدیایهمونجا م  رطاهایام

 _باشه، اما بهم اجازه بده...
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وسط   عی و اعتراف به او دهد. سر یشمانیابراز پ ای   ییدلجو ی برا یفرصت خواهدی نم اهورا
 :پردی حرفش م

 خامش کن... ی خوای! حاال که دستت رو شده، بازم م؟یدار ی _چه رو

 

دل   نیا  خواهدی حرفش را بزند. م بارن یهر طور شده ا خوادیاست. م نیخشمگ رطاهایام
 اهورا حرفش را تمام کند: گذارد،ی بخشد. نم امیشکسته را الت

  یغلط کی. خودم یحجل انداخت  ی همه را تو ضتیساکت باش... بسه با افکار مر  یکی_تو  
 ... ماهور، من.. کنمی کردم، هر طورم باشه درستش م

 

  ی همچ خواهدی م دهی. بدتر که شنشودی زده، فکش منقبض م ادیبه سر او فر کهن ی از ا اهورا
 . کندیم   نیو خشمگ وانهیرا درست کند. او را د 

 

نقشه اش را هم خراب شود. حاال که ماهور   ن یاهورا ُمرده باشد که دوباره بذارد ا مگر
  نی نقشه اش است... آخر نی آخر نیآخر را بهش بزند و تمام... ا ریت د ی شکسته با  طورن یا

 ...یباز
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  میطور که در ذهنش ترسمهلکه را تمام کند. همان  نیا  خواهدیخسته شده!.. م اهورا
  چیبه ه دنی فرصت نفس کش  تمام شود و لشیرا باب م یباز نیا  دهی کرده... وقت آن رس

 !... دهی رس انیو لذت بخش... وقت پا یجانی... همان طور هدهدیکس را نم

 

  کی قلبش را نشانه و شل شی و با تموم سنگدل رد یگی م رطاهای اش را به طرف ام اسلحه
  دی که عاشقش هست، با یکس ی هاچشم  ی نفر جلو کی ُمردن  دی گوی . با خود مکندیم
 باشد.  یدنید یلیخ

 

.  افتدی اتفاق م هیثان  کیدر  یکند. همچ  ی حرکت نی کوچکتر کندی فرصت نم ی حت رطاهایام
  یو درد وحشتناک ردیگی . وجودش آتش مشکافدیاش را م  نهیرنگ، س  ییطال  ز،ی آن گلوله ر

 ... کندی تا مغز استخوانش را حس م

 

از   لمیمثل ف شی تموم زندگ  کبارهی. شودی و از درد صورتش مچاله م شودی گرد م چشمانش
 یروح  طی ماهور در آن شرا دنیبا الناز... از د یی. از آشناشودیچشمانش رد م ی جلو

  شی در کوه دربند... آن تولد که مثل ماه با آن لباس و آرا دارشیافتضاحش... د
 ... و تا به امشب... دیدرخشیم

 

بد و   ی را جبران کند. تموم رفتارها ینکرد که همچ دای است که فرصت پ شمانیپ چقدر
تموم تنش   ی تو ی که ببخشش... درد طاقت فرسا دی حداقل به او بگو ایزشتش را... 

و خون از کنار لبش  کندیم ی . سرفه ادی آیباال م شی از گلو  خون کندیو حس م  دیچیپیم
 بکشد...  نفسدگر  تواندی . نمشودی م ری سراز
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ماهور است. تنش سست شده. دستانش   یچهره و چشمان آب ندیبیکه م ی زیچ نی آخر
در بدنش   یجان کندی. حس مخوردی ناتوان تا م شی . پاها افتدیحس کنارش م ی شل و ب

 ندارد و رفته رفته تنش در حال سرد شدن است...

 

ماهور   ریندارد تا خودش را نگهدارد. قامتش در مقابل چشمان گرد شده و متح  یقدرت دگر
به قلب   زند،ی به او م ی لبخند محو  ی... فقط لحظه آخر به سختشودی م نینقش زم

  شهیهم ی و نفسش برا اهیس  دگانشیدر د یدختر... بعد آن همچ نی مهربون و دل پاک ا
 ...  شودی م  دهی بر

 

اشک در    یدگر ندارد. حت دنی نفس کش ی برا ژن ی. اکس زندی خشکش زده. قلبش نم ماهور
  طورن یا رطاهایباور کند که ام خواهد ی . نمشودیخشک شده. باورش نم کبارهیچشمانش  

 افتاده...  نیزم ی رو شی جلو

 

دست اهورا را پس بزند تا خودش   خواهدی . مافتدی و به تقال م دی آیبه خودش م  کبارهی 
خوش رنگش، بهش زل   ی اهنوز با همان چشمان قهوه  رطاهایبرساند. ام  رطاهایرا به ام

 ...خوردی اش تکان نم نهیس ی. حتزندیپلک نم  یزده... حت

 

عشقش...  ...شی . زندگ ردیگیشدت م   شیها  هی... دوباره گردهیوحشت کرده... ترس ماهور
داده... او   بشیکه دلش را شکسته... فر ست یمهم ن شی برا یچینفسش... آنجا افتاده... ه

خودش را به او  خواهدیکدام... فقط م  چی. هست یکدام مهم ن چیگرفته... ه یرا به باز
 کشد...ینفس م ندیبرساند تا بب
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  ر ی. سرشو جلو و ز بردیم. لذت داردی او را سفت نگه م شیاما اهورا بدون توجه به تقالها
 : دی گویم ثانهیخب یرحم چ یگوشش بدجنس، بدون ه

  گهید  نشیبه صورتش بزنم به قلب عشقت زدم. بب نکهیا ی بود که بجا یلی اون س نی_ا
 ... خواست ی که تو را نم  ی! عشقت ُمرد... من کُشتم عشقتو... همونکشهینفس نم

 

  ستاده یمهرداد، حاال ا ی. بلند و ترسناک.... همه شوک شدن... حتخنددی وار م  وانهید اهورا
 . چرخدی و اهورا م  رطاهای جسد ام ن یو نگاهش ناباور ب

 

 :کندیتقال م شتر یو ب زندیاز ته دلش زار م ماهور

 !.ی_ولم کن!. ولم کن عوض

 

تا   شوند یش مسد راه یاما از افراد اهورا، دو نفر دی ای جلو ب خواهدیبا حال ماهور م اریسام
  دواری . انگشتش را تهدکشدیجلو م یاون دو نفر کم نیخودش را از ب  ارینکند. سام یحرکت

 :دهدیبه طرف اهورا تکان م

سرت   ی را رو  نجایا یماهور بنداز ی خراش رو کی ! بخدا  ؟یکنیم یچه غلط  ی_اهورا دار
 .کنمی خراب م

 

ماهور افتاده.  ی برا یاتفاق کهن ی. از ازدیریقلبش فرو م  ر،یت ی صدا  دنی با شن عماد
 : شودیبا هول مانع م می در را باز کند که ند خواهدیم
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 . میبر  ای _عماد، خر نشو ب

 

  ی تر است، حتمهم  یاز هر چ قش ی. جان رفدهیاو را سفت چسب می اما ند کندیتقال م عماد
 ... یمهم تر از جان دخترک چشم آب

 

 بار به طرف... نی. اسلحه اش را اکندیخنده اش را قطع م اهورا
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 : ردیگی به طرف ماهور م بارن ی. اسلحه اش را اکندیاش را قطع مخنده  اهورا

که دوستت   یکنار عشقت... همون یری!. اووم!. م؟ی تو باش ی نفر بعد ی_دوست دار
 نداشت...

 

  ی. اشک درشت و گرمبنددیشمان سوزان را م . آن چندیبی چشمانش از اشک تار م ماهور
. آرام  شودیگونه هاش و از کنار لب لرزانش رد م ی و رو خوردیبسته اش ُسر م ی از پلک ها
 : دیگو یو خفه م

 _بکُش. 
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.  ستی ن بایدگر ز یزندگ  نی ا  یچیاست. ه یمعن  یاو ب ی طاهادبرا  ریبعد ام یزندگ  نیا
  ی هادندان  ی . از الشودی و تند م  نی. نفسش سنگزدیری فرو م  یدلش هر اری... سامیچیه

 :غردیجفت شده اش م

 ! ؟یکنی م یچه غلط ی_دار

 

 : دیگو ی. با هول و ترس خطاب به اهورا مشودیجواب ماهور نم منتظر

 ! با توام اهورا؟! ؟ی _ولش کن لعنت

 

ادش  نجات دهد. افر دی رو با بای جان دخترک ز ترسد ی م اری. سامکندینگاهش نم یحت اهورا
 قهیشق ی بخاطر ماهور که اسلحه رو  اریاشاره اند. اما سام کیو منتظر   روندی جلوتر م یکم

 :زندیاست. به آنها تشر م 

 ...دیعقب... بر  دی_بر 

 

. دستانش لرزان است و عرق کرده.. اما  شودی لرزانش بلند م ی دستا ی وحشت زده رو  الناز
 .زندی . قلبش تند تند مافتادی و م خوردیم ز یکه ل دهیترس نقدریا

 

ندارد. قصد کرده همه را بکشد. حتما او را خواهد کشت. همانطور   یمرد روان درست  نیا
 را راحت کشت... رطاهایکه ام
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هر طور هست   یول دی لرزیم  شی ... پاهادهی طور ترس نی ا شیبار است در زندگ  ن یاول نیا
. مهرداد هر چقدر  زندی را چنگ م شی بازو درنگی . برساندیخودش را به سمت مهرداد م

 . ستیو سنگدل ن رحمی ب نقدریا  یعاطفه باشد ول یب

 

چند   ن یچند قیکند. رف کاریچ  طی شرا نی ا ی االن تو داندی است. نم یکالفه و عصب مهرداد
نکند.   یکار شودی ندارد. اما نم ی ا. رفتنش جلو و آرام کردنش فايده شناسدی ساله اش را م

 اتفاق افتاده... نی است. کشتن در برنامه اشان نبوده اما حاال ا جیو سردرگُم و گ داندینم

 

 ی. کاش کارکردی را قبل آمدن اهورا درست م یو همچ زدی حرف م اریکاش زودتر با سام 
 و نفرت از گذشته... نهیک  کی د دست به قتل بزند. اونم بخاطر طور نخوا  نیتا اهورا ا  کردیم

 

که  کشدیکه عرق کرده م  شیشان ی به پ یو دست فرستدی م رونیشده اش را ب  نیسنگ نفس
او را پسش   کندی . قصد مشودی حلقه م شی و لرزان الناز دور بازو فی همان لحظه دست ظر

 بزند. 

 

 ی که با رگه ها ی. عسلشودی م سشی و خ یلحظه چشمانش قفل چشمان عسل کی  اما
دختر   نی رنگ چشمانش را قشنگتر کرده. چرا تا حاال متوجه نشده ا ن ی شده. ا  یسبز قاط

 ..ییبا یرنگ چشمانش خاص است. چه خوش رنگ... چه رنگ ز

 

ال به او  که تا حا  یحس کیدارد.  یبی. حال عجدهی م یفیدرونش اون را تکان خف یزیچ
چهارشانه  کلی ه نیندارد. با ا یارتباط چشم اش را قطع کند اما توان  خواهدی مبتال نشده. م

 کند...  یکار تواند ی نم دهی و ورز
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  دی لحظه چه مرگش شده؟! چرا با کی  داندی. نمردیگی چشم از چشمانش م یسخت به
تو چت شده پسر؟ چت شده مهرداد  زندیم بی ها شود. به خودش نهچشم   نیمغلوب ا

 است... بکاریهمان الناز فر نیا

 

.  شودی اش مانع م دهی او را پس بزند اما تن لرزان و صورت رنگ پر کندی دگر قصد م بار
 ...سوزدی دلش به حال او م

 

به  کهن ی. با ازدیری و آرام آرام اشک م چسباند یمهرداد م ی حرف به بازو ی صورتش را ب الناز
 ندارم...  یبه او حس کندیندارد. با خودش تکرار م  یدختر حس نیا

 

 کندیفکر م  آورد،ی سرش را باال م ری . الناز متحکشدی م رونیدستش را ب ارادهی و ب آرام
 ی کند. اما مهرداد برخالف انتظار الناز، سرش را رو ر یتحق ا یاالنست که او را از خود دور کند 

 .کندیالناز حلقه م و دستش دور تن گذاردیاغوشش م

 

که چشمش به   رودیاز لبه اش کنار م یکم راهنشیبا چنگ زدن پ کندی م تیحس امن الناز
کرده. الناز  زانی و به گردنش آو ده ی . همان است که خودش خرافتادیگردنبند مهرداد م

 باشد... ی دی هنوز ام دی . شاکندی پوستش حس م ری ز یحس خوب

 

اما با   کشدی و انتظار مرگ را م ستادیا  رطاهایام یقدم  کی منتظر مرگ است در  ماهور
 :کندی. آرام زمزمه م کندیاهورا چشمانش را متعجب باز م  ی صدا
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. اما قبل  ی تاوان پس بد د یهنوز با ،یریمی . تو نمذارمی ! آرزوشو به دلت م؟ی_منتظر مرگ 
 .کشمیم هاتچشم  ی رفتنت تموم عشق هات را دونه دونه جلو 

 

دارد. قلب  یاز استرس... از ترس... از وحشت... حال خراب لرزدیتنش دوباره م  ماهور
قبل   شود ی را ندارد. اما متوجه حرف اهورا نم گه یاتفاق دردناک د ک ی تحمل  نشیغمگ

 او را کجا ببرد؟! مگر چند تا  دارد؟!  خواهدی رفتنش؟! مگر م

 

  شتریب ی تقال  اری. سامکشدیپشت بند حرفش ماهور را با خود به طرف در سالن م  اهورا
 :کندیم

 منو... منو نگاه کن! نی_اهورااا!. با توام؟! بب 

 

را خراب کرده.   یمرد کنار ماهور همچ نیبودن ا  د ی گو ی. اهورا با خود مزندی نعره م اریسام
 وقت... چی کنار ماهور باشد. ه دی پس نبا

 

ها گفته، را شروع کنن. اسلحه  تا نقشه اش را که قبل آمدن به آن  کندیافرادش اشاره م به
 : ردیگیم اری اش را به طرف سام

 ... دی!... نبای کردیکارم دخالت م ی تو دی !... نبای _نفر بعد تو
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که چند   چرخاندی و افرادش م  اریسام  نیکه نگاهش ب ی. در حالدهدی تکان م یسر  اهورا
 : دهدی. همان طور که خواسته بود. ادامه ماندستادهی که عقب رفتند و کنار در سالن ا ینفر

 ی که تو یمن با کس  یدونیخطأ کردن!... اما خب م نجوری!... از تو بعيد بود ای _اشتباه کرد
 . یتا بدون گمیبرات م ست،ی!. اما مهم ن ی! فکر نکنم بدونکنم؟ی م کاریکارم دخالت کنه، چ

 

 :دهدیو ادامه م کندی سرش به ماهور اشاره م با

  ،ی عاشقش شد دمی ! اونم با من؟! شا؟یدردسر بنداز ی ارزش شو داشت خودتو تو نی_ا
 اووم؟!  

 

... همه کار...  کندی اطر داشتنش همه کار م. بخدوزدیتعلل به ماهور م  ینگاهش را ب  اریسام
 : دهدی تکان م یسر

  ی. پکنمی م یدارم براش چه کار دونستمیبرام ارزش داره که م قدرن ینه ماهور... ا نی_ا
مرد مردونه باهم    ایکه بهش دارم، شک نکن... ب ی و به عالقه ا   دمیرو به جون خر یهمچ

 ی... حتکنمیم  تی. من راضستیبه بحث و دعوا ن اج ی. من و تو فقط!... احتمیحرف بزن
 . دمیبهت م ،ی خواب  مو یاگه تموم زندگ 

 

  شمانی. پ گذارندی آرام کردن اهورا، اما افرادش نم  ی برا دی ا یجلو ب یقدم خواهدی م اریسام
لحة استفاده  ده مرد مس نیمقابله با ا ی برا یشتری چهار نفر از نفرات ب  نیا  ی است چرا بجا
 نکرده است.  
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 اری. مطمئن بود سامستدیای م اری از سام ادیز ی چند قدم به در سالن با فاصله کم اهورا
. پس درست حدس زده... زمزمه وار چند بار با خودش تموم  دهدی به او م ی جواب نیهمچن

 . کندی رو تکرار م مویزندگ 

 

در  ی. ولزندی خشم تموم تنش را آتش م کبارهیماهور حذف شود.  یاز زندگ  دی مرد با نیا
 :دهدی ظاهر نشان نم

 بده، ماهور مال تو... توی_خوبه! قبول!.. تموم زندگ 

 

نهفته  ی دی حرف چه فکر پل نی پشت ا  داندینم یلحنش خاص و ترسناک است. کس  اهورا
 جمله ندارد...  نیبه ا یحس خوب لرزد،یاست. ماهور دلش م 

 

 ی رو یبزرگ  ی . لبخندروندی. افراد اهورا کنار مشودی حرف خوشحال م ن یا  دنی از شن اریسام
 :زندی لب م رود،ی که قدم به قدم جلو م ی. با ذوق در حالندیشی م شیهالب

و هر   ال یامشب شرکت، خونه، باغ، و نی هم لمیبه وک  زنم یدارم مال تو. اصال زنگ م ی_هر چ
 .زنمی پول دارم را به نامت م یچ

 

نفر   هی. انگار تواندیاز من بگذر اما نم د یرا فاصله بدهد و بگو  شیهالب  خواهدی م ماهور
  زدیریصدا اشک م یو آرام ب  شودی م سیرا بهم دوخته... دوباره چشمانش خ شیهالب

خارج   شی خفه و لرزان از لب ها شیو جون کندن هست. صدا  یاما باالخره به هر سخت
 : شودیم

 نکن. ی_من دوستت ندارم، بخاطر من کار
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. کشدیم  رطاهای کند تا جانش را نجات دهد. نگاهش را به جسد ام  دشی ناام خواهدیم
. دوباره قلبش  ختهیکف سالن ر  ی رو ختهیکه از لبش فرو ر یچشمانش هنوز باز است. خون

 درد وحشتناک... کی .  دیآیرا به درد م

 

  شیرا به شانه ها ایغم دن نی ترشب دردناک نیا  ی . تودهدی تهوع بهش دست م حالت
قلب مثل اولش    نیبندش بزند بازهم ا  یقلبش را پاره پاره کرده که با هر چ ی. غمدهیکش
 شده...  ریعمر از غم و غصه پ کی. انگار اندازه شودینم

 

 :زندیناباور و دلخور لب م اریسام

برات انجام  ادیاز دستم بر ب یو هر کار ینگو ماهور من... تو مال من زم،ی حرفمو عز  نی_نگو ا 
دختر   کی نکن. حاال هم اشکاتو پاک کن مثل  هی گر گهی. قربون اون چشمات برم د دمیم

 حرف گوش کن...

 

 ی لبخند یو از خوشحال رفتیمرد، دلش ضعف م  ن یمحبت ا   دنیدگر بود از شن یدختر هر
. اما کردیاو را دوست دارد، نگاه م  طورن یمرد که ا ن یشق به ا. با عزدیصورتش م  ی به پهنا

 ...شودیاضافه م  شی هابه زخم ی . دردکردی مرد عاشق او را ناراحت م  نی ا دنی و د  دنیشن

 

 گويد: مي  عیشود، سر  شتریها ب نی از بحث ب خواهدیو نم گذاردی نم اهورا

  ی . عشقت پایسی وا یهمه چ ی پا د یکه با نهیاز عاشقش شدن ا  یبخش  کی  یدونی_م
تو   ی . اما برای سایوا  دی . تو هم بادیهاش دمرگ عشقش رو به چشم  ی. حتستادی وا یهمچ
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. منم تموم  ی دی م تویتموم زندگ  یچون خودت گفت یناراحت باش دی برعکس، پس نبا
 به روش خودم...  یول رم یگی ازت م تویزندگ 

 

  نیمرد... گذشته اش ا نیا یرحمی اسلحه به طرف خودش، خشک زده از ب دن یبا د  اریسام
او را آرام   یچ ی... هدهی د بیکه روح و روانش آس یمار یکرده... ب لی تبد یروان ماریمرد را به ب

 ...دشی و پل فیجز افکار کث کندینم

 

  اریامس یشون یلمس کند تا صاف وسط پ کیشل ی زبونک اسلحة اش را برا  کهن یقبل ا  اهورا
چه   یمرد روان نی ا زندیو حدس م کندی حس خطر م اری. همون فرد وفادار به سامندیبنش

 قصدي دارد. 

 

را بشکافد.   اریسام یشونیپ ریت کهن ی. قبل ا رساندیم  سشیبا دو خودش را به رئ  مهیسراس
 .کندیپرت م نیزم ی او را همراه خودش رو شودی او م یی سپر بال 

 

شکستنش فضا را با   ی و صدا خوردی م یمتیرنگ به گلدان بزرگ و ق ییو طال  زیر  گلوله
 .شودی بغل مهرداد پر م ی ماهور و الناز که تو دهی ترس غیج

 

. دو  چسبدیاهورا برود. اما الناز او را سفت م شیتا پ  کندیالناز را از خودش دور م مهرداد،
است. مظلوم و پر التماس   ده یو ترسبغض دارد. لرزان  شی با همان تن لرزان... صدا یدست

 : دیگو یم

 ...کنمی _نرو، خواهش م
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. کشدی الناز م ی . نگاهش را به چشماشودی م یکجوریالناز  یدلش از نگران  اریسام
  نیدختر را که ا نی . باور کند استیدر کار ن ی و ُحقه ا بیدارد، فر  یالتماسش رنگ واقع 

 برندارد؟!..  یتا قدم کندی گونه با صداش و نگاهش التماسش م

 

انجام داده، االن باور کردنش سخت است   ی خودش کارها ی جلو یاست. وقت جیگ  داندینم
هست خودش را  یقیبه هر طر خواهدی دوباره م ستیدگر ن رطاهای حاال که ام دمی و شا

دختر عاشق پول   نی باشد، ا تواند ی م  یچ نیجز ا  یغالب کند و به ملک و اموال برسد. آر
 است نه صاحب آن پول؟!.. 

 

  د یدر مورد رفتار الناز هم فکر کند اما االن با تواندی بعدها هم م زندی را پس م افکارش
 را خرابتر نکرده... یهمچ نی از ا شتری. تا بردیاهورا را بگ ی جلو

 

 : شودیم   شتریهاش ب هیاو را پس بزند اما الناز شدت گر خواهدیم

همه منو بکشه. تو رو هم   خوادیاهورا م نی. ا ترسمیکنم. من م ی_توروخدا نرو. خواهش م
 .کشهیم
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. شودی مرگش شده؟!. سردرگم م هیدختر واقعا   نی. اکندی م ریآخرش او را متح جمله
دختر را   ن ی ا ایبرود   داندی. نمماندی ثابت م ی لحظه ا ی برا شیرد اشک ها  ی نگاهش رو

 :کشدیم ی که دارد. کالفه پوف بلند  یآرام کند. از حال

 . شناسمی آدمو م نی من ا شه، ی_اگه نرم بدتر م

 

 کر... کی شل اری رو کُشت. االنم به سام رطاهای ام ی دی_نه نه توروخدا، نرو. د

 

و دو   کشدی م ی دلخراش و بلند غی. جکندی پشت سرهم او را وحشت زده م  کیشل ی صدا
همانجا مات   شود،یترس و وحشت به مهرداد هم منتقل م نی. ا چسبدی مهرداد را م یدست

 ...چرخدیم  اریاهورا و سام نی و مبهوت نگاهش ب

 

و   تینشد. عصبا اریسام  ی کرده و سپر بال  یکار  نیاون مرد همچن ندیبی م یوقت اهورا
شود. ماهور را با خشم به سمت در   شتریب یریدرگ   کهن ی و قبل ا شودیخشمش فوران تر م 

 .کشاندی سالن م

 

مقابله با اون سه مرد... آن سه مرد با   ی . براستادنی نفر از افرادش هنوز همونجا ا چند
انجام   سشانی رئ ی برا یکار تواند ی اند، نم ستاده ی ا فیکه آن پنج نفر دارند و به رد  شیآرا

 ها هستند...از آن  یاند و منتظر حرکت ستادهیها ادهند. فقط شوکه روبرو آن 
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به  یمانع او شود. بدون معطل  تواندی نم چکسیکار را تمام کند. ه  تواندی حال م اهورا
. با حرص و نفرت  کندی نگاهش م رهیوق زده، خ ی ها افتاده و با چشم  ن یزم ی که رو اریسام

 .کندی م ک یدوباره شل

 

مرد را  آن  ی پهلو ،ییو طال  زی. آن گلوله ر کشدی خودش را باالتر م ار،ی فرد وفادار سام آن
  سشی رئ ی برا یریقدم درگ  گذاردی و نم ده یچی. حال درد است که در بدنش پ شکافدیم

 بردارد... 

 

از دستش در برود، دوباره به او   اریسام خواهدی. اهورا نم زندی م نیزم  ی قلتي رو اریسام
را  اری. درد تموم وجود سامکندی اثبات م اریبار گلوله به شکمش سام ن یو ا کندی م ک یشل
 .شودی . ناله مردانه اش از درد از دهانش خارج مردیگیم

 

 ی و ناله  شی بار هم به ران پا  نی. اکندی م کی را شل ی بعد ری و ت دهدیبه او فرصت نم اهورا
ش بلندتر است. درد تموم تنش را فرا گرفته. صورتش از درد و خشم کبود شده و  از درد

 عرق کرده!.

 

  یکار تواندی نم اری االن سام داندی نتوانسته بود به هدف بزند اما خوب م کهن ی با ا اهورا
 کند.  یرا عمل شی تا هدف بعد  رفتی هر چه زود از آنجا م دیماندن نبود با  ی برا یکند. وقت

 

 : دیگو ی وار م دی که دارد، قبل خروج اهورا، پر خشم و تهد یدر همان حال اریسام



 نگاه آلوده به عشق 

 
489 

 

که به ماهور داده بودم.  یبه کارت نداشتم فقط فقط بخاطر قول یکار ی دی_اهورا... اگه د
 که دستم بهت برسه. از اون روز بترس... بترس اهورا...  یبه روز ی وااا یول

 

 در را باز کند. کهن ی. قبل از اکندی نم ییاعتنا. داندیم یاو را پوچ خال دیتهد  اهورا

 

. با  رسدیماهور، قلبش از ترس و وحشت به جنون م غیو ج  کیشل ی صدا  دنی با شن عماد
 : افتدیبه تقال م شتریخشم ب

 برم تو.  دی ماهور رو؟! با  غیج  ی صدا ی شنوی. مگه نمی_برو کنار لعنت

 

و او را سفت تر   کندی درد را تحمل م می ند یتا او را رها کند. ول زندیمشت م می به ند عماد
 : فتدیب شیبرا  یاتفاق خواهدی داخل شود، نم گذاردی. بخاطر خودش نمدهیچسب

 .ی_مگه ُمرده باشم بذارم بر

 

پشت سر هم...   ی ها  کیشل ی ... با صدا ی قدرت مساو  کی دو در حال جدال هستند. با  هر
که پخش   زندی را پس م می به تنش نشسته، ند  کبارهیکه   یتعماد وحشت زده و با قدر

 .شودی م نیزم

 

. مات و  ندیبی در م ی . که شوکه زده اهورا و ماهور را جلوکندیدر سالن را باز م شتابان
. غم و  ماندی چشمان ماهور ثابت م ی . روشودی هر دو رد و بدل م ن یمبهوت نگاهش ب

 کهی ت کهیو قلبش ت کشدی را به آتش مچشمانش هست، وجود عماد  ی که تو ی درد
 . شودیم
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 :غردیم  شیهادندان  ی عماد از ال دنی از د اهورا

 !  ؟ی اومد ر ید  دن،ی رس نجایا ی شد برا  ی_خواب و خوراکت ماهور بود، چ

 

. عماد کوبد ی طعنه اش با همان دستش که اسلحه دارد، محکم به صورت عماد م پشت
است. نگاهش   شتریدرد وجودش ب یوقت کندیرا حس نم ی اما درد شودی صورتش کج م

 هنوز مات ماهور است.

 

 :زندی را چنگ م شی موها بارن یا اهورا

 . یکه حض کن ارمیاز روزگارت در ب ی! دمار ؟یچونیپی ! منو م؟یزنی _منو دور م
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  یزیاز درد جسمش است که چ شتر ی. درد قلبش بکندیاحساس نم ی باز هم درد عماد
  ر ی. آره دخوردی آرام اشک از چشمانش ُسر م یلی. خشودی بفهمد. چشمانش پر از اشک م

 ...  شهیاز هم  رتریاومده... د
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... ستیحال خراب و داغون... ماهور او ن نی... با اروح ی سرد و ب ی هاچشم  نی دختر با ا نیا
و با   لرزدیم  شیهاُمرده متحرک... لب کی مثل  کشدیانگار که نم یول کشدیدارد نفس م

 : دی گویبغض مردونه اش م 

 اومدم. ببخش عماد تو...  ری _ببخشم که د

 

!  زند؟یحرف را م نی چرا ا فهمدی ... نمفهمدیمرد را نم نی . حال اردیگی نگاه ازش م ماهور
مهم   شی هم  برا شناسد،یو اهورا او را م  نجاستی اما حاال چرا ا شدیقبال اگه بود کنجکاو م

 ... ستیمهم ن  یچی. دگر هستین

 

و اون   رطاهایهم مثل ام نیحرف زدن... ا نی... از اخوردی نگاه بهم م نی باز حالش از ا اهورا
ها را با حرص  چنگش هست. آن  ی عماد هنوز تو ی . موهاستین ش یب یاحمق اریسام

 :کندی از افرادش پرتش م یکی بغل  ی و تو کشدی م  یشتریب

 داره؟!  یکنم گه خوردن اضافه، چه حال شی. تا حالنی اری رو ب یعوض نی_ا

 

 :رودی هراسان جلو م شود،ی اهورا بلند م دنی با د می ند

 _آقا دار...

 

تمام حرصش را سر او   قش،یرف  ی و التماسش برا می ند دن یاست که با د  یعصب نقدریا اهورا
 . شودیبلند م می آخ ند  ی . که صدازندیاش م قهی. چنان با همان اسلحه به شقکندی م ادهیپ



 نگاه آلوده به عشق 

 
492 

 

 

. تله خوران  ندیبی و تار م اهیضعف کرده و چشمان س  میاست که ند  نقدریضرب ا  شدت
گونه اش   ی که روان شده رو ی . خونستدیای م شی پاها  ی رو یو به سخت رودیعقب م یکم

 . کندیرا حس م

 

  ی شئ رو  کی . مثل کشدیم نش یو ماهور را تا ماش دهدی او را با همان حال هل م اهورا،
و با سرعت از آن عمارت خارج   ندیشی . با عجله پشت رول مکندیعقب  پرتش م یصندل

 .  شودیم

 

. عماد حال  بردیم  ینی. او را کشون کشون تا ماشردیگی عماد را از پشت م ی هر دو بازو مرد
 ی تقالها دنی با د ی گری... فرد درسد ی نم کلی اما زورش به آن مرد درشت و ه کندیتقال م

. تموم افراد اهورا با سرعت به  کندی پرت م نیو او را به زور داخل ماش دی آی عماد جلو م
 ...روندی م سشانیدنبال رئ

 

  هان یدنبال آن ماش ند،یشیهست و با همان حال خرابش پشت رول م  یبه هر سخت می ند
اما جان   ندیبی و چشمانش تار م رودی م جی. سرش گزندی . قلبش از ترس تند تند مرودیم
 ...زندیاز جان خودش هم باارزش تر است. قلبش از ترس تند تند م قشیرف

 

ماهور   ی که برا ی نقشه ا نیو ذهنش به اول  زندی با رفتن اهورا، الناز را پس م مهرداد
  شی به موها یکند. چنگ ی همان کار را عمل خواهد ی . نکنه اهورا مرودی بود، م دهیکش

 : گرداندی ران سرش را به طرف او برم. نگ شودی آخ الناز بلند م  ی که صدا زندیم

 دختر؟!  ی شد ی_چ
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با   یشکمش گذاشته. به سخت  ی . دو دستش را روکندی دلش حس م  ریز یدرد عجيب الناز
 :زندی لب م ،ی شده ا   نینفس سنگ

 . رمیمیفقط دارم م دونمی_نم

 

 :کندی . مهرداد هول مرودی به هوا م غش یحرفش تمام نشده بود که ج هنوز

 چت شد؟!   گمی_با توام م

 

. شودیم  شتریشکمش ب هیدر ناح یاز درد نا ندارد حرف بزند و هر لحظه درد عجيب الناز
و   رودی. به حالت دو به سمت در سالن مکندیدستانش بلند م ی که حال الناز را رو اریسام

 ... رودیم  مارستانیو با سرعت به سمت ب رساندیم  نشیالناز را به ماش

 

  شی را بسته. همان طور خون از شکم و پا شی. پلک هادیچیپیاز درد به خودش م دمهردا
 .  شودیشده. هر لحظه قدرت و تحمل بدنش از درد دارد، تمام م ری سراز

 

 : دی گوی نگران م کشد،ی م سشی دستش به سمت رئ ی وفادار خودش را رو مرد

 _آقا... آقا... 

 

به اورژانس زنگ بزند. جان   شود، ی رد مجبور مجواب او را بدهد. م یندارد حت  ی نا اریسام
 هر طور شود او را نجات دهد... دیدر خطر است با  سشیرئ
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  * * * * 

 

سوزانده   رطاها، ی . هنوز وجودش داشت از غم از دست دادن امدیلرزیهنوز تنش م  ماهور
 ... ختیریصدا اشک م ی. آرام و ب آمدی لحظه اشکش بند نم کی ش یها. چشم شدیم

 

  ی سال و سه ماه برا کیاو کم نبود...  ی بود... برا شی زندگ  ی سال و سه ماه تو ک ی  رطاهایام
 وقت...  چینداشت... ه یوقت تموم  چیبود که ه ی هااو انگار روزها و شب 

 

روبرو شدنش... حرف هاش و رفتارش تا به  نیکافه... اول ی جلو  دنشی بار د نیاول از
خاطراتش از   یادآوریش زنده شدن و بار دگر وجودش از ذهن ی امشب... همه و همه تو

 درد آتش گرفت...

 

شده بود...   کسانیاو را بدجور سوزنده بود... بدجور نابودش کرده بود که با خاک  اهورا
 نداشت... بجز سوختن...  یدرمان چ یبه وجودش داده بود که ه ی درد

 

 ی . براکردی را حس نم یچیه ش یبجز نفس نفس زدن عصب رفتیکه اهورا م یمسافت یط
 چشمانش را بسته بود تا با او چشم در چشم نشود... نیهم

 

 :شنودی را م شیصدا  ن،یتوقف ماش  با
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 شو!  ادهی_پ

 

که در آن هستن. دوباره ترس و   ی جا دنی. با دکندی را باز م شی هالرزان پلک  ماهور
 کابوس وحشتناک تمام شود...  نیا  ستیقرار ن. انگار لرزاندیوحشت تموم تنش را م

 آلوده به عشق: نگاه
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. دنشیاز ترس بردی. لذت مکندی . در طرف ماهور را با شدت باز مشودیم  ادهیزودتر پ اهورا
 : کندیزمزمه م یآرام  یبا لحن ترسناک برد،ی سرشو جلو م

 . نی نفر رو بندازمت پا ک ی   نجایاز ا خوامیم  ، یشینم ادهی_چرا پ

 

تر شده... اهورا دستشو که ترسناک شهیمرد از هم نی. اخوردی م یدلش از ترس تکان ماهور
 ی حرکت ماهور لبخند نی. اهورا از ارودیعقب م  یاراده کم ی. ببردیبطرف ماهور جلو م 

 :دی گوی . مکشدی . عقب مزندیم

 . نیپا ای_گمشو ب
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.  شودیم اده یو پ کشدی جلو م  ی. تن لرزانش را کمخوردی م یبلندش تکان ی از صدا ماهور
جلوتر برود را   نکهی. جرات اترساند ی م یاز هر چ  شتریو خفوناک او را ب ک یتار  ابانیب نیا

 .  ستادهیا یسستش همونجا به سخت ی پاها ی ندارد. رو

 

را گرفتن. او را  شیکه دو بازو  ی. آن دو مرد در حالارن یتا عماد را ب کندی اشاره م اهورا
 .کننی پرت م نیزم ی اهورا رو  ی پا ی جلو

 

هاش چشم  ی . ترس و وحشت تواندازدی به ماهور م  یو نگاه بردیسرش را باال م  عماد
 ی که کفش مردونه ا کشدی خودش را باال م یدو دست کم ی . روکندیم  ییواضح خودنما

 بخورد: یه مانع او شده تا تکانک  کندیپشت گردنش حس م

 _تکون نخور! 

 

 : شودیاهورا بلند م ی کند که صدا یکار خواهدیم

فکر   ای! ؟ یخوری چه گه م یبغل دستم دار الغوزی  ی احمقم که نفهم تو قدرن ی ا ی _فکر کرد
 ! فهمه؟ی نم یچیه یچکیه  یهر گه بخور ی کرد

 

 :زندی سرش را چنگ م ی . موهاندیشی عماد م ی پا جلو ی رو رودی جلو م اهورا

 ،ی خانواده نشم، هم دختر و هم پول... اما اشتباه کرد نیچرا داماد ا ی_با خودت گفت
 .ستیدر کار ن یدختر
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 :کندیسر به ماهور اشاره م با

بشه.   دهیکه نفسش بر  ییجاک ی بفرستشم  گهی د ساعتک ی قراره تا   ،ینیبیکه م ی_اون
همون شب اول طاقت   ی د ید د یو هر شبش پر درده... شا که قراره بره هر روز ییاونجا

... برو سراغش البته اگه تو هم  رونی ب ادیو ُمرد. اگه زنده موند و تونست از اونجا ب اوردین
 ! ش؟ی! اوووم، فکر نکنم تو هم بخواخوره؟یپاره به دردت م کی تدختر  کی . ی زنده موند

 

با همان شرايطي   شودی . دستش مشت مدی آیاهورا نفسش بند م ییاز شنيدن حرفا  عماد
 :زندیبه صورت اهورا م یکه دارد مشت محکم

 مرد؟!  یاسمتو گذاشت رت، یغی_ب

 

لبش او را به جنون  ی . حس خون رو شودی از ضرب دست عماد، سرش کج م اهورا
. چندبار و  کوبدی م نیو محکم صورتش را به زم زندی عماد را چنگ م ی . موهاکشدیم
 حذف شود. د یپسر هم با  نیوار... ا وانهید

 

 : غردیجفت شده اش م ی دندانا ی همان حال با خشم از ال در

. تو هم  یس یوا  یهمچ ی پا دیکه با  نهیبخش از عاشقش شدن ا کی گفتم  یکی _قبل تو به 
 ... یعاشق

 

 : دهدیترسناک ادامه م کند،ی صورت پر خون عماد خم م  ی سرش را تو اهورا

 . یسیعشقت وا  ی پا دی _با
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  شی لگد محکم به پهلو نی. اول کندیو به افرادش اشاره م شودی بند حرفش بلند م پشت
 عیسر  یلی. خون خخوردیاش م نهیبه قفسه س ی که لگد بعد  د یآی . نفسش بند مخوردیم

 .دودی م رونیاز دهانش با َپرش ب 

 

نفس بکشد و او را به باد کتک گرفته اند.   یکه حت دهندی اهورا به عماد فرصت نم افراد
 ... زننی... مزننی فقط م

 

 : ستدیای کنار ماهور م رودیبا لذت عقب م  اهورا

  یول گرفتی . از من پول مکردی . واسه من کار ماره ی_استخدامش کردم آمارتو تو رو برام ب
 تونهینم  گهیکه عاشقت شده بود؟!. اما االن د  ی جادو کرد نمی. اکردی انگار واسه تو کار م

 وقت...  چیکار کنه... ه ی ا گهی د یواسه کس

 

 باشد... گری نفر د کینظارگر مرگ   دی با شودیباورش نم زند،ی لحظه خشکش م کی  ماهور

 

حلقه  دنی . با دشودیم  اده یپ عیو سر  کندیمتوقف م  نایماش هیرا کنار بق نی ماش می ند
. با عجله به سمت اهورا جلو  زننیکه دور عماد جمع شدن و دارن او را کتک م ی مردها

 :رودیم

 ولش کنن. نی _آقا توروخدا بگ
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 : ردیبگ باردیکه خون از سر و صورتش م ی چشم از عماد خواهدی نم اهورا

. تو  دهیکرده. االنم داره جواب پس م ی من خرم؟! گه خورد ی فکر کرد ی فرض کرد   ی_منو چ
تا عمر داره   کنمیم یگذرم. کار یازش نم یکه خطا کنه به راحت یمن از کس یدونیکه م

 نداره.  ادشی

 

 : افتدی به التماس م  ترسدی م می ند

 ولش کن!.  ن ی. غلط کرده!. گه خورده!. بگکنهینم  نکاریاز ا  گهی_آقا د 

 

 :زنهی داد م کبارهی اهورا

 .  دیرهاش کن _بسه، 

 

به سمت عماد برود که اهورا  خواهد ی که اهورا به حرفش کرده. م شودی خوشحال م می ند
 :ردیگی مچ دستش را م

 _کجا؟!  

 

 :زندیم ی با بهت لبخند  می ند

 . قمیرف شی برم پ خوامی _آقا م

 

 .ششی_صبر کن، رهاش کنم بعد برو پ
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 : دی گوی شده که اهورا به افرادش م  جیگ می ند

 . دیپرواز کنه. رهاش کن خواهدی_م

 

ندارد تا لبه  یاریچشمانش، عماد رو که انگار هوش ی . جلوترسدیاز جمله اش م  می ند
 .  شودی م یکی با پرت شدن عماد  می بلند ند  ی . نه کشنی پرتگاه م

 

  رساندیم دو خودش را به لبه . با زندی و آتش م لرزند ی نعره اش تموم وجودش را م می ند
. اشک از  ندیبی نم یچیه یک یدر آن تار یپرت شده. حت نیشده بود. عماد به پا  ریاما د

 :زندیو با تموم وجودش نعره م  شودی م ری چشمان مردانه اش سراز

 _عمااااااااد... 

 

 102#پارت_

 

 

  نیچند قیکه رف شودی. باور نمزندی و بازهم نعره م کشدی خودش را جلوتر م یکم می ند
 کند. یهاش ُمرد و او نتونست کارچشم  ی چند ساله اش جلو

 

وار... چندبار... انتظار   وانهی. دزندی م شی بازهم صدا شودی م شتری ب  شیهااشک  شدت
 را بشنود و جواب دهد... شی معجزه دارد که صدا
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لب  ری. ززندی لش چنگ مبه د شتریب هیهر ثان ی دی. ناامشنودینم  ی صدا چ یاو ه اما
  ی چه خبره است؟! ا اریسام ی که خونه  گفتیکاش بهش نم ی ا کردیخودش را سرزنش م 

 . اشتباه کرده... اشتباه... کردی ماجرا را ازش پنهون م قتیو حق شدی کاش الل م

 

. اما  کوبدی م ن یهاش را با حرص و خشم به زم. مشت شودی هق مردانه اش بلند م هق
 .کندیم یدر ذهنش او را وادار به کار  یزی و چ شودی حرکت م یب کبارهی

 

  گرددیم ی. دنبال راه چرخاندی. نگاهش را هراسان و آشفته م شودیبلند م شی از جا کبارهی
 هنوز زنده باشد... دی تا خودش را به عماد برساند. شا

 

  ن یچطور از ا داندی است و نم جیکند. اما گ دایپ یتا راه رودی و اون ور م ورن یا  مهیسراس
  یدرشت  ی تمرکز داشته باشد. عرق ها یتا کم کندی نم شیار یبرود. مغزش  نی پرتگاه پا

 کند...  یو ترس دارد که نتواند کار زندی نشسته... قلبش به شدت تند م شیشانیپ ی رو

 

  ردیگیها م... سخت است اما از سنگ نی تا بتواند برود اون پا کندیم  دایرا پ یراه باالخره
لب چند بار   ری عماد زنده باشد. ز کندی. در دلش دعا مکشدی م نیخودش را پا یو به سخت

 ... کندیعماد تحمل کن، پسر اومدم رو زمزمه م 
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  ستادنی توان ا  شی. پاهاشودی و خفه است. تنش سست م نیسنگ  شینفس ها  ماهور
. تحملش تمام شده. به اندازه  شود یآوار م نیزم ی رو  نی و همونجا کنار ماش لرزدیدارد. من

 ...چیاز ماهور نمانده...  ه یچیو نابود شده. دگر ه یروح و روانش زخم یکاف

 

بود. خاطره آن روز در ذهنش زنده   دهیخر  یبستن  ش یکه برا بردی او را به آن روز م ذهنش
را  یتا آن بستن زندی موتور نشسته و خود عماد دارد کلک م ی رو ابان ی. کنار خشودیم

 بخوردش بدهد...

 

است و بعد   هیخنده دردناک و سوزان... اما فقط چند ثان کی . افتدی به خنده م کبارهی
 ...شودیاش هر لحظه بلندتر م هیگر شیبا درد... صدا ی ا هی. گر دهدیم  هیرا به گر  شیجا

 

  شیبرا  نی ماهور ندارد. ا ،یمجنون چی . هستین یمرد عاشق  چینظارگر است. حال ه اهورا
 . ترسناک و وحشتناک...زندی وار قهقه م وانهیدارد. د یخوشحال ی جا

 

.  بردیاز شکستنش، حال خرابش، لذت م ش،ی ها هی. از حالش، گر گرددیطرف ماهور بر م  به
 : دیگو یم  دهی بر  دهیبا خنده بر 

... یقبل فوت شد... االن فقط خود، خودت ی ا ... پدرت هم هفتهیرو ندار یکس چی ه گهی_د
 ...چارهیبدبخت ب  کی
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 ی . پدرش فوت شده؟! هفته ازندی دگر قلبش نم کندی و ماهور حس م خنددی دگر م بار
و به سمت اهورا که  دهدیانگار جنون بهش دست م  کبارهیقبل... چرا به او نگفته بود؟!.  

 . بردیم ورشی. خنددی هنوز م

 

 : کشدی م غیو ج زندیاش مشت م نهیجونش به س ی و ب فی ظر ی هاهمان دست  با

 ...شی... تو کُشت شی... سنگدل... تو کُشترحمی... بشی... تو کُشتنمشیبب کباری  ی_نذاشت

 

صورتش    گهید کباریدوباره پدرش ماند. فقط   دنی د  ی . به آرزوزندیاز ته دلش زار م ماهور
 هر دو ماند تا ابد... نی حسرت ب نی و باهاش حرف بزند. اما اهورا به او اجازه نداد. ا ندیرا بب

 

 ی برا ی دی کردنش، ام یقبل از راه  خواهدی. مخنددی که گفته بازم م یبه دروغ اهورا
 ...کندی ها او را آرام ماشک  نی حال ماهور و ا دنی از د بردیبرگشت او نذارد. لذت م

 

 : زندیماهور را چنگ م ی . موهاشودیخنده اش قطع م کبارهی

 ! ؟یکنیم  یبزرگتر دست دراز ی ! رو؟ی _ُدم در آورد

 

. خون از  شودی . صورت ماهور کج مکوبدی دهن ماهور م ی بند حرفش محکم تو پشت
 ...شودیم  ری گوشه لبش سراز
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  شی برا ی چی اما دگر ه کندی. صورتش کز کز م گرداندی سرش را به طرف اهورا بر م ماهور
صورت اهورا تف   ی شده را تو یجانش... آب دهنش که با خون قاط ی. حتستیمهم ن

 .کندیم

 

و   ی. با لحن پر نفرتدوزدیمانش م که با نفرت و خشم مخلوط شده را به چش نگاهش
 : دی گوی م ی تند

از منو و مادرم، بذارم دلت خنک   یسوخت. گفتم ُعقد دار ی_ُدم داشتم اما دلم برات م
 ک... ی نشد ی. خالیبش یبشه. بذارم خال

 

از فرط   شیها. چشم شودیتمام م نی سنگ شی حرف ها از زبون ماهور برا نی ا دنیشن اهورا
 .کشدی و م زندی را چنگ م شیخشم به خون نشسته است. دوباره موها

 

از افرادش   یکی . اهورا او را به سمت شودیخفه م ش ی و حرفش در گلو  کشدی م غیج ماهور
 :کشدیم

 ... بیجب ی ... هوبی_حب

 

 : دودی به طرف او م کلیه ی مرد

 _بله، اهورا خان. 

 

 :کندی بغلش پرت م ی را تو ماهور
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 تو... ی اهوراست برا هیهد  نی ا  یگی. مشی دیشاهرخ م لیو تحو  یبری م نویاالن ا نی_هم

 

  نیا فی ح شناسدیشاهرخ را کامل م اندازد،یگذرا ماهور م ینگاه ری ناباور و متح بیحب
 انجام دهد:  تواندی دختر م نی که در حق ا ستیکار نیبدتر  نی... ا ریاون کفتار پ ی دختر برا

 ! شاهرخ ک... ن؟یکنیم  یشوخ نی_آقا دار 

 

 :پردی وسط حرفش م  زیتند و ت اهورا

 که گفتم. زود باش ببرش... ی نی_حرف نباشه. هم
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اهورا زل زده بود تا صحت حرفش را از   ی هابود و به چشم  ستاده ی هنوز مردد ا حبيب
کار را  ن ی برو برگردد ا یب دیبادر کار نبود...  یدروغ ای  یچشمانش بخواند اما انگار شوخ

 انجام دهد... 

 

را  کارن یا ست ی در مرامش ن یاز افراد ناخلف اهورا ول  ی باشد حت ی هر چقدر آدم بد حبيب
 گناه انجام دهد...   ی دخترک ب نیبا ا
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 منصرف کند: مشیبتواند اهورا را از تصم  دی تا شا دهدیجرأت به خودش م یول

 حداقل دور شاهرخ رو خط بکش، گنا...   ن،یآورد یطفل  ن یکه سر ا نیخواست یی_آقا، هر بال 

 

صورت کبود   دنی. حبيب با د زندی اش را چنگ م قهیحرفش تمام نشده بود که اهورا   هنوز
 . کندیاهورا، مبهوت حرفش را قطع م ن یو خشمگ

 

 :غردیجفت شده اش م ی دندانا ی . از البردیم  ب یصورت حب  کیصورتش را نزد  اهورا

بندازم    ادتی  دی. مثکه بایزنی ام؟! همونجور زر زر م یمن ک   کهیمرت ست ی ن تینگار حال_ا
  فی و تکل  نیمن تع ی که برا ی تصور کرد ی ام؟!... خودتو در چه حد یمن ک 

 !...هااااااا؟!... ؟یکنیم

 

سخت است،   شی از رفتار اهورا ناراحت شده و برا کهن یبا ا  اندازد،یم  نی سرش پا حبيب
 :زندی آرام لب م

 .  برمشیآقا. االن م   دی_ببخش

 

 : فرستدیم  رونی نفسش را با حرص پر فشار ب دهد،ی سر تکان م اهورا

 به من زنگ بزنه.   یگیم شی شاهرخ داد لی_تحو 

 

 _چشم.  
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 نش یو او را دنبال خودش تا ماش ردیگیماهور را م ی پشت بند حرفش بازو حبيب
که   ی. به سرنوشت نامعلومرودی حرف دنبال حبيب م ی و ب کندینم ی . ماهور تقال کشدیم

 ... گذاردیاز آن خبر ندارد، قدم م

 

... فتدیب شی برا یهست. قرار است اونجا چه اتفاق  یشاهرخ ک  نی ا ستیمهم ن  شیبرا  دگر
 ... ستیمهم ن شی اصال برا

 

  نیندارد که با هر نگاهش... با هر اخمش... بخاطرش تپش قلبش باال برود... ا یعشق دگر
 زده...  خی  شهیهم ی قلب امشب برا

 

کند و به اهورا   یشمار قهیدوباره اش دق دن ید ی آرزو  ی هم ندارد که برا  یپشت و پناه دگر
 ... ندیدگر پدرش را بب  کباریالتماس کند تا بذارد  

 

و   چی... نه عشق... نه دل... نه مهر... نه روح... نه روان... هندارد یچی و ه چکسیه دگر
  زینقطه ر کی  یاست که حت دیکاغذ سف  کی جسم مانده... االن مثل  کی ... فقط از او چیه
 آن وجود ندارد... ی رو شی دل خوش ی برا

 

او و ماهور فقط سکوت حکم   نیکرده است... ب  یرا رانندگ  یو طوالن  ادیمسافت ز  بیحب
  ی برا تواندیکه نم رودیناراحت است و با خودش تموم مدت کلنجار م یلیفرماست... خ

 انجام دهد... یدخترک کار نیا
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  یو راه شودی م  دیته تهش ناام د یآی دخترک به ذهنش م نیخالص شدن ا  ی برا یراه هر
 ... ندیبی دادنش به شاهرخ نم لی جز تحو

 

که نگهبان   زندی م ی. تک بوقرسدی شاهرخ م  میت که به عمارت بزرگ و عظظهر اس   کینزد
 . تا داخل شود...کندی و در را باز م  شناسندیاو را م بیحب دن یدر با د

 

شود. ماهور سرش را باال    ادهیتا پ دی گوی و به ماهور م کندی را متوقف م ن یماش حبيب
به عمارت   یکه غم و اندوه درونش جا خوش کرده، نگاه کوتاه  یو با همان چشمان آوردیم

 .کشدی سوزناک م یو آه  اندازدی م شیروبرو 

 

 ادهیرقم پ ی سست و ب  یندارد با تن ی چه در انتظارش هست. اما چاره ا داندینم 
 ... شودیم

 

 دشوی همراه حبيب داخل سالن م یبردارد. اما به سخت یتا قدم کندینم  شی اری  شیپاها
 ... لرزاندی تنش را م ی اما هنوز قدم داخل نذاشته بودند که نعره مرد
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  نیتموم افراد ا داندی که مال شاهرخ است. م شناسند ی پر خشم را م ی صدا  نیا حبيب
 ... دهی ترس یهم کم ب یخود حب ی. حتترسنی عمارت ازش م

 

چه   نجا یا دی شاهرخ بدهد. حداقل به او بگو   لیحاال که مجبور است ماهور را تحو خواهدیم
 : دی گوی خبر است. رو به ماهور م

هاتو  . چشم یباش یدختر حرف گوش کن دیفقط با  یکن یراحت زندگ  نجا یا ی خوای_اگه م
که اون صد برابر از اهورا   اریحرف شاهرخ هم ن ی سرک نکش. نه رو  یکار چی ه ی ببند و تو

 تره... رحمیب

 

  نیاند. هر دو خشمگ ستادهیهم ا  ی دو مرد روبرو  چرخاندی نگاهش را به ته سالن م ماهور
 ...خوردی ترند... ته دلش از ترس تکان م رحم یها از اهورا بهستند... آن یو عصب

 

 :دهدی ادامه م ند،یبی ترس را در چشمان دخترک م حبيب

 _نترس... گفتم ک...

 

 تو؟!  نیاومد  یک  ی ا_با اجازه 
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 ی. حتترساندی را م یمسن که صورت خشک و عبوسش هر کس ی آن صدا، مرد  صاحب
مرد بد   نی دخترک به ا  نیدادن ا لیتحو  ی حبيب را... حبيب سکوت کرده و دودل است برا

 ذات و گرگ صفت... 

 

 :کندی لب باز م عیندارد، سر ی چاره ا اما

 شما...    ی کردن برا هیدختر را هد نیدن و ا _سالم شاهرخ خان... آقا اهورا، سالم رسون

 

دختر!... عجيب است...  کیفرستاده؟!...  هیاو هد  ی . اهورا برااندازدیباال م  ی ابرو شاهرخ 
 ... حتما هدف دارد... کاران یهضم کردنش سخت است آن مردک و ا شی برا

 

را  ی بای. دخترک ز کشدیصورت ماهور م ی به رو  شناسدیکه م بینافذش را از حب  نگاه
 مخصوصا چشمانش...  ردیگی را م ی نفس هر مرد شیبا یکه ز ندیبیم

 

 ی رو ی. حبيب کالفه پلک شودی اش م رهیخ یشتریو با دقت ب کندیم  زیرا ر  شیهاچشم 
را   چارهیدخترک ب ن یکه شاهرخ طعمه به دست آوردن ا کندی و در دلش دعا م گذاردی هم م

 نکند... 

 

. دستان سرد و لرزانش را بهم  اندازدی م ری. و سر به ز شودی از نگاه آن مرد معذب م ماهور
 دارد...   یو حس خفگ کندی جفت م
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... همان  اندازدی عروسش م ادیدختر، او را   نی. رنگ چشمان اگذاردی قدم جلو م شاهرخ 
ن  را به آ  شی کند و تمام وقت زندگ  شیرها  ستیکه مريض است. پسرش حاضر ن یعروس

 کرده... م ی تقد یزن، دو دست

 

 : رسدیبه ذهنش م  یلحظه فکر کی

 .یبر  یتونی م کنم،یاشو را قبول م هی_هد 

 

 :کندیگوش ماهور زمزمه م ری آرام ز یلی. خدهدیتکان م  یسر بیحب

 گفتم!   ینره بهت چ ادتی_

 

دخترک باز دعا   نیا  ی و در دلش برا رودی و م کندی پشت بند حرفش عقب گرد م حبيب
 ... کندیم

 

دارد.   ی. حاال که او رفت احساس بدتر شودی م شتریحرف حبيب ترسش ب دی از تاک ماهور
 نرود.   د،ی به او بگو توانستیکاش م

 

  کبارهی. کندی . هنوز به آنچه در ذهنش هست فکر مستدیای ماهور م یدر چند قدم  شاهرخ 
 :رودی باال م شی صدا

 _شهرام! 
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تا او   آوردی نگاهش را باال م ارادهی . از ترس بخوردی م یمرد تکان نیبلند ا ی از صدا ماهور
 ...ندیرا که صدا کرده را بب ی فرد

 

 : دیگو یحوصله م ی . کالفه و بدی آی به سمتشان م یته سالن مرد جوان  از

 _بله.

 

 دختر مال تو!  نی_ا

 

...  کننیم  شکشیده است که پ! مگه برد؟یگو یم  یمرد چ نی. ادی آینفسش بند م  ماهور
تر از   رحمی مرد ب نیکه ا افتدی حرف حبيب م ادی. کندی بزند اما سکوت م یحرف خواهدیم

 اهوراست...  

 

را   ییبای. دخترک ز کشدیو نگاهش را با بهت به ماهور م شودیشهرام گرد م ی هاچشم 
  شیباشد، نازگل او برا  بایدخترک ز نیهر چقدر ا یهست. ول  ی. رنگ چشمانش آبندیبیم
 است.  نی زم ی زن رو نیباتر یز

 

 : ندیشی م شیابروها ی رو یظی . اخم غلکندی خودش را جمع و جور م شهرام

. من زنمو  کنم یعوض نم یچکینازگل رو با ه  ی تار مو کی  گمیدارم م ستین تونی_انگار حال
دست شما  ... من از نیکرد دای مثل اون پ یکی  ن یهر جور هست دوست دارم. بعد رفت

... ول نی دی کش شیحرف نازگل رو پ نجا،ی!.. هر وقت اومدم ا نیام کردکنم؟!.. خسته  کاریچ
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!.. بچه  خوام؟ی!.. من وراث نمشن؟ینم المیخی!.. چرا بن؟یدار یرنم... چرا دست از سرم ب نیکن
 نه؟!..   ای  ن،یفهمی... مخوامینم

 

هر چه   خواهدیم گذارد،ی از کنار ماهور م یبلند و عصب ی هاپشت بند حرفش با قدم  شهرام
که چقدر   فهمدی او را نم چکسیحرف ها خسته شده... ه نیعمارت برود. از ا نیزود از ا

 نازگل را دوست دارد... 

 

 :رودی باال م شی . صداشود ی م یدوباره عصب ندیبی سماجت پسرش را که م  شاهرخ 

 !.. ؟یسی اون دختر وا  ی پا ی خوایم ی_تا ک 

 جوابمو بده؟!...  سای! وا ؟یک  تا

 

. نگاهش  گرداندی . سرش را به عقب برمشودی مشت م شیها. دست ستدیای م شهرام
قصد پدرش از همراه   داندی. مکندی حواله ماهور م یچشم ر ینفرت است آن را ز یچاشن

  خواهدی تن به خواسته پدرش بدهد. نم خواهدی هست. نم یدختر با او چ نیکردن ا
 نازگل از او ناراحت شود... 

 

 : دی گوی م ی که شاهرخ محکم و جد داردی را برم ی بعد یو قدم کندینم ییاعتنا شهرام

دخترش   ادی زنگ بزنم و بگم ب اتیی خودم به دا ،یکنی مجبورم م ای شی بری با خودت م ای_
 رو ببره...
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. به طرف  ردیگی . خشم تموم تنش را فرا مدی آیتهديد پدرش نفسش بند م  ن یاز ا شهرام
 :رودی باال م شیخودش ندارد صدا ی که کنترل رو  ی. در حالگرددی شاهرخ بر م

 نازگل رو ازم دور کند.  ی احد چیه ذارمی نه م برمی دختر رو م نی_نه ا

 

. نگران  ادیپسرش کوتاه ب واهدخی . مستدیایم  شی . روبرورودی چند قدم جلو م شاهرخ 
  ی حال و هوا شیتا زندگ  کندیاز حد دوست دارد و تالش م شیاو هست. او را ب ندهیآ

 .  ردیبگ یبهتر

 

 :زندی لب م یبدجنس با

... اگر قبول  یرو انتخاب کن یک ی د یکه با ینه... االن دو راه دار یگیم گم، ی م ی_نشد هر چ
رو حتما انجام  کارن یکه ا میشناسی و م رمیگیم  می خودم برات تصم بارن ی. ا یو بر ینکن

 .دمیم

 

 : دی گوی تر م. با تن آرام ستین ی اانگار چاره  زندی م شی به موها یکالفه چنگ شهرام

 .  نی_بگ
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  نی ا ای هی عقد کنار سا ی سفره  ی پا ینیشی و آخر هفته م یکنی قبول م  مو،یقبل شنهادیپ ای_
که زن   رسوننیباالخره به گوش نازگل م ،یازدواج کن  هی... اگه با سایبریدختر رو با خودت م 

اگه  یو ممکنه ترکت کنه ول  شهیو ازت ناراحت م فهمهی اون وقت زن محبوبت م ،یگرفت
که تو زن   فهمهی هم نم چکس یو ه یکن اشغه یص یتونیم یپنهون ،یببردختر رو  نیا

 ...  یکنی م یو در خفا باهاش زندگ  یگرفت

 

 ی اتن به خواسته  خواهدی. نمشودی م یعصب شتری و ب شنودیپدرش را م ی حرف ها شهرام
 ... شودی بدتر م تیاگه انتخاب نکند وضع  یپدرش بدهد ول

 

. او را ردیگی و مچ دست ماهور را م گرددی بخاطر نازگلش، عقب بر م یآن  می تصم کی در
 ... کشدی م رونیهمراه خودش از آن عمارت ب

 

بود که حتما   با یز نقدریدختر ا ن ی. ازندیم ی از کوتاه آمدن پسرش باالخره لبخند شاهرخ 
 ... رودیو باالخره به سمتش م  شودی زود طاقتش تمام م ای  ریپسرش د

 

 

 * * * * * * * * * 

 #دو_سال_بعد 

 

 *ماهور* 
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 ی رو ی کم یبود که مقدار  ادیز قدرن ی فرو بردم، سرعت آب ا  آرام داخل آب سرد دستمو 
پاچه  عیزدم. سر ی . لبخنددی تموم تنم لرز شی از سرد کدفعهیشد که  ده ی صورتم پاش

 .  دمیشلوارمو تا دادم و باال کش

 

شدم. با    ضتریلبخندم عر دمیرو ند  یکس یعقب برگشتم و دور اطرافمو نگاه کردم. وقت به
 شتم.  آب گذا  ی عجله پا تو

 

و دندانامو از   دی لرزی سرد بود که تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود... تموم بدنم م قدرن یا  آب
 ی کردم، جلوتر رفتم... کم کم پاهام به دما یرگ یخ شه یاما مثل هم خوردی فرط سرما بهم م

 رو نداشت... هیاول ی آب عادت کرد و اون سرد

 

اما  کردیحتما باز دعوام م نجا،یاومدم ا یواشکی که  دی فهمیم ای  دمیدی شهرام م اگه
 دوست دارم...  یل ی آب رو خ  ی که راه رفتن تو دونستینم

 

.  ختیریکوه مثل آبشار روش آب م  ی که از باال یاون صخره سنگ  ی نشستن رو مخصوصا
به  ی داشت که حت یآرامش لذت بخش هیتنم  ی شدن و نوازش آب رو سیحس خ

 ...دیارزی مکررم م ی ها یسرماخوردگ 

 

 ینگاه شخص ینی. که سنگرفتمی زانوهام باال اومده بود و همون طور جلوتر م ی تا رو آب
 پشت سرم رو حس کردم...  قایدق
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بازهم جلوتر   نی هم ی . برانمی برگردم و شهرامو بب دم ی ترسی م کطرفیکردم برنگردم از  یسع
  ی صدا یبودم... که حس کردم اون شخص داخل آب شده حت یصخره سنگ کی رفتم نزد

 ... دمی شنی رو م اومدی و جلوتر م خوردی آب تکون م ی پاش که تو

 

ممکنه شهرام باشه، دوباره مچمو گرفته... هول کردم  کهن یحبس شد. از ترس ا  نفسم
 شد...   یپام خال ری ز کدفعهی بدم که  حیخواستم برگردم و براش توض

 

مردونه  ی دستا  کدفعهی داخل آب که  فتمیو چشمامو بستم. منتظر بودم که ب مدیکش یغیج
 دورم حلقه شد و مانع افتادنم شد...  ی ا

 

ناآشنا و   ی بو  هیعطرش بود...  ی بود بو بیکه برام عج یزیباال و بغلم کرده بود... چ دمیکش
بود هم ضربان قلبش که با  دهی ترس شتریخاص بود... و عجيب تر از اون انگار از من ب

رو کامل حس   خوردیو هم نفس نفس زدنش که بهم م دمیشنیرا م  دیکوبی شدت م
 ...  کردمیم

 

  ی تو یچ  دونمیدو جفت چشم سبز رنگ قفل شدم... نم ی بطرفش برگشتم تو  نیهم ی برا
 ...می بود رهیبهم خ  حرکتی خ شده بود و بچشماش بود که مس

 

که   دمیفهمینم یول زدی هاش باهام حرف مبود. چشم  ستاده ی انگار همونجور ثابت ا زمان
 ... برام گنگ و نامفهوم بود...گنیم یچ
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شد...   جورک ی لب هام سر خورد، حال دلم   ی و رو دهینگاهو بر  نیاون بود که خط ا باالخره
 نشده بود...  کی طور بهم نزد نیا  ی مرد چیوقت بود که ه یلیخ

 

 پوست صورتم حس کردم .  ری خون ز دنی که کمرم رو لمس کرد... دو هاشدست 

 

  عیسر  نه،ی حالت بب نیا ی مرد تو نی شهرام منو با ا  کهن ی به خودم اومدم با ترس از ا کدفعهی
 خوردم.  زیبود که باز ل  ییهو ی نقدریازش فاصله گرفتم. حرکتم ا

 

 گرفتم جلو اومد که تعادلمو حفظ کردم، لب زدم:  ی ستاش براد دوباره

 _به من دست نزن.  

 

به موهاش زد   یحرکت موند. کالفه چنگ یهوا ب ی نگاهم کرد و همونجور دستاش تو  رهیخ
 مکث لب باز کرد: یبا کم

 بترسونمتون.  خواستم ی. نمنی خانوم... اومدن من باعث شد که بترس دی_ببخش
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  دونمیبود... نم یکجوری و حالتش  یصداش... کالفگ یکردنش... رنگ چشماش... حت هنگا
بود   بهیغر  کی در هر صورت اون   ی... ولاومدیطور م نی به نظرم ا ای کردمی حس م نطوریا

 بودمش... ده ی دور و اطراف ند نیکه تا حاال ا

 

  یزیو اون چ می دی شن یزیجوابشو بدم و انگار نه انگار که چ کهن ی راحت بدون ا یلیخ پس
 نشستم... یاون صخره سنگ  ی به زبون آورده. از کنارش رد شدم و رفتم رو

 

. صورتمو برگردوندم و  کردی بود و نگام م ستادهینگاهش کردم هنوز اونجا ا  یچشم ریز
 . رفتارم بره... تا بتونم با خودم تنها باشم.. نیبا ا  دوارمیام

 

مثل  یک ی مزاحم خلوتم باشه چه برسه  یکس ذارم،یپا م نجایا  یدوست نداشتم وقت اصال 
 ... کردی م میبهم زل بزنه که کالفه و عصب ینجوریاون ا

 

هم   ی پلک هامو رو شهی. مثل همستیانگار که اصال ن رم،ی کردم وجودش در نظر نگ یسع
گذاشتم و سرمو باال گرفتم. منتظر شدم تا از قطرات آب اون آبشار سر و صورتمو نوازش  

 بود...  یخوب یل یصورتم نشستن... حس خ ی زود دونه دونه رو یلیکنه... خ

 

آه   ش یادآوریکه فقط از   ی هافقط من بودم... فقط من و خاطره هام... خاطره نجایا
 ... شهینصيبم نم یز یهنم جز درد و زجر چذ  ی و با تکرار هر کدوم تو کشمیم
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  اهای اون رو یحسرت واقع ی و من تو  دینرس ت ی وقت به واقع چیکه ه  ی اهایاون رو  و
 سوخت و سوزنده شد... فقط ازشون خاکسترش مونده...  کبارهی اهای سوختم... اون رو

 

ا اون گذشته  ... و هربار خودمو بکنمی رو م ریخاکستر مونده رو هر روز... هر شب ز نیهم
 ...  سوزمی... مسوزمی... مسوزمی و م  زنمی م شی آت نجایا

 

رو مقصر بدونم...  یک  دونمیطور با من تا کنه... نم ن یروزگار ا کردمی وقت فکر نم چیه
  دای سوال هام پ ی برا  یو جواب شمیم جیگ ی... خودم... گاهرطاهایپدرم... اهورا... ام

 ...  کنمینم

 

با   ی... و همچمیمقصر بود   جورک یهر کدوم   نمیبی م نم،یچی رو کنار هم م یهمچ یوقت
 تاوان دادن من تموم شد... 

 

از عطرش که به  نویرو کنارم حس کردم. ا بهیافکارم غرق بود که وجود همون مرد غر ی تو
  تونستمی نگاهش که چشم بسته م ینیحس کردم و بعد اون حس سنگ دیمشامم رس

 م زل زد. بفهم که به صورت 

 

 بسته آرام لب زدم: ی به طرفش برگردم. باهمون چشما کهن ی کردم. بدون ا اخم

 .  نی بر نجای_لطفا از ا
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 _چرا؟!  

 

 چشمامو باز کردم:  یسؤالش، عصب با

 تنها باشم.   نجای_چون دوست دارم ا

 

 . نینکن ش یبا غم هاتون قاط ستی. بهتر نیقشنگ  نیبه ا  ی جا نی_ا

 

 : رگردوندمی لنگ ابرومو باال انداختم. سرمو بطرفش  کی

 . نی بر  نیپس بلندش ن،ی !... ازتونم خواستم برن؟یدار کاری _به من چ

 

  میاز لحن تندم، ناراحت بشه و تصم کردمی بودم بره... برخالف انتظارم که فکر م منتظر
 جلوتر اومد.   یکرد و کم ی تنهام بذاره. تک خنده ا رهیبگ

 

بلند بلند   نقدری... اوونهیخنده اش بلندتر شد. مردک د ی بهش رفتم. که صدا ی غره ا چشم
 ...  کردی چه فکر م د یدی از دور ما رو م ی که هر ک  د یخندیم

 

هستم و اونو به   بهیغر  کی فکر کنه من در حال گفت و خنده با   یکس  خواستینم دلم
 کردم و بهش تشر زدم:  یظیاخم غل نیهم ی گوش شهرام برسونن... برا

 گفتم؟!  یخنده دار یزی_چ
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 هاش قورت داد. دستاشو باال آورد: خنده  عیکه گرفتم، سر ی مقابل جهبه ا در

و   ستی که حالم خوب ن ی ... قصد نداشتم ناراحتتون کنم. منم مثل شما گاهدی_ببخش
. اومدن  کنهی حالمو عوض م نجایا  ی . فضانمیشیصخره م  نیا ی رو امیم. م آروم بش خوامیم

  یمزاحمتون نشم اما با خودم گفتم چه فرق خواستم ی من مصادف شد با اومدن شما... م
 باشم، کنارتون؟!   نجایا دمی ... حاال اجازه ممیکن میتقسآرامش و باهم   نیداره امروز ا 

 

دادم برم، موندنم اونجا و همصحبت   حیاز جام بلند شدم. ترج عیلب گفتم و سر  ریز ی ا نه
 . کردی برام دردسر درست م بهی شدن با اون مرد غر

 

  نیمنو با ا  یکی کهن یزودتر برم قبل ا خواستمیفقط م  داشتمی برم یبلند و حرص   پاهامو
 ... نهیمرد بب

 

 یدم و به راه افتادم. بعد اون سرماخوردگ دا نیپاچه شلوارمو پا  رون،یاز آب اومدم ب تا
مزاحم خلوت   بهیمرد غر  نیکه اونم ا رونیب امیکه باالخره نتونستم با کلک و نقشه ب دی شد

 حال خودم باشم...  ی شد و نشد تو

 

 فرو رفتم...    یاغوش شخص  ی که با سر تو  زدمیلب غر م ری شانس خودم ز نیبه ا یعصب

 

به خون نشسته   ی ... چشمادیپر  یس شد و رنگ صورتم به آنسر مو بلند کردم نفسم حب  تا
 کجا رفتم... ده یبود که حتما فهم نینشون از ا شیو عصب
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که  کردی بد نگام م قدرن یگذاشته شد. ا  شیباز کردم که دندانام به نما شموین دستپاچه
اخم و   نی خالص بشم از ا عیانجام بدم که فقط سر یچه کار ا یبگم  یچ دونستمینم

 تخمش...

 

 :ارمیبه زبون م یدارم چ دم یفهمیاز هولم اصال نم یحت

 .نمیخوب بود امروز، اومدم گل بچ  ی _چه هوا

 

 باال انداخت:  ی ابرو

 خوشگلن... یلیخ ی د یهم که چ ی خوبه، گلها یلی_آره هوا خ

 

 شد:  ضتریمثل خنکا لبخندم عر منم

 _جدا قشنگن؟! 

 

 ...یلی_آره، خ
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 بلندش تموم تنمو لرزوند:  ی منفجر شد که صدا  کبارهیو   کنمیاش مکرد که مسخره  فکر 

کنار اون آبشار... مگه دکترت نگفت مواظب خودت  یبر ی_مگه صد دفعه نگفتم حق ندار
 ی خوایم ی!... تا ک؟یکنی م ی! چرا لجباز؟ی دی! چرا به حرفم گوش نم؟ی رفت یچ ی باش، برا

با اون گذشته خودت   یاونجا خلوت کن یبر ی خوایم ی!... تا ک ؟یطاها فکر کن ری به اون ام
 !...  اا؟ !... هاا؟یداغون کن

 

قراره اون گذشته   یک  دونمی! نمدونم؟ی ! خودمم نم؟ی.. تا ک چشماش جمع شد. ی تو اشک
 وقت...   چیه دمی رو فراموش کنم؟!... شا

 

دنبال  یکرد، مچ دستمو سفت گرفت. با حالت عصب شی عصب سم،یخ ی چشما دنید
 :  دیخودش کش

. االن که بردمت خونه، دست و پاهاتو به تخت قفل و  شهینم تیتو حال ینجوری_انگار ا
 . نجا یا ی ایحالت ب نیبا ا  ی. پا نشیحرف من حرف نزن ی رو یفهم ی بستم. م ریزنج

 

 ی رو پشت سرم گذاشته بودم. روزها یسخت و دردناک ی نگران حالم بود. روزها دونمیم
 سیخ ی هاو با چشم  نفس یکه ب ی ... روزهاشدی و زنده م ردمیمیصدبار م یکه من روز

 ... شدی م دهیهمه درد بر ن یمرد کنارم نبود تا حاال نفسم از ا  نی گذشت... و اگه ا

 

اشکامو گرفتم. با لحن   زشیر ی جلو  ی. به سختنمشیناراحت بب نیاز ا شتریب خواستمینم
 آرام لب زدم: یمظلوم

 _شهرام جونم!!!  
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 _مرگ شهرام جونم.  

 

 ام باال نره: خنده  ی تا صدا دمی دون کشگرفته بود. لبمو به دن  حرصش

 .  رمی میمنم م یر ی مرگ؟! تو بم ،یگیبه من م  ادی_دلت م

 

 .ری _فدا سرم، زودتر بم

 

 :ستادمی ا کدفعهی رفتم.  وا

 !  ؟ی گفت ی _جد

 

 و به طرف برگشت:   ستادی ا اونم

  ییبال  کی . دو سال از دست تو خواب و خوراک ندارم. همش  گمی دروغ م ی _فکر کرد
تو رو درست کنم.   یخراب کار  ای دنبال دکتر باشم   د یبا  ایمن بدبخت    ،ی اریسرخودت در م

پات  ی خورد زیآب ل ی سال نو تو  کی ! پارسال هم نزد؟یگی. بگو دروغ مگمیدروغ م
بار دست   کیخونه...  ی تو می خانوم نشست بخاطر یخت یشکست. تموم برنامه هامونو بهم ر 

... اگه کمه که برات بازم بگم  ی دی انگشت بر کباری  ،ی درخت افتاد ی از باال  کباری سوخت، 
 ...  یکنی برام درست م ی... همش بدبختی!... همش دردسر؟ی کرد کاریچ
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ناراحت شدم و لجم گرفت. من دردسرم!... پامو محکم بلند کردم و به   یلیحرفاش خ از
 : دمی صورتش توپ  ی تو یآخش بلند شد. عصب ی . که صدادمی ساق پاش کوب

 . ی دیکه کش ی ها  یدستمزد تموم دردسرها و بدبخت نمی_ا

 

 : دمیرو شن ادشیفر  ی . که صدادمیبند حرفم با حالت دو به سمت خونه دو پشت

 کُشتمت.   رمتی_ماهور بگ

 

از تاسف   یبطرفش برگشتم و براش زبونمو در آوردم. سر دمیدویهمان حالت که م  در
 اش باال رفت: خنده  ی تکون داد. صدا

 .  می باهام بر  سای!... حداقل وای ا_الحق که هنوز بچه 

 

  دن یبا د  دمیخونه که رس ک ی نکردم. پشت بهش کردم و رفتم... نزد ییحرفش اعتنا به
  ی بود... برا نجایفرستادم... بازم که ا رونیشاهرخ خان... کالفه نفسمو پر فشار ب نیماش

 زبونم حرف بکشه...  ر یبا حرفاش بخواد از ز  ای ندم  یوقت جلوش سوت کی کهن یا

 

  ی برم تو... شاهرخ خان هم که مرد دمی ترسیو منتظر شهرام شدم... م ستادمیا  همونجا
 لو بره...  یبزنم که همچ یوقت حرف  کیو زرنگ بود...   رک یز

 

 تو؟!    ی_چرا نرفت
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رو زمزمه کرد که  یزی لب چ ریو ز   دیپدرش اشاره کردم. که اخماشو تو هم کش ن یسر ماش با
 ...  دمینشن

 

 و دلهره لب زدم: ینگران با

 نکنه بهمون شک کرده؟!  گمی_م

 

 هاشو باال انداخت:  شانه

 .  دونمی_نم

 

  شی دو سال باز نیتموم ا  دیفهمی استرس را به جونم انداخت. اگه شاهرخ خان م جوابش
 ... کَندی . حتما کله هر دومون درسته ممیداد

 

... یگیم یتو حواست باشه چ   فهمه،ی به بعدشم نم ده،ینفهم یزی_نگران نباش تا حاال که چ
 تو...  میبر  ایب

 

 اخل خونه... د می بند حرفش، مچ دستمو گرفت و باهام رفت پشت
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مرد   نیا  خواستیدلم م یبدتر بود. گاه یزیشاهرخ خان هر از چ ی کردن برا  یباز نقش
که دوست داشتم خودمو   دادیم  ری به رابطه من و شهرام گ نقدریسمجو با دستام خفه کنم. ا

 رأس نگاه و توجه اش نباشم...   ر ی ت ی روزگار محو کنم... تا تو ی از صحنه

 

اخالق بد   کهن یتنها پسرش باشه... با ا یپدر نگران زندگ  کی بعنوان  دادمی بهش حق م البته
و   انشیلحن ب د ی... شاشدی عوض م د،یرسیبه شهرام م  ی داشت اما وقت یزی و تند ت

دعوا اما   ایبود... با تشر  یخاص جورک ی محبتش به شهرام   یول  دادینشون نم نویرفتارش ا 
 مرد عاشق پسرش بود...  نی خب واقعا ا

 

قبول کنه... با خودم گفتم چه پدر    شنهادشویاز دو تا پ یکیکه شهرامو مجبور کرد تا   یروز
  گهید  یکیبا  کنهی پسرش زنشو دوست داره، اون مجبور م دونهیم کهن یبا ا یسنگدل

 ازدواج کنه...  

 

بهش   گهید  کباری اونجا  دمیم و حال روز نازگل رو دشهرام گذاشت  ی خونه  ی پامو تو  یوقت اما
 انجام بده فقط نگاه کردن بود...  تونستیکه م یحق دادم.... نازگل مريض بود تنها کار

 

زنش کنه... اما خب  ی نذاره پسرش خودشو فدا خواستیبا توجه به حال نازگل م شاهرخ 
 رو با نازگل دوست داشت.  یزندگ  نیشهرام برخالف پدرش ا
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خودم خراب و داغون بودم بفکر افتادم از اونجا فرار    یدردناک بود و حت  یروزا که همچ اون
 کنم...  

 

  کماهی نتونسته  ی... از خودش گفت که حتدی رو داشتم، فهم کارن یکه قصد ا یهمون شب اما
که قدرت   یناعالج ماریکنه و متوجه شده بدنش در حال لمس شدنه... ب یزندگ هم با نازگل 

شهرام ناراحت شدم حال روزش از من   ی گرفته بود... چقدر برا کبارهیحرکت را از نازگل به  
 بدتر بود... 

 

تا بتونه   فتهیبفکر ازدواجش ن  گهیازم خواست باهاش هم دست بشم. تا پدرش د شهرام
از عشقش به نازگل کم نشده   ی ذره ا دمی د یادامه بده... وقت شیه زندگ راحت کنار نازگل ب
... قبول کردم و دو سال  ششیرو ندارم که برم پ یچکی... من هدشیپرستی بود و عاشقانه م

 کردم...   یباز اموشهر یتمام نقش زن صور

 

شهرام  ی بازو ی . سرمو رومی رد شد خورد،یدر خونه م ی که به ورود زهای سنگ ر ی رو از
 ... ضمیفکر کنه هنوز مر  نهی. تا اگه شاهرخ خان منو ببختمیسرمو بهم ر ی گذاشتم و موها

 

 : دی به نوک بيني ام زد. خند  یبهم انداخت. با نوک انگشتش ضربه آرام ینگاه شهرام

 . یشی_بسوزه پدر ترس، گربه پ

 

 بهش زدم:  یآرام یمشت

   ؟؟؟یاپهاپ ه یترس ی االن تو نم ترسم، ی _آره فقط من م



 نگاه آلوده به عشق 

 
530 

 

 

 زدم، بدجنس گفتم: ی باال انداخت. لبخند یسر

 خب...  یلی_خ

 

 بودمو، مرتب کردم، ادامه دادم:  خته یول کردم. موهامو که بهم ر  دستشو

و   میکنی تو و به شاهرخ خان سالم م  میر ی. االن قشنگ مستیترس ن ی برا ی _پس جا
 ...گیم

 

 : دی وسط حرف پر عیهول سر  با

 ... نمونیموقع نب هیکه  اینشو دختر... ب وونهی_د

 

 کردم خودمو عقب بکشم:  ی. سعختیانداخت دور شونه ام و موهامو بهم ر دست

 . خوامی _نکن، نم

 

 تر برم محکم نگهم داشت: نذاشت عقب  اما

 نکن دختر، تو باألخره با... تی_اذ 

 

 شاهرخ هر دومون رو دستپاچه کرد:  ی کنم که صدا تشی و تقال کردم. خواستم اذ   دمیخند

 ها؟! بچه  نیکنی م کاری_چ
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 ی زدم به طرف شاهرخ خان برگشتم. دم در ورود ی ... با هول و خجالت لبخندی وااا
 نظر داشت:  ریکرده بود و موشکافانه هر دومون ز زی بود. چشماشو ر ستادهیا

 ! م؟یموند ی تظر تون مخونه من  ی تا تو ان یم نی... چرا نگفتنی_سالم، پدر جون خوش اومد 

 

 تکون داد، جلو اومد:  یخان سر  شاهرخ 

سر جمعشون   یجور کیبود.  ختهیکارام بهم ر کم یدو هفته  نیا ی شد. تو  ی ا کدفعهی_
. در ستم ی ... خسته شدم همش کار... کار... کار... اصال بفکر خودمم ننجایکردم. اومدم ا

 باشم...  شتونیچند روز پ خوامی عوضش م

 

دوره جنون گرفت. من و شهرام هر دو با   کبارهی حرف  ن یبند اومد. قلبم از شوک ا نفسم
 . که باعث شد شاهرخ اخم کنه، دلخور لب بزنه: می گفت ی بلند یجمله آخرش چ

 اومدم؟!  ن،ی_انگار خوشحال نشد 

 

 کردم: یمصنوع ی خودمو جمع و جور کردم، تک خنده  عیسر

. امروز برعکس با شهرام در نیکه اومد  میل شد ... خوشحا نیحرفو نزن نی_چرا پدرجون ا
 ! زمی! مگه نه عززنه؟ی که چرا پدرجون به ما سر نم میزدی مورد شما حرف م

 

 : دی کالفه خند شهرام
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 کهنی ا ن،یومد ی ن کدفعهی.  انیمنم دلم براتون تنگ شده. آخه هر هفته م  گه،ی _راست م
 ... نی نکرده مريض شد ی خدا دینگران شدم گفتم شا 

 

 گفت:  شد،یکه داخل خونه م یبه ما کرد در حال پشت

 تو!  انیسالمم... ب دینیبی _فعال که م

  

 :دمیدادم، نال رونیرفتن شاهرخ نفسمو پر فشار ب با

 _شهرام؟!  

 

 _جونم.  

 

 !  ده؟یبابات فهم م،ی _بدبخت شد

 

 _فکر کنم.  

 

 !  ؟ی بهش بگ ی خوای! م م؟یکن کاری_حاال چ

 

 _نه. 
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 !  م؟یکن کاری _پس چ

 

 .  دونمی_نم

 

تا بره... هي مگه چرا   نجاستی _به نظر من بهش بگو، هر دومونو خالص کن. االن بابات ا 
ور... برو اون   نیا ایاون ور؟!... ب ی اون ور؟! ... چرا اومد ی !... چرا رفتن؟یستین هم  ی جا

 ور...  

 

 ...دمیکش ی بلند غیکه شنيدم،  چشمام گرد شد و ج ی که با حرف زدمی غر م داشتم
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جفت شدم،   ی دندانا ی کردم. از ال زیبرگشتم، دست به کمرم شدم.  چشمامو ر  بطرفش 
 گفتم:  یعصب

 بگو؟!    گهی د کباری یبهم؟! جرات دار  یگفت ی_چ

 

غرغر رو حساسم، بازم به زبون آورده بود. به   رزن ی کلمه پ نی چقدر به ا  دونستی م خودش
 نکنه:  می عصب نیاز ا شتریاشو گرفته بود تا بخنده  ی زور جلو
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 ! زشته... ؟ی ری گیدختر، تو چرا امروز پاچه م یچی_ه

 

صداشو   یصورتش زد، در حال  ی رو یکیبه دندان گرفت و    نشویبند حرفش لب پا پشت
 کرد، ادامه داد:  یم رزنایپ هیشب

 یوحش  یشیطوري پ نیملوس باش. ناز باش. خانوم باش. واال ا یشی مادر نکن، پ _زشته
 بندم...  یک  کیتو رو به خ یشوهر یب  نی. با ایشیم

 

چشمام   ی که هر لحظه تو  ینکشم. با خشم غیمحکم بهم فشردم. تا دوباره سرش ج لبامو
 شدم.   رهیبهش خ شد،یم  شتریب

 

 تا دستاشو باال آورد، نجواکنان و مسخره گفت:  دو

  یکی کردم... چقدر شب تا صبح دست به دعا شدم که  ی که چه نذرها یدون ی _خدا خودت م
 دختره رو برداره، بره.... فقط بره... بره....  نیا ادیب

 

 هم فشردم: ی از حرص رو  دندانامو

 _خب؟!  

 

... زونایکجا... حاال ناکجاآباد باشه... قله قاف باشه... کوه اورست... دره آر  گهی د دونمی_نم
 آمازون...  ی هاجنگل
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 ادامه داد:  د،یانگشتشو گوشه لبش کش متفکر 

با سرخ   تم ی ... اصال خلق و خوهیآمازون باشه، عال ی هاجنگل  کنمی فکر م  ی_آره بنظرم هر چ
شوهر سرخ    کی  کنم،یم یاونجا اطالع رسان  رمی... خودم شخصا مخورهی پوست اونجا م

تا   زن ی ری... باور کن مثل مور و ملخ میوحش یشیگربه پ  کی   ی برا می خوایم یپوست وحش
شرت از سر من و   ی... اونجوردمتیم یاول یبه همون ی تو اجببرنت... چون قصدم ازدو

 ... شهیکم م میزندگ 

 

نتونستم تحمل کنم. جلو رفتم و موهاش چنگ   گهیزد. د ی بند حرفش قهقه بلند پشت
 ...دمی زدم و با حرص کش

 

که به تقال افتاد تا دورم  دمی موهاشو کش شتریبخنده... منم ب  شتریکارم باعث شد ب  نیا
 کنه...   

 

 ی کنه. روزا تمی با حرفاش اذ  ایروم بذاره  بی غر بیعج ی چرا دوست داشت اسما دونمینم 
که چه عرض کنم،   یعیشد. طب  یعیاما بعد که برام طب وردمخی از دستش حرص م یاول کل

 زبونش نشدم...   فیحر

 

  کی از حرصم  ای. آوردمی ها به زبون م هیهمون ما  ی منم تو ذاشتیبار که اسمي برام م هر
 مثل االن...  کردمیم یکار

 

 _عروس!...
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دستپاچه از شهرام فاصله گرفتم. با خجالت سرمو   عیبلند و محکم شاهرخ سر  ی صدا با
 انداختم... نیپا

 

 . کنهی م  کاریبا پسرت چ  ی دی د ،یزنه برام گرفت نمی_آخه پدر من ا

 

. با نگام براش خط و نشون  زدیحرفمو م  نی چشم به شهرام دوختم که با خنده ا ریز  نگامو
 که با دستش بهم اشاره کرد:  دمیکش

خرخرامو   خوادی با دنداناشو م ا ی  کشهیم ییسامورا  ر ی ه قتلمو با شمشداره نقش دی_نگاش کن
 بجو... 

 

 : دیوسط حرف شهرام پر   شاهرخ 

 ادیدامنش... نم ی تو ی... اگه دو، سه تا بچه بندازی رفتارش مقصرش تو  نی_بسه تو هم... ا
 از سر و کوله تو باال بره... 

 

 به من ادامه داد:  خطاب

 ! ؟یکن یی را یتو از پدرشوهرت پذ  ی ایب ی خوای_نم

 

 از کنار شهرام رد شدم که  زمزمه کرد:  دیبه دندون گرفتم با ببخش لبمو
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 ... ی خرس کواال دی_بابام فهم

 

به   راستک ی شاهرخ خان وارد خونه شدم و   نینگاه سنگ  ریبهش رفتم و ز  ی غره ا چشم
 آشپزخونه رفتم... 

 _سالم... 

 

 خانوم در حال درست کردن غذا بود، با صدام بطرف برگشت:  بایفر 

 دم آبشار؟! آقا نگرانت شده بود.   ی _بازم رفت بود

 

 ناهار... که گفت:  ی درست کرده برا یتکون دادم جلوتر رفتم تا ببينم چ  یسر

 _آقا شاهرخ اومدن؟! 

 

 زمه کرد:که فقط من بشنو، زم یگوشم آورد، آرام طور ری تکون دادم که سرشو ز یسر

 شده...  شتریرفت و آمد آقا شاهرخ ب نجا،یدختره گالره اومده ا نی که ا یاز روز گمی_م

 

  ی... از ترس دلم تکونمیکنی م یخانوم خبر نداشت که ما فقط نقش باز بایبغير فر  یکس
پا   نقدری... قبل اومدن گالره، شاهرخ اگفتیراست م نمیبیم کنمیخورد. حاال که فکر م 

 نبود.   چمونیپ
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  شتری ب  نجایدادنش و اومدنش به ا ری استخدام شده بود. گ نجایدختره ا نیکه ا یروز از
 شد... 

 

  دنیرفتم. اما با د رونیبلند از آشپزخونه ب ی هاتموم جونم به لرز انداخت. با قدم استرس
 نفسم  حبس شد.... ،کردیکه کنار گوش شاهرخ پچ پچ م  یشخص
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گوش    ریاالنم داشت ز  نیگالره هم  گفتی درست م با یبا حرص مشت کردم. فر دستامو 
بود که آمار من و شهرام بهش   نی درهم شاهرخ نشون از ا ی و اخما کردی شاهرخ پچ پچ م

 ... گفتیم

 

  یرموز عوضما یکه از طرف شاهرخ اومده اما دختر کردمیزودتر حواسمو جمع م د یبا
شاهرخ   نی که خبر چ کردمیکه اصال شک نم دادیخودشو جلومون مظلوم نشون م  قدرن یا

 باشه...

 

بود و خودشو خونگرم و مهربون جلوه داده بود که  ختهیباهام طرح رفاقت ر  یطور گالره
 دلم تلمبار شده باهاش حرف بزنه...  ی که تو ی از اون دردها خواستم ی م یچندبار
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 ...شدمیبهش نزدم وگرنه بدبخت م  ی. خداروشکر حرفگرفتی جلومو م  یحس کی هربار   اما

 

ندم اما من احمق تا لجم   یحواسمو جمع کنم که سوت گفتیبهم م شهیهم شهرام
 ... رفتیم ادمی  یهمچ گرفتیم

 

صدا   یفرز ب  یلیبه سمت پله ها رفتم. خ نیپاورچ نی که نگام به اونا بود. پاورچ یحال در
 ..  هی. گالره ک گفتمی هرچه زودتر به شهرام م دی تند تند رفتم باال، با

 

  رونی تو... نفسم ب ای ب گفتیکه م دمیبه در اتاقش زدم. که صداش رو از داخل شن ی تقه ا 
 داخل اتاق بشم...  یکردم با ظاهر آرام یفرستادم و سع

 

 زدم: ی . جلو رفتم و به نازگل لبخنددادی نازگل رو ماساژ م ی شهرام داشت پاها شهیهم مثل

   ؟یباز شوهر جونتو بکار گرفت  زم،ی _سالم عز

 

حرف بزنه اما نوع نگاش با   تونستینم کهن یزد و نگاشو به شهرام دوخت. با ا ی لبخند
 مرد...  نیبود پر از حرف به ا  یعشق بود... همون نگاه توش قاط

 

 و چقدر دوستش داره...  شهیکه تموم زندگ  گفتی بهش م یزبون یون بزب با
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  دی. خودشو باال کشگهیبهش م یچ  دونستینازگل رو از حفظ بود. م ی تموم نگاه ها  شهرام
 : دی بوس شیشونیپ

... پس حواست  کشمی ... به عشق توئه که نفس می... عشقمیمن ی_منم عاشقتم... تو زندگ 
 ... یبه عشق من بازکن  باشه هر روز صبح، چشماتو

 

  نجوریکنن... و ا یزندگ  نطوریدوتا عاشق نبود که ا ن یچشمام جمع شد. حق ا ی تو اشک
رنج و عذاب... حق نازگل مريض... حق شهرام فداکار و   نیداشتن هم عذاب بکشن... ا ی برا

 ... کاش...  شدیم  دای ناعالج پ یماری ب نی ا ی برا یمهربون نبود... کاش درمون

 

 !؟یکنیم   هی... خرس کواال حاال چرا گریخانوم... نه راست یشی_خب پ

 

 بود رو پس زدم:  ده ی از چشم چک خبری که ب یسمج یاشک

 . کنمی نم هی_گر 

 

صورت نازگل رو کنار  ی رو ی . موها دی بود، کش دهی تخت دراز کش ی کنار نازگل که رو خودشو
 زد:

از درخت مثل  ای خانوم پنگال بکشه  یشیپ نی فقط بلدة ا  کنهینم ه یگر  ینیبی_نازگلم م
 خرس کواال بره باال... 

 

 بزنم، گفت:  یحرف کهن ی . قبل ادی هم فشردم. که خند ی با حرص رو  دندانامو



 نگاه آلوده به عشق 

 
541 

 

 !  ؟یداشت  کارینشو، بجاش بگو چ ی_ وحش

 

  رونیبهش بگم و خودمو کنترل کردم، نفسمو پر فشار ب یزیچ خواستم ی نازگل نم ی جلو
 فرستادم: 

 از افراد باباته...  یکی_گالره  

 

  ی حرفو جد  ن یا دی د یکنم. اما وقت تشیاذ  خوامیم  کردیرو به چشمام دوخت فکر م نگاش
 موند:  حرکت ینازگل بود، ب ی موها ی تو  گفتم. دستاش که

 ! ؟ی گیم ی _جد

 

 فکر فرو رفت:  ی تکون دادم که تو یسر

 . زنمی باهات حرف م امیم رونی_برو ب

 

...  رونیکه از اتاق اومد ب دینرس قهیدادم. که به چند دق هیتک واریاومدم به د رونیاتاق ب از
 هم گره خورده بود:    ی اخماش بدجور تو

 !  ؟ی دی _از کجا فهم

 

 ... دهی االن داره به بابات آمار من و تو رو م نی که هم یی_از اونجا
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 به موهاش زد: یچنگ  یو عصب کالفه

 ک...   می باشه، مجبور دهی_اگه فهم

 

 داشت که مکث کرد. استرس و مضطرب لب زدم:  دی از گفتن حرفش ترد انگار

 !  ؟یچ م ی_مجبور 

 

 ی اونچه که تو خواست یخورد. دلم نم  یچشمام دوخت که دلم از ترس تکون به  نگاشو
 ...ارهیذهنم جرقه خورد رو به زبون ب
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  ی که جلوتر اومد و با دو دستش شونه هامو گرفت. تو دی د یصورتم چ  ی تو دونم ینم
 شد:  رهیچشمام خ

بهت قول    نویا  فتهیبرات ب یاتفاق ذارمی... نمرونیذهنت هست بندازش ب ی _اونچکه تو
 ... یم

 

 خودت...   ی _قولتو نگهدار برا
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و پر خشم شاهرخ، هر دو با بهت بطرفش برگشتم. دو پله آخر رو باال    یعصب ی صدا با
 کرد...  یابروهاش ته دلمو خال ی رو  ظیاومد. اخم غل

 

که هم من و هم شهرام   یروز یبوده... از اون یباز  یبود که همچ دهی... فهم دی فهم باالخره
 ... دی باالخره رس م،ی دی ترسی م دنشیاز رس

 

 هردومون چرخوند:  نیجلو اومد. نگاه پر خشمشو ب یقدم

رو   یخوب  ی... بازنی... اونم من... اما اشتباه کردنی سر من کاله بذار دیتوانی م نی _فکر کرد
و تا بچه رو بخورم... گول د ستمین ی آدم نی... اصال خوب نبود... فکر نکردننی شروع نکرد

  ریوقته ز  ی لیفقط تماشون کنم. خ  سمی کنن و منم مثل خنگا وا یدو تا احمق رو که برام باز
... اما انگار به نیکنیم یچه غلط   نیدار نیو منتظر بودم که خودتون بگ  متوننظر دار

 ... نیزدینم یهردوتون خوش گذشته بود که حرف

 

 ادامه داد:  د،یبه چشمامو کش  نگاشو

... اما حاال  یعروسم کردمیفکر م  نکهیسگمو نشونت ندادم بخاطر ا ی _اگه تا حاال اون رو
 ... ینکن ی نره با من باز ادتی یکه تا عمر دار ارمیسرت ب ییبال   کی

 

مقصرش   کردی ... االنم فکر میباز   نیپسرش تن دادم به ا ی . من به خواسته دیتنم لرز  تموم
 ...  یبه انجام کار کردی ش خودش بود که شهرام رو مجبور ممنم... در اصل مقصر 
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بزنم. الل شده بودم و قدرت دفاع از   یاز حد شاهرخ نتونستم حرف شی مقابل خشم ب در
... از ترس و وحشت همونجا  دمشی دی م یطورنی بود ا   یبار نیخودمو نداشتم. چون اول

 خشکم زده بود...

 

که با  ی. در حالدیپشت سرش کش عیسر یلیاما شهرام خ رهی جلوتر اومد که دستمو بگ یکم
 گفت:  کرد،ی م تمیدستاش به عقب هدا

 .یبهش دست بزن ی_حق ندار

 

 . ذارمیزنده اش نم رمش،یيا اگه خودم ازت بگ شی د یبا زبون خوش بهم م ای_تو خفه شو،  

 

 گفت: اومد،یخودشم باهام عقب عقب م شهرام

 .یاری سرش ب ییبال  ذارمی. نمکنمی نم نکارو ی_ا

 

 زد: ی پوزخند شاهرخ 

  شینزنم بفرستش پ یبیبهش آس ی خوای. اگه مکنمی بخوام م یکه من هر کار یدونی_م
 من...

 

... نی دختر رو با خودت ببر نیا  ذارمیو نم مستمی... اگه شده جلوتون وادمی _بهتون اجازه نم
 ... نیاریسر ماهور هم در ب نیبدبخت آورد ی که سر اون دخترا ییاون بال 
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 !..  ؟ی دی _اجازه نم

 

 تکون داد:  ی کرد. با تمسخر سر ی اخنده  تک

 ... یکن ی با نازگلت خداحافظ دی ... باشه... نذار... پس بای _بزرگ شد

 

که جون شهرام بود. شهرام جونش   ی... نازگل. اونم با نازگلکردی حبس شد. تهديد م  نفسم
  رفتیپذیازش خواسته بود انجام بده رو م یمدت هر کار نی... تموم ا رفتی نازگل م ی برا

 ... نهینازگل رو ناراحت بب خواستینم  کهن ی ا ی فقط برا

 

بخاطر من تن به   خواستمی... نمرونیبزنه. از پشت سرش اومدم ب یشهرام حرف کهن یا قبل
 به شهرام نگاه کنم، گفتم:  کهن ی. بدون ا خوادی بده که نم یکار

 ... امیخودم م ست، ین  دیبه تهد  یاجی_احت

 

 . یهست ی ا ده ی_خوبه، دختر فهم

 

بلند به   ی هابهش برسم. شهرام با قدم  کهن یرو به سمت شاهرخ برداشتم اما قبل ا هاقدم 
 سمتم اومد و مچ دستمو گرفت... 

 

... چندبار نیپا دمیشد... دنبال خودش با حالت دو از پله ها کش ی بخام بفهم چ تا
 ... نیتعادلمو حفظ کردم تا نخورم زم  یبه سخت فتمیب خواستیم
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 شاهرخ از پشت سرمون، چار ستون خونه و تموم تنم لرزوند:  ادی فر ی صدا

 ره رو بده به من... احمق اون دخت ی_پسر 

 

. سوار  می زد رونیتا از خونه ب دمیدوی بهش نکرد. همچنان باهاش م ییشهرام اعتنا  اما
 ...میشد  نیماش
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دهنم   ی . قلبم انگار تودی لرزی اما هنوز تموم تنم م م یدور شده بود  یاز خونه کم کهن یا با
 . دیرسی خودم م ی اش واضح به گوش هاکر کننده  ی . صدازدیم

 

  ی رو یکوچک ی شده بود و بدون توجه به سنگ ها و چاله ها ره یبا اخم به جاده خ شهرام
 .کردیم یبود، با سرعت رانندگ  نیزم

 

به عقب  یتعادلمو حفظ کنم. گاه نیماش ی دستمو به داشبورد گرفتم تا از تکون ها  
 نبود. ی خبر چی. هکردی ه مو پشت سرمونو نگا  گشتم ی برم
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بود چرا عکس   زیخودمم شک برانگ ی برا نی. اومدهیخود شاهرخ هم دنبالمون ن یحت
 . رهی جلومونو بگ ا یدر مقابل فرارمون نکرد  یالعمل

 

رو کرد. اونم بخاطر نجات  نکاریچرا ا دمیبهت کار شهرام بودم. نفهم ی هنوز تو کطرفی از
 من...

 

کلون و سود   ی کار مواد مخدر... معامله ها ی بودم که شاهرخ تو دهی مدت فهم ن یا ی تو
 . شدی پنهون انجام م نجا یها اآدم یلیخ  یکه با بدبخت یآور

 

. شهرام قبال با پدرش  شدیمحسوب م ای ماف  نیپر قدرت بود که جز بزرگتر قدرن یا  شاهرخ 
م و دستگاه پدرش  کال خودشو از د شی ماریاما بعد ازدواج با نازگل و ب کردهی م یهمکار

 . کشهی م  رونیب

 

  التشیاونو به تشک خواستیداده بود. شاهرخ بارها م  حیروستا رو به شهر ترج ی تو یزندگ 
 . شدیبرگردونه اما موفق نم

 

  شتریو ب  زدی پدرش خطرناکه... االنم دلم شور م گفتی که م دمیاز خود شهرام شن بارها
 رخ شهرام دوختم:  میباشم. نگاهمو به نساکت  گهی د تونستمینگران نازگل بودم. نم 

 ! شه؟ی م ی! نازگل چ؟ی ریکجا م ی_دار
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 نداد که بلندتر داد زدم: جوابمو 

 ! ؟ینازگل چ گمی_با توام، م

 

 بطرفم برگشت. نعره زد: کدفعهی

 .فتهیبراش نم ی_اتفاق

 

 آرامتر گفت:  یفرستاد و کم  رونی خودم جمع شدم. نفسش پر فشار ب ی نعره اش تو از

به   یبیاگه آس دونهی. مدادیچند سال انجام م  نی ا ی کنه تو یکار خواستی _اگه پدرم م
 . دهیاز دستم م شهی هم ی نازگل بزنه، برا

 

امشب   دمی خودمو آروم کنم اما شاهرخ که من د خواستمیکه م زدیمطمئن حرف م قدرآن 
 بود:  گهید جورک ی

 ...یم اره،یسر نازگل نم  ییبال  یدون ی جا م! از ک ؟ی کردی رو م کارن یا د ی_نبا

 

 : دیفرمون کوب ی حرف تموم نشده بود که محکم رو  هنوز

 _خفه شو... خفه شو... 

 

 : شدیروشن نم زدی استارت م  یخاموش شد. شهرام هر چ نی ماش کدفعهیکردم که  سکوت
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 شو، زود باش.  اده یکرده. پ یدستکار نویماش ی_لعنت

 

به   م یشدم. که به طرف اومد و دستمو گرفت. دوباره شروع کرد   ادهیاز ترسم پ عیسر
 . فتمیکه به دست پدرش ب دی ترسی... شهرام انگار مدنیدو

 

.  می دیرس ی خونه ا ک یاما مقصدش داخل روستا بود. تا باالخره به   رفتی کجا م دونم ینم
 تند تند در زد. 

 

 در رو به رومون باز کرد، با تعجب نگاهمون کرد:  ی مرد

 شده؟!  یزی_چ

 

 باهاش حرف بزنم. تونمیم ،یدار یمهمون تهران دمی_شن

 

 . می داخل... هر دو داخل شد می . ازمون خواست بر شناختی شهرام رو م انگار

 رفتن. یشهرام همراه اون مرد به سمت اتاق کوچک یول ستادمیا  اط یح ی همونجا تو 

 

چه قصدي داشت و چقدر گذشت که باالخره   دونمی . نمدیجوشیو سرکه م ر یمثل س دلم
چشماش   دنم ی کردم. اما اون با د یهمراهش، اخم  دنی. با د رونی اومد ب یهمراه مرد جوان

 کرد. یظیاخم غل کدفعهیگرد شد و  
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 شد: کم یاز کارش نگامو ازش گرفتم. شهرام نزد متعجب

 امن.  ی کجای  برهی . اسمش عرفان. باهاش حرف زدم. تو رو میر یآقا م نی _با ا

 

 لب زدم:  ریمتح

 _کجا، بدون تو؟! 

 

 دو دستمو گرفت:  کالفه

 کنن. دامونیهر لحظه ممکنه پ م،ی وقتو هدر بد د ی_نبا

 

 _اما من...

 

 حرفمو بزنم:  نذاشتم

کنم دنبالت   یبرگردم تا کار دی با  عتری_برو دختر خوب، باهات در تماسم، منم هر چه سر
 نباشن.

 

 چشمام جمع شد:  ی تو اشک

 تو برم؟! یب ی_چطور
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 ام زد: ین یبه نوک ب ی ا ضربه

 نکن.  هی. االنم گر یبر  ذاشتمیم د،یفهمیکه پدرم م  ن یزودتر از ا دی با ،یشی_گربه پ

 

. خطاب  نمیجلو بش یصندل ی . مجبورم کرد تا رو دمیعرفان کش نیبند حرفش تا ماش پشت
 به عرفان گفت: 

هم   ینیماش  چیه ی و برا یکنی جا توقف نم چی. هینرفت رونی _حواست باشه تا از لرستان ب
 . یدارینگه نم

 

گلوم نشست. دست   ی تو ینیروشن کرد که بغض سنگ نویتکون داد. ماش یسر  عرفان 
 بزنم. ی. اما نتونستم حرفدمیچسب  یشهرام رو دو دست

 

 :دی بوس  میشونیشد و پ خم

 .فتهیبرات ب یاتفاق خوامی رفتن به نفع خودته، باور کن نم نی_ا

 

 آرام از چشمام سر خورد که با نوک انگشتش پاکش کرد، ادامه داد:  اشک

 مراقب خودت باش.  یشی_گربه پ

 

 : دیدستمو پس زد، عقب کش کدفعهی

 دوست من.  نی _برو بسالمت بهتر
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  کی از  شتریب یدوست بود. حت نیصبر نکرد بهش بگم خداحافظ... اونم برام بهتر  یحت
 . دمیکشی درد و غم رنج م که از ی هادوست... دوست روزها و شب 

 

دو سال   نیا  ی مرحم و همدل دلم شکسته ام بود. چقدر ممنون دارشم که تو شهیهم و
 ... یهمه جور هوامو داشت تا برگردم به زندگ 

 

.  شدی حرکت کرد و فاصله من و شهرام هي دور و دور تر م نی شد. ماش  شتریاشکام ب شدت
 .ختمیهم گذاشتم. به حال خودم اشک ر  ی هامو روپلک 

 

ناخودآگاه چشمامو باز کردنم،   دم،ی که از زبون عرفان شن یحال خودم بودم که با حرف ی تو
 ...دمیبطرفش چرخ  یعصب
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که به خودم حق  ی و تند می . رد اشکامو پاک کردم. با لحن نامال دمیبطرفش چرخ  یعصب
 گفتم:  ،یشیصدام بزنه و بگه هي گربه پ طورن یا  دینبا بهیغر  کیکه  دادمیم

 ! ؟یزنی طور صدام م  نیا ی_به چه حق



 نگاه آلوده به عشق 

 
553 

 

 

 بهم انداخت، مهربون گفت:  یصورتش بود. نگاه ی که رو  ی اون لبخند با

استفاده   یش یصدات کنم از گربه پ خواستم ی و م دونستمی نزدم. چون اسمتو نم ی _حرف بد
 کردم.

 

 خانوم. یبگ  یتونستیکارت نبود. م  ی برا یخوب  حی_حرفت توج

 

 شد: ضتریعر  لبخندش

 .یشی_چشم خانوم گربه پ 

 

 هم فشردم:  ی کنه. دندانامو از حرص رو یقصد داشت با اعصابم باز انگار

 ! ؟یبگ یخواستی م ی. حاال بگو چیش ی_ماهور نه گربه پ

 

. در بردی چرا حس کردم داره از همصحبت شدن با من لذت م  دونمیکرد. نم ی اخنده  تک
 چشمام لب زد: رهیبهم انداخت و خ یدوباره نگاه کردیم یکه رانندگ  یهمون حال

دارند که اونا را ناز و ملوس   ییبایقشنگ و ز  ی چشما  ، یچشم رنگ  ی از گربه ها ی_بعض
همون گربه   یقشنگتو هم به  ی . چشمادرخشهی . مخصوصا شبا که چشماشون مکنهیم

  ی . منم دوست دارم بجاادیهم بهت م  یلیخ یش یناز و ملوس... بنظرم اسم گربه پ ی ها
 .یشیماهور بهت بگم گربه پ
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دوست داره  یخودشم چشماش سبزه! بچه پررو هر چ ،ی! اگه من گربه ام اون چ؟یچ
کردم. با لحن تند و به مسخره   یظیرو داد. اخم غل دی پررو نبا ی آدما  نی. به همچنگهیم

 گفتم: 

 .نی هم هست بگ گهید یزیاگه چ  دی_تعارف نکن

 

  ی زیبرام بر  ی چا کی و   یرو بردار وانی عقب فالکس و ل یصندل ی از ساک رو ی_اگه لطف کن
 .شهیم یکه عال

 

اما نگفتم، فعال من کنارش همسفرم تا   اهیبهش بگم نوکر بابات غالم س خواستی م دلم
 اومدم.  یکوتاه م د ینبود با ی اکجاست. انگار چاره  دونستمیمکه ن ی مقصد

 

. دمیخودمو عقب کش یدو صندل نیفرستادم تا خودمو کنترل کنم. از ب  رونی کالفه ب نفسمو
 ساک افتاد.    اتیمحتو  ی برداشتم همزمان چشم تو وانیساک رو باز کردم فالکس و ل پیز

 

شده، کنسرو تا   ی بسته بند یداخل اون ساک بود. از خوراک یو همچ کردی سفر م ادیز انگار
 سفر الزم بود رو داشت...  ی که برا گهی د ی زهای ظرف و چ

 

 : دمیکنجکاو پرس  ختم،یری م ی سرجام نشستم و همزمان که براش چا برگشتم

 ! ؟یکنی سفر م  ادی_انگار ز
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 رو بطرفش کردم. که از دستم گرفت:  ی چا وانیل

 _ممنون.

 

 مو نداد که دوباره تکرارش کردم:سوال جواب

 ! ؟ی _نگفت

 

 مکث باالخره جواب داد:   یمتوجه شد که منتظرم جواب سوالمو رو بشنوم. با کم انگار

 بود.   گهید زیچ ک ی قصدم از سفر  یسفر رو دوست دارم ول  یی کجورای_خب 

 

 ! ؟ی_چ

 

 نگم.  شهی_م

 

 گفتم:   یپرور با

 .یبگ دی با شهی_نم

 

 : دیگلو خند  ی تو

 .گشتمیجواهر م  کی _دنبال 
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 : دمیباشه، کنجکاو تر پرس یز یباستان شناس، چ  دیشا کهن ی حس ا با

 ! ؟ی کرد داشی_پ

 

 بود:  یدنید  دیلبام نشست. حتما با  ی از شوق رو ی تکون داد. لبخند یسر

 . ی به منم نشون بد شهی_م

 

 باال انداخت:   طنتیبرگشت ابروهاشو با ش بطرفم

 ... شهی_نوچ... نم

 

 م: رفت  وا

 _چرا؟! 

 

همه مدت   ن ی. بعد اون وقت من ایبزن یبیو بهش آس   فتهی_چون ممکنه از دست ب
 . شهی دنبالش بودم، زحماتم هدر م

 

به دماغم دادم و با   ینی. چرمیزبونمو بگ ی . و نتونستم جلوومدیحرف زدنش خوشم ن از
 حرص گفتم:
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من بچه ام بندازمش. نخواستم   ی گیفلز که م ایسنگ  ه یتک کی کرده   دای پ ی_حاال انگار چ
 خودت...  یارزون

 

شدم. که اسمو صدا زد. اما محلش ندادم. دوباره   رهیخ رونیازش برگردوندم و به ب رومو
 صدام زد: 

 ... منو نگاه کن... ی شی_ماهور... گربه پ

 

که  ی اش شدم. با همون لبخند ره یحرف خ یکرد و صورتمو به طرفش برگردوندم. و ب یپوف
 لباش محو بشه، لب زد: ی صورتش بود و قصد نداشت از رو ی رو

 ! ؟ی _ناراحت شد

 

 زدم:  یساختگ  ییدندون نما لبخند

 ! ؟ینیبی خوشحالم، نم یلی_نه االن خ

 

 جلو آورد، نرم دستمو لمس کرد:  دستشو

رو   نکاریفرصت ا ن یاول ی بهت نشون بدم. اما تو تونمی االن نم ، یازم ناراحت بش خوامی_نم
 . دمیانجام م

 

  هی. دیکشیپشت دستم م  ی انگشت شصتشو نوازش وار رو زدی همون حالت که حرف م در
 نوازشش بود که دوستش نداشتم.  ی حس تو
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. دمیکش  رونیدستاش ب نیکه برق بهشون وصل کرده باشن دستمو از ب ی هاآدم  نیا مثل
خورد که به  ی دی تکون شد نی ماش کدفعهی  یبهش تشر بزنم ول کارشن یا ی برا خواستمیم

 شدت به جلو پرت شدم.

 

بتونم خودمو نگه دارم سرم محکم به داشبورد خورد. درد  کهنی . قبل ادمیکش غیج
 رفت... یاهیو چشمام س دیچیسرم پ ی تو یوحشتناک

 

 

  * * * * * * * * 

 

 *عماد* 

 

  دونستی. نمنمیچشماش بب ی رو تو یناراحت  هیثان  کی  خواستمیکه کنارم بود نم حاال
  دای سرنخ پ  ک یرو تحمل کردم تا بتونم   ی پردرد ی . چه روزای دیکش یکردنش چ  دایواسه پ

 کنم و بتونم خودمو بهش برسونم. 

 

به زنده بودنم   ی دیدکترا ام یبرد تا بعد سقوط از اون پرتگاه که حت ی ادیزمان ز  درسته
 نداشتن. برگشتم و فقط به عشقش بود که دوباره سر پا شدم و تونستم دنبالش بگردم.
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  یلرستان داره زندگ  ی از روستاها ی کی ی تو دمیفهم  ی... گشتم... و با هزار بدبختگشتم
دوباره بهم لبخند   یانگار زندگ  دمش یکردم. اون لحظه که د داشی . اومدم و باالخره پکنهیم

 زد... 
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که از  نقدریا ارمیچطور بگم و به زبون ب تونمی. نمیداشتم وصف نشدن یلحظه حال اون
 زنده موندن خودم خوشحال نشده بودم... ی ماهور خوشحال شده بودم که از معجزه  دنید

 

. با نمیدوباره ماهور رو بب کهن ی ا دی برد تا سر پا بشم فقط به ام ی ادی زمان ز نکهیا با
افتاده و اهورا اونو فرستاده بود  یاون شب چه اتفاق دمیباالخره فهم م یند ی هاکمک 

 خبر نداشت کجا...  یچک یکه ه ییجاک ی

 

  داشیپ  می خودشو گم و گور کرده بود تا نتون جورک ی  یعنی نداشتم  ی اهورا که دسترس به
دو   نیاهور رو با خودش برده بود و تا هم که م  ی گشتم گشتم دنبال اون فرد یول میکن

 کردم...  داشیپ یبا هزار بدبخت  هیترک  ی باالخره تو شیهفته پ

 

  د،ی و پيگيري هامو د یبعد که سمج یول زدینم یو الم تا کام حرف ومد ی موقور نم اولش
 لرستان داده... ی تو یشاهرخ نام لی زبون باز کرد و گفت ماهور رو تحو
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کنم اما اونجا   داش یبه لرستان رفتم تا پ هیچطور از ترک   دمیخالفکار، نفهم دمی فهم  یوقتـ
 پسرش شهرام...   ی خونه  دمی از افرادش فهم ی کینبود... تا بعد از  

 

 یبدون ک  یکس خواستمیپنهون کردم. نم مویاصل  تیروستا اومدم. هو  نیکه به ا یزمان
از اتاقشو بهم   ی کیکه  یمهربون رمردی دم پآشنا ش  ار یکنم. با با دایهستم تا بتونم ماهور رو پ

 هستم اونجا بمونم... نجایکه ا یاجاره داد تا مدت

 

و اون  خودش شروع کرد در مورد تک تکشون حرف   دمی روستا پرس نیا  یکم از اهال کم
 بود، از همه... ضی زدن از شهرام و زنش که مر

 

  ی رو دمشیم که باالخره د شهرا ی از ماهور نگفت. خودم اومدم اطراف خونه  یچیه یول
. اون لحظه ها فقط از دور دادی هوا تکون م ی نشسته بود و پاهاشو تو یشاخه درخت

 فقط تماشاش کردم.  یو با دلتنگ ستادمیا

 

خودم گرفته بودم تا جلو نرم... تا به آغوش   ی برام سخت بود و به زور جلو کهن یا با
 نشم...   رهیخوش رنگش خ یآب ی ... تا به چشمارمشینگ

 

تنها از خونه اومده بود،   دمید  یمقاومتم بعد چند روز امروز صبح باالخره شکست. وقت یول
  کباریخوب برام بود که حداقل صداش و رنگ چشماشو   یلیخ تیموقع  کی  نیبيرون و ا 

 ...نمیهم بشنوم و هم بب کی داز نز گهید
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... نمیبرام جور بشه و ماهور رو کنار خودم بب  یت یتا ظهر نشده موقع کردمی فکرشو نم اما
 ... کردی م کاری شهرام چ ی بودم اما برام گنگ بود خونه دهی فهم ی زایچ  کی

 

ازم خواست   یمتعجب شدم اما وقت دنشی که خود شهرام اومد سراغم... اولش از د امروزم
دختر   نیا  ی که برا یخطره کمک کنم. از پدرش گفت و نقشه شوم ی دختر که تو کیکه به 
 داره... 

 

 هیدر نبودم  دمیترسی کرده بودم و م دای قبول کنم چون تازه ماهور رو پ  خواستمی نم اول
  گفتی ته دلم م یحس کی  گهید کطرف یدوباره گمش کنم. اما از  ای فتهی براش ب گهیاتفاق د
 مرد را قبول کنم.   نیا ی خواسته 

 

که   ی ... حرفادمی . اونجا بودم که ماهور رو دنمیهمراه اون مرد رفتم تا اون دختر رو بب یوقت
  گهید یول دلم کاشت... حاضر بودم جونمو بدم  ی تو  یبیشهرام از پدرش زده بود، ترس عج

 ...  فتهی براش ن یاتفاق چیه

 

که اون جواهر   دونستینم  یاون جواهر نشونش بدم ول خوامینم کردی که فکر م االنم
 بهش مرگ رو هم تجربه کرده بودم...   دنیرس ی خودش بود که برا

 

 فشردم:  یدستم گرفت و به آرام ی تو دستشو
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  کارن ی فرصت ا  نیاول ی بهت نشون بدم. اما تو تونمی االن نم ،ی ازم ناراحت باش خوامی_نم
 .  دمیرو انجام م

 

پوست پشت دستش   ی انگشت شصتمو نوازش وار رو زدمی که حرف م یهمون حال در
 خوب بود.   بی. حال دلم عجدمیکش

 

دو   نیو لذت بخش بود. استرس و اضطراب که ا نی ری دستم ش ی لمس دستش تو چقدر
 ... شدی الن داشت کمرنگ ما داشتی سال دست از وجودم بر نم

  

خودم کنترل کنم...  تونمیکنارمه نم یوقت دونستی دستش به خودم اومدم نم دنیکش با
و زمان تا خودش بفهمه که چقدر دوستش دارم... و من بغير   دادمی بهش حق م د یبا

 . خوامینم ایدن نیاز ا یچ یه گهی داشتنش د

 

. شدت ضربش  دیاز پشت سر محکم بهم کوب ینی ماش کدفعهیبزنه که   یلباشو باز کرد حرف 
چطور سرش محکم به داشبورد   دمیخورد و نفهم  ی دیتکون شد  نیبود که ماش  ادیز نقدریا

 خورد. 

 

بودم که کنترل ماشين   دهیترس نقدریچشمام از هوش رفت. ا ی جلو یاز کار افتاد وقت  قلبم
که ممکن از طرف پدرش اومده   شهرام افتادم  ی حرفا ادی  کدفعهیاز دستم در رفت. اما 

 باشن... 
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  شتریدستام گرفتم و سرعتم رو ب  ی وقت ضعف نشون دادن نبود. دوباره فرمونو تو االن
 ... اومدیدست بردار نبود با سرعت پشت سرم م   نیکردم... اون ماش

 

دستمو جلو بردم. سر   ک یبود.  یکه حواسم به رانندگ  ی. در همون حالزدیجنون وار م قلبم
 دادمش: هی تک یو به صندل دمی ماهور رو عقب کش

 ... جون عماد چشماتو باز کن...  زمی _ماهور... عز

 

که   اومدی... جونم داشت باال م دیلرزی ها بغض کرده بودم. صدام مچرا مثل بچه دونم ینم
 براش انجام بدم... یکار  تونستمی نم تیوضع  نی ا ی چشماش بسته بود و االن تو

 

بار بهم رحم کنه... من تموم ضعف  نیاون لحظه خدا رو از ته دلم صدا زدم تا ا فقط
 دختر بود...  ن یفقط هم  میزندگ 
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خودم بلکه بخاطر حال ماهور... تموم تنم عرق کرده   ی نه برا زدیاز ترس تند تند م قلبم
پشت سرم که فقط   ن ی. نگاهم هراسون بين ماهور و ماشروندمی فقط م یبود. با حال خراب

 ...دیچرخی قصد داشت هر طور هست ازم جلو بزنه و متوقفم کنه، م
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  ابونیب نیا  ی تو  دونستمی. نمم ی مونده بود، برس یل یو به شهرم خ میروستا دور شده بود از
 فرار نبود...  ی برا میبند نبود. راه ییکنم... دستم به جا کارمیچ یخاک

 

. قلبم فشرده  دمی اش رو که تازه د قهیشق ی اون خون رو دی صورت ماهور لغز ی که رو نگام
 شد...

 

... صدام بغض داشت. پر از التماس، آروم  دی خدا رو صدا زدم. صدام لرز  گهید کباری ته دلم  از
 :دمیزمزمه کردم... نال

! تا حاال صدات نکردم و خوام؟ یم یازت چ ی د ی ! بشنو صدامو؟! گوش م؟ی _خدا هست
  ی درخواست برا کیدرخواست دارم...  کیامروز ازت   ی... ولیچیازت نخواستم... ه یچیه

دختر جونمه... برام نفسه...   نیرو... ا دختر  نی... همخوامی خودم... کمکم کن... ماهور رو م
 ... رن ینذاشتم... حاال ازم بگ یدو سال که زندگ  بعد... نذار مهیزندگ  ی همه

 

پاکش کردم. اگه جونمو ازم   ی. فوردیچشم چک ی از گوشه ی. اشک سمجدی ام لرز چونه
بودم که  اورده یدختر رو آسون بدست ن نیدستشون به ماهور برسه... ا  ذاشتمینم گرفتن یم

 از دستش بدم... یآسون  نیبه هم

 

دستام محکم   ی گاز فشار دادم. فرمون تو ی رو شتریپامو ب ی ادیز ت یحرص و عصبان با
 فشردم: 

 ...فتهیبرات ب یاتفاق ذارمینم دمیتحمل کن بهت قول م گهی د کمی_جون عماد 
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  ییجا ، ی آباد  کی و هر طور شده به  کردمی م دای پ یراه دیرو با دقت چرخوندم با  نگامو
 ... دادمی تا خودمو و ماهور نجات م رفتمیم

 

  دیشدم که از رو برو در حال اومدن بود... شا ینیمتوجه ماش چرخندمینگاهمو م  همونجور
 ... رمی بشه از اونا کمک بگ

 

چقدر اون   شدمی . متوجه مشدی م ترک ی بهم نزد ن یو اون ماش  رفتمی هر چه جلوتر م یول
 برام آشناست... نشی و دو سر نش نیماش

 

دهنشو باز کرده و گفته ماهور   می و مژده بودند... حتما باز ند  میکه ند  نایگرد شد ا چشمام
 ... نجایا ان ی مجبورش کرده تا ب شهیکردم و مژده هم مثل هم دایرو پ

 

 بیاز حدش بود که رد حب شی ب  رهاشی گیو پ یدنبالمون اومد. سمج م یهم رفته بود  هیترک 
 ...  میکرد داشی و اونجا پ  میرو زد

 

بود تماس وصل شد قبل   دهیبوق نرس  کی گرفتم. به   می در آوردم و شماره ند مو یگوش  عیسر
 گفتم:  عیبزنه سر  یحرف کهن یا

 .ریکه پشت سرم هست رو بگ  نویماش ی خدا تو رو رسوند. هر طور هست جلو می _ند
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 :دیچ یپ یگوش  ی تو ریمتعجب و متح ی صدا

 !  ؟ی کرد  دای داره؟! ماهور پ کاری به تو چ نهیشده عماد؟! اون ماش ی_چ

 

 صدام باال رفت:  یو عصب کالفه

 ینکن ی.. فقط کله شقتا از دستشون در برم. رن ی... تو جلوشون بگ هوشهی_آره با منه فقط ب
 ... اونا افراد شاهرخ اند. یبش دایپ

 

 و از کجا خورده... ی کله پاشون کنم نفهمه چجور ی_حله داداش برو... همچ

 

  میفرستادم. ند  رونی راحت شد. نفسمو پر فشار ب المیخدا رسونده بود. خ مویکه ند حاال
 ... ادی اش بر ماز عهده  دونستم ی حله، م گفتی م یداشت وقت  یدست فرمون خوب

 

بود و   دهی کار رو کردم. مژده خودشو باال کش نیباال برد. منم هم نشویکه سرعت ماش  می ند
 نشد.  ی صندل ی باال بود که متوجه ماهور رو نقدریاما سرعتمون ا کردی نگاه م نی ماش ی تو

 

و محکم به بغلش   نی اون ماش ی جلو د یکش نشویماش می که رد شدم. ند  م یند  نیکنار ماش از
 ... دیکوب
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چپ کرد...  هیثان کی  ی کرد و تو جادیا یوحشتناک ی بود. صدا ادیز  نقدریضرب ا  شدت
نشسته    میشانیپ ی درشت که رو ی عرق ها ی لبم نشست. پشت دستمو رو ی رو ی لبخند

 :دمی بود، کش

 .  قی_دمت گرم رف

 

  فشیراحت شد. تموم هوش و حواسم رو به ماهور دادم. دست ظر ن یکه از ماش المیخ
 فشردم: یدستم گرفتم. به آرام ی تو

 ... یمارستانی درمانگاه، ب کی  برمتی تحمل کن االن م گهی د کمیعماد...  زی _تموم شد عز

 

ساعت رو به    کی  ری تا هر چه زودتر به شهر برسم. مس رفتمی همون سرعت سرسام آور م با
  دایرو پ  یمارستانیبه شهر بعد پرسش جو باالخره ب دنی کردم. بعد رس یساعت ط مین

 کردم... 

 

به سمت   مهیدستام بلند کردم و هراسون و سراس ی ماهور رو رو مارستانیبه ب دنیرس با
 ...دمی اورژانس دو

 

 * * * * * * * * * * 

 

 *ماهور* 
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و مژده اونم    می ند دن یچشمامو باز کردم. با د د،یرسی که به گوشم م ی آرام  ی پچ پچ ها با
 ! کنن؟یم کاریچ  نجایا  نایکنار عرفان، چشمام گرد شد. ا

 

 حالمو رو بهم زد.  ر،یدوست رو بگ ن یا م ی_اَه ند 

 

 باال انداخت:  ی شونه ا می ند

 دارش بزنم؟!   ی خوایکنم، عاشقشه... م کارشی چ ی_مگ

 

 کُشته.   شیعاشق ن ی. ما رو با همستیبه دار ن  اجی_احت

 

 نشست، ادامه داد: یتک ی صندل  ی جلو رفت و کنار پنجره رو مژده

  ستین شی چیگفت؟! گفت ه یدکترش چ ی دیاش نگاه کن. آقا عماد فهم افهی_توروخدا ق
 شده.  هوشیکه به سرش خورده ب ی فقط از ضربه ا

 

که شهرام گفت   نیشده بودم. ا جی چخبر بود؟! گ نجای!.. ادم؟یاسمو کجا شن نی ! اعماد؟
با عرفان دارن؟!   یعماد... نديم و مژده چه ارتباط گنی بهش م نایاسمش عرفان؟! پس چرا ا 

 هستن...  یم یاز لحنشونم مشخص بود باهام صم
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 *سوم شخص* 

 

به   ی. عماد کالفه چنگادیب هوشیهنگامه ب نیهم  دی حواسشون به ماهور نبود که شا اصال 
 : دی گشایبروز ندهد، لب م  تواندی که نم ی. با لحن نگران و خرابزندیم  شونشیپر  ی موها

داشتم. حاال بعد دو سال   یدو سال چه حال نیا ی د ی مژده... خودت د ست،ی_دست خودم ن
دلم   ی تو یترس هیحالم نباشه.  نیا  نیاتفاق براش افتاد؟!. نخوا ن یکردم. ا داشیکه پ

  یکیانگار  هوش،یاالن دو ساعت که ب نیآروم و قرار داشته باشم... هم ذارهیست که نمه
 ... کنهی خفه م رهدست انداخته دور گلوم دا

 

 :دی گویبا حرص م مژده

  هیگر  ی ها ی لوس ها ی برو باال سرش واسا مثل دخترا ایب ی خوایخدا از دست تو!. م ی _اِ 
 بههوش اومد.  ی دی د دی کن شا

 

 ! ؟یشناسی... عماد که اخالقشو م زمی_مژده جان، عز 

 

 : دی گوی و با همن لحن پر حرصش م چرخاندی و عماد م می ند نی نگاهشو رو ب مژده

االن داره سکته   نیا  ست،ین شی زی... ماهور چشهیداره حال بهم زن م   یول شناسمی_آره م
 .. زنهیم
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 :کندی. عماد چپ چپ نگاش مخنددی م زیر  زیاز حال همسرش ر می ند

 پاشو برو.  یناراحت یلی_خ

 

 : دیگو ی. با لحن تندتر مشودیم  نهیو دست به س اندازد ی اش م گهیپا د ی را رو شیپا  مژده

 .خورمی جم نم نجای_منتظر دستور تو بودم، آقا... تا دوستم چشماشو باز نکنه از ا

 

 :دهدی سمت مژده حل م و او را به گذاردی م م یشانه ي ند   ی دستش رو عماد،

 _جان مادرت، بردار زن نغ نغتو ببر... بخدا حوصله و اعصاب ن... 

 

بازش   ی چشما  دنیبا د یدارد. ول یتا نگاهش کند چه حال  چرخدیبطرف ماهور م کدفعهی
. تموم حرف  زندی حرکت خشکش م ی . همونجا بماندیخفه م ش یگلو  ی حرفش تو هیبق
 ... دهیرا شن شانیها

 

 خوردیچرخ م ی ادیز ی در ذهنش سوال ها یول ده یرا شن شانیماهور تموم حرف ها  یآر
شده؟!   شون یپر  نقدریحال او ا ی هست؟! چرا برا یمرد ک  نیها ندارد. اآن  ی برا یکه جواب

و   گهید ی چطور عاشق او شده؟! و هزار سوال ها  ده، یند  ی ماهور او را تا حاال بغير امروز جا
 از آن است.   خبری . او بستیدرست ن نجایا  یزیچ که رسدی م ییته آن بجا
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  دنی ... مژده با دکشدیساکت شدن عماد نگاه آن دو نفر رو به سمت ماهور م  انگار
 :دودی با شوق و ذوق به سمت او م  مهیباز ماهور، سراس ی چشما

 !  ؟یاالن خوب  ،ی ریبم یبشم. اله  ختیر یب  ی آب ی ... من قربون اون چشماشعوری_ب

 

تموم هوش و حواسش به آن مرد است که هنوز وسط اتاق خشک زده بود. مژده   ماهور
 : زندی . باز هم لب مبوسد ی و صورت ماهور را م شودی خم م

 عما...  م،ی من و ند یدونیدو سال نم نی . انمتیبی_چقدر خوشحالم م 

 

چه   داندی. نمردی دگر دخترک رو بغل بگ کباریتا  کشدی قلبش آرام گرفته. دلش پر م عماد
فعال ماهور از   خوادینم کندیمژده او را هول م  ی انجام دهد. سردرگم است. حرف ها  یکار

 : زندی م شیبداند. معترض صدا  یزیاو چ

 _مژده! 

 

  دیبه ماهور بگو  خوادی. مثل او صبر ندارد. دلش مگرددی به طرف عماد برم یعصب مژده
 چقدر عماد او را دوست دارد:

نگم. من خسته شدم از دست تو... اصال دوست   یچ ی_مرگ مژده... همونجور الل بمونم، ه
 ... ی دارم بگم ا

 

. اما االن وقتش  دی االن به ماهور بگو نی هم خواهدی م یمژده از سر دلسوز داندیم  نديم
 : کندیمداخلة م  نیهم ی . براستین
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 بعد!  ی حرفا باشه برا نی ... االن ماهور تازه بهوش اومده. ا زمی_عز

 

 : زندی خطاب به ماهور لب م یو با دلخور کندی م یاخم مژده

 !؟یزنی حرف بزنم. اصال تو چرا حرف نم ذارن ی نم ینیبی_م

 

به ذهن   یزیچرا؟!... چ داندیسکوت کرده. خودش هم نم  یبزند ول یحرف خواهدی م ماهور
 : ردیگی . دست ماهور را مکشد ی م غینگران ج کدفعه ی .دی آی مژده م

 !..  ه؟یاسمت چ یدونی م ،ی ! اسمت چ؟یشناسی _منو م

 

 :دی گو ی م تیبا عصبان اندازد،ی به عماد م ی نگاه خضمانه ا  مژده

 . ی مخشو ترکوند ی آقا عماد!. گاوت زايد اونم دو قلو.. به قول شوهرم زد  ریبگ لیتحو ای_ب

 

 : دی آی نگران جلو م شود،ی قلبش از جا کنده م عماد

 . ادینم ادتون ی یچ ی_ماهور خانوم ه

 

برسد. عماد از حال  شیهابا سکوتش به جواب سوال  خوادیهنوز سکوت کرده. م ماهور
 : زندی م شیهابه مو ی. چنگدی آیماهور نفسش بند م 

 اومد.  ادتونی  دی شا  نیاریبه ذهنتون فشار ب کمی_
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 :کندی از حال عماد، باز حرص م مژده

 ادشی   یچیه گهیخودت! معلوم د  ی برا یگیم یحافظه اشو از دست داده، چ ینیبی_نم
 . نه خودش نه بق.. ادینم

 

 یماهور و عماد م نی. نگاهش بخوردی در ذهنش جرقه م یزی. چکندی مکث م کدفعهی
ادامه   نشاند،ی لبش م ی رو ی راه است. لبخند نی بهتر  ده یکه به ذهنش رس ی چرخد. فکر

 :دهدیم

 ! اد؟ینم ادش ی یچی_ه

 

 :کندی به ماهور م رو

برم دکتر رو خبر کنم االن   قهیدق  کی نباش. من با شوهر جونت  یچی_ماهور جونم نگران ه
 .امیماهور داشته باش تا ب ی هوا زمی ... عزمیایم

 

زده؟! چرا مژده قصد کرده   ی حرف نیاز حرف دوستش...چرا همچ شودی متعجب م ماهور
. از  ردیگیبزند که مژده دست عماد را م   یحرف خوادیعماد را بعنوان شوهر او جا بزند؟!... م

 ...شودی اتاق خارج م

 

 * * * * * * * * * 

 *عماد* 
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 :دمی رف مژده چرخ. بطمی از اتاق خارج شد  تا

 !... ؟ی بود، زد  یچه حرف نی_ا
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 : دیصورتم غر  ی تو ی به کمر شد. با لحن تند دست

 ! یخر  یلیعماد خ ی _وا

 

 کردم: یاخم

 گذاشته؟!   ریتو هم تاث ی رو می با ند  ینی_همنش

 

 برام نازک کرد: یچشم پشت

 .  یکنیناز م ی. داریهوا بقاپ ی رو دی با  ،یخوب  نی به ا تی ! االن موقع؟ی ستی _مگه خر ن

 

 فرستادم:   رونی نفسمو ب کالفه

من شوهرشم؟!   یحرفا جواب منو بده، چرا بهش گفت ن یا ی _مژده من اعصاب ندارم. بجا
 . می بهش دروغ گفت فهمهی م  گردهی حافظه اش برم گهیدو روز د
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  نوی. االن اادینم ادشی  یچیگرفته، ه یفراموش ی !. متوجه ایکنی فکر م گهی _چرا به دو روز د
 . یکه چقدر دوستش دار یمدت بهش ثابت کن نیا  ی عالقه اتو تو  یتونیبچسب. تو م

 

 با دروغ؟!  ینطوری_ا

 

 _آره... مگه عالقه تو دورغه؟!  

 

 دوستم داشته باشه.  ینجوریا خوامی _من نم

 

 در برگشتم تا در باز کنم، ادامه دادم: بطرف

 بهش.  یدروغ گفت گمی بهش م رمی _االنم م

 

 چنگ زد. با حرص گفت:  بازومو 

 .  می کرد دای ماهور رو پ گم ی بهش م ار،یبه سام زنمی بخدا زنگ م ،ی بهش بگ ی_بر

 

 ی آن خشم تموم تنم گرفت. سرمو بطرفش برگردوندم. از ال هی اری اسم سام دنیشن با
 :دمی ام غرجفت شده  ی دندانا

 ! ؟یکنی م کاری _تو چ
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 باال انداخت، بدجنس لب زد: ی تفاوت شانه ا یب

که اونم چطور در به در دنبال  ی دی باشه اونم ماهور رو دوست داره. د  ی_به هر حال هر چ
کال  ای. بی کن ی... تو هم که بلدي فداکارمیکرد داشیاهورا و ماهور بود... حاال که ما زودتر پ

با خودش   رهی. دست ماهور رو بگنجایا ادیب اریسام   زنمی ماهور بشو. منم زنگ م لایخیب
  اریبا سام شی تماشاش کن... دو روز بعد شاهد عروس سایمثل قبال از دور وا همبره... تو 
 باش... 

 

 _خفه شو... 

 

 بازم شجاعت به خرج داد، ادامه داد:   د،ی از دادم رنگ صورتش پر کهن یا با

نه... االن   یگیکن. م ی برو نقش شوهرشو باز گمی االن چه مرگته؟! بهت م ش،ی خوای_اگه م
. اون یکن یکار ینتون گهیوقت د چی ه دی شا ،یاستفاده نکن یخوب نی به ا  تی موقع نیاز ا

روز به   کاش اون ی کردم ا یمژده، چه غلط  یگیبه خودم م  ی ای. میش یم شمونی وقت پ
 ! ی... حاال هم خود دانکردمی حرفت م

 

گرفتن برام سخت   می. چشمامو محکم بهم فشردم. تصمدمی کش میشونیبه پ یدست کالفه
دلشو به زور تصاحب کنم. او حق انتخاب   خواستمی نم کطرفیشده بود. دو دل شدم. از 

 بود تا بتونم کنارش باشم.  یخوب  ت یموقع کطرف ی کنه. از  یبخواد زندگ  یداره که هر جور

 

 بشم، گفت:  شمونیپ کهن ی دارم، قبل ا  دی ترد  دیمژده فهم 
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تو   ی فرصت برا  نیبذاره جلو... االن بهتر  شیپا پ اریخودخواه باش. نذار سام  کباری  ای_عماد ب
 تا دلشو به تو ببازه. عاشقش کن...  یبهش محبت کن نقدریا یتونیکه م

 

 تسليم شدم. نگران لب زدم:  دی ترد با

 !  ؟ی _اگه بفهمه اون وقت چ

 

 زد: ی لبخند

 یدسته جمع می بر  می خوایکنه. م صشیترخ ادی_اونش با من... برم دکترشو خبر کنم که ب 
 شمال...

 

رفت. منو با خودم به جونم هم انداخت. دلم   یپرستار ستگاهی بند حرفش به سمت ا پشت
بود که  تی موقع نی برام بهتر نیخودم کنم. ا ی برم کنارش... دلشو برا کردیدل دل م

 کنم تا بهم فکر کنه.  یکار تونستمیم

 

ناراحت  اگه بعد بفهمه که بهش دروغ گفتم. اون وقت حتما ازم  زدیعقلم بهم تشر م  یول
 کنم؟!   کاری ! اونوقت چ؟ی. اگه نخوام و پسم بزنه چشهیم

 

 خوادی. اصال دلم نم کردیام م وونهی به سمتش برداره، د یقدم اریاون سام کهن ی فکر ا اما
 پشه نر هم از کنارش رد بشه...  کی  یحت
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 لب زد: طنتی صورتم زد، به خودم اومد. با ش ی که جلو یشخص یبشکن با

 در حال قدم زدن با ماهور؟!  ایشق، لب درمرد عا یی_کجا

 

 زدم: ی محو ی لبخند

 . نی _زن و شوهر خل و چل هست

 

فضا عاشقونه براتون   ایببرتم لب در خوامیها... بد م ینکن نی ... به شوهر من توهی آ ی _آ
 بسازم؟! 

 

 کردم که گفت:  ی خنده ا تک

 همسرگرامش کجاست.  گهیجون م یتو که دک  ای_ب

 

 ! ؟یکنی اگه بفهمه درستش م ی _خودت گفت

 

 تا بناگوش باز شد:  ششین

 تو.   میبر ایرو نخور... ب یچیغصه ه ی تا منو دار وونهی_د

 

تکون دادم و همراه مژده داخل شدم. چشم که به ماهور افتاد دوباره عقلم بهم تشر   یسر
 رو نکنم.  نکاریزد. که ا
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 . با حرص به جلو حلم داد:کنمیو دست دست م ستادمیهمونجا ا دی د یوقت مژده

 ! ی... بحساب االن شوهرشگهی_برو د 

 

اش  نهیبود و معا ستادهیرش اس  ی باال ی باالخره کنار گذاشتم و جلو رفتم. دکتر  دموی ترد
 نگران حال ماهور بودم: ی. حرف زدن برام سخت شده بود ولکردیم

 _حال ماه... همسرم چطور؟!  

 

نوشت. در همون   یزیکه پرستار به دستش داد، چ ی رزومه ا ی بهم انداخت و تو ینگاه
 حال گفت: 

  نیاند. براش دارو نوشتم مصرف کن. ا ی. ُسرمش تموم شد، مرخصست ی ن ی_مورد خاص
 تهران حتما ببرش دکتر...   نی برگشت ومد،ین ادشی یچی... اگه هنیخانوم گفتن که مسافر 

 

نشوندم. مژده و   یصندل ی کمکش کردم. رو نیتموم شدن سرمش، ماهور رو تا ماش  بعد
 تا برن... . از آخرم مجبور شدم بهشون تشر بزنمدنی خندی م زیر زی به هر حرکتم ر  می ند

 

که باالخره اون سکوتو شکست. با   میهر دو سکوت کرده بود  می رفتیکه م ی ریمس یط
 بدم... ی. بطرفش برگشتم و موندم جوابشو رو چ دی که ازم پرس یسوال
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و   دمی ترسی هنوز م  اومدی مسخره م دی بدم... شا یبرگشتم و موندم جوابشو رو چ  بطرفش 
 نرم...  شیکه با دروغ پ دادی عقلم بهم هشدار م

 

قدرت داره اگه بدون ماهور   قدرن ی. اکشهیوجودم شعله  م ی که ازش تو یعشق درسته
معادلة کنم چون   کجوری باهاش  خوامینم ی... ول کشهیروزهام بگذره حتم دارم منو م

 غلطه!   نیمنو دوست داشته باشه... ا  دیدوستش دارم اونم با

 

کنم تا   ییگدا  ایبه زور ازش تصاحب  خوامینم  یمحبتش باشم ول ازمند یهر چقدر ن من
 من...  ی تن بده به خواسته  لشی برخالف م

 

... ستی ن یراه ول نیبهتر  نی ا کردی خودش بخواد که کنارم باشه... مژده فکر م خوامیم من
اون اگه بعدها   ی جا ذارمی... خودمو مکنمی بفکر خودم باشم به اون فکر م کهن یاز ا  شتریب
بهش   دمیو شا  زدمی پسش م شدم ی رو کرده ازش ناراحت م نکاریباهام ا یکی  دمیفهمیم

 ... دادمیحق م

 

تا   یبگ یکی به  شهی... اما به زور که نمیمتیق چیه  یاز دستش بدم ب خوامی نم طرفک ی از
 طور که من دوستش دارم... منو بخواد همون  خوامیدوست داشته باشه... من م
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 ... گفتمی م دی . بازدی وار م وانهی شدم. قلبم د  رهیبرگردوندم و به جاده خ سرمو

که  ادیز نقدری... من دوستش دارم... اطورن یخودم باشم خود خودم... اونم هم خوامیم
 چقدر... آب دهنم قورت دادم:  فهمهیو نم دونهی خودشم نم

 . مژده بخاطر من بهت دروغ گفته.می نه ازدواج کرد می مزد_ما نه نا

 

  ی که برام جا ی ... با همون خونسردریگوشه چشم نگاش کردم. نه متعجب شد نه متح از
 شک گذاشته بود، لب زد:

 ! عماد يا عرفان؟!  ؟ی هست ی_پس تو ک 

 

 بطرفش برگشتم:  ری کرده بود؟! چرا؟! متح یبند اومد. تا حاال نقش باز نفسم

 !  ؟ی _تو... تو حافظه اتو از دست نداد

 

 _نه. 

 

 _چرا؟!  

 

 ! ؟یکنی فکر م ی_خودت چ
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... استرس به جون تنم افتاد... حس  دی فهمی... باالخره که مگفتمی رو بهش م قتیحق د یبا
 تموم تنم عرق کرده...  کردمیم

 

  چی بگم... از عالقه ام... از خواستنش... لب باز کردم بدون هاز خودم  خوامیبار م ن یاول نیا
 کردم...  فی تا به امروز رو براش تعر  دمش یکه د یگونه ترس از اون روز 

 

حرفم، منم سکوت کردم  انی. بعد پاگفتینم یچی و ه کردیسکوت به حرفام گوش م ی تو
 مثل خودش... 

 

بود   ییجا  یتوقع ب د ی... شاشدی دتر محکم فرما بود... حالم لحظه به لحظه ب  ی بد  سکوت
بزنه که  یکه ازش انتظار داشته باشم عکس العمل نشون بده و در قبال عالقه ام حرف

 دوست دارم...

 

. ارمیدلشو به دست ب دی و از خودم گفتم با نجامی... حاال اخوامشی... مخوامشی م من
 به موهام زد، سکوت رو شکستم:  یمن بتپه... کالفه چنگ ی قلبش برا خوامیم

 _ماهور؟! 

 

 _بله.
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تا خودمو، عشقمو بهت ثابت   خوامی فرصت م  کیکنارت باشم، ازت   ی دی_بهم اجازه م
 کنم؟! 

 

 بغض داشت:  صداش

به   تونمیقلبمه... نم  ی هنوز برام زنده است... هنوز تو  رطاهای... امتونمی_ازم نخوام چون نم 
 فکر کنم.   ی ا گهی کس د چیه

 

... با جونم... با خواستمشی از جا کند شد منو نخواست... مني که پنج سال تموم م قلبم
 غرورم...   یگذشتم حت یدلم... بخاطرش از همچ

 

رد بود... سخت بود. انگار برام بدتر و پر د یپس زدن از همچ نی... اخوامینم نخواستنشو
حسرت نداشتنشو   تونمیداشتم... نم یگلوم... حس خفگ  خیب  دیسفت چسب یزیچ  کی

 تحمل کنم... 

 

دستام محکم فشردم.  ی قورتش دادم. فرمون تو ی چشمام جمع شد. به سخت ی تو اشک
 آروم لب زدم:

 نی... همی بهم فرصت بد خوامی . فقط میکن رونی _من که نخواستم اونو از ذهنت، قلبت ب
 ...  هیبرام کاف یکه دوستم داشته باش

 

 . دیدر موردش حرف نزن گهی_لطفا د
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 لب گفتم...  ری ز  ی فرستادم و باشه ا  رونی نفسم ب کالفه

به سمت اصفهان   کراستیو   میداد ر یرو تغ ریافراد شاهرخ ردمونو نزن... مس نکهیا ی برا
 ...می رفت

 

  میکرد هی کرا تیسوئ  کی و مژده  می ند شنهادی. به پمی دی بعد پنج و شش ساعت رس حدودا
 ... میکه شب رو همونجا بمون

 

 ی بودن... ازمون به بهانه ها رهی خ م،ی و مژده با تعجب به هردومون که اخم کرده بود می ند
 ... میدادی که فقط با نه و بله جواب م دنیپرس یمختلف سوال م

 

حالم رو مساعد کنه. با  یدوش آبگرم داشتم تا کم کی به   اجیبود. احت  ختهیاعصابم بهم ر 
راه   ی چمدونم که وسط سالن گذاشته بودم. به سمت حموم که تو ی ام از توبرداشتن حوله 

 بود رفتم... یکی بار ییرو

 

چطور  دمی. نفهمدمیرو شن یغیج ی صدا فعهکد یسرم بودم که  ی حال شستن موها  در
 رفتم... رونی و ب دمی چیکه داشتم حوله امو دور کمرم پ یتیدستپاچه و هول با همون وضع
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که  یکس غیج ی صدا صیاومدم. تشخ رونی ب کی و نگران با دو از اون راهرو بار  هراسون
وقت اشتباه نکردم چه از  چی مورد ه  کیتو   ست،ین یکار سخت یوار دوستش دار وانهید

  صیتشخ ینفر به درست ن یچند نیاونو از ب تونم یحرکاتش م  یعطرش چه از صداش حت
 بدم.. 

 

 یناهارخور  زیچشمامو کنار زدم و با دقت به ماهور و مژده که دور م ی رو ی ها کف
داد.  هوا تکونش ی که دستش بود، تو یخور وه یم ی شدم. مژده با چاقو  رهیخ دن،یچرخیم

 وار خطاب به ماهور گفت:  دی تهد

چاقو ببرم. منو مسخره    نی و با هم رونیاون زبونتو از حلقت بکشم ب د یبا  شعور،ی_ب
 ! ؟یکنیم

 

 باش. اصال دوست داشتم.   الیخ نی_به هم

 

لبامو محکم بهم   یام گرفت ولآورد. چه بال شده بود. خنده   رونیها زبونشو ب بچه  مثل
هم   ی . مژده با حرص دنداناشو رو کنمیفشردم. تا متوجه من نشن که دارم نگاشون م

 : دیسا

 تا نشونت بدم.   سای وا ی! جرأت دار؟ی _دوست داشت

 

 :دیکش  غی. ماهور جدیدنبال ماهور دو یشتری. با سرعت بدیکش غیبند حرفش ج  پشت
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 کر...  یب کار_خو

 

به کمرش زد. ماهور   یحرفش تموم نشده بود که مژده بازوشو گرفت و مشت محکم هنوز
 صورتش از درد مچاله شد: 

 که تو رو گرفته...  می کمرم!... بدبخت اون ند ، یوحش ی _آ

 

. جلو  ارهیسرش ب  ییتا مژده بال  سم ی دستشو دوباره مشت کرد که نتونستم همونجا وا مژده
 مشتشو دوباره به کمرش بزنه. مچ دستشو گرفتم:  کهن یرفتم قبل ا 

 . دی_بسه، تمومش کن

 

و اون کف    دنمی بگه اما با د یز ی بطرفم برگشت. خواست چ یگرد شده و عصب ی چشمها با
دستمو پس زد و   یعصب کدفعهیسر و صورتم بود، ساکت شد...  ی رو  دونستم یکه م ی ها

 لب زد: یبغلم هل داد، با بدجنس ی محکم ماهور رو تو

 تحفه اتو.   ر ی_بگ

 

دستامو حائل کمرش کردم و  یشد. فور لیحرکتش يهوي بود ماهور به عقب ما چون
 نگهش داشتم:

 !؟یکه دار هیچه رفتار نی_ا

 

 به کمر شد، طلبکارانه گفت: دست
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 خانوم همه مونو سر کار گذاشته؟!   یدونی_م

 

 .  دونمی_م

 

 داد زد: غیبا ج متعجب

 ! ؟ی دونی_م

 

 به هردومون انداخت:  ی تکون دادم که نگاه بد یسر

تا مضحک تون نشم. بشينم از   نیگفتی _ُمرده شور هر دو تونو ببرن. حداقل به من م
 و مضخرفتون حرف بزنم.  ییکذا ییو آشنا  ی نامزد

 

بطرفم برگرده   کهن یقهر روشو برگردوند و به آشپزخونه رفت. ماهور بدون ا هم به حالت  بعد
 لب زمزمه کرد:  ریازم فاصله گرفت. دستشو باال آورد و ز 

 کرده؟!  کاری توروخدا با دستم چ  نی_اعصاب نداره، بب 

 

زده بود. نگران    رونیکه ازش ب  یکف دستش و خون یدگ ی بر دنیسرمو جلو بردم با د یکم
 : دستشو گرفتم

 !  ؟ی _چرا مراقب خودت نبود
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خنده زد. دلم ضعف   ر ینتونست خودشو نگهداره و ز کدفعهیشو به چشمام داد و  نگاه
  دن یو با د  دیبودم. کامل بطرفم چرخ دهیخنده هاشو نشن ی وقت بود صدا یلیرفت. خ
 که دور کمرم بود. ی حوله ا

 .دیاز خجالت کش یغیسرخ شد و ج صورتش 

 

که مچ دستشو گرفتم. خواست دستمو پس بزنه که محکمتر   ره یازم فاصله بگ خواست
 گرفتمش و به سمت آشپزخونه بردمش. 

 

. کف دست  کردی رو زمزمه م یزیلب چ ریدر حال سرخ کردن مرغ بود و با حرص ز  مژده
 صورتش گرفتم:  ی ماهور رو جلو

 کار توئه؟!  نی_ا

 

 چشمام لب زد: رهیبه کمر شد و خ دست

 ._بله

 

 ! ؟ی دی_چرا دستشو بر 

 

 : دی کرد با حرص غر ی بلند  پوف

از   ختو یر  یدختره چشم ب نی _عماد، من االن مثل خودت اعصاب ندارم. وردار خودتو و ا 
 . دم ی چشمام ببر. تا اون دستشم نبر ی جلو
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  نکاری. دفعه آخرت باشه ایار یسرش ب ییبال   کی  دیکه نبا ی ناراحت شد یزی _اگه از هر چ
 ! یکنیم

 

 _برو بابا... تحفه آقا خش برداشته که برداشته... 

 

 هم مثل خودم صداشو کلفت کرد، ادامه داد:  بعد

 .کنمی م نکاریبازم ا خوام،ی... نمی کرد نکاری _دفعه آخرت باشه ا

 

به سمت   دمینگم. ماهور کش یزیدادم بهش چ حیباز حرصش گرفته بود. ترج دونمیم
 با دقت مشغول شستن کف دستش شدم...  و یآب به آرام ر ی و دستشو ز نکیس

 

موندن... نگامو به چشماش دادم که   حرکتیبهم زد که دستام ب یهمون حال حرف  در
تند و   ی هاابروهاش نشست... دلم از حرفش گرفت. عقب گرد کردم و با قدم  ی رو یاخم
 به سمت حموم رفتم... یعصب
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 *ماهور* 

 

 

 یحرفو بهش بزنم ول نیا  خواستمیبهش برخورد. نم یلی. انگار خدمی کش ی بلند  پوف
که نبود. ازشم   می و وص لیبهش بزنم. وک   یحرف نی خودش و رفتارش باعث شدن که همچ

 نخواستم که ازم دفاع کنه.  

 

ندارم... حاال  اج یهم احت یکس چیو به ه امیاز عهده خودم برب تونمیزبون دارم و م  خودم
 که نشده...  ارمیکه عاشق مه صاحب اخت کنهیفکر م

 

دستاش... دوباره   ی که دستم تو کردمی آب بستم. هنوز حس م ریعماد شدم. ش الیخیب
 بره...   نیاثرش از ب د یآب گرفتم و دستمو شستم شا   رشیز

 

 گوشش، بد نبود؟!  ریز ی زدی هم م یکی_

 

  ی تو یش ین هی د یرفتارشو بذاره کنار... حتما با نی ا خوادی دختر نم نی پوف کردم. ا دوباره
 :دمی بستم. بطرفش چرخ ری حرفاش باشه. ش

 !  ؟ی شینم المیخی ! چرا ب؟یکنم دست از سرم بردار کاری_چ

 

 زبون تو کوچولو. نهیدو سال خوب رشد کرده... آ کن خاله بب نیاما ا ی_قبال زبون نداشت
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 برداشتم کف دستمو آروم خشک کردم:  ی دستمال کاغذ نتیکاب ی رو

 بده. ر یکارا، به من کمتر گ نیا ی _برو خودتو مسخره کن. به جا

 

 از بازوم گرفت:  یشگونیاومد و با حرص ن جلو

 !  ؟ی حرف زد ینجوریچقدر دوست داره. چرا باهاش ا یفهمی م  شعوری_ب

 

 کردم: یژ دادم. اخمگرفته بود رو ماسا شگونیکه ن  ی درد و سوزش صورتم مچاله شد، جا از

بفهمه  دوربرم... از عمد اون حرف رو بهش زدم که ادیب ادیکردم. خوشم نم ی_خوب کار
 درازتر نکنه... مشیپاشو از گل

 

که ناغافل   دمی. خودمو عقب کشرهیبگ  شگونمین  خوادیدستشو باال آورد. فکر کردم م کباری
بعنوان مدافعه عماد استخدام کرده بودن. ازش فاصله گرفتم و   نو یسرم... انگار ا ی تو دیکوب

 : دمی بهش غر یدادم. با بد خلق هیتک ینتیبه در کاب

 _بشکنه دستت...

 

 کرده؟!  کاریاون تاحاال برات چ یدونی_مرض، احمق... م

 

 کاسه چرخوندم:  ی تو چشمامو
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 ضعف کرده...  دلم م یبخور ی بد ی خوایم یعماد... شام چ الیخی.. اصال ب ستی_مهم ن

 

  یب ی چشما یدرست کردم. بخور ینیزم بیخوراک مرغ و س ینیبی... نمییپررو  یلی_خ
 . ینی عماد فلک زده رو بب  ن ی. ایباز کن ختتویر

 

 کردم:  ی کاسه چرخوندم. دوباره کالفه پوف بلند ی تو چشمامو

 توش عماد نباشه.  یکلمه بگ  کی  شهی_م

 

 باال انداخت:  یسر

 . امی _نوچ... تا تو رو به لنگش نبندم کوتاه نم

 

 بدبخت چطور اومده تو رو گرفته؟!  م یند  نی_از دست زبون تو... ا

 

  ر ی. معلوم نبود کجا سدیگلو خند ی فکر رفت و تو  ی و تو دیلحظه دست از غذاش کش کی
  ی محکم تو ی کی. جلو رفتم و  گذشتی ذهنش بهش خوش م ی داشت تو ی ادی... زکردیم

 : دیکش ی بلند غیزدم که جسرش 

 !  ؟یدار ینیدست سنگ یچ ،ی ری_بم

 

 گفتم کمکت کنم.   ،یریاز دست م یدار دمی_د
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 . کردمی داشتم به شوهرم فکر م شعوری_ب

 

 دفعه لحنش آروم و مهربون شد، ادامه داد: کی

ها   وونهیمثل د یرو ندارم. گاه شی لحظه طاقت دور کی چقدر دوستش دارم.  یدونی_نم
 ...رمی میاگه نباشه، م کنمی با خودم فکر م

 

شده بود و داشت از عالقه   یاالن مژده احساسات شدی. باورم نمدنی جفت ابروهام باال پر دو
. حاال چطور  و کجا عاشق مژده شده،  شدی م دهید ی پسر خوب می . البته ندزدی اش حرف م

 !  ست؟ی معلوم ن

 

 دم:ذهنم بود رو به زبون آور ی که تو یسوال

 !  ؟ی آشنا شد  می _چطور با ند

 

 همون شب تو ک...    ست،ین ادتی_

 

 ! زم؟ی_خانومم، عز 
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که   ییزد جلو رفت نون ا ی حرفشو خورد. لبخند هیآشپزخونه، مژده بق  ی تو م یاومدن ند  با
 به دستش بود، گرفت: 

 !  ؟ی کرد ری. چه دزمی _بده به من عز

 

 ...  نهیهم  بی... شهر غریشیگمم م  ،ینباش ی هم بلد یی. جاگشتمیم یی دنبال نانوا هی_از ک 

 

  رهیبهم خ یجور هیگذاشت. دوباره نگاشو به مژده دوخت...  نیرو زم دی خر لوناینا سهیک 
  ونیز یتلو  ی کاناپه جلو ی نبود. از آشپزخونه خارج شدم رو  زیبودن که موندن اونجا جا

 خاموش نشستم. 

 

با  کردمیهست. فکر م  یک  دونستمی برگردم م نکهی رو کنارم حس کردم. بدون ا یکس حضور
واقعا دوست داشتم. در هر   ایآر بود    یب یلیخ اینگام نکنه.  یحت گهیکه بهش زدم د یحرف

 وارد رابطه بشم. ی مرد  چیبا ه خواستمیصورت دوست نداشتم کنارم باشه. من نم

 

 

 !  ؟ینیکنار من بش ی ایب دی همه جا چرا با نی_ا

 

 چشماش شدم...  رهیو خ  دمی چرخ یکه زد بطرفش عصب یحرف با
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 تکون داد: یسر

 ! ؟ی دی گفتم مگه خر  ه،ی_چ

 

که مثل   ی دی که خودم بهش زده بودم رو بهم برگردوند. منم بهش گفتم مگه منو خر حرف
 فرستادم:  رونی بهم... نفسمو پر فشار ب ی دیکنه چسب

 . ینیش ب ی ایکه ب یپرور هست نقدری_اگه بخرم ا

 

 گلو کرد:  ی تو خنده

 پرروئم؟!  یلیخ  یکنیفکر م  ،ی _جد

 

 لنگ ابرومو باال انداختم:  کی

 !  ؟ی ستی_ن

 

صورتمو    ی از موهام که جلو ی ا هی. دستشو جلو آورد و تک دیجلو کش ی خودشو کم د،یخند
 کرد:  تی شده بود رو پشت گوشم هدا ختهیر

 باشم؟! ی_دوست دار
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بخاطر اونه که ازم  میلحن تند و عصب نیبگم. انگار نه انگار ا یآدم چ  نی به ا دونستمینم
 اش و لحنش در مقابلم آروم و مهربون بود. ... هنوز چهره رهی فاصله بگ

 

دوستش   نی رو بازهم کمتر کرد. دستمو ب میکه داشت ی اشد. فاصله  یکه طوالن سکوتم
 به چشمام لب زد: رهیفشرد. خ  یگرفت به آرام

... همونجور که  ی خوای که تو م شمی م ی. اونشمیخب پررو نم  کنه،یم  تی اذ  می _اگه پررو
اما بهم حق بده... حق بده و درکم کن...  کنمیم یی االنم دارم پررو دونمی... میدوست دار

تموم   ی ... از همون روز شددی و دلم برات لرز  دمتید  هویمن دوستت دارم... درسته 
... فقط تو... اگه حرف از سال زدم بخاطر  کنمیفقط به تو فکر م  ارم... پنج سال دمیزندگ 

  کی و زودگذر... نه... پنج سال تموم، روز و شبم فقط  یعالقه سطح ن یا  یفکر نکن کهن یا
سالها تونستم بهت بگم    نیبه اسم ماهور بود... نخواه که حاال بعد ا   یدختر چشم آب

 شهیدليل نم نایکدوم ا چیرفات و رفتارت...هح  ،با نه گفتنت یآسون نیدوستت دارم، به هم 
 ی عالقه ا ی رو یریتاث چیه یشدم چون انتظار نداشتم ول  ری عقب بکشم. چرا ناراحت و دلگ

  هیبهم   کنمیخواهش دارم... خواهش م هیازت  می که بهت دارم نداره... االنم با تموم پررو 
 که بهت دارم رو ثابت کنم؟!   ی فرصت بده تا عشق

 

  ی داشت برا شد،یکالمش م ین یری غرق لذت ش دنشیاز شن یکه هر دختر زدی م رو ی حرفا
 که عاشق منه...   گفتی نفر مونده بودم، م کیکه تشنه محبت  یمن

 

داشتم که    ی و آرزوها ی و ناراحت شدم. چه روياها  نیتنها خوشحالم نشدم بلکه اندوهگ نه
 کباری ... چقدر منتظر بودم که دمی. چقدر انتظار کشدینرس تیدونه اش به واقع کی

 نگام کنه...  رطاها،یام
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که بارها شکستم و   ینگاش، صداش و رفتارش دروغ بود... دروغ ی تو یهمچ  یکرد ول نگام
که صداقت کامل از رفتارش و لحنش   زدی حرف م یمرد طور  نیا یشدم ول نیازش اندوهگ 

 مشخص بود... 

 

  یحت دمیروزا رو کش  نی داره. منم ا یچه حال دمیفهمی د. چون مدلش درست نبو شکستن
 اول حرفمو بزنم.  ن یهم دی داشته باشه با دیبه من ام خواستمینم یبدتر از اون رو... ول

 

 :دمی کش رونی ب یاز دستش به آروم دستمو 

رو دوست داشتم که دوستمون نداشت... پس همو   یکی . می _ما هردومون مثل هم عاشق
 به من فکر نکن... گمیبهت م یکنی . چون درکم ممیکنیدرک م

 

نگاه پر اندوهش بشم. حالشو   ری تاث  خواستمی بلند شدم. نم عی بند حرفم سر  پشت
 . خوامیرو انجام بدم که نم یکار یاز سر دلسوز  خواستمی و نم  دمیفهمیم

 

 بردارم و برم. سد راهم شد:  یقدم کهن ید قبل ا و دستپاچه بلند ش  هول

... ستیاالن ن  شیخواستیکه تو م ی ... اما اون فردکنمی ... خوبم درکت مکنمی _آره درکت م
... ماهور، من ازت  آوردمیوقت حرف دلمو به زبون نم چی باور کن اگه بود بخاطر دلت ه

من بسه...  ی برا نیارمت... همکنارت باشم. بذار حس کنم که د کهن یبجز ا خوامینم یزیچ
  یهر جا هم نخواست ،ی اگه بهم دل نداد دمی هم ازت ندارم... قول م ی ا  گهی د یتوقع چیه

 ... باشه، قبول؟! کنمی همونجا تمومش م ،ی ادامه بد
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  دی چطور با دونمی انجام دادنش نداشتم. نم ی برا یو رغبت  لیکه تما  خواستی ازم م یزیچ
ندارم.  لیکنم که بهش م یرابطه احساسات هی ریخودمو درگ  خواستمی... من نمگفتمیبهش م

 بود با حرف زدن مجابش کنم.   دوارمیام

 

 :دمیکش یقیعم نفس

مرد جذاب، کم   کی از  یز ی... چیدار ی... اخالق خوبی خوش چهره ا ،ی پی_تو خوش ت
من بود  ی جا ی ا گهی د یکیاگه  دی... شایکه خوشبختانه دار هیخوب ی هامالک  نای... ایندار

 یلیهم خ گهی د زیچ  کیرابطه  ی ... اما توکردی قبول م شنهادتویبرو برگردد پ یحتما ب
چرا بهت    شناسمیمن خودمو م یرابطه شروع بشه... وقت نیطرف بخواد ا کهن ی مهمه، ا

بشه...   شتری ب  شتریب ،یه به من دارک  یوابستگ نیبهت بدم که ا یواه دی رو بزنم و ام یحرف
 ی بود  یمنتظر د یحرفا اونم از زبون من برات سخته... االنم شا  یل یخ دنیشن دونمیم

رو انقدر   یکی خوبه که  یلیخ ن ی. امواسه داشتن  ی بود  دواریو ام کنمیکه من قبول م ی بشنو
  نکه یهم داره... اونم ا ی بد  کی... اما  تیزندگ  لیکه پنج سال فقط اون شده دل یدوست دار

  ندهیتو خوشا ی بوده... بودن من و تو کنار هم، برا کطرفهیمن و تو هردومون عشق مون  
 بشم... تینذار اذ   ،ی... اگه دوستم دارشمیم تی اما من اذ 

 

 به موهاش زد: یشد. کالفه چنگ نی اندوهگ یحرفام به آن دنیاش با شنچهره  حالت
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مثل دو تا دوست   خوامی. میبش تی اذ  ستی... قرار نیکنی سختش م نقدری_ماهور چرا ا 
که  یشیم  یهمون ،ی ... گفتم هر جور تو بخواهی... مثل بققی... مثل دو تا رفمی کنار هم باش

 ...ی خوایم

 

کنه. من دوست نداشتم کنارش  می شده، راض یق یچه اصرار داشت که به هر طر  دونم ینم
...  کالفه و درمونده  ی حاال به هر بهانه ا ی ا گهید ی مرد چیباشم. نه کنار عماد بلکه کنار ه

 چشماش نگاه کردم: ی تو

 .  خوامیکدومو نم چی. من هکنهینم  ی_در هر صورت فرق

 

 نگام کرد: عاجزانه

 !  ؟یسخته برات که دوستم باش  نقدریا  یعنی_چرا؟! 

 

  کیتا وارد  ی بخوا دیکه با کردمی م شیمرد عاشق چطور حال نی! به اگفتم؟ی م یچ بهش
 صورتم آورد:  کی . سرشو نزددی ... سکوتمو که دیبش  دیرابطه جد

در موردش فکر کن. هر چقدر    کمی. پس حداقل  ی جواب بد  شنهادمیبه پ یتونی_اگه االن نم
 .مونمی راجبش فکر کن. منتظر جوابت م یدوست دار

 

بهونه    کیتکون دادم. تا بعدها   ینشه، سر چمیفعال دست از سرم برداره و پا پ کهن یا ی برا
لباش نشست و چشماش  ی رو تیاز رضا ی کنم که نتونه اصرار کنه. لبخند  دای خوب پ
 که کامل برزوش داد، گفت:  ی. با خوشحال دیدرخش

 ...ی خوشحالم کرد یلیفقط ممنونم ازت... دختر خ بگم... یاالن چ دونمی_نم
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فکر کنم   شنهادشیشد. من فقط قرار بود در مورد پ جورک ی که کرد حالم  یذوق و شوق از
 ...  کردی م کاریچ دیشنیخوشحال بود اگه جواب نه رو م  طورن یا

 

  گفتمیبهش م ی محکم و جد دی . باکردمی م دوارشی ام لم یبرخالف م دیاشتباه کردم نبا  انگار
 ... شکستی حتما دلش م گرفتمی بود که زده بودم. اگه پسش م ینه... اما حاال حرف

 

 بغلت کنم؟!   ی دی _اجازه م

 

نذاشت   یچه درخواست بود که ازم داشت. حت  نیحرفش چشمام گرد شد. ا  دنیشن با
 جوابشو بدم دوباره خواستشو تکرار کرد: 

خودت بغلت کنم... خواهش   لیبا م خوامیده دلم م ماهور اجازه ب   کنمی_خواهش م
 ...  کنمیم

 

چرا قلبم به تپش افتاد. احساس کردم تموم   دونمی داشت اما نم یکوچک ی خواسته درسته
 صورت از خجالت سرخ شده...

 

 . دمی! بگو بله که اجازه م؟یکنی استخاره م یدار شعوری_ب

 



 نگاه آلوده به عشق 

 
601 

 

عماد بود. ازش فاصله   ی خالص شدن از خواسته  ی فرصت برا   نیمژده بهتر  ی صدا دنیشن با
باز به هردومون نگاه   شیبود و با ن ستادهیا  می گرفتم. بطرف مژده برگشتم که کنار ند

 زدم: ی. لبخند مصنوعکردندیم

 تا ضعف نکردم.  نی حداقل بهم شام بد مینخورد یچیگشنمه، ناهارم که ه  یلی_من خ

 

 گفت:  ی ابا لحن شرمنده زده  د،یکوب شیشونیحرف رو زدم. عماد محکم به پ نیا تا

شد برات   ادمیوقت ردمونو نزن. پاک    هی_شرمنده بخدا، حواسم پرت افراد شاهرخ شد که 
 ... زمیعز ایب  ای. برمیناهار بگ

 

 ی ... مجبورم کرد رویناهارخور زی کرد سمت م تمیپشت کمرم گذاشت و هدا دستشو
 ... دی رو کامل چ زیم قهی. خودش در عرض چند دق نمیبش یصندل

 

 :خنددی بهش م زیر  زیو مژده هم محو حرکات عماد بودن و ر می ند

 .  ری داداش لقمه هم براش بگ گمی_م

 

 گفت:  م یخطاب به ند  عماد

 دو تا چشمام.  ی _به رو
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. با تعجب  ختیبرداشت و توش غذا ر یکنارم نشست. بشقاب یبند حرفش صندل پشت
  ینیزم بیمرغ و س یبرداشت. مقدار یکار رو انجام بده. که تکه نون نی نگاش کردم. نکنه ا

 زد: ی بطرفم گرفت. لبخند  دنش ی چیسرخ شده روش گذاشت و با پ

 _بفرما. 
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مرد،   نیا ی... محبت و مهربوندمی دستش و به بعد به چشماش کش ی اول به لقمه تو نگامو
! دوستم  کرد؟ی بهم توجه م نقدریهم هم رطاهای ام شدیم یمن دردناک بود. چ ی برا

 داشت؟! ... 

 

وقت  ... اون داشتمی از قبل دوستش م شتریب دادیبرام انجام م  یکه هر بار کار ادیز قدرن یا
 بجز خودش...  یچی!... ها؟یدن ن یاز ا خواستمی م ی چ گهیمن د

 

 . نگران لب زد: دیگرفتن لقمه د  ی که تعلل مو برا  عماد

 ! ؟ی _دوست ندار

 

 بزنم. که ادامه داد:  یحرف دادیگلوم نشسته بود اجازه نم  ی که تو یبغض

 !  رم؟ی تا برم برات بگ ی خوای! بگو کدوم متزا؟یپ  ای دهیکباب کوب ی خوایم ی_چ
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شد... چقدر   ری مام سرازاز چش  یاراده قطره اشک یکه دوست داشتم. ب  ی اسم غذا دنیشن با
عالقه دارم. چه  ی به چ دونستی نم یدوستم نداشت... حت رطاهایمن بدبخت بودم که ام

  دونستیمورد عالقه امو م  ی مرد غذا ن یدوست دارم حاال ا یبدونه من چ نکهیبرسه به ا 
 هست... یچ

 

 ظرف گذاشت و با سرانگشتش رد اشکمو پاک کرد: ی رو تو لقمه

  تیکه اذ  دی... ببخشستی... بخدا دست خودم نخوامی!... معذرت مکنم؟ی م تی_دارم اذ 
 ... کنمیم

 

ازم  ی. خودش کمدی بود رو جلوتر کش زیم ی که رو ی اگه ید یغذا، ساالد، نون و هر چ ظرف
 فاصله گرفت:

 هم بگو.   یر. نخواستبخو یدوست دار یاصال خودت هر چ ای_ب

 

که  یشدن... چرا همون  شتریزد که حالم از خودم بهم خورد. شدت اشکام ب  یحرف م یطور
هوامو نداشت؟!... چرا بهم   ی نجوریدوستم نداشت؟! ... چرا ا  ینجوریدوستش داشتم ا

 داد؟!...    میدروغ گفت که دوست دارم؟! چرا باز 

 کنارش باشم؟!... یحت خوامیکه نم یر حالبهم محبت کنه، د نطوریمرد ا نیا  دیبا  چرا

 

که بهم اثبات   ی. عشقنمیچشماش عشق رو  ب ی تو کباری... فقط کباری منتظر بودم  چقدر
 ...  خوادی چقدر منو م کردیم
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. به حسرتش هنوز دمی نگاش ند ی تو یچیکه زنده بود. ه  ی افسوس تا لحظه ا یول
 ...کشمی خودمو به نابود م یو گاه سوزمیم

 

گذشته ام   ی رو با حسرت ها دادی که عماد برام انجام م یچه مرگم شده هر کار دونمینم
 ...کنمی م سهیمقا

 

نشسته   رطاهایام گاهی منم جا قا یرو انجام بدم. االنم دق نکاریا دی . من نباستیدرست ن کارم
و   گرفتم یم  دهی مرد رو راحت ناد  نیو سرد شده بودم و احساسات ا رحمی بودم مثل اون ب

 ... گذشتمیاز کنارش م

 

 : دیاز بغض لرز  لبام

 _متاسفم... متاسفم... 

 

از اتاق ها رفتم. تا در بستم همونجا پشت در    یکی بلند به  ی هابند حرفم با قدم  پشت
وجودمو سوزنده بود. اشک   ی که همه   ی نامرد یعشق  ی نشستم. با بغل کردن زانوهام برا

 ... هق زدم... ختمیر

 

 ایب  تونستیدر رو باز کرد. چون پشت در بود. نم یچقدر گذشت که شخص دونم ینم
  از جام بلند بشم... یداخل... حوصله ام نداشتم حت
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 : دمیپر حرص مژده رو شن ی صدا شه،ی در باز نم دی د یوقت

 تو...  امیب خوامی! بلندشو... م؟ی _پشت در

 

 _مژده بذار تنها باشم. 

 

 بلند شو...   گمی . بهت میتنها باش یکنی _تو غلط م

 

و   دمیقدناشو شن  ی اونطرفتر رفتم. داخل شد. صدا یدر کم ی تشري که بهم زد از جلو با
 گفت:  ی. عصبادستیسرم ا  ی باال

کوفتت   ا ی! بشد؟ی م  یدهنت، چ یذاشتیلقمه نون م کی ی ردیمی... مشعور ی _مرگت بزنه ب
 کن.

 

گرد شد. با بهت سرمو باال   ری غذا که جلوم گذاشت، چشمام متح ینیس  اتی محتو دنید با
  ی ونزیو مخصوصا سس ما تزا یپ ده،ی اي به کباب کوبآورد. مژده دست به کمر شد و اشاره 

 بود، کرد: ینیس ی که تو

 تو حلقت. ياال شروع کن.  زمی ریبه زور م ،ی_بجان خودم اگه تا تهش نخور

 

 :دمیکش یقیعم نفس
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 ندارم.  لی_م

 

 ! ؟ی_چ

 

 خورد: ی دیتکون شد  دیکه کش یغیج با

 ! وونه؟ ی _چته د

 

نه... زود باش تا سه   ای یدار لیم ستین می!... االنم حاللیام يا تو مخ تعط وونهی _من د
 . ی بخور دی نشمردم با

 

 :زدی ضرب م نیصورتم و با کف کفشش به زم  ی غضبش زل بود تو ری م ی چشما با

 يا نه؟!  یکنی_شروع م

 

 ندارم. لی_گفتم م

 

 که در با ضرب باز شد... دمیکش ی بلند غی که کرد... ج یکار با
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 صورت مچاله از دردم خطاب به مژده تشر زد:  دنی نگاهش روم نشست با د عماد

 ...رونی برو ب ای_ب

 

ران پامو   ی رو  شگونشین ی رفت. جا رونی مژده چپ چپ نگام کرد، بدون حرف با حرص ب 
 ت دادم تا دردش کم بشه.  . دستمو آروم روش حرک سوختیم یکم

 

  یرفتارشو درست کنه؟!... عماد در رو به آروم ره یبگ ادی خوادیم یدختر ک  نیا دونم ینم
 کنارم نشست:  نی زم ی بست. رو

 !  کنه؟ی_پات درد م

 

 دست نخورده انداخت:  ینیبه س یبه نشانه نه تکون دادم. نگاه یسر

 ! ؟ ی _غذاتو چرا نخورد

 

 جمع کردم و دستمو دور زانوهام حلقه کردم: پاهامو

 ندارم.   لی_م

 

 !  ؟یخوری _بخاطر لج با منه، غذاتو نم
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 . کشهی نم لمی... مستی_بخاطر تو ن

 

هاش   دهیکباب کوب  گفتی . صاحب رستوران مدیکش لتیم  دیقاشق بخور شا  کی  ای_خب ب
 نه؟!   ایکبابش خوشمزه هست  کردی م ف یکه تعر قدرن یهم  دونمی حرف نداره. حاال نم

 

  یحرکت  چی لبم گرفت. ه ی تکه کباب پر کرد و جلو کی از برنج و  یبند حرفش قاشق پشت
 چشمام چرخوند:  ی نکردم. فقط نگاش کردم. نگاشو تو

 رو نکن...   کارن یبا شکمت ا  ی. با من لج کن ولیکنی بخور ضعف م  کنمی_خواهش م

 

 ارادهی ب یبازم لج کنم ول خواستم ی . دلم ضعف کرد. مدیچیام پ ینی ب ی کباب که تو ی بو
 دهنم گذاشت...  ی زد و قاشق رو تو ی لبامو فاصله دادم که لبخند

 

طعم کبابش خوشمزه بود که اشتهام ناخودآگاه باز شد. قاشق رو از عماد گرفتم خودم   نقدریا
 تند تند شروع کردم به خوردن... 

 

سم نبود که عماد محو صورتم شده. منم حمله کرده  کبابش حرف نداشت. اصال حوا واقعا
 ...  دادمی همونجور درسته قورت م دهی نجو یبودم به غذا و از گرسنگ
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جلو بردم تا نوشابه رو بردارم که نگام به صورت خاص و خندونش افتاد. دستپاچه   دستمو 
 . به سرفه افتادم.  دی گلوم پر ی غذا تو  کدفعهی شدم 

 

رو به طرفم   وان یل یبرداشت. وقت ینیس ی آب رو از تو  وانیهول و دستپاچه ل عماد
از آب   یدستشو پشت کمرم گذاشت و مجبورم کردم کم کی ... دیلرزیدستاش م  گرفتیم

 بخورم... 

 

که پشت کمرم بود هم   یاون دست ینگام روش بود. حت خوردمیاز آب م یکم یحال در
 .  دمیشنیرو واضح م دیکوبیتپش قلبش که به شدت م ی . صدادی لرزیم

 

 : دیصورتم لغز ی آورد و نگاش تو  نیرو پا  وانیل

 !  ؟ی _خوب

 

 فرستاد: رون یپر فشار ب نشویفاصله گرفت. نفس سنگ یتکون دادم، کم  یسر

 آرومتر بخور...  کمی_عزيزم  

 

ردم به خوردن... نگام دوباره قاشق رو برداشتم و آرومتر شروع ک  شیتوجه به نگران  بدون 
 خيره چشماش بود هنوز نگران بود: 

 !  ؟ی _خودتم خورد
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 .خورمی_تو بخور، من بعدا م 

 

 ! ؟ی زدینم یچیتو هم لب به ه خوردمی _اگه من غذامو نم

 

 گفت: صادقانه

 _نه.

 

 _چرا؟! 

 

 بخورم. ی زیچ رهیم نی . بعد من از گلوم پا ینخور یچی _تو ه

 

 :دمی خند ارادهیب

 ! ؟ی ا وونهی_د

 

 ام... وونهی که به تو ختم بشه، آره من د  یوونگی_د

 

 ! ؟یرو دوست دار یکی  نقدریا  ست،ی خوب ن نی_ا
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به  شهیعاشقت شدم... م دمت ی طور که تا د نی. همستی_دوست داشتن تو، دست خودم ن
 ... ستمی زنده ن گهی قلبم بگم بخاطر تو نتپه... امکان نداره چون اگه نتپه د

 

 .  یزنی م بیخطرناکه! بخودت آس اد ین ز_دوست داشت

 

 مرگ!   یکه از تو بهم برسه دوست دارم. حت ی_هر چ

  

 . قاشقمو بطرفش گرفتم:دمیکش یقیعم نفس

 ! ؟یخوری غذامو بخور، م ی ا  هیمن بق یقاشق دهن نی شدم و با ا ریس  گهی _اگه بهت بگم د

 

 غذام...  هی. دستشو جلو آورد و قاشق رو ازم گرفت. شروع کرد به خوردن بقدیخند

 

مرد به من برام دردسرساز شده بود. چطور  نی کرده بودم. عالقه ا ر ی گ یچه گرفتار ی تو
 خط قرمز پر رنگ بکش...  هیبعدها بهش بگم دور منو    تونمیم

 

دورش کنم... حاال من با عماد  یآسون  نینتونم از خودم به هم دی که داره شا ی عالقه ا با
 دو طرفه باشه؟!...  دی کنم؟! چطور بهش بگم دوست داشتن با کاریچ
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 * * * * * * * * * 

 

 * ار ی*سام

 

. دمیدنبال خودم کش یشده بود، پاهامو به سخت نی که از فرط خواب بدجور سنگ ی چشما با
 به استراحت داشتم.   اجیکردم. فقط احتتخت پرت  ی خسته خودمو رو یبا تن

 

رو کنارم حس کردم. با بهت چشمامو باز کردم.  یهم بستم که حضور شخص ی رو پلکهامو 
 که کنارم بود زل زدم... یاتاقم به شخص یکیاون تار ی تو

 

دختر بود. شوک شده بودم   کیاما از ظاهرش مشخص بود که   شدیاش مشخص نم چهره
 تختم؟!...  ی اومده بود رو اجازهی اتاق من و ب ی که تو هیک  نیا

 

 بازوم، گفت:   ی جلو آورد و با گذاشتن سرش رو تنشو

 . ادیبخواب... خوابم م  ریبگ ،یبه من زل بزن ی خوای_تا صبح م

 

 .. ها.برگشته بود. اونم بعد مدت   شدیصداش چشمام گرد شد، باور نم دنیشن با
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شلوارم در آوردم. با روشن کردن صفحه   بیاز ج موی و گوش دمیزده خودمو عقب کش شوکه
 صورتش زوم کردم...  ی اش اونو رو

 

پدرمو در آورده بود، زل   یکه روزگار شی عسل ی ... با اون چشماشیبود... خود لعنت خودش
 از حدقه در اومده ام...   ی چشما  ی زده بود تو

 

بلکه از خشم... چطور جرات کرده بعد اون   دنشیبه شدت به تپش افتاد نه از ذوق د  قلبم
 تخت خوابم؟!...  ی من و تو ی خونه  ی اومده بود تو یاتفاق حاال برگرده؟! با کدوم دل و جرأت

 

بعد رفتنش چه   نهیبرنگشت بب  یتموم  بست و رفت. حت یرحمیکه چشماشو با ب یوقت
 !... نجاست؟یبر سرم اومده... حاال چرا ا  ییبال 

 

 زد: ی لوند ی لمس صورتم جلو آورد، لبخند  ی برا فشیظر دست

 _چقدر دلم برات تنگ شده بود.  

 

شوکه شده بودم که همونجور    نقدریا  شیهو ی دن یخودمو عقب بکشم، چون از د  نتونستم
 خشکم زده بود... 
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  ی تو یلذت  چیچشم بستم و باز کردم. ه ارادهیدستش صورتمو لمس کرد. ب ی انگشتا سر
 بود... ان یدر حال طغ شتریبجاش خشمم ب  یوجودم حس نکردم ول

 

شد... قبال اهل رنگ  زونیسر شونه اش آو  ی بلند و بلوندش از رو ی موها د یباال کش خودشو
 نبود...  زای جور چ نی کردن و ا

 

 صورتشو مماس صورتم گرفت:  

 ی. هر کارارمی دوام ب شتریچهار سال ب  کردمیفکر نم  ! خودمم؟ینیمنو بب  ی_انتظار نداشت
از فرودگاه   راستک ی خبر نداره اومدم.  چکسیکردم تو زورگو رو فراموش کنم، نتونستم. ه

 .  نمیبب  ریدل س کی ... دوست داشتم اول از همه، فقط تو رو نجایاومدم ا 

 

بهم    شتری. خودشو بکردمیبودم و در مقابل حرفاش فقط نگاش م دنشی شوک د  ی تو هنوز
 چسبوند: 

 من هنوز دوستت دارم. بخاطر تو فقط برگشتم.   ار،ی_سام

 

  دهیحرف رو بارها و بارها ازش شن نیبار... ا  نیذهنم اکو شد، چند ی » دوستت دارم « تو 
روز صبح از خواب   ک یکه زجر آور بود  یلیوار دوستش داشتم خ وانهیکه د یمن ی بودم. برا

 ... لیدل یاز من... ب خبری رفته... اونم ب رانیاز ا  شهیهم ی که برا نمیبشم و بب داریب
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 شده باشم. بازوشو چنگ زدم:  وونهیخودم اومدم. انگار د به

شد عشق   ی ... چیاونجا عشق حال کن ی... رفتی بود ی! تو که رفت؟یلعنت یبرگشت یچ ی _برا
 تو نبود؟!   ی و حالش جوابگو

 

 من...  ار،ی_سام

 

 لبش گذاشتم. خشن لبشو فشار دادم: ی رو انگشتمو

 سر خودم و خودت خراب نکردم...   ی نگو تا اتاق رو رو یچینگو... ه یچی... هسیی_ه

 

تخت بلند شدم. برق اتاق رو روشن کردم.  ی بند حرفم به عقب پرتش کردم. از رو پشت
 عوض شده بود.   ی ادینگاه به خون نشسته ام روش بود. ز 

 

اش بخاطر اون  نبود. با رنگ و لحاب برگشته بود و چهره  گه ید شی آالیدختر ساده و ب  اون
 از قبل خوشگلتر شده بود...   ییبا یز ی هاعمل

 

. اصال فکرشو  اومدمی و م رفتمی اق مبه موهام زد. طول و عرض ات  یچنگ  یو عصب کالفه
 فراموشش کرده بودم...  گهیروز برگرده. اونم االن که د کیکه  کردمینم

 

دستاش گرفت.   ی . دستمو توستادی روم ا ی تخت بلند شد و به سمتم اومد. جلو ی رو از
 لب زد:  انهیدلجو
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برم. با   یاگه بهت بگم نذار دمی ترسی. همش مرفتمی م خبری ب دی نبا ،یازم ناراحت  دونمی_م
رفتن... اون موقعه خام  ی برا کردیم  قیو تشو کردی ام از اون ور مکه خاله ی هاف ی تعر

اونجا رو هم تجربه کنم... منم رفتم.   یحرفاش و زرق و برق اونور شدم. دوست داشتم زندگ 
 قشنگتره...  یاونور همچ کردمی فکر م

 

 زدم: ی شخندیپس زدم و ن یعصب دستشو

 . قشنگ نبود برات؟!  ی_حاال دلتو زده و برگشت

 

رو کمرنگ و سخت   یاز تو برام همچ یدور یبود ول ی قشنگ بود، آزاد  ست،ین نطوری_نه ا
 کرده بود. 

 

 کردم: یخنده عصب تک

مشخصه بهت سخت   ،یسخت بوده، بعد چهار سال برگشت  یلی. خیگی_آره، درست م
 گذشته. 

 

 . دلخور گفت: دهیغذاب کش یکه از دور ستین  یهره آدمچ نیکردم. ا اشافه ی به ق اشاره

 که دلتنگت بودم!  یکن یحرف نزن. چرا باور نم نجوری_باهام ا

 

 ! ؟ی و رفت ی که ولم کرد یباور کنم وقت ی خوای_چطور م
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 _حاال برگشتم و اومدم جبران کنم. 

 

 ...یرفت دمیوقته فراموشت کردم. همون روز که فهم یلی... من خ ی اومد ری_د

 

 :دی قدم برنداشتم که بازومو چنگ زد، التماس وار نال کی مو بهش کردم. هنوز  پشت

 ... منم دوست دارم... یهنوز دوستم دار دونمیحرف رو... م نی_نگو ا 

 

که عقب  دم یو فاصله امونو به صفر رسوند. هنوز نبوس دی بند حرفش خودشو جلو کش پشت
 نعره زدم:  دم،یکش

  یهمچ ی عذرخواه کی با  ی ا یب هاست،ی سادگ  نی به هم ی ! فکر کرد؟یکنی م کاریچ ی_دار
 ... ی!... بهتره بر؟ی مورد رو اشتباه کرد  کی ن ی !.. ا؟یرو تموم کن

 

 :دی پر از اشک شد و لباش از بغض لرز چشماش

 _برم؟! 

 

 تکون دادم و با دستم به در اتاق اشاره کردم: یسر

 _برو...

 

 : ختیاز چشماش فرو ر  اشکاش
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 .ی اگه منو نخوا رمی میحرف نزن. م ینجوریتوروخدا باهام ا ار،ی_سام

 

دختر چشم   کی جاتو پر کرده...  گهی د یکیوقته    یلیوقته... خ یلی... خخوامتینم گهی_د
 ...یآب

 

 126#پارت_

 

 

و ناباورانه لب  دی ها خند وونهیمثل د  کدفعهی... فته یکردم نفس نداره و داره پس م حس
 زد:

 !  ؟ی گی ! دروغ م؟یگی! دروغ م؟یگی_دروغ م

 

  ی و با صدا  شتریرنگ تنمو چنگ زد. شدت اشکاش ب ی آب شرتی ت کدفعهی  دی که خند خوب
 بود، گفت:  ریکه بغض آلود و متح 

 !... ؟ی! بگو جون ترنم، دروغ گفتم.؟!.. توروخدا بگو دروغ گفت؟ی کنیم یتالف ی_دار

 

 زدم: ی پوزخند

باهاش   خوامی... من اون دختر رو دوست دارم و متیواقع کی  نی _چرا دروغ بگم!... ا
 ازدواج کنم.  
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. منتظر بود که بهش بگم هنوز تموم  دیزد. ناباورانه نگام کرد. لباش از بغض لرز  خشک
 کرد.  شیام عصب ی لحن محکم و جد یول مهیزندگ 

 

 : دیام کوب نهیپشت سرهم به قفسه س  فشویظر ی هاو مشت   دیکش ی بلند غیج

زورگو برگشتم.   ،ی . من دوست دارم. بخاطر تو عوضیباهام بکن یکار نی همچ یتونی _تو نم
 ...  یبخاطر تو سام

 

 صورتش خم کردم: ی هر دو دستشو گرفتم و سرمو تو مچ

 . ستیمن و تو ن ن یب یچی... من نتونم... قبول کن هی_چطور تو تونست

 

داشت ازم؟!   یغرق خونم بود. االن انتظار چ ی چشما  ره یخ زدیکه دو دو م ی هاچشم  با
 ببخششم؟!...

 

وجودم بود و همرام    ی تو یعشق از بچگ نیروز نبود بلکه ا  ک ی  و دوست داشتنم مال عالقه
... شدیم  شتریب شتری ام به ترنم ب. عالقهشدمیبزرگتر م یکرد. هرچ شهی ... درونم ردیقد کش

 تحمل کنم...  تونستمی نم شوی لحظه دور  کی  یحت

 

  یمچکه ه یشرکت پدرم بهم پشت کرد و رفت. زمان یاوج برشکستگ ی تو قایدق یلعنت اما
 بود و دستم از همجا کوتاه بود.   ختهیبدجور بهم ر
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مجبور شدم   طی اون شرا ی آشوب دلم، ترکم کرد. تو ی برا خواستمیمرحم م کیکه  یزمان
  میزندگ  ی از تو شهیهم ی ترنم برا دی بخاطر حال دگرگون و خراب پدرم کنارش بمونم و ق

 بزنم.... 

 

کردم و شرکتو از اون   سی بود اوضاع خراب شرکت رو راست و ر  یتنها به هر زور  دست
 ...  رونیب دمیوحشتناک به مکافات کش یبرشکستگ

 

  یو همچ رمی بگ یاز دوستام، تونستم وام کلون یکیشانس بهم رو کرد و با کمک   ییکجورای
 سهام دارا بفهمن کار شرکت به روال قبل برگشت...  کهن یرو درست کردم. قبل ا

 

... دلم شکست... غرورم شکست. شیوفا  یشد از ب  هیرفت، قلبم تکيه تک خبریکه ب یروز
 به سرم آورد... ییچه بال  دی... نفهمدم یخوردشونو خودم با گوشام شن ی صدا

 

بخاطر اوضاع   کردمی رو گذروندم بدون ترنم... اون روزا همش فکر م  ی سخت و بد ی روزا
دوستم   کهن ی. اکردیم یفکر دلمو زخم  نی پدرم ولم کرده و ا یو برشکستگ  مونیخراب مال

 ...  شدی م دهیزخم دلم پاش  ی و رو شد ی نداشت نمک م

 

ذهنم   ی گذشت تا تو  ی ادی... زمان زدنشیسوختم از رفتنش... از نخواستنش... از دل بر یم
 کرد و چطور سوزوندم....   کاریکمرنگ شد ترنم باهام چ
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  نکهیداشتم تا ا یتکرار یخوش بودم و زندگ  ینداشت. الک  یفرق چیو شبام برام ه  روزها
 ...  یانتقامش نقش باز کن  ی مهرداد عکس ماهور رو بهم نشون داد. و ازم خواست تا تو

 

 ی ... جوونه زدن عشق رو تودی دلم لرز دمش،ی د یتا اون شب مهمون  یکردم ول قبول
با ماهور طعم   خواستمی و م دمیرو به تنم مال یهمچ یوجودم دوباره حس کردم... پ

 رو دوباره بچشم...   یخوشبخت

 

نذاشت... نذاشت و دو سال در به در دنبالشم اما انگار آب شده   یلعنت ییاون اهورا یول
... انگار هر جا قدم  شدمی ازش دورتر م گشتمی م ی... هر چنیزم  ی بود و رفته بود تو

 نکنم...  داش ی تا پ کردیردپاشو پاک م ذاشتیم

 

هنوز   نکهیو وحشت زده ماهور و ا سیخ ی که اهورا باهام کرد. چشما یکار یادآوری با
و چمدونش که کنار تخت بود رو   دمیترنمو دنبال خودم کش یکنم. عصب داشی نتونستم پ
 برداشتم.  

 

 ... در همون حال گفتم: رونیب دمی بلند اونو از اتاقم کش ی هاقدم  با

 ،ی که ازش اومد  ی همون خراب شده ا ی گرددی و برم یکنی االن گورتو گم م نی_هم
 !  ؟ی دیفهم

 

 بکشمش... به تقال و التماس افتاد:  رونیاز چارچوب در ب کهن یا قبل
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رو باهام نکن... غلط کردم رفتم... غلط کردم   نکاری... توروخدا... جون من ااری_غلط کردم سام
 ...  ی بهت نگفتم... توروخدا ببخشم... بذار بمونم... توروخدا... بذار جبران کنم... سام

 

... بازم التماسم  رونیو اتاق آوردمش ب دمی توجه به حالش و تقالهاش، محکم کش بدون 
 .  تا ببخشمش... چطور ببخشم؟! چطور؟!.. کرد ی م هیو گر کردیم

 

که زد... در جا   یدر سالن با حرف کیکه نزد دمیکشی نبود و همونجور کشون کشون م میحال
 شدم.  خکوبیم

 

 صورتش نعره زدم:  ی ام توجفت شده  ی دندانا ی برگشتم و از ال بطرفش 

 ! ؟ی زد یزر ی_چ

 

 127#پارت_

 

 

 

دارم  یوض. چطور جرات کرد بگه بخاطر اون دختر ع د ی پر یو رنگ صورتش به آن دی لرز تنش
 گفتم:  دادم،ی که تکونش م ی. بازوشو چنگ زدم، در حالزنمی پسش م

 دهنت خورد کنم.    ی کن تا دندانتو تو ن یبه ماهور توه گهید  کباری  ی_جرات دار
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 زد و ناباورانه با لکنت لب زد:  پلک

 !یزنی حرف م یجورن یبا من، ا  یبخاطر اون دختره دار شهی _باورم نم

 

 اش گذاشت، ادامه داد: نهیس ی رو دستشو

تمومه...  تی زندگ  گهیروز نباشم د  کی  ی گفتیکه بهش م ی!... ترنم تو... همونی_منم سام
 رفته؟!  ادتی

 

نرفته... تک تک اون   ادمی یچ ی ذهنم کمرنگ شده اما ه ی تو د یبره... شا ادمی  شهیم مگه
 ... ادمهی که بهش زدم هنوز  ییروزا و حرفا

 

تا  زدمی و آسمون بهم گره م نیبود... زم م یبود... تموم زندگ  دختر ن ینفسام بند ا یروز
 فقط ترنم بود و بس....  خواستمیفقط ترنم بهم لبخند بزنه... اونچکه که م

 

رفت   یذهنم زنده موند... وقت  ی تو یخاطر شد ول کهن یبره... اون روزا با ا  ادمی  شهیم مگه
 نرفت فقط کمرنگ شد...  ادمیاز 

 

  میاز حدم بود... از عشقم بود... زندگ  شیب ی عالقه ا ی از رو زدمی که بهش م ییحرفا  تموم
 بعد رفتنش اونجور شکستم... نیهم ی بود... برا می بود... تموم زندگ 
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شدم   یاحساس... عوض یب ،یآدم عوض  ای... شناختی اونو نم یچکیکه ه گهیآدم د  هی شدم
 کنم... بعد حامله کردنش ترکش کنم...  یبه ماهور دست درازکه خواستم 

 

. بدون  دادمی که مهرداد ازم خواست بود رو حتما انجام م یکار دی لرز یدلم براش نم اگه
 که کردم ناراحت باشم... یاز کار یکم  ای  رمیعذاب وجدان بگ ی اذره کهن یا

 

دل پاکش... نتونستم و نخواستم از   ی برا ش، یهمون دو جفت چشم آب  ی برا دی دلم لرز یول
افسوس نتونستم مواظبش باشم و االن معلوم نبود کجا هست...  یخودم برنجونمش... ول

 ! ؟ی طیچه شرا ی ... توکنهی م یزندگ  ی کره خاک نیا ی کجا

 

بهش همه کار کردم...   دنیرس  ی دو ساله که برا کی نزد یعنیفقط ماهور،   می زندگ  ی تو االن
 مال من بشه... لعنت بهت اهورا... لعنت به جنون نفرتت...  خوامیکه م یدختر ی برا

 

 زدم: ی شخندین

 ...  پرهیزود م نه،یهم ی... عشق سطحی بود ی_زمان

 

 صورتش خم کردم و آروم شمرده لب زدم:   ی تو سرمو

 ... یکه رفت ی وقت ی دی _تو هم پر
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دستمو پس زد. در  هکدفعی. ختیاز چشمام فرو ر   یحرفم اشکاش مثل باران بهار دنیشن از
 با هق هق گفت:  رفت،یکه عقب عقب م یحال

 ...تونمی... نمتونمیمن بدون تو نم  ،ی... ساممیخوا یحرفو بهم... نگو نم نی_نگو ا 

 

به موهام   یو چنگ دمیکش ی ... کالفه پوف بلند دیبند حرفش به سمت آشپزخونه دو  پشت
. حاال که به ستین یکه واسه جبران کارش راه ری د قدرن ی... ارید ی لیاومد. خ ریزدم. د

 ماهور دل دادم... اومده...

 

شاهرگ    ی رو ی . ترنم چاقودمی به سمت آشپزخونه دو مهیسراس ،ی بلند غیج ی صدا با
داشت تا چاقو رو ازش   یو سع زدی از خدمة ها باهاش حرف م یک یگردنش گذاشته و 

 ...رهیبگ

 

 فشار داد:   شتریرو گردنش رو ب ی چاقو دنمید با

 .کُشمی... خودمو می خوای _حاال که منو نم

 

منو تحت    خواست ی رو نداشت فقط م نکاری. دل و جرات ادیلرزی داشت از ترس م بدنش
 چطور؟!...   یبذاره تا ببخشم ول  ریتاث

 

 دادم : هیشلوارم کردم و به چارچوب در تک  بیج ی تو دستامو 

 ! کنم؟ی ازدواج نم! با ماهور شه؟ی نظرم عوض م ، ی_خودتو بکش
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 . ستی_حداقل شاهد ازدواجت ن

 

 تکون دادم و خونسرد لب زد:  یسر

 ...  میکنی برگرده ما ازدواج م کهنی _بکُش. ماهور االن مسافرته، به محض ا

 

 . با تمسخر گفتم: دمی که د شود ی... ترددی لرز شتریهق کرد. چشماشو بست. دستش ب  هق

 چاقو رو بذار سر جا...! اشکال نداره اون ؟ی دی شد، ترس ی_چ

 

 کرد. قلبم از جا کند شد... یحرفم تموم نشده بود که با کار هنوز
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 کرد. قلبم از جا کنده شد... ناباورانه لب زدم: یحرفم تموم نشده بود که با کار هنوز

 ! ؟ی بود، کرد یچه کار  نی_احمق ا

 

 آورد: ن ی شده بود رو پا یرو که حاال خون  چاقو
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  کاریترنم باهام چ  یگینم گهی. دی . از دستم راحت شدکشمی که خودمو م ی _حاال باور کرد
 کرد... حاال برو با عشق جونت خوش باش... 

 

 بلند و هول به سمتش رفتم:  ی هاقدم  با

 ! ؟ی بهم ثابت کن یخواستیرو م ی_احمق چ

 

 هنوز دوستت دارم. کهن ی_ا

 

 .  ی کردی که ولم نم  ی_اگه دوستم داشت

 

 _اشتباه کردم.  

 

گردنش داده بود، چرخوندم. خداروشکر   ی که رو یخراش  ی و نگامو رو دمیکش یقیعم نفس
 ... اومدی م یازش خون کم ینبود ول یمهم زیبود و چ یسطح

 

  تشی کنار آشپزخونه هدا یبهش بگم. بازوش گرفتم و به سمت صندل یزیچ کهن یا بدون 
 کردم:

 تا زخمشو ببندم.  اریب یزی چسب، چ کی _حليمة برام 
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نگام   جی . حاال خشکش زده بود. گرهی چاقو رو از ترنم بگ کردی م یخدمة اي که سع همون
 سرش داد زدم: ی. عصبکردیم

 ... اری! برو چسب زخم ب؟یی _کجا

 

زخم رو   ی لب گفت و برام چسب و باند آورد... رو ری ز ی چشم یخورد و با دستپاچگ تکون 
 گذاشتم و باند بستم.  ل یاسترل شستم و گاز

 

 بهش تشر زدم: ینگاش کنم، عصب کهن یا بدون 

 !  ؟ی سگ بد ی ! بزنمت صدا؟ی کرد کاریبا خودت چ نی_بب

 

 : دی خند حالیب

چهار سال تموم روزام و شبامو با خاطرات تو   ی تو یدونی... می_هنوزم مثل سابق
لحظه نتونستم فراموشت   کی . افتادمیحرفا و کارات م ادی کردمیم یگذروندم... تا هر کار 

... نتونستم از آخر  زدی کردم قلبم فقط تو رو صدا م ی! چهار سال هر کارشه؟ی کنم. باورت م
 تحمل کنم و برگشتم. 

 

 :دمیکش ی کالفه ا پوف

 . کنهی رو عوض نم یزی حرفا چ نی_تمومش کن. گفتن ا

 

 بغض گفت:  با
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 !  ؟ی همه سنگدل شد نیا ی_از ک 

 

 : زی تلنگر اشکاش بر کی به چشماش دوختم. لب تا لب پر بود تا با  نگامو

 .  یبر نجایدنبالت و از ا  ادیب ی کی  ی... بهتر زنگ بزنیکه رفت ی_ از وقت

 

 تموم شدن کارم بلند شدم که مچ دستمو گرفت:  با

 باشم.   شتیامشبو پ هی_سامي بذار  

 

از شوق زد و دستاشو   ی م. لبخندحرف بغلش کرد یحرف رو بهم زد که ب   نیمظلوم ا  قدرن یا
 دور گردنم حلقه کرد. 

 

 :دمی از خودم، بهش غر ی. عصبدی درون لرز یزیچ

 بشه.   شمونیتا پ یکنیم یکار ی_دار

 

 با هول گفت: عیسر

 ...  د ی... ببخشدی_ببخش

 

و تپش قلبم باال   د یدو  ینیب ریاغوشم فرو برد. عطر تنش بعد چهار سال دوباره ز  ی تو سرشو
 کردم.  یظیفرستادم و اخم غل  رونیرفت... نفسم پر فشار ب



 نگاه آلوده به عشق 

 
630 

 

 

و پتو   دمیتخت گذاشتمش... خودم خسته بودم. کنارش دراز کش ی ها باال رفتم و روپله از
 :دمی هردومون کش ی رو

 ... یخوری... ولم نمیخوابیم یر یگی_م

 

 _چشم.  

 

ام قورت دادم.  لبامو بهم فشردم و خنده  یام گرفت ولکه گفت خنده  ییچشم بلند و باال  از
 چشمامو بستم... 
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خمار از خوابمو باز   ی پوست صورتم، پلکا ی رو یف یحس لمس نوازش سر انگشت ظر  با
 !  کرد؟ی م کاریچ نجا یبهش نگاه کردم. ا جی شخص روبروم گ  دنیکردم. با د

 

 : دی خم شد و گونمو بوس عیسر دی بازمو که د ی چشما

 .ری_سالم عشقم، صبح بخ
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شد. نگامو به زخم گردنش دادم خداروشکر   یادآور یذهنم   ی تو شبیتموم د  کدفعهی
 تخت نشستم.   ی عقب که اونم متقابال عقب رفت و رو دمینکرده بود. خودمو کش یزی خونر

 

 لب زدم:  ی کردم و با لحن سرد یاخم

 . ری_صبح بخ

 

 غنچه کرد و غر زد: لباشو

 ! ؟ی _اوووه... سامي باز صبح شد و بداخالق شد

 

درشت منو   کلیه فش،یبا اون تن ظر کردیم ی که سع یمچ دستمو گرفت در حال بعد
 گفت:  یحرکت بده، به سخت 

  داریوقته ب یلیتنبل، من از خ گهیخواهشا بدعنق نباشم... االنم پاشو د نجامیمن ا   یت_وق
 ... ینی. اووف چقدر سنگمیشدم. منتظر آقا شدم که باهم صبحونه بخور

 

رفتم و بعد شستن دست و صورتم   ییپس زدم. بدون حرف به سمت دستشو  دستشو
 اومدم.   رونیب

 

 اشاره کرد. دوباره لبخند زدم: ی گرد کنار پنجره قد  زیروبروم سبز شد. با دستش به م که
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 ی آماده ا یآقا... همچ   دی_بفرما 

 

 ادامه داد: د،یشکم کوب ی آروم تو  دستشو

 هستن.   شونیا ییرا ی_پذ

 

نشستم. اونم روبروم نشست. نگامو ازش   یصندل  ی رفتم و رو زیسکوت به سمت م ی تو
 گرفتم و مشغول خوردن صبحانه شدم. 

 

 :دمیپر ذوق و شوقش رو شن  ی شکست و صدا  نمویگذشت باالخره اون سکوت ب یکم

و صبح رو باهات  نجایزودتر خودمو برسونم ا یهر چ شدیديرام م رید  شهی_باورت نم
بعد چهار سال... دوباره کنارتم و دارم اونم  نجامیا شهیصبحونه بخورم. هنوزم باورم نم

 .خورمیباهات صبحونه م

 

 زدم: ی پوزخند دم،یباال کش نگامو

ورا   نیهم ا   گهی. دیریم یدار یچمدونت برم ی ! ... صبحونه اتو خوردیارزشی _چه آرزو ب
 بود تموم شده... یمن و تو هر چ ن ی باور کن ب  نوی. بجاش اشهینم یآفتاب

 

به خودش مسلط شد   عیسر یپر اشک شد. ول  یو چشماش به آن دیلبش ماس ی رو لبخند
 گفت:  طنتیبغض آلود و لرزان نباشه، با ش کردیم  یکه سع ی و با صدا

 خودتم.  شیر خ ی. برمینم یی_اول صبح مونو خراب نکن. من جا
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 گفتم:  ی و جد  دمی کش ی بلند  پوف

حرفمو دوباره برات   خوادی. دلم نمیقبولش کن دیبا  نی ری که چه تلخ يا ش تی واقع کی   نی_ا
 کنم.   رونتیب یکنی تکرار کنم. صبحونه اتو بخور و برو... وگرنه مجبورم م

 

 : دی و تلخ خند دی از چشمش چک یاشک قطره

 _بخاطر ماهور؟!  

 

 تکون دادم: یسر

 . نهیبب نجایگرده تو رو ا  یبرم  یوقت  خوادی_دلم نم

 

 .  نهیبی و باالخره که منو م یمنو ازش پنهون کن یتونی_نم

 

 کردم: زیر چشمامو

 ! ؟یکنی م دیمنو تهد  یحرفت دار نی _ترنم با ا

 

 شد:    رهی چشمام خ ی تو

 _نه!
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... بعد اون وسط  یبگ یزیکلمه از گذشتمون بهش چ کی  خوادیبذار بهت بگم دلم م  نوی_ا
 .  زنمتیم  شیخونه آت نیهم

 

 . یکه چقدر دوستش دار یبهم بفهمون ستین اج یخب، احت یلی_خ

 

بلند شد و با وصل کردن   یزنگ خورد. فور  شی کردم که همون لحظه گوش ی بلند  پوف
 مشغول حرف زدن.    ش یتماسش با اون شخص پشت گوش

 

. به طرفش برگشتم و نگاش کردم. کردی م میکه داشت عصب  دمیشنی رو م ییحرفا  کی
 ... ارهیتا دوباره دلمو به دست ب دهیبرام نقشه چ زدمی حدس م د یاحمق... با یدختر

 

 رو که خاتمه داد. به سمتم اومد:  صحبتشو

 .  میکار دار یکه کل می _بخور بر

 

 بلند شدم و داد زدم:  یعصب

 ! ؟ی بود کرد  یچه کار نی _ترنم، ا
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 انه گفت: شد. دستاشو دو طرف پهلوهاش زد و طلبکار رهیخ می عصب ی چشما ی تو

  انی! فقط زنگ زدم به خانواده هامون گفتم ب؟ ی شد یعصب ینجوریکردم ا کاری _مگه چ
.  میدور هم جمع بش می. مثل قد رمی بگ یمهمون هی شمال... دوست داشتم حاال که برگشتم  

استقبال  شنهادمیاز پ یلیخانواده من که خوشحال شدن... آقابزرگ و خانوم جون که خ
و   می اومدم و با تو هستم. تازه ازم خواست زودتر بر  د یفهم... عمو هم تا  انیکردن، گفتن م

 ... انیب م یتا بعدازظهر اونا  می رو آماده کن یهمچ

 

 زدم: ی پوزخند

 !  یسادگ   نی_به هم

 

دست منو بذارن   انیبرگشت منه... نگفتم ب ی.... مهمونهیدور هم هی. یدگ سا  نی_بله، به هم
 تا خودم برم!...  امیکلمه بگو نم هی. یکنی دست تو که شلوغش م ی تو

 

 ی پا یوقت  دونستی انجام نده. م یکه سر خود کار ارمیسرش ب ییبال   هی خواستی م دلم
 .شهی م دهیخانواده هامون وسط کش

 

رو مراعات و بهشون   زهایچ یلی خ یو مجبور یکنیم  ریگ  یسیرودروا ی تو  ی و نخوا ی بخوا
  نکاریعمل انجام شده قرار بذاره ا ی منو تو  نکهیبخاطر ا نکهیا ی برا قای. االنم دقیاحترام بذار

 اش بدم.  رو کرده بود. بدون چرا و اگر مجبور بشم تن به خواسته 
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 : دمی صورتش خشن غر  ی وو جلو رفتم. ت دم یبه صورتم کش یدست  یو عصب کالفه

تموم برنامه هاتو   ی دی د هوی. ستمین ش ینکن... من اون آدم چهار سال پ ی_ترنم با من باز
 بهم...  ختمیر

 

 داد زد:   یچشماش پر اشک شد و چند قدم عقب رفت. عصب یآن به

.... من احمق  یرو هنوز دار ی که داشت ی. همون اخالق سگی نکرد یفرق   چی_بس کن... ه
هنوزم دوست دارم... اما تو با اون همه ادعات، دوست   ،یهست یچطور آدم دونمیهنوز م

حاضرم شرط ببندم که از   یرفت. حت ادتی یدارمت، عاشقتم... تا ازت دور شدم همچ 
 خداتم بود که من برم... 

 

زوشو چنگ  قدم بلند فاصله امونو تموم کردم و با هی. با  رفتی جلو م  ی ادیداشت ز گهید
 زدم:

به اثبات عالقه ام نداشتم،   اج یبود... احت  یزیکه چقدر برام عز یدونی_چرند نگو، خودتم م 
 . ی خودت خراب کرد

 

 تکون داد:  ی. سردیچک اشکش

 _من خراب کردم... آره من خراب کردم. حاال اومدم درستش کنم. بهم فرصت بده.
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فراموش کنم.   یآسون نیکرد رو به همکه باهام  ی با کار  تونستمیعقب هلش دادم. نم به
 ...کنمیکه به ماهور فکر م یمحال بود... محال... اون االن دنشیببخش

 

 دادم و به سمت کمد رفتم:  رون یپر فشار ب نفسو

 ... می تا لباس عوض کنم، بر رونی _گمشو از اتاقم ب

 

 لبخندش رو کامل حس کردم. با ذوق گفت: یپشت سرم بود ول کهن یا با

 منتظرتم..  نی _ممنون... ممنون... من پا

 

 چمدونم... ی تو ختمیر ازمویمورد ن لیرفتن ترنم از اتاق به ناچار چند دست لباس و وسا  با

 

کار عقب افتاده داشتم و از  یمعطل بودم. کل ی هفته ا کی آمده    شی پ طیشرا   نیا با
 بفهمم ماهور کجاست...  ی به زود   تونستمیکرده بودم که م ادیپ ی سرنخ ها  کی  کطرفی

 

 * * * * * * * * * 

 

 *ماهور* 
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گفتم و بطرف مژده برگشتم. با ابروهاش به عماد اشاره   یآخ  د،ی چیپهلوم پ ی که تو ی درد با
 کرد. با حرص آروم لب زد:

 نگاه بهش بنداز، گناه دار بخدا...  کی_بدبخت خودشو کُشت... 

 

 فرستادم:  رونی پر فشار ب نفسمو

 _من موندم تو دوست مني يا اين پسره؟!  

 

 جون... نفس جون...  گری ج ! بگو عماد... آقا عماد... عماد جون...ه؟یپسره چ شعوری_ب

 

 _تعارف نکن بازم بگو؟!  

 

 _مرگ بگو... 

 

 صداشو بلند کرد:  کدفعهی

 ! ؟ی خوایکمک نم گهی _عماد، ماهور م

 

 لب گفتم:  ریگرد شد و آروم ز چشمام

 _کثافط م... 
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ماسه ها به زور بلندم کرد. دلم  ی جمله ام تموم بشه. مچ دستمو گرفت و از رو نذاشت
 نداشته باشم... یدوست یخفه اش کنم تا همچ یدو دست  خواست یم

 آلوده به عشق: نگاه
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و   یدار ی مدام بهت تحميلش کنن. حس بد یرو دوست نداشت یزیچ  یبد بود وقت یلیخ
 .  یریبه دل بگ نهیخسته و ک  ل یتحم نی از ا دمی شا

 

. تموم  میعماد اومد  یالئیشمال و به و   می دیکه رس ی دو و سه روز ن ی ا ی تو قایدق مژده
 همش به نفع عماد بود...  داشتیکه برم ی هاتموم قدم  یحواسش به هر دومون بود ول

 

  ک یهمصحبت ها و تنها بودنامون   ن یعماد تا ا ی جا  دمیکشی م لمیداشت برخالف م االنم
 . ام ی بشه و منم با دلش باالخره راه ب یفرج

 

و مژده رو نگهش داشتم. با حرص و بد عنق  ستادمی بردارم. همونجا ا یقدم کهن یا قبل
 گفتم: 

 تو...   ی از دست کارا دهی ... مدام ِارور مگهی. مخم هنگ کرده دی ام کرد  وونهی _بخدا د
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 : دیخند  زیر

 رفت؟!   شیکارت پ ،ی همه غر زد  نیا شعوری_ب

 

 بهش رفتم:  ی غره ا مچش

 تو جواب نده.   ی رو یچی! فکر کنم ه؟ی ذاری_مگه م

 

 زد:  ییدندون نما لبخند

  یریم یفکر کن. دار  نیالل شو و به ا قهی. پس دو دقیشناسی... تو که منو مکال ی_آ بار 
 حداقل دل خوش بشه. یبگ یز یچه چ ششیپ

 

 : دمیهم سا  ی با حرص رو  دندانامو

 همراته؟!  شی_لوازم آرا 

 

 ! ؟ی خوایم یچ ی _برا

 

 _خوشگل کنم براش. 

 

 و با حرص گفت:   دیبه بازو کوب ی. مشتدیگرد از تعجبش... تا منظورم رو فهم چشمام

 !  ؟ی کنی_منو مسخره م
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  یمختلف من و عماد بکش ی با بهانه ها  ی مدام بخوا ستیکارت درست ن نی... اقای_بله دق
و   میکنی کار رو م نی خودمون ا م یاگه بخوا  میو عقل دار  میبالغ ی هم... ما دو تا آدما شیپ

 .  میبه تو هم ندار اجیاحت

 

 :دی هم سا ی به کمرش زد. دنداناشو از حرص رو  دستشو

  نکاریبخاطر تو دارم ا کشهیبهم بگو، عقلتم نم یخجالت نکش هر چه دوست دار شعوری_ب
 . کنمیرو م

 

 بهش... یمنو به زور بچسبون ی که تو بخوا دمی . هنوز نترشخوامی_اگه بخاطر منه، نم 

 

 گفت:  یو عصب کالفه

 بدبخت ُمرد...  می بر  ای_اوووف از دست زبون تو... ب

 

در  قیدورتر از آالچ یو عماد کم  میکه ند ی به جا  دمیبند حرفش، بازوم گرفت و کش پشت
 حال جوجه کباب کردن، بودن... 

 

 دیشما، آقامون لطف کن لی خانوم لوس، غرغرو، بداخالق، بدعنق، بدپا، زشتوک تحو نی_ا
 ...دی بد
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رو گرفت و قدم زنان ازمون دور شدن... نفسم  میلبخند مسخره دست ند  کی با زدن  مژده
 ی زده بود رو خی جلوتر رفتم. دستامو که انگشتاش   یفرستادم و کم  رونی رو پر فشار ب

 .  حرارت زغالها گرفتم

 

 گرم بشم:   شتریتنم نشست. جلوتر رفتم تا ب  ی تو یحس گرما به دستم، لرز با

 !  ؟ی _خسته شد

 

 زد:  ی به چشمام دوخت و لبخند  نگاشو

 ! ست؟ی! سردت ن؟ی _نه... جوجه کباب کردن رو دوست دارم. تو خسته نشد

 

نم دار بود، انداختم.   یهنوز کم ایبا مژده از آب در  مونیبه مانتوم که حاصل آب باز  ینگاه
 ذهنم باعث شد، لبخند بزنم:  ی . خاطره اش تومی دیکش غیچقدر خوش گذشت و ج

 خوبه...  یلی _نه، هوا خ

 

نبود که  ادمی نی و ا  میکرد ی تموم مدت آب باز م ینجا یکه ا یدو روز ن ی ا ی گفتم. تو دروغ
 ی ایب  شهیم مراقب باشم. اما خب مگه دی رو گذروندم و با دی شد یسرماخوردگ   کی تازه 

 . ینکن یو آب باز یباش ا یشمال و کنار در

 

رو   یآب همچ دنیقدم داخل آب بذارم. اما خب د  کی  ذاشتیاگه شهرام کنارم بود نم یول
  یآب یشده... حساب فیکه بدنم ضع دونستیهم نم یبرد. شهرام که نبود و کس ادمیاز 
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بدنم سردتر   کردمی حس م گذشتی م شتریکردم و االن احساس لرز داشتم. هر چه ب یباز
 ..شدیم

 

 ...  هیعال شهی هم وری شهر  ی _هوا

 

 تکون دادم: یسر

 _اهوم... 

 

 جدا کرد و بطرفم گرفت:  خی مرغ از س هیتک کی

 _جوجه داغ داغش خوشمزه تره... 

 

  ی بردم اما دستم لرز داشت و از چشم عماد دور نموند. دستمو تو هی به طرف تک دستمو 
 گفت:  یدستش گرفت. با نگران

 _سردته؟!  

 

 _نه خوبم.  

 

  میشونیپ ی اشو رو گهیبکشم که نذاشت و دست د رونی دستمو از دستش ب خواستم
 گذاشت: 
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 ک!!!   ی_تب دار

 

 _نه حالم خوبه.  

 

 .  یلرزیم  یدار یستی _خوب ن

 

 و دستشو پس زدم:   دمیاز حدش خند  شیب ینگران از

 خوبم. چته تو؟!   گمی_م

 

 لب زمزمه کرد: ری . و زدی کوب شیشونیمحکم به پ کدفعهی به چشمام دوخت و   نگاشو

 مراقبت باشم.  ی نبود. شهرام گفت تازه خوب شد ادمی_چرا  

 

صدا زد. ازشون خواست برگردن... بعد بطرفم   مو یند  ی بلند ی عقب برگشت و با صدا به
 ...دمی کش ی بلند نیکه کرد ه یرگشت با کارب
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 *عماد* 
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حلقه دور  شتریو ولش کنم، ب  نیتوجه به تقالهاش و لحن تندش که بذارمش زم بدون 
 . کردی م  شتریترسمو ب ن یداغتر بود و ا  یتر کردم. بدنش از حد معمولدستامو سفت 

 

  یکار دی د یرفتم. وقت ال یو ی بلند به سمت ورود ی هابغلم بود با قدم  ی که تو طورهمون 
ابروهاش نشست. لبخند  نی ب  یزی. آروم گرفت. اما چشماشو بست و اخم ر ادیازش بر نم

 لب زمزمه کردم.  ریرو ز وونهیبه صورتش زدم. لج باز د ی محو

 

 !  ؟یگفت  یبهم چ دمی_شن

 

 :دمی گلو خند تو

 !... ی _گفتم بشنو

 

 ...  ی که مدام مواظبم هست ستمی ! بچه هم نیبرخورد کن نجوریباهام ا  ی_تو حق ندار

 

 خودم بهت عالقه دارم. شهرام تو رو به من سپرده...  کهن ی _جدا از ا

 

 لب زمزمه کرد: ری فرستاد. آروم با خودش ز رونیپر فشار ب نفسشو
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اومده   میاون بسپاره... صاف مستق نبود که منو به ی ا گهیاون روستا کس د  ی تو دونمی_نم
 سراغ تو... شانس ندارم ک... 

 

تخت   ی رو  اط یاز پله ها باال رفتم و پا در اتاقمو هل دادم. با احت کردیکه غرغر م  همونجور
 بالش نذاشتم که چشماشو باز کرد.  ی گذاشتمش... هنوز سرشو رو

 

 ترسوندش که چشماش گرد شد. با لکنت گفت:   یو تختم انگار نمونیکم ب فاصله  اون

 !  ؟یکنی م کاریچ ی_دار

 

 . کنمینم ی_آروم باش. کار خاص 

 

 : دیغر یبازوم گذاشت و به عقب هلم داد. عصب ی و لرزونشو رو فی ظر دست

بهت بگم عالقه اتو   د ی... به چه زبون بانیام کرد وونهی... دنیذاری _آروم باشم؟! مگه م
!... ازم ؟ی فهمی م خوامت،ی... نمخوامی... دوست داشتنتو نمخوامی... توجه اتو نمخوامینم

 ... برو عقب... برو... ری فاصله بگ

 

 شیحال زا ی چ نیدارم. اما دلم ا اجیتا دلشو با خودم نرم کنم به زمان احت دونمی م نکهیا با
 ..باز دلم گرفت. خوامتینبود. از حرف نم
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. تا اون  ختمیری پاش م ی رو جلو ای. تموم دناومدی ذره با دلم راه م ک ی فقط   شدیم یچ
 همه از ذهنش پاک بشه...   ده،ی که از گذشته کش ی عذاب و رنج ها

 

 :دمی گردنش باال کش  ریو مالفه رو تا ز دمیعقب کش یکم خودمو

 .  امیتا ب یخور یبهت ندارم. از جاتم تکون نم ی_کار

 

 م دوباره چشماش گرد شد و مالفه رو با حرص کنار زد:  ی لحن جد با

. تو هم حق کنمی دلم بخواد م  ی. در ضمن من هر کاری دیبه من دستور م یهست ی_تو ک 
 .  یدخالت ندار

 

. تنش دمی. دوباره مالفه روش کشدمیکش یقیهم فشردم. نفس عم ی محکم رو چشمامو
 کنه: یلجباز خواستی هنوز م  یول د یلرزی داشت م

 . یاستراحت کن د ی. با ستین  ی_االن وقت لجباز

 

 پرت کرد. داد زد: نیزم  ی تخت رو ی رو چنگ زد و از رو مالفه

 به من؟!   ی داد ی ری . چه گخوامی_نم

 

 _ماهور! 
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 وار گفتم:  دی خورد. تهد یتکون  دهی دادم ترس با

 یعصب  نی از ا شتری. نذار بارمیتا برات لباس ب یکنی. صبر میشیاون تخت بلند نم ی _از رو
 اون تخت بلند بشم.   ی بشم و به زور مجبورت کنم تا از رو

 

 :دمیرو زمزمه کرد که نشن یزی لب چ ریز

 !  ؟یگفت یزی_چ

 

  خواستمی فرستادم. نم رون ینزد. کالفه نفسمو ب یحالت قهر روشو برگردوند و حرف به
 نگران حالش بودم.   یبزنم ول یحرف ینجوریباهاش ا

 

مژده   ی چند روز از لباس ها نی ا  ی کمدش براش لباس برداشتم. تو ی اتاقش رفتم. از تو  به
دوست نداشت من براش خرج   امی دیکشی خجالت م ایغرور داشت   دونمی. نمدی پوشیم

 کنم. 

 

  ی زهایخودش چ ی بازار و برا م ی اصرارش کردم و مژده باهاش حرف زد تا بر یهر چ روزید
 بار نرفت و لج کرد...  ریز یکه الزم داره بخره ول 

 

 کنارش گذاشتم:  لباساشو 

 رو بپوش... نایا  رونی ب رمی_م
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به آشپزخونه رفتم تا براش   راستک ی رفتم و   رونی ازش بمونم ب یمنتظر حرف کهن یا بدون 
 گرم کنم.  ریش

 

بهش عسل اضافه کردم و به اتاق برگشتم. لباساشو عوض کرده بود   یکم ریگرم کردن ش بعد
 بود. دهیخودش کش ی و مالفه رو

 

 تخت نشستم: ی  لبه

 بخور. نوی_بلند شو، ا

 

رو ازم گرفت. تا آخرش   وانی شد و ل  زیخ می حرف ن یداغ انداخت. ب ر یش  وانیبه ل ینگاه
 . با بستن چشماش لب زد:دیخودش کش ی و مالفه رو دیخورد. دوباره دراز کش

 بخوابم.  خوامیم رون ی. برو بی بد  ریبهم گ ،یندار ی بهونه ا گهی_د

 

باور کنه که چقدر دوستش دارم. االن  خوادیم یک  دونمی به صورتش انداختم. نم ینگاه
 . رهیگی و مکه دارم داره جونم ینگران نیا

 

تموم   دونهیچون دوستش دارم. نم کنمیچقدر ترش رو و بداخالق باشه. تحمل م هر
 دختر خالصه شده...   ن یا ی فقط تو امیدن
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  هی. پاشو شدی م شتریو لرزش بدنش و تبش ب شدی حال ماهور بدتر م گذشتی چه م هر
  گهی. ددی رس شیشونیپ ی درشت تو  ی . کارش که به ناله و عرق هادادی جواب نم گهید

  وونهی د شدیم شی اومد. اگه طور ی. نفسم داشت بند منمشیحال بب ن یبا ا اوردمیطاقت ن
 . شدمیم

 

ها   کیکه همون نزد یدرمانگاه نیبه اول مشیو مژده برد می حاضرش کردم و با ند  عیسر
 بود.....  

 

 

 * * * * * * * * * * 

 

 * ار ی*سام

 

. از سوزش صورتم جمع شد.  دیکش رونی رو از دستم ب شهیش ی بزرگ بعد هیکه تک پرستار
 تحملش کرد. شدیسوزش طاقت فرسا داشت که نم کی  شهیش

 

 ... دی! توروخدا ببخش؟یدرد دار  یسام  رم،یبم ی_اله

 

 ترنم دوختم:  سیخ  ی به چشما نگامو

 _تو خفه...
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 : دیتشرم، لباش از بغض لرز  از

 ...شمی_باشه خفه م
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بودم که حد نداشت.   یعصب ی بند حرفش نگاه نگرانشو به دستم دوخت. به حد پشت
 رو بهم به اثبات برسونه...  یچ خواستی م وونهی دختره د

 

  شتریب شینگران نیام موهامو چنگ زدم. ا گهیفرستادم و با دست د  رونی کالفه ب نفسمو
و تظاهر کنه که نگران    سایکنارم وا نجایا تونستیتا خوشحال بشم. چطور م کردی م میعصب

 حالمة... 

 

خورد کردم. مسببش فقط    شهیش  ی اون تو ی که از دست کارا  یدست نی با ا نجامیا اگه
  کتر ی اونا بهم نزد لهی تا بخواد به وس دیکشی خانواده هامون وسط م ی پا  دی خودش بود. نبا

 بشه... تا ببخشم... تا بگذرم از گذشته و خطاش...  
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خودش نذاشت.   ی برا یبرگشت یراه چیکه رفت پل پشت سرش رو خراب کرد. ه یروز
از   ستیو بگم مهم ن رمیدستش رو با محبت بگ  امیبرگشته و انتظار داره ب مونیحاال پش

 ... گذرمی خطا و اشتباه م

 

... شمیم یبره چه حال دونستیم شیکرده... خود لعن کاریچ می ندگ با ز دونستیم خودش
 و رفت... رفت نگاه نکرد من پشت سرش از رفتنش چطور نابود شدم...   دونستیم

 

رو؟!... همون دل شکسته رو که با   یبعد چهار سال برگشته تا جبران کنه... جبران چ حاال
ماهور   ی چشما  ی نگام تو یکه وقت یجمعش کردم و گذاشتمش کنار... همون دل یبدبخت

 ... ی افتاد جلومو نگرفت تو قبال عاشق بود

 

حال گذروندم... نه  نیکه به بدتر  ی! اونم بعد چهار سال... چهار سالخواست؟ی م یچ حاال
 راحت چشمامو ببندم و بهش دوباره فرصت بدم...  یلیخ تونمینم

 

 یلیاست. چون از چشمام افتاده... خ دهیفا  یجبران کنه تموم تالشش ب خوامینم خودم
دستم به خودم اومدم... باز از سوزشش صورتم   ی رو ی سرد عیما  ختنیوقته افتاده... با ر

 جمع شد.  

 

 به پرستار گفت:  و خطاب نزد  یاز ترسش بهم حرف یجلو گذاشت ول یقدم ترنم

 ! ست؟ین شهیدستش ش ی تو گهی_د
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 کهن ی. بدون ا کردی م زیتم ی و پنس لیدستمو با گاز استرل ی که خون رو یدر حال پرستار
 سرشو بلند کنه، گفت:

 آوردمی رو درد م هاشهیهمه مدت که ش نیچطور ا دونمی_نه. همشونو در آوردم... نم
 ...ومدیآخش در ن ی صدا

 

 کال تو داره.   _آقامون

 

  نیبه ا خواست ی ابروهام نشست. م ی رو یظی حرف رو با غرور زد که اخم غل ن یا یطور
 زدم: ی رو برسونه. پوزخند یچ  شناختی بود و ما رو نم بهیپرستار که غر

خاص باشه...  دی مدلش فرق داره. با ی خوایکه تو م  ی ... آقادهی حرف از تو بع نی_آقاتون؟!.. ا
غرب   ی ها یی من کجا؟! اون اروپا افهی... قی... مو بور، چشم آبپیباشه... خوش ت یخارج

 کجا؟!..  نینش

 

  چیببخشش وجود نداره و ه ی برا یکه راه دیفهمی م د یچشماش پر اشک شد. با  دوباره 
 به دست آوردن دلم نکنه...  ی برا ی تقال 

 

بدون توجه به ترنم   یبلند و عصب ی هادم و با قدم دستم از جام بلند ش  یچیاتمام باند پ با
 یمضطرب و نگران شخص ی نرفتم که صدا  رونیاز اتاق خارج شدم... هنوز از در درمانگاه ب 

 آشنا بود، توجه امو جلب کرد.  یلیکه برام خ
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بغلش بود.  ی تو هوش ینسبتأ ب یکه دختر یشخص  دنی بطرف صدا برگردوندم. با د سرمو
 صورت دختره ثابت موند.   ی . نگام روستادی لحظه از حرکت ا کی  ی قلبم برا

 

شده بودم و   ره یدو سال به همون تک عکسش که مهرداد بهم داده بود خ نیا ی تو نقدریا
 نبود...  یدادنش کار سخت  صشیتشخ یچشماش بسته بود ول کهن یبهش فکر کردم که با ا

 

  یقدم  کیبغل عماد... در  ی خود خودش بود... ماهور بود... توخودش بود...  شدینم باورم
 لمس کنم....  گهید  کباریبود تا دستمو دراز کنم. تا صورتش رو    یمن... فقط کاف

 

از   یهمه دنبالش بودم تا رد و نشون نی... ادمشی دی م نجایدو سال سگ دو زدن ا بعد
 عماد...  ی دستا ی رو  هوشیشمال بود و ب ی کنم... حاال تو دا یخودش و اهورا پ

 

  کدفعهی  دنی بخورم. د یتکون نی کوچک تر تونستمی کرده بود و نم نم یزم خی م یکی انگار
 برم جلو...  یحت دادینم  یاریماهور شوکه زده ام کرده بود. پاهام 

 

 بازوم به خودم اومدم. سرش رو جلو آورد: ی رو  ینشستن دست با

 !  ؟ی_سامي خوب
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  یخبر چی در به در دنبال ماهورم و بهم ه دونستی خشم تموم تنم گرفت. عماد م کبارهی
بردن،    یبلند به دنبالشون که ماهور رو داخل اتاق ی هانداده بود. ترنمو کنار زدم و با قدم 

 رفتم...  

 

بود   یتخت ی ندادم. داخل اتاق شدم. ماهور رو تی ، اهمشده  یترنم که چ ی به صدا کردنا و
 دستش بود.   ی بود و دستش تو ستادی سرش نگران ا ی باال یو اون عماد عوض

 

هم   ی رو  تیدرونم به پا کرد که حد نداشت. دندانامو از عصبان یصحنه طوفان  نیا  دنید
 فشردم: 

 _دستش رو ول کن...
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ترنم که   یباعث شد هر سه نفرشون با بهت به طرفش بچرخند حت  اریپر خشم سام  ی صدا
نه تنها عماد را بلکه   اریسام  دنی . دستادیهمانجا ا رتیبود با بهت و ح اریپشت سر سام

 . شودی حبس م ی لحظه ا ی کرده بود. نفسش برا ریو مژده رو متح  می ند

 

به او زل زده  یافروخته و عصب ی شمادم در آن اتاق با چ اریسام شد ی باورش نم عماد
و   جیگ شتر یب رودیبه او خبر داده؟! هر چه با مغزش کلنجار م ی! ک ده؟ی است. چطور فهم

 !  کند؟ی م کاریچ نجایا اری. سامشودی منگ م

 

  ی شدن ماهور شده است. غوغا دای متوجه پ اریسام کهن یو از ا  دی آی آن به خودش م هی
 . ردیگی . ترس، اضطراب، دلهره، خشم سراسر وجودش را فرا مشودی درونش به پا م

 

هم باهم بحث و جدال   یاو دنبال ماهور گشته بود و چند بار ی که همپا یسر سخت بیرق
 ها عقب بکشد... از آن  یکی کرده بودن تا 

 

که خودش خبر   کردندیرا م  یدختر تیمالک ی کدام پا عقب نذاشتن و ادعا چیه یول
 ریکه شکسته درگ  یهنوز در گذشته با دل یکه دل دلبستن ندارد و حت ینداشت... دختر

 است... 

 

  نیتا ا رودی بلند به سمتش م ی هاو با قدم  کندیو داغ ماهور رو ول م  فیدست ظر  عماد
 چشم در چشم شود.  اریماهور بار دگر با سام یحت  خوادیسر سخت را کنار بزند. نم  فیحر
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درونش او را به وحشت انداخته.  یزی. چدهدیدارد جان م  نجاست یلحظه که ا نیهم
 . کندی است. ذره ذره دارد وجودش را ذوب م شتری. وحشت ترسش بترسدیم

 

بتواند دل ماهور را تصاحب کند. تا بحال دل  اریسام دی به آن فکر کند شا  خوادینم یحت
... بجز  تواندی االن دگر نم یبود ول دهیمهم بوده. بخاطر دلش عقب کش شی ماهور برا

... تا او را مال خودش نکند آرام خواهدینم چی خودش ه ی دخترک و تصاحبش برا
 ... ردیگینم

 

  کبارمی خوادی ذاب بوده که مدردآور و پر ع  قدرنی ا  شیاز ماهور در حد دو سال برا  دوري
  شیرو ی که جلو یهر کس  ی بجنگ و جلو بارنی دل خودش ا ی شده خودخواه باشد و برا

 دختر مال اوست...  نیسپر کند که ا نهیقد قلم کن و س  ستدیایم

 

. و آمدن  اورد ی. هنوز نتوانسته بود دل ماهور را به دست بشودی تند و تندتر م ش یها نفس
 دگر...  کباریاخطار... دور شدن و از دست دادن ماهور   کیخطر بود...  کی  اریسام

 

گفته   اریرا از دست بدهد. هر چند سام یچشم آب  ی رو بایبار دگر دخترک ز خوادینم عماد
... ادیکوتاه ب خوادی نم یچه باشد ول در دستش دارد. برگ برنده هر ی بود که برگ برنده ا

 ... کشدیعقب نم بارن یا

 

رو   راهنشیپ قهیو   رسدیکه عماد زودتر از او بهش م  رودی هم چند قدم جلو م اریسام
 چنگ زد:
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 !؟یکنی م یچه غلط نجای_ا

 

 :رودی باال م شی و مثل او صدا زندی تن عماد رو چنگ م شرتی ت قهیهم  اریسام

الدنگ   ی دختر نامزد منه! بعد تو نی... ااتنهیس ی رو ذارمیکَنم م ی... سرتو م کشمتی_م
 خرابه؟!   نجوریکه حالش ا ی سرش آورد ییخودت... چه بال  شیپ ی آورد ی کرد داشیپ

 

که به تخت   شودی م نیقدر خشمگبه او تهمت زده. آن  اریکه سام ییحرفا  دنیاز شن عماد
چانه اش   ریهوا مشتش را ز  ی. بدهدیعقب هل مو او را به  زندی م  یاش ضرب نهیس
 . کوبدیم

 

  ی . عماد با خشم از الکندیو طعم خون را در دهانش حس م شودیسرش کج م  اریسام
 : دیگو ی م فشارد،ی هم م ی که رو ی هادندان

وجودم  ی تو رتیقدر غخودته رو نچسبون به من... اون  قیال ی... اونکفتوی_بند دهن کث
به   ی اومد ی عوض ی که خودش نخواد... بعد تو کنمی نم یکار لشیبرخالف م  رمیهست بم

جلو،   ی اومد یاون مهرداد عوض ی همه مثل خودتن... با نقشه ی ... فکر کرد ی گیم یمن چ
شرف و   یاون اهورا ب ... تایعفتش کن ی... تا بیبر وتا آبروش ر  ش ینامزد صور  ی شد

 پست، دلش خنک شه تا انتقامشو گرفته...  

 

. دستان  کنی زده به هر دو نگاه م رتی. حزندیم  خی و تنش  شنودی آن حرفا را م  ترنم
 : دیگو ی و با بغض و ناباورانه م گذاردی دهنش م ی لرزانش را رو

 !  گه؟یم یداره چ  نی_سامي، ا 
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به   یجواب ترنم رو بده، دست کهن ی. بدون اکندیم یو اخم شودی تازه متوجه ترنم م اریسام
 :کندی عماد قد علم م ی . دوباره روبروکشدی فکش م

... هر جور دوست  گهی هر چه د  ای بوده... با کلک و نقشه اومدم جلو  تهی _اگه صوري يا فرمال
 ذارمی. به اسم منه... مال منه... نمدختر مال منه..  نی ... فقط بدون ایفکر کن... هرچ  یدار
  ستین تیو حال ی اگوشت چون بچه  ری ز زنمی... اگه نمیالف بچه واسه من زر زر کن کی تو 
 صاحب داره...  یعنیدختر هست   کی ی مرد رو کی  اسمکه  یوقت

 

 :کوبدی پشت بند حرفش کف دستش رو محکم بهش م اریسام

 _صاحبش منم... من...  

 

 :شودی و سد راهش م ستدیای م شی عماد باز جلو یول گذردیکنار عماد م از

 . یبش کیبهش نزد ی_حق ندار

 

 :زندی م ی پوزخند اریسام

هست؟! در ضمن بچه جون    یحق چ یدونی ! تو مکنه؟ی م نیداره برام حق تع ی_حق؟! ک 
 باهات تا نکردم..  گهید جورک ی تا   رونیپاتو از کفش من بکش ب
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افتاده و از    هوشیتخت که ب ی دخترک رو  ی و رو چرخاندی همه م نیرا ب سشینگاه خ ترنم
 به جدال افتاده؟!   طورن یا ش ی برا اریکه سام ستی. او ک ماندی . ثابت مکندیتب ناله م

 

شده. دلهره در دلش آشوب به پا   نی . نفسش سنگزدیری اشک از چشمانش فرو م قطرات
نفس   تواندینم یدارد. حت ی. حال بد و خرابشوردیدر دلش رخت م یکرده. انگار کس

 بکشد.  

 

فکر   ی... حتدی دختر با نی. اشودی حالش خرابتر م شتریب ندیچی حرف را که کنار هم م هر
چند روز با   ن یا ی وماهور است را ندارد. امکان ندارد؟! ت   دیدختر شا   نیا کهن یکردن به ا
در کار  یطور حرف زده و دختر  نیبا او ا تیاز حرص و عصبان اریکه سام گفتی خودش م

 .  ستین

 

.  شودیچه گفته... بدنش سست م اریکه سام دهی و شن دهیخودش د  ی حاال با چشما اما
و جلو   داردی خودش را نگه م یبه سخت یتوان نگه داشتن تنش را ندارد... ول  شیپاها

مثل  لرزدی م  شیها. لبزندی را چنگ م اریسام ی بزند. بازو ی. قبل آنکه عماد حرفرودیم
 : دیگو یم ی ول شی بدن و صدا

 دختره ماهور؟!  نی_ا
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  ی و تو گرددی خودش ندارد. بطرفش برم ی رو  یهست که کنترل یعصب  ی به حد اریسام
 :زندی صورتش نعره م

 یتونی راحت شد حاال م التیزدواج کنم... خباهاش ا خوامیکه گفتم م ی _آره ماهور... همون
 ... ی که ازش اومد ی يا بري همون خراب شده ا  یگمش یبر

 

و   اریسام ن ی. نگاهش را بشودی م  شتریب شیها. شدت اشک شودی قلبش از جا کنده م ترنم
 :کندی وار تکرار م وانهی. دزندی. هق مچرخاندی ماهور م

 ...  شهی... باورم نمشهی... باورم نمشهی _باورم نم

 

را دوست دارد...   گهی د یکیکه  گفتهیچند روز راست م ن یدر ا اریکه سام شودی نم باورش
است به سمت تخت ماهور   اریکه چشمش به سام ی. در حالدهدیقدرت م  شی به پاها

 :رودیم

از خودش   دی .. با.یهست ی... آره عصب یهست ی... تو هنوز از من عصب یگیدروغ م ی_دار
 ... شمی گم م رمی ... بعد منیازدواج کن ن یخوایبپرسم... از زبون خودش بشنوم که م

 

 یشدن... مژده که از آن لحظه خشک زده بود و کنار رهیترنم خ زیبه رفتار جنون آم همه
 :ستدیای م شی ترنم جلو برود. نگران جلو کهنی بود. قبل ا ستادهیا

 . ستی حالش خوب ن ینیبی _کجا؟! مگه نم

 

 :ردیگی را سفت م شیمژده را کنار بزند که دو بازو  خوادی م ترنم



 نگاه آلوده به عشق 

 
662 

 

 !  ؟ی ریم ،یدار ن یپا  یکجا سرتو انداخت ستمی مگه با تو ن وانهید ی _هووو

 

 : دی گویم  هیتا مژده او را رها کند. با گر  کندی. تقال مزندی هق م ترنم

با سامي من ازدواج   خوادیازش بپرسم. م خوامیکلمه م کی قط _بذار باهاش حرف بزنم. ف
 کنه؟! 

 

را دور   شیهاو دست   فهمدی. حالش را مکندی سامي من، حال مژده را بد م ی کلمه  دنیشن
 :کندیتن لرزان ترنم حلقه م

 ...زی_آروم باش عز 

 

آغوش   نیبه ا  شتریپناه و درمونده خودش را ب یحرف مژده تمام نشده بود که ترنم ب هنوز
 : زندیاراده لب م یو ب فشاردیم

  گهی... دخوادی... نمخوادی منو نم  گهی. سامي دترکهی ! دلم داره م؟ی _آروم باشم. چطور
 ... ستمیعشقش ن گهی... دستمی ترنمش ن

 

و   شودیم  سیو چشمانش خ آوردی ژده دلش طاقت نم. مکندی م  هیو گر زندی حرف م ترنم
 ... کندیم  هیترنم گر  ی هم پا

 

 :زندیمتشنج به همه تشر م ی فضا  دنی با د شودی همان لحظه داخل اتاق م یپرستار 

 ... نی... زود باشرونی ب نیبر   انی. بنیسر مريض معرکه گرفت  ی ! باالنجا؟ی_چخبر ا 
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که سوزن ُسرم را به رگ دست   ی و در حال کندیتخت وصل م ی که در دست دارد باال یُسرم
 : دی گویها دوباره م به آن  . خطابزندی ماهور م

 نفر بمونه.   کی فقط   گهید  رونی ب نی_بر 

 

و دنبال  اندازدی به عماد م ینگاه می که از اتاق خارج شود... ند کندیم ت یترنم را هدا   مژده،
.  دهدیم ه یاتاق تک واری. به دزندی به صورتش م یدست  یکالفه و عصب ار ی. سامرودیها مآن 
 اوست...  کنفری به عماد بفهماند آن  خوادیم

 

را   کنفری . او هم حق آن دهدیم  رون ی ب ینفسش را پر حرص و عصب ار،یبا ماندن سام عماد
 ...زندی و نگران به صورت ماهور زل م ستدیای تخت ماهور م کی. نزددهدی به خود م

 

به آن دو    یزیچ دهدیم حی . ترجدهدی از تاسف تکان م یآن دو نفر سر  دنی با د پرستار
. دادنیکارها را انجام نم  نیسر مريض ا  ی شعور ندارن وگرنه باال دی گوی و با خود م دی نگو

 ... شودی بعد اتمام کارش از اتاق خارج م

 

عرق   سیصورت خ   ی . چند تار مو روستدیای سر ماهور م ی و باال زندیتخت را دور م  مادع
 . زندیم  اریکه سام یها را کنار بزند که با حرفتا آن  بردی. دستش را جلو مدهیماهور چسب
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  اریسام  یعصب ی . نگاهش را به چشماشودیبه صورت ماهور مشت م دهینرس دستش
و جلو   داردی برم واریاش را از د هی. تکاردیعماد کم ب ی جلو خوادینم  اری. سامکشدیم
 : دی گویدر چشمان عماد م  ره ی و خ ستدیای . آن طرف تخت مرودیم

 ... یبهش دست بزن یحق ندار ستیکه مال تو ن  یزی! بهت گفتم صاحب داره. چه؟ی_چ

 

اشته او انجام  که عماد قصد انجامش را د یتا کار برد ی بند حرفش دستش را جلو م پشت
که جانش  آوردی به زبان م ی. و حرف ردیگیرا م اریعماد وسط راه مچ دست سام  یدهد. ول

 : ردیگیلحظه م نیرا دارد هم
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  ی و تو  ستی حالش خوب ن ینیبی تموم شه... م  نجایمن و تو هم نی بحث ب نی _ بهتره ا
حالش بهتر و خوب شد. خودش  ی...  وقتدی پرس  یزیکه بشه ازش چ  ستیهم ن یطیشرا

دورشو خط   شهیهم ی و برا  کنمی و تو رو قبول داره... من قبول م ی گفت تو نامزدش
 ... کشمیم

 

چه خودش به زبان آورده. قلبش درد از حرف آخرش... آن شودیم  ده ی نفسش بر عماد
و    ستیتنش ن  در یحاال هم جان نیدردناک است نخواستن ماهور... هم شی. برا ردیگیم
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جز نداشتن ماهور او را به نابودي   یزیچ  چی... هستادهی ا شی پاها  ی رو یبه سخت
 ... کشدینم

 

 :زندی م ی تک خنده ا  روزمندانهیو پ اندازدی باال م ی ابرو اریسام

... فعال برو عقب... یکولت بر  ی رو یدمتو بذار یکه مال منه و مجبور  ی شنوی _اون که م
 ... ری ازش فاصله بگ

 

. تارها  کشدی بسته ماهور م ی ها. نگاشو به پلک ردیگی م دهیرا نشن  اریسام  ی حرفا عماد
. سر انگشتانش که به پوست داغ و تب دار صورتش  زندیصورتش کنار م  ی موها را از رو

 .  شودی م شتری ب شینگران خوردیم

 

و او خودخواهانه    سوزدیتب م  ان یرو داره م بایجان دگر ندارد تحمل کند. دخترک ز قلبش
 ی. آرام و عصبکندی بازهم او را خودخواه م ینگران نی حرف از دلش بزند. نگران است و ا

 : دیگو یم

 ...یریجلومو بگ  یتونی_تا بهوش اومدنش کنارش هستم تو هم نم

 

شده   انی قرمزش نما ی هابند حرفش نگاهش را به چشمانش که از فرط خشم رگه پشت
فعال    دنیتا بداند قصد عقب کش   دیگو ی م دی و محکم و با تهد ی حرف را جد نی. ازندی زل م

 برود...  دی که ماهور به خود او بگو یندارد تا زمان
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باز اگه سر حرفش پا   داندی. مدهدی بهش دست م دی نگاه و تهد نیاز ا ی حس بد اریسام
. عماد که حاال بوکسور حرفه  چشدی که به فکش خورده را ماز آن  یکند. مشت بدتر یفشار

 ... فتیاز پا ب کلشیقدر و ه ف یکجا بکوبد تا حر داندیشده... مشتش را م ی ا

 

دو سال او را شناخته، حرفش را باور نکرده و قصد ندارد به  یسر سخت که ط  بیرق نیا
 کند...  یخال شی را برا دان ی م یآسان نیهم

 

  یتظاهر م ی در دلش لبخند بزند. کم شودی که باعث م رسدی به ذهنش م  انیآن م یزیچ
نشان   د ینقشه اش با ی اجرا ی کند. برا  یکند که کوتاه آمد. تا بتواند آن نقشه خودش را عمل

 د که او آنجا نبوده... ده

 

 :دهدیتکان م  یسر اریسام

 ...ششیبمون پ ،ینگران حالش یلی_اگه خ

 

چه زود کوتاه آمده؟!. چه شده    دیگو ی . با خود مکندی م یاخم اریمتعجب از رفتار سام عماد
حال  ریچون ذهنش درگ   ابدیینم  شی هاسوال  ی برا یدست از جدال با او برداشته؟!... جواب

 ماهور است.. 

 

. انگشتش  رودی و عقب عقب در اتاق کوچک به سمت در م ردیگیم از تخت فاصله اریسام
 : دی گوی وار م دی و تهد آوردی اشاره اش را باال م
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 یکرد حق ندار د یباز کرد و حرفمو تائ کهن یکه چشمانش رو باز نکرده. هم ی_اونم تا زمان
 ...  یباهاش همکالم بش یحت

 

 یقی... عماد نفس عمشودی و از در اتاق خارج م چرخدی م شود،ی ه تمام مک  حرفش
و به صورتش   فشاردی و دست ماهور را نرم در دستش م ردیگی ... باز نگاهش را مکشدیم
 بهش فکر کند... یحت  خواهد یدرونش غوغا کرده که نم یز ی... چشودی م رهیخ

 

نشسته اند.  مکتین ی ... مژده و ترنم که روشودی از در درمانگاه خارج م لکسی ر اریسام
که   یبا دختر یهست. ترنم کم قشی. نگران رفستادهیسر آنها ا  ی نگران باال می ند
 آرام شده...  ی درد دل کرده و حاال کم شناسدینم

 

  نیرحم است که ا یمرد زورگو و ب نیا  دی گویو با خود م کندی اخم م اری سام دنیبا د  مژده
که به او دارد  ینگاهش کند و به عشق ستیحاضر ن ی. حتخواهدیرا م  او گونهن یدختر ا

 دگر او را ببخشد... کباری

 

 : دی گوی نگاه کند خطاب به ترنم م کی  چیبه ه کهن یبدون ا  اریسام

 بلند شو.   ،ی خودت تنها برگرد ی خوای_اگه نم

 

  رونی همراهش را ب ی. گوشرودی م نشیآنها به سمت ماش ی بند حرفش از جلو پشت
 تا آن نقشه را اجرا کند...  ردیگیرا م  یکردن نقشه اش شماره شخص یعمل  ی و برا آوردیم
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. با کندیم   شیهست. مژده ن  دنی و آماده بار شودی اشک در چشمانش دوباره جمع م ترنم
 : دیگو یم  ی حرص و لحن تند

 . یعوض شعوری_ب

 

و  گرددی تا کند. بعد برم نطوریقش بوده ا عاش یکه زمان یدختر نیبا ا  ادیدلش م چطور
 : دی گویم  یو با دلسوز کشدی کمر ترنم م ی دستش را نوازش وار رو

 ادب!  یپررو و ب ی_اصال محلش نده، پسر

 

بتواند   دیباهاش حرف بزند شا   دی. با دینیسرد بب نطوریرا ا اریدلش طاقت ندارد که سام ترنم
 ... رودی م اریبه سمت سام یو با خداحافظ شودی بلند م  مکتین ی کند. از رو یکار

 

است با   اریلب سام ی که رو ی لبخند  یهمان لحظه تماسش تمام شده. ول رسدی به او م تا
 ...  ندینشی حرف پشت رل م یو ب کندی اخم م شی جا کشدی ترنم پر م دنید

 

  دهدیاصله مرا ف شیها. لبد یشنی م یصندل ی کنار او رو یو با ناراحت  ردیگی دلش م ترنم
 بزند که....  یتا حرف
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. اندازدی به ترنم م ینگاه می ن اریبزند که سام یتا حرف دهدیرا فاصله م شیها لب
 خراب کند.  شیکه دارد را با نق و غرها  یحال خوش خواهدینم

 

 : دی گوی و در همان حال به او م دهدی را حرکت م نیماش

  دای پ ال،یدم و برمتی _لطف کن دهنتو ببند... حوصله چرت و پرت گفتن تو ندارم... االنم م
 !  ؟ی دی فهم  ،یندار هیرو به بق ی دیو شن ی دیچه د کهن یتو... حق ا یر یحرف م یب یشیم

 

... شکندی... بغضش بد م اریسام یرحمی از حجم ب ماندی باز م میترنم همان جور ن ی هالب
 یچ یصورت و دست باندپ  نیاست نگاهش ب ری که اشک از چشمانش سراز یدر حال

 .... چرخدی اش مشده 

 

 داندی... نمدهد یگنگ درونش او را آزار م ز یچ کی . هنوز کشدیم ی پوف کالفه ا  اریسام
 : زندیلب م یو عصب بردی هم بهش فکر کند. سرعتش را باالتر م خواهدی هست و نم یچ

 چشم!   یگب دمی_نشن

 

  شیها... شدت اشک دیگو یلب م ریز  یچشم ی با حال بد  رشیگبا بغض خفه و نفس ترنم
مراقب دستت باش تا   د ی به او بگو ترسدی... نگران دستش هست... مشودیم  شتریب

 نکند...   یزی خونر
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چشم   رونیو به ب ردیگیو با اندوه از او چشم م  فشاردی هم م ی را رو  شیهالب یول
 ... ترکدی م  اریسام ی و سرد یکم محل نی... دلش دارد از ادوزدهیم

 

... کاش  شدی ندارد... کاش خام رنگ و لعاب آن شهر فرنگ نم اریدر دل سام ییجا دگر
و  ی ... آزادکردی را انتخاب نم ی و وسوسه آزاد یو از سر لجباز  کردینم یفکر ی و ب یبچگ
از  شهی هم ی دوست داشت را برا قدرن یا که یرا دگرگون کرد تا کس   شی که زندگ  یخوش

 دست بده....

 

است...  شمانیرفتنش... پ ی برا کندی و خودش را لعنت م دی آیکاش در ذهنش م هزار
لذت ببرد،   ییو اروپا یدر آن کشور غرب اشی کرد از زندگ  ی... چهار سال هر کارادیز یلیخ
 نبرد...  یول

 

  یلیکه او را خ ییجا گذاشته بود... پسرعمو ش یدر وجود پسرعمو رانی قلبش را در ا دلش،
  یرا بار دگر با خودش نرم کند ول اریدوست داشت... به عشق او برگشته بود... تا دل سام

 ... دادیرا به او نم  نکاریرقمه اجازه ا چ یه اریسام

 

انجام دهد    دی قبل آمدنش با  ی نقشه اش بود که چه کارها  ریتمام مدت ذهنش درگ  اریسام
نفر را پس بزند هر   هیکه  یکس دی گوی . با خودش مکردی به حال ترنم نم ی توجه ا چیو ه

 چه بکشد حق اوست...
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انگار ترنم   یشود. ول  ادهیتا ترنم پ داردیرا نگه م  نیماش ال،یو  ی به جلو دنیرس با
  شهیهم  ی برود و برا اریسام ترسد ی... مشهیاز هم شتری... بدهی برود... ترنم ترس خواهدینم

 او را از دست دهد...

 

 :زندی و بهش تشر م گرددیبه طرفش بر م اریسام

 برگردم...    دیشو کار واجب دارم با ادهی ! پی _جا خوش کرد

 

  ادهیپ ی. ترنم به ناچار با حال خراب کندی و در را باز م شودی تموم شدن حرفش خم م با
 ال ی نش را ندارد و به سمت ورودي وکه سست شدن و تحمل وز ی و با پاها شودیم
 ... رودیم

 

. با غم  گردد ی برم  شنود،یرا که از پشت سرش م  اریسام  نیماش ی هاک ی الست غیج ی صدا
وقته   ی لیاو را خ ی جا گفتی که م یدختر شی. او رفت پ ندیبیرا م  نشیدور شدن ماش

 گرفته... 

 

... او ردیگی ... تموم وجودش درد مکندی برداشته و در قلبش فرو م زیت  یخنجر یکس انگار
 رفت... رفت...  

 

 

  * * * * * * * * 



 نگاه آلوده به عشق 

 
672 

 

 

 

از حد گرفته و حس  شیب  شی . گلوکندی را باز م شیپلک ها  یحس سردرد وحشتناک با
 اش را دارد...   نهیدر س ی که حس درد کندی م  ینفس دارد... سرفه خشک یتنگ

 

که   فهمدی م یاست ول ک یتار  یاتاق کم کهن ی. با اکندی حالش را باز و بست م یب چشمان
بار در اتاق عماد بوده   نی که آخر آوردی هست... هر چه به ذهنش فشار م یینا آشنا ی در جا

 ...  کندی م کاریبزرگ چ  یلی اتاق ناآشنا و خ ن یو حاال در ا

 

. با  کندی. استخوان بدنش هم کوفته و درد مکشدی تنش کرخ و خسته اش را باال م یکم
 ... چرخاندی و نگاهش را در آن اتاق م دهدی م هیهمان حال به تاج تخت تک

 

 ! ؟ ی شد داری _باالخره ب

 

او آشناست   ی برا شی . تن صدارسدی به گوشش م کی از نزد ییبم مردانه و آشنا ی صدا
 ...  کندیچهره آن فرد به ذهنش خطور نم یول ده یا را شنصد  نیانگار قبال ا

 

  شیاتاق هست، نشسته... از جا ی که گوشه  یصندل  ی رو یکی که در آن تار ندیبیرا م ی مرد
 ...  گذاردیبلند شده و آهسته به سمت او قدم جلو م
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صورتش ترس و    دنی ... ندستی آن شخص کرده تا بفهمد او ک  ی چشمانش را زوم رو ماهور
 آشناست...   شیصدا  نقدر یکه ا ستیشخص ک  نیوحشت را در جانش انداخته... ا

 

. آن  شودی و مالفه در دستانش از استرس چنگ م شودی تخت در خودش جمع م ی رو
تا ماهور او   د یآی . جلوتر مکندی را حس م زندیشخص ترس را در چشمان ماهور که برق م

 ... ندیرا کامل بب

 

. دست  شودی . چشمانش گرد مشناسدی که او را خوب م شی شخص روبرو دنید  با ماهور
 ...دی گوی م ی بلند نیو ه گذاردی لرزانش را با بهت در دهانش م
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... ترس و وحشت در جانش لرزدی . تمام تنش مندیبی او را بار دگر م شدی نم باورش
 ... خواهدی که او از جانش دگر چه م افتدیم

 

که به پا   یو با آن کفش چرم مشک آوردی راستش را باال م ی . پادی آیشخص جلوتر م  آن
و باال تنه اش را  دهدیبه زانوهاش م هی. آرنجش را تکگذاردی تخت م ی لبه  ی دارد رو
 . کشدی جلوتر م
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ترس در  نی . چقدر اشودیم  رهی خ بارویلذت به چشمان از حدقه در آمده دخترک ز با
 ... داردیکه آن شخص را به خنده وار م  بای. آنقدر زباستیچشمانش ز 

 

  شتریخنده اش ترسناک و وحشتناک است... تن ماهور را ب  ی صدا یول خنددی لذت م با
 مرد...  ن یشدن دوباره در دستان ا ر ی... از ترس... از وحشت... از اسلرزاندیم

 

خودش   ی واضح به گوش ها شی ... صداکوبدی و م  زندیجنون وار انگار در دهانش م قلبش
 ...  شودی و در خودش جمع م کشدی تر م. خودش را عقبرسدیم

 

 ی با او دارد. آرام ول ی . فاصله کمبردی سرش را جلوتر م  شناسد،ی شخص که ماهور او را م آن
 :زندی ترسناک پچ م

نفر زنده ام   نی ... خوب نگام کن... که من آخری دید ی... ولینیمنو دوباره بب  ی_انتظار نداشت
 ...  ینیبیکه م

 

  ترسدیرا لمس کند که ماهور م شانشیباز و پر  ی تا موها  بردی شخص دستش را جلو م آن
 ... کشدیم ی بلند غیو از ته دلش ج

 

ست بزرگ و مردانه اش را . دزدیری بهم م یبلند ماهور اعصاب آن مرد را به آن غیج ی صدا
 ... کوبدی و محکم در صورت ماهور م بردی باال م
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را فرا  فشی. درد وجود ضعخوردی و به تاج تخت م شودی ماهور به شدت کج م سر
 . شودی م نی سنگ شتری. سرش بردیگیم

 

. دخترک  رودی م ی اهیشده... چشمانش س یاز لبش جار یو خون افتدیبه کز کز م  صورتش 
 ...افتدیهم م  ی رو شیهادر بدن ندارد که مقاومت کند و پلک  یجان

 

 

 * * * * * * * * 

 

 ...  کنمیم  داشی سنگم برده باشن باالخره پ ری_اون دختر مال منه... ز

 

  شودی نکن. مگر م ریحرف خودش را تکرار کرده بود که به عماد بفهماند خودت را درگ  بازهم
 افتاده...   بارو یدخترک ز  ی برا  یچه اتفاق  دیفهم یبند آمده وقت  نکند. نفسش یعماد کار

 

 یکار نیاو همچن شد ی. باور نمزدی را چنگ م شی و کالفه با دو دستش موها یعصب عماد
 ... تواندینم  ینداشته باشد ول  یبه او کار خواهدیکرده باشد. هر چه م 

 

باز   ندیبی که م می . ندبردیم  ورشی  اریو به سمت سام  ردیگی خشم تنش را فرا م کبارهی
 آن دو ممکن است جنگ و بحث به پا شود.    نیاعصابش ندارد. ب  ی رو یکنترل قشیرف
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هر طور شده   خواهدی. مداردی و با دو دستش او را محکم نگه م کندی او قد علم م ی جلو
 آرامش کند: 

  سیپل ی دی... دشهیدرست م یکن همچصبر  کمی... آروم باش پسر... زنهی م یحرف کی _
 ... کننیم داشیگفت زود پ یچ

 

 ی مرد به اصالح عاشق را از رو نی ا خواهدی را کنار بزند. دلش م می تا ند کندیتقال م عماد
 اتفاق... نی... از ایخبریاز ب دهدیمحو کند. خونش به جوش آمده... دارد جان م نیزم

 

 ...  زنهی زر م ی ادیرو، ز  کهی _ولم کن... بذار برم حسابشو برسم مرت

 

نگذارد باز عماد  زندیعرق کرده و زور م شیشانیعماد را نگه داشته... پ یبه سخت  نديم
 کنن...  ی برسد... باز به جون هم بفتن و کتک کار اریدستش به سام

 

است که خون لبش را با   اریو به خون نشسته اش هنوز زوم سام نیخشمگ ی چشما عماد
 :زندی. از همونجا نعره م کندی پاک م یدستمال

 کهی دهنت خورد کنم... مرت ی تا دنداناتو تو ی بگو مال توئه... تو صاحبش گهید  کباری_
... خوادیکدوم نره خرمونو م گفتی ... بعد مادیهوش ببه ی کردی صبر م  ی مردیخودخواه... م

 ازت بدزدش...  ایکه نامردتر از خودت ب شی نبود با اون حالش بدزد اجیاحت
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 ی. عصبکشدی که عماد به آن مشت زده، م ی شکم جا ی و دست رو کندی م یاخم اریسام
 :غردیم

 اند...  بشیدر تعق ی _مگه کف دستمو بو کرده بودم که عده ا 

 

 : ردیگیوار بطرفش نشانه م   دیدستشو تهد  عماد

 ... ذارمیات نمخودم زنده   ارن یسرش ب ییبه حالت... اگه بال  ی _وا

 

. عماد با حال  دی گوی لب به او م ری ز ییو برو بابا   دهدی هوا تکان م ی دستش را تو  اریسام
 ... کندی کاناپه پرت م ی و خودش را رو زندینديم را پس م یخراب

 

و محکم به   کندی ز تنش مرنگ را ا یمشک شرتیخشم تنش لرز گرفته و عرق کرده... ت از
 ...کوبدی م نیزم

 

 ادی ... از استرس و اضطراب زخواهدیم  باروی... آرام و قرار ندارد دلش دخترک ز شودی م بلند
 دارد؟!...  یکه االن ماهور کجاست؟! چه حال جوشدی... دلش مکندیسرش وحشتناک درد م
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گوشه    کی  تواند ینم یخسته شده ول شی. پاهارودی م نیطول سالن را باال و پا  یعصب
و هربار به بن   دهدیبه او نشان نم یراه یچی. مغزش ه غردی. با خودش فقط مستدیبا

را   دنیانجام دهد. اما طاقت صبر و انتظار کش تواندی نم یکه جز صبر کار خوردی بست م
 باشد؟!  یا برود؟! دنبال چه کسچه کند؟! کج داندی هم ندارد. نم

 

  ن یو سنگ ن یسنگ ش ی. نفس هاشودی م شتر یب شتری آشوب درونش ب گذردی لحظه که م هر
  ادیاش  ختهیو بهم ر شانیوسط ذهن پر  کبارهی. حالش خراب و داغون است. شودی تر م

 . افتدی شهرام م

 

  ادشی. چرا زودتر کندی هست، قدم تند م یاُپن چوب ی که رو شیبه سمت گوش  هراسان
 کند. دا ی کند تا زودتر ماهور را پ یکار تواندیبود. او حتما م فتادهین

 

. صفحه کندی و لمس م  دایپ نشیمخاطب نیشماره شهرام را از ب  شیباز کردن صفحه گوش با
وابگو  آن پشت خط ج ی. بوق اول خورد ولکوبدی. قلبش تند تندتر م گذاردی گوش م ی را رو
 نبود.

 

 کندیلب زمزمه م  ریو کم صبر ز  قراری . تا شهرام جوابش را بدهد. بستیدر دلش ن دل
 جواب بده، جواب بده.

 

 : زندی و لب م ستدیای و کنار عماد م رودی نگران جلو م نديم
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 ! ه؟یشده؟! ک  ی_چ

 

. تا فعال سکوت کند. تمام حواسش به بوق  دهدیاو دست تکان م  ی بوق دوم عماد برا  با
 .شنودیبم مردانه شهرام را م  ی که صدا شودیم  دیجواب است. دارد کم کم ناام یب ی ها

 

عماد چنان   ی حرفا دنی. شهرام بعد از شندی گویرا به او م  یو همچ کندی لب باز م عماد
 .رساندی پدرش م ی به خانه عیکه خودش را سر شودیم یعصب

 

که شهرام از او خواسته   یآرام شده و زمان نقدریچند روز چرا ا نیکه در ا زدی دس مح د یبا
 .دیقبول کرده بود و عقب کش  عیرا بکند، سر شی بود دنبال ماهور نگردد و بگذارد زندگ 

 

به  یبلند و عصب ی ها. با قدم شودی و داخل سالن م کندی را با ضرب باز م ی در ورود شهرام
 .ستدیای سر او م ی و باال رودیسمت پدرش م

 

 : دیگو یم یعصب

. میکن ی تا دورت بزنم و برات نقش باز ی . خودت وادارم کردی _خودت مجبورم کرد 
از حد تو بود که باعث شد به ماهور بگم نقش زن   شی ب ی لجاجت و فشارها ،یری سختگ

 کنم.  یزنم راحت زندگ کنار  یو بذار یکنه تا تو از دست سرم بردار یباز  موی صور

 

 : دی گوی و برخالف او آرام م کشدینگاش را باال م شاهرخ 
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 ! ؟ی اومد نجایحرفا تا ا نیگفتن ا  ی _برا

 

شهرام را درک کند چرا به او دروغ گفته و   خوادیاست. هنوز نم نیلحنش سرد و سنگ هنوز
 :رودی باالتر م شی تر صدا یداده. شهرام عصب بشیفر 

نداره. من  یریتقص چی... هگناهی ... بگم اون دختر بنجایحرفا اومدم ا  نی ا ی _آره برا
 بکنه.  شویمجبورش کردم. ولش کن بذار بره زندگ 

 

 بخاطر تو نرم سراغش، نرفتم. یبه اون دختر دارم؟! گفت کاری_چ

 

 :خنددیم یعصب شهرام

 ! ش؟ی ... االن کجاست؟! کجا بردش ی دی دزد یول ینداشت ی_آره بهش کار

 

 : شودیگوشه لبش کج م  شاهرخ 

 ! ؟ی دی_از من تا حاال دروغ شن

 

 : دی گوی و صادقانه م کالفه

 _خب، نه! 

 

 پس هنوز قبولش دارد: د،ی آیاز صداقت حرف پسرش خوش م  شاهرخ 
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 . پسش دادم.ستی_کار من ن

 

 : رسدپی. از او م دیگو یپدرش چه م فهمدیو نم شودی م  جیگ شهرام

 !؟ی! به ک ن؟ی_پسش داد

 

 که برام فرستاده بودش. ی_به همون

 

 :زندی لب م ریخبر دارد. متح بارویدخترک ز  ی . از گذشتهدی آینفسش بند م  شهرام

 _اهورا؟! 

 

لب   ری ز ی بلند ی و وا کوبدی در سرش م یکه شهرام دو دست دهدیتکان م  یسر  شاهرخ 
در  قیدوست و رف نی. جان بهتر زند ی . استرس و اضطراب به وجودش چنگ مکندی زمزمه م

 خطر است. 

 

 ! ن؟یکرد  یکار نی_چرا همچن

 

. با التماس ادامه  ردیگی و هر دو دستش را م زندیپدرش زانو م  ی با حال خراب جلو شهرام
 :دهدیم

 ا برده؟!! اهورا، ماهور را کجنش؟یفقط بگو کجا فرستاد  دمیانجام م نیبگ ی_هر کار
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بود. متعجب از حال پسرش در چشمانش نگاه    دهیند  طورن یتا بحال حال او را ا شاهرخ 
 :کندیم

بودم. زنگ زدم به اهورا و   یعصب یلی. خنی کجاست. همون روز که فرار کرد دونمی _االن نم
  بشیها گفتم تعق کرده. اونم گفت برش گردونم. به بچه  کاری دختر چ نی ازش گله کردم که ا

 اهورا بدن...  لیو ببرنش تحو  رنشی کن و بگ

 

 : دی گوی دگر م ی وا شهرام

 کن. دا یازت گرفتنش، ماهور برام پ یکه دوستش داشت یدختر ی_تو رو به جون همون 

 

 لفت کند: مخا تواندیرا قسم داد که نم ی. جان کسندیشی م شیابروها   انیم  یاخم شاهرخ 

 ! ؟ی_دوستش دار

 

 : دی گویپدرش دچار سوتفاهم نشود، م کهن یا  ی برا شهرام

  گرفتیو غصه هام بود. هر وقت دلم از سرنوشتم م یی... دو سال همدم تنها ادیز یلی_خ
. اونم خواهرانه محبتشو خرجم  کردمیو باهاش درد دل م  ذاشتمیشونه اش م ی سرمو رو

 .کردیم

 

به او   دی کشی م  شیکه از زندگ  یبار شهرام از خودش و رنج چیزد. ه ی لبخند تلخ شاهرخ 
 :کشدی پسرش م ی موها ی نگفته بود. دستش را جلو آورد و رو
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 صبر کن.   کنم،ی م داشی _برات پ

 

. خودش را باال  دگذاریدست پدرش را ببوســد که نم خوادی و م زدی م ی لبخند شهرام
 : بوسدیو صورتش را م کشدیم

 _ممنون شاهرخ خان.

 

از  یک یتنش، شماره   قهیاز حبيب جل  شیآوردن گوش  رونی. با بزندی م ی لبخند شاهرخ 
 ...ردیگی افرادش را م

 

 140#پارت_

 

 

 

گذاشته   یبه سر صندل هیچانه اش است و آرنجش را تک ری دو دستش را مشت کرده و ز هر
  باروی دخترک ز ی بسته  ی و چشمان پر از نفرتش را به پلک ها  خوردی م زی است. تکان ر

 اوست...  زیمنتظر باز کردن چشمان نفرت انگ یدوخته و کالفه، عصب 

 

  نیرنگش که همرنگ چشمان مادرش هست، متنفر است. ا یاز رنگ چشمان آب چقدر
 ه و هست... شد زاریب ش ی رنگ را دوست ندارد و از همان بچگ
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  خوادی. مشودیشده و او دارد خسته م ی. انتظار طوالنفرستدی م رونی را پر فشار ب نفسش
 تمام کند... آن هم با مرگ دخترک...  ییخودش تنها بارن یرا ا یهمچ

 

 ی برا نهی گز نی مرگ آخر بارنی . ادی نرس خواستیرا انتخاب کرده بود به آنچکه م  یراه هر
  یکم دی... او که دگر نباشد شا ندیبشنود و آن چشمانش را بب یاز او نام خوادی اوست... نم

 ... ردیآرام بگ

 

که  زندی. چشمانش برق مکشدی از سقف م زانی را از دخترک به طناب گره زده و آو نگاهش
 و نظارگر دست و پا زدن او باشد...  ندازدیهر چه زودتر او را در دور گردن ماهور ب

 

وار... ترسناک... با جنوني  وانهی... دزندی م ی تصور آنچکه در ذهنش هست... قهقه بلند از
 ...  خنددی... مخنددی... مچدیپی اش در اتاق غرق سکوت مخنده   ی بي وصف... صدا

 

 :کندی. آرام زمزمه مشودیقطع ماش خنده  کبارهی

 است.  قهی! ترس نداره فقط چند دق؟ی دیترس ،ی شینم داری _چرا ب

 

  هوشیدو ساعت هست ب کی . قدم به قدم به دخترک که نزدشودیبلند م یصندل ی رو از
 . شودیم  کیلبش خشک شده، نزد ی شده و خون رو

 

 :زندی به صورت تب دار دخترک پچ م کی. نزدکندیو کمرش را خم م  ستدیای تخت م ی  لبه
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رو  ایزنده دن شینما  نی باتری و ز  ن یبهتر خوامیمنه... م یشب زندگ  نی _پاشو امشب بهتر
 باش...   ی. پس دختر خوبشمیبشم بد م یبشم. عصب ی. نذار عصبنمیبب

 

.  ردیگیخشم تنش را فرا م نی هم ی . برادهدینشان نم یواکنش چیه  شیبه صدا  دخترک 
 : غردیو  م بردی . سرش را جلوتر مزندیچنگ م  را شی موها

 ... بلندشو... بلندشو... سگم نکن ماهور...ی به حرفم گوش بد ی خوای _با توام نم

 

را  ی و خش دار مرد نیخشمگ  ی . صداکندیحس م  شی در موها ی ادیدرد ز دخترک 
 . ستیقادر به باز کردن چشمانش ن یول شنودیم

 

  ماری دخترک ب نی. اکندی نم شی اری. عقلش االن  کشدی نگاهش را به صورت دخترک م اهورا
 را تماشا کند. ششیهر زودتر فقط نما خوادی ندارد و م یچیاز ه یاست. درک درست

 

از دردش بلند   ی که ناله ا ندیشی صورت ماهور م ی و محکم رو بردی را باال م دستش
 .خوردی تکان م شیها. دخترک پلک شودیم

 

  یتر از قبل، بار دگر ضرب محکمتر یبسته است. عصب شیهاهنوز پلک   ندیبی م یوقت اهورا
 .شودی دخترک باز م ی که پلک ها زندی به صورتش م
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هم   ی را نگهدارد و رو  شیهاپلک  ی. ماهور توان ندارد حتخنددیم  روزمندانهیپ اهورا
 :بردی دخترک جلو م حالی و ب ده ی صورت رنگ پر ی . اهورا سرش بار دگر توافتدیم

 .یعمرتو برام اجرا کن شینما  نیبهتر  ی خوای... پاشو که می دی خواب ی ادی_ز

 

که از او متنفر است.   ی. برادرندیبی . برادرش را مکندی را باز م شیپلک ها  یبه سخت ماهور
 .لرزدی تنش م ند یبی باز او را م کهنی و ا  شودی م یادآوریبه ذهنش   یهمچ

 

است. دگر   ش ینما دنید قراری . ترسناک... بزندی م ی . لبخندندیبیتن لرزان او را م اهورا
 تا او را بلند کند. کشدی را م شیصبر کند. بازو  تواندینم

 

تخت گذاشته، محکم   ی که از قبل رو  یو با طناب بردی او را به پشت سرش م دستان
. نفسش  حبس  کندیو به او نگاه م بردیه عقب مسرش را ب  دهی . ماهور ترسبنددیم
 : شودیم

 ! ؟یکنی م کاریچ ی_دار

 

. کندیو او را با همان حال بلند م دهدی نم یتیلرزان و با بغض است. اهورا اهم شی صدا
 .ستدی با شی پاها ی رو ی است که قدرت تقال ندارد حت حالی و ب ف یضع نقدریماهور ا

 

هم   ی مدام رو شی. ماهور پلک ها کشدی و او را دنبال خود م دهدینم  تی بازهم اهم اهورا
او را در  کباره یو   ستدیای با او چه کند. وسط اتاق م خواهدی که اهورا م داندی و نم افتدیم

 . بردی و تنش را باال م ردیگی آغوش م
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.  ستدیای. قلبش مزندی م خی . تنش کندی نگاه م زان یوحشت زده به حلقه طناب آو ماهور
 .اندازدیهورا طناب را دور گردنش ما

 

  تواندیکه زبانش قفل شده و نم  دهیترس قدرن ی... اکی ستری. هلرزدیتموم تنش م  ماهور
 . دیبگو  یزیبکشد و به او چ غیج یحت

 

. اما  کشدی م یدلخراش غیج  کباری. ماهور از ترس و وحشت  کندیاو را رها م کبارهی اهورا
به او دست   ی. حس خفگکندی خفه م شیرا در گلو  غشیفشار آن طناب دور گردنش ج

 .دهدیم

 

 رودیکه عقب عقب م یو در حال زندی م ی است قهقه ا نیاهورا دلنش ی برا  غیج ی صدا نیا
 شده... ره یبه چهره او خ

 

نگش  ر ی . صورتش کبود شده... چشمان آبزندیو هوا دست بسته فقط پا م   نیزم انیم
 و از حدقه دراومده...  سیحاال خ

 او لذت بخش است. ی حالت برا نی او در ا  دنی د چقدر

 

 :زندی م ادیاست. بلند فر نی ری. لذت دارد. شرودی قهقه اش باال م  صداش

 . باالخره خودم جونتو گرفتم. خودم...یریمیم ی_دار
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 ... کندی و جمله اش را پشت سر هم تکرار م زندی م ادی. فر زندیوار قهقه م  وانهید اهورا
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شده. جنون دارد.  بیاست که روح و روانش تخر  ی از حدقه در آمده اش به مرد چشمان
  ماریو ب  دهید ب یشده. روانش آس یپدرش در کودک  یعاطف ی و ب یمهر  ی زخم خورده ب

 است... 

 

  شی. حالکندی وار تکرار م وانهی د و آن جمله ها را خنددی هنوز هم جنون وار م اهورا
. در حال خودش است و با لذت به دخترک نگاه  ردیگی م گناهی را ب کنفری دارد جان  شودینم
 ... ششیسکانس آخر نما   ی . به تماشاکندیم

 

بر قلب ماهور و درد تمام   شودی م یوار اهورا، خنجر وانهی ترسناک و د ی خنده ها ی صدا
وقت دوست    چی. برادرش او را هسوزاندیکه او را م یبیعج ی. غمردیگی وجودش را م

 ...  ردی شده تا او بم یو متنفر است. حاال راض زارینداشته. از او ب

 

  شی ها هیبه ر ژن یاکس ی دگر ذره ا کندی. حس مچشدی دارد طعم مرگ را م ماهور
 ی ... برادنینفس کش ی . براکندی ستان بسته و لرزان تقال م. هنوز با همان درسدینم

 ... یزندگ 
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اوست.   یقدم کی بار نجات دهد. مرگ در  نیتا او را ا ستین ی. کسد ی به آخر راه رس یول
  یب شی . پاهاشودی حس و شل م ی. بدنش بستیدر بدنش ن یدگر جان  کندیحس م

 ... افتادیهم م ی رو شیو پلک ها   شودی حرکت م

 

 

  * * * * * * * 

 

. عماد  ستدیای م نشیماش کبارهی  ال یبه در و  دهیهست. نرس یآور در حال رانندگ سرسام  عماد
 : زندیدوباره استارت م نیو خشمگ کندی خاموش شده نگاه م نیبا تعجب و کالفه به ماش

 روشن شو...  ی_لعنت

 

 : افتدی م نی بزند که چشمش به آمپر بنز ی حرف خوادیم  نديم

 .می تموم کرد نی _بنز

 

 ی ها. به صدا زدنشودی م ادهیپ نی و هراسان از ماش خوردی آمپر سر م  ی نگاهش رو عماد
که  ییال یبرسد. و  ال یتا به آن و  دودی. مدودی. فقط مدهدی گوش نم  یریکه کجا م می ند

 شاهرخ آدرسش را فرستاده بود... 
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با تمام قدرتش... تا به ماهورش برسد.   دودی... میدستان اهورا روان ریماهور آنجاست. اس  
 ... ماندی دگر زنده نم  اردیبه سرش ب ییکه تمام جانش است. اگر اهورا بال  یدختر

 

. دستش را از  رسدی . بدنش عرق کرده از خشم... باالخره به آن در مزندی تند تند  م قلبش
 ...  دودی م ال یو  ی و به سمت ورود شودی. داخل مکندیو در را باز م بردی نرده داخل م

 

. نفس شودیداخل م اعتنای و ب شنودی را م سی پل ری و آژ نیماش ی پشت سرش صدا  از
 ... چرخاندی و نگاهش را م زندینفس م

 

 وانهی... دیی . سالن، آشپزخانه، اتاق، حمام، دستشوکندی و همه جا را نگاه م رودی م  جلوتر
  نیکس در ا چی . هستی. ماهورش نابدیی جا ماهور را نم چی . هچرخدی وار دور خودش م

 ... ستین ال یو

 

بزند از ترس... از  رونیتا ب  شکافد یرا م اشنه ی. قلبش دارد سردیگی گر م شتریب تنش
 ... ستین ال یداخل و باروی وحشت... دخترک ز 

 

 : شودیحال خراب عماد... نگران م دنی و با د شودی م ال یمضطرب داخل و  نديم

 !  نجاست؟یشد؟! ا  ی_چ

 

 :زندیرا چنگ م  شی موها
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 ... ستی... ماهور نستی ن می ... ندستی_ن

 

و   سیبغير افراد پل ندیبینم یچی. هکندی را نگاه م ال یو دور و شودیخارج م ال یاز و  کبارهی
. شودیم  وانهی. دارد دچرخاندی ها نگاهش را دورتا دور اطرافش ماعتنا به آن  ی... باریسام

 ماهورش کجاست.؟!.. 

 

... که چشمش به  دهدی... دارد جان مدنیبه دو ال یداخل محوطه باز و کندیم  شروع
 ... افتدی درختان سبز م ان یم یکوچک ی خانه

 

  ی. خانه کوچکشودی. داخل مکندی ضرب باز م کیو در خانه را  دودیبه آنجا م   مهیسراس
  ی. دلش از ترس هرشنودیرا م ی مرد کی ستر یه ی خنده  ی اتاق دارد. صدا کی که فقط 

 ...  خوردی . نفسش در هم گره مستدیای. قلبش م کندی و در اتاق را باز م زدیریم

 

 ری. دباردی و م کندی تر م. ماهورش آنجاست. اشک چشمانش را شودی م  رانیو  شیایدن
 ... ری د یلی!... خدهیرس

 

 : ردیگی را م شیبازو یو در حال سقوط است که شخص شودی سست م بدنش

 _عماد چ... 
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. همان  زندی ماهور او هم خشکش م تی وضع دنی هنوز حرفش تمام نشده که با د نديم
 : پرسدی. کنجکاو موندیپیها مبه آن  اریلحظه سام

 ! نجاست؟ی_ا

 

  ی خشم جلو ی. اما به آنبردی ماهور و اهورا او هم ماتش م دنیو با د  دیآی جلوتر م یکم
. مشت است که به  بردیم ورشی خنددی و به سمت اهورا که هنوز م ردیگی چشمانش را م

 .زندی سر و صورت او م

 

. کشدیدگر جان ندارد. نفس نم  بارویماهور است. دخترک ز ی هنوز چشمانش رو عماد
 را از دست داد. ماهورش را از دست داده.  شیتموم زندگ 

 

دلش را به   خوادیبگذارد هنوز م  شیتنها طورن یا د ی . ماهور نباشودیم  وانهیانگار د کدفعهی
 . اردیدست ب

 

  زان یو از آن طناب او کندی. او را بغل م کندیرا باز م شی. دستهادودی سمت ماهور م به
 . گذاردی م نیزم ی . او رو آوردی م نیپا

 

. آوردی دور گردنش، قلبش را به درد م ی . کبودشودی م شتریاشک از چشمانش ب شدت
 آمده...  ریهم نتوانست بود مراقب او باشد. د  نباریا
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. شودی م. خودخواه ردیکه بم دهدی تنها بگذارد. به او اجازه نم نطوریاو را ا تواندینم
 خود او...  ی به او دل بده... تمام و کمال برا د یدخترک مال اوست. با

 

جان دخترک را نجات دهد.   دی هست... با ی دیبتواند... هنوز ام دی کند. با یبتواند کار دی شا
 ... آوردی سرش را باال م
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خاص   ی . قلبش طورافتدیبه جانش م  ی. لرز بوسد ی. گونه اش را مآوردی را باال م سرش
.  سوزدیم شتر ی. تنش در کوره آتش بندینشی م شیشانیپ ی . عرق سرد دانه دانه روتپدیم
 زنده بماند... دیهست با  شی دختر تمام زندگ  نیا

 

 ی. در حالشودی از او جدا م ی. فور کندی م تی را داخل دهانش هدا شی ها هیداخل ر نفس
قفسه    ی ته ماهور است. هر دو دست لرزانش را باهم روبس ی هاپلک  خ یکه نگاهش م

 : فشاردیو م گذاردی م اشنهیس

 _چشماتو باز کن... باز کن... نفس بکش...
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. شودیصورتش خم م  ی را باز کرده... بار دگر رو ش یهانه پلک  خوردی نه تکان م دخترک 
 ... دهدی م  یو ماساژ قلب یتنفس مصنوع

 

. کندیو مضطرب تر م یبسته اش... عماد را عصب ی حرکت ماندن دخترک و پلک ها یب
 :رودی باال م شی صدا

 ... یبر یحق ندار  ی شنویچشماتو باز کن... م ی_پاشو... ماهور بلندشو... لعنت

 

اشک در چشمانش   می . ندزندی وار م وانهیو وحشت بجانش افتاده. قلبش دارد د ترس 
حال خراب و داغون دارد. چه  قشی... رفدنی رس ری. دکشدی . دگر دخترک نفس نمجوشدیم

 ... یزیانگسرنوشت غم 

 

تا مانع کارش شود. بغضش را به   ردیگیعماد را م ی و بازوها شودی. خم مرودی م  جلوتر
 :داردی نگه م یسخت

 نداره. دهیفا گهی_پاشو پسر... د

 

برود.   گذاردیاو را تنها بگذارد نم تواندی حرف را بشنود. ماهور نم نی ا خواهد ینم عماد
 است.   رونیب ارشیکه از اخت دهدیبهش دست م یو حال رد یگی جنون م کبارهی

 

 : دی گوی و با خشم م زندی را پس م م یند ی هادست 

 ...  ذارمی. نمیبر ذارمی_نم
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 :زندی و نعره م دکنی . کارش را مدام تکرار مشودی م شتری ب  شیهااشک  شدت

 ...ی. ماهور چشماتو باز کن. باز کن لعنتیتنهام بذار  ی. اجازه نداریبر ی_حق ندار

 

. دخترک تمام کرده...  دهدی . عماد دارد خودش را آزار مآوردیدلش طاقت نم نديم
 :زندی . به او تشر مکشدیو او را به عقب م ردیگیرا دوباره م شی بازوها

 ماهور ُمرده.  ینیبی_بس کن... مگه نم 

 

وار کارش را  وانهی . بار دگر دکندی قبول کند دگر دخترک را ندارد. مقاومت م خواهد ینم عماد
  دی شود دخترک با  می تسل خواهدی . نمدهدیهم گوش نم می ند  ی و به حرف ها کندی تکرار م

 او... ی زنده بماند برا

 

در  یپ ی . خسته از مشت زدن هاباردی م شیر روو عرق از س زندینفس نفس م اریسام
 خنک شده.  ی. حال دلش کمکشدیعقب م یپ

 

به   نی. انگشتانش درد گرفته. خشمگردیگیدستش دگرش م انیپر خونش را در م دست
  ری چشم دوخته... سر و صورتش غ کندیافتاده و از درد ناله م نیزم ی آشغال که رو  ی اهورا

 جان ندارد بلند شود. یاو را زده است که حت  ی. طورشودی نم دای پ یزیچ چ یخون ه
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  ادیبا   کبارهینگاهش را به آن سمت بکشد.  شودی عماد باعث م ی نعره زدن ها  ی صدا
 .شودی حال دخترک قلبش مچاله م  دنی. با دکندی ماهور به آن سمت تند م

 

  نیش او را غمگبسته ا  ی . پلک هااندازدیم یو ناباورانه به او نگاه شودی سست م تنش
 را بسته. شیهاچشم  شهیهم ی . دخترک برادنی رس ری. دکندیم

 

او را  کردی... کاش قصد نمیزی . چه مرگ غم انگندینشیدر دلش م کباریو غم    اندوه
 . کردی از آن دو را انتخاب م یک ی و   آمدی هوش مماهور به کردی بدزدد. کاش صبر م یواشکی

 

.  شودی دارد. حالش خرابتر م یو حس خفگ چسبدی م شیگلو  خیوجدان سفت ب عذاب
تا   کندیشده و دارد تالش م   وانهی. دزندیبه عماد که دارد زار م شودی م دهینگاهش کش

 برگرداند.   یدخترک را به زندگ 

 

او تمام مدت انجام داده. دخترک   ی برا ییچقدر ماهور را دوست دارد و چه کارها داندیم 
 . ستیش ندر وجود یدگر عالئم تنفس

 

  می . به ندشودی خم م شی پاها  ی است. رو دهیفا   یکه کارش ب ستی ن شیاما عماد حال 
 تا او را به عقب بکشن...  کندی کمک م
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مرگ   ی . بوراستی. ترسش نفس گترسدی. مکندی او را از ماهور جدا م کهن یهم عماد
  دی . دخترک باستیبه رفتن دخترک ن یقبول کند و راض خواهدی. عماد هنوز نمدهدیم

 زنده شود. حق مرگ ندارد. حق رفتن نداره. اجازه رفتن ندارد.

 

او را سفت گرفتن.   اریو سام می ند ی. ولکندیو تقال م ردیگی سراسر وجودش را فرا م خشم
 :زندی عماد نعره م

 بمونه...   دیبرگرده. با  دی . بادی. ولم کندی_ولم کن

 

  نهیبه قفسه س یمحکم ی مشت ها  نباریو ا زندیتموم خشمش پس م  با کباره ی دو را  هر
 چشمانش را باز کند. د ی. دخترک بازندیاش م

 

است. دخترک تمام کرده. او دارد  دهیفای . کار عماد بشوندی بار دگر خم م اریو سام می ند
 .کشاننی . او را به عقب مدهدی خودش را آزار م

 

ماهور از هم باز   ی هانفس ندارد. چشمان و لب  کردی شد و حس م دی لحظه که ناام همان
. قلبش از شوکه ضربه بکار  شودیاز دهانش خارج م ژنیاکس ی . با آه آروم و خفه اشودیم

 . اندازدی م انیافتاده است و خون را در بدنش به جر 

 

رک به  برگشت. دخت اتشیح  یعیشدن. عالئم طب  رهی اند و به ماهور خشده   ریسه متح هر
 ...  کشدی برگشت. دخترک چشمانش باز شده. دخترک دارد نفس م یزندگ 
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طاقت دخترک را محکم به   یو ب  زدیری بار دگر از چشمانش فرو م شیهااز ذوق اشک  عماد
 با تمام وجودش بودنش را حس کند. خواهدی. مکشدی آغوش م
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مطمئن شود    خواهدی. مدهدی از خودش فاصله م یماهور را کم حالی جسم ب عماد
 ... کشدی دارد نفس م شیمانده... زندگ  ش یدخترک برا

 

و   کندی . دخترک سرفه خشک مچرخاندی م حالشی باز و ب میرا به چشمان ن نگاهش
اش   هیگر  انی. در مکشدی او زنده است. ماهور نفس م ی. آرشودیصورتش از درد مچاله م

 ... فشاردی و به خودش م کندیو بار دگر او را بغل م خنددیم

 

و پلک    دی که طعم مرگ را چش ی . به لحظه اکندی هنوز وحشت درونش غوغا م ماهور
 در آغوش عماد...  نجاستیچه شده که ا داندیبسته شده... نم شه یهم ی برا شیها

 

و عماد را از خودش دور کند. سرش وحشتناک درد   اردیدستش را باال ب ستیقادر ن یحت
 هست...  یبه سخت شودی که از دهانش خارج م ی. هر نفسسوزدی م  شی. گلو کندیم
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و به هر دو نگاه   زندیبغضش را قورت دهد. لبخند م  کندیم یکه سع  یدر حال نديم
  یتحمل کند و ضرب روح توانستی افتاد. حتما عماد نم یم یماهور اتفاق ی . اگه براکندیم

 وقت نتواند دوباره سر پا شود...    چیهم ه دی... شاخوردی م ی بد

 

کنگ و   زیچ  هی. زندیم بیدرونش او را نه یزیچه کند. چ داندی کالفه است. نم یول اریسام
 . و جلو نرود.. ستد یبا  شیسر جا کندی او را ودار م  زینامفهوم... و آن چ

 

. تن سست و دردناکش را زندی م رونیخون از دهانش ب یو کم کندی م ی سرفه ا اهورا
 . شودیبلند م  فشیناله ضع ی و صدا رسدی . درد تا مغز استخوانش مدهدی تکان م یکم

 

. او زنده است... دی آی . نفسش بند مزندی . خشکش مافتدی همان چشمش به ماهور م در
 اشی زندگ  زی. دخترک نفرت انگردیگی بار دگر او را نجات دادن... خشم تمام تنش را فرا م

 هنوز زنده است... 

 

... با آنکه  دیکشی چطور زنده مانده. او که دگر نفس نم شدی ... باورش نمشودی نم باورش
 ... رساندی اتاق م ی وساعد دستش خودش را به کمد ت ی بلند شود رو شیاز جا  تواندینم

 

. با باز کردن در اسلحه اش را کشدی و خودش را باال م ردیگیاز در کمد م یسخت به
 ... ردیبم دی. دخترک باداردی برم
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... از روزگار...  ی... از زندگ ردیبم  دی. او با ردیگیو سر ماهور را نشانه م گرددی ها برمآن   بطرف
 ... ردیحذف شود... تا او آرام بگ دیبا  ایدن نیاز ا

 

رنگ در  ییطال  یو جسم فلز شودی بلند م ریت ی ماشه را لمس کند. صدا کهن ی قبل ا اما
 ش یبرا  ایبتواند بفهمد و بداند چه شده... دن کهنی.... قبل ارودی اش فرو مجمجمه 

 ...افتدیاز کار م شهی هم ی ... قلبش براشودی... نفسش قطع مستدیایم

 

که به او   یسی و به جسد اهورا و پل  گردندیدر اتاق هر سه نفر با بهت برم ری ت ی صدا با
اش او را   نهیکه دگر جان ندارد... نفرت و ک  ی... اهورا، مرد روانشوندیم  ره یکرده، خ ک یشل

 خودش را نابود کرد...   یو زندگ  دیبه مرگ کش

 

 

 * * * * * * * * 

 

 

بزند که   یحرف کهن ی . قبل اشودی که با چهره نگران عماد روبرو م دی آیم  رونیاز اتاق ب شهرام
 : دیگو ی کند. عماد زودتر م ینتوانسته کار

 _غذاشو خورد؟!  

 

 .  دیسیسرش که ته ظرفشم ل   ی زدم تو ی_جرات داره نخوره... همچ
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 : دیگو ی م متعجب

 !  ش؟ی_زد

 

 !  ی_بله که زدمش... پس چ

 

 : دیگو یم یو دلخور یو با ناراحت کندی م یاخم عماد

 !  ؟یرفتار کن  ینجوریا  دیآدم مريض با   کی _با 

 

 : کوبدیندارد. محکم به شانه اش م یشوخ ی مرد فعال جنبه  نی. اکندی تک خنده م شهرام

 ... خورهی نداره بعدا م لیکردم... گفت م یرو... شوخ افهی_جمع کن ق

 

 :زندی را چنگ م ش یکالفه موها  عماد

 !  ؟ی کردی م کاری دو ساعت اون تو چ ی_پس رفت

 

 کردم لب به غذا نزد...  یبرو خودت بده بخوره... هر کار یگیبراش... راست م زدمی _سوت م
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اومده، لب به   مارستانیاز ب یاست که از وقت باروی. نگران دخترک زستیدل در دلش ن عماد
  رونیهمه را ب غیو به زور و جداخل اتاقش شود   یکس دهدی اجازه نم ینزده... حت یچیه
 ... کندیم

 

  یزیچ زیحالش بهتر شود. انگار آمدن او هم ن یدخترک کم دیبا آمدن شهرام شا  کردی م فکر 
 را درست نکرده... 

 

. دخترک  شودی و داخل اتاق م زندیباشد، شهرام را کنار م الیخیمثل او ب تواند ینم عماد
هم دست   شیغذا ینیحلقه کرده... س ش یرا دور زانوها شیهاتخت نشسته و دست  ی رو

 تخت هست...   ی نخورده کنارش رو

 

  ریداغون دارد. اندوه و غم او را گوشه گ یحال روح بارو ی. دخترک زشودی مچاله م قلبش
کردن ماهور را   هیکرده و دوست دارد تنها باشد... عماد طاقت ندارد غصه خوردن و گر

 ... ندیبب

 

 :ندینشی او م کی و کنار تخت نزد رودی آرام جلو م آرام

 _ماهور...

 

شود... عماد با   ی. اصال دوست ندارد هم کالم کسکندی به صدا زدن او نم ییاعتنا  ماهور
 ...کدفعهیکه  گذاردی شانه ماهور م ی استرس دستش را رو
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  شیمثل جن زده ها از جا کدفعهیکه  گذاردی ماهور م شانه  ی دستش را رو با استرس  عماد
 ...کشدیم ی بلند غیو ج پردیم

 

به طرف او   لرزدیکه م ی. ماهور را ترسانده... ماهور با بدنپردی رنگ از صورتش م عماد
. کوبدی و با مشت به سر و صورتش او م بردی به سمتش هجوم م کبارهی. گرددی برم

 :زندیم ادی فر غیهمزمان با ج

 ... رونیازم... برو ب ی خوایم ی_برو گمشو... برو تنهام بذار... چ

 

را مهار کند. چشمانش پر از اشک   شیهادست  خوادینم یحت کندی نم ییتقال  عماد
آمده؟!... اهورا با او چه کرده؟!... با قلب و روح  باروی . چه به روزگار دخترک زشودیم

 دختر چه کرده؟!...  نیا فشیلط

 

چه کند تا حال او   داندی. دگر نمشودی . قلبش فشرده مچکدی از چشمانش ماشک  عماد
 ... شودیدخترک آرام نم کندیم یخوب شود... هر کار
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مژده...  ی کنارش باشد حت یکس  گذاردی... نه مخوردی را م شیرا... نه غذا شی قرص ها نه
 ...  کندیتحمل نم  ی ذره ا ی خود او را که اصال برا 

 

خفه و  ی . با صداشودی و مانع کارش م ردیگی ماهور را سفت م ی هادست  یشخص  کدفعهی
 :زندی لرزان از بغض به او تشر م

 پسر نکن...  نی کار رو با ا نی_زشته مادر... خجالت بکش... دورت بگردم نکن... ا

 

. باورش  کشدی . نگاهش را باال مدی آیآن شخص به خودش م ی صدا  دنی از شن ماهور
صورت چروک و چشمان تر و   ی ... نگاهش را روش ی روبرو نجای... انجاستیو ا ا شودینم

 ... خود اوست...چرخاند ی مهربانش م

 

 : شکندی م ی اش با بغض بد هیگر کبارهی

 _خاتون!...

 

نگاهش   ی. با دلتنگ ردیگی را قاب م بارویو صورت دخترک ز  کندیدو دستش را رها م خاتون
 : چرخاندی را در صورت او م

 _جانم دخترم... قربونت بشم... دورت بگردم... دختر نازم...  
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. دلتنگ اوست... دلتنگ  اندازدی به بغل خاتون م یو با دلتنگ قراریخودش را ب ماهور
که دو سال از آن   ستی... محتاج محبت و مهر مادردهدی مادر م ی که بو یآغوش... آغوش

 ... شده بود غیدر

 

 ی ... برادهیکه عذاب کش ی دو سال نیا ی تا مرحم  شود برا خواهدی را م شی ها نوازش
از ته دلش... از آن قلب پاره پاره... از آن دل  زندیکه دلش را خون کرده... زار م ی زجرها

 شکسته... از آن روح زخم شده... 

 

 :کشدی ماهور م  ی موها ی . دستش را نوازش وار روکندی م هیهم گر خاتون

از   کهی ت  کی... انگار دمیکش یدو سال چ نیا یدونی_خداروشکر مادر... خداروشکر... نم
 نکن...  هیگر گهیتموم شد... تموم شد مادر... د ی وجودم گم شده بود... خداروشکر همچ

 

بلند   شی. از جا ستی. حواس آن دو به او نکشدی م سشیچشمان خ ری ز یدست عماد
  هیکنار در تک واریو به د شودی ها را تنها بگذارد... از اتاق خارج م. بهتر است آنشودیم
 ...دهدیم

 

او   ی ها قراری . تموم برودیو به سمت عماد م شودی مبل بلند م ی عماد از رو دنیبا د  مژده
  که انجام نداده ی کردن ماهور، چه کارها دایپ ی چقدر برا داندی و م  دهی دو سال د نیرا در ا

 است...
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و سرد بودن ماهور   یمهر ی... بستی کرده باز هم روزگار بر وفق مرادش ن دایکه او را پ حاال
 ...  دادیرا آزار م می نه تنها عماد را... بلکه مژده و ند

 

را به ماهور ندارن... وگرنه مژده بارها   یچی ها خواسته بود حق گفتن هکه عماد از آن  فیح
 ... گرفتی م  یزبانش را به سخت ی جلو یول  دیلب بکشا خواست یم

 

ماهور با او تا کند.  نطوری ا ستیروح بزرگش ن نی مرد با ا نی. حق ارودی جلو م نگران
 به آرامش برسد:  خواهدیم یک  داندینم

 ... شهیآرام م نهیگفتم خاتون رو بب  ی دی_د

 

  کیه ماهور نزدچند روز او هم نتوانسته بود ب ن ی. در اکشدی نگاهش را به مژده م عماد
 . فرستد ی م رونی. نفسش را پر فشار بدهدی تکان م ی شود. سر

 

. سرش وحشتناک درد گذاردی هم م ی را رو شی ... پلک ها ستادهی که ا یهمان حال در
 هم بدتر شده است...  ریاخ ی هاخواب  داری ب نی . و با اکندیم

 

که ماهور چقدر خاتون را دوست دارد  داندیآرامش دارد. م یکه خاتون آمده او کم حاال
 ... شودیبهتر م یمثل مادرش... حتما حالش کم

 

 :گذاردی عماد م ی بازو ی دستش را رو مژده
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 ... ماهور رو بسپار به خاتون... یاستراحت کن یکم ی_بهتر بر

 

هر چه زودتر با خوب شدن حال روحي ماهور، او را از   خواهدی هست و دلش م دواریام
 برد... ال یو  نیا

 

  کیکابوس...  ک یشده بود. مثل    شیخاطرها  نیجز بدتر شی مسافرت به شمال برا خاطره
 ...  لرزدیتنش از وحشت م  افتدی م  ادشیکابوس وحشتناک که هنوز 

 

 رودی به سمت اتاق م و فشاردی اش را مهر دو چشم خسته ی با دو انگشتش گوشه  عماد
 استراحت کند...  یتا کم

 

 

 * * * * * * 

 

 

 یکند. ول ی تا از عماد عذر خواه کندی اشاره م شیو با ابروها  کندی به ماهور م یاخم خاتون
 کند... یعذرخواه یبخاطر رفتار بدش از او حت خواهدی ماهور نم

 

 : دی گویم  ی . با حرص و لحن تندچرخاندی را بطرف عماد م صورتش 
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به من چه... مشکل  ی بهت گفتم دوست داشتم که گفتم... اگه ناراحتم شد  ی_هر چ
 خودته؟! 

 

خوشحال است که حال دخترک بهتر شده... وجود خاتون انگار   یلی. خخنددی م زیر عماد
 مرحم دل دخترک بود که زود سر پا شد... 

 

 دختر چرا... نی. اردیگی گاز م . لبش راشودی گرد م ش یچشمها خاتون

 

 145#پارت_

 

 

 

 

را چنگ   شیو بازو  رسدیقدم بلند به او م  کیهنوز چند قدم جلوتر نرفته که عماد با  اما
 :بردی صورتش جلو م ی . سرش را توستدی تا با کندی. مجبورش م زندیم

 بود؟!   ی_منظور حرفت چ

 

 :زندی پس م یدست عماد را به آرام اریسام

 ! یفهمی بعدا م ،ی _هر چ
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 :کندی م یاخم عماد

 بفهم.   خوامی _االن بگو؟! االن م

 

 به تو جواب پس بدم... ستی_قرار ن

 

 :دهدی م رونی نفسش را با حرص ب عماد

 ...دی براش چ  ی نقشه ا ی_فقط بفهمم باز مثل اون سر

 

 :پردی وسط حرف عماد م اریسام

 یحرفا برو دنبال راه نیا ی نکن... بجا دی تهد_فقط اومدم باهاش حرف بزنم. در ضمن منو 
 واسه دل خودت باش...  

 

 _هستم تو جوش خودتو بزن...  

 

به رفتن   ی. عماد کفر ردیگیو با تکان دادن سرش، از او فاصله م کندیم  ی اتک خنده  اریسام
 .. .ترساندیبودنش او را م ب یعج نی جور دگر بود و ا بارن ی ا اری. سامکندی نگاه م اریسام
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چه آنجا  ی برا اریشده بود. کنجکاو شده بود سام  دی رفتن نداشت. دو دل و پر ترد ی پا
  کی ی زد و تو  شی به موها ی. کالفه چنگکندیآمده؟!. ماندنش هم ماهور را ناراحت م 

 ... زندی م رونیاز آن خانه ب یآن  میتصم

 

 زد،ی با خاتون حرف م یکه اخم کرده بود و با بد خلق باروی قدم به قدم به دخترک ز اریسام
 ...شدی م ترک ینزد

 

.  رفتی بار رفتارش نم ریدخترک ز یبخاطر رفتار زشتش ول کردیاو را سرزنش م خاتون
 ... کندیها رفتار م . هنوز مثل بچه ندینشی م اریسام ی لبا ی رو ی لبخند

 

گرد   شیهاچشم  اریسام ی صدا  دنیشن  . ماهور باکندی و به هر دو سالم م رودی م  جلوتر
که  زندی. در دلش غر مخواهدی چه م نجایدگر ا  نی . اکندی م ی و با حرص پوف بلند شودیم

 دو افتاده...  نیا انیکرده که م ریچه گ

 

سرد و بد    ی دو مرد هم خسته نشدن از رفتارها  نی کدام هم از ا چیشده است. ه  خسته
قصد کلکل و   ای  خوانیاو را م ستی . معلوم نکننی داشتنش هنوز تالش م ی ماهور و برا

 لجاجت با خودشان را دارن... 

 

.  ردیگی م اریهوا بطرف سام ی . دستش را توشودی بلند م یکم شی زانوها ی رو ماهور
 :غردیمانند به او م غیج ی و با صدا فشاردی هم م  ی را رو شی هادندان
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.  ستمی! صد دفعه بهت گفتم من مال تو ننجا؟یا ی اومد  یچ ی ! برا؟ی خوای م یچ گهی _تو د
  نی... نه قبول کردم نه حاضرم نامزد همچنفتینقشه کث ی بود برا یهم صور  ی اون نامزد

 ...رونی . برو گمشو... برو بیحرفاتو تکرار کن ی متل تو بشم. حاال بازم اومد یآدم

 

را بزند. هر چه دوست دارد. خاتون   شی دخترک حرف ها گذاردی و م زندی نم یحرف اریسام
 دختر سر جنگ دارد؟!. نی . چرا امروز اشودی باز از رفتار ماهور شرمزده م

 

 :زندی بر سر او داد م یو عصب  کشدی م نیماهور را به پا  دست

 خجالت بکش.  گهی _بسه د

 

 :شودی تر م  یخاتون بازهم عصب  یاز داد عصب ماهور

بهشون بگم دست   یموندم با چه زبون گهیام کردن... خسته شدم. د وونهی. دکنمی _بس نم
 ...دی. راحتم بذار دیاز سرم بردارن... بابا ولم کن

 

صورتش   ی را رو  شیها. دست شود ی و بغضش شکسته م  دیگو یم غیآخرش را با ج  جمله
دو مرد... چرا درکش   نی . خسته شده از خواستن اکندی م هیگر ی بلند  ی و با صدا گذاردیم

 باشد...  ی مرد چیکنار ه خواهدی که او نم فهمنی . چرا نمکننینم

 

 : دهدی م هیتک ی. به پشتردیگی را م شیاز حال او و شانه ها شودی مضطرب م خاتون
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رو   نکاریکه ا خواننیم یبدبختا ازت چ  نی. مگه ایز یری _نکن مادر... چرا اعصاب تو بهم م
 !؟یکنیم

 

 : دی گوی م د،یآی م رونیدستانش ب انیکه از م هیبا همان لحن دو رگه از گر  ماهور

 . دمینکش غی _خاتون بهش بگو بره... بره تا دوباره ج

 

 : دی گوی م عیآرام کردن ماهور سر  ی برا خاتون

 بره.  گمی_آرام باش مادر، االن م

 

 : ستدیای م اریسام ی روو روب دی آی م نیپا یاز تخت چوب  خاتون

 . یبر شهی. مستیحالش خوب ن ینیبی _پسرم م

 

  قیبرود. نفس عم  نجایآمده حرفش را بزند و برود. قصد ندارد تا حرفش را نزند از ا اریسام
 : دیگو ی . خطاب به خاتون مکشدیم

 !ن؟ یمن ازتون بخوام تنهامون بذار شهی_م

 

که تعلل   اریشود. سام یعصب نیاز ا  شتریماهور ب خواهدی . نمشودی م  دیپر ترد  خاتون
 : دی گوی م نانیبا اطم ندیبی خاتون را م

 باهاش حرف بزنم. خوامیبشه. فقط م یعصب ذارمینم نی_نگران نباش
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  هی. هنوز گر ستیخوب ن ادی. حالش زاندازدیم یبه ماهور نگاه   دیچه بگو  داندی نم خاتون
 : دی گویباز م  اری. سامکندیم

 . دمیادامه نم شهیم  یداره عصب دمیاگه د کنمی_خواهش م

 

. رودیبا رفتن خاتون جلو م اری. سامگرددی و به داخل خانه برم دهدیتکان م  یسر خاتون
 : دیگو یمقدمه م  یو ب ندینشی فاصله کنار ماهور م یبا کم

  ارمیزبون م رو به ی زای. چمیکنی م کاری چ مونیزندگ  ی هابا آدم  میدار م یفهمی نم ی _ما گاه
  کی داره؟! تو هم  یشکستن دل چه حال یخوب بدون دی . باشکنهیباهاش م یکیکه دل 

 ! ؟ی روز عاشق بود

 

  متیمرد با مال  نی. امروز ا آوردی م نیو دستش را پا  شودی اش قطع م ه یبا بهت گر ماهور
 . کندی . عجيب شده. کنجکاو نگاهش مزندی حرف م

 

 :زندیم ی محو  ی لبخند اریسام

بدون اون   تونمی نم دمیکه د دمی فهم ی... فقط وقتمیشد تموم زندگ  یکه ک  ادینم ادمی_
 کنم... یزندگ 
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دارد.    ی حرفا قصد نی. او حتما از گفتن اکندیم  یو اخم زندیقلبش تند تند م ماهور
 : دهدیچشمانش، ادامه م رهیو خ  چرخدی . کامل به طرفش مکشدیم ی قینفس عم اریسام

 ی. گاهشدمی م تابی . بشدیلحظه ازم دور م  کی  ی که برا ی_عاشق شدم!... عاشق دختر
روز   کیشد...  نطورمیاز دستش بدم... هم دمیترسیدوست داشتنم... م نی از ا دمی ترسیم

ورد  تا خ ی... رفته... رفت من بدجور شکستم... کمرم طور ستین می دیتا به خودم اومدم... د
 ...ستمی پاهام با ی که نتونستم بعدش رو

 

 :زندیم  شخندین ماهور

 !  ؟ی برام بگ تیاز عشق و عاشق ی _اومد

 

!  ه؟یعشق چ میدونی ! مم؟ی رو برات روشن کنم... هر دو عاشق شد ییزا یچ هی_نه... اومدم 
بهت؟! خوبم   گم یم یچ  یفهمی ! پس مم؟ی فهمی ! خوب هم مه؟ یدوست داشتن چ

نگاهت نکرد... حاضر شد   یکه دوست نداشت... حت ی بود ی ... چون عاشق مردیفهمیم
رو   نایقلبت... ا ی دلت... از رو ی ... از رواحساسات ی تو رد بشه... از رو ی بخاطر خودش از رو 

پاهاش لهت کرد...   ریاز روت رد شد و ز  رطاهایکل وجودت... ام شهی کنار هم م یکه بذار
رو   گهی د ی کینداشت... چون چشمش  ی... چون بهت حسی براش مهم نبود چون تو

  قدرن ی... دوستش داشت... اخواستش ی م رطاهایبود؟!... ام ی... الناز رو... الناز هر ک دیدیم
 ... ریبگ  یدوستش داشت که حاضر شد دل تو رو راحت مثل آب خوردن بشکنه و به باز
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 نی ... نفسش سنگشودی تر م یعصب اریسام  ییحرفا  دنیلحظه به لحظه از شن ماهور
  نیاز ا  شتری و ب اردیتاب ب تواندی . نمکوبدیم اشنهی . قلبش از خشم تند تندتر در سشودیم

 بشنود...

 

زهر آلود... دردناک و طاقت   قتیتلخ... حق قتیحق یداشت ول قتیحق شیها  حرف
 :کشدی م ی بلند غیو وسط حرف زدن او ج آورد ی بشنود. طاقت نم تواندیفرسا... نم

 بشنوم...  گهید خوامی_تمومش کن... نم

 

 : دی گوی م یو با بدجنس  کشهیخودش جلوتر م اریسام

... االنم  ی ... چون کور بودی بسوز  دی! با ؟ی سوزیم یتلخ؟!... زهره داره؟!... دار قتی_حق
 دورت چه خبره...  یفهمی... نمیری... میدار نیپا  یو سرتو انداخت ی ... چشم بستیکور

 

. خودش را  شودی م ریش سراز ا. اشک از چشمان قرمز و پوف کرده شکندی بغضش م ماهور
 غی... با جکوبد ی م اریسام نهیبه س یدر پ یو پ کندی را مشت م شیها. دست کشدی جلو م

 :نالدیم

  یکس چیدارم... به ه ... دوستکنمی م کاری_بس کن.... بس کن... اصال به توچه که دارم چ
 ...ستی هم مربوط ن

 

. ماهور نفس نفس  دهدی. او را از خودش فاصله مزندی ماهور را چنگ م ی دو بازو اریسام
 .ماندی و دستانش در هوا خشک م زندیم
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 :کندیصورت ماهور خم م ی سرش را تو  اریسام 

  نجاینه... من امروز اومدم ا ا ی  یرو دار دنشیطاقت شن ستی. برام مهم نکنمی _بس نم
 تو رو باز کنم...  ی چشما خوامیحرفامو بزنم و برم... قبل رفتنم م

 

 : دی گویم  یتر بکشد. با حال خرابخودش را عقب کندی م ی سع ماهور

 ... رونی بشنوم... برو از خونه ام ب خوامی_نم

 

 :زندی م ی پوزخند اریسام

 !  ؟ی ندار یزی! تو چ؟یتوئه؟! تو صاحبش خونه مال  نیا ی _کدوم خونه؟!... فکر کرد

 

 :کندی لب باز م ری. متحدی گوی . او چه مزند ی خشکم م ماهور

 پدرمه... مال منه...  ی _خونه

 

 :زندی صدادار م ی پوزخند بارن ی ا اریخبر ندارد. سام یچی. از هداندی نم چیدختر ه نیا

تو   ی رو فروخته... برا نی و نداشت  نیداشت یمن هر چ ی اخونه  ی_اهورا قبل اون شب مهمون
 نذاشته...  المیر  کی

 

... اشک گلوله گلوله از چشمانش  کندی... باور نمکند ی. باور نمخوردینفسش گره م  ماهور
 : دیگو ی م ریمتح  ی خفه ا ی . با حال بد و صدازدیری فرو م
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 خونه...    نی ! پس ا؟یچی_ه

 

پا  ن یزم ی لختش رو ی . با پاها دی آی م نیتخت پا ی و از رو ردیگی فاصله م اریسام از
خودش را نگهداشته... دور   یبه سخت یسست شده ول  شی. پاهارودی . جلوتر مگذاردیم

 ... چرخاندی و نگاهش را م چرخدی خودش م

 

 ی جلو شی از خاطرات بچگ یری... تصوگذراندی را از نظر م اط یتا دور محوطه ح دور
 یدلخراش  غیج کبارهی... شودی فشار له م نی ... قلبش دارد از اشودی چشمش زنده م

 :کشدیم

 !...؟یگی دروغ م ی_نه... دار

 

 147#پارت_

 

 

 

 

در ذهنش پرسه   ی هاسؤال  کبارهی.  افتدی م هیبه گر  ی بلند ی پشت بند حرفش با صدا ماهور
! چرا شرکت پدرش بنام نجاست؟یخانه را فروخته پس چرا او ا نی . اگه اهورا ازندیم

 اوست؟!. 
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  ری ز یبه خودش مسلط شود. دست کندی م یاز او بپرسد؟! سع دی با داندی م اریسام  حتما
 : دی گوی م هیدو رگه از گر  ی و با صدا  کشدی چشمانش م

ه و شرکت بنام  ! چطور خوننجام؟ی. پس چطور من ادیهامو باال کش یی_اگه اهورا تموم دارا
 منه؟! 

 

  یبداند. کلمات را طور خواهدی. دخترک کنجکاو شده و م دیرس خواستی به آنچه م اریسام
 تا به هدفش برسد:  کندیدر ذهنش جفت و جور م

. اون یخونه رو هم ندار نیا ینفهم ی برگرد ی. وقتدهیبرات خر  گه ید یرو کس نجای_ا
بود صاحب خونه  یمتیبه هر ق نیهم ی برا یدوست دار نجا یچقدر ا  دونستی شخص م

 خونه رو بهش بفروشه.  نی کرد تا ا یرو راض

 

 :شودی دارد. کنجکاو م ی. استرس خاصزندیقلبش در دهانش م ماهور

 ! ه؟ی_اون ک 

 

 ی از آن بداند. برا شتریب د ی ... باهیفعال دخترک بداند اون شخص ک   خواهدی نم اریسام
 : دی گوی دگر م ی زیچ نیهم

 ی پولدار بشه تا برا خواستهی من چه گفت؟! گفت م ی که اهورا اون شب خونه  ادتهی_
 ! ران؟یا  ادیانتقام از پدرت ب

 

. آن شب خوب در ذهن ماهور  شودی م دهیکش یدگر  ی ذهنش بجا اریبا سوال سام ماهور
 گفته بود. ی. آراوردی به ذهنش فشار ب  ستین یاجینقش بسته است. احت



 نگاه آلوده به عشق 

 
719 

 

 

  یکف دستش را چند بار به تخت چوب اری. سامدهد ی تکان م یسر اریحرف سام دیتا در
 : کوبدیم

 تا بگم.   نیبش نجایا ای_ب

 

به صورت ماهور نگاه   اری. سامندینشیفاصله کنار او م  یو با کم رودیجلو م  عیمط ماهور
 دخترک منتظر است او حرف بزند:  داندی. مکندیم

  کیقاچاق کم کم به  ی مواد مخدر، داروها ییجابجا_اون شرکت به ظاهر کوچک بخاطر 
 شد.   ل یبزرگ تبد  یشرکت تجار

 

 :کشدیم  ی هين بلند ماهور

 _موادمخدر؟! 

 

  دایاز اهورا پ ی زدم نتونستم رد ی. به هر درگشتمی _اون دو سال که دنبال تو و اهورا م
که بهش   ی. با مشخصاترمیاطالعات بود، کمک بگ  ی دوستام که تو یکی کنم. مجبور شدم از  

بزرگه با   ی ا یاز ماف یکی اهورا سر دسته  می دی کنه. کم کم فهم داشیشد تا برام پ ریگیدادم پ
 کلوت... کلی ... ماکنهیم تی خارج از کشور فعال  یلبتق  تیاسم و هو 

 

 :دهدیو ادامه م  کشدیم ینفس  اری. سامشودیم  ر یو متح شودیچشمانش گرد م ماهور
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خونه و شرکت و اموال پدرت به دست آورده بود رو  دیکه از خر ی_اهورا تموم اون پول 
اواخر تموم نقشه هاش نقش بر آب   نیکنه. که ا لشیکارش کرد تا به سود کالن تبد یقاط

  ی غرق شد و دود شد رفت هوا... اهورا برا ایدر ی محموله اش تو نی و مهمتر نیشد. بزرگتر 
و محموله اش افتاده.   یکشت  ی برا یچه اتفاق نهیشد تا بب  دای پ رهسر و کله اش دوبا نیهم

. اون یدونی اشم که خودت م هی. بقگهیتو رو بهش م انیکه همون موقعه هم شاهرخ جر
 غرق شده...  ا یدر ی االن تو ییدارا

 

او را   یدگ زن  ی . اهورا تا کجازدی ری فرو م شی گونه ها  ی رو شودی چشمانش پر اشک م ماهور
آن طناب دار    ادیکرده... دلش را شکسته...طعم مرگ را به او چشانده...  رانیسوزانده... و

 دارد.   ی. حال خرابلرزدی . تنش بار دگر مافتدیم

 

 : دی گویلرزان و بغض م ی صدا با

 !  ده؟یبرام خر یخونه رو ک  نی_ا

 

 بداند:  دی . دخترک بادهیرس وقتش 

از خودش  ی. حتدهیطرفش انجام م ی عاشِق، همه کار برا ینفر وقت کیکه  یدونی_م
  ونی... چشماش گر نهینب یبیآس چی دوستش داره ه تینها یکه ب یتا عشقش، اون گذرهیم

!. چون  گم؟یم یکه چ یفهمی رو خودت خوب م نایلبش پر نکشه... ا ی نشه... لبخند رو
 ! ؟یکنی... پس خوب درک می کرد  ی چشم پوش زشونا رطاهایبخاطر ام زای چ یلیخودتم خ
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 کندینام آن شخص... حس م دنی شن ی . استرس داره برازندیقلبش در دهانش م ماهور
  یها بازو با استرس با آن کندی تر شد. دستانش را بهم چفت م نیسنگ شی هانفس یحت
 .کندیم

 

 نگاهش به چشمان مضطرب اوست:  اریسام

اون عاشق شده   یتو عاشق بش کهن ی که قبل ا ی... کسدهی عاشق برات خر  کی خونه رو  نی_ا
که قدم به قدم   شی دی ... ندشیدی وقت ند  چیه  یهمرات بود ول شهیکه هم یبود. کس

  رتشیغ ی . روی شد گهید یکی تو، عاشق   دیفهم کهن ی با ا ی دینفهم یکه حت یکنارته... کس
دوستشو مجبور   ن یکه بهتر ی... کس تهفیبرات ن یاتفاقپشت سرت اومد تا  یول د، یخط کش

. تا اون  یتا باهاش خوش باش رطاها ی ام دنید  یبر  ارهیبرات به وجود ب یطیکرد تا شرا 
که نذاشت پدرت با اون   ی . کسی نفهمه و تو هم کنار اون نامرد بخند تیداداش عوض

و اون شخص با   ت. پدرت با آرامش چشماش را بس رهیبم یدرد بکشه و با خار تش یوضع
  گهیو د ره ی تا بم  نیچشمات، پرتش کردن پا ی که جلو  یاحترام به خاک سپردش. کس

  مارستانی ب ی بدش تو تیمعجزه شد زنده موند. با اون وضع یوقت ینکنه... ول یبرات کار
 کلمه گفت ماهور.... نیچشماشو باز کرد اول یوقت

 

 148#پارت_

 

 

ماه   کی  ن یدر ا ی... او را به خوبلرزدی... ته دلش مخوردی نفر چرخ م  ک یذهنش فقط   در
 او را نشناسد...  تواندیرا... مگر م  شی شناخته... نگاهش را... محبت و دل نگران ها
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غير او... چطور  دانستنیباور کند... باورش سخت است... امکان ندارد... همه م تواندینم
 نگفتن...   ی چیاز خاتون و مژده که به او ه شودیم  ی... شاکدهیمدت نفهم نیخودش در ا

 

 و دارد خفه دهیو سخت چسب  نیسنگ  شیدر گلو  یزی. چزندی در چشمانش برق م اشک
تکان   تواندیکه نم زندی دست و پا م یآتش سوزاندارد درون  کندی. حس م کندیاش م

 بخورد... 

 

از   کشدی و خجالت م کندیلحظه شرم م  هی. کندی درونش غوغا م یضد نقض  ی ها حس
 او...    ی از رفتارها شودیم  یو عصب  نی... بار دگر خشمگشیرفتارها 

 

... درست  شودی م یادآوریها را سال  نیکه تمام ا خوردی در ذهنش چرخ م ییزهایچ
او  ی که برا  ی ... نه خودش را...نه عالقه اش را... نه کارهادهی وقت ند   چیاو را ه گفتیم

 انجام داده...  

 

به   یزیچ  تواند ینم یول خوردی تکان م  شیکه دخترک حس زده... لب ها فهمدی م اریسام
 :زندیم  ی ... به حال خرابش پوزخنداوردیزبان ب

  داتیپ ال ی و  ی اون خونه تو ی ت باز شد؟! اون لحظه که تو کور ی ! چشماه؟یک  ی دی _حاال فهم
... االنم ی دیکشی االنم نفس نم کردی . اگه عماد سماجت نمی تموم کرد می . فکر کردمیکرد

مرد بود...  کی توئه... چون    ی  وونهی چرا چون د یدونی... میش  ونیمد  یکشیکه نفس م
 ...  کباری ی... حتشی دی ند کبارم ی تو  یبود... ول ی مهم یلیخ اشکه تو بر یمرد واقع  کی
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 :نالندی م یو با حال خراب شودی م شتریاوست؟! ماهور شدت اشک ب ونی مد

 _بس کن...

 

عقل و   انیم یریدارد. درونش جنگ به پا شده... درگ  یدخترک چه حال فهمدی م اریسام
 ... باستی ز یریدرگ  نیشده... ا ری... دخترک ذهنش درگ شرفتهیخوب پ نجایدلش... تا هم

 

و مضطرب از    شانی... پرلرزدی زده و م خی چه کند. هول کرده... دستانش  داندی نم ماهور
  یسکندر ی... چند باررودیداخل خانه م اریو بدون توجه به سام  شودی بلند م شیجا
تا لباس   رودی ... پله ها را باال مشودیو داخل م  شودی دستپاچه بلند م یول خوردیم

 برود...  د یبپوشد... با

 

  شی. از جانشاندی م شیلب ها ی رو ی . حال ماهور لبخندکندی به رفتنش نگاه م اریسام
 .  شودی. از خانه خارج مشودی بلند م

 

. به صورت سرخ  شودی راهش سبز م ی جلو یچند قدم از در خانه فاصله نگرفته شخص هنوز
 . کندی اه منگ شیو عصب

 

 خوادیاو را شناخته... حق دارد. نم  ی. به خوبستادهیا  نجایچرا هنوز ا   زندیحس م خوب
شانه پهن و مردانه اش  ی و رو بردی جدال باشد. دستش را جلو م نیاز ا شتریآن دو ب نیب
 :گذاردیم
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مثل اون داشته باشم تا   یک ی  خواستمیوقت به ماهور عالقه نداشتم... فقط م چی _من ه
 ... خواستی رو م رطاهایکه ام ینجوریدوستم داشته باشه... هم

 

و   زندیچند ضربه آرام به شانه اش م اری. سامفهمدی او را نم ی حرف ها کندی م یاخم عماد
 :دهدیادامه م

 شده... رتی_مراقبش باش... االن درگ 

 

  ی. روزخنددی ها مسال  نیا ی . به حماقت خودش تو گذردیبند حرفش از کنارش م پشت
که ماهور   ی که مهرداد عکس ماهور رو به او نشون داده بود. از نقشه اش و عشق و عالقه ا 

 داشت، گفت... رطاهایبه ام

 

به   دیدختر رو هر طور هست با  ن یشد. به خودش گفت ا شی حسود  رطاهای به ام اریسام
 بسازد.   یخودش ترنم عاشق ی از او برا خواست ی... میمتی. به هر قاوردیدست ب

 

که او را رها و ترکش کرده بود. حاال ترنم بعد چهار سال برگشته بود تا جبران کند. تا   یترنم
شکسته    شیکه چهار سال پ ی. همون دلاوردیکند و به دست ب میدل شکسته اشو رو ترم

 بود.

  

تا   اریسام ی بخاطر حرف ها شبیکه د یبود. دختر ده ی بخش شبید نی ترنم را هم باالخره
 .ردی بگ دهی نتوانست او را ناد  بارن یا  اریمرگ رفت و برگشت. سام ی پا
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دوبار   ماهک ی مدت  نی. ترنم در ادیکه دوباره چشمان بازش را د ی داد تا لحظه ا جان
 زده تا به او ثابت کند چقدر دوستش دارد. یدست به خودکشبخاطرش 

 

و   گرداندیبرم  اریچه گفته. سرش را بطرف سام اریکه سام  فهمدی است و نم جی هنوز گ عماد
 . رودیکه دارد م کندی به او نگاه م

 

و هنوز در چشمانش ترس    دهی که رنگ صورتش پر  یو به ترنم شودیرد م ابانیاز خ اریسام
 : دی گوی و با استارت زدن به او م ندینشی . پشت رل مخنددی. مزندی موج م

 رو گذاشتم کف دستش... یحرفمو؟! به جون خودت قسم همچ  ی _چته دختر... باور نکرد

 

  شبید نی. باور دارد او را... همزندی پس م عیرا سر چکدی که از چشم م یاشک سمج ترنم
 . شودیم  رهی. با عشق به او خزندیم ی با اوست. لبخند  اریل سام هنوز د دیفهم

 

 :دهدیو ادامه م دهدی را حرکت م نیماش اریسام 

دارن. بچسب به من... قراره از امشب   یرو ولش کن. کال قاط نایان... ا وونهی دو تا د نی_ا
چشم   ی چشم... جز کلمه  یبگ دی گفتم با  یاولم بهت بگم هرچ نی. همیخودم باش شیپ
 بشنوم.  خوامیازت نم یزیچ

 

  هیثان  کی خوادی زورگو و خودخواه است. دگر نم اری. هنوز همان سام خنددی با بغض م ترنم
 : دیگو ی بلند م یو ذوق خاص  یاز او دور شود. با خوشحال
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 _چشم... چشم... چشم...

 

 149#پارت_

 

 

 

اگه   افتدی م شبی د ادیلحظه  کی  ی . براماندیصورت ترنم ثابت م  ی نگاهش رو اریسام
 ... دیبخشیهرگز خودش را نم افتادی م شیبرا  یاتفاق

 

  شبید  یوقت یگرفته بود و ترکش کرده بود. ول  دهی بود ترنم احساسات او را ناد درست
با او   ی دگر در مقابل عالقه ترنم به او گفت که ماهور کوتاه اومده و قصد دارد به زود کباری

 ازدواج کند. 

 

ترنم را غرق در  کساعت ینداد. بعد   تی و اهم  دیدلش را واضح به چشم خودش د شکستن
 کرده بود... دای خون در حمام پ

 

بوده. همان   شیگ دختر همان عشق زند نیزد. که ا بیدرونش به او نه یزیلحظه چ آن
 دوستش داشته...  تی نها یکه ب یدختر
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 وانهی رساند. ترس از دست دادن دوباره ترنم او را داشت د مارستانیاو را به ب یحال خراب با
خدا   ی دی. در اوج ناام بخشدیاگه چشمانش را باز کند او را م  بنددی ...  با خود عهد مکردیم

 بار دگر ترنم را به او داد... 

 

. دستش را جلو  خنددی ترنم م یوانگ ی . به ددی آیبه خودش م ینیماش یکسر یبوق   ی اصد با
 : کشدی و لپو را م بردیم

 حرف گوش کن بمون... شهیدختر خوب، هم نی _آفر

 

و   جی. هنوز گکندی نگاه م اریسام  نی ... عماد کالفه به دور شدن ماشخندنی دو باهم م هر
 مرد زورگو و خودخواه امروز جور دگر بود...  نی سردرگم است. ا

  

  ی که همان لحظه رو شودیم  دی . نگاهش کشکندی باز شدن در نظرش را جلب م ی صدا
 ... ندینشی ماهور م  ونیو گر  شونیصورت پر

 

. نگران و  کندی است... قدم به سمت او تند م نطوری. چرا حال او ا زدیری م یهر دلش
 : دیگو ی مضطرب م

 شده؟؟؟  یز ی_حالت خوبه؟؟؟ چ

 

در   رهیرا نداشت. خ دنشی. انتظار دپردی. رنگ صورتش مشودی او شوکه م دنی از د ماهور
 . زندی چشمان اوست و پلک نم
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بزند و   یحرف  گذاردی شرم و خجالت نم یباز به او تشر بزند... ول  ایاز او شرم کند  داندینم
 .افتدی و به راه م چرخدیو برخالف او م  اندازدی م نیسرش را پا 

 

  شیهاهی از ر یو به سخت نیو نفسش سنگ  زندیحالش خراب است... قلبش تند م  هنوز
  دی است... با ریاست... با خودش درگ  جی... سردرگم و گدهی . از درون از هم پاششودیخارج م
 برود...

 

  ریکه با او روبرو شود. تاب نگاه کردن در چشمان عاشق او را ندارد. با اس ستین یزمان االن
 .ستدیای م ،ی مردانه ا ی هاتوسط پنجه شیشدن بازو 

 

 ی. با تن صدا خفه و آرام و عصبگرددی . به طرف او برنمشناسندیمردانه را م ی پنجه  نیا
 :نالندیم

 _بذار برم...

 

  اریشده... سام  نطوریدختر ا ن یاو را رها کند. چه شده ا  تواندی نگران حال اوست. نم عماد
 دارد...   یحال خراب گونهن یبه او چه گفته که دخترک ا 

 

 :گرداندی به طرف خودش برم یرا به آرام او

 . برمتی خودم م ی خوایشده، هر جا م یحالت؟! بگو چ  نی! کجا؟! با ا؟ی _بذارم بر
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با او مهربان است؟!... چرا در مقابل تموم   نقدریمرد ا  نی. چرا اردیگیش را گاز مباز لب  ماهور
 !...  ست؟یتندخو و زبان تلخ ن رطاهایاو بازم آرام است؟!.. چرا مثل ام  ی رفتارها

 

  دنی. عماد با دشودی م رهیحرف به او خ  یو ب شودی م ری اشک از چشمانش سراز قطرات
را پاک  شیهاو رد اشک  بردی . دستش را جلو مردیگیماهور قلبش درد م ی هااشک 

 :کندیم

 ! بهم بگو... ؟ی زیباعث شده اشک بر ی_چ

 

  شیها. شدت اشک تواندینم یاو را پس بزند ول خوادی. مگذاردی هم م ی چشم رو ماهور
 :کندیدوباره حرفش را تکرار م  رشیبغض نفس گ ان ی. مشودیم  شتریب

 ..._بذار برم

 

 کلمه بگو چته؟! حرف بزن...  کی !  ؟یحالت بذارم بر  نیبا ا  ی_چطور

 

 :کشدیم  غیو ج شودیم یعصب کبارهی.  دیبگو  یز یچ خوادی نم ماهور

 دا..  ی_به تو چه مربوط که چه حال

 

. حرفش را با خجالت و شرم قطع زندی م ادیفر   یدارد بر سر چه کس فهمدی م کدفعهی
 :آوردی م نیرا پا شیحرف بزند... تن صدا  گونهن یمرد ا  نیبا ا دی . نباکندیم
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 ...دی_ببخش

 

 : دهدیو با اندوه ادامه م نی. غمگردیگی بند حرفش از او فاصله م پشت

 _بذار با حال خودم تنهام باشم... 

 

و اشک از   دودی م مهی. سراسشودی بزند و با دو از او دور م ی حرف دهدی به عماد نم یفرصت
 ... کندیچشمانش با درد خارج نشده در هوا پرواز م

 

او شود. با دو به   الیخیو ب ستد ی همونجا با تواندی. نمشودی نگران حالش م شتریب عماد
  باروی بداند چه بر سر دخترک ز  دی... بارودیو به دنبال ماهور م رودی م  نشیسمت ماش

 آمده...

 

 150#پارت_

 

 

 *ماهور* 
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به خس خس افتاده بود.   امنه یزنگ فشردم  و برنداشتم. س یشاست ی لرزونمو رو دست
. تموم  سوختی . دلم مسوختی . قلبم مسوختی ... گلوم میبه سخت زدمی نفس نفس م

 . سوختی وجودم م

 

و  یعصب ی از عرق بود. سرم بخاطر فشارها سی خراب و داغون بود. تنم خيس خ حالم
 شده بود و به زور چشمامو باز نگهداشته بودم.  نیهام سنگ هیروحي و گر 

 

نبود. هر   یک ی من   دنینفس کش ی برا ژنی امو به گلوم رسوندم. انگار فقط اکس گهی د دست
 .دمیرسی م  یبه خفگ شتریب زدمیله مله یچ

 

بکشم. خسته شدم. خسته شدم. خدا خسته شدم،   ادیاز ته وجودم فر خواستی م دلم
تحمل کنم. من هر بار   تونم ی به آرامش برسم. مگه چقدر م ی! قراره ک گم؟ی چه م یفهمیم
 .کنمی سقوط م  یکجوری . هر بار خورمی م نیزم جورک ی

 

  رانی سوخته و و ی اهای... روقیعم ی هاسوزناک... زخم ی پر از دردم... پر از زخم... دردها من
 ... ی... از همچنه یها... از نفرت... از ک آدم  نیروزها... از ا نیشده... شکسته خورده از ا

 

 مژده بلند شد:  ی پر حرص و عصب ی باز شدن در، صدا  با

 ! چخب... ؟ی _مگه سر آورد
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  یچ  دونمیباز موند. نم  مهیحرفش رو با بهت قطع کرد. دهنش همونجور ن هیبق دنمید با
که حالت صورتش نگران شد. در رو کامل باز کرد و جلوتر اومد و با گرفتن   دیصورتم د  ی تو

 بازوهام گفت: 

 ! ؟ی کرد هیشده؟! اتفاقي برات افتاده؟! چرا گر یزی_چ

 

 :دمیاشو چنگ زدم، نال قهی و غصه هام دوباره حصارم کردن.  انگار غم  دمی رو که د مژده

.  شمی م وونهیکرده؟! مژده، دارم د کاری_تو بهم بگو؟! بگو تا بدونم. بدونم عماد برام چ
 ! وونه؟ی د یفهمیم

 

 . دستپاچه و هول گفت: دیخورد. رنگ صورتش پر  کهی

 کرده؟!  کاری رو بهت بگم! عماد مگه چ ی_چ

 

 و خسته گفتم:  یدستام فشردم و عصب  نیب شتریاشو ب قهی

 از عماد. دونمی ن نماونچکه م ی _همه رو! همه 

 

 از خودش جدا کرد:  یتکون داد. دستمو به آرام یسر

 .یلرزی م ی. توروخدا نگاش کن، داریکه دار هیچه حال نی تو. ا می بر ای_باشه. ب
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  یهر طور  یحس و سست شده بودن ول یکرد. پاهام ب تمیبغلم گرفت و به داخل هدا ریز
 داشتم.  یو باهاشون قدم برم دمیبود دنبال خودم کش 

 

 روبرو شدم. اونم شوکه شد و نگران گفت:  می با ند می شد داخل

 _ماهور! حالت خوبه؟! 

 

مچ   ر،ی مژده ازم فاصله بگ که ن یمبل نشستم. قبل ا  ی تکون دادم. با کمک مژده رو یسر
 دستشو گرفتم: 

 .ی_قرار شد حرف بزن

 

 .ارمیبرات ب ی زیچ کی _بذار 

 

 بگو!   نی_نه، بش

 

حرفام که  نیسمج تر از ا  د ی د ینگاشو کنجکاو بين هر دومون چرخوند. مژده وقت نديم
 بذارم بره، به ناچار کنارم نشست و شروع کرد به حرف زدن..

 

کردنش.. از حال و روزش.. از اون شب تولد الناز و   بیاز عاشق شدن عماد.. از تعق گفت
خوردنم از آسانسور.. از   زی.. از لابونیخ ی .. از گم شدنم توفینجاتم از دست اون مرد کث

کردنش با پدربزرگش.. گفت از   یمرگ پدرم بعد رفتن من.. از آواره نشدن خاتون.. از آشت
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طعم مرگ   یکردنم. و از همه مهمتر نجات دادن جونم وقت دایپ ی برا ت مد نی ا ی تالش تو
 .دمیرو با اون طناب چش 

 

  شتری. تنم بشدمی. شوکه تر مگفتی م شتری و مژده ب دمیشنیکه ازش م ی کلمه ا هر
 .شدیاز شرم و نفس هام تنگ تنگ تر م دی لرزیم

 

 لبم گذاشتم:   ی . دو دست لرزونمو رواومدنیخودم م  اریاخت یب هاماشک 

چشماش نگاه کنم؟!   ی تو تونم ی کردم؟! من چطور م کاریخدا... من چ ی من... وا ی _خدا
 ها که بهش نگفتم؟!  یچ ی دونی مخودمو ببخشم؟!   تونمیچطور م

 

 و دستاشو دور شونه هام حلقه کرد:  دیخودشو جلو کش مژده

 . ی_آروم باش. تو که خبر نداشت

 

 ...دمشی وقت ند چ یمژده، من ه ی _وا

 

هم نتونستن آرومم کنن.   م یو هق زدم که مژده و ند  ختمیبغلش اشک ر   ی تو قدرن یا 
  کاریدارم باهاش چ دونستمی عماد انجام داده بود و من نم نکاروی. تموم اشدی باورم نم

 ... کنمیم
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و   دمی. چطور نفهمشدیو حالم بدتر م دمیکشیکارام ميفتم از خودم خجالت م ادی  یوقت
 شدم.....   هوشیتم و باز حال رف بایزار زدم که تقر نقدریبه زبون آوردم بهش گفتم. ا یهر چ

 

باز کردم. که با دو جفت چشم   یهام رو به آرامپوست صورتم پلک  ی رو ینوازش دست با
وقت   چیکه ه ی . چشمازندیکه عشق توش برق م  ی از اشک روبرو شدم. چشما سیسبز خ

 ... دمشونیند

 

 ی ا. لبزدمی حرف م دی صورتم بکشم که مانع کارم شد. با ی خجالت خواستم مالفه رو با
 امو ازهم فاصله دادم:خشک شده 

 من؟!   ی برا یبذار  تو ی ! من ارزششو داشتم تموم زندگ ؟ی رو کرد نکارای_چرا ا 

 

 زد: ی لبخند

 کنم. تا نفس بکشم.   می تا زندگ  ی شد یلی. تو دلی_ارزش داشت

 

 قلبم رو لرزوند. گونه هام رنگ گرفتن. آروم زمزمه کردم: یحس هی

  نارویا کهن ی. با ادتیوقت ند  چی وقت دوست نداشت. ه چ یه تی زندگ  لیدل نیا ی_ول
 چرا؟!  ،ی بازم همه کار برام کرد یدونستیم

 

 شهیصورتم پخش شده بود رو کنار زد و با همون لحن هم  ی الخ از موهام که رو چند
 مهربونش گفت: 
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فکر   ی ا گهی د یزینبود که به چ یکم یزینبود. دوست داشتنت چ شی حال زایچ نی م ا_دل
اگه من نداشته   یحت یلبخند بزن خواستمی غم چشماتو نداشتم. م ا ی تی کنم. تحمل ناراحت

 بود... یمنم زندگ   ی برا یکه تو بزن ی باشمت. اون لبخند 

 

 151#پارت_

 

 

 

 ی بار بود مسخ صداقت تو نیکه بهم داره. من اول ی از عشق و عالقه ا گفتی م اون
 .  دمشیدی بار داشتم م نی. اولدمیشنیبار بود داشتم م نیکلماتش شدم. انگار اول

 

. کردمیحسش م یحت دمیشنی م ی. به خوبخوردی گوشم زنگ م  کیعشق هم نزد  ی صدا
 لمس کنه...  اونو تجربه و تونهی م یکه هر آدم یاحساس نیباتر یز

 

قلبش بهش   ی هست که از گوش دادن به ندا یهر انسان ی برا  یمعجزه زندگ  عشق
 ... رسهیم

 

خودش    لیکه خودش با م یبه هر کار کنهیرو مجبور م یداره که هر انسان یقدرت عشق
عذاب و درد همراه داشته   شی که هر چند برا  کنهی بهش افتخار م یو حت  دهی اونو انجام م

 باشه...
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. دمی لرزی نبود بلکه ترسناک بود. هر بار ترس و دلهره داشتم. هربار م بایمن ز  ی برا عشق
 و شکست برسم...  ییتهش به جدا خواستمی چون نم  دادمی هربار جون م

 

بجز خاطره تلخ برام   یزینبود. من از عشق شکستم و چ  نی ری. عشق برام شدمیرس یول
 ...دهی عذابم م شیادآوریکه هنوز   ی هاه. خاطره نموند 

 

عشق شده   می تسل یمتفاوته. جور بیمرد فرق داره. رنگش عج نینگاه ا ی عشق تو یول
 کرده بود... یبدم چشم پوش  ی ها، خطاهام و تموم رفتارها بیبود که از ع

 

نداشت.  یو گذشتن از خودش براش کار یدوستم داره که فداکار  یمرد منو طور نیا
 .یمشخص کن ی براش حد و مرز یتونست ی که نم یتینها یدوست داشتن ب

  

  دا یپ ابی و نا  ابیکم یلیکه خ یوصِف. عشق یقلبش داره پاک و ب ی مرد تو  نیکه ا عشق
 قابل باور... ریو غ یستودن  ی. عشقشهیم

 

جالت  ... تپش قلبم از حرفاش شدت گرفت و از خشدی. نه نمدی مرد رو ند نیا  شدی م بعد
 اتاق گرم و سوزان شده و خفه است... ی هوا کردمی بازهم صورتم رنگ گرفت. حس م

 

 : دمیازش دزد نگامو
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رو جبران   ی که در حقم انجام داد ی ها یچطور خوب دونمینم یبگم؟! حت یچ دونمی_نم
 .شهیهم جبران نم  دیکه با ببخش دونم یکنم. م

 

 :دی کرد و پرس ی خنده ا تک

 ! ؟یجبران کن ی خوای_م

 

 به چشماش دوختم، جواب دادم: نگامو

 _بله! 

 

 ! ؟ی جبران کن ی خواینباشه. بازم م لتیاگه خواسته ام خودخواهانه و باب م ی_حت

 

زد.  ی تکون دادم. لبخند یسراغم سر ادیب دی ترد که ن ی . قبل اخوادیم ی ازم چ دونستمینم
 : در چشمانم لب زد  رهیکرد. خ ریدستمو بين دو دستش اس

 _مال من شو!...

 

 

  * * * * * * * * * 

 

 _بعد می_سال_نک ی#
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 *عماد* 

 

 

چطور خودمو به خونه رسوندم. هراسون و مضطرب داخل شدم و نگامو دورتادور  دمینفهم
 براش افتاده؟!   یچرخوندم تا ببينم کجاست؟! چه اتفاق

 

د. از پله ها باال  . نفسم از استرس بهم گره خورده بوزدی به شدت از ترس جنون وار م  قلبم
 بار صدا زدم...  نیرفتم. در اتاق رو باز کردم و نگران اسمشو چند 

 

به آن سمت پا تند کردم. کف دستمو محکم به در   ییاز داخل دستشو  ی صداها دنیشن با
 : دمیکوب

 در رو باز کن.  نی ! حالت خوبه؟! ا؟یی اونجا زمی_عز

 

...  رونیاومد ب یحالی و چشمان ب یرنگ روئ یب س،یلحظه در باز شد. با صورت خ همون
 شده بود؟!  ی. چ ستادی لحظه از حرکت ا کی  ی قلبم برا

 

 : دیام کوب نهیشد و با مشت به تخت س یچشمش بهم افتاد. به آن عصب تا

 ...کُشمتیعماد... م کُشمتی_م
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 آغوشم، گفتم:   ی تو دمشی و نگران مچ هر دو دستش گرفتم و کش ناباورانه

 شده خانومم؟!  ی_ قربونت اون چشمات بشم. چ

 

 گفت:  هیگر  با

 هنوز سه ماهشه! ای_هل

 

  ی تو رهیاز خودم فاصله دادم. خ یصورتشو کم  عی. سردمی . ترسختیفرو ر  یهر  قلبم
 از اشکش گفتم:  سیخ ی چشما

 شده؟! ش یطور ای_هل

 

 _نه.

 

 فرستادم:  رونی پر فشار ب نفسمو

 شده؟! توروخدا حرف بزن؟!    ی_پس چ

 

 شده؟!   یچ یگیتوئه... بعد م ری _همش تقص

 

 کردم؟!  کاریشده تا ببينم چ  یخب درست بگو چ زم،ی_عز
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 گفت:  ضی اومد و با غ رونیحرص از بغلم ب با

 من حساب باز نکن که خوابم.  ی . رویخودت نگهش دار  دی _بهت بگم که شبا با 

 

 رو؟!  ی_ک 

 

 _بچه اتو. 

 

 ... تی که اذ  ای_هل

 

 لب زدم: ر یکه به ذهنم اومد. متح یزی چشمام گرد شد، با چ کدفعهی

 ! ؟ی _حامله ا

 

 : دمشیو به آغوشم کش دمی ... خندهیگر ری تکون داد و دوباره زد ز یسر

 . میکنی . خوب که؟! دوتاشونو باهم بزرگ ممی ترسوند وونه،ی_د

 

 : دی به بازوم کوب یجون یکم مشت

 خفه ات کنم. خوادینگو که دلم م یچی_عماد ه
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 اشو گرفتم و سرشو باال آوردم:  چونه

 !  اد؟ی_دلت م

 

 االن دوست دارم سرتو بکنم.  نی_بله. هم

 

 : دمیخند

 تو    ینیری کنم؟! از بس ش کاری چ یگی_خب م

 

و نگام ُسر خورد   دمینثارم کرد. بازم خند یلب پرروئ ری و ز  دیبه بازوم کوب ی ا گهی د مشت
 لباش... سرمو جلو بردم . ی رو

 .رمی باعث شد کالفه ازش فاصله بگ ایهل هیگر ی صدا

 

 :دی خند  طنتیش با

 . یفتیم یاز همچ یکنیم یطونیش  ی! وقتریبگ لی_نوش جونت آقا... تحو

 

  ی زدم. با عشق به ماهور نگاه کردم که به سمت تخت دختر کوچولومون رفت. تو قهقه
 آغوشش گرفت. 
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  کنهیباز هم مخالفت م کردمی زود گذشت اون روز که بهش گفتم مال من شو... فکر م چه
 بدم. ادیدوست داشتنو بهش  نکهیبشرط ا شهی بهم گفت مال من م یول

 

عشقم شد. عشق تونست با قدرتش   می زود تسل ی لیدادن نداشت خ اد یبه   اجیاحت ماهور
 مملو از دوست داشتن کنه.... مونویزندگ 

 

 

 1399انی#پا

 S#ماه_بانو_

 

 

  

 

  

 

 

http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

