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 :خالصه

ف   به دور از حاشیه با دنیایی صوریی و دلپذیر که در شر
ن الی 

 !ش مهرداد هستازدواج با مرد مورد عالقه

اما دقیقا تو شبی که لباس عروس پوشیده، مهرداد اون رو 
ی متهم یم ن ن گنایه ندابه چی   !رهکنه که الی 

ن وجود داره و حبی خوِد یک خال که روی ممنوعه ی الی 
ن ا  ...ز این موضوع خیی نداره اماالی 

 

ون یم کنه و خییل ناخواسته پاش مهرداد اون رو از خونه بی 
 یه مرد باز میشه که عرب زبان هست و

ی
 ...به زندگ

🔞 

 �🔤�پایان خوش و بسیار عاشقانه
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ربِت کیس نباش که تو را وطن دیده
ُ
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ربیار و دراز بکش رو صندیل تا شیوت کنم لباسات رو د-
 !عزیزم

 

یکم خجالت یم کشیدم ویل چاره ای نبود. باید به حرفش  
گوش یم کردم. با تعلل نگاهم رو روی اسباب و وسایل اتاق 
چرخ دادم و به دستگاه کناریش زل زدم. متوجه شد که با 

 :لبخند گفت

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

س خوشکل خانم... من کارم اینه، نه در - د   داره نه اصال نیی
 !خونریزی، جاش هم امنه و کیس به اینجا دید نداره

 

س داشتم برای همینم تکون  پوست لبم رو جویدم. یکم اسیی
ن  نخوردم. جلو اومد و بازوم رو گرفت و من شم رو پایی 

 .انداختم

 

س بابا! - از هموین که تو داری، منم دارم! زود باش تا دیر  نیی
 .ست آرایشگرانشده، بعدش باید بری زیر د

 

کیفم رو گرفت و به چوب رخبی آویزون کرد. شال و مانتوم 
ون آوردم. یه لبخند از ش رضایت زد و روی  رو خودم بی 
صندیل مخصوصش نشست و بهم اشاره کرد که عجله  

 .کنم

هام رو در آوردم به جز قلبم تند یم کوبید! یک به یک لباس
کرد که به شورت و سوتینم. یکم معطل کردنم، اذیتش  

 .سمتم چرخید
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، ببینم ورزشکاری؟! فیتنس یا - اوه! چه هیکیل داری دخیی
؟  !ژیمناستیک کار میکبن

 

با خجالت لب گزیدم که باز خندید. خییل دخیی مهربوین به 
نظر میومد و البته خییل هم به خودش رسیده بود. موهاش 

 ...ترکیبی از طالیی و شکالیی بود و ابروهاش هاشور خورده

هاش ژلیش و رنگش خییل خوشکل دراومده بود. درکل ناخن
 .ازش خوشم اومد

 

بله، یه مدت مریی ژیمناستیک کودکان بودم. خانوم -
 !میتونم لباس زیرام رو درنیارم؟

 

ی نارنجی رنگ دستش اشاره  چشمک ریزی زد و به پارچه
 .کرد

 

هات... ناسالمبی قراره بیا اینجا، این رو بنداز رو ممنوعه-
؟  !امشب عروس بیسر و اینقدر خجالبی
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با فکر کردن به مهرداد یه لبخند محو رو لبم نشست. بعد 
 و خوردن مغز خانواده

ی
ها باالخره قرار از سه سال دوندگ

م بشم. کیس  ی مرد مورد عالقهبود امشب عروس حجله
که بیشیی از جونم دوستش داشتم و بهم ثابت شده بود که 

 ...منه اون هم عاشق

 !من دیگه چی میخواستم؟

 .وجودم پر از آرامش شد
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 .چشم-

 

 .پیش رفتم و روی صندیل دراز کشیدم

 

پاهات رو بذار رو پایه های صندیل  به حالت زایمان عزیزم،-
 !تا راحت بتونم کارمو بکنم

 

هنوز هم خجالت یم کشیدم ویل دوست داشتم وقبی 
ن  و خوشبو باشم... مهرداد میخواست تنم رو لمس کنه، تمی 

همیشه بهم یم گفت که روی این دوتا گزینه حساسیت 
ی کنم تا هوش از  داشت پس منم میخواستم حسایی دلیی

م  .شش بیی

باالی سه ماه بود که بینمون یه صیغه محرمیت خونده 
بودیم ویل تو این مدت حبی یکبار هم به ممنوعه هام دست 

 .ونستنزده بود. حساسیت های من رو کامال یم د
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! هم چهرهواقعا بدنت یی - ه، تو باید بری مدل بیسر ی نظی 
 !اروپایی داری هم هیکل خوب

 

ن  لبخندی به لب آوردم و تشکر کردم. پارچه رو روی پایی 
 :م گذاشت و گفتتنه

 

ون بیارم.. اینجوری مزاحم  - کمرتو بلند کن تا شورتت رو بی 
 !کارم میشه
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دم و کمرم رو باال دادم. پارچه طبق کاری که گفت عمل کر 
ن تنه م انداخت و تا زانوهام باال کشید و مشغول رو روی پایی 

شد. درد چنداین نداشتم ویل کم کم داشتم کالفه میشدم و 
 .کرداذیتم یم

های صندیل رو گرفته بودم و لبام رو یم جویدم که دسته
ه زد. خودش بلند شد و گوشیم رو آورد  .تلفنم وییی

 

نم حاال دل تو دلت نیست، جواب بده شاید آقا داماد میدو -
 !باشه

 

 ...گونه هام گر گرفت و تلفن رو گرفتم. خودش بود

لبخندم عمق گرفت و پیامکش رو باز کردم و اون زن هم 
 .م شدمشغول شیو کردن ساق پاهام و رونم و حبی ممنوعه

 

خانوم خوشکلم کجاست؟! دوست نداشتم واسه "
،اپیالسیون دست ب میذاشبی خودم ه دامن دیگران بیسر

 "ی منی نشکفتهشیوت یم کردم غنچه
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ن  زن بلند خندید و من شخ و سفید شدم. انگار داشت میی
 .پیامک رو میخوند درحایل که نیم تونست

 

ت معلومه حسایی خجالتت داده، وا بده بهش از چهره"
... شوهرته  "هادخیی

 

کردم، الم رویا سی  یمباز مشغول شد و من انگار که تو یه ع
 .دیگه به زن توجیه نکردم و برای مهرداد نوشتم

 

سه که خودت شیوم  " اینقدر عجول نباش، به اونجا هم می 
 "کبن 

 

ی زرگر آوردم. از تک دخیی خانوادهحیا بازی در یمچقدر یی 
بعید بود اینجوری با یه مرد حرف بزنه، هرچند واقعا 

ی میشه واردشناسنامهشوهرم بود و امشب اسمم برای ه
 !مهرداد میشد. مهرداد بخشایش، عشق زندگیم
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ن حاالم واست برق میندازم، دیگه " جوووون، تو بیا... همی 
طاقت ندارم تا شب بشه و ببوسمت، بغلت کنم، ناز و 

 "منوازشت کنم غنچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مهرداد طالب دلم رو زیر و رو یم کرد. منم به اندازه
ناز و نوازش شدن بودم. آرزو داشتم این بوسیده شدن و 
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ساعات باقی مونده از دوران مجردیم زودتر بگذره و وارد 
م و موهام   زناشویی بشم. زودتر مهرداد رو بغل بگی 

ی
زندگ

 .رو لمس کنه

 !هرچقدر مثبت هجدهش باالتر، بهیی 

 

 "خب حاال توهم... داری خجالتم میدی مهرداد"

 

، آرزومه زودتر بیای خجالت داره مگه؟! زنیم، ما" ل مبن
 "پیشم. کارت گ تموم میشه خانویم؟

 

یکم فکر کردم. تا کار اپیالسیون کارم تموم بشه و برم که 
آرایش کنم و موهام رو مدل بدم و لباس بپوشم، احتماال تا 
 .بعد از ظهر طول یم کشید. یکم پیازداغش رو بیشیی کردم

 

و شش عرص، یکم دستشون کنده، میکشه به ساعت پنج "
 "تازه اگه برسیم بریم واسه عکایس
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چندتا ایموچی شیطان براش فرستادم که با ایموچی خنده 
 جوابم رو داد و زیرش تایپ کرد

 

 "مکنم غنچهمن تو رو ببینم یه لقمه چپت یم"

 

 !غنچه گفتنش خوب بود.. دوست داشتم

 

ی-  !انگار خوب داری دل میدی و قلوه میگی 

 

 .ردم... خجالت زده گویسر رو کنار گذاشتمبا حرف زن داغ ک

 

 !خوشبخت بشید، بهتون حسودیم شد-

 

 !چرا؟-
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شوهر من روز عروسیمون تصادف کرد، با بدبخبی یه -
ن جور کرد تا منو از تو آرایشگاه سوار کنه   .ماشی 

 

 .و خودش بلند خندید

 

ویل خاطره ی جالبی بود برام... ایشاال که شما یی دردش -
 .ونه زندگیتونبرید ش خ

 

ن زیرلبی زمزمه کردم. باالخره دست از کار کشید  یه الیه آمی 
و بلند شد. داشت دستش رو زیر شی  آب یم شست که 

 .بلند شدم و لباس زیرم رو پوشیدم

 :االن نیم تونستم خودم رو چک کنم ویل خود زنه گفت

 

تنت رو برق انداختم واسه شاه داماد، تا چندماه درنمیاد -
 !راحت خیالت
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های چویی دستاش رو با حوله خشک کرد و به سمت قفسه
 .چسبیده به دیوار رفت و گوشیش رو برداشت

 .خودش رو شگرم نشون داد و من هم لباسام رو پوشیدم

 

 !ممنون خییل لطف کردین-

 

فقط یه نیم نگاه بهم انداخت و با چشم و ابرو تشکر ریزی  
 ...تو گوشیشکرد و باز شش رو فرو کرد 
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ات اومده بودم.  ن یه اتاق فوق مجهز بود و البته منم با تجهی 
ترجیح دادم قبل از هرکاری از حموم اینجا استفاده کنم تا 
م. شامپو و صابون رو  ن بیی رخوت و یی حالیم رو از بی 
برداشتم و وارد حموم شدم.. یه دوش پنج دقیقه ای گرفتم 

 .و موهام رو با سشوار خشک کردم

 

دم و انگار ه ن  نمی 
نوز شگرم گوشیش بود و من هم حرقن

ی نداشت. هوقن کشیدم و کیفم رو برداشتم و  دیگه مشیی
دوباره تشکر کردم.. صورتم رو بوسید و من از اتاق 

 .اپیالسیون خارج شدم

 

به غی  از من، چندتا عروس دیگه هم بود که زیر دست 
 .آرایشگر در حال حاضن شدن بودند

 .و دید به سمتم اومد و بازوم رو گرفت و کشیدبیتا که من ر 
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 نشده؟! زیاد وقت -
ی

بدو عروس خانوم.. هنوز بهت رسیدگ
نداریم... داماد همون روز اول که اومدی اینجا و نوبت  

، ن ببینمهمعلوم بود چقدر  گرفبی  .وله.. بیا بشی 

 

مانتو و شالم رو آویزون کردم و گویسر به دست روی صندیل 
 .نشستم

 

ارم تا منافذ  اول- ن ابروهات رو بریم دارم و برات یه ماسک می 
وع یم   نم و شر ن پوستیت حال بیان، بعدش هم یه آبرسان می 

 ...کنم ویل موهات

 

کش موهام رو باز کرد و پشت شم ایستاد. پنجه هاش رو 
 .الی موهام یم کشید و فکر یم کرد

 

، خودت ماشاهلل موهات - خوبه الزم نیست مو اضافه کبن
 !پر پشته هم بلند. نیمه باز و بسته میخوای گلم؟ هم
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خواهِر مهرداد، مهری گفته بود باز و بسته برای عروس 
ه پس منم ش تکون دادم تا دل مهری رو به دست  بهیی

 ..بیارم

 

مو هم که گفبی نمیخوای! فهمیدم... یه  پس صیی کن. رنگ-
 .کاری کنم همه انگشت به دهن بمونن
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ن و درست کردن موهام شد و یه نفر مشغول ا برو برداشیی
د. حبی  ن هم ناخن هام رو سوهان یم کشید و الک می 

 .مرتب کرد و الک جیغ قرمز رنگ زد های پاهام رو ناخن

مادرم که دنبال کارای تاالر و مراسم عقد بود و خواهر هم 
نداشتم تا باهام بیاد. مهری هم که یه دوست آرایشگر 

داد اونجا آماده بشه منم دخالبی  داشت که ترجیح یم
نکردم. اتفاقا احساس یم کردم اینجوری اعصابم آرومیی 

 .بود

 

ی از مهرداد نشد، حتما به شدت درگی  کارای  دیگه خیی
امشب بود و نیم تونستم ازش دلخور بشم. یه روز پر از 
ی که سال  ن س و هیجان بود. داشتم عروس میشدم، چی  اسیی

م. عروس مهرداد بودن، نهایت هرشب از خدا یم خواست
 .آرزویی بود که داشتم

 

 !چند سالته عروس خانم؟-
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ی که داشت ناخن د گرفتم نگاهم رو از دخیی ن هام رو الک می 
ی روبروم دوختم. داشت موهام رو درست یم کرد. و به آینه

 .تقریبا یس و چند ساله بود

 

 !بیست سالمه، یعبن تقریبا یک ماه دیگه تولدمه-

 

د پت و پهبن زد و دسته ای از موهام رو دور انگشتش لبخن
ه به پوست شم وصل کرد. وای که چقدر درد  پیچید و با گی 

 !میومد

 

 !به مادرت رفبی یا بابات؟-

 

 .به مادرم-

 

ی رو دیدم که برام  دیگه حرقن نزد و باز همون دخیی
اپیالسیون کرده بود، دسبی تو هوا تکون داد و شالش رو تو 

 .ظیم کرد و با انگشت رژلبش رو پخش کردآینه تن
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 :از آرایشگاه رفت و بیتا گفت

 

ی رو قبول نیم کنه... خییل سخت پسنده-  !هر مشیی

 

د. به در خروچی اشاره   ن نیم دونستم درمورد چی حرف می 
 :کرد و گفت

 

 !آرمیتا رو میگم، همون که شیوت کرد-

 

کرده آهاین گفتم و دیگه حرقن نزدم. من هم خییل اضار ن
ن آرایشگاه بود از اون  بودم و فقط چون اپیالسیون کار همی 
خواسته بودم. شونه باال انداختم و باالخره آرایش موهام 
ن کرد و کل  تموم شد. زیر ابروهام رو با تیغ مخصوص تمی 
صورتم رو با شمع پاکسازی کرد. درآخر یه ماسک خنک 

ن داد  .روی پوستم گذاشت که دردم رو تسکی 
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آرایش صورت و موهام باالی پنج شش ساعت زمان برد و 
من واقعا خسته بودم. اونقدر که حبی حوصله نداشتم تا 
ناهار بخورم... همون ناهاری که مادرم با آژانس فرستاده 

 .بود که ضعف نکنم

قرار بود بعد از آرایشگاه برای عکایس به یه باغ خییل 
ون خوشکل شبزنیم و ییک از خانم هایی ک ه تازه داشت از بی 

 ...میومد، گفته بود که هوا ابری و باروین شده
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ای نداشتم چون از قبل برنامه من هیچ نگراین و دغدغه
ریزی یه روز باروین رو داشتیم و محل عکاسیمون کامال 

 .آماده بود

 

ی تمام قد زل زدم و دسبی به دامن به تصویر خودم در آینه
شیدم.. تا آرنجم رو عروسم کی لباس دار و مزین شدهپف

با دستکش های گیپور پوشیده بودم ویل لباسم دکولته بود 
 سینم کامال تو چشم بود.. یکم از اکلیل برق 

ی
و برجستیک

دم و پوستم رو کیم برنز کرده بودم ن  .می 

هام از همیشه خوشکل تر موهام فرهای ریز داشت و چشم
ن بودم اگر امید م ن رو یم دید شده بود.. اونقدر که مطمی 

حتما کیل تعریف و تمجید یم کرد و یم گفت که یه عروسک 
به تمام معنا شدم.. امید پرسخالم بود و یم دونستم منو 
 و وقبی که من هنوز نیم 

ی
دوست داشت... از همون بچیک
 !فهمیدم تو اطرافم چه خیی بود

 

... ماشاهلل شبیه سفیدبرقن و سیندرال و - عایل شدی دخیی
 ...شدی! همونقدر زیبا و رویایی زیبای خفته 
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 :یه نفر از انتهای سالن خندید و گفت

 

 شبیه راپونزل شده با همون موهای جادویی -
 !بیشیی

 

موهام زیاد روشن بود و تار ظریف و زیبایی داشت و برق 
د.. انگار که کراتینه شده بود ن  !می 

 

مریس... فقط خدا کنه مهرداد خوشش بیاد یکم سخت -
 !پسنده

 

بیتا روی دوشم نشست و من رو چرخ داد تا بهیی  دست
 .خودم رو تو آینه ببینم

 

ن باش خوشش میاد... سیع کردم روی چشمات - مطمی 
ی  !بیشیی کار کنم تا دل آقات رو بیی
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دل تو دلم نبود تا هرچه زودتر مهرداد رو ببینم.. آخ که 
 
ی

دوست داشتم به محض دیدنش همه ی دلتنیک
شش کم کنم. سفت و محکم بغلش  م رو تو آغو چندساعته

 ...کنم و ببوسمش

ها اینقدر کش دیگه طاقت دوری نداشتم و کاش این ثانیه
 .کردپیدا نیم

 

 ...مریس خدا کنه-

 

گفتم ییک از بچه ها وسایلت رو جمع کرده... داماد اومد -
ن بیارن! خدا کنه  فقط شنل بنداز میگم وسایلت رو تا ماشی 

ن چیی داشته ن بریس  آقات تو ماشی  باشه وگرنه تا به ماشی 
 !خیس آب مییسر 
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حتما مهرداد با دیدنم شوکه میشد و تا دقایقی طوالین فقط 
 نگام یم کرد و هیچ واکنیسر نشون نیم داد

یا شاید یم خندید و به آغوشم یم کشید و یم چرخیدیم و 
 ...یم چرخیدیم

 یم کرد و تا ساعت ها تو سطح شهر گم
ی

و گور  شاید دیوونیک
یم شدیم و یم گفتیم و یم خندیدم و کل مهمون ها رو تو 

 .هول و وال یم انداختیم

قلبم تند یم کوبید و خون داغن رو تو صورتم یم پاشید.. 
س و  پوستم شخ به نظر یم رسید و مدام پلکم از اسیی

 .اضطراب یم پرید
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به ی مالییم به گونه م زدم و روی ییک از صندیل ها ضن
 .نشستم

ن و فقط من مونده  یک به یک عروس ها و سوری ها رفیی
ن وسایلشون رو جمع یم   بودم و کل همکارای آرایشگر داشیی
ی از مهرداد  ن و هنوز خیی کردن تا آرایشگاه رو تعطیل کین
ون   نبود.. دیگه داشتم یم ترسیدم. تلفنم رو از کیف بی 

 .ی مهرداد رو گرفتمکشیدم و شماره

 

ن  جواب نمیده؟! دیگه دیره- ها.. هوا تاریک شه نیم تونی 
ین  !عکس بگی 

 

سم صد چندان شد.. یم ترسیدم اتفاق بدی افتاده  اسیی
 ..باشه.. بوق آزاد پخش شد ویل هیچکس پاسخگو نبود

 

 !نه میاد االن.. ببخشید شما هم معطل شدین-

 

 !این چه حرفیه گلم؟! عیبی نداره... راحت باش-
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هرداد زنگ زدم ویل جواب دوباره و سه باره و ده باره به م
کرد. به مادرم زنگ زدم و ندادنش وحشتم رو صدچندان یم

 .منتظر موندم. بعد از شش بوق باالخره جواب داد

 

سالم دخیی خدشکلم.. الیه مادر به قربونت بره کجایی -
ن باغ؟! مهمونا کم کم دارن میان... زود بیاید م؟! رفتی   !دخیی

 

رون و زمستون حتما ساعت شش عرص بود و با وجود با
نداشت  هوا خییل تاریک بود. لب گزیدم. انگار مادرم خیی

 !مهرداد هنوز دنبالم نیومده بود

 

؟! آره عزیزم ما باغیم... زود میایم- .. خویی
 .سالم ماماین

 

 .جرات نکردم حرقن بزنم و دلهره به تنش بندازم
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اندگ لبخند زد و صداهای اطرافش کمیی به گوشم رسید. 
ی معصوم و تونستم چهرهدلهره و هیجان داشت و یم

زیباش رو تجسم کنم که با همون نگاه پر از نورافکن های 
د و برام آرزوی خوشبخبی یم ن  .کردروشن بهم زل می 

 

... دل تو دلم نیست  - قربونت برم انشاهلل خوشبخت بیسر
 !م، زود بیاینکه زودتر ببینمت جگرگوشه
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زود تماس رو قطع کردم. حاال بیشیی چشیم گفتم و خییل 
 .از قبل وحشت داشتم و دست و پاهام شد شد بود

ی لباس بلندم رو به دست  بیتا از دور صدام کرد و من گوشه
 .گرفتم و به سمتش چرخیدم

 .حاال لبخند نداشت و یکم اخم رو صورتش نشسته بود

 

 !آقای داماد غیبش زده؟-

 

 مزخرقن گفت
ی

 :و شاگردش با لودگ

 

 !نکنه داماد متواری شده-

 

ن   سالن اکو شد. تلفن بی 
ی

و بلند خندید و صداش تو بزرگ
ترسیدم دشتم مچاله شد و هزاربار خودم رو لعنت کردم. یم

مهرداد تصادف کرده باشه یا... یا حبی از ازدواج با من 
 !پشیمون
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های داشت و عکسافکار منقن دست از شم برنیم
های یوار و دیدن خودم در آینههای چسبیده به دعروس

کرد. جواب اون دخیی رو اطراف، داشت حالم رو بد یم
 :گرانه گفتندادم ویل بیتا مواخذه

 

... من به شوچن گفتم آخه مگه فیلم و - زبونت رو گاز بگی 
 !شیاله که نیاد

 

ی جوشید. لب گزیدم و همهویل دلم مثل سی  و شکه یم
لتهاب گرفتم. با دست خودم خون تنم، در شم پیچید و ا

حال روی صندیل نشستم. بیتا تا کنارم اومد رو باد زدم و یی 
 .و بهم دلداری داد

 

اینجا تهرانه و طبیعیه دیر برسه... نگران چی هسبی دخیی -
 !جون؟

 

 ...نگران عمیل شدن حرِف دوستم )شیدا(
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گفته بود هیچ مردی وفادار نمیمونه و باالخره مهرداد هم 
قعیش رو نشون میده... قبل و بعد از ازدواج نداره روی وا

 !لرزونهویل نگاه مهرداد تن منو یم

 

دیگه داشت اشکم شازیر میشد که صدای زنگ آیفون بلند 
 .سم به شماره افتادتاب ایستادم و نفشد و من یی 

 

 .کنممن باز یم-

 

 .دست بیتا روی دوشم نشست و باز سیع کرد آرومم کنه

 

ن اول کاری  دخیی چته؟! - ن گچ سفید شده... همی  رنگت عی 
 !داری ضعف نشون میدی ها
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 ...آخه من و مهرداد-

 

 .حرفم با صدای شاگرد آرایشگر، نصفه موند

 

آقا دوماده... باالخره اومد! بدو عروس خانم که آقا داماد -
ن بیاد  !خییل عجله داره. تا گویسر رو برداشتم گفت بگید الی 

 

اغن خندید و شنل سفیدم رو برداشت و دور  بیتا تو دم
 .گردنم گره زد و کالهش رو روی موهام انداخت
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کرد و من برای همون شاگرد داشت لباسام رو مرتب یم
 .ک کردم. دلم گرم شده بودتربیت پشت چشم ناز یی 

 

ن که مهرداد تو این موقعیت ولم نمیکرد کاقن بود. دیگه  همی 
ی اهمیت نداشت. بیتا مقاب ن م رو  لم ایستاد و چونهچی 

 .گرفت و تو صورتم فوت کرد

 

ت ریخته بود زیر چشمت! برو خانم خوشکله... ایشاال مژه-
 !ی خویی داشته بایسر شب حجله

 

یکم خجالت کشیدم ویل خودم رو جمع و جور کردم و با یه 
تشکر وسایلم رو برداشتم. بیتا و شاگردش کمکم کردند و 

ن پله ها و  رسیدن به در خروچی همراهیم   قرار شد تا پایی 
 .کنند

احتماال مشتاق دوباره دیدن داماد بودند. حرقن نزدم و باهم 
ن رفتیم  .پایی 

ن لباسم رو گرفته بود و من از الی در نیمه باِز  شاگرده پایی 
، مهرداد رو دیدم  .خروچی
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س دل تو دلم نبود و قلبم انگار داشت تو گلوم یم تپید. با اسیی
ل نشده، باالخره به در رسیدم و بیتا خودش و یه هیجان کنیی 

ون هنوز روشن بود ویل تا به  در رو کامل باز کرد. فضای بی 
باغ برسیم تاریک میشد و احتماال واسه عکایس به مشکل 

خوردیم. مهرداد و اون کت و شلوار شیک و برازنده... یم
 ...موهای مرتب و پوست شخ و ملتهبش

ن و ترسهمه  .نده کردز و اضطرابم رو  ی حس های دلنشی 

 

ن شده ن تزیی  ی انگار هنوز متوجه من نشده بود. ماشی 
سیاهش با ییک دومیی فاصله پارک شده بود و مهرداد داشت 
د و من  ن  لگد می 

ی
با نوک کفش براق و سیاهش، به تکه سنیک

 .نفسم رو حبس کردم

 

 !...ماشاهلل چقدر به هم میاید-

 

مرد خییل خوشکیل بود با  با حرف بیتا گر گرفتم... مهرداد 
 ...ای مطلوب و بشاشچهره

 .ذوب همون لبخندها شده بودمخندید و من مجهمیشه یم
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ای، مهرداد ش بلند کرد و با دیدنم اخم جذایی برای ثانیه
ن ابروهاش نشست و مات موند. چشم از من و کل  بی 
وجودم برنیم داشت و من داشتم مثل شمع آب میشدم. 

ونش آورد و با همون  هردو  دستش تو جیبش بود ویل بی 
اخم و نگاه نافذ لب باز کرد. حرقن نزد و به سمتم اومد. 
ناخواسته از ابهتش یه گام به عقب برداشتم... زیاد بلند قد 

 .ای بودنبود اما مرد پرجذبه
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خندید اما من در بیشیی مواقع ازش بااینکه اکیر مواقع یم
ن حس بود که باعث میشد ترسیدم شاید هم همیم هش بی 

دلبسته بشم. من به مهرداد وابسته نبودم و بلکه یه جور 
 بهش داشتم

ی
 .حس دلبستیک

 

شنیدم. مهرداد درست دیگه صدای بیتا و شاگردش رو نیم
ن  مقابلم ایستاد و باالخره از من چشم گرفت. شش رو پایی 

 :انداخت و من با همون التهاب گفتم

 

کردی! ک کجا بودی؟! من به مامان    سالم عشقم... دیر -
 ...گفتم که

 

ن حرفم پرید و بیتا رو که پشت شم  مهرداد یی واکنش، بی 
 .بود مخاطب قرار داد

 .معذرت میخوام یکم دیر کردم. بااجازه ما رفع زحمت کنیم-
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د.  ن  نمی 
جا خوردم چون معموال اینجوری و یی مقدمه حرقن

گذشت غزش یمسیع کردم از صورتش بفهمم که چی تو م
 .ویل ممکن نبود. بیتا هم جا خورده بود

 

کنم. امیدوارم آرایش عروس خانم رو بپسندی خواهش یم-
 !شاه داماد

 

کردم یا مهرداد واقعا پوزخند زد. نیم دونم من اشتباه یم
لبخنِد لرزونم پر کشید و با بهت و ناباوری به مهرداد زل 

یش بود و من  ن  .شک نداشتمزدم. امشب این مرد یه چی 

 

دست دور بازوم انداخت و از روی شنل ساتن بازوم رو 
 .چسبید و من هیبن خفه کشیدم و به سینش برخورد کردم

 

ن -  !با من بیا الی 
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صداش وحشتم رو صد چندان کرد. یه جور حس خشم و 
د و من علتش رو نیم دونستم  .انزجار تو صداش موج می 

 

ن میارم-  .من وسایلتون رو تا ماشی 

 

ین رو شاگرد گفت و مهرداد تنها ش تکون داد... اینکه هیچ ا
دار و عکایس به دنبال مهرداد نیومده بود، بیشیی  فیلمیی
باعث ترسم شد. بیخود و یی جهت یم ترسیدم بااینکه یم 

ی سورپرایز دونستم مهرداد آدیم بود که هرلحظه آماده
 ...بود

 تونست ییک بارها سورپرایز شده بودم و احتماال این هم یم
 !از همون سورپرایزهای عجیب و غریِب مهرداد باشه

 ...ویل باز هم

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

ن کشوند و در رو باز کرد و تقریبا به  مهرداد من رو تا ماشی 
ن هلم داد و با همون صدای غرش  سمت داخل ماشی 

 :مانندش گفت

 

 !سوار شو-

 

 حبی بهم نگاه درسبی ننداخته بود.. حبی ازم تعریف نکرده
 ..بود

 از زیبایی و محرسر 
ه میشد و تا دقایقی مگه نباید بهم خی 

د و میگفت امشب یه شب فوق العاده برام  ن بودنم حرف می 
 ...چی شده بود؟! آخ خدایامیساخت؟! 
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د. یکم گیج  ن نگاه پرسشگر بیتا هم بیشیی به وحشتم دامن می 
 ...بودم و مبهوت

 !حتما اتفاقی افتاده بود. حتما

 

قب بسته شد و من هنوز ایستاده بودم. در صندوق ع
 .مهرداد از کنارم رد شد و یکم تن صداش باال رفت

 

ن - ن تو ماشی  . نشنیدی؟! بشی  ن ن الی   ...گفتم بشی 

 

د؟ ن  !شم داد می 

ن نشستم و خودم دامن پف  با پاهایی لرزون رو صندیل ماشی 
ن معذب  دار و بلندم رو جمع کردم... زیادی برای نشسیی

 !اس تا داشبورد باال اومده بود... لعنبی بودم و دامن لب

ون آورده بودم  .کاش ژتونش رو بی 
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ن رو بسته و نبسته، استارت  مهرداد کنارم نشست و در ماشی 
ن با تیک آف بدی از جا   د و ماشی  زد و پا روی پدال گاز فرسر

 .کنده شد که به صندیل چسبیدم

ن کشیدم و دسته  .فسم حبس شدنی در رو گرفتم و هی 

 

دار کجاست چی- ...فیلمیی کار میکبن مهرداد؟! یکم آرومیی
 !مگه نباید با تو میومد؟! پس... پس دسته گل کو؟

 

ی بغل بیتا و ویل مهرداد جوابم رو نداد و من از تو آینه
شاگردش رو دیدم... بیتا شونه باال انداخت و شاگردش 

ن ما زل زدند  .دست به کمر گرفت و به مسی  رفیی

ود و مهرداد با یی احتیایط وارد خیابون دستام یخ کرده ب
 .اصیل شد

 

 !مهرداد؟! عشقم چی شده؟-
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ن  فقط یه ثانیه به سمتم چرخید و پوزخند زد. اینبار مطمی 
 !بودم که پوزخند زد. شک نداشتم

 

عشقم؟! آره؟! بذار یه عشقیم بهت نشون بدم که اون -
 ...شش ناپیدا

 

 !روسیم؟وا! چی شده بود؟! دقیقا امروز؟! روز ع

تا چند ساعت دیگه باید خوشحال و شاد و خندون ش 
ی عقد یم نشستیم و تا نیمه های شب این پیوند رو سفره

د؟! نکنه جشن یم ن گرفتیم و حاال باهام اینجوری حرف می 
 !اشتبایه مرتکب شده بودم و خودم خیی نداشتم؟

 

؟! - ین ن م من... من کاری  مهرداد چرا باهام اینجوری حرف می 
 !دم؟کر 

 

 
ی

جوابم رو نداد اما من انقباض فکش و به هم ساییدگ
 ...ش یم دیدمدندوناش رو از روی چهره
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فقط نیمرخش به من بود و نگاهش میخ خیابون پر تردد 
 !مقابلش

 

سیم... فقط صیی کن-  .صیی کن می 

 

یم باغ؟! پس... پس عکایس چی میشه؟! - کجا؟! مگه نمی 
ی؟  !مهرداد داری منو کجا مییی
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ن چسبوندم و به حرکات مهرداد زل  کمرم رو به در ماشی 
 ترسنایک فرمون رو یم چرخوند و دنده 

ی
زدم... با یه آشفتیک

 .عوض یم کرد

های ی آدمگایه به فرمون مشت یم کوبید و واسه همه
ن ها یه یم  .دادهای رکیک یمفرستاد و فحششهر و ماشی 

 

ش بودم. حبی یکبار من مات این رفتارهای جدید و عجیب
 
ی

هم یه بیشعور به زبونش نیومده بود و حاال واقعا برام تازگ
 !داشت. خدای من

داشت چه اتفاقی یم افتاد؟! نکنه این مرد برادر دوقلو و 
 ...همسان مهرداد بود و نه خودش

 

 .قلبم تو گلوم یم تپید و به نفس نفس زدن افتادم

! تو کیفم بود؟! حبی نیم دونستم موبایلم رو کجا گذاشتم

 !تو صندوق عقب بود و قایط وسایلم؟
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 !پوست تنم یم سوخت و حالم خراب بود

 

 !م مهر مهرداد -

 

 .ویل صدای عصبی و فریادش تنم رو لرزوند و چشم بستم

 

... خفه شو! دعا کن زنده نرسیم. فقط وای - ن خفه شو الی 
 .به حالت اگه... اگه حقیقت داشته باشه

 

د؟!  ن داشتم دیوونه میشدم و دنیا دور شم  از چی حرف می 
 .یم چرخید

 

ناخواسته به گریه افتادم. نه اینکه خییل لوس باشم و ش 
ای اشک بریزم ویل امروز عروسیم بود و عشق هر مسئله

د و تهدیدم یم کرد ن  .زندگیم داشت شم داد می 
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کرد من االن شاش ناز و نیاز بودم و مهرداد باید آرومم یم
 .راه میومد و با دلم

ن رفتاری  مگه چه کار خطایی کرده بودم که مستحق چنی 
د و صدای گریه  ن بودم؟! هنوز فریادش تو گوشم زنگ می 

 .هام باال گرفت

 

توروخدا نکن... داد نزن... مهرداد چت شده؟! کجا -
یم؟  !می 

 

مسئله داشت جدی میشد. این مهرداد همون مهرداد 
ن ت  نبود و داشت شکم به یقی 

ی
بدیل میشد که یه همیشیک

اتفاق وحشتناک افتاده بود؛ وگرنه یه مرد مثل مهرداد و تو 
ن روزی با ترسر منو از آرایشگاه سوار نیم کرد و به چنی 

 .بردناکجاآباد نیم

درحایل که همه تو تاالر منتظر ما بودند، داد و فریاد و تهدید 
 !کردنیم

 .خدایا خودت بهم رحم کن
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چولو... مونده اشک بریزی مونده گریه کبن هرزه کو -
 !ی خیابوین ج*ن*ده

 

مات موندم و با دهن باز و چشم هایی پر از اشک بهش زل 
ن رو شکست  زدم... نفسای بلند و کشدارش سکوت ماشی 

 .و مشت های یی در یی به رونش و فرمون کوبید

چی گفت؟! گوش های من درست شنید یا نه؟! مهرداد به 
 !گفت؟  من هرزه و ج*ن*ده ی خیابوین 

 

حبی دیگه توان همون یک خط درمیون نفس کشیدن هم 
 .نداشتم

مهرداد به سمتم نیم نگایه انداخت و با دیدن صورت خیس 
و بهت نگاهم، پوزخند بلند و صداداری زد و فکم رو گرفت. 
حبی براش مهم نبود که اشک و ترس و وحشت و رد 

 .آوردانگشتاش چه بالیی ش اون آرایش گرون قیمت یم

مثل بارون بهار اشک یم ریختم و داشتم از یی نفیس جون 
 .یم دادم
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اصال حواسش به جلو نبود و با ترسر و لحن به شدت بد و 
 :ترسنایک گفت

 

... خودم - ن م اگه حقیقت باشه الی  خودم جونت رو میگی 
ارم ن م و رو سینت می   .شتو مییی

 

خدایا داشتم جنون یم گرفتم. من مگه چه غلیط کرده 
! حبی یکبار هم یه دوست پرس درست و حسایی بودم؟

نداشتم و تو تمام عمرم جز خوِد مهرداد، فقط با یه پرس 
دوست بودم که به خییل وقت پیش برمیگشت و فقط ییک 

 .دو هفته باهم بودیم

حبی یکبار هم همدیگه رو از نزدیک ندیده بودیم. نیم 
 !تونست موضوع اون باشه

 

؟! به من گفبی چیو مهرداد؟! ای اینارو ت-
ی

و به من مییک
 !هرزه؟
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ده میشد و دردم یم   ومندش فرسر ن پنجه های نی  فکم بی 
 ..گرفت

لبم کج و معوج شده بود و نیم تونستم با وجود درد حرف 
زیادی بزنم ویل دست رو مشتش گذاشتم و سیع کردم 

 .خودم رو از بند دستاش نجات بدم

 ...تنش داغ داغ بود و چشماش شخ
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 جلویی و صدای وحشتنایک که 
ن با برخورد شدید به ماشی 

ایجاد کرد، محکم به جلو پرت شدم و شم به شیشه ی جلو 
اصابت کرد و تاچی که بیتا با وسواس رو موهام گذاشته بود  
ه هاش تو پوست شم فرو رفت و آخم رو به  کج شد و گی 

 .هوا بلند کرد

 

ن رو ع قب کشید.. راننده مهرداد اه بلندباالیی گفت و ماشی 
ی جلویی که انگار پشت چراغ قرمز ایستاده بود؛ با داد 
بلندی از ماشینش پیاده شد ویل مهرداد حبی صیی نکرد تا 
ن فرغ که یک  مرد به ما برسه، دنده عقب گرفت و از اولی 

 .میی باالتر بود به راست پیچید و فریاد کشید

 

... پس میدی- ن  !تاوان خیانتت رو پس میدی الی 

 

درد تو کل شم پیچیده بود و چشام تار یم دید. من کاپوت 
ن رو یم دیدم که تقریبا جمع شده بود و این  جلوی ماشی 
به رو نشون یم داد.. خییل یم  شدت وحشتناک ضن

 ...ترسیدم.. خییل
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ویل مهرداد یی اهمیت به حال بد من به رانندگیش ادامه داد 
تم مهرداد اجازه و من آرزو کردم هرگز نرسیم چون شک داش

 !ی زنده موندن بهم بده

 

بیگناه داشتم میسوختم و علتش رو نیم دونستم. وای 
 ...خدایا

قرار بود چی به شم بیاد؟! کاش خواهر داشتم... مادرم  
 !کنارم بود

 

؟! به جان خودت قسم میخورم اگه... اگه حقیقت - ن الی 
م ن مییی  !باشه خودم چالت یم کنم و این رسوایی رو از بی 

 

شعتش رو باال برد و من دست رو پیشونیم گذاشتم... 
 .نشکسته بود اما خییل درد یم کرد

 :با گریه و عجز و ناتواین نالیدم

 

 !خب بگو چیکار کردم؟! کیس بهت حرقن زده؟-

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

با غیض نگام کرد و باز به خیابون زل زد... مثل دیوونه ها 
ن نبودم به سالم  یم کرد و من زیاد مطمی 

ی
 .ت برسیمرانندگ

 

ی گفته باشه؟- ن  !پس انتظارشم داری؟! که ییک یه چی 

 

آدم که بیخود جنون نیم گرفت.. من فقط حدس زده بودم 
ن دیگه  ...نه چی 

انگار یه نفر بدگوییم رو کرده بود. خب من دشمن زیاد 
داشتم! ممکن بود واسه جدا کردن من و مهرداد هر حرقن 

 !بزنن و چرا مهرداد نیم فهمید؟

 

... فقط دارم میگم من و تو بدخواه زیاد داریم... مهرداد من-

 !تورو خدا بگو چیشده؟! امروز روز عروسیمونه
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ویل هیچ جوایی نداد و من شدرگم و ترسیده تو خودم جمع 
 .شدم و اشک ریختم

این چه شنوشبی بود؟! حبی نیم دونستم کجا یم رفت و 
 !قرار بود چی به شم بیاد

دونستم که مهرداد خییل عصباین بود و حبی توان  فقط یم 
کشتنم رو داشت. با هزار و یک امید و آرزو خودم رو برای 

 ...مهرداد آماده کردم و حاال
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ن رو نگه داشت و من انگار تو تمام مسی  تو یه  باالخره ماشی 
عالم دیگه سی  یم کردم که با کنجکاوی به اطرافم شک  

 .کشیدم

و درواقع انگار اینجا رو نیم شناختم. در خییل ترسیده بودم 
سمت من رو باز کرد و با پیچوندن انگشتاش دور بازوم من 

ون کشید. پام پیچ خورد و پاشنه ی کفشم شکست و رو بی 
 .با فشار دستش دور بازوم ش پا موندم

 

به گیج یم رفت و مهرداد اهمیت نداد  .شم از شدت ضن

ن رو به هم کوبید و من ب االخره فهمیدم منو کجا در ماشی 
کم با مهرداد  ...آورده بود! خونه ی مشیی

 

همونجایی که قرار بود آخرشب و با کیل شور و هیجان و 
 جدیدمون 

ی
مراسم عروس کشون منو به اینجا بیاره و زندگ

وع کنیم  !رو شر

 

هوا تاریک شده بود ویل بازم خوین که تو چشمای مهرداد 
 .پیچیده بود رو یم دیدم
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ون آورد و من به کتش چنگ کلید ش رو از جیبش بی 
 :انداختم و بابغض نالیدم

 

 ...چرا اومدیم اینجا؟! ما االن باید-

 

م رو تموم کنم و با یه سییل محکم تو ویل امون نداد تا جمله
ن با  صورتم من رو تو حیاط بزرگ خونه پرت کرد. یه ماشی 
شعت رد شد و دست روی بوق گذاشت و نوای عرویس 

 رو آورد. انگار داشت عروس کشون یم در 
ی

کرد. غم بزرگ
 .دلم سنگیبن یم کرد

ن پرت شدم و مهرداد جلو اومد و در رو به هم   با درد رو زمی 
 .کوبید و رو شم خم شد

 

ها باورت کنم و بشینم ش باید کجا باشیم؟! مثل احمق-
م تو شناسنامه م؟! انگار نه سفره عقد و اسم کثیفت رو بیی

 !بغل خواب چند نفر بودی؟انگار 
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گیج بودم... مبهوت بودم و نیم تونستم حرفاش رو هضم  
ی مرصف کر  کنم!  ن  !ده بود؟مست بود یا چی 

نکنه فکر یم کرد من ییک دیگه ام و تو توهم به ش یم برد؟! 
ن  شنل رو با یی رحیم از دور گردنم در آورد و روی زمی 

ن پنجهم رو انداخت. موهای فردار و پیچیده شده هاش  بی 
ن بلندم کرد... درد تو شم پیچید و جیغ زدم  گرفت و از زمی 

ی کفشم شکسته ویل اون با قصاوت قلب من رو که پاشنه
 .بود؛ لنگ لنگون به سمت ساختمون کشوند

 

من کاری نکردم... گ این خزعبالت رو تو گوشت خونده؟! -
؟! من جز تو با هیچکس  چطوری یم توین اینارو باور کبن
حبی ش قرارم نرفتم... چت نکردم... جواب سالم هیچکس 
رو تو اینستاگرام و تلگرام و واتساپ ندادم مهرداد... تورو 

 !تر... دردم میادخدا یواش

 

ویل اهمیت نداد... ساق پاهام بشدت درد یم کرد و موهام 
ی فیکساتور و تافت و ژل حالت داده بود،  رو که با کیل اسیی

ون ر یمبه پوست شم فشا آورد و چشام داشت از حدقه بی 
د ن  .می 
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د و میخواست کلماتش رو تو مغزم فرو کنه...  ن فریاد می 
 ...شمرده شمرده و حرص درار

 

که فقط با من بودی؟! فقط من...؟! حاال بهت نشون -
 .میدم
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من رو به داخل سالن تاریک هل داد و جیغ زدم. هیچ جوری 
ل کرد. صداش از خشم دورگه شده   نمیشد مهرداد رو کنیی

هن و کتش یم  بود و کوبش یی امان قلبش رو از روی پی 
 .دیدم

با این وجود هنوز هم برام جذاب بود و فقط دلم برای 
 !خودم میسوخت

 ...کلید برق رو زد و موجودیت بخشید به کل وسایل خونه

همه وساییل که با عشق خریده بودیم. مبل ها... پرده ها... 
ها... مجسمه ها... فرش و ساعت و تلویزیون و قاب تابلو 

 !مونعکس دونفره

 

با عجز نگاش کردم تا شاید بگه همه چی یه شوچن بشدت 
 ...مسخره بوده ویل نه

اون حرص و خشم تو نگاهش کامال واقیع و از ته دل بود. 
 .من هیچوقت مهرداد رو اینطوری ندیده بودم

 

 ...لخت شو-
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؟-  !چ چی

 

 :فریاد کشید

 

... نیسر لباستو تو تنت جر میدم. کاری - ن گفتم لخت شو الی 
نکن سگ بشم و لخت بفرستمت تو کوچه و خیابون! 

 ...لخت شو میگم پدرسگ

 

شوکه از لحن و صدا و حرفش دهنم باز موند اما اشکام تو 
ِ گونه هام،  گلوله شدند و رو قلبم شلیک شد. یم میدون تی 

 .از خودم دفاع کنمسوختم و نیم تونستم هیچ جوری 

 

ِ مهرداد نمیشد. 
دربرابر مردی به وحشتنایک و خشمگیبن

خودش بهم اون همه محبت کرده بود؟! این مرد نیم 
 باشه

ی
 !تونست اون مرد همیشیک

دیگه تو چشماش عشقی نبود و فقط میخواست کاری که  
 .گفته بود رو انجام بدم
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ون   !یم کشید؟مگه نباید با ناز و بوسه لباسم رو از تنم بی 

 

؟! لخت شو... به وهلل قسم یم تونم همینجا جرت - ن الییییی 
! اون رخت کثیف رو از تنت دربیار و بهم ثابت   بدم لعنبی

 ...کن که بدنت رو کیس ندیده! زود باش

 

ن دهن باز  گ به این مرد چی گفته بود؟! دلم میخواست زمی 
 یم کرد و منو یم بلعید! چطور یم تونست اینقدر یی رحم

 !باشه؟! محال بود

ای دستش رو گرفتم و ناله جلو رفتم و با امیدوارِی احمقانه
 .وار اسمش رو صدا کردم

 

 !مهرداد؟! عشقم؟-

 

 ...به من دست نزن هرزه-
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و انگار یه موجود چرک و کثیف بودم که تا دستم بهش 
برخورد کرد، به عقب هولم داد و به آباژور برخورد کردم. 

ن ا ل  آباژور رو زمی  فتاد و من باز پام پیچید ویل خودم رو کنیی
 .کردم تا نیفتم

 

کنم. پس نمیخوای لخت یسر نه؟! خودم لختت یم-
 ...خودم
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ن برداشت که جیغ فرابنفیسر کشیدم و پا به فرار   به سمتم خی 
ِ کفشم بهم مهلت نداد و روی گذاشتم ویل پاشنه

ی سوزین
ن خورد و افتادم  .شامیک های کف، لی 

به ثانیه نرسیده، مهرداد باال شم ایستاد و با مو صورتم رو 
از شامیکهای شد فاصله داد. کنارم زانو زد و صداش رعشه 

 .به تنم انداخت

 

ن اونوقت به - تنت دست مردا میچرخه و شش قمار یم کین
؟! از بقیه نیم تریس ویل از من  من برسه، میخوای فرار کبن

؟! نشونت میدم  ... بیچارهوحشت یم کبن ن ت یم کنم. الی 
گهایی که با  بگو چیکار کنم؟! همینجا لختت کنم یا رو گلیی
هزارتا امید و آرزو از لمس یه دخیی باکره، رو تخت چیدم؟! 

 !انتخاب با تو ج*ن*ده کوچولوی خوشکل

 

 .لرز بدی به تنم افتاد و زانودرد امونم رو برید

 صدای فریاد و نفس های کشدارش تو سکوت و بز 
ی

رگ
 .خونه یم پیچید. من یک کلمه از حرفاش هم نیم فهمیدم
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، هرگ هرچی - مهرداد به جون مامانم داری اشتباه یم کبن
 !ودم... فقط با توبمن فقط با تو بهت گفته دروغه! 

 

ویل باورم نکرد... انگار هرگ بود خییل قبولش داشت که از 
من و حرفم یم گذشت. وضعیتمون طبییع نبود. شب 

 !روسیمون بود! آخ خدایا... آخع

 

تند و شی    ع قدم بریم داشت و من با درد ش و زانو و قلِب 
کمون شد شکسته م دنبالش کشیده میشدم. وارد اتاق مشیی

و کلید برق رو زد. از همه ی اسباب و وسایل اطرافم فقط 
تخت و حریرهای سفید چهارسوی تخت رو یم دیدم.  

گ ها.. بادکنک ها... شمع  !های روشن و لرزون گلیی

 ...اینجا واقعا شبیه تصوراتم شده بود ویل حاال

 

من تو یه قدیم مرگ بودم. به جلو هولم داد و من با کمک 
های اطراف تخت خودم رو نگه داشتم و بلند بلند گریه  میله
 .کردم
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؟! این اتاق رو واسه تو درست کردم... خیال یم  - یم بیبن
ن بار  من لمست کنم. من ببوسمت.. کردم قراره واسه اولی 

 ...من باهات بخوابم و جفتمون به آرامش برسیم اما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون آورد و به   به موهاش زد و با حرص کتش رو بی 
ی

چنیک
دیوار کنار تخت کوبید و به سمتم اومد. من با حال خرایی 
ن  به میله ها آویزون بودم و کمرم خم شده بود ویل با گرفیی

عقب، کمرم به پشت خم شد و رو موهام و کشیدنش به 
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تخت پرت شدم. دامن بلند لباس بهم اجازه نیم داد عقب 
ی هیکلش برم و مهرداد مثل مجنون ها بلند خندید. سایه

روی دیوار افتاده بود و من ترسیدم. به التماس کردن افتادم 
 .تا بلکه دلش به رحم بیاد

 

وغ  مهرداد؟! به عشقمون قسم من با هیچکس نبودم. در -
... نمیدونم از گ شنیدی ویل دروغه... قسم میخورم  ن گفیی
من با هیشیک رابطه ای نداشتم. من عاشقتم دیوونه... 
ی که واسه جفتمون آرزو بوده،  ن امشب قراره زنت بشم چی 
چرا خیانت کنم وقبی اونقدر عاشقت بودم که جلوی 

 !خانوادم وایسم؟

 

که روی تار رو تنم خم شد و باز موهام رو کشید؛ هموین  
به تارش حساس بود. عاشقم بود و نیم تونستم این رفتارش 

 .رو باور کنم

انگار به یه باور رسیده بود و اصال شک نداشت که یی  
 .گناهم. من رو یه گناهکار واقیع یم دید
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 ...پس که اینطور... که دروغه آره؟! االن معلوم میشه-

 

لرزیدم. دستش رو روی دامن لباسم گذاشت که به خودم 
ی کم و نفسم به سخبی باال میومد و مهرداد و اون فاصله

 .سنگیبن اندامش داشت همون یه ذره نفسم رو یم برید

 

لختت که کردم، تنت رو که دیدم معلوم میشه زنم لخت -
 !تو بغل چندنفر چرخیده

 

از حرفاش خجالت یم کشیدم. دلم یم شکست.. خورد 
ی نداش ین میشدم.. وقبی گناه و تقصی  تم و داشتم تو بهیی

شب عمرم مجازات یم شدم. درد داشتم. قلبم بیشیی از کل 
 .تنم تی  یم کشید

 

دامنم رو باال داد و من جیغ زدم. تقال کردم ویل مهرداد امون 
ن کشید و  نداد. اون خط باریک شورت سفیدم رو پایی 
ن تنم چرخید. خواستم بلند  دستش حریصانه رو کل پایی 

م ویلبشم و جلوش رو   ...بگی 
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م  ی انجام هیچ کاری بهم نداد و با یه سییل جانانه خفهاجازه
ی اول، کرد. به زور پاهام رو از هم باز کرد و همون ثانیه

ب دستش  به زد که جیغم هوا رفت. ضن ن پام ضن جوری بی 
ن تنه گرفت ویل رحم نداشت. م یم سوخت و دردم یمرو پایی 

ن پام نشست و  با وحشت نگاش کردم. نور اتاق  خودش بی 
 .اونقدر بود که بتونم کامل و واضح ببینمش
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ون  د و همه ی رگ های بدنش بی  ن صورتش به کبودی می 
 ...زده بود. چشماش خیس و صورتش خیس تر

از خشم و هیجان غرق عرق بود و کراواتش رو از دور  
ون آورد  .گردنش بی 

ون کراوات سیع داشتم با دست مانع کارش بشم که با هم
 .لعنتیش هردو دستم رو بست

 .اگه بهم تجاوز یم کرد، هیچوقت خودم رو نیم بخشیدم

 

شاید هرگ جای من بود از این بابت ناراحت نمیشد و یم  
گفت من که بکارت دارم... اگه اینکارو بکنه و بفهمه یه 
یم ش  م؛ خجالت یم کشه و بعد هم انگار نه انگار می  دخیی

 خونه زندگیمون

یل من اونجوری نبودم و نیم تونستم این عدم اعتمادش و
ن حجله ای رو نیم   من یه چنی 

رو هضم کنم. در ثاین
 ...خواستم. با زور و جیی 

 

ون  میخواستم با عشق من رو از دنیای دخیی بودن بی 
 !بیاره... تحمل این اتفاق رو نداشتم حبی با مهرداد
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؟! به ولم کن مهرداد... هیچ معلومه داری چی کا- ر یم کبن
ین تو شب خوبمون؟! میدوین  ن خاطر حرف گ داری گند می 
چند سال و چند ماه و شب و روزه که از خدا تو رو 

 !خواستم؟! اینه حقم؟

 

ویل مهرداد نیم فهمید... خون جلوی چشماش رو گرفته 
 !بود و درک نیم کرد داشت چه بالیی شم یم آورد

 

کنم تو اون هرزه ای  فقط خفه شو و بذار به خودم ثابت  -
! نیم توین بایسر   ...که میگن نیسبی

 

گها مشت شد و مهرداد با قصاوت  دستم روی ملحفه و گلیی
قلب، دستش رو الی پام حرکت داد. داغ کردم و به رعشه 

 .افتادم

 ...آخ خدایا
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م. اینکار - م... به پی  و پیغمیی دخیی و مهردااااااد؟! به خدا دخیی
! داری نکن. من که برات مدرک  بکارتم رو گرفتم از دکیی

؟  !چیکارم یم کبن

 

دو طرف رونم رو فاصله داد و به گریه هام شدت دادم. با 
م به سینش مشت کوبیدم ویل ولم دو تا دستای بسته شده

م کنار رفته ی لباس دکولتهنکرد. از تقالهای زیادم، گوشه
 .دادم رخ نشون یمی نیمه برهنهبود و باالتنه

 

 ...معلوم میشهحاال -
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، خوبه... اینکاره ای-  !چه برقی هم انداخبی

 

داشت با این حرفاش، غرور و شخصیتم رو له یم کرد و چرا 
 !نیم فهمید؟

 

مهرداد؟! بخدا کاری کبن نیم بخشمت... فقط کاقن بود -
 .یکم تحمل کبن اول و آخرش که من مال خودت میشدم

 

م ه- ، من بمی  ن م با زین که اسمش تو زبون زر مفت نزن الی 
یه مرد دربیاد ازدواج نیم کنم. رسواییت بمونه رو دل بابا 

 !ت... لنگاتو بده باال... شی    عننه
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توان از کف دادم و تمام تلجن و حرصم از حرفش رو تو 
صورتش کوبیدم و جوری بهش سییل زدم و آن چنان جیغ 

 .م پاره شدزدم که حنجره

 

؟! چه- مردی؟! کدوم مرد؟! تو به چه حقی یم  اینا رو با مبن
؟!  مگه با یه دخیی خیابوین ازدواج  توین این حرفا رو بزین

؟! 
ی

تو میدوین من دخیی کیم؟! من دخیی  کردی که اینارو بیک
 !ی محمد زرگرم. میفهیم؟خانواده

 

نیم تونستم این همه حقارت رو تحمل کنم. جیغ زدم ویل 
به با کف دست به رونم  عصبی شد و فکم رو گرفت و یه ضن

زد که اشکم دراومد. خییل دردم میومد. من تنم رو واسه ناز 
 ...و نوازش آماده کرده بودم نه کتک

 

 

واسه بقیه که یم توین لنگ باال بدی و همه گیه بخوری -
... به من رسید شدی دخیی محجبه؟! لنگت رو بده باال  ن الی 

 ...تا نزدم تو دهنت... باز کن پاتو
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ن جیغ  :زدن گفتم بی 

 

، کاری نکن ازت متنفر شم. کثافت ولم کن-  .ولم کن عوضن

 

جوری پاهام رو از دو طرف باز کرد که صدای استخونام رو 
شنیدم ویل مهرداد واسش مهم نبود. ولم کرد و بلند شد... 
یکم راه نفسم باز شد و خواستم بلند بشم ویل با باال دادن 

ن دوتا پاهام و از هم دور کردنشون م انعم شد. حاال اون بی 
ن تنه م و خجالت و پاهام بود و به کل پایی  م دید داشت. شر

 .حقارت تو جونم پیچید

 

؟! - آخ مهرداد... دردم میاد دیوونه... داری چیکار یم کبن
همه ی دوست داشتنت این بود که بهم اینقدر شک کبن  
؟! چطور میتوین باور   که شب عروسیمون رو به گه بکیسر

 !یانت کنم؟کبن بهت خ
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به همه چی چنگ مینداختم تا از زیر مردی فرار کنم که قرار 
بود صاحب اول و آخر بدنم باشه ویل حاال داشت باهام 

کرد؟! تنم از القاب زشبی که بهم یم چسبوند یم چیکار یم
لرزید و خیس عرق بودم. دهنم خشک خشک بود و قلبم 

ون   .بزنهممکن بود هرلحظه از سینم بی 

فقط دو ثانیه پنجه هاش رو تو تنم فرو برد. فقط دو ثانیه 
ن پام  با اون نگایه که آرزو داشتم روی من زوم باشه، به بی 

 .نگاه کرد و بلند شد
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ین  همه چی تو دو ثانیه اتفاق افتاد ویل برای من وحشتناکیی
 .ی عمرم بودو طوالین ترین حادثه

 

سفید لباسم دیدمش و دستام رو باز کرد و من از پشت تور 
ن آوردم. لباس زیرم رو باال کشیدم و مهرداد  پاهام رو پایی 
فقط نگام کرد. حاال اون خشم و حرص و عصبانیت رو نیم 
دیدم. پوزخند زد و دو تا از دکمه هاش رو باز کرد. بلند به  

 .گریه افتادم

 

م؟-  !بهت ثابت شد؟! فهمیدی دخیی

 

دو دستش رو تو جیبش  پوزخند زد و جیگرم رو سوزوند. هر 
 .فرو برد و با تحقی  نگام کرد

 

ی... آره پرده بکارت رو داری! ببخشید که فکر کردم - دخیی
 .زن شدی
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 ...حالم خییل بد بود. خییل

ویل نیم تونستم اون واکنیسر که باید رو نشون یم دادم. نیم 
 !تونستم

 

چجوری فراموش کنم چی به روزم  االن چیکار کنم؟! -
 !با این حال باید بریم تاالر؟ آوردی؟! 

 

صدای گریه هام تو اتاق پخش شده بود و مهرداد دور 
خودش چرخ زد و پشت به من ایستاد. نفس عمیقی گرفت 

 :و گفت

 

؟-  !مگه قراره بریم؟! گ گفته قراره زن من بیسر
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مگه منو تست نکرده بود؟! مگه دخیی نبودم؟! اصال خودم 
بعد از کاری که کرد، هنوز هم  رو درک نیم کردم... 

میخواستم که زنش بشم؟! جوایی نداشتم ویل کل فامیل و 
 .دوست و آشنا االن منتظر ما بودند

ن رفتم.  با دردی که تو شم و زانوم بود، از روی تخت پایی 
 ...بند کفش رو از دور مچ پام باز کردم و ایستادم

دم ویل مهم نبود. به سمتش رفتم و پشت  ن شش لنگ می 
ن آراییسر ببینم.  ایستادم. یم تونستم خودم رو تو آینه ی می 
موهام به شدت به هم ریخته بود و تاج از موهام آویزون 

 .بود

پای چشمام سیاه و رژ لبم پخش شده بود و از من یه تصویر 
ن پام هنوز هم  وحشتناک یم ساخت. جای انگشتاش بی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

د و سیع م بو حس میشد ویل بحث آبرو و خانواده و آینده
 .کردم قوی باشم

 

نیم دونم چی شده ویل این حق من نیست مهرداد... چرا -
؟! حقمه بدونم چی شده  !اینکارو یم کبن

 

به سمتم چرخید و نگاهش رو تو کل وجودم چرخ داد. االن 
نیم تونستم بفهمم به چی فکر یم کرد و چه حیس داشت. 

 !اون یم فهمید؟

 

 ...مهرداد؟! حرف بزن لعنبی -

 

ن ما بود، تمومه- ؟! از این لحظه... هرچی بی  ن  !الی 

 

حرفش چندین و چندبار تو شم اکو شد. دلشکسته و خسته 
و دردمند نگاش کردم تا شاید بگه دروغ میگه ویل اون کامال 

 !مصمم بود. مصمم و جدی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

اخم کرد و با هه بلندباالیی از من رو گرفت. انگار که یه جسم  
کرده و متعفن که حالش از من ی بو  کثیف بودم. یه الشه

به هم یم خورد. حبی حاال که اطمینان داشت هم از من 
 !بدش میومد؟! چرا فکر یم کرد بهش خیانت کردم؟! چرا؟

 

ن تو - ؟! یه نگاه به من بنداز... ببی 
ی

ت تو میفهیم چی مییک
چه وضعیتیم... لباس عروس تنمه و تو لباس دامادی، 

 ...تاقامشب عرویس من و توئه و این ا

 

جوری فریاد کشید که با ترس دست رو گوشم گذاشتم و 
 .چشم بستم

 

به یه ورم که چی تن تو و منه، حالم داره از این ادا تنگ -
؟ ن  !بازی و ادا مظلوم بازی درآوردنت به هم میخوره، الی 

 

یهو بهم حمله کرد و گردنم رو گرفت. همونجایی که یم 
ا دقایقی طوالین ببوسم گفت باید بوسه گاه من باشه، باید ت

ده میشد و من دیگه  ن پنجه هاش فرسر و بو بکشم، حاال بی 
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نایی نداشتم تا خودم رو قوی نشون بدم ویل اشک نیم 
 .ریختم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیم دونم ترمیم کردی یا از کجات مایه گذاشبی تا بکارتت -
... من احمق نیستم و نیم خوام  ن رو حفظ کبن ویل ببی 

ون حرومزاده هایی که خیی دارن تو باشم. گمشو پیش هم
 !ی تنت، یه خال داریخصوض ترین نقطه
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این رو گفت و به عقب هولم داد... رو پا ایستادم و اجازه 
 .ندادم دوباره سقوط کنم

 .اشک تو چشمام جمع شد و ازش رو گرفتم

خال داشتم؟! حبی خودم هم خیی نداشتم که اون خایل که 
د وجود داشت ی ن ا نه! تن و بدنم رو حبی مادرم ازش حرف می 

ن نفر باشه  !ندیده بود و خود لعنتیش قرار بود اولی 

داشت چی یم گفت؟! یه بهونه ی جدید بود واسه پس 
 !زدنم؟

 

 مهرداد؟! چه خایل؟! -
ی

ی که من تو... تو داری چی مییک ن چی 
ی که خودم ندیدم رو گ  ن خودم خیی ندارم هست یا نه، چی 

 !یم دونه؟

 

و با ابروهایی بشدت درهم و عصبی کنارم پوزخندزنان 
ایستاد. پوست تنم درحال ورقه شدن بود و نیم دونستم 

 !این مصیبت از کجا به شم نازل شده بود؟

کیس یم تونست حال من رو درک کنه؟! میخواست ولم  
 !کنه؟! یکهو و یی خیی و دقیقا امروز؟
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 کیا یم تونن خیی داشته باشن؟! همون -
میدوین

*ده هایی که بغلشون میخوایی و باهات الس مادرج*ن
؟! از  نن و تنت رو یم درن! از کجاهات مایه گذاشبی ن می 

 !پشت؟! از سینه هات؟

 

من گیج بودم و حال مرگ داشتم. انگار عزراییل دست دور  
گردنم انداخته بود و داشت جونم رو یم گرفت. درست از 

 ...پاهام... به دستام و سینم و قلبم و

 .تم هیچ حرقن بزنم چون توانش رو نداشتمنیم تونس

 

هرروز و هرشب ش یه ویدیو کال منو پاره یم کردی و بقیه -
ت رو بهم بدن؟! منم کاله یی باید آمار خال رو ممنوعه

یی شم کنم و بشونمت ش سفره عقد؟! کور خوندی...  غی 
ون  !بپوش و گمشو بی 
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ه؟! تا ولم نکنه باید التماس یم کردم تا آبروی خانو  ادم رو نیی
 ...و ش فرصت براش توضیح بدم؟! من نیم تونستم

ن راضن میشدن بهش التماس کنم؟  !اگه خانوادم یم دونسیی

عاشقش بودم حبی حاال... دوسش داشتم و فکر نبودنش 
دیوونم یم کرد ویل دلم... غرورم، شخصیتم و اعتمادم 

 .شکسته بود

ونم یم کرد از یی توجه به من تهمت زده بود، ب ا پررویی بی 
 که دوتایی برای چیدنش زحمت  

همون آشیونه ی عشقی
 .کشیده بودیم

 !چجوری یم تونستم فکر کنم؟! جای فکر کردن نبود
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بغض تو گلوم حکم تیغ و خنجر داشت و نیم تونستم حرف 
 :بزنم ویل با بدبخبی گفتم

 

ی؟! این خال چیه؟! ا- ین مهرداد تو داری انتقام چیو یم گی 
همه وقت واسه به دست آوردن من تالش کردی دروغ 

 !بود؟

 

نه احمق بودم... مغز تو شم نبود که واسه یه دخیی که -
لنگاشو واسه همه باال میده، آقا باال ش باشم. تو دیگه واسم 
م  ی ارزش نداری... خودم رو نیم کشم که دوست دخیی ن پشی 
 . .. دست خورده بود. خداروشکر زنم نیسبی و نمییسر

ون هرزه  .نخوایه شد! گفتم بپوش و گمشو بی 

 

م یم کرد. چطور اینقدر یی رحم بود؟! بغض داشت خفه
 .دستش رو گرفتم و با التماس وجودم تو چشاش نگاه کردم

فکر میکردم اگه کمیی بشنوم اون حس عشق تو وجودم نیم 
ه ویل اون دست بردار نبود و داشت همه ی تالشش رو  می 

ی عاشقانه ی ما همش دروغ بود وگرنه گذشته  یم کرد. انگار 
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یه حرف از یه آدم غریبه نیم تونست یکهو اون رو تا این 
 .حد از من متنفر کنه

 

من با هیچکس نبودم. بخدا نبودم... همش پاپوشه.. -
 ما جدایی میندازن، بفهم مهرداد

ن  !دروغه! دارن بی 

 

 !خندید... بلند و کر کننده

 

 مادرت هم تنت رو ندیده ویل بذار بندازن. چه بهیی -
ی

! مییک

 ...پرسا خیی از خال چسبیده به

 

ش رو ادامه نداد. خدایا... داشتم؟! مهرداد جمله
ون آوردن شورت و باال دادن دامنم اون  میخواست با بی 

 !خال رو چک کنه؟! از کجا اومده بود؟! اصال داشتم؟

 

... مهرداد من خیی -
ین ن  . ندارممن نیم دونم تو از چی حرف می 
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ی  فاصله گرفت و آباژور رو محکم به دیوار کوبید و ملحفه
گ های قرمز،  گل کاری رو کشید و با همون حجم زیاد گلیی

 .به دیوار کوبید

 

 

 

 

ن   ��بیچاره الی 

ف از حد گذشتهنامردی هم حدی داره این یی   ��شر

 !چطور بوده تاحاال پسندیدین؟
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، احتماال حالش از من بدتر نب ود. من از همه جا یی خیی
 .داشتم تو حماقت خودم یم سوختم

 

ون- . گمشو بی  ن ون تا خونت رو نریختم الی   !گمشو بی 

 

این مرد مجاب نمیشد و نیم خواست بشه. حرف منو گوش 
به  نیم کرد چون گوشش رو پر کرده بودند. از کجا ضن

خییل ها مخالف این ازدواج بودن... حبی  خورده بودم؟! 
 .مدهخانوا

ا گذشته بودم و حاال ن  ....من بخاطرش از خییل چی 

 

لنگ لنگون بهش نزدیک شدم ویل قبل از اینکه حرقن بزنم، 
ن آراییسر برخورد کردم و با  محکم تو صورتم کوبید و به می 
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ن شدم. آینه ن آینه، پخش زمی  ی عروس تو شب شکسیی
عرویس یم شکست؛ شگون نداشت و من احتماال نحس 

 .ل میشدمترین عروس سا

 

م پر نشده، ناکام داشتم از پا تو حجله نذاشته، شناسنامه
ِ مهرداد یم رفتم

ی
 .زندگ

د و اسباب و وسایل اتاق رو در هم یم کوبید ن  .فریاد می 

از درد به خودم پیچیدم و مهرداد شاغم نیومد. به سمت  
کمد رفت و چندتا تیکه لباس رو نعشم پرت کرد و فریادش 

 .نه رو لرزوندچهارستون من و خو 

 

ستوین میخوای برو... لیاقتت - بپوش و گمشو... هر قیی
 ...ی من. گمشوهمون سگدوین های اطرافته نه خونه

 

از درد توان تکون خوردن نداشتم و کل تنم یم سوخت. نیم 
دونستم کجاهاش درد داشت چون خودم همون رنجی بودم  

 .که از یه غصه به جا یم موند
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ن د هن باز یم کرد و من رو یم بلعید. گ دلم میخواست زمی 
 :فکرش رو یم کرد ته اون عشق به اینجا برسه؟! ناله کردم

 

 ...دارم میگم من یی گناهم، تورو خدا-

 

ن کفشش به پهلوم کوبید و دادم هوا رفت. تا این  با نوک تی 
به زد  حد از من متنفر بود؟! دوباره و سه باره به پهلوم ضن

 .و من پاش رو گرفتم

 

م از درد! مگه - نزن یی رحم... نزن یی انصاف، دارم یم می 
 !من گنایه کردم؟! بخدا خیی ندارم. ندارم مهرداد
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پاش رو پس کشید و با لگد کل وسیله های شکسته ی اتاق 
 .رو به گوشه و کنار زد و تا چهارچوب در رفت ویل ایستاد

 :به سمتم برنگشت ویل صدای خش دارش رو شنیدم

 

خودت یا مادر و پدرت رو تو صد فرسجن خونه و محل  -
! گورت رو گم کن.   ن کارم ببینم، بهتون رحم نیم کنم الی 

ی تخیلیت رو نبینم. حالم ازت به گمشو و بذار اون قیافه
 !هم میخوره

 

 .رفت و من به گریه افتادم

جلوی اون نیم خواستم اشک بریزم ویل خییل درد داشتم. 
رگ بودم. عشق زندگیم با کتک و روچ و جسیم رو به م
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بددهبن و تهمت ولم یم کرد؟! امشب؟! برام قابل هضم 
 ...نبود

خدایا نیم تونستم باهاش کنار بیام. نیم تونستم. چرا 
اینجوری شد؟! گ زندگیم رو خراب کرد؟! گ همای 

 !سعادت زندگیم رو یم دزدید؟! شیدا؟

بش مثل تو قصه های ترسناک، دوست صمییم خودم مسب
 !بود؟! خواهرش؟! مادرش؟

 

 .خانواده ی خودم که محال بود اینکار رو بکنند

ن  با درد از جا بلند شدم و ضعف کردم... دوباره پخش زمی 
شدم ویل مهرداد من رو نیم خواست و دیگه وجودم تو این 

یه ن ... وسایِل جهی   ...مآشیونه درست نبود. تخت لعنبی

باس خواب حریر سفید لن هام... لوازم آراییسر و... او لباس
 که از کمد آویزون بود، دردم رو صد چندان یم

ی
 .کردرنیک

 

من تاب نیم آوردم. وارد شویس اتاق شدم و چند مشت 
آب به صورتم زدم و اون آرایش مسخره رو تا جایی که 

 تونستم پاک کردم ویل هنوز لبام شخ و کبود بود و دور

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...چشمام سیاه

ه تو موهام جولون هنوز موهام پر از ژل  و تافت بود و کیل گی 
ون آوردم و به دیوار کوبیدم  .یم داد ویل تاج رو بی 

تحمل دیدن خودم رو نداشتم... از تصویر خیس خودم تو 
آینه متنفر بودم. من اون خال رو داشتم؟! هیچوقت 

 .ودیم... حبی مادرم نگفته بودش حرقن نزده بدرباره

 

سینم مشت کوبیدم تا راه نفسم به قلبم چنگ انداختم و به 
باز بشه.. زیپ لباسم رو باز کردم و لخت و عور وسط 

 .حموم ایستادم

 

؟! زودتر گورت رو گم کن. - ن زندگیم رو به گه کشیدی... الی 
 
ی

خودت واسه مهمون ها توضیح میدی که عروس با هرزگ
 !هاش باعث کنسل شدنش شده

 

م و یه حرفش رمقم رو گرفت.. تیغ رو جلوی وان دید
ون کشیدم تا خواستم روی مچ دستم بکشم، دونه ش رو بی 

ب باز شد و  ...در با ضن
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با دیدن من و تییعن که سیع داشتم با جسارت رو رگم بکشم، 
 .ایستاد و با همون حس تحقی  تو نگاهش براندازم کرد

انگار نه انگار این مرد یه روزی کنار گوشم چه نجواهای 
گفت. حاال یه جوری نگام یم کرد انگار   عاشقانه ای یم

 .هیچوقت عاشقم نبوده
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، ییک یه دونه -
ی

اینجا رو باش، جوجه ی نق نقوی همیشیک
ی زرگر، میخواد خودشو بکشه... معطل چی ی خانواده

؟! منم قول میدم اخبار کثافت کاریات و جنازه ت رو هسبی
 باهم بندازم وسط پیست رقص... همه منتظر عروسن! 

 ...ظر تومنت

 

یه عاشق نیم تونست تا این اندازه از معشوقش متنفر بشه 
و داشتم به عشقش شک یم کردم. کل وجودم پر از نفرت 
بود. یم خواستم تیغ رو روی رگم بکشم و به زندگیم پایان 
بدم ویل مهرداد چشم گرفت و از در حموم خارج شد. حبی 

 .تن لختم براش تحریک کننده نبود

برهنگیم وسوسه نمیشد تا من رو ول نکنه من حبی با وجود 
 ...دیگه چی داشتم؟! هیجی 

 

ون شنیدم و دستام از توان افتاد. تیغ کف  صداش رو از بی 
ن افتاد و من با کمک روشویی خودم رو نگه داشتم  .زمی 
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ون نمیخوام زیر سققن نفس بکشم که یه - زودتر برو بی 
... گمش ن  !وحرومزاده ی هرزه زیرشه! گمشو الی 

 

در اتاق رو به هم کوبید و من پام رو از روی لباس عروس 
نیمه خیس برداشتم و پا برهنه وارد اتاق شدم. کل اتاق زیر 
دردهای من پر شده بود. یه گوشه از ملحفه به شمع های 
روشن گرفته بود و داشت میسوخت و بوی سوخت پارچه 
تو هوا پخش بود. روبروی کمد ایستادم و یه دست لباس 

 .پوشیدم که نیم دونستم چی بود

 .اینجا دیگه جای من نبود

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

م انداختم و یه قدم فاصله  شال رو روی موهای آشفته
 .گرفتم

دم و شم به شدت گیج یم رفت ویل صدای قدم  ن لنگ می 
ی های عصبی مهرداد رو تو سالن یم شنیدم. کتش گوشه

بود که  اتاق بود و من ازش چشم گرفتم. اونقدر حالم بد 
 ..مغزم کار نیم کرد من نیم دونستم باید چیکار کنم

گفتم؟! باید بدون اینکه به کیس خیی بدم باید به خانوادم یم
 !یم رفتم و پشت شم رو هم نگاه نمیکردم؟

 هیچ تصمییم نداشتم نیم تونستم هیچ فکری 
ً
من واقعا

م فقط یم دونستم که باید  بکنم و یه تصمیم درست بگی 
دتر از این خونه برم چون دیگه تحمل تحقی  شدن هرچه زو 

 .رو نداشتم مخصوصا اینکه من واقعا هیچ گنایه نداشتم

 

مهرداد داشت در حق من بد یم کرد.. حداقل از این بابت 
ن اتفاقی یم افتاد.. بغض  ن بودم که نباید این شب چنی  مطمی 
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مثل یک دیو تو حنجرم نشسته بود و اجازه نیم داد نفس 
 ..بکشم

 که سالها براش تالش کرده 
ی

باید این خونه رویایی و این زندگ
 .بودم رو ترک یم کردم

 

دلم به حال خودم نه به حال خانوادم میسوخت که االن با 
ن من و مهرداد بودن  ..هزار امید و آرزو تو تاالر منتظر رفیی

گ این وسط گناهکار بود من یا مهرداد؟! دلم نیم خواست 
ی فکر کنم ن  ...به چی 

 

حبی به خودم تو آینه نگاه انداختم شال رو محکم دور گردنم 
 .پیچیدم و از اتاق خارج شدم

ن لحظه  مهردادم داشت سیگار میکشید و من تا همی 
 !نمیدونستم که مهرداد سیگاری بود

حاال من هیچ حقی نداشتم تا حبی از این کار منعش کنم... 
ش بودم نه نامزدش نه زنش  !دیگه نه دوست دخیی
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 .انگار دنیا به آخر رسیده بود

با خروج من از اتاق هم به سمتم نچرخید و پک های محکم 
 .تری به سیگار زد

نه گویسر داشتم و نه برام مهم بود. چند گام به سمتش 
برداشتم پشت به من و رو به پنجره ایستاده بود.. عضالت 

اهن سفیدش رو یم دیدم و دلم ورزیده ش رو از پشت پی 
 .رفتضعف یم 

چقدر خودم و مهرداد رو در این حالت تصور کرده بودم و 
چقدر دلم بوسه و بغل یم خواست از مردی که بینهایت 

 .دوستش داشتم
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ل هق هق و نفس های بریده م گریه نیم کردم ویل کنیی
های دست خودم نبود و نمیشد بیشیی از این ادای آدم

ومند رو درآورد. من ییک یه دونه  !ی زرگر بودمی خانوادهنی 

در ناز و نعمت بزرگ شده بودم و حاال این یی توجیه و 
 .رفتارهای بِد مهرداد روی قلبم سنگیبن یم کرد

واقعا تموم شده بود؟! مهرداد واقعا قصد ول کردن و به 
هم زدن عرویس رو داشت؟! باید به خانوادم چی یم گفتم 

 دونم واقعا و چجوری بازگو یم کردم که یه خال که نیم
 !وجود داشت یا نه، باعث این رسوایی بود؟

 

مبل وسط رو رد کردم و با ییک دومیی فاصله ایستادم. هنوز 
ی چشمام صورتم خیس بود و شم درد یم کرد. انگار حدقه

قصد پاره شدن داشت و از شدت دردش چشمام باز 
 .نمیشد
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 !مهرداد؟-

 

یگارش زد. اما به سمتم نچرخید و پک عمیق تری به س
دودش رو به سمت پنجره فوت کرد. صدام گرفته بود و یم 

 .لرزید

 

 ...مهرداد؟! تورو خدا-

 

اینبار به سمتم چرخید و نگاه غضبناکش رو بهم دوخت. 
د ن  نمی 

 .انگار مهر سکوت به لبش زده بود که حرقن

یم ترسیدم ویل این تالش آخرم بود. خدایا من دوسش 
 !رسوایی یم ترسیدم داشتم... من از طرد شدن و 

 

 !باید چیکار کنم؟! چجوری ثابت کنم که من یی گناهم؟-

 

 .پوزخند زد که جیگر من رو سوزوند
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اون خال بهم ثابت کرد. از من گذشت ویل جمع کردن -
 ...رسوایی من و خانوادم هم با توئه

 

ن دندون گرفتم. من توان  ن انداختم و لبم رو بی  شم رو پایی 
دم رو نداشتم و چجوری باید به این همه دفاع کردن از خو 

آدم حایل یم کردم که جریان از چه قرار بود! من توان قانع  
کردن یه نفر که ادعای عاشقی داشت هم نداشتم پس 

ن بودم که هیچکس حرفم رو باور نمیکرد  .مطمی 

فهمید و قبولم داشت، ی من رو یمکیس که حرفهای نگفته
ن کیس بود که طردم یم  !د... به ناحقکر اولی 

د. چه  ن میگفت به پایِک من شک نداره و حاال تهمت ناپایک می 
 !جوین داشتم

 

 ...تورو خدا نکن مهرداد! قسم میخورم-

 

م رو تموم کنم. به سمتم حمله کرد و باز صیی نکرد تا جمله
هم بازوی دردناکم رو به دست گرفت و کشید. صدای 

 .فریادش تنم رو یم لرزوند
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... بسه... من تحمل شنیدم مزخرفاتت رو زر مفت نزن-

ن  . هرچی باید یم فهمیدم رو فهمیدم. با همی  ن ندارم الی 
ی داغون برمیگردی تاالر و هم به خانوادت و هم به قیافه
ی مهمون ها، حایل یم کبن چیشده... اگه هم تو همه

 !نمیتوین من یم تونم

 

ون کرد.  ن یه قرون پول از خونه بی  غرور  من رو بدون داشیی
 .و شخصیتم رو زیر پاهاش له کردم و جلوش زانو زدم

 .م هوا رفتپاش رو گرفتم و صدای گریه و ناله

 

ونم کبن و برات -  از خونه بی 
مهرداد من زنتم، چطور یم توین
 !مهم نباشه که چی به شم میاد؟

 

ویل با پا بهم لگد زد و روی آسفالت شد و خیس خیابون 
گرفت و رد دستم رو از شلوارش پاک    افتادم.. یه گام فاصله

کرد. دلم شکست، خورد شدم ویل باز به سمتش رفتم اما 
 .مهرداد خودش رو کنار کشید
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! گورت - ن برام مهم نیست قراره چی به شت بیاد، گمشو الی 
رو گم کن. دیگه نه خودت و نه آبروت برام مهم نیست 

تونم  وقبی اینجوری شم کاله میذاری! نهایت کاری که یم
درحقت بکنم اینه که نیام و تو تاالر هوار نکشم چه کثافبی 

 !هسبی 

 

این رو گفت و رفت. در رو به هم کوبید و من از جا بلند 
شدم. دیگه غروری برام نمونده بود. به در کوبیدم و دست 

 .به التماس برداشتم

 

مهردااااد؟! ازت خواهش یم کنم، التماستو یم کنم اینکارو -
... به جون مامانم من کاری نکردم. من گنایه باهام نکبن 

 .ندارم
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جای جای تنم از این اتفاق میسوخت و من اونقدر مبهوت 
ایط من باید  بودم که راه به جایی نداشتم. اصال ییک در شر

 !کرد؟چیکار یم

من به همه چی فکر کرده بودم اال این اتفاِق واقعا 
 ...وحشتناک

 .یه فاجعه بود

 

 و تند و یی وقفه اشک
ن ام دیگه از من اجازه نیم گرفیی

باریدم. آسمون غرش کرد و همه جا رو روشن کرد و یم یم
وع میشد. تازه دیر کرده  دونستم تا دقایقی دیگه بارون شر

ن گل کاری شدهبود!  ی مهرداد، دردم رو صد چندان ماشی 
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کرد. حاال اهمیبی نداشت که چند نفر من رو تو این یم
 .یم دیدندحالت 

 

دم و از  ن ن بلند شدم. داد می  به در کوبیدم و به زور از زمی 
ایط من رو تو خیابون ول  مهرداد یم خواستم با این شر

 ...نکنه

لباسام اصال مناسب یه فصل شد و یه شب باروین نبود و 
 .وضعیت صورت و موهام حتما خییل ناجور بود

 

من کجا  مهرداد؟! منو اینجوری تو خیابون ولم نکن.. -
، تورو خدا  ن برم؟! االن همه تو تاالر منتظر من و تو هسیی

 .بذار حرف بزنیم

 

ویل هیچ صدایی از اون سوی در و دیوار به گوشم نیم 
 .رسید

د و من از ترس  ن ن از پشت شم بوق های یی در یی می  یه ماشی 
و وحشت به رعشه افتادم. دستام دیگه جون نداشت. به 

ن چرخیدم و با  دیدن یه پرس جوون بیشیی سمت ماشی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ترسیدم. خودم رو بغل زدم و از در فاصله گرفتم و درست 
ن  ن مهرداد ایستادم. همه ی وسایلم تو همی  کنار ماشی 
ن بود و من حبی یه هزارتومن پول نداشتم تا به  ماشی 

 .سالمت به خونه برسم

به فرض که رسیدم، کیس خونه نبود و من هم کلید نداشتم. 
ترین آدم دنیا بودم. مدام من واقعا بیچاره موبایلم نبود و 

د و من نمیخواستم بشنوم ن  .اون مزاحم حرف می 

 

ون؟! به نظر میاد یه - ببینم دوست پرست پرتت کرده بی 
 !عروس فراری بایسر 
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ن پیاده شد و من از پشت شیشه ی این رو گفت و از ماشی 
ن دیدمش، اونقدر ترسیدم که یی اراده پا ب ه فرار  ماشی 

وع به دویدن کردم  .گذاشتم و از پیاده روی مخالفش شر

ن و زمان لعنت فرستادم و از این بخت بد  به خودم و زمی 
شکوه کردم. حقم نبود این بال به شم بیاد و مهردادی که 

 !اونقدر عاشقش بودم این بال رو شم بیاره

 !باید چیکار یم کردم و کجا یم رفتم؟

 

که دیگه نفسم در نمیومد. خودم رو اونقدر تند یم دویدم  
تو خیابون اصیل انداختم و یه ماشیبن با شعت از کنارم رد 
شد و من خودم رو عقب کشیدم که اگر اینکار رو نیم کردم، 
ن میشدم  حتما حاال بعد از ده تا معلق زدن تو هوا؛ پخش زمی 

 .و بدون شک یم مردم
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م  و شزنش ای کاش یم مردم و هیچوقت برنیم گشتم تا شر
رو تو نگاه خانوادم ببینم. من برای به دست آوردن مهرداد 

 ...هرکاری که تونستم کرده بودم و حاال

 !با چه رویی باید به خونه بریم گشتم؟

ن و آدم ها رو پشت ش  ون خیابون و ماشی  شگشته و حی 
م، جلو یم  میذاشتم و بدون اینکه بدونم کجام و کجا می 

 .رفتم و اشک یم ریختم

وع شده بود و هر لحظه شدید تر میشد و کل  بارون شر
 .هیکلم خیس آب بود

ن های خیس برام  متلک ها، تنه زدن و برخوردم به ماشی 
مهم نبود و فقط یم خواستم از این شهر لعنبی دور بشم.  
ن ویل حبی شیدا حاال تو تاالر بود  کاش یه جایی بود برای رفیی

م و عمال هیچکس رو نداشتم تا بهش پناه  .بیی

گوشه ی خیابون ایستادم و به نفس نفس زدن افتادم. 
اونقدر شدت بارون شدید بود که چشمام باز نمیشد و 
 .قطرات درشت بارون مثل شالق تو صورتم کوبیده میشد

 :فقط یه کلمه به خدا گفتم
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 !چرا؟-

 

 .و جوایی نگرفتم. من چقدر بیچاره بودم

ه بودن تا از بارون ش زیر سقف یه خونه ایستادیه زن و بچه
م و به ییک  در امان باشن. میتونستم ازش تلفتش رو بگی 

 .زنگ بزنم

ن گوشه  ن فکر جلو رفتم ویل همون لحظه یه ماشی  با همی 
بچه با عجله به سمتش  خیابون پارک کرد و اون زن و دخیی

ن و سوار شدن  .رفیی

 ...من موندم و یه کوه عظیم درد و خیابوین شلوغ

 

ن با ش  عت رد شد و آب جمع شده تو خیابون، تو یه ماشی 
 .صورتم پاشید و دیگه تاب نیاوردم

جیغ زدم و تو پیاده رو زانو زدم. هیچکس به دادم نرسید 
ی وسط بارون کمک  چون هیچکس به یه دیوونه ی زنجی 

 .نیم کرد

 !باید خودم رو لعنت یم کردم یا مهرداد لعنبی رو؟
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 ...دلم بدجور شکسته بود. خییل

 ...تاریک تاریک بود و من تک و تنها و دل  شکستههوا 

 

ن کنارم پارک کرد و صداش رو شنیدم  .یه ماشی 

 

چی شده خانوم گل؟! دوست پرست نیومده ش قرار؟! بیا -
ن تا برسونمت ن تو ماشی   !بشی 
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ش بلند کردم و دیدمش... یه پرس جوون بود با تیپ 
ن شایس بلند و گرون قیمت و یه نگاه فوق  مشیک... یه ماشی 

ا اما لحنش رو دوست نداشتم  .العاده گی 

 

ه ش بلند شدم و سمت مخالفش به راه از زیر نگاه خی 
افتادم. داشتم از شما یم لرزیدم و دندونام به شدت به هم 

های گوشه ی برخورد یم کرد. یه مرد داشت سطل آشغال
شدم.  خیابون رو خایل یم کرد و من با فاصله از کنارش رد 
 .حداقل نباید از چاه درمیومدم و تو چاله یم افتادم

 

باز صدای همون پرس رو شنیدم که با نفس نفس زدن 
د ن  .دنبالم میومد و حرف می 

 

 ...یه صیی کن-
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و درست کنارم قرار گرفت و شعت قدم هاش رو با من 
 .هماهنگ کرد

 

، دست از شم بردار-  ...اشتباه گرفبی

 

چ دستم رو گرفت. با ترس پسش زدم ویل متقاعد نشد و م
اما با سماجت جلوم پیچید و سد راهم شد. نفسم راه خروج 

 .پیدا نکرد و تو سینم حبس شد

 

ی ندیدم. ناخواسته  ن به دو طرفم زل زدم ویل جز دیوار چی 
وارد یه کوچه شده بودم و حاال فقط من بودم و اون پرس و 

خیس و سکویی که فقط با صدای الستیک روی آسفالت 
 .قطرات درشت بارون رو آسفالت، شکسته میشد

عقب رفتم و کمرم به دیوار برخورد کرد و با نیشخند پیش 
 .اومد

 

 :خودم رو بغل زدم و وحشت زده گفتم
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م. برو و دست از - خ خونه ی من همینجاست... جایی نمی 
 ...شم بردار

 

پوزخندی کج به لب آورد و جلو اومد. میخواستم جیغ و 
کنم ویل قبل از اینکه بجنبم، دست رو دهنم گذاشت داد  

 .و قلبم به گلوم هجوم آورد

 

! سیع نکن به - کاریت ندارم، میدونم اهل این اطراف نیسبی
... حاال مثل بچه

ی
 ...ی آدم دنبالم میای وگرنهمن دروغ بیک

 

یی اراده به چشماش زل زدم. چه چشمای جذایی داشت. 
ون سیع کردم محو چشماش نشم و خو  دم رو از چنگالش بی 

بکشم ویل باز خندید. لرزی که تنم افتاده بود از شما نبود. 
من یم ترسیدم. یه مرد و یه کوچه ی خلوت و پیشنهاد 

 ...وحشتناکش

 

 !ت... یه جای امندنبال من میای، منم یم رسونمت خونه-
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بهش اعتماد نداشتم. معلوم نبود چی تو شش یم چرخید و 
 !؟چه هدقن داشت

دستش رو برداشت و من با ناامیدی به دور و اطرافم نگاه  
کردم. این قسمت کوچه تاریک بود و آب از ش و روم 

 .باریدیم

 

س من اونقدرام بد نیستم. - داری میلرزی از شما... نیی
 .مطمئنم از هم صحببی با من خوشت میاد
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و صورتش رو پیش آورد و من با مشت به سینش کوبیدم 
برای یه لحظه عقب رفت و موهای خیسش رو عقب زد. 

 .انگار راه نفسم باز شد که به شفه افتادم

اون یی خیال و کامال ریلکس با یه گام فاصله از من ایستاد و  
هن مردونه مشیک تنش بود که  ون آورد. یه پی  کتش رو بی 

 .ش چسبیده بودبه عضالت باالتنه

 

ت برام عجیبه... با این همثل موش آب کشیده شدیم، قیاف-
ت و ی خنک و موهاش و شکل و لباسای تابستونه

 ...صورتت

 

ن شفه گفتم  :اجازه ی تکمیل حرفش رو ندادم و بی 

 

 !فکر... نکنم... به شما... مربوط بشه-
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و با همون حس منقن و ترس ازش فاصله گرفتم ویل صداش 
 .رو باال برد

 

؟! با این حال و روز به ده - دقیقه نرسیده خوراک  دخیی
، بیا من یم رسونمت. زود باش  !گرگای خیابون مییسر

 

یم دونستم اگه از دست این ییک هم فرار یم کردم گی  نفر 
بعدی یم افتادم و من هیچ راه فراری نداشتم. چون نه پویل 
داشتم و نه یم دونستم کجام و نه امیدی به برگشت به 

خودم رو خایل  خونه داشتم. فقط یم خواستم یه جوری 
 .کنم

ایستادم اما به سمتش نچرخیدم. پیش اومد و بافاصله از 
 .من ایستاد

 

دن خودت دست هر - دوتا راه داری، یا اعتماد به من یا سیی
الشخوری، زود تصمیمت رو بگی  چون این بارون بدجور 

 !رو اعصابمه
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با تردید و تاخی  به سمتش چرخیدم و دیدمش. جذاب بود، 
 !کم عجیبخوشتیپ و ی

 از قهوه
ی

ش های ریز شدهای داشت و چشمموهاش ته رنیک
داد رنگشون رو تشخیص بدم. یه ته ریش اجازه نیم

ی که صورتش رو مییل  .دادتر نشون یمردونهممیی

کرد و معلوم بود خییل  قطرات بارون از کل صورتش چکه یم
 .کالفه شده

 

؟! وقت ت- م کبن ن  ...نگهمیای یا میخوای واییس و آنالی 
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 .ای نبوددو دل بودم. نیم تونستم اعتماد کنم ویل چاره

 :لب گزیدم و با ش فرو افتاده گفتم

 

م و - م میشه یکم پول بهم قرض بدی؟! ش شمارتو میگی 
 !بهت برمیگردونم. قول میدم

 

یه تای ابروش باال پرید و با پوزخند به انتهای کوچه نگاه  
و از شدت بارون هم کم نشده  کرد. واقعا هیچکس نبود 

 .بود

 .جلوتر اومد و ابروهاش به جنگ هم افتادن

 

م شبیه احمقاست؟! چرا باید بهت اعتماد کنم وقبی قیافه-
 !به من اعتماد نداری؟
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حبی نیم دونستم ساعت چند بود ویل حتما تا االن خانوادم 
حسایی نگرانم شده بودن و نیم دونم مهرداد قرار بود چی 

 ...ن بگه و چجوری این رسوایی رو جمع کنهبهشو 

 !ی منههرچند گفته بود این هم وظیفه

باور نیم کردم من تو موقعیت بودم و هنوز انگار داغ بودم 
 .و نیم فهمیدم

 

نگاهش رو با کنجکاوی رو صورتم چرخ داد و من به گریه 
ل کنم  .افتادم. نیم دونستم چرا ویل نتونستم خودم رو کنیی

 

هش یم کنم فقط پنجاه تومن پول بهم بدین که آقا خوا-
گر بتونم برگردم خونه، خواهش یم کنم... من دزد و غارت

نیستم، تو موقعیت بدی قرار گرفتم و فقط به پول احتیاج 
 !دارم. باید برم خونه... خانوادم نگرانم میشن
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م شوکه سکوت کرد و من انگشت های کرخت و کبود شده
و انگار دوتا گوش شنوا پیدا کرده باشم  رو تو هم قالب کردم 

 :گفتم

 

 ...بخدا من پولتونو برمیگردونم ویل االن احتیاج دارم-
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ش زد و هویم کشید. ی تفکر، دسبی به چونهبه نشونه
قرار و شمازده ایستاده بودم و به او نگاه یم کردم که یی 

 .آوردهای متفکر رو دریمهمچنان ادای آدم

هنش رو فرو داد و من از روی سیبک گلوش دیدم. بزاق د
 و معطل کردنم حسایی از 

انگار سیع داشت با وقت کیسر
ه  .بیچارگیم لذت بیی

برای من که فرقی نیم کرد اول و آخر باید از ییک کمک یم  
 داشت؟

ی
 !گرفتم و چرا او نه...! مگه باهام پدرکشتیک

 ...یم تونست کمکم کنه

 

رو کردم و یم تونم کمک کنم  خییل خب! باشه من فکرام-
 ...ویل نه اونجوری که گفبی 

 

ی آخ خدایا... این مرد به هیچ عنوان نیم تونست یه فرشته
ی عذاب بود. دندونام از نجات باشه... بیشیی یه ملکه
 .شدت شما به هم برخورد میکرد
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چجوری؟! تورو خدا اذیتم نکن... من فقط باید برگردم -
بده تو که به نظر میاد خییل پولدار خونه. بهم یکم پول 

 !بایسر 

 

از این حرفم شوکه شد. باز قطرات بارون رو کنار زد و بازوم 
 .رو گرفت و حرص و خشمش رو تو صداش ریخت

 

؟! مگه به تو ربط داره  - پس واسه جیب من کیسه دوخبی
؟  !که من پولدارم یا فقی 

 

کنم حرفم رو بد برداشت کرده بود و من نیم تونستم صیی  
 !تا بهش حایل کنم. لعنت به من و مهرداد و این شب لعنبی 

 

بهم دست نزن... کمک نکن. باشه نخواستم اون پنجاه -
 !تومنت رو بذار جلو آینه
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پسش زدم و با شعت از کنارش دور شدم ویل صداش رو 
باال برد و همزمان تو صدای رعدو برق شدید گم شد و کوچه 

 .به روشنایی روز دراومد

 

 .صیی کن-

 

ویل من جیغ زدم و دستم رو روی گوشم گذاشتم. وقبی با 
نفس نفس و وحشت چشم باز کردم باز روبروم بود و با یه 

وزمندانه نگام یم کرد. خییل مالیم و یی تنش  قیافه ی پی 
 :گفت

 

بهت کمک میکنم ویل نه با پول... اگه خیال میکبن اعتماد  -
به من اعتماد کن.  کردن به یه دخیی فراری راحته پس تو 

ن من، بذار هرکجا میخوای برسونمت.  ن تو ماشی  بشی 
ن   !همی 
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م باید  موقعیتم جوری نبود که بتونم تصمیم درسبی بگی 
 .خییل زود خودم رو به خونه یم رسوندم

فقط ش تکون دادم و با رضایت هویم گفت و کنار کشید. 
 :دستش رو به سمت ابتدای کوچه گرفت و گفت

 

 ...از این طرف-
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خودش تکون نخورد ویل من باالجبار به راه افتادم. قیافه و 
تیپ و ظاهرم حداقل حاال جوری نبود که خیال کنم قصد 

 ...داشت بهم دست درازی کنه

ن قصدی داشت، اینجوری برخورد نیم کرد.  درثاین اگه چنی 
ن باشم و به اینکه صحیح و سالم به  میخواستم خوشبی 

 .م، باور داشته باشمخونه یم رسید

ه زده ی گلوم رو فرو دادم اون مردی که حبی بغض چنیی
 .اسمش رو نیم دونستم کنارم به راه افتاد

د و گوشه ی خیابون چشمک زد.  ریموت ماشینش رو فرسر
اون چندنفری که من و اون مرد رو یم دیدن با تعجب 
ن بودم  بهمون نگاه یم کردن چون خیس آب بودیم و مطمی 

ین اتفاقی بود که یم تونست شم بیادیه شم  کمیی
ی

 .اخوردگ

پشت فرمون نشست و من در عقب رو باز کردم ویل خییل 
 :خونرسد گفت

 

ن جلو... من رانندت نیستم پرنسس-  !بشی 
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از این لفظ حرصم گرفت. یا شاید خنده... من واقعا حال 
خودم رو درک نیم کردم. با تردید در رو بستم و جلو 

ن "کمربندت رو ببند"  نشستم. اصال  مهلت نداد و با گفیی
 .استارت زد و من کمربندم رو بستم

ش رو روی هردومون تنظیم  بخاری رو روشن کرد و درجه
 :کرد و هوف کشان گفت

 

.. توقع یه بارون سیل آسا نداشتم. خیس آب شدم-  .لعنبی

 

" ویل  خییل دلم میخواست بگم "مجبور نبودی دنبالم کبن
 یم کرد و این یی انصاقن حرقن نزدم. داش

ی
ت بهم لطف بزرگ

 .بود که اینجوری حرف بزنم

 

 !خونتون کجاست؟-

 

حاال که آدرس رو میخواست ترسیدم. باید آدرس خونمون 
 !رو بهش یم گفتم؟
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 جوایی ندادم به سمتم نیم نگایه 
وارد خیابون شد و وقبی

ب گرفت. خییل دلم گرفته بود...  انداخت و روی فرمون ضن
... حال و هوای دل من از ای ن آسمون و هوای گرفته بیشیی

 !هم ابری بود و باروین 

دلم نمیخواست حال ناخوشم رو در معرض دید بذارم ویل 
مگه میشد؟! بلند به گریه افتادم و صدام از صدای برخورد 
ن باالتر رفت. اون مرد هیجی نگفت و  بارون به سقف ماشی 

 .به رانندگیش ادامه داد

 ...ود. خرابحالم خراب ب
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تا ساعبی طول و عرض خیابون ها رو گز کرد و من حبی دلم 
 .نمیخواست تا تصویر دنیای خیس پشت شیشه رو ببینم

ون یم  تو سکوت خودم اشک یم ریختم و از درون و بی 
 .سوختم اما یم دونستم انگشتام یخ کرده بود

 

ن -  !برو پایی 

 

ون با ابن حرف کامال دستوری، انگار  وت بی  از عالم هیی
ن خفه، به سمتش چرخیدم  .پریدم و با یه هی 

متوجه شد که تمام مدت حواسم به اون نبود و منو 
ترسونده بود. خودم رو جمع و جور کردم و به شیشه زل 
ون و از پشت قطرات باروین که واسه سقوط  زدم. اون بی 
کردن از هم پییسر یم گرفتند، هیجی مشخص نبود. تاریک 
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و من هم اونقدر گریه کرده بودم که چشام تار یم دید. بود 
 .چندین بار پلک زدم که باز به حرف اومد

 

 !ی منهخونه-

 

یهو انگار یه آب شد رو شم خایل شد و شوکه شدم. خونه 
 !ی اون؟

ل نشده به سمتش چرخیدم که پوزخند زد و  با وحشبی کنیی
ون رو  ن پیاده شد. تازه تونستم اون بی  ببینم. یه  از ماشی 

ن زیر   دورتر پارک شده بود و زمی 
ن سفید چند میی ماشی 

ن هجوم  پاهاش چمن کاری شده بود. باد شد به داخل ماشی 
 .آورد و لباس های نمدارم شما رو به جونم انداخت

من اینجا چی میخواستم؟! انگار دچار یه فرامویسر کوتاه 
اینجا   مدت شده بودم و حبی یادم نمیومد این مرد گ بود و 

 !کجا بود

ن رو دور زد. در سمت من رو که باز کرد  در رو بست و ماشی 
 .تهاجیم خودم رو عقب کشیدم
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ی خونه- ؟! اینجا کجاست؟! قرار بود منو بیی م تو گ هسبی
 ...نه اینجا

 

دست دراز کرد و یی پروا و بدون ذره ای انعطاف، بازوم رو  
 .گرفت و کشید

ون اومدم و کمرم ن بی  ی آهنیش  رو محکم به بدنه از ماشی 
ه به نظر یم  کوبید. اخماش بشدت در هم بود و نگاهش تی 

 .رسید

مون رو این چه مصیببی بود که تمویم نداشت؟! دلم خونه
 .میخواست

 

ی مرصف کردی؟! یا نکنه - ن ی هسبی یا چی  ن دیوونه ای چی 
 !بر احمق؟ست و تو هم یه جیبهمه چی یه نقشه

 

ن یم  کرد ویل حاال فرصبی نداشتم و باز داشت بهم توهی 
حالم جوری نبود که بتونم جوابش رو بدم. بازوم بشدت 

ده میشد ن پنجه هاش فرسر  .بی 
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 !ت؟چرا منو آوردی خونه-

 

 !ت بهم الهام نشده بودچون آدرس خونه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حرفش منطقی بود ویل بازم دلیل نمیشد تا منو به خونش 
 ...بیاره
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که انگار فرامویسر گرفته بودم چون اونقدر شدرگم بودم  
ِ گریون و احمق من باشم. با فشار 

ن باور نیم کردم این الی 
دستش، همراهش کشیده میشدم و ترس ناخواسته تو 
ن راه با سماجت ایستادم و   میشد. بی 

وجودم بزرگ و بزرگیی
 :ناالن گفتم

 

ی؟! من... من باید برگردم، نمیخوام - داری منو کجا مییی
 .ماینجا باش

 

ویل اون یی اهمیت باز بازوم رو گرفت و کشید. ساختمون 
سفید رنگ با نورپردازی عجیبش، شبیه به یه قرص بود و 

 ...احتماال صاحبش یه دیِو دو ش

قلبم محکم و یی انعطاف یم کوبید و مغزم دستور یم داد 
 .فرار کن

پاهام رو وادار کردم به ایستادن و چندبار زور زد تا من رو از 
ا بکنه اما نتونست و با خشم به سمتم چرخید و صداش ج

 .باال رفت
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تر امکان نداره، میخوای واییس تا با یه از این خیس-
ی؟  بمی 

ی
 !شماخوردگ

 

م یا زنده بمونم. فقط یم دونستم نباید با  برام مهم نبود بمی 
یه مرد غریبه زیر یه سقف یم موندم. درد داشتم... گلو 

 ...ن درددرد... شدرد... بد

 

م رد شده بود و له و لورده انگار یه کامیون از روی جنازه
 .بودم

 

بهم دست نزن. از کجا معلوم خودت برام نقشه نداشته -
؟ ؟! من جیب برم، تو چی هسبی  !بایسر

 

حرقن نزد اما همه ی حجم موهاش رو باال فرستاد و با اخم 
 !غلییطن براندازم کرد. انگار داشت میگفت چه دخیی احمقی 

ی بود که اهمیت داشت. یه گام عقب  ن فکر او آخرین چی 
رفتم و سیع کردم موقعیتم رو بسنجم. یه عمارت به شدت 

های ش به بزرگ بود که نییم از عظمتش، پشت درخت
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ی اطرافش پنهان شده بود. یه حوض بزرگ و فلک کشیده
ن با پالک یه پارکینگ سقف دار یم دیدم و چندتا ماشی 

 ...موقت

ر اینجا خونه نبود، یه موزه یا قرصی گمشده در تاری    خ انگا
 .بود

 

س... هیچ مردی با دیدن قیافه- ی تو تحریک نمیشه. نیی
خودت رو دیدی؟! نکنه فکر کردی آوردمت اینجا که بال 

 !شت بیارم؟

 

ی من تحریک نمیشد؟! یم هیچ مردی با دیدن قیافه
ه نفسم دونستم خییل داغون بودم اما این حرف اعتماد ب

 .رو به صفر رسوند
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باز به سمتم هجوم آورد و اینبار به جای بازوم، موهام رو  
گرفت و درد اجازه نداد ثابت بمونم. دنبالش کشیده شدم 

 !و دست به جیغ و داد برداشتم. این دیگه گ بود؟

 

؟! چی از جونم میخوای؟! - همیشه اینجوری کمک یم کبن
 ... پولت رو نخواستم. بذار برم تو رو  نمیخوام منو برسوین

 ...خدا

 

های باریک و عریض باال برد و ویل یی اهمیت من رو از پله
قبل از اینکه به در بلند و چویی برسیم، باز شد و باهم وارد 
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ی باال یم هایی که از دو سو به طبقهسالن بزرگ شدیم. پله
ای که به یک سالن کوچکیی وصل میشد، رفت و پنج پله

 .قابلم بود و صدای یه زن از سمت چپ شنیدمم

 

 !آقا عادل... چی به روزتون اومده؟-

 

ن  پس اسمش عادل بود؟! خدایا به فریادم برس... یه همچی 
اقن چه نیازی به من داشت؟!  ِ مجلل و اشر

ی
ن زندگ مرد و چنی 

 ...ی داغون و تیپ افتضاحبا اون قیافه

رداد تو پستوی اونقدر این مرد منو شوکه کرده بود که مه
 .ذهنم دفن شد. حاال نیم تونستم عزاداری کنم

به سمت زن چرخیدم. خدمتکار بود و تقریبا پنجاه ساله! تا 
ن کشید. عادل  من رو دید دست رو دهنش گذاشت و هی 

تر از قبل، موهام رو گرفت و فریادش تو سالن اکو عصبی 
 .شد

 

 !به تو مربوط نیست... پس هاتف کجاست؟-
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حشت و نگراین به من نگاه کرد و جواب عادل رو با زن با و 
 .لکنت داد

 

، ای ایشون هم ر ر رف - ن ن نیومدن آقا، ش شما که رفتی 
... این خ خا خانوم کیه آقا؟! م مش  ن  !مشکیل هست؟رفیی

 

 .به جای عادل من جواب زن رو دادم

 

منو دزدیده، تورو خدا کمکم کن... اینجا یه مسلمون پیدا -
 !نمیشه؟

 

یل هنوز حرفم درست از دهنم خارج نشده بود که موهام و
رو ول کرد و جوری تو صورتم کوبید که یه قدم عقب رفتم 
ب انگشتش بشدت درد گرفت  و صورتم کج شد. جای ضن

 .و گوشم زنگ زد

امشب قرار بود تا کجا به اوج بدبخبی برسم؟! صدای سییل 
 .تو فضای سالن پیچید و عادل بلندتر فریاد زد
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ی؟! - نکنه یادت تو چرا وایسادی و از من حساب پس میگی 
رفته فقط یه خدمتکاری! گمشو ش کارت و زنگ بزن به 

 ...هاتف بگو هرگورستوین که هست بیاد اینجا

 

هنوز صورتم رو برنگردونده بودم که گردنم رو گرفت و جیغ 
برد، ها یمای که داشت من رو به سمت پلهزدم. تو لحظه
یدم که با دلهره به سمت چپ دوید. احتماال اون زن رو د

میخواست به همون هاتف زنگ بزنه... اصال هاتف زن بود 
یا مرد؟! داشت واقعا منو یم دزدید؟! چجوری بهش اعتماد  
کردم؟! اصال من اعتماد کردم؟! فقط چاره ای جز قبول 

 ...حرفش نداشتم

 ...امیدوار بودم منو به خونه برسونه اما

 

ن موش آب کشیده  که دزدیدم- ت؟! اون وقبی که عی 
دی دزد نبودم حاال دزدم؟لی خیابون سگ گوشه ن  !رزه می 
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مگه نبود؟! داشت با زور و جیی من رو تو این خراب شده 
د، فریاد یم کشید و نیم دونستم  ن نگه یم داشت. سییل می 

 ...قرار بود چی به روزم بیاره

 

 !اگه کارت دزدیدن نیست پس چیه؟-

 

باالی پله ها ایستاد. نفسم به سخبی باال میومد و مسی  
 .طوالین پله ها خستم کرده بود و بشدت شدم بود
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کمرم رو به دیوار کوبید و تابلویی که باالی شم بود پخش 
ن شد ویل اهمیت نداد و خودش رو بهم چسبوند. از  زمی 

 .برخورد تن درشت و عضالنیش ترسیدم

ن هردو دستم رو با یه دست  مهار کرد و چونم رو محکم بی 
پنجه هاش گرفت. از ش و روش آب و عرق یم چکید و 

 .رسیدآلود به نظر یمنگاهش خون

ن چشم و ابروش، وحشتم رو صدچندان اون فاصله ی کِم بی 
 .کردیم

 

 .دزدیدمت... درست حدس زدی اما به روش خودم-

 

ی ابعادش صداش دورگه بود و خش داشت. ترس با همه
 .وجودم پیچید و لرز کردمتو 

 :عاجزانه نالیدم

 

من.. من... باور کن االن تو خوای؟! چ چی از جونم یم-
اییط نیستم که تو  ...شر
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تر بهم بیشیی چونم رو فشار داد و خودش رو محکم
ن بدن ورزیده ی عادل و دیواِر شد له چسبوند. داشتم بی 

 .میشدم و قلبم دقیقا تو گلوم یم تپید

 .شت گوشم رو کر یم کردکوبشش دا

 

چه حیس داری؟! ها؟! دوست دارم بدونم وقبی قراره -
یس  !امشب تا صبح زیرم جون بدی به چه حایل می 

 

ن پنجه هاش   این رو گفت و فاصله گرفت اما گردنم رو بی 
 .هاش رو شنیدمگرفت و صدای خورد شدِن استخون

االن چی گفت؟! میخواست بهم تجاوز کنه؟! چرا همه ی 
کردم؟! به  های زندگیم رو باید امشب تجربه یمصیبتم

ن چسبوندم اما   ن به زمی  گریه افتادم و پاهام رو برای نرفیی
ن یم خوردم و به راحبی  ن شامیک بود و ناخواسته لی  کف زمی 

 .منو با خودش همراه یم کرد
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توروخدا... تورو جون مادرت نکن... مگه نگفبی هیچکس -
 !با دیدنم تحریک نمیشه؟

 

پوزخند زد و باالخره به مقصد مورد نظرش رسید. در رو باز  
کرد و با خشم به داخل اتاق پرتم کرد. وقت نداشتم اتاق 

ن کنم ویل مجلل بود  .رو آنالی 

ل کردم و پشت شم وارد اتاق  خودم رو برای نیفتادن کنیی
 .شد. در رو قفل کرد و دم عمیقی از هوا گرفت

 

؟! مگه من-  !چه بدی در حقت کردم؟ میخوای چیکار کبن
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ه به نگاه وق زده ی من، دست باال آورد و دو تا از خی 
 .و انگشتاش روی سویم مکث کرد هاش رو باز کرد دکمه

ی سینم با شتاب به جلو پرت میشد و من یه گام قفسه
 !عقب رفتم. واقعا قصد داشت بهم تجاوز کنه؟

 

واسه مبن که هرشبم قیافه و هیکل چندان خویی نداری... -
ین رو انتخاب یم کنم  ین ها، بهیی با یه دخیی میگذره، از بهیی
تا شهوتم رو روشون خایل کنم، تو اصال به چشمم نمیای 

 .اما بدم نمیاد امشبم رو متفاوت برگزار کنم

 

ن دکمه ش رو باز کرد. حاال مکثش رو کنار گذاشت و سومی 
ز الی بازی ش رو ایم تونستم سینه ی ستیی و ورزیده

 .هاش ببینمدکمه
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 ...ترعقب رفتم و عقب

 

ی بلند چسبیدم و اونقدر فاصله گرفتم که به پنجره
دمهام الی حریرش فرو رفت و فانگشت  .رسر

هنش رو با یه حرکت  انگار زبونم بند اومده بود و عادل پی 
ون کشید  .بی 

ن پرتش کرد و چشم از من برنداشت. مثل یه بید  روی زمی 
یم لرزیدم و خودم رو لعنت یم کردم که چرا خیال  تو باد 

کردم میشه به این مرد اعتماد داشت. چرا امیدوار بودم که 
یه جوونمرد پیدا کردم و منو صحیح و سالم به خونه 

 ...برمیگردونه

درحایل که خانوادم تو تاالر دل نگران من بودن و نامزدم 
بدترین معلوم نبود کجا و به چی شگرم بود، داشتم تو 
دم و نزدیک و نزدیک ن تر شدِن موقعیت زندگیم دست و پا می 

د ن  .عادل، به این ترس و وحشتم دامن می 

 

وع  ن بود؟! شب عروسیم، شب شر  من همی 
ی

زندگ
 !خوشبخبی هام به بدبخبی کشیده بشم؟

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 :با یه میی فاصله از من ایستاد و به سخبی لب زدم

 

 ...ن نکن... من-

 

گذاشت و هیش هیش گفتنش   اما انگشتش رو روی لبش
ن  رمقم رو گرفت. زانوهام تا شد ویل قبل از اینکه روی زمی 
ن پنجه هاش اسی  شد و تن لرزونم رو  سقوط کنم، کمرم بی 

 .به خودش چسبوند

د و من دستم رو تو هوا نگه داشتم  ن از بدنش آتیش فواره می 
 .تا به تن لختش برخورد نکنه

فاق بیفته، مهرداد در جون نداشتم اما نمیخواستم این ات
حقم بد کرده بود اما من هنوز هم احمقانه دوسش داشتم 
و خیال یم کردم این سوءتفاهم که برطرف بشه، یم تونم 

 .بازم داشته باشمش

 کنم و به همه ی این روزا بخندیم و با یه تلجن 
ی

باهاش زندگ
 .از کنارش بگذریم

 

 ...توروخدا بذار برم-
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 .و تنم مورمور شد لبش رو به گوشم چسبوند 

 

 ...میذارم ویل بعد از اینکه-

 

ن  به باسنم چنگ انداخت که جیغ زدم. حرفش رو از بی 
 .های کلید شده ادامه داددندون

 

ی دیگه نه؟-  !بعد از اینکه بکارتت رو گرفتم. دخیی
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با مشت به جون سینش افتادم و اون یی تفاوت و بدون 
 .واکنش منو به سمت تخت کشید

 .دم عمیقی گرفت و شش رو تو گردنم فرو برد

 

ین اما فکر کنم تخت گرم کِن خویی - ن  به دل نمی 
ی

بااینکه چنیک
... عطرت با بوی ترس و بارون مخلوط شده و یه  بایسر
ترکیب محرسر ساخته. اسمت هرچی که هست، اگه امشب 
*دن هم  باهام راه نیای، کاری یم کنم تا یکماه واسه شا*یسر

 !درد بکیسر 

 

ون کشید  شاِل نازکم رو که دور گردنم پیچیده بود، با زور بی 
و پوست گردنم رو سایید. به سوزش افتاد و با یی رحیم لب 
 گذاشت و جوری مکید که اشک تو 

ی
روی جای ساییدگ
 .چشمم جمع شد
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ین! پوستت خدادادی اینجوریه یا - اوووفففف، چه شی 
ی مالیدی؟ ن  !چی 

 

م تا روی این داشتم بدبخت میشدم. دلم می خواست بمی 
تخت شاهانه و به دست یه مرد غریبه زن بشم اون هم 

 .درست تو شبی که قرار بود عروس بشم

خدایا کاش همش یه کابوس باشه، بیدار بشم و ببینم فقط 
 کنم

ی
 .یه خواب ترسناکه و بتونم بازم زندگ

موهاش رو گرفتم و کشیدم ویل افاقه نکرد. انگار یه خون 
یان اصیل گردنم همه ی خون تنم آشام بود  و داشت از شر
 .رو یم مکید

 .به گریه افتادم و دست به التماس برداشتم

 

کمک... تورو خدا ییک به دادم برسه! خواهش یم کنم ولم  -
 ...کن. ولم کن عوضن 
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ویل یه تو دهبن محکم بهم زد که همون لحظه جوشش 
ا کف خون رو حس کردم. مانتوم رو تو تنم پاره کرد و ب

 .دست به سینم کوبید که از دردش داد زدم

 

پس خشن دوست داری نه؟! چون بهت هشدار دادم که -
انسان بایسر و بذاری کارم رو بکنم حاال که نمیخوای حرقن 
ن زیرتو   نیست اتفاقا منم خشن یم پسندم. یه جوری که زمی 

ی کوچولو  ...گاز بگی 
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شده بود و هیچکس به  صدای جیغ و فریادم تو کل اتاق پر 
 .دادم نیم رسید و دل خودش هم به رحم نمیومد

اگه یم گفتم امشب عروسیم بوده و چی به روزم اومده، 
ی حاضن و حتما بهم رحم نیم کرد چون اونوقت یه لقمه
 .آماده به نظر یم رسیدم که باید بلعیده میشد

 تنم برخورد کرد، مثل برق گرفته ها 
ی

 تن لختش که به برهنیک
شدم و به خودم لرزیدم. تقالهام باال گرفت و ملتمسانه 

 .اسمش رو صدا کردم

 

 ...نکن عادل-

 

ها خودش ویل هیجی از حرکاتش کم نکرد. مثل قحیط زده
رو روی تنم انداخت و روی تخت پرت شدم. مثل یه مار 
روی تنم یم لولید و همه جای تنم رو سیاه و کبود یم کرد.  

د و  ن پنجه هاش رو تو گوشت تنم فرو یم  گایه بهم سییل می 
 .برد. یه وحیسر به تمام معنا بود و کل پوست تنم یم سوخت
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مک زدن های عمیقش، بوسه های درد آور و تحمل وزن 
 .ی من خارج بودسنگینش از عهده

 

؟! - من بهت اعتماد کردم... باور  عوضن داری چیکار یم کبن
و خدا ولم  کردم هنوز هست یه نفر که نامردی نکنه! تور 

 !کن... ولم کن آشغال

 

باز از دستش سییل خوردم و خون دهنم رو روی ملحفه 
 .تف کردم.. داشتم از ترس زهره ترک یم شدم

 

موافقی خشونت واقیع رو نشونت بدم که بفهیم به هیچ -
خری نباید اعتماد کرد؟! بهت ثابت کنم اعتماد به یه آدم 

 !غریبه تاوانش چیه؟

 

از کمر شلوارم به داخل ُش داد و دیگه دستش رو با زور 
تحمل نکردم. اونقدر جیغ زدم که صدام رو از دست دادم. 
اصال مراعات نیم کرد و دستش با حرص تو شلوارم فرو 
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ن پاهام برسه، ییک وحشیانه به  رفت ویل قبل از اینکه به بی 
 .در اتاق کوبید

 

ود تا یه نور امید وسط دلم روشن شد. انگار یه نفر اومده ب
من رو از این وضعیت نجات بده... عادل به صدای کوبیده 
شدن در اهمیت نداد و برای فرو کردن دستش تو شلوارم 

 .بیشیی تقال کرد و من گریه هام باال گرفت

 

کمک، ییک کمکم کنه این مرد روانیه... داره بهم تجاوز یم  -
 !کنه

 

صدای کیس که پشت در بود شنیدم و عادل دست رو 
گذاشت و نفس داغش رو تو صورتم فوت کرد و دهنم  

ن تو شلوارم جون  سوختم. هنوز دستش برای فرو رفیی
 .داشت

 

 .آقا عادل، منم هاتف... بیا این درو باز کن-
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عادل یه لعنت فرستاد و به چشمام زل زد. فضای اتاق 
روشن بود و یم تونستم کامل و واضح ببینمش. دست 

ه بود و برای نفس کشیدن دچار پهنش تا کنار بینیم باال اومد
مشکل بودم. باز هاتف به در کوبید و عادل یی خیال پوف  

 .کشید

 

ون. بعدا - از اینجا گمشو هاتف! کارم که تموم شه میام بی 
 ...هم میشه حرف زد

 

و باز رو شم خم شد. آرزو یم کردم هاتف هرگ که بود، 
ل کردن عادل رو داشته باشه. خدایا خ ودت به توانایی کنیی

 .دادم برس

 

 !آقا عادل، باید این درو باز کبن برات خیی خویی ندارم-
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خودم رو تکون دادم ویل دوتا پاش رو دو طرف رونم  
 .گذاشته بود و دوتا دستام اسی  یه دستش بود

ه و عرقی که از فرق  داغن کف دستش روی دهنم و نگاه خی 
ه وحشتناک یم شش یم چکید، ازش یه تصویر فوق العاد

 .ساخت

 

 .خیی خوب اینجاست. گفتم گمشو هاتف... گمشو-
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ن داشت.  ویل نه عادل دست بردار بود و نه هاتف قصد رفیی
ن آورد. معلوم بود هاتف زیر دسِت عادل  تن صداش رو پایی 
ایط اگر یه آدم کله گنده و یه شخص  بود چون تو این شر

رد. حبی تو کمهم بود، عادل اینجوری ریلکس برخورد نیم
ایط هم مغزم کار یم  ...کرداین شر

 

 !قربان؟! شیخ نجیب اومدن-

 

ی سیاهش از روی عادل خودش رو عقب کشید و سایه
صورتم کنار رفت. فشار دستش کمیی شد و من پسش زدم 
و با تمام توانم داد زدم و کمک خواستم ویل هاتف حبی 

ه ن ندیگه دستگی   .کردی در رو باال و پایی 

مات و مبهوت باقی موند و نگاهش رو از مِن عادل 
ی هاتف رو ی اتاق دوخت و جملهزده به در بستهوحشت
 .تکرار کرد

 

 !شیخ نجیب اومده؟-
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 :و هاتف خونرسدتر از قبل گفت

ه درو باز کنید-  !بله آقا... بهیی

 

ی وجود عادل به رعشه افتاد و جوری نعره کشید  یکهو همه
شم گذاشتم و چشم بستم. این که هر دو دستم رو روی گو 

اسم تو شم تکرار شد. شیخ نجیب؟! اون دیگه گ بود که 
گری و خشونت، ازش حبی عادل هم با اون حجم وحیسر 

هاش تمویم نداشت. فکم رو گرفت و وحشت داشت. نعره
ن شدم که منو یم کشت. اونقدر عصبی بود و مثل  من مطمی 

گ وحشتناک مر  کشید که خودم رو برای یهخرس نفس یم
 .آماده کردم

 

... لعنبی - ... لعنبی  !لعنبی

 

هام رو خورد اوج خشمش تو انگشتاش بود و داشت آرواره
کرد. یی اراده اشک یم ریختم و دلم میخواست التماس  یم

کنم تا ولم کنه ویل توان حرف زدن نداشتم. هنوز 
 .سنگینیش رو روی خودم حس یم کردم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

نم ویل هاتف؟! اونو بیی اتاق کار.. - ن . میام و باهاش حرف می 

 .االن نه... االن کار واجب تری دارم

 

 !خدایا... نمیخواست تمومش کنه؟

ش جلو آورد و با یه حرص مضاعف و نگایه که بهم میگفت 
 :کشمت" لب زد"یم

 

 .کنمازت نمیگذرم، امشب روزگارت رو سیاه یم-

 

ن کشید و من خودم رو از تخت جدا   شلوارم رو تا نیمه پایی 
م. عادل دیوونه شده بود. یه دیوونه  کردم تا جلوش رو بگی 

 !ی واقیع

م انداخت و با عجز به خودم نیم نگایه به باالی ممنوعه
 .لرزیدم

ی گفت ن  :سوت زد و با هی 
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ن و خوبه، همونجوریه که تصور یم- کردم. تر و تمی 
 ...یآماده

 

 صدای کلیدی که تو قفل در فرو رفت، شنیدم و دست به
 .التماس برداشتم

 

خواهش میکنم... خواهش یم کنم نکن.. من آبرو دارم. -
م! آبروم رو نیی   !بخدا دخیی

 

به ای به زیر نافم زد و من جیغ  خندید و وحشیانه ضن
چرخید و عادل دیگه کشیدم. کلید هنوز تو قفل در یم

اهمیت نداد. انگار اون حس وحشتش از شنیدن اسم شیخ 
 .نجیب خاموش کرد

 

 !آخ که امشب زیرم جر میخوری-
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ن شدم. داشت کمربندش رو  دستم رو ول کرد و من نیم خی 
ی شلوارش، یکهو در باز شد و کرد و با باز کردِن دکمهباز یم

عادل از من چشم گرفت. ساکت نموندم و با مشت و لگد 
و تقال سیع کردم تا از روی خودم کنارش بزنم ویل نمیشد. 

 .دانگار بهم چسب شده بو 

جیغ زدم... التماس کردم ویل هیچ اتفاقی نیفتاد فقط شنیدم  
 .که عادل باز لعنت فرستاد

از پشت هیکِل عادل، تونستم یه مرد با لباس تماما سفید 
ه با لب ن های درشت ببینم. موهای کم عریی و پوسبی سیی
 !پشت و جوگندیم داشت

شیخ نجیب اون بود؟! به اسمش میخورد یه عرب شکم  
ن مردی که گنده و  ی شبیه همی  ن وحشتناک باشه... یه چی 

 .کرداز پشِت ِش عادل به وضعیت اسفناک ما نگاه یم

 

ن االن- ون هاتف! همی   ...بروبی 
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صدای یه مرد رو شنیدم ویل هاتف نبود. اون مرد با ردای 
سفید در چهارچوب در ایستاده بود و صدا از جایی به گوشم 

ِ عادل اجا
 .زه ی دیدنش رو نیم دادرسید که هیکل عضالین

 

 َجمیل-
ٌ
 یا له ِمن َمشهد

 

 "!چه تصویر زیبایی "
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د و صدای خشن و دورگه ن ش باعث داشت عریی حرف می 
گفت ویل معلوم بود یه حرف ترسم شد. نیم فهمیدم چی یم

 به 
ی

خییل سنگیبن زد چون عادل مثل دیوونه ها چنیک
 .موهاش زد و عربده کشید

 .جوابش رو داد و من رو به سکته کردن بودم با همون عریی 

 

؟ - ی
 !ماذا تريد من هنا؟! من سمح لك بالحضور إیل غرفبی

 

تو اینجا چی میخوای؟! گ بهت اجازه داد پا تو اتاق من "
 "!بذاری؟

 

م و  هاتف نیم نگایه به من انداخت و من از خجالت و شر
م ترس مردم و زنده شدم. ملحفه و پتو و هرچی که به چنگ

رسید، به خودم نزدیک کردم اما عادل جوری رو شکمم 
ن هر سه مرد  نشسته بود که نیم تونستم تنم رو از نگاه هی 
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ی عادل لخت بود و من مثل بید مقابلم مخقن کنم. باالتنه
 .یم لرزیدم

 

هاتف هم به عریی حرف زد و من داشتم دیوونه میشدم.  
گ بودن و از گی  یه قوم عرب افتاده بودم که نیم دونستم  

؟! همه چی برام گنگ و نامفهوم بود ن  .من چی یم خواسیی

 

السيد عادل؟! أطلق شاح هذه الفتاة... اآلن ليس الوقت -
 !المناسب. الشيخ نجيب هنا

 

آقا عادل؟! این دخیی رو ول کنید، حاال وقتش نیست. "
 "!شیخ نجیب اینجاست

 

ن حرف هاش اسم عادل و شیخ نجیب رو یم شنید م و از بی 
کردم. عادل میخواست به من داشتم به بدترین ها فکر یم

تجاوز کنه و حاال شیخ نجیب ش رسیده بود تا به من کمک  
کنه؟! اصال گ بود؟! چه شکیل بود؟! صدای خشنش 

 ...تصویر خویی به من نیم داد. شاید
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ِ یه بانِد خالفکار و قاچاق دخیی افتاده بودم و شیخ  شاید گی 
عرب شکم پرست و هوشاِن حاشیه  نجیب همون مرد 

 
ی

های باکره رو یم دزدید و به هرزگ خلیج فارس بود که دخیی
 .کردوادار یم

 !خدایا این چه مصیببی بود؟

 

... أنا أقرر بنفیس عن  - اخرجوا من هنا. الیمکنک مواجهبی
ی الليلة ولن أسمح لك بالتدخل

. هذه الفتاة فريسبی ی
 !حيایی

 

ون، هاتف گفتم " ون. شما نیم تونید جلوی من برید بی  بی 
م. این   خودم تصمیم یم گی 

ی
ید! من خودم برای زندگ رو بگی 

ی امشب منه و اجازه نمیدم شماها دخالبی  دخیی طعمه
 "!کنید

 

کردم. هاتف هیجی از حرفاشون نیم فهمیدم و مدام گریه یم
 .جلو اومد و من همه ی عضالتم منقبض شد

ی پچ پچ کر  ن  .د که من حبی نشنیدمکنار گوش عادل چی 
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. خواهش یم کنم- ن  .توروخدا کمکم کنی 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

های اون مرد ناشناس رو شنیدم و چشمام گشاد صدای قدم
کردم باید با یه مرد پنجاه یا شصت ساله شد. تصور یم

روبرو بشم. ییک که حکم پدِر عادل رو داشت یا شاید قیم و 
ش و هیچ تصوری ازش نداشتم چون  اونقدر ترسیده بزرگیی
 .بودم که مغزم یک خط درمیون کار یم کرد
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 .قلبم محکم خون پمپاژ یم کرد و هاتف یه گام عقب رفت

 

عادل با سماجت و شجاعبی که نیم دونستم واقعا 
شجاعت بود یا حماقت؛ باز رو شم خم شد و نگاه 

ه  .تی کمرم رو به لرزه انداخخشمگینش تی 

 

ه... امشب تو خون هیچکس نیم تونه جلوم رو بگ- ی 
ی ونگیت رو میگی   !خودت عزای دخیی

 

این رو گفت اما قبل از اینکه حرکبی انجام بده، صدام تو 
 .صدای فریاد شیخ نجیب گم شد

 

ی عادل... لماذا تقف وتنظر -
هاتف؟! عليك أن تتحكم قن

؟! أخرجه من الغرفة  ...إیلی

 

... چرا ایستادی " ل کبن و منو هاتف؟! تو باید عادل رو کنیی
؟! اون رو از اتاق بیی نگاه یم  "...کبن
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ِ عادل راه نفسم 
ن ن تن سنگی 

یکباره سبک شدم و کنار رفیی
ی مچاله شده رو روی رو باز کرد. با وحشت پتو و ملحفه

م کشیدم و دست از جیغ زدن برنداشتم. تن و بدن برهنه
کشید و هاتف با همون زبون عریی باهاش عادل فریاد یم

د ن  .حرف می 

 

اونقدر جیغ زدم که صدای فریادهای عادل دور و دورتر شد 
و یکهو دست ییک رو روی دهنم حس کردم و نفسم قطع 

 .شد

 

 !هیشششش-

 

ن   ...فقط همی 

ای نزد و من جرات نکردم الی پلکم رو باز  هیچ حرف دیگه
کردم اونقدر کنم تا اون شیخ نجیب رو ببینم. حس یم

 .ممردوحشتناک بود که با دیدنش یم
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ی طوالین دست از روی دهنم برنداشت و من چند ثانیه
 .فقط هق هق کردم. حبی دیگه توان بلند زار زدن نداشتم

دستش رو پس کشید و من خودم دست رو دهنم گذاشتم 
 ...تا صدام باال نره

 

سيدي؟! لقد سلمت عادل إیل شخص موثوق به.. ماذا -
 !نفعل بهذه الفتاة؟

 

دم... با این دخیی چیکار  آقا؟! عادل رو به آدم " مطمئبن سیی
 "!کنیم؟

 

با شنیدن صدای هاتف یکم آروم گرفتم. دستم رو روی 
دهنم فشار دادم و خودم رو جمع و جور کردم. سیع داشتم 

ی عجیب و از شیخ نجیب و هاتف و عادل و این خونه
م  .غریب فاصله بگی 

میخواستم فقط صحیح و سالم برگردم. روحم خراب بود 
افتم محافظت کنم. هیچوقت و حا ال فقط میخواستم از شر
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ن اتفاقایی رو تحمل کنم. اگه  فکرش رو هم نیم کردم که چنی 
 ...تو خواب هم یم دیدم سکته یم کردم و حاال

 

ی غرفتها .. هذه -
تديها و حبس عادل قن أعطها مالبس لیی

 !الفتاة میعی 

 

این  بهش لباس بده بپوشه، عادل رو تو اتاق زنداین کنید... "
 "!دخیی با من

 

کاش ش کالس عریی بیشیی دقت یم کردم تا حاال بفهمم چی 
! من چه یم دونستم یه روزی گی  یه قوم عرب  ن یم گفیی

 !میفتادم

ا تقلب کرده باالترین نمره ی درِس عربیم هفده بود که با مییی
 .بودیم وگرنه پاس نمیشدم

 

 !نعم سیدی-

 "چشم آقا"
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ش رو بستم ویل ال کشیدم و از زیر پتو دکمهشلوارم رو با
مانتو و تاپم پاره شده بود و نیم تونستم اینجوری فرار کنم. 
ن خونه یا شهر گی  یه دیوونه ی از عادل بدتر  حتما تو همی 

 .یم افتادم

 .تنم شد شد بود و دندونام به هم برخورد یم کرد
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ن  رفتم ملحفه رو دور خودم محکم تر کردم و از تخت پایی 
ن کشیدم  .ویل هاتف جلوم ایستاد و از ترس هی 

ه بود ویل سیاه نه ن  ...پوستش سیی

دم اما نتونستم. هاتف دست باال آورد و چندتا  ن باید جیغ می 
تکه لباس دستش دیدم و هاج و واج نگاش کردم. از صورتم 

د و خودم یم دونستم شخ شخ شدم ن  .آتیش فواره می 

 :یه قدم جلو اومد و گفت

 

 !... لباس، بپوشبگی  -

 

د و انگار زیاد به زبون فاریس تسلط تک کلمه ن ای حرف می 
نداشت. بغض بدی به گلوم چنگ انداخت. واقعا برای  
کمک اومده بودن؟! یا میخواست لباس بپوشم تا زودتر به 
ه و با  هدف شومش برسه؟! لباس بپوشم تا گردنم رو بگی 

ن  همون خشونبی که از عادل دیده بودم، من رو  تو ماشی 
های کشورهای عریی بشم و واسه بندازه و اسی  کاباره

 !ی مردهای دنیا لوندی کنم؟همه
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ی عشق باشم نه مهمون من قرار بود امشب عروس حجله
 !تخت مردهای غریبه

ن انداختم. هاتف جلو اومد و گریه م گرفت و شم رو پایی 
 .تر گرفتممن ملحفه رو محکم

 

م، بپوش باید بری-  !دخیی

 

د و انگار باید تمرکز میکرد تا زبون  ن حاال بهیی فاریس حرف می 
 .فاریس رو به خاطر بیاره

 .شیخ نجیب از پشت شم و اون سوی تخت به حرف اومد

 

 أشع ، ليس لدينا وقت-

 ".عجله کنید وقت نداریم"

 

 عریی گفت و به سمت در باز اتاق پیش رفت. من 
ن یه چی 

م. یه دست کت و شلوار ناخواسته و از پشت بهش زل زد
ش رو تنش بود و این خالِف تصوراتم رو یم رسوند. چهره
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ندیدم اما موهای سیاهش نشون یم داد که جوون بود نه 
مرد  !یه پی 

 .صداش زیادی خشک و جدی و پخته بود

 

ها رو لب تخت گذاشت و هاتف دست دراز کرد و لباس
 :خییل مالیم گفت

 

 !ش نیومده، بپوشآقا عجله داره، تا مشکیل پی-

 

ی اطمینان تکون داد و دیگه هیچ حرقن نزد. شی به نشونه
م لرزید و قطرات اشکم از هم پییسر  ویل دلم گرم نشد. چونه

ی گرفتند. هاتف رفت و در رو تا نیمه بست. از پشت پرده
ضخیم اشک به کل اتاق زل زدم. داشتم بدبخت میشدم و 

 .دندهاتف و شیخ نجیب به دادم رسیده بو 

آبرویی به هیچکدوم اعتماد نداشتم ویل حاال من از یه یی 
رهایی پیدا کرده بودم. به سمت تخت رفتم و قبل از اینکه 
 .ملحفه رو بندازم، چند تقه به در خورد و من تو جا پریدم

 .اونقدر ترسیدم که حس کردم یه رگ تو شم پاره شد
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یه به سمت در چرخیدم و با دیدن همون زن خدمتکار، 
 ...نفس عمیق کشیدم. بهش نمیخورد آدم بدی باشه

 

، منم! آقا دستور دادن کمکتون کنم- س دخیی  .نیی

 

 .آقا بیخود کرد، غلط کرد! من به کمک احتیاچی نداشتم

 .زن با یه لبخند مسخره پیش اومد و من عقب رفتم

 

 !قراره برگردید خونه-

 

ویل ش از رار بود منو برگردونه کردم. عادل هم قباور نیم
این خراب شده درآورده بودم. با دست به سمبی اشاره کرد 

 :و گفت

 

میدونم بهم اعتماد نداری و حق داری ویل من هدفم اینه -
که کمکت کنم. باید دست و صورتت رو بشوری و موهات 
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... اگر این شکیل برگردی خونه خانوادت  رو مرتب کبن
ه طبییع رفتار کبن دخیی   .منگرانت میشن. بهیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو دل بودم. کم بدبخبی شم نیومده بود که حاال راحت و 
 .ریلکس برخورد کنم
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ویل داشت راست یم گفت اگر خانوادم بعد از غیب شدنم 
ن به تاالر، منو تو این وضعیت یم دیدن، حتما سکته  و نرفیی

 .یم کردند

ش تکون دادم و زن به سمتم اومد. درست مقابلم ایستاد و 
رو گرفت. چهره در هم کشید و من لب گزیدم.  مچونه

 .م یم کردبغض داشت خفه

 

 !حالتون خوبه خانم؟! جاییتون درد نیم کنه؟-

 

کرد. هیجی نگفتم و قلبم... از همه جای بدنم بیشیی درد یم
 .ی لبم کشیدانگشتش رو روی زخم گوشه

 

با من بیا و بذار صورت و موهات رو بشوریم. حتما -
 !یل نگرانت شدنخانوادت خی

 

 ...کرد خییل بیشیی از اون حدی که فکر یم

 !قیامت احتماال قیامت به پا شده بود. 
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تازه داشتم موقعیتم رو درک یم کردم. دستش رو گرفتم و 
 :ملتمسانه گفتم

 

ن و چی - خواهش یم کنم بذارید من برم. نمیدونم گ هستی 
ن و با من چیکار دارین ویل من... ببینید خان م من االن هستی 

اییط نیستم که بتونم توضیح بدم. اگه اون شیخ  تو شر
ن   .نجیب قصد فروختنم رو داره بگی 

 

ها فقط نگام کرد. انگار متوجه منظورم نمیشد. مثل احمق
نکنه اون هم عرب زبان بود و فاریس نیم فهمید و فقط 

 !چهارتا کلمه حرف رو از حفظ یم گفت؟

 :د و گفتاز خودم وا رفتم ویل زن لبخند ز 

 

آقا شما رو برمیگردونن خونتون. هیچ خرید و فرویسر در  -
م  !کار نیست فقط عجله کن دخیی
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خداروشکر فهمیده بود. یکم دلم آروم گرفت و با فشار 
دستش همراهیش کردم. دلم میخواست به خودم و مهرداد 

 .فحش بدم ویل دلم نمیومد

م، نیم تونستم به کیس که سودای خوشبخبی باهاش داشت
 .فحش بدم و نفرین کنم

 

 .وارد حموم شد و کنار روشویی ایستاد

 

 .اون پتو رو از دورت بردار تا بتونم کمکت کنم-
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با تردید نگاش کردم. حموم این خونه از کل سالن پذیرایی 
 .تر بودخونه ی ما بزرگیی و الکچری

 .نگاه مبهوت و مکِث طوالین مدتم رو که دید باز لبخند زد

 

س منم یه زنم مثل تو-  ...نیی

 

م گذاشتم چون ملحفه رو کنار زدم و دستم رو روی باالتنه
 .لباس زیرم کامال مشخص بود

ن کشید و من نگاهش رو به ملحفه و خوین که  زن یهو هی 
 .روش ریخته بود دیدم

 

م؟! آقا... آقا ب بهت دست درازی  - این خون چیه دخیی
 !کرد؟
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ط از دست دادن بکارت و یه اگه دست درازی کردن فق
 !ی عمیق بود، نهرابطه

ویل اون عوضن واقعا بهم دست درازی کرده بود که با 
ی لخت جلوی دوتا مرد گردن کلفت، روی تن نیمه باالتنه
م نشسته بود و جای جای گردنم از مکیدناش یم برهنه

 .سوخت

ی داشتم که یی حرف ایستاده بودم  .چه صیی

 

- ...  !بالیی شت آورد؟حرف بزن دخیی

 

با دیل شکسته با تکون ش عالمت منقن دادم. یه نفس 
 .عمیق کشید و خدارو شکر کرد

اگه دخیی خودش هم تو موقعیت من گی  یم افتاد، خدا رو 
 ...شاکر بود؟! مطمئنا نه

 

 !کجا بود مادرم که ببینه چی به ش من اومده؟
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تا  یه قطره اشک از چشمم چکید و زن من رو جلو کشید 
 ...موها و صورتم رو بشوره

بدری رو سینم بود  .هیچ واکنیسر نداشتم و فقط دستام ضن

 

موهام رو با شامپو و بااحتیاط شست و آبکش کرد. خودم 
 .صابون رو روی صورتم زدم و کل اون آرایش رو شستم

ن  قلبم درد یم کرد ویل من راه فرار نداشتم. شنوشتم همی 
ن   !بود. همی 

 

 !اسمت چیه؟-

 

 .وابش رو ندادم. مهم نبودج

 

؟-
ی

م اسمت رو به من نمییک  !من بهجتم، دخیی

 

یه حوله ی کوچیک دستم داد و من صورتم رو یک دسبی 
 .خشک کردم
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ون زد و با لباس ها برگشت. یه تاپ بود و یه  از حموم بی 
مانتو و شال، شلوارش رو کنار گذاشت و دست دراز کرد تا 

م  .بگی 

 

 .راحت بپوشمن رومو برمیگردونم -

 

ازش گرفتم و پوشیدم. یم دونستم که کبودی و 
 
ی

های تنم رو دیده بود ویل به روی خودش نیم خونمردگ
ن کاقن بود که هنوز دخیی بودم.  آورد. واسه بهجت هم همی 
ی که شب عرویس طرد  دیگه کیس براش مهم نبود که دخیی
ونش یم کردن به  میشد و با تهمت از خونه ی عشقش بی 

 . یم رسیدچه حایل

م برام نامعلوم یه تجاوز رو پشت ش گذاشته بودم و آینده
 !بود. قرار بود چی به شم بیاد؟

 

، آقا از کجا آوردتت؟! واقعا تو رو - دخیی خوشکیل هسبی
 !دزدیده؟
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ون حموم شنیدم و تو جا پریدم  .صدای هاتف رو از بی 

 

ه؟-  !بهجت؟! حاضن

 

ون زد  .بهجت هول شد و از حموم بی 

 ...ب بله آقا هاتف، حاضن و آماده-

 

 !عجله کن-

 

بهجت به سمتم چرخید و با دلهره نگام کرد. قلبم هنوز 
د. حوله رو لبه ن ی روشویی انداختم و یه گام ناهماهنگ می 

ی کالهدار و دمپایی های سایز بزرگ و یه جلو رفتم. حوله
عالمه شامپو ش و بدن و خوشبو کننده جلوی روشویی 

 !داد اینجا اتاق عادل بود. مطمئنا همینطور بودنشون یم 

 

... شیخ نجیب منتظرته-  !زود باش دخیی
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نیم دونم چرا ویل اسمش من رو یم ترسوند. شیخ نجیب! 
ی ترسناک و مرموز که من رو از تجاوز و زادهیه شیخ عرب

مرگ نجات داده بود چون اگه بهم تجاوز یم کرد، خودم رو 
 .نداشتمیم کشتم. دیگه امیدی 

 

 !بهجت خانوم؟! این شیخ نجیب کیه؟-
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ون اومدیم و هاتف رو دیدم که وسط اتاق  از حموم بی 
 .ایستاده بود

بهجت یه شال از روی تخت برداشت و روی موهای 
 .نمدارم انداخت

 

 ...لباس گرم-

 

ون زد.  بهجت چشم گفت و با نیم نگایه به من از اتاق بی 
یی واکنش ایستادم. هاتف جلو اومد و با شی فرو افتاده 

مقابلم ایستاد و من فقط کفش سیاهش رو از زیر ردای بلند 
سفیدش دیدم. خییل یم ترسیدم چون هنوز وسط بحران 

 .بودم

 

ن بشه که برات اتفاقی نیفتاده، - شیخ نجیب میخواد مطمی 
 !آقا عادل با تو کاری کرد؟

 

د. بهش قطرات درشت اشک داشت تو چشمام متولد میش
ه موندم  .خی 
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چشم های درشبی داشت و سفیدی چشم هاش خییل 
 .واضح بود

  .باز جلو اومد و من عقب رفتم

 

ه تا دیر - من باهات کاری ندارم. دستور شیخ نجیبه، بهیی
 ...نشده حرف بزین تا یه فکر چاره کنیم! آقا عادل

 

 گریه های یی صدام لب زدم
ن  :بغضم ترکید و بی 

 

 .نه-

 

 نزد و تا کنار در اتاق پیش رفت. تخت شلخته و دیگه حرقن 
به هم ریخته روحم رو یم آزرد. صداش هنوز تو گوشم بود 

 !و سنگینیش رو حس یم کردم. چرا اینجوری شد؟

 

ن -  !با بهجت بیا پایی 
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ی نشده بود، فقط  ن رفت و من اشکام رو پاک کردم. چی 
ن   !بدبختیم بهم ثابت شده بود. همی 

خوندم. یه اتاق بشدت بزرگ بود با کیل تو کل اتاق چشم چر 
 ...اسباب و وسیله

ن بیلیارد رو انتهای اتاق و چسبیده به پنجره ی  حبی می 
 .شتاشی اتاق یم دیدم

 روی دیوار جاخوش کرده بود و لبخند 
ی

قاب عکس بزرگ
عادل رو به تصویر یم کشید. یک مرد شیک پوش با یک 

ی که از دست ها ش آویزون بود. آفرود قرمز رنگ و زنجی 
 .ش کنمازش متنفر بودم و دلم میخواست خودم خفه

به نیت کمک و با هدف تجاوز من رو آورده بود و اگه هاتف 
 ...و شیخ نجیب ش نیم رسیدند

حبی دلم نمیخواست بهش فکر کنم. بهجت با یه پالتوی 
 .ف پوشیدمای رنگ برگشت و من یی حر سورمه

 

 !یی مراقب خودت باشخدا رو شکر به خی  گذشت. بیش-
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ون زدم و بهجت همراهیم کرد. صدای فریادهای  از اتاق بی 
ضعیف عادل رو از انتهای راهرو یم شنیدم. انگار واقعا 

 .عادل رو زنداین کرده بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به ای  با مشت و لگد به جون در افتاده بود و من با هر ضن
دست خودم نبود  رید و پکرد، پلکم باال یم که به در وارد یم

س بود  .که وجودم شاش اسیی
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ن رفتیم و هنوز به سالن نرسیده، دست بهجت  از پله ها پایی 
 .صدام ریختم ی عجز وجودم رو تو رو گرفتم و همه

 

ه؟! این عادل و - خانوم تو رو خدا بهم بگو اینجا چه خیی
؟ ن ؟! قراره با من چیکار کین ن  !شیخ نجیب و هاتف گ هسیی

 

س نداشت و خییل راحت برخورد یم   اصال اضطراب و  اسیی
 :کرد. شالم رو مرتب کرد و گفت

 

ت؟! خب... شیخ نجیب شما رو مگه نمیخوای بری خونه-
سونه نگران نباش  .می 

 

ن عادل و شیخ نجیب بود  .کل نگراین من از همی 

م و برم و دیگه پشت  دلم میخواست زودتر یه آژانس بگی 
 .شم هم نگاه نکنم

 

م باشه پس یه- ین. من... من خودم می   .تاکیس برام بگی 
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دیگه تقاضای پول نیم کردم. تو همون تاکیس یم موندم تا 
ن مگه چی  خانوادم برسن و پول تاکیس رو حساب کین

 !میشد؟! بهیی از این جهنم نبود؟

 

 .تاکیس چرا؟! آقا خودشون شما رو یم رسونن-

 

 باز دست به التماس برداشتم ویل صدای برخورد کفش
ن کف شنیدم و پشت  دونفر رو روی شامیک های تر و تمی 

 .بهجت مخقن شدم. مثل بید یم لرزیدم

بهجت از رفتارم شوکه بود ویل احتماال اگه خودش رو جای 
اشت یم تونست درکم کنه. نیم کرد هم مهم نبود ن  .من می 

 

 !بهجت؟-

 

ن رفت و من به  بهجت یی توجه به من پله ها رو پایی 
 . رنگ چسبیدمهای طالیی نرده
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باالخره هاتف و شیخ نجیب رو دیدم. اول هاتف و بعد 
 ...اون

با دیدنش مات موندم. چشم و ابروی سیاه رنگ و ته رییسر  
کرد. چندان شباهبی که ابهت و جذابیتش رو صد برابر یم

با عادل نداشت ویل سن و سالش جوری بود که به جای 
ن هم باهم پدر و قیم، یم تونست برادرش باشه و چندا

 ...اختالف سبن نداشتند. هردو یس و شاید چندسال بیشیی 

اهن مشیک دکت و شلوار مشیک و پی  ن  .تر که از سیایه برق می 

 

حبی به من نیم نگاه هم ننداخت و حرف عادل تو شم تکرار 
 شد

 "!ی تو تحریک میشه؟گ با دیدن قیافه"

 

... حاال خوشحال بودم چون قرار نبود باز  از یه  چه بهیی
م چون این مرد صحنه ی تجاوز جدید جون سالم به در بیی

 ...ترتر و عبوسخییل درشت تر از عادل بود و البته عصبی 

 

 !جاهز؟-
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ه؟"  "!حاضن

 

ن هست یا نه و احتماال  دم پرسید آماده ی رفیی ن حدس می 
ن بود چون بهجت به فاریس جواب شیخ نجیب رو داد  .همی 

 

ه-  !بله آقا، حاضن
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شیخ نجیب نگایه به هاتف انداخت و هاتف فکر کنم 
حرف بهجت رو براش معبن کرد. انگار اصال فاریس بلد 

 .نبود

 

 .نعم سيدي ، إنهم جاهزون. ماذا تفعل مع أخيك-

 "!بله آقا آماده هستند. با برادرتون چیکار کنیم؟"

 

شیخ نجیب باالخره نگاهش رو به سمت من متمایل کرد و 
تو چشمهاش افتاده بود، وحشت کردم. اگه جا از برقی که 

داشت، دلم میخواست به خورد دیوار برم اما به این یک 
جفت چشم نگاه نکنم. من رو نیمه برهنه و روی تخت و با 
عادل شکار کرده بود. یم دونست اون عوضن چه قصدی 

 .داشت و نیم تونستم تصور کنم که به چی فکر یم کرد

داشتم زودتر خالص بشم و فقط یم ترسیدم و آرزو 
 .هیچوقت و هیچ کجا با این آدم ها روبرو نشم
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ين ساعة... - ی غرفته لمدة أرب  ع وعرسر
ا و تركه قن

ً
أعطها مهدئ
 .ال ماء وطعام

یه قرص آرامبخش بهش بده و بذار تا بیست و "
ی نیست  ".چهارساعت تو اتاق بمونه! از آب و غذا خیی

 

داد. خدایا چی   هاتف دست به سینه گرفت و ش تکون
گفت؟! باز چه برنامه ای برای من داشتند؟! جلو اومد و 

ای به بهجت داد که بهجت با کیم دلهره تا کنارم اومد اشاره
 .و به نفس نفس زدن افتاد

 

ن حاال باید با آقا بری-  !عجله کن، همی 

 

ن آورد. شیخ نجیب  این رو گفت و من رو از پله ها پایی 
ه افتاد. من دلم نمیخواست نگاهش رو گرفت و به را

همراهیش کنم. دلم نمیخواست ببینمش و کنارش باشم 
 :ویل هاتف با جدیت لب زد
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آقا وقت ندارن با شما شوکله بزنن خانم، پس عجله کن -
 !دخیی 

 

ناچارا باید اطاعت یم کردم. من چاره ای نداشتم. رو به 
 :بهجت ترسم رو نشون دادم و گفتم

 

، اسمم الینه- ن  !الی 

 

ون زدم. اونقدر  پلک زد و من با اکراه و ترس از سالن بی 
ن و زمان  شی    ع و محکم گام برمیداشت که حس یم کردم زمی 
ن شایس بلند و عجیب  رو به لرزه مینداخت. به سمت ماشی 
ن  و غریبش رفت و در جلو رو باز گذاشت و خودش ماشی 

 .رو دور زد

م انداخت و ترجیح یم دادم عقب بشینم. باد شد لرز به تن
به آسمون سیاه باال شم زل زدم. تقریبا نیمه ابری بود و 

ن خیس و گیل بود  .دیگه بارون نمیومد. زمی 
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پشت فرمون نشست و استارت زد.  بهجت و هاتف در 
سالن بودند و من تقریبا بهشون دید داشتم. پیش رفتم و 
ی درست کنم. جلو نشستم و در رو بستم  .نخواستم درگی 

ن رو به حرکت انداختفقط دو ث  .انیه مکث کرد و ماشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی اشغال کنم تا ازش فاصله ی  سیع داشتم جای کمیی
ی داشته باشم. برف پاک کن رو روشن کرد و شیشه ی بیشیی
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ن کرد و با احتیاط مسی  خروچی عمارت رو در  جلو رو تمی 
 .پیش گرفت

 

 .داصال شباهبی با تصوراتم نداشت و این برام عجیب بو 

ن  یک درمیون نفس یم کشیدم تا سکوت شسام آور ماشی 
د و واکنیسر نشون نیم داد ن  نمی 

 .رو نشکنم. هیچ حرقن

باید آدرس خونه رو بهش یم دادم ویل من که عریی بلد 
 
ی

نبودم. از عمارت خارج شد و تو خیابون مشغول رانندگ
 .شد

صدام از ترس یم لرزید ویل نمیخواستم دوباره بخاطر گیج 
 .نگ بودنم تو چاه بیفتمو م

 

 !ش شما ف فاریس بلدی؟-

 

 ...جوایی نداد و فرمون رو چرخوند تا بزرگراه رو دور بزنه

نیم دونستم کجا بودیم ویل انگار از شهر فاصله داشتیم. 
 .خیابون به شدت خلوت بود
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؟- ن ن منو برسونی   !ا اگه آدرس بدم یم تونی 

 

اشتم عصبی باز هم واکنیسر نشون نداد. دیگه کم کم د
میشدم. خدایا این آدم ها دیگه گ بودند! بیشیی شبیه یه  

 !کابوس بود تا حقیقت محض زندگیم

 

ن  آدرس رو با امیدوارِی مضحیک گفتم و به در ماشی 
 .چسبیدم

بخاری رو روشن کرد و چندتار از موهاش که روی 
  .پیشونیش ریخته بود کنار زد

ون کشید و با فندک روش ن کرد و خییل یک نخ سیگار بی 
ن با بوی شکالیی تلخ پر شد  .زود اتاقک ماشی 

 

ای نداشت. نه اون زبون منو دیگه حرقن نزدم چون فایده
 ...یم فهمید و نه من زبون اون رو

 !چه بهیی 
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 به جای آشنایی برسیم دلهره داشتم و خودخوری یم  
تا وقبی

های آشنا نزدیک کردم ویل وقبی به شهر شلوغ و خیابون
 .کم آرامش گرفتم و تونستم مغزم رو به کار بندازمشدیم ی

انگشت هام رو تو هم قفل کردم و با کنجکاوی به سمتش 
 که دور مچ دستش 

ی
نیم نگایه انداختم. ساعِت طالیی رنیک

 .بسته بود اصل بود و یم تونستم مارکش رو ببینم

افیت بلند میشد و به مشامم  از شاپای وجودش بوی اشر
 .میخورد

ی ثروتمندی داشتم ویل دربرابر این مرد و اون قرص هخانواد
 .فقی  بودیم
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 !بیشعور زبون نفهم-

 

این رو زیرلبی زمزمه کردم ویل به سمتم چرخید و یی حالت 
ه  نگام کرد. شاید یک ثانیه مکث کرد و باز به روبرو خی 

 .موند

کالفه و عصبی دستم رو مشت کردم و رو گرفتم. از شیشه 
های تعطیل و شهِر مزخرف کناری به خیابون ها و مغازهی  

 .نگاه کردم و به مهرداد فکر کردم

به شبی که پشت ش گذاشته بودم. به عادل و مردی که  
 یم کرد

ی
 .کنارم و در سکوت رانندگ

م که قرار بود بعد از به هم خوردن عرویس روبرو به خانواده
 .بشم
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نیم رسیدم و قلبم ی درسبی در مورد هیچکدوم به نتیجه
ماالماِل غم بود. غیم که روی سلول به سلول تنم اثر 

 .داشت

ی چشمم چکید و اراده بود ویل یک قطره اشک از گوشهیی 
روی دستم افتاد. دلم نمیخواست این مرد عجیب و غریب 
ن شم رو به سمت شیشه  متوجه گریه کردنم بشه برای همی 

 .اک کردمچرخوندم و رد اشک رو با ش انگشتم پ

 

، عدد دوازده شب رو نشون یم ن داد و این یعبن ساعت ماشی 
ِ منحوس به پایان رسیده بود و نیم تونستم 

حاال مهموین
 .تصور کنم که خانوادم کجا بودند

 

م یم یم تونم از تلفنت استفاده کنم تا به مادرم زنگ -
 !بزنم؟

 

جوابم رو نداد و من با حرص به سمتش چرخیدم. هیچ 
د؟کرد. چرا حرف ننداشت و این عصبیم یمحالبی  ن  !می 
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اگه عرب هم بود اهمیبی نداشت حداقل یه جواب حقم 
 .بود

 

دستم مشت شد و به رونم کوبیدم. حاال تو وضعیبی نبودم  
یل داشته باشم  .که روی رفتارم کنیی

 

من باید زنگ بزنم، نمیدونم زبون منو میفهیم یا نه ویل -
و باید به مامانم زنگ بزنم و ببینم  من کلید خونمون رو ندارم 

 !کجاست

 

ی یه ثانیه نگام کرد و باز به خیابون زل زد که به واسطه
 .ها مدام روشن و خاموش میشدچراغ

کرد  حال نگاهش جوری بود که انگار داشت به این فکر یم
ی ها و قیافهام، با اون لباسکه چه دخیی عجیب و غریبی 
و نداشتم و حبی این وقت شب وحشتناک... کلید خونمون ر 

 .خانوادم خونه نبودند

من نیم تونستم بهش توضیج بدم. برای یه غریبه زندگیم 
ح نیم  .دادمرو شر
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ون آورد.  دستش رو در جیبش فرو برد و موبایلش رو بی 
مبهوت نگاش کردم و تلفن رو به سمتم گرفت. واقعا زبون 

 !منو یم فهمید؟

 

 !ور زبون نفهم رو فهمیده بودی بیشعاین یعبن اون کلمه
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 .با خجالت لب گزیدم و تلفن رو از دستش گرفتم

س داشتم که به شدت دستام یم لرزید و نیم  اونقدر اسیی
تونستم با اون انگشت های یخ کرده لمس گویسر رو به کار 

 .بندازم

انگشتام رو ها کردم و باالخره انگشتم روی ال ای دی گویسر  
 .ارد صفحه تماس ها شدمکار کرد و و 

 .هاش رو چک کردمکنجکاو شماره

 .منوی گوشیش انگلییس بود

Dad, seyed ahmet, dr sajedi, danila, faeq... 

 

دونستم پیش ها به ایران تعلق نداشت و نیماکیر شماره
ی چه کشوری بود. شاید عربستان، شاید کویت، دیی شماره
 !یا لبنان

 

حسوسش، و زیر سنگیبن نگاه نام ی مادرم رو گرفتمشماره
 .تلفن رو به گوشم زدم
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یک بوق... دوبوق... سه بوق و اونقدر بوق خورد تا قطع 
 .شد

ش رو گرفتم و باالخره بعد از پنج بار زنگ زدن، دوباره شماره
 :تماس برقرار شد و من با هیجاین وافر گفتم

 

؟! من... مامان؟! - ن ه من باید یالو مامان؟! ش شما کجایی 
ی بگم ن  ...چی 

 

 !بفرمایید-

 

اما با شنیدن این صدای خشک و مردونه و جدی، ترسیده 
ی تلفن رو از گوشم فاصله دادم و با وحشت به صفحه

 .روشنش زل زدم

 !تونست باشه؟ما اون مرد گ یمی مادرم بود اشماره

 :قلبم روی دور تند افتاد و با لکنت گفتم

 

؟! مادرم کج- ن  !است؟آقا ش شما گ هستی 
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 :باز با همون خشیِک قبل لب زد

 

یمن مامور اداره-  !...ی آگایه، مادر و پدرتون اومدن کالنیی

 

 .یکهو نفسم باال نیومد و تلفن از دستم افتاد

چه اتفاقی افتاده بود؟! یم تونستم حدس بزنم ویل به این 
 !زودی؟

 !خدایا... وای

 

به  کیفیت صدای تلفنش، صدای اون مرد رو پای تلفن 
 .رسوندگوشم یم

ن زرگر هستید؟-  !خانم؟! شما الی 

 

عاجزانه دست روی صورتم گذاشتم و خودم رو لعنت  
 .کردم
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برخورد دست شیخ نجیب به رونم باعث شد جیغ بزنم و 
دستم رو کنار بکشم ویل اون خییل خونرسد، تلفنش رو از 

 .رونم برداشت و به گوشش زد

 

 !خانم؟! مشکیل هست؟! شما کجایید؟-

 

 نداشت که صدای 
ی

د و نفسم هماهنیک ن هنوز قلبم تند می 
د. احتماال از  ن شیخ نجیب رو شنیدم. با پوزخند حرف می 
اینکه به خاطر برخورد دستش به رونم وحشت کرده بودم، 

 .کردمن رو مسخره یم

 

شون صحیح و سالم، به خانواده- ی زرگر بفرمایید دخیی
 !برمیگردهی دیگه به خونه سالمه و تا چند دقیقه
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انگار خارج از فهِم کلمات فاریس، به شدت روی زبان فاریس 
 .تسلط کامل داشت

 :صدای مرد رو شنیدم

 

 !کنم؟دارم با گ صحبت یم-

 

ویل شیخ نجیب اصال منتظر نموند... تلفن رو قطع کرد و 
به جیبش برگردوند. هاج و واج نگاش کردم که تفیس تازه  

 : اعصاب خوردکبن گفتکرد و با خونرسدِی 
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 !برام دردش درست کردی دخیی -

 

دهنم باز موند و با چشم های گرد شده نگاش کردم. با من 
بود؟! من چه دردشی براش درست کرده بودم؟! مگه اون 

 !عادِل عوضن قصد تجاوز نداشت؟! من مقرص بودم؟

 

ی - ن م منظورت چیه؟! جناب شیخ نجیب نکنه من یه چی 
 !هم طلبکار شدم

 

ب گرفت و با اخم به رانندگیش ادامه داد  روی فرمون ضن
 .اما نیش کالمش لهم کرد

 

ین تقصی  رو - تو هر اتفاقی که امشب برای تو افتاده من کمیی
وریی نداشت  !دارم ویل این تلفن هیچ ضن
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خنگ نبودم که متوجه نشم منظورش چی بود ویل اونقدرا 
ای برده به خونههم که یم گفت یی تقصی  نبود چون من رو 
 .بودن که این مرد صاحبش به نظر یم رسید

دم که بعد از این رو از نگاه ترسیده ن ی عادل حدس می 
 .شنیدن اسم شیخ نجیب رنگ از رخش پریده بود

 

اون مرد رواین منو دزدیده بود و داشت بهم دست درازی -
 .کردیم

 

 !کرد؟-

 

 .کردضاحتش در حرف زدن، به شدت عصبیم یم

هاب وحشتنایک داشتم. نگاهم رو به خیابون دادم و الت
 :غرولند کنان گفتم

 

من نمیدونم دست درازی کردن تو فرهنگ شما چطوریه -
 .اما آره کرد
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هویم گفت و تا چند ثانیه هیچ واکنیسر نشون نداد اما یکهو 
ش رو از خیابون اصیل به فرغ تغیی  داد و شعتش رو  مسی 

 .باال برد

ن باعث لرزش صدام بود های شدید تکون  .ماشی 

 

؟-  !چیکار میکبن

 

یه لحظه ترسیدم که نکنه این مرد هم دست کیم از عادل 
نداشته باشه و بخواد کار نیمه تموم عادل رو تموم کنه. ای 

 .خدا خودت به فریادم برس

 

 !با شمام، داری منو یم دزدی؟-

 

 باز هم جوایی بهم نداد و من با ترس به خیابون و واکنشش
ن رو با یه ترمِز  زل زدم. دهن باز کردم تا حرف بزنم ویل ماشی 
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ی خیابون خلوت پارک کرد و کمربندش رو باز خشن گوشه
 .کرد

ون زدنش، باد شد به داخل  ن باز شد و قبل از بی  در ماشی 
ن هجوم آورد و خییل زود به هم کوبیده شد  .ماشی 

ن رو دور زد و در سمت من رو باز کرد و من با  ترس  ماشی 
خودم رو عقب کشیدم اما اون خییل قدرتمندتر از این بود  

 .که من توان مبارزه داشته باشم

ن پیاده  .م کردبازوم رو گرفت و از ماشی 

 

ن بدی نگفتم، داری چیکار یم- ؟! توروخدا اذیتم من چی  کبن
 !نکن
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ن تکیه داد و هردو دستم رو با یه  کمرم رو مالیم به در ماشی 
 .نگه داشت ویل با ترس جیغ زدمدست 

 

 !کمککککک-

 

اما دست آزادش رو روی دهنم گذاشت و خودش رو بهم 
ن چسبوندم اما افاقه  چسبوند. عاجزانه خودم رو به ماشی 
، فشاری که با تنش  نمیکرد چون هرچقدر تقالی من بیشیی

 .گرفتآورد باال یمبهم یم

ن حال بودیم که ب االخره شاید یک یا دو دقیقه تو همی 
 .صدای هیش گفتنش رو درست کنار گوشم شنیدم
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 .شما تا مغز استخونام نفوذ کرده بود و میلرزیدم

 

ی رو چک کنم- ن  .آروم بگی  باهات کاری ندارم، باید یه چی 

 

ونگیم؟! خال باید چی رو چک یم کرد؟! مثل مهرداد، دخیی
ی تنم رو؟! چرا این شب نحس اینقدر داشته و نداشته

 !ار بود؟! چرا تموم نمیشد؟دنباله د

 

 قرار 
ی

ی عوض میشد؟! زندگ ن اصال مگه با تموم شدنش چی 
 !بود ادامه داشته باشه؟

 ...من تو شب عروسیم

 

 !میخوام تنت رو ببینم پس تکون نخور-

 

؟! چی گفت؟! باز تقال کردم اما با یه حرکت ناگهاین من  چی
ن چسبوند و خودش پشتم  روچرخوند و سینم رو به ماشی 

 .قرار گرفت
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... چرا یکیتون - ؟! ولم کن رواین توروخدا داری چیکار میکبن
؟قابل اعتماد نیست. لعنبی داری چیکار یم  !کبن

 

ه ِ شم، گردنم دستش رو از تی 
ن ی کمرم باال کشید و با گرفیی

ون کشید. نیم دونم قرار  رو از الی شال و مانتو و پالتوم بی 
ال چشماش جایی رو یم بود تو تارییک چی رو چک کنه و اص

 !دید؟

 

 !میخوام بدونم بهت دست درازی کرده یا نه-

 

واقعا براش مهم بود؟! پس چرا خودش داشت اذیتم 
 !کرد؟یم

 

توروخدا ولم کن... اگه اون دست درازی کرده تو هم دست  -
؟! چی از جونم میخوای؟  !کیم از اون نداری... تو گ هسبی
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خودش رو بیشیی بهم نزدیک کرد.  گردنم رو کج کرد و 
ون کشید و با نور شدیدش،  گوشیش رو از جیبش بی 

 .پوست گردنم رو چک کرد

 

 .ولم کن-
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گویسر رو تو جیبش برگردوند و دستم رو که با حرص روی 
ن یم کوبیدم گرفت و پشتم و روی شکمش قفل کرد  .ماشی 

 

ن دستات یخ کرده، اونجوری یم کویی به بدنه- ی ماشی 
، وقبی میگم کاری باهات ندارم آروم ممکن ه آسیب ببیبن
 !بگی  

 

ن  این چه کار نداشتبن بود که باعث میشد اونجوری از ماشی 
ونم بیاره و تنم رو چک کنه و جواب هیچکدوم از سواالم  بی 

 !رو نده؟

 

 ...آقای شیخ نجیب لطفا ولم کن-

 

 ها بازم داری؟-
ی

 !از این کبودی و خونمردگ

 

سواالم رو یی جواب میذاشت دندون به هم عصبی از اینکه 
 .ساییدم
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ی خونه و نباید خانوادت - ... داری می  جواب بده دخیی
ی بفهمن! حتما تا االن خییل نگرانت شدن ن  ...چی 

 

 ...خییل از حد تصورش باالتر

 

 .دستم شکست میگم ولم کن-

 

ولم کرد و یک گام فاصله گرفت. به سمتش چرخیدم و 
و مالش دادم. شالم رو مرتب کردم و دست های دردناکم ر 

 .از شدت شما خودم رو بغل گرفتم

یی حالت و خشک ایستاده بود و تکون نمیخورد. دقیقا 
 !های باالشهریشبیه به عصاقورت داده

 

 !شنیدی چی گفتم؟-

 

 !چه اهمیبی داره داشته باشم یا نه-
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ن زیادی معلوم نبود جز یه  نیم نگایه به اطراف انداختم. چی 
ون زده  درخت که چندمیی دورتر ریشه هاش از زیر خاک بی 

ن سایه های ترسنایک ازش ایجاد کرده بود و نور چراغ ماشی 
 .بود

وزید رحیم یمشنیدم و بادی که با یی از دور صدای زوزه یم
 .و تنم رو یم لرزوند

 

خانوادت اونقدر نگرانت بودن که واسه چند ساعت دیر  -
ی! اگر  ن اوضاع کردن برن کالنیی تو رو تو این وضعیت ببیین

 .بدتر میشه

 

خودم به این موضوع دقت نکرده بودم و داشت راست یم  
د و مهمون  ن گفت. یه دخیی که شب عرویس به تاالر ش نمی 
ها یی عروس و دوماد رایه میشدند، حتما دلیل خویی 

 .نداشت

 .که من شواهد خییل زیادی داشتم
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 ...مفکر کنم بازم هست ویل نیم دون-

 

 !کار عادله؟-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م به گ کردم که کبودی گردن و سینهداشتم به این فکر یم
 .ربط داشت ویل درد بدی تو قلبم حس کردم
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مهرداد واقعا تو بدترین موقعیت ممکن ولم کرده بود و 
 ...بعدش اون تجاوز نصفه و نیمه

م یه حس پوچی شدید کردم و جوری یکهو انگار وسط سینه
گریه زدم که شیخ نجیب مات و مبهوت نگام کرد. زیر  

ن  ن تکیه دادم و با لی  نتونستم ش پا بمونم و کمرم رو به ماشی 
ن خیس و نمدار نشستم  .خوردن کف زمی 

شیخ نجیب با همان ژست خشک و جدی باالی شم 
ون کشید و پشت به من  ایستاده بود. یک نخ سیگار بی 

بزرگ زندگیم رو  مشغول کشیدن شد و من بلند بلند درد 
باریدم. کیس یم تونست من رو درک کنه؟! هیچکس جز 
ِ عشقش طرد میشد

ی
ن و تحقی  از زندگ ی که با توهی 

 .دخیی

دیگه چشمام از شدت گریه باز نمیشد ویل دیگه شدم نبود 
چون اونقدر تحت فشار بودم که دمای بدنم بشدت باال 

 .رفت و من داشتم عرق یم ریختم

 یی موقع برمیگشتیا شاید به یه 
ی

 .شماخوردگ

 

 !میشه من رو برگردوین خونه؟-
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به سمتم چرخید و دود سیگارش رو پوف کرد. سیگار رو با  
ن  کف کفش له کرد و جلو اومد اما قبل از اینکه از بی 

ن رو دور زد و لب ون بیاد، ماشی  های نیمه بازش صدایی بی 
و پشت فرمون نشست. با یی رمقی کنارش نشستم و در ر 

بستم. مجال نداد و به راه افتاد و من صدای له شدن 
 .های زیر الستیک رو یم شنیدمسنگریزه

 

 !تصمیمت بر چیه؟-

 

متوجه سوالش نشدم و محکم تر خودم رو بغل زدم. متوجه 
شد که خییل شدمه چون بخاری رو روشن کرد و وارد 

 .خیابون اصیل شد

 

 اگه خانوادت کبودی-
ی

ن چی مییک  !؟هات رو ببیین

 

نگران من و خانوادم که نبود، احتماال میخواست نیت من 
 !رو برای اون عوضن عادل بشنوه
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جوابش رو ندادم چون هیچ جوایی نداشتم و مغزم هنگ 
کردم و کردم، سکوت یمبود. باید میخوابیدم، فکر یم

اونقدر تو دنیای وحشتناک خودم غرق میشدم تا به یه 
 !نتیجه برسم که چی درسته

 

 ا-
ی

 !سمت چیه؟! اینو که یم توین بیک

 

نگاهم رو از شیشه گرفتم و به سمتش چرخیدم. یک ثانیه 
 .بهم زل زد و به سمت خیابون برگشت

 ...اخمو بود ویل لحنش ش خییل خشک و جدی و قیافه

 !برخالف دقایق قبل، مالیم بود و کیم خشدار

انگار که خوابش میومد یا خییل خسته بود چون حروف رو 
ِ خاض بیان یمبا ک

ی
 .کردشیدگ

 

ن -  ...الی 
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شی به تایید تکون داد و من به انگشتام زل زدم که کبود 
 .شده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگه تقریبا به خونه نزدیک بودیم و شاید یه خیابون فاصله 
 .داشتیم

س روبرویی با خانوادم رو 
دل تو دلم نبود و همش اسیی

 .داشتم. رو به مرگ بودم
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پرسم چی چجوری با عادل آشنا شدی، نه یم پرسمنه یم-
به شت اومده که با اون ش و وضع مهمون تخت اون 

 !شدی

ن قیافهچون مطمئنا تو سلیقه  !ای نیستی برادر من چنی 

 

پس اون عوضن برادرش بود؟! هرچند اتفاقا به هم 
 !میومدن... دوتا عوضن 

به حماقت خودم لعنت فرستادم ویل جواب حرف رو دادم 
 .ون بدجور بهم برخورده بودچ

 

تونه از من خوشش بیاد ویل کیس که هرزه پسند باشه نیم-
ی حاضن و آماده پیدا کرد و از اینکه آواره شدم طعمه

 !استفاده کرد تا منو بکشونه تو اون خونه ی خراب شده

 

خودم از لحنم جا خوردم ویل مگه مهم بود چه فکری 
یه متجاوز بود که انگار  م بکنه؟! اون عوضن برادر درباره
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خییل هم از عملکرد برادرش بیخیی نبود و اتفاقا تشویقش 
 .کردیم

 

- 
ی

فقط میخوام هرچه زودتر برسم خونه و از شر تو و زندگ
 ..و این خیابون خالص شم

داره حالم از خودت و ماشینت و بوی عطرت به هم  
 !میخوره شیخ نجیب

 

ل خودم رو از دست دادم و با  ن  و کنیی مشتم به در ماشی 
کوبیدم. هیچ عکس العمیل نشون نداد ویل من قلبم تی  یم  

 .کشید

 

 !ازت متنفرم... از تو و هرچی جنس نر تو دنیاست متنفرم-

 

نرسیده به خیابون اصیِل منتیه به خونه نگه داشت و من 
 .هنوز تو حال خودم نبودم
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ب خیابون آشنا رو که دیدم، دست دراز کردم و با حایل خرا
ه رو کشیدم اما هنوز تکون نخورده بودم که مچ  دستگی 

ن کشیدم  .دستم رو گرفت و من از ترس هی 

شوکه به سمتش چرخیدم. لب هاش رو محکم به هم 
د و من انقباض فکش رو حس یم کردم  .میفرسر

 

 ...ولم کن-

 

باید یه نکته ای رو بهت بگم البته اگه از صدام متنفر -
 !نیسبی 

 

تا به حال هیچکس تو اوج عصبانیت و  حقیقتا جا خوردم. 
خشم اینقدر ریلکس حرف نزده بود که این مرد سیع داشت 

 ...خودش رو خونرسد نشون بده

نوری که از باال روی صورتش یم تابید، نییم از صورتش رو 
 .کردروشن یم
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م رو تموم کنم اما بهت هشدار میدم از اجازه ندادی جمله-
 !افتاد، به کیس حرقن نزین اتفاقایی که تو اون خونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاج و واج نگاش کردم. من واقعا چه توقیع داشتم؟! توقع 
ن مردی از برادرش دفاع نکنه و بخواد از حق  داشتم یه چنی 

 !من دفاع کنه؟
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بگه باهم بریم دادگاه و برعلیه عادل شکایت کن... 
ن معبن صددرصد طرف اون رو یم گرفت و این حرفش همی 

 .دادرو یم

کردم بغض مثل براده های آهن تو گلوم بود و حس یم
 .هرلحظه با نفس کشیدن زخیم میشدم

 

 :دستم رو پس کشیدم و با حرص گفتم

 

من خودم اونقدر بدبخبی دارم که به اون برادر عوضن شما -
 ...کنم اما... اما فعالفکر هم نیم

 

 .ابرو در هم کشید و پرسشگر براندازم کرد

 

خدا کنید دیگه باهاتون روبرو نشم چون اونوقت برید خدا -
نیم دونم ممکنه چجوری برخورد کنم. امشب من اصال 
حالم خوب نیست... اصال روبه راه نیستم... اصال مغزم کار 

  .کنهنیم
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 .بزاق دهنش رو فرو داد

 

 ...بخشمش... چونهیچوقت نیم-

 

 ی زندگیمادامه ندادم و فقط به چشماش زل زدم. من همه
 !رو سیاه یم دیدم. سیاه و لرزون

گی  پیاده شدم و تمام مسی  رو گرفتم و با همون بغض نفس
 .رسیدن تا خونه رو دویدم

 

مادر و پدرم رو که ایستاده و دلواپس جلوی در دیدم، از 
خودم خجالت کشیدم. یه عمر به خاطر اون مهرداد لعنبی 

ی  جلوی خانوادم دراومدم و این حال و روز اصال شب ن یه چی 
 .کردم نبودکه تصورش رو داشتم و دعا یم

من با مهرداد خوشبخت بودم و اون گردبادی که خوشبخبی 
 !ما رو در هم کوبید، گ بود
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مادرم با دیدِن من بلند به گریه افتاد و مسی  رسیدن به من 
رو دوید و محکم به آغوشم کشید اما پدرم، دستش روی 

ن ثابت موند و بدنه ی لرزونش رو من زانوها ی شد ماشی 
 ...دیدم

 .من کمرش رو خم کرده بودم

 

کجا بودی نور چشمم؟! کجا بودی عزیز مادر؟! این چه -
ش و وضعیه؟! مگه نباید االن عروس میشدی و با دل 

 !کردم مادر؟خوش راهیت یم

 

من نگاهم فقط به پدرم بود که با حال فجییع داشت زانو 
 .یم لرزوند

م نیم دونستم از گ  !متنفر باشم... از گ انتقام بگی 

 

چکید و جواب هیچکدوم ی چشمم یماشک از چهارگوشه
دادم. دلم نمیخواست از پدرم از سواالت مادرم رو نیم

م اما قطرات اشک مانع از وضوح تصویرش  چشم بگی 
 .میشد و مثل ابر بهاری یم باریدم
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... کجا بودی؟! مگه تو عاشق-  رسوای عالم شدیم دخیی
مهرداد نبودی؟! مگه خون ما رو تو شیشه نکردی که یا این 

ی عقد؟! پرس یا هیچکس...؟! چرا پس نیومدی ش سفره
 !رخت سفیدت کو مادر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "عاض"
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ی لبم گذاشتم و سیع  یک نخ سیگار روشن کردم و گوشه
م  .کردم از تصویر مقابلم چشم بگی 

ن   ...الی 

 

مدام همون لحن صداش تو  اسم خاص و متفاویی داشت و 
کرد. از شد که بلند از فعِل نفرت استفاده یمشم تکرار یم

... از عطرم
ی

 !من... از زندگ

هیچ حیس نداشتم جز اینکه قلبم به شدت مچاله میشد از 
 !حرکت دست مادرش روی تن و بدنش! آخ عادل

 

چیکار؟! کبودِی گردنش از اون لعنبی چیکار کرده بود؟! 
 یه پدر دم کنار نیممقابل دی

ی
 و تکیدگ

ی
رفت و من به خمیدگ

کردم. دود غلیظ سیگارمو رو به تصویر مات مقابلم فکر یم
ی دودی و قطرات بارون هنوز هم که از پشت دود و شیشه

ن سماجت داشت  ...بر قوت خودش باقی بود پوف کردم. الی 
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کرد و مادرش مدام صورت و بدن و دست هاش رو چک یم
ِ عادل رو روی تن و بدنش یممن دلم ن

ی
خواست آثار دیوانیک

 .کردمببینند. عادل رو به سخبی مجازات یم

 .گذشتمخییل سخت و هرگز از این حماقتش نیم

 

تلفنم به صدا دراومد. هاتف بود و من هیچ حال و حوصله 
 .نداشتم تا حال و روزم رو به عرض او برسونم

ن و خانواده م پنهان، دند و از دیدش وارد خونه شتا وقبی الی 
ن نخ سیگار رو دود کردم  .تکون نخوردم و دومی 

د و من هیچ مییل به جواب  ن هاتف برای بار دوم زنگ می 
ن  دادن نداشتم. آدرس این خونه تو ذهنم نقش بست. ماشی 

 ...رو نه

 کردم
ی

 .خودم رو از جا کندم و به سمت عمارت رانندگ

 

از جیب داخیل کتم تلفنم که برای بار سوم به صدا دراومد 
ونش آوردم و تماس رو وصل کردم  .بی 
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 !دارم میام-

 

 !صیی کنید، عادل دیوونه شده و اتاقش رو به هم ریخته-

 

ه  .ی کمرم درد گرفتدستم دور فرمون مشت شد و تی 

 

 !قرصاش رو خورد؟-

 

 ...بله آقا-

 

ش تا بیاد، منم تو مسی  برگشت به - پس زنگ بزن به دکیی
 !عجله کنه م. بگو خونه

 

 .چشم-
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ن تماس رو قطع کردم و تلفن رو با حرص روی سینه ی ماشی 
پرت کردم. عادل تا گ میخواست به این دیوونه بازی ها 

 !ادامه بده

ش زدمگرفت. یک پیامک برادلم قرار نیم  .ی دکیی

 

اشتباه بزرگ عادل، برگشت به ایران بود. باید برگرده  "
 !کویت، اون رو راضن کن
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ی دلخواهم تا رسیدن به عمارت فکر کردم و به نتیجه
ن عادل ختم میشد  های فکریم به رفیی نرسیدم. همه ی مسی 

کردم تا عادل رو یک ثانیه بیشیی تو و من دیگه ریسک نیم
 .ایران نگه دارم

ن رو پارک کردم و هاتف رو پشت پنجره ی عمارت ماشی 
به چمن های دیدم. تکون نخورد و من پیاده شدم. پام 

م رو با گام  .های بلند یط کردمخیس برخورد کرد و مسی 

 

های منتیه به وارد ساختمون شدم و یکراست به پله
 .ویل صدای هاتف رو شنیدم ی باال نگاه کردمطبقه

 

 !دکیی باالست-

 

شنیدم. به سمت هاتف چرخیدم من هیچ داد و فریادی نیم
ستاده بود و یک ی چشم، بهجت رو دیدم که ایو از گوشه

د. احتماال داروهای عادل بود ن  !سیبن نقره تو دستش برق می 
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 !تازه آروم شده-

 

کیسر  این یعبن یکساعت و نیم تا دوساعِت گذشته رو عربده
 .کرده بود

شی تکون دادم و به سمت هاتف گام برداشتم. دل نگران 
 .مقابلم ایستاد

 

 !باید با آقا عادل چیکار کنیم؟-

 

 !رده کویتباید برگ-

 

حرقن نزد اما خودش هم یم دونست که برگردوندن عادل  
کار راحبی نبود. یکبار اینکار رو کرده بودم و یم دونستم که 
توان دوباره دیپورت کردنش رو داشتم حبی اگر رضایت 

 .دادنیم

 .کردمبا زور اسلحه او رو وادار یم
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 .باید عادل رو ببینم-

 

تا به اتاقش ش بزنم اما هاتف این رو گفتم و راه کج کردم 
 .صدام کرد

 

 !آقا؟-

 

ن پله ایستادم و دستم رو دور گوی شیشه ای نرده روی اولی 
 .ها ثابت کردم

 

 !فکر نکنم کار درسبی باشه-

 

د؟! پرسشگر براندازش کردم که خودش رو  ن از چی حرف می 
 :به من رسوند و با شی فرو افتاده به حرف اومد

 

 ...آقا، یه جور جنون که حرکاتش طبییع نیست-
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 .صدام رو باال بردم و تو فضای بزرگ سالن اکو شد

 

 اسمش رو جنون داشت به یه دخیی تجاوز یم-
ی

کرد، مییک
 !بذارم و بگذرم؟

 

یه گام عقب رفت ویل چشم باال کشید و باز حرفش رو تکرار  
 .کرد

 

کنه، منم تازه متوجه شدم که چند مدته قرص مرصف نیم-
 !آقا عاض؟

 

خونم به جوش و خروش افتاد و مشتم رو مالیم به نرده ها  
 .کوبیدم و زیر لبی لعنبی گفتم

 

- 
ی

تو تمام مدت وقبی من داشتم با خیال راحت اونور زندگ
کردی که نفهمیدی عادل قرص کردم، چیکار یمیم
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؟! یمنمیخوره؟! یم فهیم اگه به اون فهیم این یعبن چی
 ...دخیی 

 

کنم کاری موقع رسیدیم. آقا خواهش یم حاال که نشد، به-
 !نکنید وضعیت از این که هست بدتر بشه
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ش تکون دادم و گره کراواتم رو شل کردم. فکر اون دخیی از 
ن  ن خودم و ماشی  ون نیم رفت. تن لرزونش وقبی بی  شم بی 

ش کردم و مثل بید یم  .لرزیداسی 

 ...عادل رحم نداشت درست مثِل 

 

صددرصد مهرباین و عطوفت رو داشت و برای یک لحظه 
طلبید که من از داد و جوری خون یمای تغیی  جهت یمثانیه

 .ترسیدماو و حس وجودیش یم

 

نم حداقل حاال نه... فقط یم- ن  نمی 
خوام ببینمش، حرقن

ن بعداجازه میدم قرص  ...ها اثر کین

 

 با من همراه شد و من زودتر مسی  پله ها رو یط کردم. در 
ی تخت دیدم که لبهاتاق عادل باز بود و من دکیی رو یم
داد که قرص هم اثر نشسته بود و شنِگ دستش نشون یم

ن مانند رو در رگنیم های عادل کرد و باید اون مایع مرفی 
 .کرد تا به خودش بیادتزریق یم

 !یم... گیج و مبهوتزده، عصبی و کنگران بودم، وحشت
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ن عصبیم یمتصور عادل روی تِن ال خواست  کرد و دلم یمی 
 .کل این خونه رو به آتش بکشم

 !کرد؟ی من چه غلیط یمداشت تو خونه

 

با ورود من به اتاق، هاتف داخل شد و بهجت رو مرخص  
 ...کرد

ون زد. در که بسته شد، بهجت بااجازه ای گفت و از اتاق بی 
یک گام به جلو برداشتم و درست کنار دکیی و رو به 

 .های خمار عادل ایستادمچشم

معلوم بود تحت تاثی  دارو قرار داشت و این مالیمت در 
کرد وگرنه جنوین که زیر پوستش نفس کشیدن، ثابتش یم

 !دادی مالیمت نیمجریان داشت، اجازه

 

 !وضعیتش چطوره؟-

 

 ...بد نیست ؛ در اصل باید بگم افتضاح-
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ون آوردم و روی تاج پاییبن تخت ا نداختم و هر کتم رو بی 
 .دو دستم رو در جیبم فرو بردم

ن  رنِگ عادل زد و نوک تی  ن به به رگ برجسته و سیی چند ضن
 .سوزن رو در رگش فرو برد

 

 ...چند وقته ایرانه؟! آمار دقیق میخوام-

 

 ...دوماه و دو روز و-

 

به ساعت مچیم نیم نگایه انداختم. ساعت از یک بامداد 
 .گذشتیم

 

 !و یکساعت دکیی -

 

حتویات شنگ رو به رگش تزریق کرد و کیفش رو بست. م
عادل هرلحظه خمارتر میشد و مدام لبش رو باز و بسته 
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کرد اما تواین برای حرف زدن نداشت. گیج و منگ بود و یم
 .احتماال دز باالی شنگ او رو تا ساعبی زیاد یم خواباند

 

 !خوابه؟چقدر وقت یم-

 

بلند شد و رو به من دکیی جواب هاتف رو نداد. از جا 
ایستاد. مردی تقریبا پنجاه ساله با موهایی تماما سیاه 

 ...رنگ

 !ها بود یم شناختمشسال

 

 ...کنهدوماه و دوروزه که قرص مرصف نیم-

 

ی گفت و من هم با حرکِت ناشیانهاین رو با اطمینان یم
 .عادل یی به فاجعه بار بودنش برده بودم

هاش کنده . دو سه تا از دکمهنگاهم روی عادل ثابت موند 
ن رو روی سینه و گردنش یم شده بود و رِد ناخن های الی 

دیدم. دلم میخواست چندین و چندبار مشتم رو روی 
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فکش بکوبم و ازش یک جواب بخوام اما عادل تو حایل 
ی پرسید ن  .نبود که بشه ازش چی 

ین حالت ممکن هم یی منطق بود و کله خراب  ...در بهیی

 

هاتف باید جواب بده، چرا خیی نداشبی که عادل  این رو -
 !قرصاش رو ش وقت نمیخوره؟

 

 .هاتف پیش اومد و نگاهش رو از عادل گرفت و به دکیی داد

 

های قرصش، یه قرص دیگه من خیی نداشتم تو بسته-
 !جاساز کرده. هرروز جلوی خودم میخورد

 

 !...کرد این مردعقل و هوشش هنوز کار یم

م چون اشتباه از من بود   نیم تونستم از هاتف خورده بگی 
 .بودم ی برگشت به ایران دادهکه بهش اجازه

 آدیم مثل عادل باید از ایران دور یم موند 
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ون-  ...هاتف برو بی 

 

 ...ویل آقا-

 

 .یک نیم نگاهم کاقن بود که با چشم کوتایه اتاق رو ترک کنه

 برای ی اتاق گذاشت و دکیی کیفش رو روی صندیل گوشه
ن قرص  .یبن پیش رفتسهای قبیِل عادل از برداشیی
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 !چقدر طول میکشه به روال قبل برگرده؟-

 

دقیق نیم تونم بگم ویل احتماال کمیی از دوماه نیست! -
داروهای عادل جوری نیست که اون بتونه به راحبی از خی  

 .مرصف کردنش بگذره

 

ون آوردم و روی کتم ا نداختم. کنار تخت کراواتم رو بی 
ایستادم و روی ش عادل خم شدم. داشت در برابر اغما، 

ن هم دز مقاومت یم کرد. بدن مقاویم داشت و برای همی 
داروهاش باال بود چون به راحبی از هوش نیم رفت. 

 ...شسخت و قدرتمند و لجباز

 

روز اویل که عادل رو برای مداوا آوردی مطب، بهت -
ی درمان، باید تا تموم شدن طول دورههشدار داده بودم که 

 !ش وقت اینارو مرصف کنه... نگفتم؟
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گفبی ویل منم دنبال عیش و نوش نبودم. هزارجور کارم -
تونم بیست و چهارساعته دست شم ریخته بود... من نیم

م و کنار خودم بند کنم. بهیی نیست یه فکر  عادل رو بگی 
؟  !بهیی کبن

 

رو باز کرد و کف دستش شریز   های قرصدر ییک از باکس
 .کرد

 

ِ زندگیش، داشته قرص معده، جای قرص-
های مهم و حیایی

 !کردهقرص معده مرصف یم

 

انگشتام رو الی موهای عادل فرو بردم و شش یی رمق به 
 .همراه حرکت دستام تکون خورد

دلم به درد اومد. دیدن قد و قامت مردی با هیبت عادل و 
 و 

ی
کرد اما نیم تونستم جودم رو لگدمال یماین حجم بیچارگ

 .مانع خشمم از او بشم

 ...اگر دیر یم رسیدم اون دخیی 
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 ...چاره چیه؟! یه راه حل بده-

 

ی شدن، قبول یم- ؟بگم بسیی  !کبن

 

 ...نه-

 

قرص ها رو به ش جای قبلش برگردوند و به سمتم چرخید. 
... خییس موهاش رو عقب زدم و نگاهم به تن و بدنش افتاد 

ن خون یماز رد ناخن دهای الی  ن  .جوشید و برق می 

 

ی رو ضمانت  پس عواقبش با خودته! - ن من دیگه چی 
 !کنم عاضنیم

 

 :یی حالت گفتم
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ی به بهجت بگو برای من یه فنجون قهوه بیاره - داری می 
 ...اینجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متوجه شد که دیگه بیش از این نباید یم موند. چندتا باکس 
 .به دست گرفت و به سمت کیفش رفتقرص رو 

قرص های مزخرف عادل رو با قرص های جدید عوض کرد 
 .و به سمتم چرخید
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رو هر باکس طریقه مرصف هست. صبح.. ظهر.. شب... -
 !فراموش نکن

 

های ترسیده ی تخت نشستم و هیچ حرقن نزدم. چشملبه
ک و خانواده ی دل نگرانش باعث میشد دستم رو ی دخیی

م تا به عادل آسیب نزنم. من زیاد خوددار نبودم مشت کن
 ...و نیم تونستم باشم. خوِد اون دخیی اهمیبی نداشت اما

 

د- ن د برگردم، عادل به اون دخیی صدمه می  ن  .اگه به شم نمی 

 

ن رو از هاتف و   نزد و من هم یم دونستم همه چی 
حرقن

 .بهجت شنیده بود

 !منتظر بود خودم بیان کنم که کردم

 

؟چی -  !شد برگشبی
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ای خویی نشنیدم... برگشتم تا بمونم ویل نیم دونم با -
ن چی 

 !عادل چیکار کنم

 

صدای برخورد کفشش رو شنیدم و متوجه شدم داشت 
م گذاشت و بهم نزدیک میشد. دستش رو روی ششونه

به زد  .چند ضن

 

میدونم چقدر تو فشاری! وضعیتت زیاد خوب نیست و  -
ل کردن عادل سخته اما  تو یم توین از پسش بربیای...  کنیی

؟! تو کویت کیس هست به   واسه چه مدت ایران یم موین
 کنه؟! مثال مادرت

ی
 ...کارات رسیدگ

 

 ....قلبم

 ...مغزم

 !کردروحم درد یم
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ه! همه چی به من - تو نبوِد من، هیچکس کاری از پیش نمییی
 ....وصل شده

 

نکه... که اینطور، من نمیتونم بهت پیشنهادی بدم جز ای-
ی کبن تا خودت بهیی به کارهات بریس!  ه عادل رو بسیی بهیی
موندن اینجا نه برای تو و نه برای عادل اصال مناسب 

 ...نیست! برگردید کویت

 

ین راه حل بود... شاید  !شاید این بهیی
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وسایلش رو جمع کرد و رفت... من موندم و عادِل بیهوش 
 !ری تا صبحو چند فنجون قهوه و شب بیدا

ن  ن فکر کردم. همه چی   ...به همه چی 

 .اما هیچ نتیجه ای نگرفتم

 

 

 

 

 

ن "  "الی 
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صدای پچ زدن کیس رو کنارم حس کردم و دست های گریم  
 .که از ساق پاهام تا رونم امتداد پیدا کرد

هام به هم چسبیده بود و توان باز کردنشون رو نداشتم پلک
ر میشد و رونم رو چنگ تاما حرکت دستش هر ثانیه خشن

 .زد و حس کردم اون آواهای گنگ و نامفهوم رو یم شنیدم

 

 "بهم خیانت کردی"

 

 "حقته مثل یه سگ زیر دست و پاهام جون بدی"

 

 بخاطر این رسوایی خودم یم کشمت"
ن  "الی 

 

چه بدن نرم و بلوریبن داری، باید سیاه و کبودت کنم تا یاد "
 کبن 

ی
ی چجوری زندگ  "بگی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

بان قلبم به شدت ظه صداش واضحهرلح تر میشد و من ضن
باال بود اما نیم تونستم هیچ حرکبی کنم. انگار دچار یه جور 

ی کرد. از گوشهفلج شده بودم که عضالتم حرکت نیم
رحیم خودش رو چشمم یه قطره اشک چکید ویل اون با یی 

زیر پتو کشید و از پشت بهم چسبید و پام رو از هم فاصله 
 .داد

 

ن و آماده"  "ی دردیده شدنخوبه، تر و تمی 

 

شنیدم و نتونستم هیچ حرقن بزنم.. فقط اشک ریختم و 
اون گاز محکیم از گردنم گرفت. با زور آوایی شبیه "ولم کن" 

 .از دهنم در رفت ویل به گوش اون نرسید

 

صداش برام آشنا بود. صدای مهرداد... همون مردی که 
 .عاشقش بودم

 به بازوم 
ی

 .زد و غرش صداش رو شنیدمچنیک
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ن " ن و ببی  خودت رو واسه من آماده کردی خوشکلم؟! بشی 
 "...کنم هرزه کوچولوت یمچجوری بیچاره

 

این رو گفت و من صدای باز کردن کمربندش رو شنیدم و 
ه داری زدم که  همینکه داغن تنش رو حس کردم جیغ زنجی 

 .خودم از بلندِی صدای خودم وحشت کردم
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دم و  ن با ترس و وحشت از خواب پریدم. یی وقفه جیغ می 
کردم. نفس هام کشدار بود و ریه هام از مادرم رو صدا یم

کرد. صدای باز شدن در و روشن پر و خایل شدن درد یم
شدن چراغ رو حس کردم ویل هنوز تو حال خودم نبودم و 

 .کوبیدقلبم محکم یم

 

ش چسبوند و به سینه تو آغوش مادرم فرو رفتم و شم رو 
کردم مهرداد اینحا بود و قصد اذیت  من هنوز هم حس یم

 .کردنم رو داشت

 

م؟! الینم؟! - چی شده مادر؟! آروم باش دورت بگردم دخیی
م... جون دلم... ماه من آروم باش  !منم مامانت... منم دخیی

 

بابام تو اتاق بود و کنار تخت ایستاده بود. پریشون به ما 
کرد و من به لباس خواب ساتن مامان چنگ نگاه یم

انداختم. موهام رو کنار زد و عرق پیشونیم رو گرفت. من 
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رو به مرگ و نیسبی و جنون بودم و چرا هیچکس من رو از 
 !داد؟باتالق نجات نیم

 !انگار همه چی یه خواب بود... یه خواب بشدت ترسناک

 

ود.. من.. مامان؟! مامان مهرداد کجا رفت؟! ای اینجا ب ب-
 !من خودم دیدمش... دیدم مامان

 

تر بغلم کرد و دست رو گوشم گذاشت. ویل مامانم محکم
 .بابا کالفه طول و عرض اتاق رو یط کرد و باالخره ایستاد

ریختم که قابل وصف نبود. سینم یه جوری اشک یم
پرشتاب به جلو پرت میشد و یادآوری حرف ها و حرکات 

ونم کرد که از خونهمهرداد و اون لحظه ای   ی عشقمون بی 
 .رفتاز جلو چشمم کنار نیم

 

مامان؟! چی شده؟! من چرا اینجام؟! مگه نباید خونه ی -
شوهرم باشم؟! مگه امشب شب عروسیم نیست؟! مگه 
قرار نشد خوشبخت بشم؟! آخ سینم درد میکنه.. قلبم تی  

 !میکشه
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پا به پای  داد. آغوشش تکونم یم کرد و ننووار تو نوازشم یم
کرد ویل بابام کنارمون ایستاد و خییل ناگهاین من گریه یم

 :پرسید

 

؟! زودتر خودت رو جمع و جور کن... فقط یه خواب - ن الی 
ی که تو واقعیت رخ داده خییل وحشتناک ن  !ترهدیدی اما چی 

 

 .ترس به جونم افتاد و خودم رو تو بغل مامان مخقن کردم

 

مون ترسیده، اال- ن وقتش نیست. بذار بعدا محمد دخیی
 ...درموردش
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ن حرفش پرید و با ترسر و رو به مِن لرزون و  ویل بابام بی 
 :ترسیده گفت

 

.. گریه زاری دیگه بسه! کل شب رو تا صبح اشک - ن پاشو الی 
 .ریخبی کافیه... من ازت یه توضیح میخوام

 

 گفتم؟! اگر خدایا به من کمک کن... صیی بده! چی باید یم
کردن؟! اصال کیس تو گفتم منو باور یمحقیقت رو یم

گنجید که شوهرم منو به خاطر یه خال عجیب و باورش یم
ون کنه؟  !غریب از خونه بی 
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 ...ب بابا من-

 

... پاشو یه آیی به دست و صورتت بزن -
ن ِمن و ِمن نکن الی 

و از سی  تا پیاز ماجرا رو تعریف کن. مگه من آبروم رو از 
م غیب بشن وشراه آ  ...وردم که شب عرویس دوماد و دخیی

 

ن -  ...آقا محمد؟! الی 

 

 .بابا داد زد و عقب رفت

 

ن  - ن نکن واسه من... انگار جفتتون متوجه نیستی  ... الی  ن الی 
 !که این دخیی باانتخابش چجوری گند زده تو آبروی من

 

مامان منو رها کرد و بلند شد. بازوی بابا رو گرفت و یکم از 
ن دستم مچاله من ف اصله داد. خودم رو بغل زدم و پتو بی 

ِ کف له 
ن ن سقف و زمی  ن بودم. انگار بی  ن سنگی  شد. سنگی 

 .میشدم که نفس نداشتم
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پچ پچ های مامان رو یم شنیدم و نیم دونم چی داشت یم  
گفت ویل من هنوز هم دست های مهرداد و داغن تنش رو 

 .کردمخس یم

 

.. تو یه شب چقدر اتفاق مهرداد... عادل... شیخ نجیب. 

 !افتاده بود

من از کدوم ییک میتونستم برای مامان و بابام بگم؟! واقعا 
ن بود؟! نه نیم تونستم  !قابل گفیی

 

ت شب عرویس غیب -  چیکار کنم؟! عاطفه، دخیی
ی

مییک
شده... خانواده ی اون مردک یک ال قبا رو ندیدی چجوری 

ن رو کوبیدن تو شمون؟! مهرداد  زنگ زده و گفته نبودن الی 
تون فرار کرده... میفهیم؟  !دخیی
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چقدر مهرداد درحقم بد کرده بود! میخواستم متنفر باشم 
 .ویل نیم تونستم

ن تو که از ماجرا  ی ته وجودم میگفت الی  ن انگار یه چی 
نداری، کاری نکن که بعدا پشیمون بیسر   !خیی

ی تو وجودم میخواست مثل همه ی آدم ن های یه چی 
های پشت شم رو خراب نکنم. مثل دایی عباس  افم، پلاطر 

که زنش رو ش یه سوءتفاهم طالق داد و فهمید اشتباه  
 ...کرده

 

ش کات کرد چون مثل پرسخاله عیل که با دوست دخیی م امی 
 .اون رو تو کاقن شاپ با یه مرد دیده بود
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بعدا معلوم شد که اون فقط یه دوست دوران دانشگاه بود 
بایط بینشون وجود نداشت. من از حس پشیموین و هیچ ارت

 .ترسیدمبعد از هرکار اشتبایه یم

کرد، چجوری میخواست خودش مهرداد که منو متهم یم
م نابود من بیگناه بودم و حاال.... خانوادهروآروم کنه؟! 

 ...شده بود. به خاطر حماقت من... انتخاب اشتباه من

 

تهدیدش رو باال گرفت. از بابا، مامان رو کنار زد و انگشت 
 .باریدنگاهش و پوست شخش، آتیش یم

 

... من مثل مامانت نیستم یل یل به الالت بذارم. - ن پاشو الی 
! کجا بودی؟! ی ماجرا رو تعریف یمپامییسر و همه کبن

ایی که شنیدیم هم
ن خوین نداره، فرار حرکات و رفتارت با چی 

؟! بگو دمیکبن و حاال گریه زاری یم که   لیلت چی بودهکبن
ش من و مادرت رو جلو کل فامیل و دوست و آشنا خم  

 !کردی؟
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باز به سمتم هجوم آورد ویل من خودم رو کنار کشیدم و به 
بای ترسیدم حبی بای مردها یمتاج تخت چسبیدم. از همه

 ...خودم

هن بابا رو کشید و تند تند  اشک هام جاری شد و مامان پی 
 .حروف رو کنار هم چید

 

ن وحشت کرده... حتما اتفاق بدی افتاده! برو - محمد؟! الی 
ن رو میارم. برو قربونت برم ون من الی   !بی 

 

هق هقم کل اتاق رو گرفته بود. من نمیتونستم از بابام 
توقیع حز این داشته باشم. بشدت خشک و مذهبی بود و 
اگر من به مد روز یم گشتم و شوهرم رو خودم انتخاب کرده 

 .خاطر مامانم بودبودم به 

رگ خواب بابام دست مامان بود و اون راضیش میکرد و 
 !حاال.... انگشت اتهام سمت مامانم بود

 

ِ تو فرار کرده و حاال داره من آبروم رفته... یم-
فهیم؟! دخیی

دنبال مهرداد میگرده... من نمیتونم قبول کنم نه حرفهای 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن  ... یه چی  ن ی اینجا جور اون مهرداد و نه حاِل االن الی 
ن نیاد و کل  م ویل تا ده دقیقه دیگه اگه الی  نیست! من می 
م دم خونه م و مییی ی ماجرا رو تعریف نکنه، دستش رو میگی 

 !وجداناون یی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الود بابا نگاه کردم. سن و سایل های خونبا وحشت به چشم
 یمنداشت. تازه به آستانه

ی
 رسید و من با ی پنجاه سالگ

 .دعا و نذر و نیاز به دنیا اومده بودم هزارتا 
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 !حاال انگار من یه تیکه از وجودشون نبودم

توقع نداشتم درکم کنند اما... نمیتونستم قبول کنم که بعد 
 .از یه شب تلخ اینجوری باهام برخورد بشه

بابا که رفت مامان رو تخت نشست و بغضم ترکید. تو 
 .بغلش پریدم

اومده؟! ب ببینمت.. بذار  عزیزدل مامان؟! چی به شت-
م  ...خوب نگات کنم دخیی

 

دو طرف صورتم رو قاب گرفت و من از شدت تورم چشمام 
 .تار و ناواضح دیدمش... اشکام صورتم رو یم شست

 

... ببینم اون... اون مهرداد کاری - ن چی شده؟! بهم بگو الی 
باهات کرده؟! دعواتون شد؟! میدوین مادرش و اون خواهر 

 !تو تاالر چیکار کردن؟ شعفریته

 

وقبی خودش با من اونکارو کرده بود، توقع هرکاری رو 
 .داشتم. نمیدونستم اما میتونستم تصورش رو بکنم
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 مامان ببخشید... من مایه-
ی

 !امی شافکندگ

 .و دوباده گریه کردم

 

بگو جان دل مامان... من مادرتم! دلم مثل سی  و شکه -
 !؟درازی کرد ماماین جوشه، مهرداد بهت دست یم

 

وقبی مهرداد عشق زندگیم بود، اگه باهام رابطه برقرار 
تونست تجاوز باشه چون من کرد به هر صوریی هم نیمیم

 .عاشقش بودم

 ...به خاطرش همه چی رو قبول میکردم ویل حاال

تجاوز به جسمم نه، به شخصیتم... به غرورم... به آبروم  
 .تونستم ببخشمشکرده بود و نیم

 !نمیتونستم اما هنوز تو قلبم بود

 

خوابم میاد... مامان نمیخوام حرف بزنم. ن نمیخوام ه -
 ...هیجی بگم... میخوام بخوابم. توروخدا
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ویل تو که بابات رو میشنایس دور شت بگردم، باید بری -
 وگرنه قشقرق به پا یم

ی
ن و براش همه چی رو بیک  !کنهپایی 

 

هز گرفتم تا صدای گریهلب پایینم رو گا  ...م باال نگی 
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 .تونمیه وقت دیگه... یه زمان دیگه من االن... نیم-

 

؟! اگه االن نری و حرف نزین من نمیتونم ضمانت کنم  - ن الی 
ه و تورو تا خونه  !نهی مهرداد نکشو که دستت رو نگی 

 

م رو نزدیک خونه و مهرداد گفته بود اگه من یا خانواده
 !برام بد میشه زندگیش ببینه

ی باشه تکون دادم و کردم؟! شی به نشونهباید چیکار یم
با کویه از درد نگاش کردم. بیگناه بودم ویل حال یه آدم 
مجرم رو داشتم. چرا نیم تونستم از خودم دفاع کنم؟! چرا 

 !نیم تونستم بگم تا خانوادم از حقم دفاع کنند؟

خانوادم سخت نبود که بفهمم بعد از اون اتفاقات 
تر از اینجوری باهام برخورد کنند. تلخ بود اما خییل خوب

 .تصورم باهام برخورد میشد

 

 !چشم! ش شما برید منم... منم ا االن میام-
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 .م رو بوسید و ثابت موندگونه

 

ی هم شده باشه پشتتم! - ن دیگه گریه نکن... من هرچی 
م  !تنهات نمیذارم دخیی

 

 .و دیل نگران از اتاق خارج شدمنو بوسید و با نگایه غمبار 

ن رفتم. در اتاق رو که بست  پتو رو کنار زدم و از تخت پایی 
م تا  به سمت حموم پیش رفتم. میتونستم یه دوش بگی 
ون آوردم و  شاید شحال بشم. یک به یک لباس هام رو بی 

 .روبه روی آینه ی کوچیک چسبیده به کمد ایستادم

 !حسوس بود... خییلکبودی های سینه و گردنم خییل م

 ...باشهنکردم اینطوری مامانم دیده بود؟! دعا دعا یم

باید قبل از اینکه برای محاکمه مجبور بشم یه دروغن ِش 
کردم. برام مهم نبود ویل من نمیتونستم واسه بابام هم یم

ن و تهمت های نابجای مهرداد  از یه خال حرف بزنم و توهی 
ح بدم. غرورم اجازه نیم داد خودم رو اینجوری  رو شر

 .کوچیک کنم
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ی

های طرح انگشتم رو روی کبودی ها کشیدم. خونمردگ
 ...دار

یهو به یاد شیخ نجیب افتادم و اون لحظه ای که با نور تلفن 
 .همراهش کبودی هام رو چک کرد. تاکید داشت حرقن نزنم

اون لعنبی ها گ بودند که یهو ش از اون شب پر مخاطره 
 .ترسیدممن از همه چی یمدر آوردند؟! 

ن پوست تنم یی  زیر دوش آب داغ ایستادم و به سوخیی
 ...اهمیبی کردم. از درون یخ بودم. یِخ یخ
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روی کمدم خییل زود از حموم خارج شدم و حوله پوش روبه
 .ایستادم

ی یک دست لباس شهیم صوریی رنگ پوشیدم که یقه
مهرداد من رو متهم به  اسیک داشت... حداقل بعد از اینکه

 های واضح 
ی

فرار کرده بود، نباید من رو با این خونمردگ
 .ببینند

 !دلش به رحم نیومده بود؟! دوستم نداشت؟

ن جلوی چشمام رژه  چشم بستم و تصویِر عادِل خشمگی 
 ...رفت

ی کرد. یه کینهی عجیب بهم نگاه یمانگار با یه کینه
 !نامعلوم

م و حوله رو دور موهام پیچیدم با وحشت چشام رو باز کرد
 .و از اتاق خارج شدم

 

فرصبی برای سشوار و خشک کردن موهام نداشتم و دادگاه 
 .کشیدخشم بابام انتظارم رو یم
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 .پله ها رو یط کردم و مامان و بابا رو کنار شومینه دیدم

د  ن بابا داشت قهوه میخورد و مامان داشت نرم نرم حرف می 
 ...ی بابا کم کنهازهتا از خشم بیش از اند

 .دستام رو تو هم قفل کردم و جلوم ثابت نگه داشتم

بابا زودتر متوجه من شد و فنجون شامییک سفید دستش 
 .رو به سمت مامان گرفت و مامان حرفش رو قطع کرد

 

ن روبه-  !رومبیا اینجا... بشی 

 

مامان با نگاهش بهم اطمینان خاطر داد و من در نهایت یی 
 .وی مبل نشستم و تو خودم جمع شدماعتمادی ر 

 :بابا یی مقدمه پرسید

 

 !کجا بودی؟-

 

احتمال یم دادم این آخرین دیالوگش باشه و با یکم نصیحت 
وع کنه اما اینطوری نشد  .و اظهارنگراین شر

https://t.me/vip_roman
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ن -  ...محمد، الی 

 

بابا دست باال آورد و مادر سکوت کرد. من داشتم جون یم 
کرد کردم و مغزم کار نیمس یمدادم و باال اومدن روحم رو ح

ی بگم ن  .تا چی 

 

خونه عاطفه! - ن  بری تو آشیی
اگه نمیتوین سکوت کبن میتوین
ن باید جوابگوی آبروی رفته  ...ی من باشهالی 

 

م داد زد  .رفته رفته تن صداش باال رفت و تقریبا شر

 

... با گ و کجا بودی؟! هیچ میدوین چه - ن جواب بده الی 
 !آبرویی از ما بردی؟
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 !بابا؟-

 

به من بابا نگو... تا وقبی تکلیف معلوم نشه که شب -
عروسیت کجا گم و گور شدی و چرا عرویس رو به هم زدی 

 !حق نداری منو بابا صدا کبن 

 

با چشمهای اشیک نگاشون کردم. دلم برای خودم نه، برای 
 !کردمامانم میسوخت که باید من رو تحمل یم

ن دروغن که ب  .ه ذهنم رسید به زبون آوردماولی 
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پ پشیمون شدم. دیدم نیم تونم مهرداد رو تحمل کنم! -
 !ی هم نیستیمفهمیدم وصله

 

بابام مکث کرد و مامانم با چهار انگشت تو صورتش کوبید 
 .و اسمم رو هشدارگونه صدا کرد

 

م؟! این مزخرفات چیه؟! تو -  دخیی
ی

؟! چی داری مییک ن الی 
ن  مگه چند سال خون ما رو  تو شیشه نکردی واسه همی 

مهرداد؟! شب عرویس وقبی همه تو تاالر بودن باید 
 !ی تو نیست؟فهمیدی وصلهیم

 

به سمتم اومد و بازوم رو گرفت. از روی مبل بلندم کرد و 
 .جلوی چشمای متحی  بابا تکونم داد

 

حرف بزن ببینم... زده به شت؟! نکنه خل شدی؟! داری -
ین ی مهرداد حرف درباره ن  ...می 
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یه گردوی درشت راه نفسم رو بسته بود ویل نمیخواستم  
 .کم بیارم. نباید سکوت میکردم

 

ی تازه- ست... مهرداد و من مایه رو هروقت از آب بگی 
 .باهم خوشبخت نمیشدیم

 

ن این حرف چقدر سخت  و فقط خدا یم دونست که گفیی
 .بود و از من چقدر توان یم گرفت

کردم و تموم ل به جلو سفر یمآرزو داشتم چند صد سا
 ...میشد این روزهای زهر

 

؟! یهویی با رخت عرویس یادت افتاد؟! آره؟-
ن  !همی 

 

 .بابا با فریادش مادِر گریون و یی قرار رو عقب کشید

 

ن االن- خونه... همی  ن  !عاطفه برو تو آشیی
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مامان دلش نمیومد اما تا به حال هیچوقت رو حرف بابام 
ات نمیکرد مخالفت کنه و برای یه مرد حرقن نزده بود. جر 

خشک و مستبد و به شدت مذهبی مثل بابام، مدیریت 
خونه یه معنای دیگه داشت! ترس تو وجودم ریشه کرد و 
مامان با دلهره نگام کرد. رفت اما وجودش رو کنارم جا  

 .گذاشت

بابا جلوم ایستاد و من به کائنات التماس کردم تا بیهوش 
ز دست ندم تا بتونم حرف بزنم. نشم و زبونم رو ا

متقاعدشون کنم چون اگر حقیقت رو یم گفتم، یه جنگ 
 .بزرگیی راه یم افتاد
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یه جنگ بزرگ که راه برگشت نداشت. مهرداد بعد از کاری  
که با من کرد، برنمیگشت و خودم خوب یم دونستم. لو 
دادن حقیقت تلجن که به شم اومده بود فقط اوضاع رو 

 .کرددتر یمب

 

 !پای ییک دیگه وسطه؟-

 

با بهت و ناباوری از شنیدن این سوال از زبون بابام فقط 
 .نگاش کردم

بارید و صالبت همیشگیش رو داشت. از صداش تحکم یم
اول صبح و اینقدر تنش؟! من تو چشم کل فامیل یه عروس 
؟! باور یم کردن من  فراری بودم. تو چشم خانوادم چی

 .کنم؟! کیس دیگه تو زندگیم وجود نداشت  مهرداد رو ول
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 !چ چی بابا؟-

 

 !پرسیدم کیس تو زندگیته؟-

 

ن مامان زل زدم و نگاهم رو از مبل  گیج و منگ به مسی  رفیی
و ستون و فرش و گلدون عبور دادم و مامان رو پشت دیوار 

 .دیدم. شک یم کشید و فالگوش ایستاده بود

 

 ...ب بابا من-

 

 :داد زد

 

... جواب هر سوال من فقط متناسب جواب - ن منو بده الی 
با سوالم باشه! اینو دیگه تکرار نمیکنم وگرنه مجبورم یه 

 .جور دیگه حالیت کنم

 

 .با ترس سکسکه کردم و شی به نشونه ی باشه تکون دادم
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، با - آدِم جدید زندگیت کیه؟! واسه مهرداد ما رو فروخبی
یه کفش کردی که یا  اینکه من مخالف بودم اما پات رو تو 

مهرداد یا هیچکس... اون آدم کیه که عشقت رو یادت 
 !رفت؟

 

بغض تو گلوم پیچید. چه دخیی سیاه بخبی بودم که باید تو 
ایط قرار یم گرفتم. خودم رو بغل زدم و بابا یه دستش این شر

ون آورد. دیدنش  رو تو جیبش فرو برد و یه تکه عکس بی 
 .پاهام رو به رعشه انداخت

 

ن آرایشیت بود- ش... عکس مهرداده که رو می   .بیا بگی 

 

 ...یه عکس از لبخندش

اش... مهرداد خییل موهای حالت دار و چشم های گی 
 .جذاب بود

 .یه قطره اشک از چشمام چکید و رو پارکت افتاد
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عکسش رو یم بیبن گریه میکبن بعد باید باور کنم دلت -
 !باهاش نبود؟! ش دخیی من چی اومده؟

 

ن شیشه ای پرت کرد و نگاهم با مهرداد عکس رو روی می 
ن افتاد. انگار که جسم بود و درد داشت کل وجودم  روی می 

 .با شیشه خورد شد

 

ن به وهللا قسم اگه حرف نزین وادارت میکنم با من تا - الی 
 !ی مهرداد بیایخونه

 

 .نه... بابا توروخدا! من... میگم، قسم میخورم-
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ه نگام کردایست ه خی   .اد و دسبی به محاسنش کشید و خی 

 .منتظر بود تا اصل ماجرا رو بیان کنم

 

ن پای هیچکس درمیون نیست، من فقط... - بابا باور کنی 
فقط احساس کردم که... که حق با شماست و مهرداد گزینه 

 ...ی مناسبی برای من نیست. ببخشید که من خییل دیر

 

ن تو دیر متوج- ه نشدی، اصال متوجه نشدی چون دیر؟! الی 
با این کاری که کردی، یه عالمه حرف دنبال خودت 
ت کشوندی! هیچ میدوین مهردادی که سنگش رو به سینه

دی چی به پدر و مادرش گفت؟! هیچ میدوین بلند بلند  ن می 
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چجوری جار زدن جلوی اون همه مهمون خارچی و 
ه  ...یداخیل؟! سکه یه پول شدیم دخیی

 

داد و التهاب و خشمش رو پشت به من خایل کرد. ادامه ن
چندین و چندبار به رونش کوبید و راه به جایی نداشت مگر 

 ...خشمش رو تو صورتم بکوبه

 ...هیچوقت از دستش کتک نخورده بودم جز یه بار

یه بار که از راه مدرسه فرار کرده بودم تا با دوستم بستبن 
 !ه بودبخوریم و مدیر مدرسه بابام رو خواست

سییل محکیم نثارم کرد ویل یاد گرفتم هیچوقت فرار نکنم 
 ...اما حاال

فرار میکردم تا آبروی بابام رو حفظ کنم. مهرداد دقیقا چی  
 .گفته بود؟! هق هق های مامان یه لحظه قطع نمیشد

 

مهرداد همون شاهزاده ی سوار بر اسب سفیدت، هوار  -
تون پاک و طهور نبود، که تون از ترس  کشیده که دخیی دخیی

رسواییش فرار کرده! حقیقت داره؟! میخوام بدونم اوین که 
 !بخاطرش از مهرداد گذشبی کیه؟
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به سمتم چرخید. من دیگه جون نداشتم تا ش پا بمونم و 
 .رو مبل نشستم

 

ن -  ...حرف بزن الی 

 

چی بگم بابا؟! مگه شما خودتون منو بزرگ نکردین؟! من -
 !م؟هیچوقت کار اشتبایه کرد

 

 .هه بلندباالیی نثارم کرد و دستاش رو از دو طرف باز کرد

 

وضعیت زندگیمون رو نگاه گن... اشتباه اولت آشناییت با -
ن اشتباهت پافشاری رو ازدواجت با اون  مهرداد بود، دومی 

ن اشتباهت  ...مردک یک القبا... سومی 
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، یقه اسیک  یکهو سکوت کرد و به سمتم اومد. خییل ناگهاین
ن کشید و تا من به خودم بجنبم صداش رو لبا سم رو پایی 

د ن ن فک چفت شده حرف می   .شنیدم که از بی 

 

آوردن یه آدم جدید بود تو زندگیت که با گردن کبود -
برگردی خونه... اونم شب عروسیت... شبی که همه ی ما 

 .... تو تاالر بودیم و
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ن کشیدن مامان رو شنیدم و خودم رو ع قب  صدای هی 
 .کشیدم

ی لباس از دست بابا جدا شد. بلند شدم و با ترس و یقه
نفس نفس زدن به بابا و مامان که تازه کنار بابا ایستاد، بریده 

 .بریده لب زدم

 

ب بابا من... مامان ب بخدا من.. من اون اونجوری ک که -
ن نیست.. ق قسم میخورم  .فکر م یم کنی 

 

د و مامان ب ن ن  رنگ بابا به کبودی می  لند به گریه افتاد و بی 
 :گریه کردن نالید

 

؟! من چه گنایه کردم که خدا تو رو - تو چیکار کردی دخیی
تا دامنمون گذاشت؟! امید داشتم اینجوری نباشه ویل 

 و منم چاره ای ندارم جز
ی

... هیجی نمییک
ی

 ...نمییک

 

ن وسط برداشت و بعد از چند لحظه  تلفنش رو از روی می 
 .ابلم گرفتی روشنش رو مقصفحه
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کیه که ساعت دو نیمه شب کناریسر و زنگ این کیه؟! -
ن تو با آبروی ما چیکار کردی؟ نه به خط من؟! الی  ن  !می 

 

هاج و واج نگاشون کردم.  باورم نمیشد اینجوری نتیجه  
ن  ی کین  ...گی 

 ...باورم نمیشد اونقدر بهم اعتماد نداشته باشن که

بست. شب هرچند وضعیت من راه رو برای منطق یم 
عرویس غیب شدم... مهرداد درحقم بد کرده بود. خییل 

 !....بد

ضجه زدم و کف سالن نشستم. پای بابا رو گرفتم و به 
 .خودم چسبوندم

 

 !اینجوری نیست... من... اون مرد رو نمیشناختم-

 

ن شیشه ای برخورد کرد  .بابا محکم پسم زد و کمرم به می 
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ل خودش و مامان دست رو صورتش گذاشت و به حا
 .آبروش اشک ریخت

 

عذر بدتر از گناه میاری؟! با یه مرد ناشناس چه غلیط -
 !میکردی؟! تا اون وقت شب؟

 

خدایا هرچی یم گفتم بد و بدتر میشد. نمیتونستم حرف 
بزنم. زبونم به سقف دهنم چسبید و به سمت مامان رفتم 

 .تا اون کمکم کنه

ستم و تکون ویل با تکون های متوایل شش ِش جام نش
 .نخوردم

 

م چی پرسم که شبونناموسش یماز خود یی - ه با دخیی
 !خواستهیم
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گویسر رو تو دستش تکون داد و من انگار تازه فهمیدم که 
 .بابا چه قصدی داشت

 

 ...نه... نه بابا. خواهش میکنم اینکارو نکن-

 

 بابا یی توجه به حال منقلب من، سالن رو ترک کرد و من از 
جا بلند شدم. باید جلوش رو یم گرفتم ویل قبل از اینکه از 
ون بزنم، اسی  دست مامان شدم و نتونستم بابا رو  سالن بی 

 .دنبال کنم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی؟! میخوای فشارش بره باال؟! بذار زنگ بزنه تا - کجا می 
 !معلوم شه کیه و چرا با تو بوده... تو که اللموین گرفبی 

 

 .کردم  با صوریی خیس از اشک التماس

 

نه مامان... نباید زنگ بزنه... توروخدا! خواهش میکنم -
ن من هیچ کار  ... به خدا دارین اشتباه میکنی  جلوش رو بگی 

 .اشتبایه نکردم. با هیچ مردی نبودم

 

مامان دلش خون بود... چونه لرزوند و با بغض و صوریی 
 :خیس از درد گفت

 

 ها چیه؟! فرار کردنت چیه-
ی

؟! کیه که پس اون خونمردگ
تو رو رسونده خونه؟! خیال کردی من ماشینش رو 

 !ندیدم؟
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مچ دستم رو کشیدم تا به سمت بابا برم ویل محکم تر منو 
 .نگه داشت و داد زد

 

م رو حاللت نمیکنم- ن ِش جات و اال شی   .بشی 

 

مامان... اون آقا اصال با من کاری نداشت. این کبودی -
 ...ها

 

ی؟! باب- ات رو ندیدی چجوری عصباین طرفش رو میگی 
بود؟! مگه بابات رو نمیشناخبی که اینجوری اسممون رو 

 !دار کردی؟لکه

 

د! اگه دوباره با اون مرد روبرو میشدم  ن وای اگه بابا زنگ می 
به حتم سکته میکردم. خدایا خودت کمک کن. کاش  

 .گوشیش خاموش باشه
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م. قسم - میخورم لج نکن مامان... بذار جلوی بابا رو بگی 
اون آدم کیس نبود که به من و ماجرای عقد ربط داشته 
... حرف تو رو گوش میکنه  باشه.. توروخدا جلوشو بگی 

 .مامان

 

م. آبرومون رفته، یم - من نمیتونم جلوی بابات رو بگی 
فهیم؟! از دیشب هزاربار همه ی فامیل زنگ زدن. داییت 

 .هم داره میاد اینجا
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ن کوبیدم جیغ زدم و پام  .رو به زمی 

 

مااااماااان؟! نباید به اون آدم زنگ بزنه تو رو خدا جلوش -
 ...رو بگی  

 

نیشگوین از گوشت بازوم گرفت که با درد چهره در هم  
 .کشیدم

 

؟! خییل دارم دربرابرت کوتاه میام. بذار بابات هرکاری - ن الی 
 ...الزمه بکنه. تازه

 

و داغن تنم رو شش رو جلو کشید و صدای کوبش قلبم 
 .حس نکرد

داشتم تو این آتییسر که مهرداد به پا کرده بود یم سوختم و 
نیم دونستم چه غلیط کنم. من از اون نیم گذشتم و یه 
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ی لباسم روز این رو تو صورتش داد یم کشیدم. مامان گوشه
 .رو کشید و شش رو تا نزدیک گوشم آورد

 

اونجوری سیاه و  کار همون مرد ناشناسه که گردن و سینتو -
کبود کرده؟! خیال کردی اگه یقه اسیک بپویسر من 

بینم؟! وقبی یه شب تا صبح باال شت بودم و نقطه به نیم
؟ ن  !نقطه ی تنت رو چک کردم... الی 

 

همه ی وجودم به عرق نشست. پس فقط یه کبودی  
ا دیده بود. با ترس و  ن کوچیک رو گردنم نبود، خییل چی 

ن انداختم . کمرم رو به دیوار تکیه داد و بازوم بغض ش پایی 

رو ول نکرد. من میتونستم صدای بابام رو بشنوم. رفته رفته 
 .باال یم گرفت

 

ن به جون - بهت دست درازی کرده؟! تهدیدت کرده؟! الی 
 حاللت نمیکنم

ی
 !خودت اگه به منم دروغ بیک
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ن بابا رمقم رو   فقط تو چشاش زل زدم و صدای خشمگی 
 .گرفت

 ...ن معرکه بودم. منمن باعث ای

 .فریاد بابا رو شنیدم و مامان با دلهره از من فاصله گرفت

 

ی و ازت شکایت یم- م کالنیی  !کنممی 

 

ن خوردم و روی پارکت شد نشستم. چند دست مبل،   لی 
گلدون ها... تابلوهای نقایسر و قاب عکس خانوادگیمون... 

ن تو هاله مانم رو م فرو رفت و جیغ ماای از درد و غهمه چی 
 .شنیدم

 

ن یه لیوان آب - آقا محمد؟! یا خدا خودت کمک کن... الی 
 !قند بیار
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 "عاض"

 

 

 

 

باالخره بعد از چندین ساعت بیداری و با پلک باز به روبرو 
ی زل زدن، هوا روشن شده بود و یم تونستم با وضوح بیشیی

 عادل رو ببینم که در کل شب، حبی نیم مییل میی هم تکون
نخورده بود. اونقدر دز دارو باال بود که بعید یم دونستم کل 

 !امروز رو بیدار بشه
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ی شدن نداشت اما باید هرچه زودتر از ایران  نیاز به بسیی
 .دور میشد

 

سامه اصال دلچسب نبود و او هم مکالمه
ُ
ی شِب قبلم با ا

 .ی من نگران حال عادل بودبه اندازه

کنار پنجره پیش رفتم. انگار از روی صندیل بلند شدم و تا  
ی تمام طول شب رو برف باریده بود و حاال کل محوطه

 .باریدمقابلم سفیدپوش شده بود و همچنان برف یم

 .گذشتساعت از هفت صبح یم

 

ون آوردم و شماره ی هاتف رو جستجو  تلفنم رو از جیبم بی 
 کردم. خییل کوتاه نوشتم

 

 "رمیگردیم کویتبرای آخر هفته بلیط بگی  هر سه ب"

 

پشت به پنجره ایستادم و به عادل زل زدم. عادیل که حسایی  
 .کوالک کرده بود
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با دزدیدن اون دخیی و نیِت تجاوز... خونم به جوش و 
گردم تا خروش افتاد و ابرو در هم کشیدم. خییل تالش یم

خودداری کنم اما حداقل یک سییل رو حق مسلم خودم یم 
 .دونستم

 ...ادل رو به خودش بیارهسییل ای که ع

ن تخت و تن عضالین عادل روی اندام ظریفش  ...روی همی 

داغ کردم و دسبی به گردنم کشیدم. حبی دلم نمیخواست 
 کردم یمبهش فکر کنم اما تصویر تن لرزونش دیوونه

من چطور برادری بودم که اجازه ی خروج از کشور رو به 
 .عادل دادم؟! خودم رو نیم بخشیدم

 

مک هاتف خییل زود بهم رسید و این نشون یم داد او پیا
 .هم تمام طول شب رو نخوابیده بود

 

 سالم صبح بخی  "

م  "برای نیمه شب پنج شنبه بلیط میگی 
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با خیال راحت کنار عادل ایستادم و دو انگشتم رو روی 
 .پیشونیش گذاشتم

تب نداشت و دمای بدنش طبییع بود اما تکوین به پلکش 
تازه کرد. پتو رو تا روی گلوش باال کشیدم و پوف  داد و نفس 

 .م کل اتاق رو پر کردکالفه

 

به دنبال رد و نشوین از اون دخیی بودم و دلم نمیخواست 
ی ازش تو اتاق باقی مونده باشه. حداقل عادل باید  ن چی 

 !خیال یم کرد همه چی یه کابوس بود و تموم

 .من محال بود از عادل چشم بردارم

 

کرد و این اخمم رو خون روی ملحفه خودنمایی یم چند لکه
ونش کشیدم غلیظ تر یم کرد. به سخبی از زیر تن عادل بی 

و تا حموم پیش رفتم و تا خواستم ملحفه رو در وان پرت  
ونه ای شاخک هام کنم، با دیدن لباس زیِر سفید رنگ دخیی

 .فعال شد
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ون کردم؛ اینکه من خودم بهجت و هاتف رو از این ا تاق بی 
نیم تونست دلیل موجیه برای جا موندن این لباس ها 
باشه چون تو حد فاصل رفت و برگشت من زمان کاقن برای 

 .پاکسازی اتاق بود

ی وان پیش رفتم و های لبهخییل آهسته به سمت لباس
 .خط باریک شورت توری رو برداشتم و باال آوردم

ن تو عروقم به غلیان انگار یه رگ تو مغز شم ترکید و خو 
افتاد. درست مثل وقبی که با نور گویسر سیع داشتم کبودی 

 .هاش رو چک کنم
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کرد و یه حس عذاب وجدان قوی م یملرزش تنش بیچاره
 .دست دور گردنم مینداخت

 

چند تقه به در اتاق خورد که با عجله اون خط باریک لعنبی 
رو درون ی لکه دار رو تو جیب شلوارم جا دادم و ملحفه

 .وان انداختم. شی  آب رو باز کردم و به اتاق برگشتم

قبل از بفرماییِد من، بهجت در رو باز کرد و شک کشید و 
 .با دیدن من هول شد

انگشتم الی خط باریک شورت بود و نگاهم روی بهجِت 
 ...ترسیده

 

س سالم آقا... هاتف گفت بیدار شدین براتون صبحونه -
یفحاضن کردم. خواستم ت  ...رسر

 

 .دست باال آوردم و به حموم اشاره کردم
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علیک سالم... تا قبل از بیدار شدِن عادل، اتاق رو از -
ه عادل متوجه نشه دیشب  حضور اون دخیی خایل کن. بهیی

 !اینجا چه خیی بوده

 

 :هنوز دهنش نیمه باز بود که ادامه داد

 چشم آقا خیالتون راحت... بفرمایید شما صبحونه بخورید -
ن یم  .کنممن اینجا رو تمی 

 

 .یه نفر هم بفرست اتاق کار رو مرتب کنه-

 .چشم-

 

کتم رو از چوب رخبی برداشتم و تا کنار در رفتم که عادل 
 .غلبی زد و بهجت با نگراین اسمم رو صدا کرد

 

 !فکر کنم آقا عادل به هوش اومدن-
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ه ی طالیی ثابت موند. من یم ایستادم و دستم روی دستگی 
ها بعد موکول میشد با این نستم بیدار شدنش به ساعتدو 

داری  حال یی رمق و خسته از یک مسافرت و شب زنده
 :گفتم

 

ه؟-  حموم اتاق من حاضن

 

بله آقا... وان رو براتون پر کردم. دیگه میدونم صبح به -
ین  .محض بیدار شدن دوش یم گی 

 

 ای گفتم و با یه تشکر خشک و خایل از اتاق عادلباشه
ون زدم. اتاق خودم چندان فاصله ای نداشت اما باید از بی 

 .اتاق کار رد میشدم

 کل اتاق رو ببینم. لب 
ی

در باز بود و تونستم به هم ریختیک
دم و پوف کشیدم. جنوِن عادل خطرناک بود.  روی هم فرسر

کردم تا مبادا ازش غافل این رو هربار برای خودم تکرار یم
 .بشم
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ن  ن برعکس روی زمی  های کتابخونه پخش بود و کل کتاب می 
ن   ...زمی 

آباژور خورد شده بود و من رد پای عادل رو روی لپ تاپ 
ی اتاق کنده شده بود و سوزی که از دیدم. نییم از پردهیم

داد که صندیل رو تو اتاق به راهرو نفوذ میکرد نشون یم
 .پنجره کوبیده بود

 

خت دونقره با درد بدی تو شم پیچید و وارد اتاق شدم. ت
داد ی سیاه و سفید درست وسط اتاق رخ نشون یمملحفه

 ...ت. تصویری از مادرمی من رو کم داشو فقط تن خسته

درست چسبیده به دیوار روبروی تخت و دو آباژور پایه 
 ...بلند و یک کتابخانه مرب  ع شکل درست کناِر آباژور

ن آراییسر و کلوزر  ...می 

ی ی اتاق بود. تنها نکتهگوشهیک شویس بهداشبی و حمام  
 !مثبت این اتاق، تخت بود و تصویر لبخند محو مادرم

گونه... صوریی بشاش و همان زِن سفیدرو با موهای شب
 !های ریز اما نافذچشم

 .من به پدرم شباهت داشتم
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ون کشیدم  .کتم رو روی تخت انداختم و کمربندم رو بی 

ا به حموم گذاشتم. بخار متصاعد دکمه هام رو باز کردم و پ
شده از آِب درون حموم حس لذت بخیسر داشت. برهنه 
درون وان دراز کشیدم و چشم بستم. انگار خورده شیشه 

 .در چشم هام بود که به سوزش افتاد
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پوف کشان شم رو زیر آب فرو بردم و تا یس یا شاید چهل 
ز آب و پنج ثانیه نفسم رو حبس کردم و با یک نفس عمیق ا

 .خارج شدم

 

زمانش رو نیم دونستم اما مدیی رو دوش گرفتم و حاضن و 
ن آراییسر ایستادم و به خودم زل زدم.  آماده روبروی می 
موهام هنوز کیم نم داشت و من با سشوار خشک کردم و 
ی   با روغن معطرم حالت دادم. از عطرم روی گردنم اسیی

تف بود و با کردم که تقه ای به در وارد شد. یم دونستم ها
 .بفرمایید من داخل شد

 

 !سالم حاضن هستید آقا؟-

 

 !برای چه کاری؟-

 

 .تا وسط اتاق پیش اومد
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اگر به خاطر داشته باشید، آخرین بار گفتید روزی که به -
ید  !ایران برگردید، حتما برای مالقات سپهری می 

 

فعال وقت ش و کله زدن با سپهری رو نداشتم پس شی به 
 :نه تکون دادم و گفتمی نشونه

 ...یه فرصت بهیی -

 

 !میخواید براتون قرص ش درد بیارم؟-

 

 !نه... میخوام صبحونه بخورم-

 

ون بزنم اما مکث کردم  .خواستم از اتاق بی 

 

ن منم میام-  !تو برو پایی 

 

 .چشم-
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هاتف رفت و من بار دیگه به خودم زل زدم. یه پلیور 
من رو به یاد  دم کهای رنگ یقه اسیک پوشیده بو سورمه

حالت اون دخیی مینداخت. احتماال برای مخقن کردِن اون 
 .حجم کبودی چاره ای جز پوشیدن پلیور نداشت

 .هنوز شورت باریکش تو جیب شلوارم بود

ی کتم رو بستم و وارد حموم شدم و اون تکه باریک دکمه
 .تور رو برداشتم و برگشتم

رت رو ردم و اون شو ی اتاقم رو باز کدر گاوصندوق گوشه
 .به درونش پرت کردم و حرض در رو به هم کوبیدم

 

 !لعنت بهت عادل-
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ون زدن از اتاق رو داشتم ویل با بلند شدن صدای  قصد بی 
م رو به سمت تخت کج کردم  .موبایلم، مسی 

 ...ی ایرانش شمارهی ناشناس بود با پییه شماره

 !یی و احتماال سپهریکیس از برگشتنم خیی نداشت جز دک

 .پر اخم تلفن رو به گوشم زدم

 

 !بله؟-

 

اول هیچ صدایی به گوشم نرسید اما شخص پشت خط یه 
 .مرد بود. این رو از روی نفس عمیقی که کشید فهمیدم
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؟-  !شما دیشب با این خط تماس گرفبی

 

به یاد نداشتم شب گذشته رو با کیس جز اسامه تلفبن 
 .حرف زده باشم

پنجره چرخیدم و یه دستم رو تو جیب شلوارم به سمت 
 .فرو بردم

 

ی شما ثبت شده... دخیی من دیشب با شما بوده؟! شماره-
ی گفبی که  ...به مامور کالنیی

 

دستم در جیبم مشت شد و به خاطر آوردم. یم دونستم 
اون تماس تلفبن دردش میشد اما به این زودی توقع 

 .نداشتم

 ...لعنبی 

م خیال اون دخیی رو راحت کنم اما انگار من فقط میخواست
 .خودم رو تو هچل انداختم
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؟! دخیی من شب با شمام! شما چیکاره- ی دخیی مبن
عروسیش فرار کرده... شما گ هسبی که دخیی منو 

؟! ماشینت رو دیدم  .برگردوین

 

ی که فکر یم ن تر بود. عروسیش کردم پیچیدهقضیه از چی 
 !بود؟! فرار؟

 .ی اتاق زل زدمو به در بستهفکم منقبض شد 

 

 ...آقای زرگر-

 

پس درست حدس زدم. شما منو میشنایس، خوب گوش  -
ن چی میگم. هرگ که هسبی باید توضیح بدی که  کن ببی 

م، چرا باید با شما باشه و  ...شب عرویس دخیی

 

 .دادمفکرش مسموم شده بود و من بهش حق یم

 ....اگه واقعا شب عروسیش بود
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ی کثیف از لوازم آرایش و موهای خشک ن چهرهآره.... او 
و بدحالت نشون یم داد که حالت طبییع نداشت و روی 

 .حرف این مرد صحه یم گذاشت

بزاق دهنم رو فرو دادم و سیع کردم با مالیمت جوابش رو 
 .بدم

 

 ...من دخیی شما رو تو خیابون-

 

در مورد دخیی من درست حرف بزن مرتیکه. تو اصال -
کنم. یم کشونمت دادگاه ن کیم؟! ازت شکایت یممیدوین م

 .کنمو تا وقبی اصل ماجرا رو نفهمم ول نیم

 

دهن باز کردم تا حرف بزنم ویل مرد اونقدر عصباین بود که 
ش میشد  .هر حرف من باعث عصبانیت بیشیی

 

تون رو صحیح و سالم برگردونم - من فقط سیع داشتم دخیی
 .و مسئول هیجی نیستم
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د کشید که گویسر رو از گوشم فاصله دادم و به جوری فریا
 .وضوح شنیدم

 

م اللموین  - ن اگه االن دخیی من امثال شما رو میشناسم، ببی 
نه اما باالخره پیدات میکنم و کاری میکنم  ن گرفته و حرف نمی 

 !ت پشیمون بیسر از کرده

 

ی همچنان روشنش زل تلفن رو قطع کرد و من به صفحه
 ...شکر بکِر احمقانهزدم. لعنت به عادل و ف

کردم؟! بدجور پاپیچ میشد و حس حاال باید چه غلیط یم
ی من رو دیده بود و تا این صدای مردی که فقط شماره

داد که چقدر میتونست انداره عصباین بود، نشون یم
 .خطرناک باشه

 به موهام زدم و آرزو کردم کاش زودتر عادل از اغما 
ی

چنیک
ون میومد و کل خشمم ر   .کردمو روی شش خایل یمبی 
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 .مشتم رو به رونم کوبیدم و از اتاق خارج شدم

باید رفتنم رو جلو مینداختم و قبل از اینکه اون خانواده 
 .شتمکردند به کویت برمیگبرام دردش درست یم

عادل و دردشهاش هیچوقت تمویم نداشت. روبروی 
 :عکس مادرم ایستادم و فقط لب زدم

 

 ...یذارم تاری    خ دوباره تکرار بشه! اجازه نمیدممن نم-
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ی اسامه رو گرفتم و تلفن رو به گوشم زدم. با بوق شماره
اول و دوم و سوم جواب نداد و هرچقدر انتظار کشیدم، 

 .تماس برقرار نشد

ناامید از پله ها شازیر شدم و هاتف رو وسط سالن دیدم. 
ن مقابلش گذاشته بود و  ی لپ تاپ رو روی می  ن داشت چی 

 .رو جستجو یم کرد

ی ی دستش رو لبهبا دیدن من از جا بلند شد و فنجون قهوه
ن گذاشت  .می 

 

 .گرفتمداشتم بلیط یم-

 

 !تو دردش افتادیم-

 

مکث کرد و با نگراین چشماش رو دد خدقه چرخ داد و به 
 .سمتم اومد

 

 !چی شده آقا؟-
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ی کف شامیک ها ی حکایک شدهدرست وسط دایره
یستاده بودیم و میتونستم چلچراغ بزرگ باالی شمون رو  ا

 .بینمها رخ نشون میداد بکه در شفافیت شامیک

 

پدِر اون دخیی با من تماس گرفت. نمیدونم چی شده ویل -
 .خییل شایک بود

 

 .دلهره به جونش افتاد و دست هاش رو در هم قفل کرد

 

 ...یعبن متوجه شدن که آقا عادل-

 

ن حرفش پری  .دم و با لحن تندی پرسیدمبی 

 

خیی داشبی اون دخیی شب عروسیش بوده؟! خیی داشبی -
 !عادل چه غلیط کرده؟
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ی خیی  ن هاج و واج بودنش نشون یم داد که واقعا از چی 
 .نداشت

 

ایط پیچیده- تر از  دردش بزرگیه! تکلیف چیه آقا؟! اینجا شر
 ...کویته

 

ن مردم زخم خورده  خودم خوب یم دونستم چون از همی 
 ...بودم..از مردِم ایران و ایراین 

 دسبی به ته 
ی

بزاق دهنم رو به سخبی فرو دادم و با کالفیک
 .ریشم کشیدم

 

اسامه جواب تلفن منو نمیده، بهش زنگ بزن و بگو تا -
 !بدونه پرسش چیکار کرده

 

اما... شما یم دونید آقای اسامه در برابر عادل کوتاه نمیاد! -
همعلوم نیست چه تصمی  .یم بگی 
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برای من مهم نبود و فقط یم دونستم که عادل باید تاوان  
 .کارش رو پس یم داد

 ...اگر من ش نیم رسیدم االن اون دخیی 

 

م کن- ون... عادل به هوش اومد خیی م بی   !من می 

 

از کنارش گذشتم ویل صدام کرد و من ایستادم. بااین حال 
 .به سمتش نچرخیدم

 

؟اگر پای پلیس وسط بیا-  !د چی

 

 .فهمیدپای پلیس وسط بود و این رو هاتف نیم

 .ی چشم دیدمشگردن کج کردم و از گوشه

 

امیدوارم اون دخیی بتونه ما رو از این قضیه دور نگه داره... -
یه سوءتفاهم بود و تموم شد. نباید پای عادل به دادگاه و 
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ی باز بشه هاتف! یه نفر رو بفرست دائم اون خونه  کالنیی
هرو ت  .حت نظر بگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم. اخبار ثانیه به ثانیه رو به اطالعتون یم رسونم. -
 !صبحونه نمیخورید؟

 

با صیی نکردنم جوابش رو دادم. هیچ مییل به خوردن 
 .کردمنداشتم و باید این ماجرا رو در نطفه خفه یم
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دم  .پست فرمون نشستم و پا روی پدال گاز فرسر

س عمیقی کشسدم و تماس رو ی مادرم، نفبا دیدن شماره
 .وصل کردم

 

 !پرسم؟-

 

ی؟! شنیدم با دکیی مالقات داشبی -  !سالم مادر، بهیی

 

م-  !سالم نور چشمم، مهم نیست االن بهیی

 

دم و یه از عمارت خارج شدم و دکمه ی پخش رو فرسر
ن رو پر کردموزیک یی   .کالم فضای ماشی 

حس حضور اون دخیی درست روی صندیل کناری عصبیم 
ش دیده بود و شمارهیم ی من روی کرد. من رو با دخیی

 .تلفنش بود

 ...آخ لعنبی 

ن به عادل بریمخییل یی   .گشتاحتیایط کرده بودم و همه چی 
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 .وقبی کنارم نیسبی دل نگران میشم-

 

 .دیدمو من دالیل زیادی برای بیان این حرفش یم

 

 !م کویتمونم و به زودی برمیگردزیاد نیم-

 

 !عاض؟-

 

کرد دلم به درد میومد. عاض... هربار من رو به اسم صدا یم
 !طغیانگر... متمرد

بودم؟! هیچوقت روی حرف اسامه کالیم به زبون نیاورده 
 .بودم و کیسه بوکس کل اعضای خانواده بودم

اسمم هیچ منافایی با من نداشت. عاض شیخ نجیب پرس 
 ...ی شیخ نجیبسوِم خانواده

 !بانوپرِس اسامه و مهر 
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 !جانم؟-

 

خوام دوباره با برادرهات درگی  مراقب عادل باش... نیم-
 !بیسر 

 

ی منت گذاشتم. هرچه چشیم کوتاه گفتم و به دیده
 ...پرسیدم چراکردم و هیچوقت نیممیگفت اجرا یم

 

 .هنوز هم میخوام بدونم چرا اینقدر شی    ع برگشبی ایران-
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هیچ زمان برای من منفعبی برگشتنم به ایران و شهری که 
 بود و حاال داشتم آثار برگشتنم 

ی
نداشت، یه جور دیوونیک

 .دیدمرو به وضوح یم

چرا مداخله کردم؟! اعمال عادل به من ربیط نداشت ویل 
تفاوت باشم. برای من فائق و تونستم دربرابر عادل یی نیم

 ...ثامر مهم نبودند ویل عادل

 .دماون لعنبی رو من بزرگ کرده بو 

باهم خاطرات زیادی داشتیم و برادرم بود. کیس که شونه 
 ...ی همبه شونه

 

شاید یه روز برات تعریف کنم ویل اونروز حاال نیست -
 ...مادر

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن شد و من حس کردم از جا بلند شد.  صداش گرفته و غمگی 
تونستم صدای جمیله رو از کنارش بشنوم. جمیله یم

ی زیادی داشت. عالقه خدمتکار شخیص مادرم بود و به من
 ...تنها دوست و یار و همدم مادرم

ِ عادل ش بزنم و از 
شعتم رو کمیی کردم. میخواستم به دکیی

ی خییل مسائل باهاش حرف بزنم. این روزها نزدیک درباره
کردم از همیشه بیشیی نیاز داشتم تا با ییک حرف احساس یم

 .بزنم و روحم رو تخلیه کنم

ن بودم خ ِ ماجرا انوادهمن مطمی   باز هم پیگی 
ی اون دخیی

... بهش گفته بودم مراقب باشه اما انگار یم ن شدند. الی 
 .خودم یی احتیایط کرده بودم که ماشینم رو دیده بودند

 

نیم. من مجبورم قطع کنم - ن وقبی برگردم باهم حرف می 
 میکنم

ی
 .چون دارم رانندگ

 

دن به من ی ماهری هسبی پس از زیر جواب داتو راننده-
فرار نکن عاض، عادل کاری کرده؟! برات دردش درست 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

کرده؟! اگر اینطوریه به اسامه بگو... نذار کاسه کوزه ها ش 
 !تو بشکنه عاض

 

ش من شکسته بود و حاال خونریزیش جلوی دیدم رو 
 !میگرفت. چاره ای نبود

 .گرفتمکرد جلوش رو یمباید قبل از اینکه ماجرا بیخ پیدا یم

 

مشکیل نیست که خودم نتونم درستش کنم. نگران -
 !نباش... اونجا مشکیل نداری؟

 

نه... همه چی روال عادی خودش رو داره... فقط فائق و -
ثامر اومده بودند اینجا و تا دیروقت تو اتاق کار اسامه حرف 

دن... فکر کنم مسئله کاری بود ن  .می 

 

سامه هم وقبی من نبودم اوضاع به هم یم ریخت و خوِد ا
ه کت زنجی  ی ای از عهدهخیی داشت. نظارت اون همه شر

اون دوتا مثال برادر برنمیومد. عادل صالحیتش رو نداشت 
ِ خانواده  ...و فائق و ثامر هردو متاهل بودند و درگی 
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کت به حسابشون  همینکه ماه به ماه سود میلیاردِی شر
و ملک نیا رو در جزیره کرد تا لذت دواریز میشد کفایت یم

 .شخیص و کشبی اختصاض بگذرونند

ند و از ماساژهای آخرهفته های اِی زنحموم آفتاب بگی 
 در کنند

ی
قی خستیک  .شر

 

نم مادر! فعال خدانگهدار- ن  ...با اسامه درموردش حرف می 

 

 ....دل نگرانم مادر، نکنه-

 

از زیرگذر رد شدم و به راست پیچیدم. تا مطب دکیی رایه 
های ایران شناخت نداشتم اما یاد به خیابوننبود و بااینکه ز 

 .هیچوقت گم نمیشدم

 

... به من اعتماد کن. خدانگهدار-  .بیخود نگراین

 

 !خدانگهدارت-
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ی بعد، مقابل ساختمون تماس رو قطع کردم و چند دقیقه
 .شیک و شامییِک مطب دکیی پارک کردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پیاده شدم و باد شد لرز به تنم انداخت

ی از شدتش کم نشده بود. دو چنان برف یمهم ن بارید و چی 
ی کتم رو به هم رسوندم و شم رو باال بردم و به پنجره لبه

 .های ساختمون زل زدم
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میخواستم به دکیی ش بزنم اما پشیمون شدم و باز پشت 
 .فرمون نشستم

 .وقت برای حرف زدن زیاد بود

 

 .بازش کردماستارت زدم ویل یه پیامک رو گوشیم اومد و 

 .دکیی بود

 

جهت تا اینجا سالم عاض، بیا باال یکم حرف بزنیم. تو یی "
نمیای... درمورد پشیمون شدنت هم رسیدی توضیح 

 "میدی

 

گردن کج کردم و به در ورودی ساختمون نیم نگایه 
 .انداختم. احتماال من رو از باال شکار کرده بود

ن پیاده شدم. لعنبی زیرلبی گفتم و با پوف کشداری از م اشی 
تونستم قامتش رو از پشت پنجره ها ببینم چون احتماال نیم

ی قابل  ن تضاد هوا، روی شیشه ها بخار نشانده بود و چی 
 .رویت نبود
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دم و از پله های عریض و باریک باال  ن رو فرسر ریموت ماشی 
 .رفتم و وارد الیی شدم

ونبا آسانسور خودم رو به طبقه  ی یازدهم رسوندم و بی 
کوبید و مغزم هیچ نکته ی مثببی رو زدم. قلبم محکم یم

 .کردمخابره نیم

دم. جهنیم که برای من  ن انگار وسط یه جهنم دست و پا می 
 .آماده نشده بود

 

تا به سالن برسم، در اتاق دکیی باز شد و خودش رو در 
توجه به چهارچوب در دیدم. مریضش رو مرخص کرد و یی 

انتظار نشسته بودند به من چندنفری که روی صندیِل 
 .لبخند زد و منیسر ایستاد

 

ی الزم دارید؟- ن  !دکیی چی 

 

چه ی مریض رو همزمان مهر کرد و دکیی همچنان با دفیی
 :ای داد و رو به منیسر گفتلبخند به من اشاره
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احت-  ...فقط چند دقیقه اسیی

 

به هیچکس نگاه نکردم و جواب سالم کوتاه منیسر رو با 
 .تکون ش دادم

 

کنم نوبت شماست ویل باید یکم صیی کنید عذرخوایه یم-
 .خانم

 

زن فقط یه "اشکایل نداره" بیان کرد و روی صندیل نشست. 
تر از زن، من رو به داخل اتاق دکیی با یه عذرخوایه کوتاه

 .دعوت کرد

ن پسته ای و تم اتاقش رو دوست داشتم... دیوارها سیی
ی  .مبلمان خاکسیی

ن خنبر   !همه چی 

ن و چ ند گلدون گل طبییع و یک کتابخونه ی بزرگ و می 
 ...صندیل و دیواری پر از تقدیرنامه و افتخاراِت پزشیک دکیی 
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 !بینمتخوشحال شدم اینجا یم-

 

ی کتم ای داد و من دکمهی مقابلش اشارهبا دست به کاناپه
 .محرف تا نزدیکش پیش رفترو باز کردم و یی 

ی و روی پا انداخت. جد روی من نشست و پا درست روبه
 ...خشک اما مهربون

ی بود که از این مرد یم ن  .دونستماین تنها چی 

 

نیم دونستم نصقن از حواست به عبور و مرور پشت -
 !ستپنجره
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خییل کوتاه خندید و ش تکون داد. مقابلش روی کاناپه 
نشستم و روی زانو خم شدم. انگشت هام رو در هم قالب  

 داشتم کردم و 
ی

به نوک کفشم زل زدم. تو تهران حال خفیک
و دلم همون کالب رو میخواست و چند ساعت وسط 

 ...شلوغن و رقص و پایکویی بودن

دور از هر حس گند و مزخرقن که تهران تو وجودم تزریق 
 !کردیم

 

ن پالک داشتم آب و هوا رو چک یم- کردم و اون ماشی 
 !موقِت تو زیادی تو دیده

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

کردم و به صورت خندونش نگایه انداختم و سینه صاف  
 .حرقن نزدم

 

 !عادل چطوره؟! به هوش اومد؟-

 

ب گرفت و من نگاهم رو از  با چهار انگشت روی پاش ضن
 .هاش به چشماش سوق دادمانگشت

 

 ...هنوز نه-

 

 !تا شب فرصت هست-

 

هویم گفتم و دکیی هم حرقن نزد. چند تقه به در خورد و با 
، کیس وارد شد و چون من پشتم به در بود بفرماییِد دکیی 

 .ندیدمش اما صداش رو شنیدم

 

 !قهوه آوردم دکیی -
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ن وسط گذاشت و  بوی قهوه شحالم کرد. سیبن رو روی می 
 .با ببخشیدی کوتاه خارج شد

 

 !بردار و بخور، نوش جان-

 

به کیم انرژی نیاز داشتم. فنجون شامییک رو برداشتم و 
 .شیدم و از عطر تلخش لذت بردمقبل از نوشیدن، بو ک

 

؟اون دخیی رو یم-  !شناخبی

 

فنجون روی لبم ثابت موند و من داغیش رو که داشت 
 .پوست لبم رو میسوزوند حس نکردم

 

 !هموین که عادل قصد داشت بهش تعرض کنه-
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ن آوردم.یه تای ابروش  سوایل نگاش کردم و فنجون رو پایی 
داشت و جرعه ای نوشید باال پرید و خم شد. فنجونش رو بر 

ن آورد  .و یی حالت پایی 

 

، اشتباه کردم اومدی دربارهفکر یم- ی اون دخیی حرف بزین
 !کردم؟یم

 

 .نه ویل اون دخیی به شدت رو خط اعصابم بود

د و سنگیبن تن  ن هنوز ارتعاش صداش تو گوشم زنگ می 
 !آوردم فشار یمعادل روی اندامش، انگار رو حنجره

 

ش رو... حبی نیم . نه خودش رو نه خانوادهنمیشناسم.. -
...؟  !دونم هدف عادل از انجام این کار چی بود! دکیی

 

طبیعیه... عادل تا به حال واسه کاراش با هیچکس حرف -
 میکرده اطالغ نداشت. 

ی
نزده، هاتف هم که باهاش زندگ

؟  !تو که کویت بودی و درگی  کار... از مادرت چه خیی
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ه فائق و ثامر و دانیال تو نبوِد من و به خوبه... خوبه اگ-
ن  .طرفداری از حنیسه بهش سخت نگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی تایید تکون داد و نفهمیدم این تاییدیه شی به نشونه
 !برای چی بود
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م شریز  لبم رو به فنجون زدم و داغن و تلخیش رو به معده
 .کردم

 

 ...ای داری؟! اینجا ایرانهبرنامه-

 

ن بود. ایران بودن این خراب شده اصل دقیقا مشکل ه می 
 .کردمشکیل بود که رو دوشم سنگیبن یم

 

 !عادل به هوش بیاد به شعت برمیگردیم کویت-

 

ن   داد و فنجون خایل رو روی می 
پاش رو نیمچه تکوین

مقابلش گذاشت. کف دستاش رو به هم سایید و به 
ی رو داشت که ن  چشمهام زل زد. انگار که قصد فهمیدن چی 

 .سکوت کرده بود

 

 !اتفاقی افتاده؟! به نظر یکم آشفته میای-
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با این مرد هیچ تعارقن نداشتم، پس رک و ضی    ح جواب 
 :دادم

 

ش، یه وقبی داشتم اون دخیی رو برمیگردوندم خونه-
 ...ش زنگ زد... االناشتبایه کردم و با تلفن من به خانواده

 

 :به میون حرفم پرید و جدی گفت

 

ن و درمورد شب قبل پرسیدن؟باهات ت-  !ماس گرفیی

 

 .به نشونه ی تایید ش تکون دادم که پوف کشید

 

ش اونقدر پیگی  پس مسئله پیچیده شده، اگر خانواده-
باشن که بهت زنگ بزنن پس تو دردش افتادی! درمورد 

ی رو لو داده بود؟ ن ؟! چی  ن ی یم دونسیی ن  !عادل چی 
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تم که عادل خراب  من از هیجی خیی نداشتم. فقط یم دونس
 ...کرده بود. خراب

 

نن چون با اون وضعیبی که باباش - ن مطمئنم دوباره زنگ می 
ن منو  د، نشون میداد خییل شایک بود! ماشی  ن با من حرف می 
ن درمورد من و عادل چی گفته  دیده بود و نمیدونم ممکنه الی 

 ...باشه! هرچند

 

رو در  پرسشگر براندازم کرد و از جا بلند شد. هردو دستش
 .جیبش فرو برد و متفکر ابرو در هم کشید

 

مثل اینکه شب عروسیش بوده و عادل... نیم دونم ویل -
نیم تونم مثبت فکر کنم. خودم تن و بدنش رو چک کردم 
 بود و جای خشونت 

ی
ساجدی، کل گردنش پر از خونمردگ

 ...عادل
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از حرکت ایستاد و به سمتم چرخید. دکیی حاالت عادل رو 
کرد و این حالت شناخت و حاال چندان تعجب نیمیمبهیی 

 .ی من بودابهامش از برنامه

 

ش دردشساز بشن از ایران برم باید قبل از اینکه خانواده-
 .دکیی 
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ی عوض بشه! اگر واقعا دیشب - ن موافقم ویل فکر نکنم چی 
شب عروسیش بوده و اون رو با تو دیدن و شواهد روی تن 

 ...ن میده کهو بدنش نشو 

 

مکث کرد و من تا ته ماجرا رو رفتم. هردو دستم رو روی 
 .التهاب صورتم کشیدم و پوزخند زدم

 

مطمئبن اون دخیی بکارت داره؟! مطمئبن پاکه و دست -
ی حنیس رو تجربه کرده نخورده؟! اگر حبی یکبار رابطه

ن از ایران  باشه ممکنه اونقدر برات دردش بشه که نتونی 
ن حاال خارج بش ، پس موافقم که هرچه زودتر حبی همی  ن ی 

 !از ایران بری

 

ی ته دلم یم ن  نداشتم. یه چی 
لرزید اما من من هیچ اطمیناین

دادم. همون یکبار تا ابد برام  به احساساتم هیچوقت بها نیم
 .کردکفایت یم

از روی مبل بلند شدم و با تاخی  و تردید مقابل دکیی 
 .ایستادم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

هام رو یبم فرو بردم و دو کویِر برهوِت لبیه دستم رو تو ج
 .از هم باز کردم

 

شب عروسیش بوده و چه اطمیناین هست اون شوهرش،  -
گفت فرار کرده، چه تضمینیه  کاری نکرده باشه؟! باباش یم

ِ عادل نیفتاده  که از ش رسوایی اینکارو نکرده باشه و گی 
 !باشه؟

 

ون فرستاد و نگاه ش رو روی نفسش رو پوف مانند بی 
ی صورتم چرخ داد و یه تای ابروش اجزای تشکیل دهنده

 .باال پرید

 

حبی ضمانبی نیست که این بار اویل باشه که عادل با اون -
 !دخیی روبرو میشه

 

عادل تو بدن اون دخیی پیدا میشد،  DNA و این یعبن اگر
هاش مونده بود و اگر پوست اگر گوشت تن عادل الی ناخن

 !هاش ریخته بود فاجعه میشدتنش روی لباس
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 ...های اون دخیی یک تاِر موی عادل رو لباس

های جدید رایه خونه شد. اما نه... اون دخیی با لباس
ِک مثال معصوِم ها ثابت یمهرچند خوِد اون لباس کرد دخیی

 .ار گرفته بودی زرگر، مورد تعرض قر خانواده

کردم و عرق این ماجرا فکر   های رویی و زیریِن من به الیه
 .ریختم

 

من نمیخوام حبی به روی عادل بیارم چه غلیط کرده، پس -
 ...باید

 

 !تکلیف اون دخیی چی میشه؟-

 

برای من مهم نبود. فعال میخواستم عادل رو از این ماجرا 
دور نگه دارم چون روزی که عادل برای برگشت به ایران 
پافشاری کرد، همه مخالف بودند و تنها کیس که سیع 

 .داشت بهش اعتماد کنه؛ من بودم

به حرِف من اسامه اون عادِل دردش ساز رو رایه ایران کرد 
 .های ایراین فعالیت کنهتا روی شعبه
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ِ عیایسر و فساد یم  !افتاد؟من از کجا یم دونستم یی

 

 ...تکلیفش دست من نیست، خودش خانواده داره-

 

ن چی ش پاپیِچ تو میشنو خانواده- ؟! چی . اگر پیدات کین
؟

ی
 !مییک
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 به موهام زدم و عادل رو لعنت کردم
ی

 .چنیک

ون کشیدم و روی شماره ی هاتف انگشت زدم. تلفنم رو بی 
ی حرکاتم رو تحت نظر داشت. خییل شی    ع تایپ  دکیی همه

 .کردم

 

 "!چه خیی از اون خونه؟"

 

دونم قصد داری از عادل محافظت کبن ویل پای یه یم-
که تو شب عروسیش به دالیل نامعلویم وارد دخیی درمیونه  

توین خودت ی شما شده، بحِث کیم نیست عاض، یمخونه
 !رو جای برادِر اون دخیی بذاری؟

 

این سوال یه رِگ دردناک رو تو شم به نبض زدن وادار کرد. 
 ...برادِر یک طعمه بودن درد داشت. خییل

ی و حدقهاونقدر که یکباره درد بدی تو قلبم، تو شم، ت
چشمام حس کردم و زانوهام رعشه گرفت. کم عذاب 
نکشیده بودم و اون عادِل یی مغز چیکار کرده بود؟! آخ 

 ...لعنبی 
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من ترجیح میدم خودم باشم. عاض شیخ نجیب، فقط -
ن   !همی 

 

ن و - عاض شیخ نجیب، به خاطر یه خطاِی عادل داره زمی 
ن  زمان رو به هم میدوزه تا فراریش بده... اگه ، الی  اون دخیی

 ...رو میگم. اگر خواهرت بود

 

اختیار از کف دادم و جوری داد زدم که تو باور خودم هم 
 .گنجیدنیم

 

ه- ی احمقی که شب عروسیش رو کافیه! به خاطر اون دخیی
جای اینکه کنار شوهرش باشه، کنار عادل پیدا میشه، منو 

ت کنم تو موقعیبی قرار نده که رگ جلو بدم و هارت و پور 
ی بازی نکن که تازه خوابوندمش ن ... با چی   !دکیی

 

ِ مشهودی سکوت 
زبون با کام گرفت و با تاسف و دل نگراین

 .کرد
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کرد. باالخره یه پیامک از هاتف شم به شدت درد یم
 .دریافت کردم

 

ن پر از مرد و زن پیاده " رفت و آمد خونه زیاده، یه ماشی 
وقعیت خطرناکیه شده و هیچکس خارج نشده... به نظر م

آقا. میخواید رفتنتون رو جلو بندازم و برای امشب بلیط 
م؟  "!بگی 

 

 .فقط تایپ کردم

 

ن پرواز"  "اولی 

 

... روز خوش-  !من باید برگردم خونه دکیی

 

م یم کردم اما این مرد خودم از فریادی که کشیده بودم شر
فهمید که حق نداشت با اعصاب و رواِن من هم باید یم

 .هبازی کن
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صیی کن یه دارو بهت بدم، اگه تونسبی به خورِد عادل بدی -
 !کنهتو طول سفر اذیتت نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه ش دستم روی دستگی  ن ی در ثابت موند و دکیی به سمت می 
رفت. یک ورق قرص از کشو برداشت و مقابلم ایستاد. یک 

 ...قرص با روکش قرمز

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !رسیدی بهم خیی بده-

 

ای از اتاق خارج شدم. حرِف اضافهقرص رو گرفتم و یی 
امم ایستاد و من فقط خداحافیطن کوتایه   منیسر به احیی
گفتم و پا به آسانسور گذاشتم. ذهنم روی یک مسئله ثابت 
نمیشد و مدام افکار منقن مثل خوره، سلول به سلوِل مغزم 

 .خوردرو یم

 

پشت فرمون نشستم و مسی  عمارت رو در پیش گرفتم. تا 
فرصت نداشتم. نیومده باید برمیگشتم و شب چندان 

کرد چون قرار بود احتماال حساسیِت اسامه رو بیشیی یم
ای بمونم و روی کارهای عادل نظارت کنم. چند هفته

 ...هرچند برای خودم همه چی یه بهونه بود نه بیشیی 

 !مورد نبودمن نگراِن اعمال و رفتار عادل بودم که چندان یی 

 .رفتش در چشم همه یمگند زده بود و دود
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ی رخ داده، یه پرس جوان  " آقا جلوی در این خونه یه درگی 
ایط اینجا پیچیده شده.  لش کرد. شر که به سخبی میشه کنیی

 "برای امشب ساعت هشت شب بلیط گرفتم

 

به هاتف زنگ زدم و خییل زود جوابم رو داد. صداش رو 
راه دوِر روی اسپیکر گذاشتم و تونستم داد و فریادهای از 

همون پرس جوون رو بشنوم. قابل تفکیک نبود اما صدای 
ت و تعصب رگ جلو ش نشون یمدورگه داد که از ش غی 

ن محافظتداده بود تا از حق به ناحق شده  ...کنه  ی الی 

 .کل وجودم تو آتیش حماقِت عادل میسوخت

 

آقا؟! مجبور شدم خودم بیام اینجا... عادل خونه تنهاست -
ید خونه؟ و هرلحظه  !ممکنه به هوش بیاد! شما می 

 

های اون سوی خط، روی روانم تاثی  منقن داشت. عربده
 :خییل خونرسد گفتم
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ن من - نباید بهتون مشکوک بشن، زودتر اونجا رو ترک کنی 
 !هم نزدیکم به عمارت... برگرد

 

ای گفت و من تماس رو قطع کردم. خییل زود به باشه
ن رو   .پارک کردم عمارت رسیدم و ماشی 

ن خییل عجله داشتم. اون دخیی به حتم آدرس  برای رفیی
اینجا رو داشت و باید قبل از اینکه زیر فشار خانواده این 

تونستم عادل رو حبی شدیم. یمداد، خارج یممحل رو لو یم
ن درازکش   اگر بیهوش بود روی دوشم حمل کنم و تو ماشی 

 .کنم و ساعات باقیمونده رو تو هتل ش کنم

ی بود  !بهیی از دادگاه و کالنیی

 

ن راه، صدام کرد و من صیی نکردم. کل پله ها رو تا بهجت بی 
 .اتاق عادل به شعت یط کردم و وارد اتاقش شدم

ی تخت نشسته بود، شوکه شدم. با دیدِن عادل که لبه
کردم هنوز خواب باشه و بیدار بودن و خیال یم

دید سبت به دِز جداد بدنش داشت نهوشیاریش، نشون یم
 .کردداروها عادت یم
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 !فاجعه بود

 

هاش جوین باال گرفت و من شچن شدید چشمشش رو با یی 
 .رو دیدم

 

 ...عاض-

 

ی شواهد و صداش به شدت خفه بود و گرفته... اگر همه
ن یم ن قابل حذف بردم، رد ناخنمدارک رو از بی  های الی 
 .دادیمش به وضوح رخ نشون شدن نبود. روی سینه

 

جوابش رو ندادم و از پارچ روی عسیل یه نیمه لیوان پر  
ون کشیدم  .کردم و ییک از قرص ها رو بی 

هاش رو باز کرده بود و با دو انگشت مدام به ی دکمههمه
د و ز شقیقه ن به می   .کردیرلبی از درد ناله یمش ضن

 

 !اینو بخور عادل-
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ون کشید. خ هنش رو بی  ودش متوجه ویل اهمیت نداد و پی 
 .مسشون کردلهای تنش شد و با پوزخند زخم

 

 ...آفرین قهرمان... آفرین حایِم حقوِق زناِن ایراین -

 

ن چند کلمه حرف بهم ثابت یم کرد که بیهوشیش باعث همی 
 .نشده بود تا ماجرای اون دخیی رو فراموش کنه

 

بخور عادل... بلیط برگشت گرفتم و داریم باهم برمیگردیم  -
 .کویت

 

د. حرکاتش مثل آدم ن های مست، کشدار و گرفته حرف می 
 ...رمقآهسته بود و یی 

 .قرص و لیوان رو جلوش تکون دادم

 

؟-  !از من اجازه گرفبی
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ی تو نیازی نبود. از اول هم اشتباه کردم گذاشتم به اجازه-
 !تو این خراب شده بیای و موندگار بیسر 

 

خواست جای لرزید و خییل دلم یمکل وجودم از خشم یم
مش که آش و  ، جوری زیر مشت و لگد بگی  بحِث لفیطن

ون بکشند  .الشش رو از زیر دست و پاهام بی 
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د. رگ به رگ دستش  هنش رو مچاله کرد و تو مشتش فرسر پی 
ون زده بود و سینه ش پرشتاب به جلو پرت میشد. بی 

 !آرامبخِش قرص ها دیگه روی عادل جوابگو نبود

 

ن - ن اجل معلق ش رسیدی؟! یم تو تعیی  ؟! چجوری عی  کبن
رفتم. داشتم اون دخیی رو تو مشتم داشتم خوب پیش یم

 ...کردم که لیاقِت و یمگرفتم. داشتم کاری ر یم

 

با فریادی که کشیدم ادامه نداد و ش باال آورد تا صورتم رو 
 .ببینه

 

ن یه کیسر افتخار یمبس کن عادل... خجالت نیم- کبن عی 
کردی؟! بگی  این قرص رو  داشبی بهش حمله یم متجاوز 

 .کوفت کن تا خودم به خوردت ندادم

 

هن رو به گوشه د و پر حرص پی  ی اتاق فکش رو به هم فرسر
خورد و درست رو پا پرت کرد و از جا بلند شد. تلو تلو یم

 .بند نبود اما با جساریی احمقانه تو چشام زل زد
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که عاض... برو و دست از تر خوام، شم داره یمقرص نیم-
 !شم بردار

 

قرص و لیوان رو روی عسیل گذاشتم و بازوش رو گرفتم. 
ن  اصال تعادل نداشت و هرلحظه امکان داشت پخش زمی 
بشه. عادل رو سمت حموم کشوندم و زیر دوش نگه 
داشتم. چندان نا نداشت تا مخالفت کنه، دوش آب گرم 

، اون رو زیر دوش رو باز کردم و به محض تنظیم دمای آب
 .هل دادم و به نفس نفس زدن افتاد

 

ن االن از اینجا بریم - ون، باید همی  یه دوش بگی  و بیا بی 
 .وگرنه تو دردش میفتیم

 

قصد برگشت داشتم ویل با حرفش، ش جا میخکوب شدم. 
د ن  .به خاطر شدت آب نفس نداشت و بریده بریده حرف می 
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ه رو نجات دادی االن دیگه - تت خوابید؟! فکر  دخیی رگ غی 
ون کشیدی؟! یه نگاه  کردی یه موش از زیر دست شی  بی 

؟! دیدی چیکارم کرده؟  !به من، به برادرت انداخبی

 

ت من جلوی دیدم رو گرفته بود اما اجازه نیم دادم رگ غی 
ییک مثل عادل و اون حجم خشم و خشونبی که تو وجودش 

و پاهاش لگدمال  دست  کرد، یه دخیی بچه رو زیر بیداد یم
 ...کنه

 .کردم  ی لبش رو شکار به سمتش چرخیدم و پوزخند گوشه

 

ای زیرخواِب - چیه برادر؟! حایِم زنای هرزه شدی؟! دخیی
 !یه مشت الت و لوت؟

 

 .مشتم رو کنار رونم نگه داشتم و بهش نگاه نکردم

 

عاض؟! اون دخیی رو برام بیار... بعدش هرکجا بخوای -
یه دستم بدی میخورم و تو هر سوراچن باهات میام. هر گ

 ...گفبی قایم میشم. فقط اون دخیی رو برام بیار
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ل کنم  .نتونستم خشمم رو کنیی

 

؟! تجاوز؟! آره...؟-  !که چیکار کبن

 

ون اومد و درحایل   خندید و صداش اکو شد. از زیر دوش بی 
که کل حجم موهاش تو پیشونیش ریخته بود و از کل 

 .رد لب زدکوجودش آب چکه یم

 

ِ حقه... میدوین اون دخیی  -
ن اسمش تجاوز نیست، گرفیی

ن شد  .کیه؟! من شانس آوردم ش راهم سیی

 

یه گام به سمتش برداشتم و ابروهام به جنگ هم افتادند. 
د و مثل یه انسان کامال مسخ شده بهم زل  ن حبی پلک نمی 

 .زد

 

 !اسمش چیه؟! میدونسبی شب عروسیش بود؟-
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ج کرد و کم جون خندید. به سخبی خودش چند اینچ گردن ک
ل یم کردم ممکن بود ایستاده کرد و من احساس یمرو کنیی
 .بیهوش بشه

 

کرد. من فقط یم دونم که اون دخیی نباید نجات پیدا یم-
دادی تا  نباید وسط کارم مزاحم میشدی... باید اجازه یم

کاری رو کنم که عقلم بهم دستور یم داد. باید جوری خودم 
 ...رو بهش تحمیل

 

ی توانم تو صورتش کوبیدم. تعادلش اراده بود که با همهیی 
 .رو از دست داد
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ی کتم رو گرفت و با زانو کف حموم افتاد و از درد ناله  لبه
ن در کشیدن خندید  .کرد اما بی 

 

از آخرین باری که سییل خوردم ازت، تقریبا ده دوازده سال -
 ...میگذره عاض

 

م تو فضای حموم اکو میشد و دیدن عادِل زانو زده  صدا
 جهنیم به هم 

ی
کِف حموم، حالم رو از خودم و این زندگ

د ن  .می 

 

ه آمارمون رو داده... - زدم تا بفهیم چه غلیط کردی، دخیی
فهیم؟! هرلحظه ممکنه با مامور ش برسن و به جرم یم
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تجاوز بندازنت گوشه زندان، جواب اسامه رو چی میدی 
 اومدم ایران تا دنبال عیایسر باشم؟عاد

ی
 !ل؟! مییک

 

ن بلند شد. چشم هاش شخ با تکیه به کتم و به سخبی از زمی 
 .کردو خمار بود و خییس کل تنش منقلبم یم

آورد و دلم م فشار یمهای تنش روی حنجرهرد زخم
خواست هرچه زودتر این خراب شده رو برای همیشه یم

و نداشتم ن زیر سقف تهران ر کردم. من تحمل موندترک یم
و اگر به خاطر عادل نبود، تا ابد تو هوای کثیفش نفس 

 .کشیدمنیم

 

لو داده؟! مامور؟! مگه تونستم کاری کنم و نکردم؟! مگه  -
ن حقش  گذاشبی بال شش بیارم که حاال با پلیس دنبال گرفیی

 !باشه؟

 

 :غریدم

 

 .زود به خودت بیا... باید بریم-
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خورم. میخوام بدونم به چه جریم ن نیممن از جام تکو -
ه؟! مگه مدر میخواد یقه  !ک داره؟ی منو بگی 

 

ی کتم رو رها نکرد با مشتم تو کتفش کوبیدم و عادل گوشه
تا باز پخش حموم نشه. دلم به حال این وضعیتش 

ِ آزاردهندهتسوخت. یه دلسوزِی یم
ن  ...رحم برانگی 

 

ه بموین تا ثابت شه با این حاِلت نمیتوین تو بازداشتگا-
باهاش بودی یا نه... لجبازی نکن. دوش بگی  تا وسایلتو 

 .جمع کنم

 

 .قهقهه زد و دستش رو پشت گردنم ثابت کرد

لبش رو به گوشم چسبوند و درحایل که از شمای متصاعد 
شده از خییس تنش، لرز به تنم افتاده بود، بازوش رو گرفتم 

 .تا نیفته
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؟! رسو - ِ من پیش اسامه و حنیسه؟! یا نگران چی هسبی ایی
 !نگراِن خودیی که امانت دار خویی نبودی؟

 

اگر نگران همه چی میشدم بچگانه بود؟! نگران عادل... 
ی بودم که معلوم نبود چی به  خودم و نگران حال اون دخیی
شش میومد. اصال چرا باید برای یه غریبه دل 

 !میسوزوندم؟

 . نبودحال االنمون یی ربط به اون دخیی 

 

کاری که میگم انجام بده عادل، بعدش حسایی حرف -
نیم و واسه آروم گرفتنت هرکاری الزم باشه یم ن کنیم. می 

 !همینو نمیخوای؟! ها؟

 

میخوام ویل به روش خودم... تو گند زدی تو کارم. اگه ش -
 ...رسیدینیم

 

 کردم و با حال خرایی گفتم
 :حرصم رو پشت حرفم مخقن
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ن اونوقت جرم- تر بود. برو دعا کن دخیی باشه ت سنگی 
 !وگرنه حسابت با کرام الکاتبینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن چند لحظه  صاف و مستقیم ایستاد و انگار نه انگار تا همی 
 .پیش خمار بود، تو چشام زل زد
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ه رو دیدی؟! یه هلوی پوست کنده بود. دستم که به - دخیی
ه تا تنش خورد فهمیدم حسایی واسه دوماد برق انداخت

 ...زیرش

 

هاش مغزم، تن دیگه تحمل نداشتم و نمیخواستم با حرف
 !اون دخیی رو تجسم کنه

تر گردنم رو گرفت  و لبش با حرص پسش زدم ویل محکم
 .رو به گوشم چسبوند

 

فرار نکن، صیی کن و گوش بده چی میگم! من دیدم، لمس  -
ِ نوعروس چه شکلیه... وسط  

کردم، دارم بهت میگم یه دخیی
یف کردنم، ریدی به حالم و االن داری ارد میدی بدو عادل ک

دیره؟! عاض؟! خوب یم دوین اگه اون دخیی به چنگم بیاد 
 .کنمش یمبیچاره

 

قلبم روی دور تند افتاده بود و اونقدر حالم خراب بود که 
 .باید رو ش عادل بیارمخواست بالیی که ندلم یم
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و اگر دلم براش  برای من اون دخیی هیچ اهمیبی نداشت
سوخت فقط چون یم دونستم عادل تو رابطه به یم

کرد. یه حیوون به تمام معنا بود و کبودی هیچکس رحم نیم
ن هم رحم نیمهای تنش نشون یم کرد و شاید به داد به الی 

 .کردتر رفتار یممراتب وحیسر 

 

کبن دست به خفه شو عادل، خفه شو! مجبورم یم-
ی  منه و تو امانت اسامه کوتایه  خشونت بزنم. اگه تقص

 .کردم، بلدم چجوری رامت کنم

 

با خودم زیر دوش کشیدمش و اونقدر نگهش داشتم که 
 .خیالم راحت شد حالش جا اومده

هن خیسم و موهایی  دوش آب رو بستم و یی  خیاِل کت و پی 
که تو پیشونیم ریخته بود، عادِل یی تعادل رو از حموم 

ون کشیدم و حوله ر   .و دور تنش انداختم و داد زدمبی 

 

 !!!بپوش-
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چند تقه به در خورد و من بفرمایید گفتم و روبروی کمد 
ون آوردم و به هاتف که  ایستادم. یه دست کت و شلوار بی 
ن  وارد شد اهمیت ندادم. احتماال یم دونست ممکن بود بی 

 .ما چی گذشته باشه

 :فتو به هاتف گر ی لرزون از شما عادل با یه خنده

 

یی میشه-  !داداشم واسه دخیی هرزه ها هم غی 

 

 .خونم به جوش اومد اما ترجیح دادم جوابش رو ندم

کت و شلوار رو روی تخت انداختم و به هاتف اشاره دادم 
ون  ""بی 

 .متوجه شد و از رایه که اومده بود برگشت

 

عادل پنج دیقه وقت داری این لباسا رو بپویسر وگرنه -
کنم. فقط پنج دقیقه... اگه آماده یم روزگارت رو سیاه

 !نبایسر خودم تحویلت میدم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

هویم گفت و لب تخت نشست. شلوار هنوز پاش بود و 
 ...خیِس آب

ون زدم و تو راهرو هاتف رو دیدم. نگران و کالفه  از اتاق بی 
 .رسیدو کیم ترسیده به نظر یم

ون آوردم و هاتف از دستم گرفت. چشم های دو کتم رو بی 
ی زنش نشون یم دو  ن  .شدت ترسیده بودبداد که از چی 

خیاِل عادل رو از اتاق شنیدم و خییس صدای سوت زدن یی 
 .صورتم رو گرفتم

 

ه- ، عادل رو ی نمیدونم چیکارهبه خاطر اون دخیی ی کجایی
کنم حبی اگر پرونده پزشکیش دو دسبی تقدیم قانون نیم

؟ ! یه نشون بده تو حالت عادی نیست! هاتف چه خیی

؟  !دخیی بچه داره بدجور پایپیچ زندگیم میشه. بلیط گرفبی
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ه، چمدون هم که باز نکردید میفرستم - ن حاضن بله آقا ماشی 
 !بهجت وسایل آقا عادل رو جمع کنه باید برید

 

ون آوردم. شماره ی اسامه شی تکون دادم و تلفنم رو بی 
 :رو گرفتم و رو به هاتف گفتم

 

رو عسیل کنار تخته، بده بخوره و حاضن شد  یه ورق قرص-
ن منم میام  !برید تو ماشی 

 

 .چشم-
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وارد اتاقم شدم و روبروی کمد ایستادم. تلفن بوق میخورد 
 ...داد. لعنبی و اسامه جواب نیم

کویت تو نبود من تو چه حایل بود؟! لباس عوض کردم و 
خواستم به مادرم زنگ بزنم اما پشیمون شدم و از اتاق 

ون زدمب   .ی 

وقبی عادل رو حاضن و آماده دیدم با رضایت ش تکون 
 .دادم. قرص رو یی خرف از هاتف گرفت و بدون آب بلعید

 

 !شی    ع-

 

ن  هاتف آخرین نفری بود که از اتاق خارج شد. بهجت رو بی 
 :راه دیدم و گفت

 

 !وسایلتون رو میارم. طول نمیکشه-

 

نه سالنه از پله ها صیی کردم تا عادل از من جلو بزنه. سال 
ن رفت و من دنبالش کردم  ...پایی 
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ن خورد  دم و کفشم روی برف ها لی  ن رو فرسر ریموت ماشی 
ویل محکم تر گام برداشتم و در عقب رو برای عادل باز  

 :کردم. نگاه معناداری بهم انداخت و رو به هاتف گفتم

 

ه عادل عقب دراز بکشه- ن جلو، بهیی  !تو بشی 

 

ن رو دور زدم  ن نفر سوار شدم و در رو ماشی  و به عنوان اولی 
 .به هم کوبیدم

عادل سوار شد و به پشبی تکیه داد. اونقدر قد بلند بود که 
زانوش رو پشت صندیل حس کردم. بهجت با عجله 
چمدون ها رو آورد و هاتف همه رو تو صندوق عقب جا 

 .داد

 

 !عاض؟-

 

بود اشتم. هنوز چشاش شخ دی جلو بهش دید از تو آینه
 ...و خمار
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 !واقعا واسم مامور آورده؟-

 

انگار تازه داشت مغزش به کار یم افتاد. هه بلند باالیی نثارش  
ب گرفتم  .کردم و روی فرمون ضن

 

ن تریس ندارم-  .من از زندان رفیی

 

نداری چون عقل نداری، ترس واسه آدمای باهوشه نه -
 ...تو
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 بهجت هنوز هاتف کنارم ننشسته بود که م
ی

توجه آشفتیک
شدم. با عجله از ساختمون به این سمت اومد و هاتف رو 
به اسم صدا کرد. نیم نگایه به ساعتم انداختم و به سمت 
ی عادل ش چرخوندم. چشماش رو بسته بود و قفسه

 .سینش با مالیمت جلو عقب میشد

انگار قرص جدیدی که دکیی تجویز کرده بود توان آروم  
ی حس های قلبم ناآروم بود و انگار همهکردنش رو داشت. 

 .کردبد دنیا تو وجودم بیداد یم

 فقط یم
ی

خواستم هرچه زودتر دردش این دخیی از زندگ
عادل کم بشه. فقط به خاطر خود لعنتیش و اسامه ای که 

ای باال آورده بود، همه چی اگر میفهمید عادل چه گندکاری
 !ودبامانت  دید چون عادل دست منرو از چشم من یم
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به سمت جلو چرخیدم و هاتف رو دیدم که پریشون نزدیک 
 .شد و در رو باز کرد

 

 !آقا؟-

 

هیچ واکنیسر نشون ندادم که خودش با هیجاین وافر و یه 
 :ترس آشکار لب زد

 

 !پلیس دِم دره-

 

انگار یه سطل آب یخ رو شم خایل کردند و چشام 
وت    :گفتناخودآگاه بسته شد. عادل تو عالم هیی

 ...پلیس اومده-

 

و خییل یی حال خندید. هاتف اون واکنیسر که باید من 
زده، داد. وحشتدادم رو از خودش نشون یمنشون یم

 ...بدگمان، بالتکلیف و عصبی 
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کردم اونقدر شی    ع اتفاق بیفته  باید چیکار کنیم؟! فکر نیم-
 ...که

 

ن پیاده شدم و هاتف یه گام فاصله گرفت. دو ل ی  بهاز ماشی 
ن رو دور زدم. بهجت هیچ  کتم رو به هم رسوندم و ماشی 

د و من دیدم که از شدت شما، رودویسر قهوه ن  نمی 
ای حرقن

 .رنگش رو به خودش چسبوند

درست روبروی هاتف ایستادم و دم عمیقی از هوای شد  
 .گرفتم و ریه های منقبضم رو به درد انداختم

 

 !عادل رو برگردون اتاقش-

 

ردن داشتم ویل مچ دستم رو گرفت و ساعتم قصد عبور ک
ده شد ن انگشتاش فرسر  .بی 

 

 ...آقا عاض؟! از در پشبی برید و-
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ای بود. فقط کاقن بود برای یه شیخ نجیب، فرار کار احمقانه
ن تا کل کره ن جهنم بشهتا یه استعالم بگی   ...ی زمی 

و از  تونستم فرار کنمکرد، یمفرار دردی از من درمان نیم
رسید یران خارج بشم اما این خیی به حتم به گوش اسامه یما

ی بود که من نیم ن  .خواستمو این همون چی 

 

 !کاری که گفتم بکن هاتف-

 

به سمت در خروچی پیش رفتم و متوجه شدم که هاتف 
 .سیع داشت عادل رو به ساختمون برگردونه

ش رو میتونستم بدون دردش و با چند کلمه حرف خانواده
 .کنم  راضن 
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نزدیک به در خروچی صدای یه مامور شنیدم که داشت 
د ن د و بلند بلند حرف می   .زنگ آیفون رو یم فرسر

 

ن -  !نگران نباشید، یه خانوم گویسر رو برداشت پس هسیی

 

خواستم رسید ویل من نیمرفتم دستش به عادل نیماگر یم
متواری باشم درحایل که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. 

ی رو ثابت کنهنیم ن  .تونست چی 

 .من فقط قصد کمک داشتم
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ی افراد ی همهدر رو باز کردم و قبل از اینکه بتونم چهره
پشت در رو تشخیص بدم، یه پرس تقریبا بیست و چندساله 
 .جوری به سمتم هجوم آورد که دو سه نفری مانعش شدند

 .ییک از مامورها داد زد

 

ت کنم بکش- عقب، ما اینجا  قبل از اینکه دستگی 
 !ت بذاریش ایم که تو صدات رو روی چیکاره

 

قلبم به کوبش افتاد و نگاهم رو با یه اخم غلیظ روی همه 
چرخ دادم. پدرش و یک مرد تقریبا یس یا چهل ساله و همون 

 ...مرد جوون رو شکار کردم و سه مامور با لباس نظایم

ی ط پوشهیک یه پرونده که از وسسیم دستش بود و یییک یی 
ون کشید  .نارنجی رنگش یه برگه بی 

 

 !ما حکم بازریس خونه داریم-
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ن من رو نشونه رفته بود.   الی 
ی

نگاه خونبار هر سه مرِد زندگ
پدرش شخ بود از شدت خشم و من نم اشک رو پای 

دیدم. همون پرس جوون دسبی دور دهنش  چشمش یم
ن رو کشید و زیرلبی فحیسر نثارم کرد که مرد کناریش او 

 .عقب کشید

 

 !به چه جریم؟-

 

تونستم بفهمم که شگرد بود. های روی کتفش یماز ستاره
علیم  !شگرد بهروز می 

 

؟- ن  !شما عاض شیخ نجیب هستی 

 

ل نیم کردند به من شک نداشتم اگر اون مرد جوون رو کنیی
خواست بدونم چه نسببی کرد و خییل دلم یممن حمله یم

د و با اون دخیی داشت که ا ن ینطوری سنگش رو به سینه می 
 !کردمثل اسپند روی آتیش جلز و ولز یم
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 ...بله-

 

 .پدرش جلو اومد و سینه سیی کرد

 

م رو شبونه نزدیک - ن مرد بود که دخیی جناب شگرد همی 
 ...خونمون پیاده کرد. دقیقا تو شب عروسیش

 

مامور دست تو سینش زد و اون رو عقب کشید و با جدیت  
 :گفت

 

ِ زرگر شب حادثه حق-
ن یقت داره؟! دخیی این آقا، یعبن الی 

 !با شما بودن؟

 

شب حادثه؟! منظورش از حادثه ازدواجش بود یا تجاوزی  
 !که رخ نداده بود؟

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

کنید؟! معلومه اهل با شما هستم، این اتهام رو قبول یم-
 یم

ی
ن یا زندگ ؟ایران نیستید... اینجا توریست هستی  ن  !کنی 

 

ن د جوون رو یممن غرولندهای مر  شنیدم. به وضوح و از بی 
 .صداهای اطراف برام قابل تفکیک بود

 

وجدان... یه عرِب لعنبی که خیال کرده ناموس ایراین یی -
 !کشمش دایی ی دستشونه... یمجماعت مسخره

 

 دورتر از دایی و عمو داشته اون مرد نیم
تونست نسببی

ت به اون  گفت، دایی یمباشه، اگر این مرد شخ شده از غی 
ن بود یا پرسخاله  ...ش و یایا برادِر الی 

 .هیچ فکری نداشتم

 

 .من باید با وکیلم صحبت کنم-
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انگار حرفم تیغ و شمشی  داشت که باز برآشفته به سمتم 
لش کرد و اون رو چندین میی دورتر برد.  اومد و داییش کنیی

 ار داد. مورها باز بهش اخطکرد و ییک از ماعربده کیسر یم

ده شد.   پدرش جلو اومد و من قلبم فرسر

 

کیل قراره برات چیکار کنه؟! من خودم با دوتا چشمای و -
مو با چه وضعیبی آوردی!   خودم دیدمت که اون شب دخیی

 

ای شگرد به ماشیبن که چندمیی دورتر پارک کرده بود اشاره
 داد و چند نفر پیاده شدند. همه با لباس نظایم و... 

 کرد.  خونه و حضوِر عادل داشت دیوونم یمحکم بازریس
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رید کنار باید خونه بازریس بشه! زنگ هم بزنید وکیلتون ب-
یف بیاره.   هرکجا هست ترسر

 

از جلوی در کنار نرفتم و حس کردم هاتف داشت به این 
 شیخ نجیب

ی
ها نباید از این سمت میومد. وکیل خانوادگ

د و تو ایران هم هیچ آشن ایی که قابل اعتماد مسئله بویی مییی
 باشه، نداشتم. 

 

  شما اتفاقی افتاده؟! مشکل چیه؟! برای دخیی -

 

ن گفت:  علیم عصبی سمتم اومد و با صدایی پایی   می 

 

 ایران آشنایی داری؟! به وکیلت زنگ بزن جناب ب-
ن ا قوانی 

شیخ نجیب. من مامورم و معذور باید خونه بازریس بشه... 
ن دست به خشونت بز   نم. مجبورم نکنی 

 

 وام بدونم اتهایم که به من وارد شده چیه؟! من فقط میخ-
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عقب ایستادم و چندتا مامور با عجله وارد خونه شدند. یه 
نیم نگاهم به هاتف کاقن بود تا متوجه منظورم بشه. باید 

 عادل رو دور نگه یم داشت. 

علیم من رو کنار کشید.   هاتف با مامورها رفت و می 

 یاد. قصد داشت با من راه ب

 

ن زرگر و نیت تجاوزه! شما ا- تهام وارده بر شما، دزدیدِن الی 
 پذیرید یا... یم

 

من؟! نه دزدیده بودم و نه قصد تجاوز داشتم. من فقط 
 اون دخیی رو از شهوت و خشِم عادل دور نگه داشتم. 

 

ن به سمت همون مرد و پرس جوون رفت و دستس  پدر الی 
 رو به درخت تکیه داد. 

 

 شکایت کرده؟! گ از من -
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ن زرگر! خودش و پدر و مادرش به همراه د- ِ این مرد، الی 
خیی

ی و برعلیه شما پرونده  دایی و پرسخالش صبح اومدن کالنیی
 تشکیل دادن. 

 

ای شنواییم دچار اختالل مغزم سوت کشید و برای ثانیه
 ... ِ

ن از من شکایت کرده بود؟! همون دخیی  شد. الی 

 

ن رو پشت تصویر یخ زدهش چرخوندم و برای یک آن  ی الی 
ن شکار کردم. شیشه  ی ماشی 

کرد، واکنیسر نداشت و هیچ حیس از تو صورتش گریه نیم
ریخت و خوندم اما زن کناریش مثل ابر بهار اشک یمنیم

ن تو پنجه  هاش قفل بود. دست الی 

 

ن کیم نیست، امیدوارم اشتباه شده باشه! ا- ین اتهامات چی 
 وکیلتون ایران هست؟! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن رو ی اون لباسکردم که بهجت همهفقط آرزو یم های الی 
ی من آثاری دور انداخته باشه. نباید از این دخیی تو خونه

 پیدا میشد. 

ِ منجمد شده به سمت پدرش کشیدم.  
ن نگاهم رو از الی 

ی خشمش از خواست همهکمرش خم شده بود و انگار یم
ش رو ش ییک خایل کنه و  چه   به هم خوردن عرویس دخیی

 کیس بهیی از عاض...؟! 

 

 یشناسم. نه! من اصال این دخیی رو نم-

 

علیم پوزخند زد و با یی  ی لبش رو خاروند. باز سیم گوشهمی 
ش گردن کشید و انگار که یم تونست مکالمات ما پرسخاله

 رو بشنوه، داد زد. 

 

... یی - ن ، خودم پوستت رو میکنم. حاال ببی  ت اجنبی  غی 

 

ن  دستم رو به دیوار  تکیه دادم و سیع کردم نگاهم به الی 
نیفته. دلم نمیخواست سمتش کشیده بشم و وادارش کنم 
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کل ماجرا رو هوار بکشه چون نباید پای عادل وسط کشیده 
 میشد. 

ده بود اما آوردن اسم من،   نیم دونم چرا اسیم از عادل نیی
 برد. کم اعتبارم رو زیر سوال نیم

 

ما با تلفن شندی، ویل اون شب شما خانوم رو رسو -
! اینارو هم رد  ن همراهتون با موبایل مادرشون تماس گرفتی 

؟!  ن  میکنی 

 

ه... کدوم متجاوزی خودش طرف رو برمیگردونه خونه و ن-
نه؟! همش یه سوءتفاهمه   ن با تلفنش به مادرش زنگ می 

 که... 

 

داییش رگ جلو داد و با دو سه گام بلند خودش رو کنار 
علیم رسوند. از همه  بارید و من ی وجنتاش خشم یممی 

 خ و سیاه بود. دادم. فقط ش رنگ چشماش رو تشخیص نیم
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ن وءتفاهمه؟! تن و بدن خواهرزادهس- ی منو دیدی؟! ببی 
جوری میکشونمت دادگاه که یه ارزن از آبروت باقی 

ی منو از نمونه... فکر کردی اینجا شهر هرته؟! خواهرزاده
و اونجوری برگردوین وسط عرویس با لباس عروس بدزدی 

 خونه؟! خیی داری ما چی کشیدیم کل شب رو؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لعنت بهت عادل...! 
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م؟! میگفتید به قا شما بفرما عقب، من اینجا چیکارهآ-
ل کنم. بفرمایید عقب.   تعداد مامور بیارم شماها رو کنیی

 

نگاه خشمگینش رو روی کل وجودم چرخ داد و انگار که با 
ن تف  یه موجود کثی ف روبرو بود، بزاق دهنش رو روی زمی 

 کرد و زیرلبی فحش داد. 

 

ن رو وجدانیی -  به کثافت کشیدین!  های کثافت... زمی 

 

علیم بازوم رو گرفت و من صبوری کردم تا جواب  می 
ِ این قوم لعنبی رو ندم. 

 بددهبن

ن باشند ویل من هیچ گنایه  حق یم دادم عصبی و خشمگی 
تقصی  تر بودم. باید همون ه یی نداشتم و این وسط از هم

 شدم. لحظه با عادل یم رفتم و به این حال دچار نیم
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علیم و بقیه وارد محوطه ی پر از برِف عمارت شدیم. با می 
ن مدل باال پارک بود و خاک  دقیقا سمت راستم سه تا ماشی 

خورد. سمت چپم استخر پر از برف و زمیبن با مساحت یم
 ن داد. زیاد و سفیدپوش رخ نشو 

 

لرزید. یه مامور کنار بشدت شدم بود و کل تنم از شما یم
کرد و یه ماشینم بود و داشت کل زیر و بمش رو کنکاش یم

 داد. نفر جلوی در ورودی کشیک یم

فت و من هنوز گوشم سوت یم علیم کنارم راه می  کشید  می 
ِ لعنبی چرا باید از من شکایت یم

 کرد؟! که اون دخیی

 

؟! نمیخوای -  به وکیلت زنگ بزین

 

یل روی تن  ن رو رسا شنیدم چون کنیی ِ الی  صدای دایی
 صداش نداشت. 

 

یه دقیقه خفه شو امید، بذار ببینیم چی میشه بعدا شاخ و -
ون بمون.   تو بی 

 شونه بکش... اگه نمیتوین

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ریخت. و پدرش مدام مردونه اشک یم

 

ودی  ی بیخیست و ترجیح میدم ش هر مسئلهنوکیلم ایران -
دار نکنم. مسئله خییل جدیه؟!   کل خانواده رو خیی

 

ن آورد و همونطور که داشت از  علیم تن صداش رو پایی  می 
د تا زودتر وارد ساختمون بشه گفت:  ن  من جلو می 

 

ه رو بردن پزشیک قانوین و فکر نکنم الزم باشه من د- خیی
! پای شما این  ن توضیح بدم تو گوایِه صادر شده چی نوشیی

ه  . وسط گی 
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ن بکارت بود؟!   گوایه صادر شده دال بر نداشیی

شم سوت کشید و سیع کردم اون شب لعنبی رو به خاطر 
 ...  بیارم. عادل لباس تنش بود و اون دخیی

ی رخ داده باشه. اون شب نیم ن ن چی  ن عادل و الی  تونست بی 
ن گفته بود که هیچ اتفاقی نیفتاده و...   خود الی 

 

ن گرما و شما وارد ساختمون شدیم  و پوست تنم در تضاد بی 
ون به سوزش افتاد. پدر و دایی و پرسخاله ش همون بی 

هایی  ساختمون ایستادند و من نگاهم رو روی کل خونه و پله
 رسید چرخ دادم. ی باال یمکه به طبقه

ن پله ها ایستاده بود و نگاهش وحشت زده به  بهجت مابی 
 نظر یم رسید. 
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علیم ایستادم. خودم رو جلو کشیدم   و درست مقابل می 

 

ن دیشب رسیدم تهران و واسه امشب هم بلیط من هم- ی 
ن دارم.   رفیی

 

علیم مشغول ورق زدن پرونده  می 
ی

ی دستش بود. با کالفیک
به در نیمه باز سالن نگایه انداختم و امید رو دیدم که به 

 کشید. در تکیه داده بود و با نگاهش برام خط و نشون یم

ن بود ها حضور نداشتند حتما باهم م اگر این پلیسمطمی 
 شدیم. درگی  یم

 پدزخند زدم. 

 

 جایی بری تا وقبی تکلیف ف-
، نیم توین عال ممنوع الخروچی

ن زرگر رو نمیشنایس پس  این پرونده معلوم بشه! گفبی الی 
ن شما چیکار یم  کرد؟! تو ماشی 
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 یه نفر از انتهای سالن جار زد. 

 

ی نیست قربان- ن  ! اینجا چی 

 

علیم صداش رو باال برد و چندین و چندبار اکو شد.   می 

 

 یمب-
ی

ن کیا اینجا زندگ ن رو باال رو بگرد... کل اتاق ها! ببی  کین
س!   از همه بیی

 

 چشم جناب شگرد! -

 

ن وارد ساختمون شد و با  ام نظایم کرد و رد شد. پدر الی 
احیی

درد و عجز و کینه و نفرت به اسباب و وسایل خونه زل زد 
 روی من ثابت موند.  و 

ی بودم که این اطراف وجود انگار که من بدقواره ن ترین چی 
ی ی ناجور روی تمام زیبایی های این خانهداشت. یه وصله
 چندتریلیاردی! 
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 قصد فرار کردن ندارم. -

 

ن با شما چیکار یم پس بگو اون وقت-  کرده؟! شب الی 

 

و به  سیع داشتم تمرکز کنم تا یه دروغن به هم بچسبونم
کرد و زبونم قفل کرده خوردش بدم اما انگار مغزم کار نیم

 بود. 

 امید به حرف اومد و به جای من گفت: 

 

ن رو دزدیده و بال شش آورده، م- علومه از ش دشمبن الی 
جناب شگرد این مملکت قانون داره یا نه؟! من میخوام 

خاله م. حق دخیی  م رو بگی 

 

علیم امید ز  ن می  بون به دهن گرفت و داییش با نگاه خشمگی 
ونش کرد.   از خونه بی 
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ه بار دیگه این آقا تو کار من دخالت کنه بازداشته...  ی-
لش کنید این اخطار آخره!   کنیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شته؟! بکارت نداره؟! رابطه جنیس دا-

 

علیم به سمتم چرخید و با غضب نگام کرد. انگار کل  می 
ن   بردم که کل حرمبی که برای یه توریست داشتم از بی 

 خشمش رو تو صداش ریخت. 
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ی ناموس ایراین حرف رعایت کن، داری درباره ادب رو -
 ! ین ن  می 

 

آخ که اون لحظه دلم میخواست داد و بیداد راه بندازم و 
 عربده کیسر کنم که مگه من قصد هتک حرمت دارم؟! 

 کرد؟! با گ؟! من رو با گ مقایسه یم

م تا بیش از این سیع کردم خونرسدی خودم رو حفظ کن
 عرصه رو برخودم تنگ نکرده باشم. 

 

 بدونم دقیقا تو اون گوایه چی نوشته شده؟!  فقط میخوام-

 

علیم رو صیه نفر از طبقه  دا کرد. ی باال می 

 

یف میارید؟! -  قربان یه لحظه ترسر
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با زدن دستش تو کتفم، راه رو باز کرد و به سمت پله ها 
ن رو مخاطب قرار داد. ی الرفت. در همون حال خانواده  ی 

 

 مونید، آقای شیخ نجیب شما با من بیا... بشما همینجا -

 

ل خودم رو از دست  خییل عصبی بودم و داشتم کنیی
 دادم. عادل کجا بود؟! کجا؟! یم

امیدوار بودم اون دارو توان بیهوش کردنش رو داشته باشه 
 وگرنه فاجعه میشد. 

رفتم ویل  حرفش رو گوش کردم و به سمت راه پله ها 
 غرولند امید رو شنیدم. 

 

ف... خدا -  دا کن دستم بهت نرسه دزد ناموس! خیی شر

 

کردم؟! خون خونم رو من چرا مشتم رو با دهنش آشنا نیم
کردم فقط به خاطر عادل خورد و اگر داشتم صبوری یمیم

 رسید. بود چون یه ش این ماجرای کثیف به اون یم
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ری خشم و حرصم رو تو فقط یک ثانیه نگاش کردم و جو 
نگاهم ریختم که حس کردم برای لحظه ای عقب کشید. 
دست داییش رو سینش نشست و به آرامش دعوتش کرد 

دادم، کیس جلودارم و من نیم دونستم اگر عنان از کف یم
 بود یا نه... 

 

همه ی وجودم پر از نفرت بود و کاش اون دخیی حاال کنارم 
 بود تا... 

حظه رو تصور نکردم مبادا ظرافت حبی تو فکرم اون ل
 گذشتم. لعنتیش لطمه ببینه. ابدا از اینکارش نیم

فم بازی یم کرد. دقیقا تو بیست و داشت با اعتبار و شر
چهارساعت اول ورودم به ایران... بعد از ده سال دوری از 

 این خراب شده پام بدجور گی  افتاده بود. 
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ون و نفس های منقطع از پله ها رد شدم و صدای لرز 
 بهجت رو شنیدم. 

 

قا عادل رو بردیم تو اتاقشون... تا برسن خوابشون برد، آ-
خداروشکر که بهشون دارو دادین. تکلیف چیه؟! اینجا چه 

ه آقا؟!   خیی

 

هیچ حرقن نزدم و دلم قرار گرفت. عادل که خواب بود یه 
رفت. فقط دلم میخواست این قضیه دنیا تو آرامش فرو یم

م به خی  بشه و بعدا ش فرصت دهن عادل رو شویس  خت
 کنم. 

 کل خونه از مامورها پر بود و بهجت واقعا ترسیده بود. 
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خونه... - ن  چ کاری نداری! تو اینجا هی برگرد آشیی

 

بهجت چشیم گفت و رفت. پله ها رو تا آخر رفتم و همون  
علیم رو صدا کرده بود، از اتاق من خارج شد  کیس که می 

 دن ما به سمتمون اومد. و با دی

 

ربان یه مرد جوون که فکر کنم برادر ایشون باشن تو اتاق ق-
 خواب هستند، این آقا میگه تحت تاثی  دارو خوابه! 

 

علیم به هاتف نگاه کرد و هاتف به سمتم اومد. درست   می 
ی غلیظ و کلمات فاریس کنارم ایستاد و با همون لهجه

 دست و پا شکسته گفت: 

 

ل شد! حملهبله، یه -  ی عصبی بود که با دارو کنیی

 

علیم تکرار کرد:   حرف هاتف رو می 
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؟! حمله-  ی عصبی

 

برد قطعا کرد و بویی یمکل وجودم داغ کرد. اگر شک یم
 کشتم. هاتف رو یم

 بهش گفته بودم عادل رو دور نگه دار و حاال... 

علیم شی به معبن فکر کردن تکون داد و هاتف جوابش  می 
 رو داد. 

 

کتمون مشکل پیش اومده، قراردادمون لغو ب- له... تو شر
 بهمون رسیده. آقای شیخ نجیب هم 

ی
ر بزرگ شده و ضن

ن شبونه از کویت اومدن.   برای همی 

 

علیم نگاه کنجکاوش رو روی من و هاتف چرخ داد و  می 
 مامور رو مرخص کرد. 
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؟! کجا باهاش آشنا شدی؟! دخیی - ن ه رو اینجا نگه داشتی 
ن یا... آشنایی ق  بیل داشتی 

 

ن حرفش پریدم و با حماقت لب زدم.   بی 

 

ه... آشنایی درکار نیست من ده ساله ایران نیستم و هاتف ن-
ن قرارداد برگشتم.   هم توضیح داد. به خاطر اشکال در میی

 

 چند گام دور شد و یی سیم رو به کمربندش آویزون کرد. 

 

ن خانوم شما هم بر شجالبه... دقیقا - ن ب عرویس الی  گشتی 
ن شما رویت شده و با تلفن  و خییل ناخواسته یهو تو ماشی 

 شما با مادرشون... 

 

 خییل عصبی بودم و دست خودم نبود که صدام باال رفت. 
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ی رو ثابت نیما- ن کنه. تو مسی  دیدمش وضعیتش ینا چی 
آشفته بود. کل لباساش خیس و بارون خورده بود. آوردمش 

هاش رو عوض کنه...  اینجا و فقط کمکش کردم تا لباس
 بعدم برگردوندمش خونه! 

 

ارت یم بارید و آهاین گفت و به سمتم چرخید. از نگاهش شر
مدام مامورها از این در به اون در کل اتاق ها رو جستجو 

 عرق یم ریختم.  و کردند. بشدت گرمم بود یم

 

ست و بد نیست وردیش اینجا و دیدی یه طعمه ی آمادهآ-
 ه نه؟! بهش ناخنک بزین مگ

 

ل خشمم دست خودم نبود.   دیگه کنیی

 جلو رفتم و انگشت تهدیدم رو تو هوا تکون دادم. 

 

کردم رعایت ادب و نزاکت مختص من نباشه. من فکر یم-
به اون دخیی دست نزدم... اون دخیی عروسیش بوده، از 

 کجا معلوم شوهرش بهش دست درازی نکرده! 
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علیم ابدا تکون نخورد و من متوجه  شدم که از می 
برگردوندن حرفم به خودش شوکه بود. فقط چشماش 
اض کتم رو مصلحبی  رونگاهم مکث کرد و به نشونه ی اعیی

 پاک کرد و منو به عقب سوق داد. 

 

ن شکایت اعالم شده شما قصد دست ب- ه دلیل اینکه تو میی
 !  درازی به خانوم رو داشبی
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پشت رو کمرم  شم به مرز انفجار رسید و دست هاتف از 
نشست. سیع داشت بهم بفهمونه که حاال وقتش نبود تا از  
کوره در برم ویل کل سلول به سلول تنم از این دروغ لعنبی 

 میسوخت! 

ن انگشت اتهام رو سمت من گرفته بود؟! چرا؟!   خود الی 

جوابش هرچی که بود برای من اهمیبی نداشت. سیع کردم 
 اون خشم و حرص رو تو خودم بکشم. 

 

ن با اون دخیی هیچ مناسبایی ندارم، فقط تو خیابون م-
 دیدمش و... 

 

ن به سمتم اومد و با مشت تو سینم کوبید و یه گام  خشمگی 
 عقب رفتم. 
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کنم حرف نامربویط نزنم چون احتماال ییل دارم تالش یمخ-
شما هنوز نفهمیدی تو چه هچیل افتادی، اینجا ایرانه و شما 

ه هم برطبق قانون ایران مج ... دارم میگم دخیی ازات مییسر
برای حرفش سند و مدرک داره، باید حتما جار بزنم چی 

 شده؟! 

 

اون بکارت لعنتیش رو کجا به باد داده بود؟! کجا؟! 
ن با اون قیافه تو کوچه  شوهرش خیی داشت؟! برای همی 
ونش کرده  خیابون ها پالس بود؟! یم دونست و از خونه بی 

 تر از من ندیده بود؟!  بود و حاال دیواری کوتاه

 

 کنم. حاال نه... آقا عاض... خواهش یم-

 

به سمت هاتف ش چرخوندم. نفسم باال نمیومد و کل خون 
ن  تنم تو صورتم جمع شده بود. انگار مدام از یه پرتگاه به پایی 

 پرت میشدم و قلبم تی  یم کشید. 

 

... کاِر من نیست. یم- ن  تونی 
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ی یم DNAاگر ازش  م رو ادامه ندادم. ویل جمله ن ن و چی  گرفیی
؟! اگه از قبل باهاش نزدییک  از عادل پیدا میشد چی

 داشت... اگه... 

 عقب کشیدم و دیگه حرقن نزدم. 

 

ی پیدا قربا- ن ن یه گاوصندوق هست. بازش کنیم؟! شاید چی 
 بشه... 

 

.. اون گاوصندوق و اون تکه لباِس زیر...همه چی  آخ لعنبی
رم بود.   به ضن

 

 شماست؟! دنبال من بیا... گاوصندوق -

 

به هاتف زل زدم تا اون یه کاری کنه اما حبی متوجه نگاه 
ه ی یه دخیی ی من نشد. کدوم احمقی شورت زنونهخی 
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ون کشیده بود تو  متواری رو که از زیر برادرش بی 
 کرد؟! چرا اینکار رو کردم؟! چرا؟! گاوصندوقش مخقن یم

 

ندوق پیدا میشه؟! گردین که تو گاوصمگه دنبال چی یم-
ونه و کنار مادرش... نمیفهمم دنبال  اون دخیی که االن بی 

 ! ن  چی هستی 

 

 احمقانه، به جوابم رو نداد و با همون هول و شتاب
ی

زدگ
سمت اتاقم پیش رفت. هاتف همراهیم کرد و باهم وارد 
علیم رو تا کنار گاوصندوق پیش برد.   اتاق شدیم. مامور می 

 

زور  یب وگرنه مجبور میشم بهباز کن جناب شیخ نج-
 متوسل بشم

 

 گردین؟! دنبال چی یم-
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سمتم چرخید و ابروهاش رو در هم گره کرد. جوری که انگار 
ن صورت بود و قصد باز کردن گره کور  همیشه به همی 

 ابروهاش رو نداشت. 

 

نشوین که ثابت کنه شما تو این ماجرا دست  و هر رد -
 !  نداشبی
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 کرد. شک بود و گلوم درد یمدهنم خشک خ

 

ی هست که ا- ن ین گاوصندوق رو باز کن، معلومه یه چی 
! داری این پا اون پا یم  کبن

 

مکثم داشت باعث شک و تردیدش میشد و ظّن حضور 
 رفت. من تو این کار مدام باالتر یم

یی حرف جلو رفتم و گاوصندوق لعنبی رو باز کردم و 
علیم من رو کنار زد و خودش ر   وی گاوصندوق خم شد. می 

با دست هاتف رو مرخص کردم تا حداقل حاال متوجه 
ن دوتا از مامورها رد حماقتم نشه. با اجازه ای گفت و از مابی 

 شد و اتاق رو ترک کرد. 

ن بود!  ی که اهمیت داشت همی  ن  عادل بیهوش بود و تنها چی 

 

ون آورد و  با خودکاِر آیی رنِگ دستش، شورت باریک رو بی 
 ون داد. جلوم تک
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ن من تو چشاش افتاد  وزی و شادی از به دام انداخیی برق پی 
 و به مامور کناریش دستور داد. 

 

ی! - یم کالنیی  ایشون رو مییی

 

به خودم و حماقتم پوزخند زدم. مامور جلو اومد و دستم 
ون کشیدِن دستبند رو از دور کمرش حس   رو گرفت و بی 

 کردم. 

 

 به دستبند نیازی نیست. -

 

علیم شورت رو روی تخت مامور عق ب ایستاد و می 
 انداخت و با اخم و ترسر گفت: 

 

 ی پرونده کنید. ضمیمه-
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خودش پیش اومد و مقابلم ایستاد. ییک از مامورها شورت 
 رو برداشت ودمن چشم بستم تا نبینم. 

خورد. چیکار کرده بودم؟! داشت حالم از خودم به هم یم
یی و جلب فقط به خاطر راحت کردن خیاِل اون دخ

 اعتمادش، به اعتبار خودم گند زدم. 

ی به جرم تجاوز...!   دستگی 

 بردند... آخ اگر مادرم و اسامه از این موضوع بو یم

 

ش اونجوری شگرد؟! فقط نخواستم خانواده جناب-
 آشفته ببیننش! 

 

ل اعصابش رو از دست داد. بازوم رو گرفت و   اینبار کنیی
 اخم و حرص لب زد.  کمرم رو به دیوار کوبید. پر از 

 

ی نگفتم ت- ن ن و بدنش رو دیدی؟! من جلوی خانوادش چی 
؟!   ویل انگار یه حیوون بهش حمله کرده... تو هم انساین
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کردم که کار من نبود؟! اصال رایه چطوری باید حالیش یم
 داشتم؟! 

 خود وجود شورت اون دخیی تو گاوصندوق من... 

 

ولش فکر کردم آدیم هات؟! اکبن از طعمهیادگاری جمع یم-
ادی ویل...  ن  آخه زیادی شبیه به آدمی 

 

 این تهمت ناروا داشت کل رگ
ی

های تنم رو به کشیدگ
 مینداخت. 

خواب نشده بودم در حایل که تو تمام عمرم با هیچ زین هم
روزی صدتا مورد پیشنهادی داشتم و تا مرز رابطه پیش 

 رفتم اما هربار... یم

 یی لعنبی رو ادب کنم؟! تونستم اون دخمن چطور یم

د و انگ حیوون بودن میچسبوند؟!  ن به من تهمت تجاوز می 
 کردم. ش یمبیچاره

 

 محاکمه میشم؟! حکمم چیه؟! -
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 ن قاضن نیستم حکم بدم! فعال فقط راه بیفت م-

 

من اون شورت لعنبی رو دیدم که تو یه نایلون بود. اینکه 
 میشد، حالم رو منقلبی پرونده لباس زیر یه دخیی ضمیمه

 کرد. یم
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 من جلوتر از بقیه از اتاق خارج شدم. 

د.  ن  هاتف در راهرو ایستاده بود و با ییک از مامورها حرف می 

 تا متوجه من شد صحبتش رو قطع کرد و به سمتم اومد. 

 

ی؟! - ن کالنیی  شما رو مییی

 

ی فقط ش تکون دادم و سیع کردم نگاهش رو به اون تکه
 یلون نبینم. باریک وسط نا

علیم رو به هاتف تند و شی    ع حرفش رو بلند بیان کرد.   می 

 

ه وکیلش زنگ بزن و بگو هرچه شیعیی خودش رو برسونه ب-
 وگرنه عواقبش پای خودشه! 

 

هاتف بالتکلیف نگام کرد و من صیی نکردم. مسی  راهرو رو 
ن رو وسط سالن دیدم. یط کردم و از باال خانواده  ی الی 
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کرد و هیچ ی مقابلش نگاه یماده بود و به معرکهبهجت ایست
ن اشک یم د. پدر الی  ن  نمی 

ا یمحرقن گفت ریخت و زیرلبی ناشن
ل امید داشت.   و داییش، همچنان سیع در کنیی

 ... ّ  همون پرسِک نااهِل شر

 

 ها رو یط کردم. بزاق دهنم رو به سخبی فرو دادم و پله

ِ دای خشمهای براِق سالن صهنوز نرسیده به شامیک
ن گی 

ا و تهدید:   امید رو شنیدم که پر بود از فحش و ناشن

 

ار خود ناجنسش بود نه؟! من که میدونم تهش هم این ک-
آدم پولدارها خوب بلدن بپیچونن و آزاد شن ویل من ازت 

 نمیگذرم نامرد! 
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ن بودم، االن اینجا نبودم.   اگر اهل پیچوندن و زدن و دررفیی

ن دا  شتم به خاطِر عادل بود نه خودم. اگر قصد رفیی

ی پزشیک عادل مطمئنا براش هیچ هرچند با اون پرونده
مشکیل پیش نمیومد و خییل زود آزاد میشد اما این خیی مثل 

ترکید و این تن، این اعصاب خراب؛ به هیچ عنوان بمب یم
 توان جنگ با اسامه و حنیسه رو نداشت. 

 

ی بگه، دزدیدن دخیی - ن  ِر این آدمه؟! م کاییک یه چی 

 

علیم دقیقا کنارم ایستاد و دو به  ن پرسید و می  این رو پدر الی 
 جمع گفت: 
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 ی معلوم میشه اما فعال شواهد بر علیه ایشونه! تو کالنیی -

 

ی حمِل لباس زیر اما با شرسیدِن اون ماموری که وظیفه
ن رو بر عهده داشت، امید از کوره در رفت و تا به خودم  الی 

ش رو ناغافل به فک راستم کوبید و شم کج بجنبم، مشت
 شد. 

 

همون لحظه صدای جییعن زنونه شنیدم و الزم نبود فکر  
کنم تا این صدا رو به خاطر بیارم. جیغ و دادهاش هنوز تو  

 ... ن د. الی  ن  گوشم زنگ می 

 

 

" ن  "الی 

 

 

 جهیدم. دل تو دلم نبود و مثل اسپند روی آتیش مدام یم
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د و یه حس بد و منقن کل وجودم رو تپیانگار قلبم تو گلوم یم
ن خوره یم تونستم نفس بکشم و هرچقدر خورد. نیمعی 

ن بمونم تحملش رو نداشتم.   مامان گفت تو ماشی 

 

؟! ک- ن ی؟! اگه بابات ببینه ش به تنت نمیذاره! الی   جا می 

 

ویل اهمیت ندادم و پیاده شدم. وقبی همه تو اون خونه 
ی نمیشد  خیال نیم تونستم یی  بودند و از هیچکدوم خیی

ون بیاد. آتیش  بشینم و پا رو پا بندازم تا ییک از اون در بی 
تش اجازه نیم داد درست فکر  امید تند بود و احتماال رگ غی 

 کنه و من نگران بودم. 

 

دم. هنوز  ن نگران خودم و جهنیم که توش دست و پا می 
ن همهخودم هم نیم ی دونستم که چرا به جای گفیی
های بابا و مامانم تاییدیه دادم و گفتم حرفحقیقت، به 

 عاض مقرص بود! 

 همون مردی که قصد نجاتم رو داشت. 
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تونستم به مامانم بگم اون شب چی پیش ویل مگه من یم
اومد و مهردادی که مثل چشمام بهش اعتماد داشتم 
ونم   چجوری بهم نارو زد و چجوری با حقارت از خونه بی 

 کرده بود. 

د. هنوز تهدید م ن  هرداد تو گوشم جیغ می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د. گفته بود نباید  ن هنوز تهدید مهرداد تو گوشم جیغ می 
 هیچکدوم ش از زندگیش دربیاریم. 
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کیس که میتونست قید من و ازدواج و اون حجم مهمون رو 
بزنه، حتما توان انجام خییل کارها رو داشت که دلم 

 نمیخواست بدونم. 

 قلبم خایل بود و پر درد... 

 

ی؟! خدایا ا- ؟! صیی کن دخیی نفسم در نمیاد... کجا می  ن لی 
 منو... منو بکش راحتم کن نبینم این روزا رو... 

 

کل مسی  رسیدن به اون عمارت بزرگ و مخوف رو دویدم 
 و با شنیدن داد و فریادهای امید زانوهام رعشه گرفت. 

 

خدایا چه خیی بود؟! اگر دوباره با همون مردِک متجاوز، 
 کردم. ل روبرو میشدم حتما سکته یمعاد

 ام تعادل نداشت. هلرزید و گام دست و پاهام بشدت یم
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به محض ورودم به عمارت، مشت امید رو دیدم که تو 
 صورت عاض کوبیده شد و نتونستم جیغ نزنم. 

 بابا زود متوجه من شد و داد زد: 

 

؟! مگه نگفتم بمکار یمتو اینجا چی- ؟! کبن ن  ون تو ماشی 

 

م مهم نبود. جلو رفتم ویل اسی  دست بابا شدم و مامان برا
 وارد سالن شد. 

 

باریدم ویل کل وجودم تو تالطم اشکم خشک شده بود و نیم
ی توانم رو  بود و نگاه عاض به محض مشت خوردن، همه

 گرفت. 

 

 یه جوری نگام کرد که کل وجودم به رعشه افتاد. نالیدم: 

 

 بابا تو رو خدا... -
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حبی اجازه نداد حرف بزنم و فریادش چهار ستون ویل بابا 
 تنم رو لرزوند: 

 

باستو دیدی دست مردا میچرخه؟! تو آبرو برای من ل-
... عاقت کردم. تو دیگه دخیی  ن ... عاقت کردم الی  نذاشبی

 !  من نیسبی

 

از تک و تا افتادم و دیگه تقال نکردم تا فرار کنم. مامان زیر 
ن نش اراده بود که دوباره م و یی بازوم رو گرفت تا پخش زمی 

 نگاهم تو چشمای سیاه عاض زوم شد. 

 

ی تو قرنیه ن ایط هاش یمیه چی  درخشید که من تو این شر
 کردم. درکش نیم

دونستم کشید تا زمینم بزنه و نیمشاید داشت برام نقشه یم
 قرار بود چی پیش بیاد. 

علیم رو شنیدم که با ترسر رو به امید  من صدای شگرد می 
 اد زد: د
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قبی شما رو انداختم تو بازداشتگاه میفهیم که نباید و -
. ستوان این آقا بازداشته...   حرکت اشتبایه کبن

 

ه  دایی فرهاد مداخله کرد ویل نتونست جلوی مامور رو بگی 
و از داد و فریادهای امید هم کم نشد. مدام برای عاض 

 کشید. خط و نشون یم

 

 ببخشید دیگه تکرار نمیشه! -

 

علیم حرف دایی فرهاد رو گوش نداد و امید رو و یل می 
ون بردند.   دستبند به دست بی 

 

ی بهم گفته بود. دیگه  ن ن چی  هنوز باورم نمیشد بابا چنی 
ش نبودم؟!   دخیی

زانوم یی جون شد و از عاض چشم گرفتم. عجیب بودکه 
د و این موضوع بیشیی من رو یم ن  نمی 

 ترسوند. هیچ حرقن
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 را حرف منو... بابا توروخدا، چ-

 

ی تکمیل حرفم مامان ویشگوین از بازوم گرفت و حبی اجازه
 رو نداد. 

 

م رو ششکسته کرده بودم و چه حقی داشتم من خانواده
حرف بزنم وقبی اون تور نازک تو دست مامور آگایه 

 م. گناه رو قرباین کرده بودیی  چرخید و یه مرد یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 یب! راه بیفت جناب عاض شیخ نج-

 

اسمش هم قابلیت ترسوندن من رو داشت. خدایا این چه 
؟!   جهنیم بود؟! چه مصیببی

 

علیم عاض رو با خودش همراه کرد و حبی تو لحظه ی می 
آخر به من نگاه نکرد و به مچ دست مامان چنگ انداختم 

 و از الی لبهای خشکم نالیدم: 

 

 مامان؟! تورو خدا یه کاری کن. -

 

د و ولم کرد. هاج و واج نگاشون کردم و مامان به گریه افتا
 مامان سمت بابا رفت و دستش رو گرفت. 
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تر شده بود. همهیه شبه بابام به اندازه ی این ی ده سال پی 
اتفاقات یه مقرص نیاز داشت. یه مقرص که من بودم و یه 

 همدست که من رو تو این کثافت کشیده بود. 

 خدایا... 

 

... اون یچ کاری نداشت ویلگناه بود و با من هعاض یی 

 برادر عادل بود! 

 همون مردی که شک داشتم تعادل رواین داشته باشه. 

 

همه سالن رو ترک کردند و حبی مامان و بابام صیی نکردند 
 تا من هم همراهیشون کنم. 

من موندم و بهجت و هاتقن که داشت پای تلفن با یه نفر 
د.  ن  حرف می 

 

ا شکسته و من اونقدر با همون لهجه و فاریِس دست و پ
تحت فشار بودم که هیجی نمیفهمیدم. انگار زبونش رو بلد 

 نبودم. 
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بهجت سمتم اومد و درحایل که صورتش از اشک خیس و 
 شخ بود روبروم ایستاد. 

 

 جا رو گزارش دادین؟! آقا عاض رو شما لو دادین؟! شما این-

 

ی وجودیم رو در هم کوبید. من هیچ این سوال کل پیکره
 ای نداشتم. چاره

 

... آقا عاض از این کارت نمیگذره، به ا- شتباه کردی دخیی
ی شیخ نجیب ها رو هیچ عنوان! تو هنوز خانواده

... نمیشنایس... یی   چن ندارن! با هیچکس شو  رحمن دخیی

 

دستم رو گرفت و با ترس خودم رو عقب کشیدم. کل دنیا 
نم رو  مون اندک تواهچرخید و صدای بهجت دور شم یم

 گرفت و برای نیفتادن با اجبار به خودش تکیه دادم. 
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سید بهت تجاوز شده یا نه؟! مگه نگفبی م- گه آقا ازت نیی
هیچ اتفاقی نیفتاده پس چرا اینکارو کردی؟! خودت رو تو 

... منتظر عواقب کارت باش.   بد دردشی انداخبی

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

هم  ی هاتفده بود و مکالمههاش خییل ترسناک شچشم
 تموم شد که درست کنارم ایستاد. 

 م افتاد و به سمتش چرخیدم. ی قامتش رو وجودسایه
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ن زرگر... در افتادن با خانوادها- ی شیخ نجیب، برات  لی 
 گرون تموم میشه! 

 

خییل تالش کرد جوری فاریس حرف بزنه که تمام و کمال 
م. از سمت خانواده و مهرداد و فامیل و این  حرفش رو بگی 

اِن وحشتناک تحت فشار بودم و انگار یه نفر سیع خاند
یت جاساز کنه.   داشت کل وجودم رو تو یه قویط کیی

ن تک به تک استخون هام رو حس یم کردم. از شکسیی
 بهجت فاصله گرفتم و بریده بریده و به سخبی لب زدم: 

 

 ای... ن نداش... تم! چا... چاره-

 

اون لحظه حبی  و برگشتم. های بلند مسی  اومده ر و با گام
 به این فکر نکردم که عادل کجا بود و چرا حضور نداشت. 

شاید... شاید یه راه دیگه هم وجود داشت تا خانوادم رو از 
ی خشم مهرداد دور نگه دارم و خودم رو از این خانواده

 زبان نجات بدم. ترسناک عرب

 من اشتباه کرده بودم. 
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وین بو هنوز چندتا مامور تو محوطه خودم  د و من با دو ی بی 
ن  رو به کوچه و خیابون رسوندم. بابام و داییم کنار ماشی 
پلیس ایستاده بودند و برای دستگی  نشدن امید التماس 

 میکردند و مامور ابدا کوتاه نمیومد. 

ه به روبرو و  ن پلیس بود و نگاهش دقیقا خی  عاض تو ماشی 
 است متمایل نبود. ر میی هم به چپ و حبی نیم مییل

 

کرد ویل من ازش یم ترسیدم نیم دونم داشت به چی فکر یم
و این آرامش و سکوتش توان در هم کوبیدنم رو داشت. 

 انگار الی منگنه بودم. خسته و خمار و داغون... 

 

سمت مامان رفتم و ویل حبی تو صورتم نگاه نکرد و بلند به  
 پاک کرد. ی روشیش اشکش رو گریه افتاد. با گوشه

 

 ن... من نمیخواستم اینجوری بشه. نمیخواستممامان؟! م-
تون  اینجوری رسوایی به بار بیارم. یعبن من... من دیگه دخیی

؟!   نیستم؟! چرا تو صورتم نگاه نمیکبن

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شی به تاسف تکون داد و قلبم از حرکت ایستاد. 

گرفتم و برای هیجی االش نمیکردم دلم میخواست ماتم یم
 ... ویل مگه میشد؟! نمیشد 

 

جون نداشتم ویل باید تالش میکردم تا خودم رو از این 
 مخمصه نجات بدم. 

شاید هرکیس جای من بود االن رو تخت بیمارستان با مرگ 
 جنگیدم. کرد و من باید با یه جهان یمدست و پنجه نرم یم
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هرچند حقم بود! باید نامردی ای که مهرداد در حقم کرد 
 د؟! گفتم ویل واقعا بهیی میشرو یم

 

ی گفتند که اون مرد ناشناس از کجا خال روی ممنوعهنیم
... دونست؟! همه چی خمن رو یم  راب میشد. همه چی

 مثل االن... 

 

 مامان سمتم چرخید و با ناامیدی و یه خشم واضح لب زد: 

 

کردم قراره خوشبخت بیسر یل خراب کردی، وقبی فکر یمو-
بود و کنار این و با لباس عروس راهیت کنم، با تن و بدن ک

 نامرد دیدمت! 

 

 مامان؟! -
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دستش رو گزفتم ویل خودش رو پس کشید و حبی ازم چشم 
دزدید تا صورت منحوسم رو نبینه. من یه عروس بدبخت 

 بودم. 

 

ین معرکه رو تو درست کردی... تو... کاری کردی آبروی ا-
ن  . ببی  ن

بابات رو بزنن ش چوب و تو محل هوچی گری کین
 چیکار کردی! 

 

 بلند به گریه افتاد و قلبم تی  کشید. 

 

 مامان؟! -

 

هب- ه ش... خییل سیع کردم صیی  ه من مامان نگو دخیی ی خی 
کنم تا بفهمم چی شده و چی بهت گذشته، از من و بابات 
دیگه توقع هیجی نداشته باش! حاال که با اون نامرد به 
خانوادت و شوهری که عاشقش بودی، خیانت میکبن پس 

، تو دندون لقی بودی که کنده  خونهدیگه دخیی  ی ما نیسبی
 شد! 
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ن افتادم و باالخره  این رو گفت و رفت. زانوم لرزید و رو زمی 
ریختم و سد اشکام شکست. مثل بارون بهاری اشک یم

 مامان حبی سمتم نچرخید. 

کف خیابون لشک ریختم و خودزین کردم و هیچکس حبی 
مامورها سمتم اومد و زیر بازوم رو نگرفت. آخر ش ییک از 
شکبن کرد و با وجود دایی فرهاد بود که باالخره قانون

ن بلندم کرد. غرهچشم  ی بابام سمتم اومد و از زمی 

 

، بیشیی - ن  از این رسوایی به بار نیار!  پاشو الی 

 

هاتف و بهجت جلوی در بودند و داشتند به سمت عاض 
علیم صیم گوش   یی نکرد و حبی حرف هاتف رو رفتند. می 

 نداد. کنار دایی ایستاد و با تحکم گفت: 

 

ید تو م- ن خانوم هم زودتر بیی ی، با همتونم. الی 
یم کالنیی ی 

ه!  ن بیش از این ش و صدا نشه اینجا بهیی  ماشی 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دایی من باید چیکار کنم؟! -

 

 فعال تحمل... -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن برد و روی صندیل عقب پرت   من رو با زور به سمت ماشی 
هکرد. نگاه خ دونستم گ کرد. هنوز نیمی امید عصبیم یمی 

 اون خال رو به مهرداد گزارش داده بود. 
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هوا برای نفس کشیدن وجود نداشت و دلم میخواست 
ن  جیغ و داد کنم. مامان و بابا و بقیه هرکدوم تو ماشی 
ی رو برای کیس  ن نشستند و هاتف باز پای تلفن بود و چی 

 داد. توضیح یم

ن رو ر   وشن کرد و همزمان گفت: دایی ماشی 

 

اری که نباید کردی، لباس زیرت باید تو دست مامورای ک-
آگایه به عنوان سند بچرخه و آبروت رو جار بزنن و بگن 

 شب عروسیش با یه عرب فرار کرده. 

 

ایی من هیچ کار بدی نکردم! به خدا دارم راستش رو میگم. د-
 چرا هیچکس حرفم رو باور نمیکنه؟! 

 

لو به چشام زل زد و با یه حال انزجار و دردی  ی جاز آینه
 گفت: 
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اید چون مدارگ که وجود نداره اجازه نمیده کیس مثبت ش-
؟! دیشب دوش گرفبی  فکر کنه، یه نگاه به خودت انداخبی

ن االن هم یم تونم کبودی  تن خودت رو تو آینه دیدی؟! همی 
! لباس زیرت تو اون نایلون دست  ن گردنت رو ببینم الی 

علیم میگفت از گاوصندوق یارو  مام ور چیکار میکنه؟! می 
ون...   کشیده بی 

 

کرد؟! خدایا اون تکه پارچه تو گاوصندوق عاض چیکار یم
ون بکشم. حالم از خودم  دلم میخواست مغزم رو از شم بی 
 دایی اونجوری واضح، گندی که باال 

به هم میخورد وقبی
 آورد! آورده بودم به روم یم

 

 نگاتم نمیکنه، حبی یک کلمه حرف هم نزد، نهیارو حبی -
؟! یی 

ن  آبرومون کردی! دفاع کرد نه شایک بود! الی 

 

؟! من چیکار کنم؟- م! دایی  ! دلم میخواد بمی 
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ن  ف- ن فکر کن ببی  عال مردنت هم یه رسوایی جدیده، بشی 
ی بدبختت این بال اومد. کجا راهتو کج رفبی که ش خانواده
کبن و با ش و گردن  فرار یم شب عروسیت با دوست پرست

کبود میای خونه، لباس زیرت هم از تو گاوصندوق اون  
... وای!  ن ون میکشن. وای الی   کثافت بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د و من یم ن ریختم و آرزوی مرگ لرزیدم. اشک یمحرف می 
داشتم. برای یه ثانیه عاض سمتم چرخید و من ناخواسته 
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و از چندین خودم رو عقب کشیدم. من فک منقبضش ر 
ن پلیس تشخیص یم دادم.  میی فاصله و از تو تارییک ماشی 

 هاش مخوف بود! چشم

 

... اونجوری که- !  هیجی  به نظر میاد نیست دایی

 

... برو خدا رو شکر کن دخیی من نیسبی س- ن اکت شو الی 
وگرنه خوب یم دونستم چجوری ادبت کنم. بابات داره 

 خییل صبوری میکنه. خییل... 

 

ن پلیس و عاض چرخید. انگار نگاهشون  و به سمت ماشی 
 کرد که دایی استغفورهللا گفت و پوف کشید. 

 در هم تالقی

 

ن م- ردتیکه خجالت هم نمیکشه، داره با چشاش من و ماشی 
... آفرین بهت که خوب  ن و تو رو یه جا میخوره! وای الی 
تونسبی گند بزین تو حیثیت من و خانوادت! پرسخالت تو 

 ه ما تو آتیش! آفرین. زندان بگذرون
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************************** 

 

 

ر طبق شواهدی که موجوده... شما جناب شیخ نجیب، ب-
ِ زرگر خییل ناگهاین از کویت برگشتید ایران 

ن شب عرویِس الی 
ی زرگر از عرویس متواری و دقیقا همون شب دخیی خانواده
ن شما رویت شده!   شده و تو ماشی 

 

د و  ن علیم حرف می  من روی صندیل مثل یه تکه شمع  می 
آب میشدم. کل تنم به عرق نشسته بود و خود حس حضور 
ی حبی کالیم  مردی مثل عاض که از اول ورودمون به کالنیی

 نداخت. به زبون نیاورده بود، رعشه به تنم یم

 

همینطور شواهدی که پزشیک قانوین تایید کرده، نشون  و -
 رو داشتید. میده که شما قصد تجاوز به ایشون 
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علیم سکوت کرد و بابا، مامان  مامان بلند زیر گریه زد. می 
ون بره.   رو مرخص کرد و مجبورش کرد از اتاق بی 

های ردیف شده سمت من تک و تنها روی ییک از صندیل
 راست شگرد نشسته بودم و بابا با یکم فاصله ایستاده بود. 

 

ون کدایی جلوی در بود و داشت مامان رو راضن یم رد تا بی 
 تر بودم. بره و آروم باشه و این وسط من از همه داغون

 مهرداد... آخ مهرداد تو با زندگیم چیکار کردی؟! 

 

 شما هنوز هم میگید که کاِر این آقاست؟!  خانم زرگر؟! -

 

من رو که مخاطب قرار داد، از ترس یهو ایستادم و پوزخند 
ه وان ایستادن کرد و تی کمرم درد یمعاض رو شنیدم. تی 

جوشید که نداشتم ویل یه جوری دلم مثل سی  و شکه یم
 تونستم بشینم. نیم
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داد و من نیم دونستم باید تایید کنم سکوت بابام زجرم یم
 یا رد... 

نمیدونستم کار درست چی بود. کبودی محسوس روی  
داد. دیگه تحمل نداشتم. حبی اگر  ی عاض، آزارم یمگونه

ریخت اینبار دروغ بی دنیا هم روی شم یمکل بدبخ
 گفتم. نیم
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ی حقیقت رو بگم و خودم رو خالص کنم میخواستم همه
 اما تا دهن باز کردم، صدای پر تحکم عاض دهنم رو بست. 

 

ن شب - روسیش با من بود و من اون رو برگردوندم عالی 
 خونه! 

 

 جا خوردم و قلبم به سوزش افتاد. 

به سمتش چرخیدم ویل دایی از کوره در هام ناباور از شنیده
 رفت و وارد اتاق شد. 

 

وجدان، باید قبل از اینکه پای پلیس وسط میومد، امرد یی ن-
 خودم... 

 

علیم، دایی ایستاد و رو به ییک از مامورها گقت:   و با فریاِد می 

 

ون. دیگه دارید شورش رو دربیارید اینجا - ید بی  این آقا رو بیی
علیم، اگر یک چاله میدون نیست یه و منم شگرد می  . کالنیی
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کلمه دیگه حرف نامربوط بزنید شماهم مثل اون پرسه 
 !  بازداشبی

 

ی تسلیم باال آورد و مامور دایی هر دو دستش رو به نشونه
 عقب ایستاد. 

 

ییل خب ساکت میشم فقط میخوام بدونم این آقا از خ-
 خواسته! ی من چی یمخواهرزاده

 

ون ه نه شما! آقای زرگر لطفا شی مناون وظیفه- ما بی 
 باشید من باید تنها با این دو تا جوون صحبت کنم. 

 

قلبم رو دور تند افتاد و زبونم به سقف دهنم چسبید. االن 
 عاض چی گفت؟! 

تایید کرد؟؟! به جای اینکه رسوایی به بار بیاره و از حق 
 کرد؟! خودش دفاع کنه داشت چیکار یم
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و بریده! هیچ حرقن نزد و دست دایی رو  بابام ناتوان بود 
 گرفت. 

 

ون باشیم قبل از اینکه همهب- ه ما بی  مون رو یا فرهاد، بهیی
ن و اینم به پرونده  مون اضافه بشه! دستگی  کین

 

ن ابر بهار اشک یم ریختم و رفت ویل من رو جا گذاشت. عی 
 فرستادم. به خودم و این شنوشت جهنیم لعنت یم

 

کنه. مرادی بگو یه من مغزم دیگه کار نیماز دست شماها -
ی بیارن گلوم خشک شد.  ن  چای چی 

 

دن  " از اتاق بی  ن مرادی ما کوبید و با "بله چشم قربان گفیی
ون و تو راهرو دیدم و قلبم زد. لحظه ی آخر مامانم رو بی 
ده شد.   فرسر

علیم پوف کشید و من با چشم های تونبار به عاض زل می 
 زدم. 
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ب گرفته بود پا روی موزاییکبا  های سیاه و سفید کف ضن
 ش رو ببینم. بودی محسوس روی گونهتونستم اون کو یم

 

ی بود و پوست سفیدش ته ریشش زیادی کوتاه و مییل میی
 م. ی لبش رو شکار کنداد تا زخم کِم گوشهاین اجازه رو یم

 از خودم متنفر بودم. متنفر! 
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افت رو تک-  اب شیخ نجیب! رار کن جنیه بار دیگه اعیی

 

علیم که تموم شد، جلو رفتم و از الی صندیل های حرف می 
ن قهوهاداری قهوه ای رد شدم ای و شیشهای رنگ و اون می 

ن کارش ایستادم.   و درست مقابل می 

ی شهامتم رو جمع کردم و با صدای کردم اما همهگریه یم
 ای نالیدم: بشدت گرفته

 

ی بگم! این آ جناب شگرد من باید یه- ن ن چی  قا... یعبن همی 
 آقای شیخ نجیب... 

 

تر از قبل حرفش رو تکرار  اض امون نداد و بلندتر و محکم
 کرد و انگار یه پتک بود رو فرق شم. 

ی جدی و مصممش با ناباوری به سمتش چرخیدم و قیافه
 دست و پام رو شل کرد. 
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؟! که بهتون وارد شده قبول یم  یعبن اتهامایی - ن ببینید  کنی 
ی کش پیدا کردن بحث ندارم. هزارتا هم کار من حوصله

 کبن یا نه؟! دارم. قبول یم

 

ن پرت کرد و یه پرونده باز   نایلون حاوی شورت رو روی می 
مردم و اینجوری چوب حراج به کرد که آرزو کردم کاش یم

 عاض به کنار... 
ی

دم. زندگ ن  آبروی بابام نمی 

 فعال فقط خانوادم مهم بود. 

 

 نه... نه بخدا کار این آقا... -

 

ش عاض از جا بلند شد و از هیبت بلند و هیکل چهارشونه
 اراده عقب رفتم. وحشت کردم و یی 

 

ن ش جات شیخ نجیب. -  بشی 
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اید با این دخیی تنها صحبت کنم. بعدش کل جریان رو ب-
میگم. همه رو از سی  تا پیاز... مگه نمیگید شتون شلوغه و 

 رین؟! فقط دو دقیقه... لطفا! حال بحث ندا

 

؟! حرف بزنیم؟! تنها؟! دو دقیقه؟!   چی

 یعبن دو تا شصت ثانیه...؟! نه... 

 

حاضن نبودم حبی یک هزارم ثانیه کنار مردی بمونم که 
ن بودم دلش نمیخواست ش به تنم باشه. من آبروش  مطمی 
ن و تحقی  و  رو زیر پاهام له کرده بودم و احتماال قصد توهی 

 داشت.  تهدید 

 وقبی از همه جا بریده بودم چرا این مرد غریبه نه؟! 

 

گناه برادرش رو پای اون نوشته بودم. داشتم بهش انگ 
 خویی انتظارم رو نیم کشید. 

ن دم و حتما چی  ن  تجاوز می 
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کنم. من من هیچ هیچ ه... آقای جناب شگرد خواهش یمن-
 مون! حرقن ندارم. فقط میخوام زودتر برم خونه

 

عل یم که انگار با یه پدیده روبرو شده بود نگام کرد و می 
 حوصله ش تکون داد. یی 

 

 وکیل شما گ میاد؟! -

 

انگار حرفم براش واضح نبود که نمیفهمید تو چه موقعیبی 
 بودم. 

 

 ناسم. نمیدونم کیه؟! این آقا رو اصال نمیش-

 

ن   علیم اینبار امون نداد و جوری با کف دستش رو می  می 
میی تو جا پریدم و با وحشت و نفس نفس زدن، کوبید که یه 

 فقط به باز و بسته شدن عصبی لب و دهنش نگاه کردم. 
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ی مسخرهه بار تو یه بار خانوادهی- ی ت.... مگه مامور کالنیی
ن امروز خوب جلز و ولز یم کردی که این شماست؟! همی 

آقا قصد تجاوز داشته... حاال که مدارک بر علیه این 
ن ش جات آقاست یهو ی ادت افتاده اصال نمیشنایس؟! بشی 

 .. !  دخیی ن  بشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبونم مثل یه تکه چوب خشک شد و وا رفتم. روی صندیل 
علیم رو داد.   افتادم و عاض خییل خونرسد جواب سوال می 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

دار م- ن ترجیح میدم وکیل خانوادگیمون از این موضوع خیی
 نشه! خاندان شیخ نجیب نباید مطلع بشن. 

 

علیم ال اله اال هللا گفت و پرونده رو به سمت عاض م ی 
 هل داد. 

 

ن تو خونهب- ، نگه داشیی . دزدیدن این دخیی ن ت، تن و یا ببی 
بدن کبود و نیت تجاوز، همه چی بر علیه شماست و این 

کنه که اگه این دخیی االن داره تکه پارچه هم ثابت یم
ه از ترِس شماست. ادعاش رو پس یم  گی 

 

 جمله گفت:  فقط یک

 

 کنم. قبول یم-
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علیم عصبی و کالفه و خسته بود که بلند بلند حرفش رو  می 
تکرار کرد و اونقدر شمرده گفت که راه رو بر هر حرف 

 ای ببنده. بیهوده

 

عبن شما بدون اومدن وکیلتون و با استناد بر این مدارک ی-
ن زرگر و خانواده شون، قبول میکنید که قصد و حرف الی 

 به این خانوم رو داشتید؟!  تجاوز 

 

 چشام گرد شد و با ترس به عاض نگاه کردم. 

اینبار به سمتم چرخید و از باال به تن لرزونم زل زد و من تو 
 خودم شکستم. 

 

کرد که چه دخیی کثاف و احتماال داشت با خودش فکر یم
ای که به خاطر نجات جون خودش از این جهنم من هرزه

یل عاض یه آدم بیگناه از تو کوچه رو توی دام مینداخت و
و خیابون نبود. برادر عادل بود. هموین که قصد تجاوز بهم 

 داشت. 
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من به جای بردن اسم عادیل که یم دونستم چقدر خشونت 
 تو وجودش بود اسم عاض رو بردم. 

اون ناچی من بود. اون منو نجات داد و احتماال نمیتونست 
 ی عادل خطرناک باشه. به اندازه

 

حاال قرار بود چی بشه؟! اونقدر تو چشام نگاه کرد که آب 
ی متعفن هیجی از من باقی نموند. من شدم و جز یه جنازه

 روحم رو، احساسات و آبرو و غرورم رو کشتم. 

 

 اهاش حرف بزنم؟! فقط دو دقیقه! میشه دو دقیقه ب-

 

کرد. من دیگه نمیتونستم چقدر روی این حرف پافشاری یم
 اشکام رو پاک کردم و خودم رو محکم بغل زدم.  قوی باشم. 

علیم ایستاد و به سمت عاض رفت. عاض این سمت  می 
علیم سمت مخالفش و من  ردیف صندیل ها بود و می 

 ی صندیل وا رفته بودم. زده و بالتکلیف رو وحشت
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 فقط دو دقیقه! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیم نیم  عاض ش تکون داد و انگار جونم رو گرفت. می 
نگایه به من انداخت و رفت. در اتاق رو باز کرد و من 

های پشت در رو حس کردم و حبی ی آدمسنگیبن نگاه همه
ی ببینم.  ن  ش نچرخوندم تا چی 
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ن خانوادم رو نداشتم. مایه ی ننگ بودم. دیگه توان شکسیی
 یه فرزند به شدت ناخلف! 

چطور تونستم با حماقت مهرداد رو به زندگیم راه بدم و 
 ال این مرد... حا

 

علیم رو  اونقدر تکون نخوردم که در بسته شد و صدای می 
 شنیدم که گفت: 

 

ک دارن! -  دو دقیقه حرف مشیی

 

 مادرم زیر گریه زد و صدای دایی رو شنیدم. 

 

گ؟-  ی من... ! اون مردک به خواهرزادهچه حرف مشیی

 

و من دیگه نشنیدم چون حرکت پاهای عاض به سمتم 
 ت. فشارم رو انداخ
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گوشم کر شد و چشمم جز شبج تار و ناواضح هیجی 
 ندید. 

ی قامتش رو وجودم افتاد و سمت چپم ایستاد و سایه
 دست و پاهام رعشه گرفت. 

 

؟!  میدوین به باد دادن-  حیثیت یه آدم یعبن چی

 

ف و یی حیثیت و یی آبرو 
یم دونستم چون االن خودم یی شر

 بودم. 

خیی فراری بودم که شب تو کل فامیل و دوست و آشنا یه د
ن بکارتم فرار کردم.  ن نداشیی  عرویس از ترس لو رفیی

ی که حقیقت نداشت ویل نقل دهن همه بود. من یه  ن چی 
ی که مهرداد جار زد.  ن  دخیی خراب بودم. همون چی 

 

وین من کیم؟! میدوین شیخ نجیب کیه؟! میدوین مید-
 چیکار کردی؟! 
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اما انگار ییک شنید لرزید و گوشم درست نیمم یمچونه
 کرد. و روی مغزم حک یمر ها و سواالت عاض حرف

 

. من فرار و نیت تجاوز خ- ودت رو توی بد دردشی انداخبی
م... و این کوفت و زهرمارها رو گردن یم  گی 

 

ن حرفش  حرفش ادامه داشت اما بغض کرده نگاش کردم بی 
 پریدم: 

 

 چرا؟! -

 

ت. من انداخ ی اتاق نیم نگایهپوزخند زد و به در بسته
 چشم از کل وجودش برنیم داشتم

 

کنیم همون دخیی پاک و مقدیس هسبی که فرض یم-
کنیم پرسخالت ادعا داره من به کثافت کشیدم، فرض یم
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ایم که داییت هوار میکشه به من همون عرب حرومزاده
 ناموس ایراین رحم نکرد! 

 

جلو اومد و به صندیل چسبیدم. دقیقا کنارم روی صندیل 
نشست و من مثل یه آدِم دم مرگ، تو چشمای وحشتناک 

 عزراییلم نگاه کردم و صیی کردم تا قبض روحم کنه! 

 مگه راه فراری بود؟! 

 

ی شالم رو گرفت و من کل انگشتش رو باال آورد و گوشه
هام.. فکم... قلبم.. لرزید. ابروهام... پلکم.. گونهوجودم یم

 صدای نفسم... 
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ه ر علیه منه چون من نمیخوام رفع اتهام کنم. نهمه چی ب-
چون تو منو لو دادی و راه قرار ندارم که خوب میدوین 
ا کنم و  اونقدر توانایی دارم که تو رب  ع ساعت خودم رو میی

 !  بکشم کنار. تو بموین و حوض یی آیی که ساخبی

 

 جرات به خرج دادم تا بدونم چرا! حقم بود که بدونم. 

 

یش به کنم، اما نیم- ن بچسبی ماجازه میدم مثل یه سی 
 میدوین چرا؟! 

 

 چرا؟! -
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های پوستیش نگاه  باز هم پوزخند زد و من به تغیی  رنگدونه
 کردم که لحظه به لحظه محسوس تر میشد. 

ن کشید و انگشتش روی پوست گردنم ش داد.  شالم رو پایی 
 کرد؟! تو دفیی یه شگرد بود و داشت چیکار یم

 

قورت دادم. من مثل یه مجسمه بودم که  بزاق دهنم رو 
 توان حرکت نداشت. 

 

 ل؛ برادِر من... به خاطر شهادت تنت، عاد-

 

علیم با توپ پر  یهو در باز شد و حرفش نصفه موند. می 
وارد اتاق شد و دایی فرهاد رو که انگار من و عاض رو تو بد 

ل کرد و صدای دایی رو شنیدم: 
 حالبی دیده بود کنیی

 

 ده! حرومزا-

 

 عاض عقب کشید و یه نفر در اتاق رو بست. 
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؟! چه غلیط یم-  کبن

 

علیم گفت:   عاض از جا بلند شد و رو به می 

 

 کنم. عقدش یم-

 

 انگار کل جهان هسبی تو فرق شم کوبیده شد! 

کرد؟! منو؟! باید زن مردی میشدم که بهش عقدم یم
ن چند ثانیه پیش تهدیدم میکرد؟! اصال   تهمت زدم و همی 
این مرد عرب گ بود؟! گ بود و به چه دلییل میخواست 

 عقدم کنه؟! 

 

 ادامه بدم. ویل 
ی

من هنوز دخیی بودم و یم تونستم به زندگ
 واقعا یم تونستم؟! 

من دیگه دخیی خانوادم هم نبودم. بابام قبولم نداشت 
 کرد. مامانم از من متواری بود و تو صورتم نگاه نیم
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خالم شدم و داییم داشت باعث به زندان افتادن پرس 
 ش رو پاره میکرد. حنجره

ی بودم؟!   من چجور دخیی

 

 متوجه نشدم! -
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ن ایران رو خوب بلدم. واسه م- ن زیاد ایران نبودم ویل قوانی 
 میکنم.  ی این دخیی عقدشخاطر حفظ آبروی خانواده

 

علیم هنوز ایستاده بود و من یی وقفه اشک یم  ریختم. می 

 جا بلند شدم و عاض حبی سمتم نچرخید.  به سخبی از 

 

ن زرگر خانواده داره تصمیم بر عهده این- ی شما نیست. الی 
 و... 

 

علیم پرسد و با حرفش، همه ن حرف می  ی توانم عاض بی 
رو از دست دادم و قبل از بلند شدن دوباره روی صندیل 

 پرت شدم. 

 

ن چون من این دخیی رو... خانواده- ش مجبورن قبول کین
ن هم تو شب عروسیش  ن رو دوست دارم برای همی  یعبن الی 

 دزدیدمش! 
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 نه...! -

 

نه خفیفم اونقدر آهسته بود که به گوش هیچکس نرسید. 
ن فاصله گرفت و با نگاه غضبناکش به عاض  علیم از می  می 

 زل زد و عاض پافشاری کرد. 

 

ی که بهش انگ بچسبونن ش- ، دخیی ن  از من یم دونی 
ما بهیی

ونه ش بلند کنه! میخرم، اون آبرویی که از این دیگه نمیت
م تو شناسنامه  م! دخیی رفت میخرم! اسمش رو مییی

 

شنیدم یا همه چی یه  خدایا من... من داشت درست یم
 کابوس بود؟! 

دلم نمیخواست باور کنم ویل همه چی یه حقیقت محض 
 بود. یه حقیقت وحشتناک! 

 تادم. از روی صندیل بلند شدم و جلوی هردو ایس

 

؟! من... من نمیفهمم! - ن  چی میگی 
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علیم متفکر به سمتم چرخید و لبش رو با زیون تر کرد.  می 
 دسبی به ریشش کشید و از عاض فاصله گرفت. 

 

ر این صورت فکر نکنم الزم باشه شب بموین البته اگر د-
 ی این دخیی با این وصلت مشکیل نداشته باشن. خانواده

 

تو حلقم پاشیده بودند. به شفه انگار یه مشت خاک مرده 
افتادم و از شدت فشار رواین تنم به عرق نشست. وسط 

 سوختم. آتیش یم

 

ناب شگرد من دروغ گفتم، این آقا با من کاری نداشت. ج-
ن بار تو عمرم دیدمش. کدوم  قسم میخورم واسه اولی 

؟! خواهش یم ن  کنم! دوست داشیی

 

ی حرفش رو عاض سمتم اومد و درست کنار گوشم همه
ن و آهسته  ن بودم اون صدای پایی  با تحکم بیان کرد. مطمی 

 رو فقط من شنیدم و اینبار واقعا جون به عزراییل دادم. 
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ی بیچ- ! ارهاسیم از عادل بیی ن  ت میکنم الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط نگاش کردم و برای یه ذره نفس کشیدن دست روی  
 گردنم گذاشتم و صدای هق هقم تو اتاق پخش شد. 
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اشتم عروس میشدم؟! دوباره؟! اون هم اینجوری؟! تو د
ی و کنار یه مرد عرب که هیجی ازش  اتاق یه مامور کالنیی

 نیم دونستم؟! 

 

 مرادی؟! -

 

مرادی با یه سیبن تو دستش وارد اتاق شد و من با درد به 
 در نیمه باز نگاه کردم. 

رسید که آهسته و شمرده صدای عاض هنوز به گوشم یم
د   ن  که حرفش تا مغز استخونم نفوذ کنه. حرف می 

 

!  کبن و با من میایج اجباری رو قبول یماین ازدوا - ن  الی 

 

مامانم اونقدر گریه کرده بود که از چشمهاش فقط دو تا 
 پلک متورم یم دیدم. 

ی بابا روحم رو پای چشماش گود افتاده بود و کمر خمیده
 یم آزرد. 
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 مهرداد چیکار کرده بود؟! 

 

 دل...! پس... پس عا-

 

ن حرف من و عاض وقفه انداخت.   مرادی بی 

 

 ن درخدمتم! مبراتون چای آوردم قربان. -

 

علیم حتما حواسش به من و عاض بود. مکث کرد و   می 
 گفت: 

 

 ی زرگر رو صدا کن بیان تو... خانواده-

 

علیم با شما کار چشم- ... محمد زرگر بفرما داخل شگردمی 

 داره! 
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مامور باهم وارد شدند و عاض حرفش  بابام، مامانم، دایی و 
 رو تکمیل کرد: 

 

 من  ه-
ی

یچکس نباید بفهمه اون شب چی بهت گذشته، مییک
 کردم، کار من بود! 

 

 چرخید. پاهام تحمل وزنم رو نداشت و اتاق دور شم یم

از چاله دراومده بودم و حاال تو اعماق یه چاه سیاه و 
 مخوف گی  افتاده بودم. 

 

 تم دادشا... پرونده رو میفرس-

اف کرد و میخواد مسئولیت کارش  عاض شیخ نجیب اعیی
ن زرگر رو  ه! دادگاه عاض شیخ نجیب و الی  رو به عهده بگی 

 کنه! باهم عقد یم
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******************* 

 

 

 

ن زرگر، فرزند آقای محمد زرگر... برای د- ه خانوِم الی  ن وشی 
ی ا با مهریهر کنم؛ آیا من وکیلم شما بار سوم عرض یم

 ... ی تمام بهارآزادی به نیتچهارده سکه

 

ِ این جمالت مزخرف رو گوش ندادم و با یه بله
ی و من مابقی

 بلند، سکوت سالن دادگاه رو شکستم. 
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هنوز بیست و چهارساعت از دیدن عاض شیخ نجیب نیم  
گذشت و حاال داشتم زنش میشدم. با همون آیات معروف 

... و بدون هیچ ِکل و سال   م و صلوایی

ن دوباره ی مادرم سکوت سالن رو پر کرد و صدای شکسیی
 شنیدم که از ته دل آه کشید. 

 

! منو رو اللت نیمح- ... آبروی ما رو بردی دخیی ن کنم الی 
 سیاه کردی. 

 

اشک راه صورتم رو پیدا کرد و باالم دوباره مامان رو ساکت  
 کرد اما دایی فرهاد پیش اومد و درست کنارم نشست. 

د و صدای خشدار و مردونهدست یخ کرده ش رو  م رو فرسر
 کنار گوشم رها کرد. 

 

، خراب کردی! بهت امید داشتم و خ- راب کردی دایی
ی نیستیم ن مثل هیچ دخیی  . گفتم الی 

. از کله ن ی خورده و نه یه لحظه مادرت رو ببی  ن ی سحر ته چی 
 آرامش گرفته! چیکار کردی؟! 
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عاض رو مخاطب قرار داد.  صدای عاقد دوباره بلند شد و 
از او هم یه بله میخواست برای گرفتار شدن تو هزاران هزار 

 بال... 

 اینجا اول خط نبود، پایان راه خوشبخبی من بود! 

 

 بله! -

 

 و تموم شد. 

گریه ی مامان باال گرفت و دایی با صوریی خیس و شخ از 
ون برد.   شدت فشار بلند شد و مامان رو از اتاق بی 

در باز شد و من هاتف و یه مرد کت و شلواری رو  همزمان
 دیدم. 

 

- ! ن  امضا کن الی 

 

 وادارم کرد بلند بشم. 
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ای خایل از اشک نبود و های بابا زل زدم که لحظهتو چشم
 با نفرت از من رو گرفت. 

هاتف و اون مرد نزدیک شدند و با کسب اجازه از محرصن 
 دادگاه، درست کنار عاض ایستادند. 

 رو شنیدم: صدای مرد 

 

نیدم چیکار کردی، چرا مرد؟! هیچ میدوین بعد از این ش-
 قراره چی پیش بیاد؟! 

 

عاض هیچ حرقن نزد اما بازوم رو زیر نگاه نامحسوس بابام  
 گرفت و رو به همون مرد گفت: 

 

 عقدش کردم! -

 

 اشتباه کردی عاض! -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

دونستم قرار بود چی به شم بیاد. حاال هیجی مهم و من نیم
 د. نبو 

به خورده بودم که اندام های حیس از کار انگار اونقدر ضن
 کردم. افتادند و حاال هیچ دردی حس نیم

 

 اتف و... هسه نفر شاهد میخواد، تو و -

 

ای تو چشمای بابام قفل ش چرخوند و نگاهش برای لحظه
 شد. 

تر فشار داد که دردم گرفت ویل لب گزیدم بازوم رو محکم
 دا دل بابام بیشیی از این خون بشه! و هیجی نگفتم تا مبا

 

ین آقا محمد؟! زیر سند ازدواج د- ن ت امضا نمی   خیی
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 کرد. انگار با قصد و غرض داشت خون به دل بابام یم

قلبم تی  کشید و بابام حرض از جا بلند شد. هاتف کنار  
 کشید و بابام صندیل ها رو رد کرد. 

 . تا به ما برسه، صدای قاضن رو شنیدم

 

 باید امضا کنید! -

 

اون مرد ناشناس برای قاضن و عاقد ش تکون داد و بابام  
 کنارم ایستاد. با فاصله و حبی نگام نکرد. 
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ت ا- ز کجا وسط زندگیمون پیدا شدی؟! از ش تقصی 
 کنم. نمیگذرم. روزگارت رو سیاه یم

 

به گریه افتادم و قصد کردم تا زانو بزنم و از ته دل 
ویل فشار دست عاض اجازه نداد جلوی عذرخوایه کنم 

ه تو  بابام خودم رو تکه تکه کنم. محکم نگهم داشت و خی 
 ی بابام لب زد: چشمهای به خون نشسته

 

اید بخوای بدوین بعد از زدن اون امضا پای برگه ها چی ش-
ت میاد!   به ش دخیی

 

مرد ناشناس جلو اومد و خییل آهسته و با مالیمت اسم 
شوند و پسوند به زبون آورد ویل عاض فقط عاض رو یی پی

 دست باال آورد و گوتاه گفت: 

 

 بعدا ساجدی، بعدا... -
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من رو با خودش جلو کشید و درست کنار صورت بابام لب 
 زد: 

 

 ها امضا بزن محمد زرگر! هی من، پای برگیاد خونهبا من م-

 

برد انگار از من و خانوادم کینه یه جوری اسم بابام رو یم
شت. مگه نداشت؟! اگر االن مجبور بود من رو عقد کنه دا

 به خاطر حماقت من بود. 

 

 بابا؟! تو رو خدا منو... -

 

 فقط یه ثانیه نگام کرد. 

 

 و ب-
ی

مندگ ی که باعث شر ه من نگو بابا... من دخیی
نم شافکندگیم بشه نمیخوام. پای اون برگه ن ها امضا می 

ی آبروریزیم مایه کنم. چون این آخرین کاریه که در حقت یم
 . ن  شدی الی 
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از کنارم گذشت و من به سمتش کشیده شدم اما عاض 
های خیس ولم نکرد. با حرص سمتش چرخیدم و با چشم

 تو صورتش زل زدم. 

 

 ، بذار برم پیش بابام. من... من مامانم رو میخوام! ولم کن-

 

از باال به حجم حماقت مقابلش زل زد و حبی صدای 
به خودش نیاورد. هاتف به سمت بابام  ساجدی هم اون رو 

 ی بینشون نشدم. رفت و من متوجه مکالمه

 

نیدی بابات چی گفت؟! تو دیگه هیچکس رو نداری، نه ش-
 مادر نه پدر... حاال فقط منم. عاض شیخ نجیب! 
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با مشت تو سینش کوبیدم و برام مهم نبود که کل آدمهای 
 کردند. یممون چه فکری تو دادگاه درباره

 

نفرم، از خودت، اسمت، فامیلیت، اون کثافت ازت مت-
 ... عادل

 

انگشتش رو روی لبش گذاشت و با ابروهای باال رفته رو به 
 صورتم توپید: 

 

. عادل نه، فقط ع- ن  اض! کابوس شب و روزت میشم الی 
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ن بودم که قصد عاض کمک کردن نبود.   حاال دیگه مطمی 

اسی  شده بودم و هیچ راه  خوردهتو چنگال یه گرگ زخم
 فراری نبود. 

 

ی عاض شد و زودتر از حد تصورم اسمم وارد شناسنامه
 اسم عاض... 

م ی دوم شناسنامهبا همون حروف ترسناکش روی صفحه
 سنگیبن کرد. 

 

 های سند بردگیم امضا زدم. پای برگه

ن  چون حق با عاض بود من دیگه هیچکس رو جز همی 
 حقم بود. مگه نبود؟!  ی عذاب نداشتم. ملکه

وقبی حساسیت های خانوادم رو یم دونستم و اینجوری 
دم و با وارد کردن ییک مثل مهرداد تو یی  ن گدار به آب می 

دم، باید فکر  ن ف خانوادم می  زندگیم تیشه به ریشه ی شر
 کردم. همه چی رو یم
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بخشیدم که بدون اینکه حرفام من هیچوقت مهرداد رو نیم
اونجوری مثل یه دستمال پرت کرد  رو بشنوه من رو 

ون...   بی 

 آدم نبود؟! 

 

 چجوری از مبن گذشت که ادعای عاشقی داشت؟! 

با نفرت به عاض و ساجدی و هاتف نگاه کردم و انگار که 
 قرار بود به قتلگاه برم اشکام جاری شد. 

ه؟! وسط یک مشت عرب قرار بود منو به خونه ش بیی
ار من باید چیک م بلد نبودم. کردم؟! حبی یه سالم هچیکار یم

 کردم؟! یم

 

رحمانه دخیی ییک یه بابام چجوری میتونست اینقدر یی 
ه؟! پدر ی اجنبی بسپار ش رو دست یه مرد غریبهدونه

 نبود؟! 

ی این خانواده نبودم و یه شرایه بدبخت نکنه من بچه
 بودم! 
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بابام امضا زد و تا وسط سالن رفت ویل ایستاد. پاهام میل 
ن داشت ویل دیگه جون نداشتم. به   رفیی

ی پیش روم روی صندیل نشسته بودم و مغموم به معرکه
 کردم. نگاه یم

 برگشت و فقط چند ثانیه نگام کرد و رفت

 ! ن  همی 
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ن اوج محبت پدرانه ن و گرفیی ش این بود که به جای نگه داشیی
زیر بال و پر یه کبوتر بال و پر شکسته، اون رو به یه گرگ 
خارچی بسپاره تا جسم و روحش رو لگدمال کنه! چقدر من 

 سیاه بخت بودم. 

 

ساجدی تا کنارم اومد و من به سمتش نچرخیدم. نگاش 
ی چشم پاهای عاض و هاتف رو نکردم و فقط از گوشه

دند. ی مسئلهدیدم که کیم دورتر درباره ن  ای حرف می 

 

ن زرگر؟! درست گفتم دیگه ن-  ه؟! الی 

 

 کام رو پاک کردم و بهش زل زدم. با پشت دست اش

ی لبش بود و کیف چرم دستش رو یه لبخند ملیح گوشه
دیدم. زیادی آقامنشانه و لوکس بود. شبیه ژست یه یم

ی!  ن ن چی   پزشک یا چنی 
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ای که شب حادثه تو گویسر عاض دیدم فامیل از اسایم
ساجدی رو خونده بودم. دکیی ساجدی! پس واقعا یه دکیی 

 بود؟! 

 

از ده دقیقه ی دیگه میتونیم از اینجا بریم. دارن   کمیی -
 کارهای آخریه رو انجام میدن که دیگه... 

 

 بغض کرده لب برچیدم. 

 

 که زن اون رواین بشم؟! -

 

 مکث کرد و با طمانینه کنارم نشست. 

 

ون رواین اسم داره، عاض! باید عادت کبن اینجوری ا-
 کنم.  نیمصداش کبن وگرنه برات روزهای خویی رو پیشبیبن 

 

 ترسیدم. 
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واقعا ترسیدم چون من هیجی از این عاِض عصیانگر 
 دونستم. نیم

 

 به شم میاد؟! مامانم تو صورتم نگاه نمیکنه... بابام چی -
ا شدم.  ن  منو عاق کرد! من... باعث خراب شدن خییل چی 

 

ی بزرگ رو برات کوچیک کنم. این ن نمیخوام یه مسئلهم-
ی ن . هنوز نیمه که یمقضیه خییل بدتر از چی  دوین چی بیبن

 ! ن  شده الی 

 

 چی شده؟! -

 

خندید. خییل کوتاه و مخترص اما یه جوری بود که انگار دلم 
 کرد. رو گرم یم

 

ه پیش -  ودش! خعاض میخواد تو رو بیی
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ن مانتوم رو روی بینیم کشیدم و همه ی التماس آستی 
 وجودم رو تو چشام ریختم. 

 

ید، اون میخواست خیابون دزد کار عادل بود، اون منو از -
بهم دست درازی کنه، عاض منو نجات داد ویل... ویل 

 من... 

 

ن کشیدم و قلبم به کوبش  با شرسیدن ناگهاین عاض، هی 
 افتاد. 

فقط دو ثانیه مکث کرد. خم شد و مچ دستم رو گرفت و از 
روی صندیل بلندم کردم و بدون اینکه بهم مهلت بده، من 

ه کرد. حبی در جواب دکیی که بلند اسمش رو با خودش همرا
ون زدیم.   رو صدا کرد، یی اهمیبی کرد و از سالن بی 
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اینکه خانوادم رو پشت در نیم دیدم غمم رو صد چندان 
 کرد. یم

 

های بلند پشت ش گذاشت و از پله ها کل راهرو رو با گام
شازیر شد. پاهام توان همرایه کردنش رو نداشت اما 

نقدر همه چی تند و شی    ع پیش میومد که من نیم تونستم او 
 برای هرکدوم مجزا فکر کنم. 

 

ن داشتم و کل هیجان زندگیم شب  آروم و روتی 
ی

هایی یه زندگ
دم. کل هیجانات و  ن بود که تا صبح با مهرداد حرف می 
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احساس خوشبخبی من اون یکمایه بود که کنار مهرداد 
 داشتم. 

 یکماه آخری که... 

ن شایس بلندش دستم رو ول کرد و ریموت رو  نزدیک ماشی 
د و با ترسر گفت:   فرسر

 

- ! ن  بشی 

 

بارید و دلم نمیخواست همراهیش کنم. داشت بارون یم
بون چشام کردم شما لرز به تنم مینداخت. ابروهام رو سایه

 ی لرزون گفتم: و با چونه

 

 نمیخوام باهات بیام. -

 

- ! ن ن الی   بشی 
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شیدم و ازش فاصله گرفتم ویل با شالم رو محکم رو شم ک
یه گام بلند باز مچم رو گرفت و اینبار با غیض من رو سمت 

ن کشید. در رو باز کرد و روی صندیل پرتم کرد.   ماشی 

ن رو دور زد و پشت فرمون نشست. اینبار از  خودش ماشی 
سیدم. اون دفعه این مرد یه ناچی بود  شی قبل بیشیی مییی

 و حاال... 

 ه جالد بود! بیشیی شبیه ی

 

ی؟! شکنجه-  گاه؟! پیش عادل؟!   منو کجا مییی

 

ون  دستش روی فرمون مشت شد و کل رگ های بدنش بی 
 زد. 

نزدیک شدن هاتف و ساجدی رو حس کردم و درست 
سمت عاض ایستادند. هاتف نه ویل ساجدی پیش اومد و 

به زد.   به شیشه ضن

 

؟- ن  ! دایی فرهادم رفت؟! مامانم و بابام رفیی
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ن کشید و نگاهش رو به  جواب من رو نداد. شیشه رو پایی 
 روبرو داد. 

 

؟! عاض؟! کجا م- ی؟! میخوای با این دخیی چیکار کبن  ی 

 

ن بود.   سوال من هم همی 

میخواست من رو چجوری ش به نیست کنه. دیگه خانواده 
 هم نداشتم تا از مردنم ناراحت بشن. 

 

 گرون حتما لو دادنش و بردن اسیم از عادل براش خییل
ه!   تموم شده بود و میخواست تاوان بگی 

 

ن - ! فعال خییل کار دارم. ش فرصت حرف می   نیم دکیی
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د و من با یه ترس واضح به سمت عقب  پا روی پدال گاز فرسر
چرخیدم و دکیی و هاتف رو دیدم. تا وقبی از دید هم پنهان 

 بشیم، تکون نخوردم و باریدم. 

 

ن باال گرفت شدت برخورد قطرات بارو  ن روی سقف ماشی 
ی که دیدم، رگ  ن ن چی  و من به سمت عاض چرخیدم و اولی 
هنش  برجسته و نبض دار گردنش بود که از الی سفیدی پی 

 زیادی به چشم میومد. 
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ترس به دلم افتاد. دروغ چرا من یه دخیی ایراین بودم که 
های خویی از اعراب نشنیده بودم. 

ن  چی 

ی خلیج ران حاشیهشهوت های شکم پرست و همون عرب
دادند که یک شب رو با یه فارس که میلیاردها تومن پول یم

 ایراین به صبح برسونن! 

 یه عرب بود و شاید از همون هایی  
این مرد هم به هر طریقی

 که رعشه به تنم مینداخت. 

 

ی؟! میخوای منو آ- قای شیخ نجیب؟! داری منو کجا مییی
؟! تو یه صحرای خشک ولم کبن  ؟! میخوای منو بکیسر

؟!   بفرویسر

 

 جوری رو فرمون مشت کوبید و فریاد زد که تو جا پریدم. 

 

انقدر وراچی نکن، من اصال آدیم نیستم صبوری پیشه -
ی مثل تو... حداقل تو فرصتش  کنم. خصوصا دربرابر دخیی
رو از دست دادی. همون روزی که وسط زندگیم پیدا 
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س لو دادی و پررو شدی، وقبی مبن که نجاتت دادم و به پلی
 م اومدی! تا دم خونه

 

ن چسبیدم. برف پاک   قلبم تا حلقم باال اومد و به در ماشی 
کن رو روشن کرد و صدای سایشش روی شیشه، 

ی بود که تصور موحشتناک ن  یشد. تر از چی 

من عاشق روزای باروین و بارون و برف و شما بودم ویل 
ار بودم.  ن  حاال از همه چی بی 

 

م!  فقط میخوام-  بدونم قراره چجوری بمی 

 

اینبار با یه خونرسدی وحشتناک سمتم چرخید و فقط دو 
 ثانیه نگام کرد و باز به خیابون زل زد. 

 

های دستش خییل برجسته و محسوس بود و نشون رگ
تونست کل داد زیاد از حد عصبی بود وگرنه یه آدم نیمیم
 نمایش بذاره!  های دستش رو اینجوری بهرگ
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ن  دونستم دور برگردون دور زد و به سمبی رفت که نیماولی 
 رسید. به کجا یم

ی نگفتم ویل هجوم افکار  ن خودم رو بغل زدم و دیگه چی 
 منقن یه ثانیه هم دست از شم برنداشت. 

مامانم ولم کرده بود، من از بابام و داییم توقیع نداشتم ویل 
 از مامانم چرا... 

 

تونست چطور یمنیم تونستم تصور کنم که یه مادر 
ه و  ش رو ندیده و نشناخته دست یه آدم غریبه بسیی دخیی

 بره! 

ن که بدجور با  واقعا رفت و من موندم و یه مرد خشمگی 
کردم؟! آخه آبروش بازی کرده بودم. باید عذرخوایه یم

کرد؟! هنوزم باورم نمیشد که عذرخوایه چی رو درست یم
 االن این مرد بشدت عصبی شوهرم بود! 

 بله دادم. بهش 
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انگار تازه عمق فاجعه رو درک کردم که بلند به گریه افتادم 
ن پخش شد و عاض هیچ حرکبی  ن ماشی  و صدام تو کابی 

 نکرد. واکنیسر نشون نداد و حبی به سمتم نچرخید. 

 

کردم داشت خودش رو با دست خودم نبود ویل حس یم
 کرد! فکِر تکه تکه کردنم آروم یم

 شیخ نجیب... 
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این شیخ نجیب ها چه جور قویم بودند که هم خودش و 
هم بهجت و هاتف و دکیی ساجدی، همه بهم هشدار 

 دادند. 

ون   همه چی از جایی خراب شد که مهرداد من رو از خونه بی 
کردم و مهرداد کرد وگرنه االن داشتم از درد زیر دل ناز یم

 قاشق قاشق کاچی تو دهنم میذاشت! 

 و گریه هام باال گرفت. دردم صد چندان شد 

 

 

ن رو تو محوطه ی عمارت بزرگ شیخ نجیب ها ماشی 
 متوقف شد و عاض زودتر از من پیاده شد. 

 مقصد اینجا بود؟! 

ن رو باز کرد. من رو مثل یه   ن رو دور زد و در ماشی  ماشی 
ن ننشسته، من  ون کشید و هنوز پام رو زمی   بی 

کیسه گوین
 م ناله کردم. رو دنبال خودش کشید. از درد بازو 

 

 تونم بیام! آی دستم، خودم یم-
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ویل اهمیت نداد و تندتر به راهش ادامه داد و رسما دنبالش 
 یم دویدم. 

د.  ن  بهجت تو چهارچوب در ایستاده بود و نفس نفس می 

 

- ...  سالم آقا عاض، این دخیی

 

من رو سمتش هل داد و با تکیه به بهجت خودم رو نگه 
 داشتم. 

ر خودش زد و دست بهجت رو گرفتم. عاض چرچن به دو 
ل مثانهمن هنوز گریه یم م رو از کردم و از ترس داشتم کنیی

ترسیدم همینجا و کف سالن و اون دادم و یمدست یم
 افت بکشم. های براق خودم رو به کثشامیک

 مگه من چقدر توان داشتم؟! 

 

 کنه؟! خیی اینجا چیکار یمدچی شده آقا؟! این -
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ی تو نگاهش و عاض باالخ ن ره به سمتمون چرخید. یه چی 
 بود که باعث شد وحشت کنم. 

عقب رفتم و تقریبا پشت ش بهجت سیی گرفتم و به لباس 
 تنش چنگ انداختم. 

 

 عقدش کردم! -

 

؟؟؟" بلنِد بهجت تو سکوت خونه پیچید و انگار یه  "چی
پتک بود رو فرق شم. چشام رو بستم و بیشیی به بهجت 

ی خونده اسم اون عقد و محرمیت و صیغه پناه بردم. وقبی 
کردم لرزیدم که احساس یمشده بینمون میومد، جوری یم

م  ن ده بیست تا مرد گردن کلفت اسی  تو یه اتاق دربسته و بی 
 و رایه برای فرار ندارم. 

 

... ! هیچ یمچیکار کردین آقا عاض؟- ن  دونی 
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ن حرفش پرید و باز اون تحکم موجود تو ص دای خشنش بی 
 بهجت رو با من عقب کشید. 

 

 عادل کجاست؟! -

 

بهجت به لکنت افتاد و دستش رو روی دستم گذاشت. یا 
اون تب داشت یا من زیادی یخ بسته بودم که از برخوردش 

 شوکه شدم. 
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ن چ چ- ند لحظه پیش رفتم و د دیدمشون، آقا خواب همی 
 بودن! 

 

 ش تکون داد و زیرلبی از بهجت کمک خواستم: 

 

 منو میکشه، تورو خدا کمکم کن! -

 

 بهجت از من فاصله گرفت و سمت عاض رفت. 

 

- ...  آقا واقعا با این دخیی

 

- !  آره بهجت، باید یه کاری کبن

 

ا؟! رو جفت چشام هرچی بگید همونکار رو چیکار آق-
 کنم. یم
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ون آورد و اینبار نگاهش رو معطوف به من کرد.   کتش رو بی 

 

 این دخیی برندار! مهمون داری، چشم از -

 

ون آورد و بهجت به من نگاه کرد که مثل یه  تلفنش رو بی 
بچه ایستاده یم لرزیدم و ممکن بود از ترس خودم رو دخیی

 خیس کنم. 

لم رو از من  شما و فشار عصبی و ترس داشت کنیی
 گرفت. یم

 

گرفت کیس جوابگو نبود که حرض انگار هرچقدر شماره یم
 شت و اینبار داد زد: تلفنش رو تو جیبش گذا

 

هجت چرا وایسادی؟! این دخیی رو بیی و فعال جلو چشمم ب-
 نباشه تا بعدا به خدمتش برسم. 

 

 به خدمتش برسم؟! یعبن قصد نداشت ولم کنه؟! خدایا... 
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 خودت به فریادم برس! 

 

ای گفت و بازوم رو گرفت. رد بهجت با ترس باشه
اال دست کرد و حیمهای عاض رو بازوم درد انگشت

 کرد. بهجت دردم رو بیشیی یم

ن  خونه برد و سمت می  ن من رو با خودش کشید و تو آشیی
 هدایت کرد. 

خونه به  ن ن آشیی نفسش رو پرفشار فوت کرد و بالتکلیف بی 
د و من  ن چپ و راست گام برداشت. مدام زیرلبی حرف می 

 نمیفهمیدم. 

 زمزمه وار لب زدم: 

 

 منو میکشه نه؟! -

 

ی طوالین فقط نگام کرد. رای چند ثانیهاز حرکت ایستاد و ب
 داشت و موهایی نصفه و چشمهای درشت و قهوه

ی
ای رنیک

 نیمه رنگ شده... 
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انگار از آخرین بار که موهاش رو رنگ کرده بود، چند مایه 
د!  ن  میگذشت. پوستش حاال شخ می 

 

 چویی وسط رو  سمتم اومد و ییک از صندیل
ن های پشت می 

 نشوند کشید و من رو روی صندیل

نشستم یم فهمیدم که چقدر حالم بد بود و حاال که یم
ن احتیاج داشتم.   چقدر به این نشسیی

 

ن هیچ فکری ندارم که ممکنه آقا برای تو چه تصمییم م-
ه! فقط یم دونم هیچوقت تو این همه سال، آقا عاض  بگی 

 رو اینقدر عصباین ندیده بودم. خدا به فریادت برسه. 
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ن پام گذاشتم. اشک تو  چشام جوشید و دستم رو بی 
میخواستم یه جوری خودم رو آروم کنم ویل صدای فریاد 

 عاض که بلند شد یهو تو جا پریدم و ایستادم. 

خونه  ن ن کشید و با وحشت سمت ورودی آشیی بهجت هی 
 رفت. 

 

 بهجت خانوم منو تنها نذارین! -

 

ییک  اهمیت نداد ویل فریاد عاض قطع نشد. انگار داشت با 
د و داد و بیداد یم ن  کرد. تلفبن حرف می 

های لرزون  بهجت سمتم چرخید و با نگایه ترسیده و لب
 گفت: 
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ه وگرنه ف- قط خدا کنه تا وقبی آقا بیاد شاغت آروم بگی 
 نیم تونم هیچ جوری بهت کمک کنم. 

 

 . ن  خسته بودم از این حجم اشک ریخیی

دلم رو به  ته همه چی یه مرگ بود و خالص! اصال چرا باید 
 کثافت خوش یم

ی
ی کردم؟! من االن هم یه مردهاین زندگ

یی هویت متحرک بودم. شنوشت خودش منو به این سمت 
 تونستم هیچکاری کنم. هل داده بود و نیم

 

 پس.. پس منو.. منو میکشه؟! -

 

ن گذاشتم. فقط  رو صندیل نشستم و شم رو روی می 
 نکنم.  میخواستم چشام رو ببندم و به هیجی فکر 
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 "عاض"

 

 

 

 

 "أقلعت الطائرة"

 "هواپیما پرواز کرد"

 

وب تا کنار  ن بطری مرسر دم عمیقی از هوا گرفتم و با برداشیی
پنجره پیش رفتم. هنوز تلفن روشن دستم بود و دنبال یه 

گشتم تا با ارسالش برای هاتف، حرف، یه حس، یه کلمه یم
 م نرسید. به یه آرامش مصنوغ برسم ویل هیجی به ذهن

 

؟"  "هل انت بخی 

 "حال شما خوبه؟!"
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در تراس رو باز گذاشتم و بطری رو به لب زدم و کل 
ی دهنم رو از مایع تلخ و تندش پر کردم و به سخبی محفظه
 فرو دادم. 

 

ل" ن  "سأعود إیل المین

 "برمیگردم خونه"

 

کرد و داشت عادل رو اینکه هاتف از دستورم شپیجی یم
فرستاد خییل روی اعصابم چنگ تنها به کویت یم

 مینداخت. 

 فقط تایپ کردم. 

 

ى نتيجة هذا العصيان"  "سیی

"ی این نافرماین رو یم"نتیجه  بیبن

 

تلفن رو درون جیب شلوارم جا دادم و به کل اتفاقات این 
 دوروز فکر کردم. 
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به شرسیدن روی عادل نیمه برهنه درحایل که قصد تجاوز 
مثال معصویم که با لو دادن  داشت، به اون دخیی لرزون و 

 این خونه و بردن اسم من، حیثیتم رو به باد داده بود. 

به پیدا شدن اون تکه ی سفید و باریک شورت و دعوای 
 با زرگرها، همه چی روی اعصابم بود. 

ی
 خانوادگ

من اون دخیی رو عقد کرده بودم و جوری اسم لعنتیش تو 
حجم حماقتم رو به کرد که انگار کل م سنگیبن یمشناسنامه
 کشیدم. دوش یم

 تاری    خ همیشه تکرار میشد، همیشه! 
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سوختم انگار تو از این بابت تحت فشار بودم و جوری یم
ن حجم عظییم از مواد مذاب بودم.   قعر جهنم و مابی 

دونستم کردم با اون دخیی روبرو نشم چون نیمآرزو یم
 ممکن بود چجوری برخورد کنم. 

بود و حاال این خونه روی کل هیکلم فشار عادل رفته 
ی تهران آورد. از ایران، از مردمش، از فرهنگش و همهیم

ار بودم.  ن  بی 

د. خیابون ن  هاش حالم رو به هم می 

 

ها، رستوران و پارک و جاده و کل دود و دم شهر نفرت کافه
ن یم ن بود و من با تمام وجودم دلم رفیی خواست اما انگی 

 ه کار نیمه تموم داشتم. مونده بودم چون ی

 

ونش آوردم. پیش شماره ه زد و بی  ی کویت بود و تلفنم وییی
داد به دلش افتاده بود که این وقت لبخند مادر نشون یم

د.  ن  شب، به خلوتم پاتک می 
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داد و اینکه مادرم ساعت، عدد دوازده و نیم رو نشون یم
د کیم دلنگرانم یم ن  کرد. راس ساعت دوازده زنگ می 

 خوابید! ال زود یممعمو 

 

وب بلعیدم و تماس رو برقرار کردم. جرعه  ی دیگری از مرسر

 

 پرسم؟! عاض جان! -

 

 کرد. یم برد و تنم داغالکل فشار خونم رو باال یم

نوشیدم قلبم چندان با الکل سازگاری نداشت و هربار یم
 افتاد. گرفت و نفسم به شماره یمتپش یم

 کشیدم. من هیچوقت از نوشیدنش دست نیم

 

 جانم مادر؟! -

 

اینکه از حنیسه خیی برگشت عادل رو شنیدم و تلفن تو -
 !  هنوز روشنه، نشون میده ایراین
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ی باال شم چشم  ستارهجا خوردم و از آسمون سیاه و یی 
گرفتم و پا به اتاق گذاشتم. در گاوصندوق هنوز باز بود و 

 من رو به یاد اون دخیی مینداخت. 

 

 رسونه! تسکوتت منو یم-

 

بطری رو روی عسیل کنار تخت گذاشتم و نشستم. ردیف 
م زل هام رو باز کردم و به کوبش قلبم از روی سینهدکمه

زدم. دستم روی رونم مشت شد و کوبیدم. باید این رو تو 
 کوبیدم نه رون خودم. صورت اون عادل یم

 

، چی شده؟! عاض؟! داری منو یم-  ترسوین
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ی نیست. - ن  یکم کارای اینجا به هم ریخته مجبور شدم چی 
 بمونم! 

 

کاری؟! چی به هم ریخته؟! مگه نیم دوین اینجا بهت   چه-
 احتیاجه؟

 

کمربندم رو باز کردم و دراز کشیدم. شم رو به انفجار بود 
 ویل نمیخواستم مادر رو دل نگران کنم. 
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هم بهم احتیاج بود که موندم ویل زود برمیگردم. تو   اینجا -
 کنه! ه میدوین هوای تهران منو خفه یمک

 

ریز خندید و دلم گرم شد. از تمام دارایی هام، وجود مادرم 
 تنها دلخویسر من بود. 

 

مرِد من، مادرت اینجا تنهاست و فقط دلش به بودن ش- ی 
پرسم چی شده چون من پرس خودم رو خوب تو گرمه! نیم
 میشناسم. 

 

 د. ساعدم رو روی چشمم گذاشتم و لبم کج ش

 

؟! اسامه هنوز جواب تلفن منو نمیده،ا-  ز بقیه چه خیی
 مشکیل هست؟! 

 

هات نمیشه ه اینجا همه چی آرومه، شاید متوجه تماسن-
 یا شاید ترجیح میده باهات رودر رو صحبت کنه! 
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حتما همینطور بود. روزی که تصمیم بر اومدن گرفته بودم، 
 باهم هیچ مشکیل نداشتیم. 

 

!  شاید... دیروقته- ه بخوایی
 مادر، بهیی

 

ی گویسر زد و صداش خفه به  ی مالییم به دهنهبوسه
 گوشم رسید. 

 

 برگرد!  دلتنگت شدم، به خاطر من زود -

 

- !  چشم، شب بخی 

 

 خوب بخوایی پرسم. -

 

تماس رو قطع کردم و دم عمیقی از هوا گرفتم. حبی حس 
 داد. حضور اون دخیی تو این خونه زجرم یم
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کردم. هنوز نیم  یه فکر اسایس یمباید برای اون دخیی 
دونست با چه جور جانوری روبرو بود! تاوان بدی پس 

 داد. یم

 

من قصد کمک داشتم و به تاکید گفته بودم اسیم از خاندان 
 شیخ نجیب نره اما انگار درست بهش حایل نکرده بودم. 

 ی خودش پشیمون میشد! فهمید و از کردهیم
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ن بود و سینم خس شم از نوشیدن ال کل به شدت سنگی 
 کرد. خس یم

ن رفتم. دسبی به گردنم زدم و  غلت زدم از روی تخت پایی 
ها چطور خوابم برده بود؟! سینه ایستادم. با این لباس

هن رو از تنم کندم. باید دوش یم  گرفتم. صاف کردم و پی 

ون کشیدن لباس هام زیر دوش پا به حموم گذاشتم و با بی 
 قطرات شد آب حالم رو بهیی کرد.  ایستادم و 

 

پنج دقیقه نگذشته بود که متوجه وارد شدن کیس به اتاق 
 شدم. 

 خییل طول نکشید که صدای هاتف رو شنیدم. 

 

 آقا عاض؟! -

 

ون. -  صیی کن دارم میام بی 
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ون زدم دوش گرفتنم رو کش آوردم و درآخر حوله پوش بی 
بود و به من نگاه و هاتف رو دیدم که کنار در تراس ایستاده 

ی کرد. با دست موهای نمدارم رو باال دادم و با گوشهیم
 حوله، خییس گوش و گردنم رو گرفتم و گفتم: 

 

 عادل به سالمت رسید؟! -

 

 بدم ویل خواب بودین، بله رسیدن!  دیشب اومدم خیی -

 

 اتفاقی افتاده؟! -

 

ون   مکث کرد و من سمت کمد رفتم و یه دست لباس بی 
ی تخت انداختم. سکوتش زیادی طوالین شد  هکشیدم و لب

 که سمتش چرخیدم. 

وب بود و احتماال  مسی  نگاهش به عسیل و اون بطری مرسر
 حاالت آهسته و کرخبی تن من... 
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 کردم. میم دیروزتون فکر یمداشتم به عاقبت تص-

 

 تصمیِم من؟! -

 

نزدیک شد و کنارم ایستاد. حداقل پونزده سانبی میی از 
 کردم. بودم و داشتم ناخواسته از باال نگاش یم هاتف بلندتر 

 

 ... تصمیم شما بود که اون دخیی رو -

 

ن حرفش پریدم و خشن لب زدم:   بی 

 

ی فراموش نشده که داری یادآوری یمچ- ن کبن ویل ترجیح ی 
ی نشنوم. به بهجت هم بگو فعال تو میدم درباره ن ی اون چی 

ه!   پر و پام نپیچه تا بفهمم دورم چه خیی

 

تکون داد و من یه لباس زیر و شلوار پوشیدم و حوله رو ش 
 ی اتاق انداختم. روی صندیل گوشه
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دیدن و نشنیدنش، دلیل بر نبودنش نیست. وارد کردن ن-
ن یه اسم اون دخیی تو شناسنامه ی شما خوِد دردِش آقا، الی 

 ایرانیه! 

 

ن موضوع داشت از درون من رو متالیسر  و دقیقا همی 
 کرد. یم

 راین مثل مادرم! یه ای

 پوزخند زدم و با دست به در ورودی اتاق اشاره کردم. 

 

ون باش. -  بی 

 

 آقا؟! -

 

ون! -  گفتم بی 
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 عصبی بودم یی 
حرف ش تکون داد و رفت. خودم به حد کاقن

ای رو ی آزاردهندهو دیگه گنجایش نداشتم تا هرمسئله
ن دندون   گرفتم و آخ  هزار بار تکرار کنم. از درد لبم رو بی 

وب خوردن از هر دردی  کشیدم. شدرِد بعد از یه گالن مرسر
ن   تر بود! سنگی 

 

تو کشوی عسیل هیچ قرض نبود و من پوف کشیدم. لباس 
ن کراوات، موهام رو سشوار کردم.   رو تنم کردم و با بسیی
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کت به دست از اتاق خارج شدم و هاتف رو دیدم که به 
نتظار شرسیدن من رو دیوار روبرویی تکیه داده بود و ا

 کشید. یم

 

؟! -  چرا نرفبی

 

 م. االن با کویت تماس داشتم آقا... منتظر شما بود-

 

های کلفتش رو از کنجکاو نگاش کردم که ابرو باال داد و لب
 هم باز کرد. 

 

ی إيران"
 "انفجرت مثل قنبلة بينما كنت قن

 مب به انفجار رسید که شما در ایران مانده اید! مثل یک ب-

 

 یم دونستم که موندنم چه انقالیی به پا یمخو 
 کرد. دم بهیی
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ین مدت اقامتم تو این خراب شده باالتر از یک هفته  بیشیی
کشیدم انگار نیش ی مدیی که تو ایران نفس یمنبود و همه

 کرد. عقرب تو عروقم جریان پیدا یم

 

کیی ساجدی تماس گرفت و تاکید داشت برید مطب، باید د -
تونست مطب رو کرد اما چون نیمیمباهاتون صحبت 
 تعطیل کنه نیومد! 

 

برام مهم نبود. از کنارش گذشتم و پله ها رو یط کردم. 
هاتف یی حرف فقط همراهیم کرد. امروز باید هرطور شده 
دم حبی اگر مجبور میشدم دست به  ن بود با اسامه حرف می 

 دامِن دانیال یا حنیسه میشدم. 

 

خونه  ن شنیدم. به همون سمت یمصدای بهجت رو از آشیی
 رفتم. 

ن راه گفت:   هاتف بی 

 

- ! ن  به دکیی میگم قصد ندارین بهش ش بزنی 
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خونه گذاشتم.  ن  فقط دسبی در هوا تکون دادم و پا به آشیی

 

 بهجت امروز برای صبحونه... -

 

ن  خونه و هی  ن ن وسط آشیی ن پشت می  ویل با دیدن ناگهاین الی 
 بلندی که کشید حرف تو دهنم ماسید. 

شوکه و ترسیده ایستاد که صندیل از پشت روی  جوری
ن افتاد و صداش باعث شد ثانیه  ای پلک ببندم. زمی 

 

 دخیی حواست کجاست؟! -

 

این رو بهجت گفت و با عجله از کنار اجاق گاز فاصله  
ن رفت. رنگ از رخش پریده بود و من   گرفت و سمت الی 

های متورمش رو گودی محسوس پای چشمش و پلک
 نگار کل شب رو نخوابیده بود. دیدم. ایم
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 اهمیت فقط پوزخند زدم. یی 

ن با لکنت به  بهجت صندیل رو ش جاش برگردوند و الی 
 حرف اومد. 

 

 س س سل سالم. -

 

ن دستم مچاله شد و همه ی تالشم روکردم تا به کت بی 
اهمیبی کنم ویل دیدنش اول صبح، حال خرابم وجودش یی 
 کرد. تر یمرو خراب

ن ترین صدای ممکن لب زدم: ای بدون ذره  انعطاف و با پایی 

 

 کنه بهجت؟! این اینجا چیکار یم-

 

ن جا خورد و بهجت با یه لبخند لرزون به سمتم اومد.   الی 

 درست مقابلم ایستاد و به پیشبندش توجیه نکردم. 

 

ن ازش چشم برندارم، منم نخواستم... -  آقا خودتون گفتی 
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ن چرخید. خودش ادامه نداد و سمت ال  ی 

های تر میشد و دیدنش با اون لباسهرلحظه رنگ پریده
د.  ن  مزخرف، حالم رو به هم می 

ن تنگ و یه مانتوی تقریبا گشاد که ش هر دو  یه شلوار جی 
ی کوچیک داشت و شایل که مدام سیع آستینش یه پروانه

 در تنظیم کردنش داشت. 

ن لباس دیده بودمش. همه  ی دیروز رو با همی 
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ن حاال برگرد تو اتاقت! برو د- ، همی 
 خیی

 

ن انگار که دو تا پا داشت و دوتا دیگه قرض کرد و فرار   الی 
خونه صدام رو باال بردم.  ن  کرد ویل نرسیده به ورودی آشیی

 

 توین بری؟! گفتم یم-

 

ترسید چون اوج خشم و بهجت از هر واکنش من یم
عصبانیت من رو دیده بود. فقط یکبار ویل هنوز به خاطر 

 اشت! د

ین تقصی  کیس یم دونست من آدیم نبودم که از ش کوچکیی
بگذرم. یم دونست دیر عصباین میشدم و اگر کیس خشمم 

ن بود. دید حسابش با کرام الکاترو یم  بی 

 

کرد. به این دخیی بدجور روی روانم اثر داشت. دیوونم یم
 شدت حالم دگرگون بود و دمای بدنم باال... 
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ن  وب هنوز از بی   نرفته بود و شدرد لعنبی دست بر اثر مرسر
 نیم داشت. 

 

ن آ- قا عاض؟! من نیم دونستم منظورتون این بود که الی 
تو خونه نچرحه... فکر کردم اگه کنار خودم باشه اونوقت 

منده  ی شما نمیشم. شر

 

ن ایستاده بود و من به حرف بهجت گوش ندادم. به  الی 
 ره کردم. سمتش چرخیدم و اندام لرزونش رو از پشت نظا

زین که شب عرویس گم و گور میشد و زیر برادرم مچش رو 
؟! ام بود. چی از گرفتم، حاال اسمش توشناسنامهیم  ین بهیی

 

 ... برگرد و درست روبروی من وایسا -

 

انگار نشنیده بود که واکنش نشون نداد. بهجت مثل مرغ 
ن رو از هم دور کنه، خییل  د تا من و الی  ن شکنده بال بال می 

 ور ویل نه... د
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لولید آروم باید اون خشم و حرض که تو وجودم یم
کردم. مگه من رو نفروخته بود؟! مبن که نیتم کمک بود یم

 رو مگه یی حیثیت نکرد تا جون خودش رو نجات بده؟! 

 اصال این دخیی خییل توضیح به من بدهکار بود. خییل... 

گفت  ید یمکرده بود؟! نبا  داد که چرا فرار نباید توضیح یم
 خورد؟! که با عادل چه گیه یم

 گرفت؟! اصال افکار من نباید انسجام یم

 

 نشنیدی چی گفتم؟! -

 

 آقا عاض؟! -
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ن با ترس  دست باال آوردم و بهجت رو ساکت کردم. الی 
 داد. چرخید و باالخره مقابلم ایستاد. بوی ترس و عرق یم

 

برم. خواهش کنم بذارید من آقای شیخ نجیب خواهش یم-
 کنم. یم

 

دستاش رو جلوش تو هم قالب کرد و من پیچش 
 ش رفتم و یه گام عقب رفت. هاش رو دیدم. پیانگشت

ن رو زیر  بهجت دیگه جرات حرف زدن نداشت حبی اگر الی 
 آورد. کردم هم کالیم به زبون نیمدست و پاهام له یم

 

ن بذارم بری؟- ! به فرض که قبول کردم. جایی برای رفیی

 ری؟! دا
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ش باال آورد و نگاهمون در هم تالقی کرد. من خون جلوی 
چشام رو گرفته بود ویل زیبایی این دخیی رو نمیشد نادیده  

 گرفت. 

 ظریف و زیبا بود اما... 

 . مارهای خوش خط و خال، فریب دادن رو خوب بلد بودند 

 

ی که شب ج- واب ندادی، جایی داری بری؟! واسه دخیی
ونش یمعروسیش غیب میشه و  کشن تهش از زیر یه مرد بی 

 جایی هست؟! 

 

کشیدم و به حضور اینکه داشتم اینجوری به رخش یم
کردم، بدجور روحش رو خدشه دار کرد  بهجت هم فکر نیم
 که به گریه افتاد. 

ین کاری بود که حقش یم  دونستم. این کمیی

 

 یشه که به من... باالخره یه جایی پیدا م-

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

تموم کنه، بازوش رو گرفتم و دنبال اجازه ندادم حرفش رو 
 خودم کشیدم. 

 یی تقال  
ن ن کشید و من راه خودم رو رفتم. الی  بهجت هی 

ن اتاق رو باز کردم و داخل  کردن دنبالم کشیده شد و در اولی 
شدم. اتاق بهجت بود، همونجایی که هرشب بهجت بهش 
د و تا صبح فقط برای خودش وقت یم گذاشت.   پناه مییی

 

رو شنیدم که اسمم رو بلند بیان کرد و من صدای هاتف 
 فقط در رو قفل کردم و پشت بهش ایستادم. 

ن درست وسط اتاق ایستاد و خنبر نگام کرد. ترسیده بود  الی 
ویل انگار نا نداشت تا وحشتش رو تو صورتش نشون بده، 
ل اجزای تنش از اختیارش خارج شده بود. فقط  انگار کنیی

 خودش رو بغل زد. 

 

 وشحایل نه؟! االن خ-
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ه موند و حبی پلک نزد. جلو رفتم و هاتف به  تو چشام خی 
 در کوبید. 

 

ء سيدي ، افت- ی
ح هذا الباب ، من فضلك ال تفعل أي یسر

 خطأ

 "آقا در رو باز کنید، لطفا کار اشتبایه نکنید!"

 

 بزاق دهنم رو فرو دادم و اخمام در هم رفت. 

 با همون عریی جواب هاتف رو دادم. 

 

- 
َ
د
َ
لوا! ال ت

َّ
 خ

 "دخالت نکنید"
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و خودم جلو رفتم. کل وسایل اتاق به یه تخت و یه کمد و 
 چند تا گلدون و یه قالیچه و سجاده خالصه میشد. 

 بزرگ بود ویل خلوت... 

 

ن دیشب رو اینجا و ی اتاق نشون یمتشک گوشه داد که الی 
 تو این اتاق گذرونده بود. 

 

 که خوشحالن؟!   ی من شبیه کساییهقیا قیافه-

 

ن  جوابیش بیشیی حرض شدم و به سمتش خی  از حاضن
 برداشتم. هیچ تقالیی برای فرار نکرد. 
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و هنوز نمیدوین تو چه هچیل افتادی، هنوز نمیدوین ت-
چیکار کردی ویل وقبی بفهیم تو چه مردایی دست و پا 

، اونوقته که با این قیافه ین ن ی حق به جانب بلبل زبوین می 
! کبن انیم ن  لی 

 

یه قطره اشک شکش از چشم چپش چکید و روی دستم 
 افتاد و خودم رو عقب کشیدم. 

 مانتوش رو تو تنش مرتب کرد و دسبی به صورتش کشید. 

 

، قراره چی به شم بیاد؟! از از دیروز د دارم فکر ش- ن ما بگی 
کنم ویل... ویل هیجی تو ذهنم نمیاد. دیشب تا تا صبح یم

 بیدار بودم که... 

 

 کردی؟! ه دسته گیل که به آب دادی فکر یمب-

 

زانو زد و کف اتاق نشست. بغضش ترکید و بلند به گریه 
افتاد. اینبار صدای بهجت رو شنیدم که تقه ای به در وارد 
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کرد و با مالیمت اسمم رو به زبون آورد. مثال میخواست 
ون بکشه و من پر از زهر بودم. اینجوری مار رو از لونه  ش بی 

 ز جای نیش عقرب و افیع! پر ا

 

ن اشتباه کردم ویل تو هم اشتباه کردی، خواستم بگم م-
 !  دروغه تو نذاشبی

 

از این حرف برآشفته شدم و سمتش رفتم. اینبار خودش رو 
 عقب کشید و من باالی شش ایستادم. 

 

 بلند شو! -

 

ن بلندش کردم و آخش باز  اهمیت نداد و من با زور از زمی 
 به گوشم خورد. 

 ادی نازک نارنجی بود. زی

 

- !  به من نگاه کن دخیی
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یی مکث تو چشام زل زد و من انگشت تهدیدم رو تا کنار 
 صورتش باال آوردم. 

 

تونستم با دادن چص قرون پول، کاری  یال کردی من نیمخ-
؟! فکر کردی  ن کنم خودت و خانوادت جلو پام زانو بزنی 

 تونستم؟! نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، تو اونقدر یم-  پول داری که...  تونسبی
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شد؟! کرد کل توانایی من در مال و ثروتم خالصه یمخیال یم
 چه خیال خایم... 

 ای گفتم: تر از هر زمان دیگهحرفش رو قطع کردم و قاطع

 

. اگه یمق- ن بیبن درت، من قدرت انجام هرکاری رو دارم الی 
االن اینجایی فقط چون نخواستم پای عادل وسط این 

 لش هم به خودم ربط داره! ماجرا باشه؛ دلی

 

بازوی دردناکش رو مالش داد و با یه تکون ش عادی، 
ای از موهاش روی صورتش ریخت و هول و شتابزده طره

همون تکه رو تو شالش فرو برد و نفس گرفت. صداش از 
تر از اون شب اول به نظر شدت گریه گرفته بود و بم

 رسید. یم

 

 ودت رو حاضن کن. خ فعال باید برم ویل وقبی برگردم-
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چرخید و با ترس ش باال آورد. یه دنیا حرف تو چشماش یم
چکید ی حرفش با اون قطرات زالل اشک فرو یمهربار همه

 و هیجی نیم گفت. 

 

ایی رو برام توض-
ن  یح بدی! باید یه چی 

 

تر از همیشه، عقب عقب تا کنار آهاین گفت و من خراب
 ام کرد: در رفتم ویل قبل از باز کردنش صد

 

 آقای شیخ نجیب؟! -

 

ون تحت فشار  صیی کردم و دستم مشت شد. از درون و بی 
ای چشم روی همه چی خداست برای لحظهبودم و دلم یم

ن رو با یه کیسه بوکس اشتباه یمیم  گرفتم اما... بستم و الی 

کردم، خودم شد و اینکه بهش رحم یمواقعا دلم راضن نیم
 داد. رو آزار یم

 ه کرد و به حرف اومد. نفس تاز 
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 من باید اینجا بمونم؟! -

 

هیچ دلم نمیخواست حضورش رو تحمل کنم. دلم 
نمیخواست ببینمش، نمیخواستم صداش رو بشنوم چون 
اونقدر از دستش شکار بودم که نیم دونستم هرثانیه 

 رسیدم. چجوری به انفجار یم

 

 کنم. ن یموقبی برگردم تکلیفت رو روش-

 

در چرخوندم و صدای هاتف رو شنیدم.  کلید رو در قفل
 داد. داشت باز شدن قفل در رو به بهجِت ترسیده گزارش یم

 

 عاض؟! -

 

اینبار به سمتش چرخیدم. با مانتوش صورت خیسش رو 
 پاک کرد و نزدیک شد. 
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 با ییک دو میی فاصله از من ایستاد. 

 

یدم که برادرتون رفت. یعبن همون .. من دیشب دمن. -
 از برمیگرده؟! من... عادل... ب ب

 

 ی افتادی! آخ که نمیدوین تو چه دردش -
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از کنار هردو گذشتم ویل بهجت باعجله وارد اتاق شد و من 
ی  مات موندم که چطوری یم تونست اینقدر راحت با دخیی

ف و آبروی اربابش!  د تو شر ن ه که گند می   اخت بگی 

 اخم غلییطن به ابرو آوردم و رو به هاتف گفتم: 

 

و بمون خونه و از این دخیی مواظبت کن. هاتف هر ت-
 بینم. مفهومه؟! حرکت اشتباهش رو از چشم تو یم

 

 نعم-

 "بله"

 

ون رو در پیش گرفتم و کرواتم رو شل کردم.   راه بی 

باید چند ساعبی رو از خونه دور میشدم و تجدید قوا 
 کردم. یم

ضاح باید فکرم منسجم میشد و یه راه حیل برای این افت
 کردم. پیش رو پیدا یم

 تونستم نفس بکشم. مونم. نیمبتونستم ایران من نیم
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تونستم خودم رو آروم کنم و جوری رفتار کنم که انگار نیم
هیچ اتفاقی نیفتاده؛ چون اونقدر این اتفاق برام یه تحول 

 بزرگ بود که هنوز برای خودم هم گنگ بود. 

 

 ب در دیدم. پشت فرمون نشستم و هاتف رو تو چهارچو 

رفیقم نبود ویل مشاور خویی بود و هرکجا گی  یم کردم به 
کردم هاتف هم گیج فریادم یم رسید ویل این روزها حس یم

تونست یه فکر بکر ارائه بده و من رو از این بود و نیم
 مخمصه نجات بده. 

 

استارت زدم و از عمارت خارج شدم. فقط چند ساعت 
احت...   اسیی

 فقط چند ساعت! 

 

 

" ن  "الی 
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ن عاض یم گذشت و من تو بیشیی از دوازده ساعت از رفیی
ون  ی خورده بودم و نه از اتاق بی  ن تمام مدت قبل نه چی 

 رفته بودم. 

ی سیاه مقابلم چشم کنار پنجره ایستادم و به محوطه
ون تنگ شد.   دوختم و دلم برای هوای مرطوب بی 

 

 افرسده بودم، مییل به انجام هیچکاری نداشتم. 

مدام حرفهای و طرز نگاه مهرداد جلوم زنده میشد و قلبم 
کشید. خوایی که دیدم مثل یه واقعیت رو قلبم تی  یم

 کرد. سنگیبن یم

 

ایی رو تجربه نکرده بودم و یهو این حجم تحول تو 
ن کم چی 

زندگیم مغزم رو از کار انداخته بود. اصال نیم دونستم چی 
 درست بود و چی غلط! 
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یخوابیدم ویل حبی خواب هم از من فراری دلم میخواست م
بود و تو تمام چند ساعت دراز کشیدنم، حبی پلکام رو هم 

 نرفته بود تا دل خوش کنم به چرت زدن! 

 

خودم رو بغل زدم و سمت اتاق چرخیدم. این اتاق تنها جایی 
از این عمارت بزرگ و مخوف بود که سبکش متفاوت بود. 

 زیادی ساده و معمویل... 

 داد!  از هرجای دیگه بهم آرامش یمبیشیی 

 

م ویل بوی گند عرق یم دادم و دلم میخواست دوش بگی 
 هیچ لبایس نداشتم تا بپوشم. 

یه عروس بدبخِت آس و پاس بودم. حبی موبایلم دستم 
 نبود تا باهاش به شیدا زنگ بزنم. 

ترسیدم بالیی دلم گرفته بود و خییل دلتنگ مامانم بودم. یم
باشه و من اینجا بیخیی از همه جا، تو آتیش  ششون اومده

 بسوزم. 

 

 زیرلبی زمزمه کردم: 
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 به مامان و بابام صیی بده، تحمل من سخته!  خدایا خودت-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م میومد چقدر عذاب  خودم یم دونستم اگه این بال ش دخیی
م رو یی سوال و جواب 

میکشیدم ویل ولش نیم کردم. دخیی
 ! نیم فرستادم تو دهن شی  

کردم کل تنم درد داشت. مگه نداشت؟! حس یم
 های مهرداد، عادل و حاال عاض... خشونت
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کردم دست روی بازوم گذاشتم و دردم گرفت. حس یم
هام زیادی نازک و پوک بود که با یه کشیده شدن استخون

 کرد. دنبال عاض اینجوری درد یم

ن بودم که کبود کرده بود و دیگه خسته بودم از  این مطمی 
 "شهادت بدن"

 

 تصمیم گرفتم از این اتاق خارج شم و به بهجت ش بزنم. 

از بعد از ظهر ندیده بودمش و سکوت خونه خییل منو 
 ترسوند. یم

 

خونه رفتم. اونقدر آروم   ن از اتاق خارج شدم و به سمت آشیی
گام بریم داشتم که انگار یه دزد بودم. نمیخواستم هیچ 

تو سکوت شسام آوری فرو تولید صدایی کنم چون خونه 
 رفته بود و از هیچ کجا هیچ صدایی به گوش نیم رسید. 

 حبی اسباب و وسایل خونه قلنج در نیم کردند. 
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خونه شدم و با جای خایل بهجت روبرو شدم.  ن  وارد آشیی

 کجا رفته بود؟! 

 

کردم بهجت رو صدا کنم. انگار  دلهره داشتم و جرات نیم
وح و ر ه پر از غول و جن و گاه های این خونکه تو مخقن 

پری بود که با تولید صدا، باعث میشدم بیدار بشن و به 
 . ن  جونم بیفیی

 افکارم زیادی خنده دار بود ویل دست خودم نبود. 

ون زدم و وسط سالن ایستادم و نگاهم رو  خونه بی  ن از آشیی
ی باال تو کل خونه چرخ دادم. دو ردیف پله بود که به طبقه

 یم رسید. 

 

ن کوچیکیی درست زیر راه پله ها بود و سمت چپم با یه سال
 یه راهرو به جایی که نیم دونستم کجاست وصل میشد. 

 

بالتکلیف ایستاده بودم و باالخره به خودم دل و جرات دادم 
 و سمت همون راهرو پیش رفتم. 
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های کل اسباب و وسایل این خونه مخوف بود. گلدون
یب و غریب و خط و طراچ شده، تابلوهایی با تصاویر عج

قابل فهم... خطوط  های غی 

 

ی اسب به دیوار چسبیده بود و پرده های فرو افتاده یه کله
ون ببینم.  ی از بی  ن  اجازه نیم داد چی 

 سالن به شدت بزرگ بود و پر بود از مبل و بوفه و گلدون... 

ها سمتش رفتم و یک به یک تصاویر با دیدن قاب عکس
 ندم. تابلوها رو از نظر گذرو 

 یه مرد، یه زن و... 

 

؟! - ن  الی 

 

سکوت سالن که با اسمم شکست جیغ زدم و به سمت 
 صدا چرخیدم. 

 بهجت با عجله سمتم اومد. 
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ون؟!  تو اینجا چیکار - ؟! گ از اتاق زدی بی   میکبن

 

 با ترس به اطراف زل زدم و به لکنت افتادم. 

 

خونه ش شما رو . راستش او ام من من.. - ن ومدم تو آشیی
 م منم... ندید

 

 خییل جدی و رو به صورتم توپید: 

 

 ی من تو این خونه گشت نزن! دیگه بدون اجازه-
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 و دستم رو کشید و با خودش همراه کرد. 

 

باید هرجا عقلت گفت بری، اینجا ملک شیخ نجیب ن-
هاست معلوم نیست توگوشه کنارش چی ببیبن و چی 

 بشنوی! 

 

ها گ بودن که تا این  واقعا ترسیدم. مگه این شیخ نجیب
 یم لرزوندند. 

ی
اندازه تن و بدن من رو با این نام خانوادگ

ون کشیدم.   عصبی شدم و دستم رو از دستش بی 

 

ن بهجت خانوم. -  ین ام؟! مگه من زندا ولم کنی 

 

 طلبکار ایستاد و با اخم و تخم تو صورتم نگاه کرد. 
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ردی ی داری؟! به نظرت بعد از کاری که کخودت فکر بهیی -
ن تو و ییک از شیخ  و بعد از خونده شدن خطبه ی عقد بی 

؟!   نجیب ها چی هسبی

 

 باورم نمیشد بهجت اینجوری باهام حرف بزنه. 

مگه کل دیروز و دیشب و امروز رو التماس نکرده بود تا یه 
ی بخورم؟! تا انقدر اشک نریزم و انقدر خودم رو عذاب  ن چی 

د؟! ندم حاال چی شده بود که با این لحن ب ن  ا من حرف می 

 

 بهجت خانوم؟! -

 

، اگه آقا از راه برسه و تو رو اینجا ببینه برات ب- ن ا من بیا الی 
 بد میشه! 

 

- ! ن  من فقط رفتم تو سالن همی 
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خونه شد  ن دستم رو کشید و با خودش همراه کرد. وارد آشیی
و وقبی خیالش از بابت پرسه نزدنم تو عمارت راحت شد، 

 برداشت. باز دست به شزنش کردنم 

 

! ی آخرت باشه داری اینجوری تو خونه یمدفعه-  چرچن

 

 چرا؟! -

 

ی یم دونم  نچرا - ن ، حرف گوش کن حتما یه چی  داره دخیی
 که میگم. 

 

خدایا من کجا اومده بودم؟! نکنه واقعا اینجا جن و روح و 
 پری داشت و من خیی نداشتم. 

 

ی بیارم بخوری! - ن ن یه چی   بیا بشی 

 

 م تو اتاق! میل ندارم، من می  -
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ون زدم ویل هنوز  خونه بی  ن شونه باال انداخت و من از آشیی
یه قدم هم برنداشته بودم که به یه دیوار سفت و سخت 

 برخورد کردم. 

 

از ترس جیغ زدم و مسی  اومده رو برگشتم و خودم رو تو 
بغل بهجت پرت کردم. بیچاره محکم به کابینت ها برخورد  

 کرد و از درد آخ کشید. 

 

 ؟! آقا عاصیه... مگه جن دیدی دخیی شده؟!  چی -

 

ها من رو ی همون جن و روحاسم عاض به اندازه
لرزیدم و حبی دلم نمیخواست با ترسوند. مثل بید یمیم

م.   وجود پس زدن های بهجت ازش فاصله بگی 

ویل شنیدن صداش باعث شد بهجت من رو از خودش جدا  
 کنه. 
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ی و تو این جبار آخرت باشه بدون نگاه کردن - لوت راه می 
 ، ین ن  مفهومه؟! خونه جیغ می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شم رو تا جایی که میشد به سینم چسبوندم و هیچ حرکبی 
 نکردم. 

لرزید. وقبی بهجت تپید و دست و پاهام یمقلبم محکم یم
اونجوری از پرسه نزدن تو خونه یم گفت طبییع بود منم 

سم و جیغ بکشم.   بیی
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ن بچینم؟! آقا سالم خوش اومدی-  ن، براتون می 

 

خونه شد و من یی اراده عقب رفتم. 
ن  عاض وارد آشیی

 

ی خوردم. برو و به هاتف کمک  الزم نیس- ن ون یه چی  ت بی 
 کن. 

 

ون کنه؟!  خونه بی  ن ؟! یعبن میخواست بهجت رو از آشیی  چی

 

 کجاست آقا؟! -

 

اط، یکم وسیله گرفتم داره اونارو میاره! بهش کمک  تو حی-
 کن. 

 

!  چشم، تو - ن  هم برگرد اتاق من الی 
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این رو که گفت انگار بال درآوردم و خواستم همراه با بهجت 
ون بزنم ویل با حرف عاض ایستادم و پاهام  خونه بی  ن از آشیی

ن چسبید.   به زمی 

 

 تو صیی کن! -

 

صداش واقعا خشن بود، خییل خشدار و کشیده و شمرده 
د.  ن  شمرده حرف می 

ونست که نیم تونه روی بهجت مکث کرد ویل احتماال یم د
حرف عاض حرقن بزنه پس نفسش رو پرفشار فوت کرد و 

خونه خارج شد.  ن  از آشیی

 

دستام رو در هم قالب کردم و جلوم نگه داشتم. از صدای 
ن متوجه شدم که به سمتم اومد و  برخورد کفشش به زمی 

 درست مقابلم ایستاد. 

س گرفتم.   عطرش به وضوح تو بینیم پیچید و اسیی
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 راده لبم رو محکم جویدم و طعم خون رو حس کردم. ایی 

 

 دنبالم بیا! -

 

کردم میخواست همینجا جوری منو بکوبه که توان فکر یم
 بلند شدن نداشته باشم ویل این ریلکس حرف زدنش... 

ن بودم خشمش  اصال توان مثبت فکر کردن نداشتم و مطمی 
 کرد. رو یه جوری خایل یم

ون زد و من مثل یه جوجه   پشتش به راه افتادم. بی 

 

ن  راهرو رو یط کرد و وارد همون سالن کوچییک شد که مابی 
 پله قرار داشت. دو راه

ن در رو باز کرد و داخل سه تا پله ی کوچیک رو رد کرد و اولی 
 شد. 

با تردید و ترس همراهیش کردم و به محض زدن کلید برق، 
تاق فهمیدم قرار نبود با یه اتاق شکنجه مواجه بشم. یه ا

 معمویل بود. 
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ای برای شکنجه معمویل از اون لحاظ که هیچ وسیله
افیت و  ِ این خونه بوی اشر

ن نداشت وگرنه اونقدر همه چی 
 یمتجمالت یم

ی
 کردم. داد که گایه حس خفیک

 

 ما ثروتمند بودیم ویل نه مثل یه شاهزاده! 

ن موضوع من رو عاض واقعا یه شاهزاده ی عرب بود و همی 
داخت. اسم خاندان شیخ نجیب برام شبیه به وحشت مین

 یه کابوس به شدت ترسناک بود. 
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ن باید حرف بزنیم. -  بشی 

 

 من راحتم! -

 

اینکه اینقدر ضی    ح جوابش رو دادم به مزاقش خوش نیومد  
ن نشست و من باالخره تونستم کل  که با یه پوزخند پشت می 

ن کنم.   اتاق رو آنالی 

شدت بزرگ بود که تا سقف ی به پشت شش یه کتابخونه
 پر بود از کتاب... 

 

ن قهوه ای سوخته بود و یه لپ تاپ دربسته و چندتا  یه می 
! کتاب و یه جعبه  ی قیمبی

ن قرارداشت و...   یه مجسمه سمت راست می 

ن  هنوز داشتم اتاق رو بازریس یم کردم که دستش رو روی می 
 کوبید و تو جا پریدم. 
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ن حرفام به درازا یم-  کشه! بیا بشی 

 

 چه لفظ قلم!!! 

ن  ناچارا حرفش رو گوش کردم و با یه کم فاصله روی دومی 
ی داشته باشم.   مبل نشستم تا باهاش فاصله ی بیشیی

 

ن کاری که باید انجام بدی ا- ون، اولی  ز این اتاق که زدی بی 
ی!   اینه که یه راست بری تو حموم و یه دوش بگی 

 

 یه لحظه بهم برخورد! 

س کشیده بودم ق یمدرسته بوی گند عر  دادم و اونقدر اسیی
تونستم بوی دلچسبی و وحشت تو تنم بود که مطمئنا نیم

م تاثی  منقن  داشته باشم؛ ویل این تاکیدش یکم روی روحیه
 گذاشت. 

خاصیت نبودم که اینجوری به رخم اونقدرا هم بدبو و یی 
 بکشه! 
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 کنه! شحالت یم-

 

 و کم کنه؟! مثال با این حرفش سیع داشت حس بد من

ن انداختم. حداقل حاال  چشم کوتایه گفتم و شم رو پایی 
دونستم این مرد کردم. وقتش نبود و یمنباید زبون درازی یم

ی االن یه انبار باروت بود و من دوست نداشتم جرقه
 آتیشش باشم. 

 

 چشم! -

 

ن پرت کرد و  ون کشید و روی می  ی بی  ن از جیب کتش یه چی 
 من نگاش کردم. 

شناسنامه بود و نیازی نبود حتما اسم و فامیلش رو دو تا 
 ببینم تا حدس بزنم به من و خودش تعلق داشت. 

 

ن امرو ها رو یمین شناسنامها- ؟! همی  ز به لطف بیبن
 جنابعایل پر شد. 
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 الم؟! کرد من از این وضعیت خوشحفکر یم

ایط من چقدر وحشتناک بود  نیم فهمید برای یه دخیی تو شر
م رو دزدیده بود و حاال باید با یه عرِب اجنبی که ییک آینده

دم؟!  ن  ش و کله می 

 

من ازش وحشت داشتم وگرنه اون موهای خوش حالتش تا  
موند و اون چشای کمیی از دو دقیقه دیگه رو شش باقی نیم
ون یم  کشیدم. سیاه و مخوفش رو با ناخنام بی 

ی لرزون به صندیل وحشت داشتم که مثل یه جوجه
 دادم. بودم و جوابش رو نیم چسبیده
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 لرزوند. خودش و اسم و رسمش تنم رو یم

دادم چون واقعا اشتباه از من بود درثاین من بهش حق یم
ویل من مگه خودم دوست داشتم و از ش لج و لجبازی 

 اینکارو کرده بودم؟! 

 

؟! هر سوایل ازت یما- ن ن بچهلی  ی آدم جواب پرسم عی 
کردن، دروغ... اگر بفهمم داری دروغ میدی، مکث، فکر  

 ...
ی

 مییک

 

ن حرفش پریدم و درحایل که از بغض صدام یم لرزید لب بی 
 زدم: 

 

ی برای پنهونکا- ن  ری ندارم. من دیگه چی 
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ن گذاشت و به سمتم متمایل  هر دو ساعدش رو روی می 
 شنیدم. شد. صدای کوبش قلبم رو یم

 

ش  طفه خفهه من خوب بلدم تو نکتو زیادی جسارت داری  -
 کنم. 

 

 یادم نمیومد دربرابرش جسارت چنداین به خرج داده باشم. 

 

ی داشبی اسم عادل رو یمت- آوردی، جلوی دکیی و کالنیی
زبون درآورده بودی! اگر اونقدر فهم و درک داری که بفهیم، 

؟!   چرا از اول اسم منو گفبی

 

ن کوبید و  جوابش رو ندادم که باز کف دستش رو روی می 
 اال پرید. پلکم ب
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س و کرد؟! من همهچرا اینطوری یم ی وجودم پر از اسیی
دلشوره بود و هر تقه و صدای بلندی باعث میشد ته دلم 

 خایل بشه. 

 

ن ییک دوروز به اندازهاحساس یم ی ده سال پی  کردم تو همی 
شدم و اعصابم اونقدر ضعیف شده بود که تحمل هیجی 

 رو نداشتم. 

 

 من... من فقط ترسیدم. -

 

 چون ترسیدی اسم منو آوردی؟! -

 

 آره! -

 

 ود؟! بدادم که چی شده چجوری باید براش توضیح یم

تونستم بگم اون شب نحس چی به شم اومد، من که نیم
 میشد؟! 
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ن شدی؟! -  چجوری ش راه عادل سیی

 

 پرسید. خدایا نباید این سواالت رو یم

 داد! یادآوریش بشدت آزارم یم

 

 زاحمم شد و... بودم که... که م من... تو... تو خیابون-

 

؟! دقیقا شب ب- عد سوار ماشینش شدی تا دور دور کبن
 ای دارین؟! عروسیت؟! از قبل میشناختیش؟! باهم رابطه

 

 چشام باز پر از اشک شد. 

ن هرچقدر سیع یم کردم دربرابرش قوی باشم نمیشد. همی 
 دوروز گذشته به اندازه ی صد سال بهم گذشته بود. 

 

ی که شما شما هیجی - . من اصال اونجور دخیی ن  نیم دونی 
ن نیستم. فکر یم  کنی 
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قط جواب سوالم رو بده، ازت توضیح نمیخوام. عینا واو ف-
ی ش به واو هرچی یم پرسم بگو... بدون حاشیه صاف می 

 کردی؟! اصل مطلب! اون وقت شب با عادل چه غلیط یم

 

عرویس بدونه. ی فرار کردنم از مجلس خواست دربارهیم
 دونستم! من یم
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سم برات  ا- ؟! اگر مجبور بشم یه سوال رو دو بار بیی ن لی 
 کردی؟! گرون تموم میشه! با عادل چیکار یم

 

خواست... ه نیت کمک کردن منو آورد اینجا، یمب-
 میخواست به من... 

 

ن حرفم پرید و محکم  تر از قبل گفت: بی 

 

ن و با اون قیافه چیکار بن تو خیابو قبل از اینکه عادل رو ببی-
 عروسیت بوده پس لباس عروست  یم

ی
کردی؟! مگه نمییک

کو؟! با عادل بودی؟! شوهرت کجاست؟! مگه نباید 
ی و از حق زنش دفاع یم  کرد؟! میومد کالنیی

 

 ش باال آوردم و تو چشاش زل زدم. 

 این سوال باعث دردم بود. 
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ن بکوبه جوا بش رو قبل از اینکه دوباره دستش رو روی می 
 دادم. 

 

رویس که با لباس عروس فرار کنه زود گی  میفته، عجله ع-
 داشتم نیم تونستم لباس مناسب تنم کنم. 

 

نگاهش دقیقا روی لب و دهنم بود و من خییل تالش 
 روغ بگم. دکردم تا بغض نکنم و راحت یم

ن حقیقت به این جالد نداشتم.   من دلییل برای گفیی

 

ت؟! خب من بهتون میگم پریس شوهرم کجاسواقعا یم-
آقای عاض شیخ نجیب. من شب عرویس شوهرم رو قال  

 گذاشتم چرا باید بیاد؟! 

 

باید میومد چون خود لعنتیش باعث شده بود به اینجا 
شدم. دلم به حال خودم برسم. داشتم زیر بار این دروغ له یم

 سوخت. یم
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 ش ازت شکایت کنه. وی از دست رفتهکه به خاطر آبر -

 

ا جا خوردم و دهنم باز موند. به این موضوع فکر نکرده واقع
ن کاری یم ؟! بودم و اگر مهرداد چنی   کرد چی

 

تونست اونجوری منو پس بزنه و آبروم رو تو کیس که یم
ه پس توانایی انجام هرکاری رو داشت.   اون تاالر بیی

قلبم تی  کشید و ناخواسته یه قطره اشک از چشمم فرو 
ن ا  نداختم. چکید و ش پایی 

 

حالم خوب  گردین، من زیاد دنبال چ چی یم نیم دونم-
 نیست. 

 

خوام بدونم چرا فرار کردی؟! چون علوم نیست؟! یمم-
 مطمئنا عادل تو رو از تاالر ندزدیده! دروغ میگم؟! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

کرد و بیبن باال کشیدم. از ترس دندونام به هم برخورد یم
م رو اینکه عاض شیخ نجیب قصد نداشت ولم کنه درد

 کرد. صدچندان یم

 دونستم باید چی بگم! من اصال نیم

م زده بودم بهش بگم جز اینکه همون حرقن که با خانواده
 رسید! هیجی به مغزم نیم

 

خواستم با یه عادت دم که دوستش نداشتم، نیمفهمی-
 کنم. 

ی
 زندگ
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 هه بلندباالیی نثارم کرد و به پشبی صندیل تکیه داد. 

ی که تو قرنیهحاال خوب یم ن های سیاهش دونستم اون چی 
 چرخید چی بود! یم

ی که توانایی ول کردن عشقش رو تو 
نفرت... نفرت از دخیی

 شب عروسیش داشت. 

 

الیه! ظاهر و باطنت هیچ تناسجن باهم ندارن. یه ع-
 شخصیت...  ی بیبی فیس و معصوم و یهچهره

 

ن بلند شد. ا و ش رو ادامه نداد جمله رادی نبود از پشت می 
ویل ایستادم و به حرکاتش زل زدم. از هر واکنشش 

 ترسیدم. یم

 

 دیگه از نظرش یه دخیی معصوم نبودم که زخم خورده بود. 
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تونستم تصور کنم که پشت پیشونیش از من چی یم
ن موضوع باعث میشد از خودم متنفر یم چرخید و همی 

 بشم. 

 

قط که ف  توین با مردی بموین ه نیمکپس یهو متوجه شدی  -
 ییک دوساعت تا محرم شدنش باهات فاصله بود! 

 

ن گوشه دم و خیس عرق شدم. ی مانتوم رو بی    مشتم فرسر

 

هو فهمیدی باید فرار کبن و مردم رو تو تاالر قال بذاری و ی-
... مگه نه؟!  ! گ از عادل بهیی  وبال گردن ییک دیگه بیسر

 

ن ش ن من و می  ن و صندیل ها رو دور زد و درست مابی  ای یشهمی 
 ایستاد و از باال نگام کرد. به تته پته افتادم. 

 

 شیخ نجیب به به خدا م من...  ن نه.. نه آقای ش-
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با یه دست پشت گردنم رو گرفت و قبل از اینکه جیغ بزنم، 
 دست روی دهنم گذاشت و با نگاه خونبارش بهم زل زد. 

 

 خوام لباسات رو دربیارم! یم-

 

؟؟؟! لباسام رو؟!   چی

ی که تا انگار  یه سطل آب یخ رو فرق شم پاشیدند. دخیی
دیروز حبی تنش رو به مادرش نشون نداده بود حاال تو این 

دادم چرخید و من اجازه نیمچندروز، هرروز دست ییک یم
ای که با چهارتا کلمه حرف عریی و یه تا این مرد غریبه

دونست بهم دست ی پر، خودش رو شوهرم یمشناسنامه
 بزنه. 

 

ل کردنم  به سینش مشت کوبیدم ویل اون زور و توانایی کنیی
 رو داشت. 

ی تقالهام رو مهار کرد و از پشت بهش با یه دستش همه
 چسبیدم. آرزوی مرگ داشتم و تنم شد شد بود. 
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 خواین؟! ماها چی از جونم یمشتوروخدا ولم کن، -

 

های واضح صداش و کنار گوشم خندید و اون خط و خش
شدش راه نفسم رو بست. زیادی هیکیل بود و عطر تند و 

 درواقع من یه موش یی دست و پا بودم دربرابرش... 

 

کبن یعبن فقط تو دستای من ز فعل جمع استفاده یما-
ِ ایرانیمون تو دست چندنفر بوده؟!   نلرزیدی؟! دخیی حاچی
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واقعا هنگ کردم. ذهنیش نسبت به من به شدت خراب 
ی رو بهش بفهمونم. فقط تو بود و من نیم ن نستم حاال چی 

میخواستم هرچه زودتر از اون قفِس عضالین تنش فاصله 
م.   بگی 

 

 عوضن بهم دست نزن! -

 

ون کشید. چندان مالیمت ویل یی  اهمیت شالم رو از شم بی 
فهمیدم که عادل دقیقا یه  فهمید و من حاال داشتم یمنیم

 کبی برابر با اصل بود از روی عاض! 

 

خوام لباسات رو دربیارم. یا خودت میذاری ت گفتم یمبه-
ن من این اداهای مسخره رو باور نیم  کنم. یا من... الی 

 

کرد و من دیگه پاهام های مانتوم رو باز یمتک به تک دکمه
ن حس نیم کردم چون دستش رو دور شکمم رو روی زمی 

 حلقه کرده بود و سیع داشت از شدت تقالهام کم کنه. 
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ت نرفبی پزشیک قانوین از من شکایت  و و خانوادهمگه ت-
؟! مگه نگفبی من اینکارو کردم؟! مگه من تن و بدنت  کبن

 رو کبود نکردم؟! 

 

! غ- م تو نذاشبی لط کردم... من خواستم حرفم رو پس بگی 
؟! ولم کن توروخدا داری چیکار یم  کبن

 

ون آورد و ولم کرد. حاال فقط یه تاپ نازک و  مانتوم رو بی 
ن بدقواره تنم بود که از ش یی ی حوایس و حال بد ه شلوار جی 

رفت و کل تنم از تنم کرده بودم. شم به شدت گیج یم
 وحشت مور مور میشد. 

 

یخوام بدونم وقبی اون شگرد تو چشمای من نگاه کرد و م-
یی بهم زد، دقیقا به چی متهم شدم. نامویس و یی انگ یی  غی 

رخورد نکرده به پوست تنت بخوام بدونم لب من وقبی یم
 چجوری تونستم کبودت کنم. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

سمتم اومد و من عقب عقب رفتم و اونقدر دور شدم که  
 کمرم به دیوار برخورد کرد. 

نشیبن نداشت و هرلحظه جلوتر میومد. اصال قصد عقب
دونستم که اگر قصد تر بود و من یمهیکلش از عادل درشت

خاطر کارم، اون خواست به تالقن کردن داشت، اگر یم
م رو از این ی عادل رو تموم کنه؛ جنازهحرکت نصفه و نیمه

ون یم  بردند. اتاق بی 

 

ن پررنگیه؟! کار کیه ک- جاهات از این کبودی داری؟! به همی 
؟! برادرم؟! یا اون شوهِر...  ن  الی 

 

لرزید. انگار صدام رو  شدم و صدام یمداشتم قبض روح یم
کردم فشار بودم که حس یم گم کرده بودم و اونقدر تحت

ن  ترین شکل ممکن به  قصد داد زدن داشتم اما صدام به پایی 
 گوشش رسید. 

 

 تورو خدا نیا جلو... -
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ی ویل جلوتر اومد. درست روبروم قدعلم کرد و سایه
 سیاهش روی کل وجودم خیمه زد. 

 

ودم تک به تک اون لباسات رو درمیارم. باید بدونم چی خ-
 !  به ریشم بسبی

 

ی توانم به سینش مشت کوبیدم و خواستم فرار کنم ا همهب
ن جون و یی ویل یهو یی  ن زمی  رمق گردنم کج شد و افتادم. بی 

ی آخر اسمم رو از زبونش و آسمون معلق موندم و تو ثانیه
 شنیدم. 

 

؟! - ن  الی 
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 "عاض"

 

 

 

ها روی دست بلندش کردم و قبل از برخوردش به شامیک
 ه تو آغوشم جا خوش کرد. مثل یه پر کا

شش از حدفاصل ساعد و بازوم تو هوا معلق موند و من 
 دست زیر پاش انداختم. 

ای از اینکه این کرد و برای ثانیهقلبم پر شتاب خون پمپاژ یم
جر شدم  ن دخیی رو تا ش حد مرگ ترسونده بودم، از خودم مین

 ویل مگه حقش نبود؟! 
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ی اتاق چرخ دادم. باید لعنبی گفتم و نگاهم رو به در بسته
 بردم؟! چطوری اون رو تا اتاقش یم

 

پوستش سفید سفید شده بود و موهاش تو هوا تکون 
 خورد. یم

ون  تصمیم خودم رو گرفتم و به همون صورت، از اتاق بی 
دونستم از ترس یه تجاوِز جدید بیهوش شده بود و زدم. یم

ن  کردم که من اگر قداشتم به این فکر یم کاری رو صد چنی 
 کردم. داشتم به بیهوشیش رحم نیم

 ه ریشم بسته بودند؟! خواستم بدونم چی بفقط یم

 

شدم به خاطر این نیم دونستم وقبی دوباره با عادل تنها یم
کردم؟! من رو چه حماقتش باید چطوری باهاش برخورد یم

...؟!   به یه دخیی ایراین

 

یل راحت تر تونستم خیکرد؟! یمبه من چه ارتبایط پیدا یم
ارزشش، خودم رو از زیر بار این تهمت از تصورات پوچ و یی 
ن  ی اطراف عمارت، تو های مداربستهخالص کنم. دوربی 
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محوطه، تو اتاق عادل و همون حموم کذایی که به حتم 
ها رو به تصویر کشیده بود.  ن  خییل چی 

 

اییط یه دخیی ایراین  اگر پای عادل وسط نبود، تحت هیچ شر
ی داشتم. خصوصا با اون خانوادهخودم نگه نیم رو کنار 

 منطق... فکر و یی مذهبی و یی 

 

دادم، گیج و مبهوت بودند و شواهد روی تن و بدن حق یم
ن و لباِس تعویض شده و احتماال موهای خیس و  الی 

 خویی نبود اما. نمدارش، تداغ
ن  .. گِر چی 

 پدر نبود؟! مادر نبود؟! 

 

شون ِ دخیی  از خی 
گذشتند؟! مگه روی من یم به راحبی

 در کنار من از جهنم یم شناخبی داشتند؟! 
ی

دونستند که زندگ
ن نه!  تر بود؟! نه... بههم جهنم  حتم و با یقی 

 

ن یم  مخوفش به گوش این رو الی 
ی

فهمید و اخباِر زندگ
 رسید. ی متعصبش یمخانواده
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 هه... 

 

ت، همون پرسخاله شت ی احمقی که به من ماون مثال با غی 
 زده بود، خیی داشت چه عواقبی درانتظارش بود؟! 

 

ن روی هاتف با دیدن من و تن لرزون و شد شده ی الی 
های خرید دستش رو به بهجت داد و خودش دستام، پاکت

 به سمتم اومد اما صدام رو باال بردم. 

 

 به کارت برس! -

 

ن خفه ای کشید و من هر دو رو وادار کردم به کار بهجت هی 
 کنند. خودشون 

ی
 رسیدگ

 

- ...  آقا این دخیی
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م تنش رو ها باال رفتم و برخالف میل باطبن حرف از پلهیی 
بیشیی به خودم چسبوندم و از شدیش اخم کردم. باالی 

 ها بهجت رو مخاطب قرار دادم. پله

 

ین بی- ن شی   ار! فشارش افتاده یه چی 

 

 چشم! -

 

ه ن کشیدم و ر ی ییک از درها به سخبی دستگی  با پا  و پایی 
 بازش کردم. تنش رو روی تخت گذاشتم و فاصله گرفتم. 

 کرد. هام به بدنش برخورد یماحساس گناه داشتم که دست
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 ظریف بود، الغر و نحیف و زیادی شکننده... 

ی تو عمق چشم ن هاش بود که هربار باعث میشد یه چی 
عقب بکشم و بهش دست نزنم ویل من از ایران و ایراین 

ار بودم و دلم نیم جماعت ن خواست دستم به خاک و بی 
 ی لعنتیش برسه. زادهخاک

 

شدم ش تا پا لخت و هربار که از این مرز و بوم خارج یم
دادم شدم و تا ساعبی رو خودم رو شست و شو یمعور یم

ن ر ی ایران از های استنشاق شدهو تا اون زمان که اکسی 
دم رو عاری از هوای شد و تا وقبی که خو هام خارج نیمریه

 گرفتم. دیدم، آروم نیمشده نیماین خراب

شدم و بند اسارت این دخیی رو دور  حاال چرا باید اسی  یم
 گردنم مینداختم. 
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ن فرصت از اینجا  من به هیچ کاری مجبور نبودم. در اولی 
ن یمیم  ی بزرگ و بهجت... موند و یه خونهرفتم و الی 

ن رو با خودم ب ن لحظه پشیمون شدم. محال بود الی  م! همی   یی

 

کبودِی روی گردنش، دقیقا کدوم حس من رو برانگیخته 
 کرد؟! یم

ش ابدا تکون ی سینهلبش سفید سفید بود و قفسه
 ای ترسیدم. خورد. برای لحظهنیم

روی شش خم شدم و انگشتم رو زیر بینیش گرفتم و داغن 
 نفسش رو حس کردم و یه دم عمیق گرفتم. 

 

وی عجیب من رو تو همون خواستم عق ب بکشم اما یه نی 
حالت ثابت کرد. انگشتم رو از بینیش روی لبش کشیدم و 
از هم باز شد و یه صدای خفیف ایجاد کرد که قلبم رو به  

 کوبش انداخت. 

 

 مسخره بود! 
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ی عادل، همون کیس که اگر دو دقیقه دیرتر طعمه
د، حاال درست روی یرسیدم تو خون خیم ن ه ودش غلت می 

 ی دریدن بود. ی پِرقو، آمادهتخت دونفره

 

 
ی

نه حیس از امیال مردونه داشتم و نه عشق و نه دلدادگ
ن کشیدم و فقط کنجکاو شدم و گوشه ی لباسش رو پایی 

 سفیدی پوستش از الی سیایه رخت تنش رخ نشون داد. 

 

ن تر کشیدم. بزاق دهنم رو فرو دادم و یقه  ی لباسش رو پایی 

 

عادل رو با یه دخیی شکار کرده بودم، تقریبا  آخرین باری که
گشت. مست و پاتیل تو ییک از به سه یا چهارسال قبل بریم

ی یک هفته بیمارستان و های لوکس کویت بود. هزینههتل
 دربه دری برای رضایت ازش خییل دردش داشت. 

 

هنوز به خاطر داشتم که چه بالیی به روزش آورده بود. 
ا با من تماس گرفته بود و تنها رییس هتل خودش شخص
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ی که اهمیت داشت این بود که اسامه و حنیسه ازش  ن چی 
 خیی نداشتند. 

 

ن رو کنار عادل تجسم کنم و دستم مشت  طبییع بود الی 
 بشه! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آورد و خواست خدا بود که به رسیدم دووم نیماگر نیم
موقع برسم. انگار خدا این دخیی رو خییل دوست داشت که 
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ِ برای ن
اگهاین فکر برگشت به ایران به شم زد و دلنگراین

 عادل راه نجات جونش شد. 

 چند تقه به در خورد و صدای بهجت رو شنیدم. 

 

 قند آوردم. آقا؟! آب-

 

ی کم  ن دستم رو پس کشیدم و صاف ایستادم. از اخمم چی 
 نکردم و گفتم: 

 

 بیا تو... -

 

بودم از نظر  وارد اتاق شد و من رو که کنار تخت ایستاده 
 گذروند و با کیم تاخی  پیش اومد. 

 

 حالش خوبه آقا؟! -

 

 دکیی نیستم. -
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ی تخت نشست. موهای طالیی حرقن نزد و خودش لبه
ن  به به صورتش زد تا شاید الی  رنگش رو کنار زد و چند ضن

 به هوش بیاد. 

 

 الزمه به دکیی زنگ بزنم؟! -

 

شیی آورد. بی معنا به لببه سمتم ش چرخوند و یه لبخند یی 
 اخم کردم. 

 

ی نیست! ده، نه... حتما از شما ترسی- ن  چی 

 

ِ بیهوش انداختم و صیی 
ن پوزخند زدم و نگاه آخر رو به الی 

 نکردم. 

ون زدن از اتاق گفتم:  ن بی   حی 
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ه، بوی گند کل ب- ه هوش اومد مجبورش کن دوش بگی 
 عمارت رو برداشته! 

 

ون آوردم و شماره و لمس کردم. ی ساجدی ر تلفنم رو بی 
ها شازیر شدم همزمان که تماس درحال برقراری بود از پله

ن بود و و وارد محوطه ی عمارت شدم. هاتف کنار ماشی 
 داشت. داشت آخرین پاکت خرید رو از صندوق عقب بریم

 تماس که برقرار شد، صدای ساجدی رو از دور شنیدم. 

 

ن شر  د و اگر حاال و در چنی  ن اییط، داشت با بیمار حرف می 
داد یعبن برای من ی مشاوره جوابم رو یموسط یه جلسه

ام زیادی قائل بود.   احیی

 

متوجه شدم که شش شلوغ بود پس خودم قطع کردم و به 
ی خرید از دستش افتاد و دوباره هاتف زل زدم. بسته

 بلندش کرد. 
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طویل نکشید که مقابلم ایستاد و نگاهش رو به ساختمون 
 شنیدم. صدای کالغ و پارس سگ یمعمارت داد. از دور 

 

 حال خانوم خوبه؟! -

 

 اطالغ ندارم! -

 

ن حرفش تردید شی تکون داد و نزدیک تر شد. برای گفیی
تر از اون بودم که صیی کنم تا قفل حوصلهداشت و من یی 

 زبون هاتف باز بشه! 
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 ن نداری برگرد ش کارت هاتف! اگر حرقن داری بز -

 

 یم خودش رو گرفت. چشیم گفت و تصم

 

 کنیم؟!   باید با این دخیی بچه چیکار -

 

بچه همه های اعصابم رو تحریک کرد. ی رگلفظ دخیی
تاری    خ تولدش تو اون شناسنامه زیادی دقیق بود. بیست 
سال سن داشت ویل چهره و اندامش از یه دخیی پونزده 

د. قرار بود عروس بشه و حاال هم ساله هم نابالغ ن تر می 
 د. عروس بو 

 

- ...  برای فرداشب بلیط بگی 
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ی خرید رو جابجا کرد. باد شد لرز به تنم انداخت و بسته
 نیم نگایه به آسمون نیمه ابری انداختم. 

 

م؟! -  چندتا بلیط بگی 

 

 کیم فکر کردم ویل مکثم زیاد طوالین نبود. 

 

 دوتا... -

 

 من قراره بمونم؟! -

 

ف من رو ابروهام به جنگ هم افتاد. هاتف محال بود حر 
ن افکار من  متوجه نشه و این سوال فقط برای به هم ریخیی

خواست حضور اون دخیی رو بهم یادآوری کنه و من بود. یم
 خودم رو لعنت کردم. 
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خوام اما آقا عاض، موندِن این دخیی اینجا ذرت یممع-
 خطرناکه! 

 

ن لب های کلفتش پرسشگر براندازش کردم و هاتف باز بی 
ی رنگ و  فاصله انداخت و  پیش اومد. موهای خاکسیی

هکم ن ش یه ترکیب عجیب و غریب پشتش روی پوست سیی
داشت ویل من بهش عادت کرده بودم چون از وقبی که به 
خاطر داشتم این مرد همیشه همراهم بود. از نوجووین و 

 ...  جووین

 

 منظورت چیه؟! -

 

ی شیخ نجیب تو ا کم دشمن ندارید آقا... خانوادهاینج-
خصوصا  موقعیت سخبی دارن. فراموشتون شده؟! ایران 
 شما... 

 

 تلفنم رو در جیب داخیل کتم گذاشتم. 
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را اون دخیی رو به نکاح خودتون درآوردین؟! اگر یک نفر چ-
ها متوجه بشن شما با یه دخیی ی شیخ نجیباز خانواده

 ایراین ازدواج کردید برای شما خییل بد میشه! 

 

ی رو به رخم بکشه که خودم من نیازی نداشتم تا هاتف  ن چی 
 برد... امه بوی یمدونستم. اگر اسای یمبهیی از هرکس دیگه

 

خواست بهش فکر کنم چون این چند روز حبی دلم نیم
اونقدر تحت فشار بودم و خوِد حضور اون دخیی اونقدر 
روی روانم اثر داشت که جا برای هیچ هشداری نداشته 

 باشم. 

 

د، تکلیف چیه آقا نه اینکه با ما بیانه میشه اینجا بمونه -
 عاض؟! 
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ای فکر کردم که عادل فکم رو به هم ساییدم و به لحظه
گرفت و من خشمم فارغ از اون حجم دارو مقابلم قرار یم

کوبیدم. من رو به چه کاری وادار  رو با مشت تو صورتش یم
 کرده بود؟! 

 

 با دکیی صحبت کردین؟! -

 

ز اینکه این خیی اه بود. هاتف باید قبل ی مشاور تو جلسه-
درز پیدا کنه یه کاری کنم. اگر من اون دخیی رو عقد 

های روزنامهکردم، االن شتینیم  ها بودم. یی خیی
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چرخید و من خوب هاتف رو هاش یمیه سوال تو چشم
داشت. برای من شناختم. این حرف رو تو دلش نگه نیمیم

ام زیادی قائل بود اما  پرده بیان حرفش رو رک و یی احیی
 کرد. یم

 

 دین؟! چرا اون تکه لباس رو مخقن کر -

 

ن بود و یادآوریش اعصابم  منظورش به همون لباس زیر الی 
رو به هم ریخت. پنجه الی موهام فرو بردم و پشت بهش 

 ایستادم. 

 

ی داشتیم تا از گر اون رو پیدا نیما - کردن، توان بیشیی
 حقتون دفاع کنیم آقا... 

 

ن حماقبی  اون لحظه خودم هم نیم دونستم که چرا چنی 
 کردم؟! 

خواستم اون یسر  رو از جلوی دید عادل دور کنم و فقط یم
از زیرنظر بهجت در رفته بود. شورت اون دخیی تو حموم 
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خواستم به روی عادل جا مونده بود و مِن احمق فقط نیم
 ! ن  عادل بیارم که چه غلیط کرده بود. همی 

 

ی عادل پای من های خورده و نخوردهکاسه کوزهی  اما همه
 نوشته شد و حاال راه به جایی نداشتم. 

 

 شاید تا شب برنگردم. -

 

ن پیش رفتم ویل صدای هاتف رو شنیدم که  به سمت ماشی 
د تا به گوش من برسه.  ن  بلند حرف می 

 

م؟! -  چندتا بلیط بگی 

 

ن رو به خانوادهباید فکر یم  بود الی 
ش کردم. شاید بهیی

ش کاقن بود تا برگردونم. شاید فقط اسم من تو شناسنامه
ن رگ ورم کرده ی گردنشون بخوابه و دیگه ش راهم سیی

 نشن... 
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ی که تو شم یم ن چرخید، ادب کردن اون دخیی حاال تنها چی 
 بود. 

 

دیگه ظرافت تنش و معصومیت چهره و اون مظلومیت 
د ون من رو تو بای اهمیت نداشت چنگاهش برام ذره

 ای انداخته بود. مخمصه
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پشت فرمون نشستم و زیر سنگیبن نگاه هاتف استارت زدم. 
دم.  ن  باید با دکیی حرف می 

 فرمون رو چرخ دادم و دور حوض وسط چرخیدم. 

تا وقبی از دید هاتف دور بشم سنگیبن نگاهش رو حس 
ون یم دم و قبل از اینکه از خونه بی  کردم. ریموت رو فرسر

ن رو دقیقا روبروی در ورودی دیدم. بزنم، د ِ الی   ایی

 

 کرد؟! اون اینجا چیکار یم

ن نگاهمون تیغ های برنده داشت و هردوی ما از همی 
مسافت هم قصد تکه پاره کردن همدیگه رو داشتیم و نه 
ن این پیوند نگاه رو نداشتیم.   من و نه اون مرد، قصد شکسیی

 

ضور یه ی حچشم چرخوندم و با دیدن ماشینش و سایه
 ی اون زن بردم. زن، یی به مهر و عطوفت مادرانه

ن بود و من شک نداشتم.   مادر الی 
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داییش هر دو دستش رو در جیبش فرو برد و کتش به عقب  
به زد و دستم  ی فرضن ضن ن کشیده شد. با نوک کفش به چی 

کردم تا داد و هوار روی فرمون مشت شد. خییل تالش یم
یی در و پیکر و تو شهر مزخرقن ی نکنم و باز تو این محله

دونستم مثل تهران، رسوایی به بار نیارم چون من خوب یم
 رحم بود. این تهراِن گندیده چقدر یی 

 

به خوب این مردم رو یم  ن ها ضن شناختم و جوری از همی 
 خورده بودم که هنوز هم توان قد راست کردن نداشتم. 

ی ز آینهبا دست بهم عالمت داد و خواست پیاده بشم. ا
 جلو به پشت شم نیم نگایه انداختم و هاتف رو ندیدم. 

 

ون فرستادم و پیاده شدم. یک گام جلو  نفسم رو شل بی 
اومد و درست پشت چهارچوب در ایستاد و منتظر موند تا 

 ی بینمون رو کم کنم. من فاصله

 

قصد ورود به این محوطه رو نداشت و من جلو رفتم. با 
دم و به صورت شخ از شدت شماش یک میی فاصله ایستا
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زل زدم. بیبن و گوش و گردنش شد و کرخت بود و من از 
دادم که مدت زیادی تغیی  رنگ پوست تنش تشخیص یم

 کشید رو برای اومدنم انتظار یم

 گشتم. ای که به عمارت بر احتماال از همون لحظه

 

؟! - ی جا گذاشبی ن  چی 

 

خط قرمز وارد  حرفم عصبیش کرد و قید همه چی رو زد و 
نشدن به ملک شخیص شیخ نجیب ها رو زیر پا گذاشت و 
سمتم هجوم آورد اما قبل از اینکه دستش به تن و بدنم 
برخورد کنه، انگشت تهدیدم رو باال آوردم و با خشم و 

 شمرده شمرده لب زدم: 

 

گه جرات داری یه قدم دیگه بردار تا نشونت بدم اینجا ا -
 و الت بازی نداره! تو پا تو ملک هیچ جایی برای عربده کیسر 

 من گذاشبی پس حدت رو بدون. 
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حرض براندازم کرد و من قطرات درشت عرق رو دیدم که 
وع به جوشیدن کرد. به وضوح برق  از وسط فرق شش شر

د.  ن  می 

 

کر کردی من بیدی ام که به این بادها بلرزم؟! به ش و ف-
ی با خواهرزاده قیافه و تیپ و هیکل و مال و منالت ببازم؟! 

ف حروم لقمه؟! من چیکار کردی یی   شر

 

احتماال حاال که تنها بودم و هیچ مامور قانوین حد و 
د نیم ن کرد، خیال وایه داشت که از حدودش رو بهش گوشر

 پس من برمیومد اما زیه خیال باطل! 

 همه ی خون تنش تو صورتش جمع شد و عربده زد: 

 

وجود؟! ها؟! چه بالیی ی منو چیکارش کردی یی خواهرزاده-
 شش آوردی؟! 

 

 دستش رو پس زدم و سیع کردم مثل خودش هوار نکشم. 
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این نبود دخیی فراریتون رو به ریش ییک  مگه هدف-
 ببندین؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی خودش ای مکث کرد و انگار هنوز به شنیدهبرای ثانیه
شک داشت که فقط نگام کرد اما درآخر عنان از کف داد و 

 د و همزمان فریادش رو به گوش فلک رسوند. سمتم اوم
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؟! تو مگه اون شب خودت خواهرزادهچی -
ی

ی  داری مییک
ن دیدن. توی  منو نرسوندی؟! ماشینت رو تو دوربی 

 حرومزاده... 

 

ن یقه ن قبل از گرفیی هنش رو از روی سینه بی  ی کتم، پی 
 مشتم مچاله کردم و دقیقا تو چشماش زل زدم. 

 

رفایی که حرو روی شت میذاری و بار آخرت باشه صدات -
به صحتش باور نداری به زبون میاری، اگه میبیبن من اون 
ی کنم   فراری رو عقد کردم خواستم از رسوایی جلوگی 

دخیی
ت رو علم کبن و ویل اگه تو دوست داری آبروی خواهرزاده

، به خودم بگو... من خوب بلدم  تو کوچه بچرخوین
 ط اراده کن! چجوری کارت رو راحت کنم. فق

 

ش مدام باز و بسته های بیبن بارید و پرهاز نگاهش خون یم
 میشد و نفس داغ و پر از التهایش رو تو صورتم فوت کرد. 
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ی تو االن زن منه... یگه بهت هشدار نمیدم، خواهرزادهد-
توین از همون رایه که اومدی اگه کاری داری بگو، نداری یم

 برگردی! 

 

م کرد و به عقب هولم داد. به میل و هه بلندباالیی نثار 
ی خودم عقب رفتم و کتم رو مرتب کردم. طلبکار و اراده

عصبی ایستاد و به پشت شم نیم نگایه انداخت و با همون 
 لحن مزخرف و اعصاب خورد کن گفت: 

 

ن پدر اون دخیی نیستم ویل داییشم و حق و حقوق دارم. م-
، اشک به شیخ نجیب، قسم میخورم بالیی شش بیاد 

 چشمش بیاد... 

 

ش رو تموم کنه و بلندتر از حد معمول و اجازه ندادم جمله
ن حرفش پریدم.   با طعنه بی 
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ش گذشت، حق و حقوقش رو به من پ- درش وقبی از دخیی
؟! ها؟! اون وقبی که باید از واگذار کرد. تو چیکار یم کبن
 ! کردی چرا کنار کشیدی؟حق و حقوقش دفاع یم

 

ی ن گفت که نشنیدم. دسبی به صورت ملتهبش    زیرلبی چی 
کشید و باز یه گام جلو اومد. اینبار سیع داشت اوج خشم 
ن زودی  و نفرتش رو شکوب کنه و چه خوب که به همی 

 ن چطور رفتار کنه. فهمید باید دربرابر میم

 

ن رو ببینم، نیمب- ن االن اید الی  خوام باهات بحث کنم. همی 
ن رو برام بیار!   الی 

 

 دونستم جنس فروخته شده پس داده میشه! نیم-
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های کلفت  با این حرفم برآشفته شد و باز نعره کشید. رگ
گردنش رو دیدم اما برای مردی که گوشت لذیذش الی 
ین تصمییم بود که  دندونام بود، سکوت و خودداری بهیی

گرفت و اونقدر هوشیاری داشت که دست از پا خطا باید یم
 نکنه. 

 

دهنت رو بفهم، من از قد و هیکلت و مال و اموالت  حرف-
دونم پشتت گرمه که به هیچ تریس ندارم. حبی از اینکه یم

کبن هم دو سه ساعت نکشیده االن داری قلدری یم
 م رو ببینم. ترسم. باید خواهرزادهنیم
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ش از ترس تجاوز بیهوش شده بود و مطمئنا اگر خواهرزاده
رو کردن این دایی سینه چاک ی روبهخواستم هم تواین برایم

 ی لعنتیش نداشتم. و خواهرزاده

 

ی تو شم یم ن چرخید تا با نشون دادن ضعف و یه چی 
بیهوشیش خون به دل مادری کنم که ندیده و نشناخته 

ای از جونش رو تو دادگاه عدل ایران، به دست جالدش تکه
د اما حاال یم ی فکری دسیی اشتم   وقتش نبود. اونقدر درگی 

 رسید. که به لج و لجبازی با این قوم نیم

 

ی که ازش حرف یمز خونها- ون... دخیی ، ی من برو بی  زین
زن منه و اختیار تام دارم که نخوام با هیچکدوم از 

 ش درارتباط باشه! خانواده

 

ن  تر از قبل، به حرف ش به سمت آسمون گرفت و خشمگی 
 اومد. 
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مش اشکه یه چشمش وجدان، مادر بدبختش یه چشد یی -
ی از انسانیت حالیته؟! جلوی این زن نیم ن تونم خون... چی 

ش یقه ن رو بیاری، بذار دخیی ت رو بچسبم و وادارت کنم الی 
 رو ببینه حساب ما جداست. 

 

ی بینمون رو کم کردم. پوزخند زدم و اینبار من فاصله
ن کردن مادر  ن فی  ن و فی  صدای باز و بسته شدن در ماشی 

ن رو ش  نیدم و درست مقابل داییش ایستادم. الی 

 

ی این جماعت رو اسمش رو، رسمش رو، پیشینه و گذشته
ی که اهمیت داشت این بود که نیم ن دونستم و حاال تنها چی 

ِ احمق، بدجور به پایه و اساِس  اون دخیی نازک نارنجی
زندگیم لطمه وارد کرده بود و دودش فقط تو چشم خودش 

 کرد. م کور یمرفت و داشت من رو هنیم

 از یک ثانیه بعد خودم هم خیی نداشتم. 

 

ش رو ببینه، من و تو اینجا یمبذ- مونیم و حرف ار دخیی
 زنیم. یم
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خوندم که هدفش حرف زدن نبود. هاش یماز چشم
ی جنگ خواست دوباره داد و فریاد کنه و احتماال شیوهیم

ن بود!   تو ایران همی 

... فریاد و عربده  و رسوایی
 کیسر

 

 فت و برگشت، فقط بیست دقیقه! با احتساب مسی  ر -
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ن رو شنیدم و طویل  صدای ساییده شدِن کف کفش مادر الی 
هاش باال  نکشید که پشت برادرش ایستاد و صدای گریه

گرفت. قبل از اینکه حرقن به زبون بیاره، مرد مقابلم چرخید 
ن و زیر بازوی زن رو گرفت و من نگاه وحشت زده و غم گی 

 و پریشونش رو روی اجزای وجودیم دیدم. 

 

- . ن ن رو ببی   برو و الی 

 

ای رنگ و کوچیک دستش، گویای خییل خوِد چمدوِن قهوه
ها بود و فقط برای ثانیه ن ن سوخت. چی  ای دلم به حاِل الی 

مادرش نیومده بودتا اون رو ببینه بلکه اومده بودتا آخرین 
ش ر وسایل و تکه ی ارباِب و تو خونههای باقیمونده از دخیی

 جدیدش پرت کنه. 

 

 

 تونم ببینمش؟! یم-
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های بارونیش نگاهم رو از چمدون بدرنگ گرفتم و به چشم
 زل زدم. 

 دست خودم نبود اما با نیش و کنایه گفتم: 

 

 کل وسایلشه؟! -

 

هاش به عرش رسید مادرش دقیقا متوجه حرفم شد که گریه
شتم چون فکر و دلم نرم نشد. اگر قصِد اجازه دادن دا

ش لرزیده بود و حاال... یم  کردم این زن دلش برای دخیی

کرد لنِگ چهارتا تکه لباس و کتاب و وسیله بود؟! خیال یم
ن رو نیم  شناختم اما... من الی 

ی یه شیخ نجیب غرورم رو زیر اسم لعنتیش تو شناسنامه
ن فکر یمپا له یم کرد. قرار کرد که این زن اینجوری درمورد الی 

ی من لخت بچرخه. اخمام درهم شد و صدام نبود تو خونه
 رو باال بردم. 

 

ون. - ن االن..  پشیمون شدم، برید بی   . همی 
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جلو رفتم ویل هردو همچنان پابرجا ایستاده بودند و  
 شد. های لعنبی زن قطع نیمگریه

 

 ید بذاری... ما باهم حرف زدیم، شیخ با-

 

طلبکار اعصابم برای من بایدی وجود نداشت و این لحن 
ریخت. مشت گره کردم و کنار رونم نگه داشتم. رو به هم یم

ن دفاع یم چرا باید جلوی کردم؟! من چرا باید از الی 
 گرفتم؟! دیدارشون رو یم

 

ن ح- رف من حرفه مگر اینکه خیال کنم داره به من توهی 
میشه! با یه چمدون رخت و لباس اومدی خیال کردی 

ت تو خونه  چرخه؟! ت یمی من لخدخیی

 

تحکم صدام دهن مادرش رو بست و داییش با صوریی شخ 
شده سمتم اومد و یه گام از خواهرش فاصله گرفت. سیع 
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داشت صداش به گوش اون زن نرسه تا بیش از این اشک 
 نریزه. 

 

یهموسایل - ن ست! بذار همدیگه ورد نیازشه، فکر کن جهی 
 رو... 

 

ما حس و حایل نتونستم از این جمالت مزخرف نخندم ا
 از پوزخند  

ی
برای خندیدن نداشتم فقط لبم به طرح کمرنیک

 های سیاهش لب زدم. کج شد و رو به چشم

 

، به عنوان یه عروس فراری دقیقا م- ن ن ترجیح میدم الی 
ی من بچرخه که الیقشه... لخت و همونجوری تو خونه

 عور! 

 

مکث تا کنار صورتم باال اومد و جیغ زن باال  مشتش یی 
 فت و خودش جرات فرود آوردن مشتش رو پیدا نکرد. گر 

لرزید و صداش از خشم دورگه درست مقابل صورتم یم
 شده بود. 
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، نذار از هسبی م- راقب حرف زدنت باش مردک اجنبی
، بفهم ساقطتت کنم. بفهم داری درباره ین ن ی گ حرف می 

 اگه االن زیر خروارها خاک نیسبی چون... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خورد. تو تمام زندگیم به این این بیشیی گره نیمهام از ابرو 
خواستم اوج خشمم رو به اندازه عصبی نشده بودم و نیم

دادم برای ناموس رگ جلو بده رخ این مرد بکشم که حق یم
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و داد و هوار کنه اما صیی و تحمل من هم حدی داشت و از 
 اون حد گذشته بود. 

 

؟! -  چون چی

 

ن با مظلومال اله اال هللا گفت و باز  نمایی به گریه مادر الی 
شد ای خایل نیمهاش ثانیهی چشمافتاد و جلو اومد. کاسه

اما اون چمدون لعنبی دقیقا روی اعصابم خط بطالن 
 کشید. یم

 

ر مادر بودن زیاد هم سخت نبوده که تو یه چمدون جا انگا-
 شده! 

 

نیسبی بفهیم، مادر نیسبی درک کبن که چه  تو مادر -
م رو ببینم. امحایل  ... بذار دخیی
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اسم مادر من رو به یاد اون زین مینداخت که من رو به 
ه به چشم های چنگ و دندون گرفته بود. جلو رفتم و خی 

 بارونیش ثابت موندم. 

نمیخواستم بدونم ممکن بود بعد از حرفم به چه دردی 
 برسه اما لب زدم: 

 

 مادر نیستم اما مادر دارم. -

 

های ثابت و بدون شت و با چشمدست روی دهنش گذا
حالت بودم هرچند تو صدام خشم و  پلک زدن بارید. من یی 
د و نیم ن  خواستم استهزای صدام رو مخقن کنم. کینه موج می 

 

 کنم... خواهش یم-

 

حرفش با ترکیدن بغضش تو نطفه خفه شد و چمدون از 
 دستش افتاد. 
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مراه با ه تر پیش اومد و داییش نفس تازه کرد و مثال منطقی 
ون فرستادن هوای درون کالبدش گفت:   بی 

 

ی؟! اگه زِن تو شده ویل لوی دیدار مادر و دخیی رو یمج- گی 
 ی باباشه... هنوزم دخیی خونه

 

با تمسخر نیم نگایه به اطراف انداختم و باز سمتش چشم 
 چرخوندم. 

 

شه االن کجاست که با یه چمدون ب- ابایی که زن من دخیی
؟! هلباس اومدی بدرق  ش کبن

 

اینبار به جای مرد، مادرش به حرف اومد و وقبی درست 
ن ببینم. موهای  مقابلم ایستاد تونستم شباهتش رو با الی 

داد و شچن ش از زیر روشی رخ نشون یمرنگ شده و طالیی 
ن بود درست  ی شبیه به وحشت الی  ن پوست صورتش چی 

 طلبید. همون زماین که زیر عادل بود و کمک یم
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ی کتم رو گرفت و با دهنم رو فرو دادم و زن گوشهبزاق 
ع به حرف اومد.   ترصن

 

ن دخ- خوام یی منم هست، باباش نخواد اما من یمالی 
 ببینمش. 

 

دادم من با کیس ش جنگ نداشتم اما به هیچکس اجازه نیم
ی من آبروریزی راه بندازه و به مادر کیس که ممکن تو خونه

 ی ورود بدم. ه اجازهبود تحت فشار اسیم از عادل بیی 

ن بیهوش بود و معلوم نبود این زن با دیدنش به چه حایل  الی 
 برسه! 
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ن آوردم.   خودم رو کنار کشیدم و تن صدام رو پایی 

 

ت پا تو قبی باید حمایت یمو - کردی نبودی و االن دخیی
ی ها گذاشته، پس گرفتنش از عهدهی شیخ نجیبخونه

ون... خدا هم برنمیاد! برید   بی 

 

دونستم که این زن و مرد دونم چرا این رو گفتم ویل یمنیم
ن بود.   لیاقتشون همی 

ن رو از من نجات یم ی دادند و من طعمهتو دادگاه باید الی 
 دادم. نیم ی دریدن رو به صاحبش پسآماده

 

... خواهش یم-
ی

م اومده و نمییک  کنم، نکنه بالیی ش دخیی
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ین موضوع فکر نکرده بود که باز انگار داییش تا حاال به ا
 صداش رو روی شش گذاشت. 

 

 ناموس؟! ی من کجاست یی خواهرزاده-

 

ا رو تحمل نکردم. یقه ی جلو اومد و من اینبار این ناشن
مرتبش رو گرفتم و باال کشیدم. قدش کوتاه بود و باید برای 

 آورد. هام شش رو باال یمنگاه کردن تو چشم

 

شیخ نجیب  مرده باشه هم به عنوان یهحبی اگر اون دخیی -
ون. خیال کنید  دفن میشه پس راهت رو بکش و برو بی 

تون شب عرویس مرد.   دخیی

 

شد و اعصابم به شدت ای قطع نیمصدای شیون زن لحظه
متشنج یود. یهو از پشت ش صدای هاتف رو شنیدم و 

 سمتش چرخیدم. نفهمیدم چطور اما با داد گفتم: 
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 کن هاتف! اینا رو مرخص  -

 

و چشم بلند باالی هاتف رو شنیدم. سمتمون اومد و یه نیم 
نگاه بهم انداخت که معناش رو خوب فهمیدم. یه جور 

 دلهره و تشویش... 

 

م! -  جایی نمی 
ن  من بدون دیدن الی 

 

و من به خیال خامش پوزخند زدم. این زن مادر نبود که اگر 
ن االن رو تخت من تو بیهویسر دست و پا  د.  بود الی  ن  نمی 

ی کردم و خونم به نقطههنوز شمای تنش رو حس یم
 رسید. تبخی  یم

کردم؟! م باید چیکار یمبا ورود اسم یه دخیی تو شناسنامه
 فهمید... آخ اگر عادل یم

 

دونستم که اصل حرف دکیی ساجدی چی خودم خوب یم
 بود؟! 
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ون کشیده بودم حرف زدن درباره ی که زیر عادل بی  ی دخیی
ش از لفظ "زنم" استفاده  داشتم جلوی خانوادهو حاال 

 کردم. یم

 

پشت فرمون نشستم و دیدم که هاتف سیع داشت هردو 
ون کنه و من با تحکم لب زدم:   رو از خونه بی 

 

خوام ون چمدون هم رد کن بره، دیگه این اطراف نیما-
ن رو یم فرستم جایی که تو ببینمتون هرچند... امروز فردا الی 

 ش رو نبینید! دیگه قیافهخواب هم 

 

گفتم و صیی نکردم. استارت زدم و از عمارت خارج شدم. 
ون کردن وظیفه  ی هاتف بود. ون دونفر برعهدهای بی 

 

یه نخ سیگار روشن کردم و شیشه رو چند سانبی میی باز  
گذاشتم و از الی همون خط باریک، باد شد به داخل 

 هجوم آورد و پیشونیم رو خنک کرد. 
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شد تا م ناخوش بود و تارییک اطراف مزید برعلت یمحال
فیکون  خودم رو لعنت کنم. یه دخیی بچه زندگیم رو کن

 کرده بود. 

دونستم. وسط گفتم نیمها چی یماینکه باید به شیخ نجیب
دم و احساس یم ن ن یه مرداب بزرگ دست و پا می  کردم الی 

سازش باالی شم ایستاده بود و از اینکه تو منجالب دست
 برد. شدم، نهایت لذت رو یمغرق یم
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ن باز شد و چند ثانیه   به سیگارم زدم که در ماشی 
پک عمیقی

ون و گرمای تِن دکیی باهم به داخل نفوذ   بعد، شمای بی 
 کرد. 

ن هنوز به واسطه ن تو شما و تحرکش برای نشسیی ی راه رفیی
 نفسش کشدار بود که گفت: 

 

 نتظرت بودم. سالم، خییل وقت پیش م-

 

روم گرفتم و سمتش نگاهم رو از خیابون پرتردد روبه
 چرخیدم. 

 

 م... باید االن کویت باشم اما اینجام! باالخره اومد-

 

ن پاهاش قرار داد. خندهتک ای کرد و کیف چرمش رو پایی 
ونش آورد و با دو انگشت یه کاله لبه دار شش بود که بی 

 های کاله را صاف کرد. لبه
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ی، االن جلسه مشاوره یماگه - خوای باید از قبل نوبت بگی 
تونم به عنوان دوست کنارت از وقت کاری گذشته فقط یم

ت!   باشم نه دکیی

 

پوزخندم رو روی لبم کشتم و باز به سیگار پک زدم و کم کم 
ن داشت از دود غلیظش کدر میشد.   ماشی 

 

! قبول نیم- ن  کین

 

! از اول یم-  دونسبی

 

نبود با جزییات حرف بزنم تا معنای  چقدر خوب که الزم
ی ی کوتاه نتیجهآخرین فکرم رو به زبون بیارم. اون جمله

ها هیچ زمان با دوازده ساعت خودخوری بود. شیخ نجیب
کردند. هرچند من هم دلییل برای این ازدواج موافقت نیم

 فاش کردنش نداشتم ویل عادل... 

 کردم؟! باید با عادل چیکار یم
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عادل جوری هست که اون شب رو از خاطرش  داروهای-
ه؟!   بیی

 

دونم خت... اگه فردای اون روز به خاطر داشته بعید یمس-
 فراموش کنه! 

 

ن و با جزییات یادش بود. با همه ی احساسات ننگی 
 مخربش! 

 دست روی رونم گذاشتم و پوف کشیدم. 

 

 گی  کردم. -

 

؟! تو دقیقا کجا؟! ت- ن حایل  و ازدواجت؟! تو موندن و رفیی
 ت. کردن به عادل یا فاش کردن ازدواجت برای خانواده
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چکید و من کل جمالتش درد داشت. از همش خون یم
 خواستم هیچ فکری کنم. نیم

کردم که االن فقط داشتم به موقعیت خودم فکر یم
چطوری به کثافت کشیده شده بود. یه دخیی زندگیم رو زیر 

چرخید و به ریش من و رو کرده بود و حاال تو عمارِت من یم
 خندید. یم

 

... همش! -  دونم باید چیکار کنم؟! یمنهمش دکیی

 

ن و سیگار  ب- ن نشسیی اید میومدی مطب، اینجوری تو ماشی 
 بره. کشیدن کاری از پیش نیم

 

؟! من یه جواب یمد - ی نصیحت خوام و االن حوصلهکیی
 شنیدن ندارم. 

 

ون  ابرو باال داد و عصبی سیگار رو از الی شیشه به بی 
 . ی دود رو پوف کردمانداختم و آخرین بازمونده
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 به مادرت بگو که ازدواج کردی. -

 

 ای داشت. چه دل خجسته

 

 خودم جونش رو تو خطر بندازم؟! -

 

 ای نداری، باید یه نفر این ازدواج رو بدونه! ویل چاره-

 

مشتم رو جلوی دهنم نگه داشتم و به این فکر کردم که 
دادم حبی اون دخیی دار میشد. ترجیح یمهیچکس نباید خیی 

م اما حرف  شکافت. های هاتف مغزم رو یمرو با خودم نیی

 

ن رو یه مدت پیش خودت نگه-  دار!  الی 
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انگار متوجه حرفم نشد که هیچ واکنیسر نشون نداد. 
سمتش چرخیدم و بهت نگاهش باعث تعجبم شد. هیچ 

 حرف نامتعارقن به زبون نیاورده بودم. 

 

م خونه؟! من همینجوری هم زیر یه د- خیی جوون رو بیی
ن مهینم! ذره  بی 
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م کویت؟! پ- م و بیی اصال من  س باید دستش رو بگی 
 ست. دونم اون دخیی کیه و چیکارهنیم

 

ن خودت به میل و ارادهو- ی یل با همون اطالعات ناچی 
 !  خودت خواسبی که عقدش کبن

 

 م کرد. این حرف حسایی برآشفته

 

 من فقط خواستم گندی که عادل زده بود رو جمع کنم. -

 

 پس جمع کن. -

 

م از هجوم اون حجم کالفه نفسم رو حبس کردم و سینه
 به موهام 

ی
ن به سوزش افتاد و پلکم رو بستم. چنیک ر اکسی 

ون دادم. یم خواستم تپش قلب زدم و نفسم رو آهسته بی 
و و نفسم رو باهم هماهنگ کنم و این حرص و خشم رو ت
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خودم بکشم. چندان موفق نبودم اما با خونرسدی نگاش 
 کردم. 

 

مش.  تونم با خودمنیم-  بیی

 

 اینجا جای امن شاغ داری؟! -

 

ه، اومده بود تا آخرین  ن رو بیی مادرش نیومده بود تا الی 
 از کنه... های وجودش رو از شش ببازمونده

 اومده بود تا ادای مادرهای نگران رو دربیاره... 

 به شدت متشنج بود و حالم ناخوش!  اعصابم

 

ش خونهیه مدت به عنوان ی-  ی خودت! ه بیمار بیی

 

به زد و لکه ی با کف دست چند مرتبه به رونش ضن
 که نیم

ی
 دونستم از چی بود، با ناخن پاک کرد. سفیدرنیک
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و ایران خونه زیاد داری، بفرستش اونجا... موندنش تو ت-
 صال عاقالنه نیست. مجرد ای من و با وجود دو تا پرس خونه

 

ن امروز ت- نها؟! باید یه نفر مراقبش باشه که گند نزنه، همی 
ی از منبه خاطر یه فاصله  ، بیهوش شد! ی نیم میی

 

های  جوری به سمتم چرخید که صدای ترق ترق استخون
 گردنش رو شنیدم. 

 

؟! بیهوش شد؟! -  تو چی گفبی

 

زل زدم. یه  بزاق بدطعم دهنم رو قورت دادم و به خیابون
ن با چند میی فاصله پارک شده بود و چراغش مدام  ماشی 
د و یه پرس بچه ازش پیاده شد. مادرش داشت   ن چشمک می 

 کرد. کالهش رو روی گوشش مرتب یم

 

 عاض؟! باهاش چیکار کردی؟! -
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 یکم عصبی بودم. -

 

تر  کمرش رو به در تکیه داد و هیجان صداش حالم رو خراب
 کرد. 

 

 ! چیکار کردی؟-

 

، دکیی ساجدی... من فقط ب- ین ن ا عادل حرف نمی 
.  خواستم بدونمیم ن  تو اون خراب شده چی به ریشم بسیی

 

ن پخش شد.  ن ماشی   صداش باال رفت و تو کابی 

 

ن با اون دخیی  و - به خاطر اینکه بفهیم چی به ریشت بسیی
 چیکار کردی؟! 
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ی لبم به صورت اخم کردم و با یه پوزخند گوشه
 ل زدم. ش ز برافروخته

 

ی رو عقد اجباری کردم که وقعیت منو یمم- فهیم؟! دخیی
 دونم بکارت داره یا نه... حبی نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خندید... بلند و کشدار و اونقدر این حرکت رو ادامه داد که 
 به شفه افتاد. 
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ن خندیدن گفت:   بی 

 

گو که برای یه مرد تو قرن بیست و یک مهمه که زنش ن-
 بکارت داره یا نه! 

 

دکیی بود، تخصص داشت و روزی هزارنفر مراجعه کننده 
 گذروند. رو از ش یم

دونست این مسئله روی من هیچ شناخبی نداشت و نیم
ی که دخیی چقدر برای من مهم بود. نیم دونست و اون دخیی

بست و زن بودنش برام مجهول بود و جوری به ریشم یم
ه بودم و رخت انگار با سالم و صلوات به عقد نکاحم درآورد

 عروسش هنوز تنش بود. 

ونش   ِ دیگه بشه و از زیر عادل بی 
قرار بود زن یه عوضن

ش  اسمش تو کشیده بودم و حاال با داشته و نداشته
 ی من سیاه بود! شناسنامه

 

ون فرستادم و با یه اخم غلیظ تو  نفسم رو پوف مانند بی 
 صورت همچنان خندونش زل زدم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 صباین شدی؟! االن از چی اینقدر ع-

 

ل بود.  قابل کنیی  خشم صدام غی 

 

تم. مهمه، خییل مهمه حبی ینکه فکر کردی من یه یی ا- غی 
ون اومدم.   اگر فکر کبن از یه قرن پیش و از وسط جهالت بی 

 

ن ابروهاش رو گوشه ن افتاد و خط چروک بی  ی چشمش چی 
دیدم. کالهش رو روی داشبورد انداخت و خودش رو به 

رش زیر بینیم پیچید یه عطر خاص و  سمتم کشید. عط
 کمرنگ... 

 

را باید مهم باشه؟! اسما زنته و قرار نیست باهاش به چ-
 جایی بریس! 
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کرد؟! لبم کج شد و شی به داشت با خودش چه فکری یم
تاسف تکون دادم. حالم خراب بود و حبی حرف زدن با این 

 کرد. دکیی هم از حال بدم کم نیم

 

و تخت لیل نامعلوم فرار کرده، تشب عروسیش به یه د-
 عادل پیداش کردم و... 

 

ی عادل کرار مکررات نکن، وقبی هنوز خوِن روی سینهت-
دونسبی و لباس زیرش خشک نشده بود رسیدم. تو اینا رو یم

 رو تو گاوصندوقت مخقن کردی! 

 

خون تو صورتم پیچید و دمای بدنم باال رفت. یه رگ پشت  
د و حدقه ن  کرد. ی چشمام درد یمگردنم نبض می 

 

کردم صبح  خقن کردم تا چشم عادل بهش نیفته، خیال یمم-
ه... مثل همیشه!   که بیدار شه یادش می 
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یل مختصاتت اشتباه از آب دراومد و االن اون دخیی به و-
 ی توئه! میل خودت تو خونه

 

 این حقیقت پتک شد روی فرق شم... 

و دست و پای من خواسته بودم ویل نه چون عاشقش بودم 
هاش لرزیده بود. خواستم عادل رو نجات دلم برای چشم

 بدم. 

 

؟! واقعا قصد کمک به عادل رو دا-  شبی

 

 پلک بستم و دستم دور فرمون مشت شد. 

 زبونم گی  کرد و دیگه تو دهنم نچرخید! 

 

، برگرد ش خ-  ونه زندگیت! دیروقته دکیی

 

ن بود. تک  خندی زد و کیف و متوجه شد که وقت رفیی
ه ی در رو کشید اما قبل از کالهش رو برداشت. دستگی 
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ی بغل بود و پیاده شدن، همونطور که نگاهش به شیشه
 دیدم گفت: ش رو یممن تصویر منعکس شده

 

هات رو جوری ردیف کن که باور داشته بایسر ماه رنامهب-
 مونه! پشت ابر نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ن  "الی 
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ن بود و توان باز کر پلک  ون رو نداشتم. دنشهام سنگی 

حیس رو به  هنوز نیمه هوشیار بودم و بدنم از شدت یی 
ها تو شما مونده باشم ؛ یخ رفت و انگار ساعتکرخبی یم
 یخ بودم. 

 

ی هوشیاریم الی پلکم رو باز کردم و با دیدن اتاق ناآشنا همه
ن خفه از جا بلند شدم. پاهام رو تو شکمم  برگشت و با یه هی 

 تاج تخت تکیه دادم. جمع کردم و به 

 

 چراغ های اتاق روشن بود و نور فضا زیاد... 

سیع کردم موقعیت خودم رو به خاطر بیارم. یهو کل دو روز  
 گذشته مثل یه نوار ویدئویی از مقابل دیدم رد شد. 

 مهرداد... عادل... عاض! 
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ی عمرش رو با نجابت برای تک فرزند محمد زرگر که همه
بود؛ خییل گرون تموم میشد که  و آبرو و زهد ش کرده

ش تو دوروز، سه تا مرد عوض کرده باشه.   دخیی

 

تا چند شب قبل من مهرداد رو مالک تن و بدنم و افکارم 
دونستم و حاال اونقدر ازش متنفر بودم که دلم یم
 کنم.   خواست یه ساتور تو قلبش فرو یم

 

  مهرداد بود که باعث شد حاال تو این قفس طالیی چشم باز 
 خیی باشم. کنم و از زندگیم و خانوادم و وجود خودم یی 

 

هیچکس کنارم نبود... من بودم و یه اتاق بزرگ و یه تخت 
 خورد. و کیل تی  و تخته که حالم از همش به هم یم

من تو اتاق کاِر عاض از هوش رفته بودم و اون قصد 
 داشت... 

 ی لعنتیش مثلقصد داشت تنم رو چک کنه و جمله
 نه مغزم رو خورد. موریا
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دید که زیرخواب برادرش بود و حاال اسمم من رو یه هرزه یم
 کرد. ش سنگیبن یمتو شناسنامه

 

 مقرصش خودم بودم. من ترسیده بودم. 

کرد، نیم تونستم وقبی مهرداد اونجوری من رو تهدید یم
 جون پدر و مادرم رو تو خطر بندازم و بگم چی به شم آورده! 

 

 کرد؟! گ باورم یم

 

خورد. فقط شیخ نجیب! من حبی یه نفر تو شم چرخ یم
دونستم و یه شیخ نجیب کاقن اون لحظه اسمش رو هم نیم

م برآشفته بشن و به خیال اینکه با یه شیخ بود تا خانواده
م کنند و با شزنش و  شکم گنده اوقات گذروندم، تحقی 

ی بکشونند.   توپ و ترسر من رو تا کالنیی

ه بودند تا از اون مرد شکایت کنم. همون مردی  وادارم کرد
 که حکم ناچی داشت. 
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ی من رو از عادل رواین نجات داده بود و به نظرم گزینه
م و حاال...  ی بود که به اون پناه بیی  بهیی

فهمیدم که هیچکس قابل اعتماد نبود حبی عاض شیخ یم
 نجیب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عث شد بغض به گلوم چنگ انداخت و ضعف بدنیم با
م. خییل شدم بود و مدام دندونام به هم  شگیجه بگی 

 کرد. برخورد یم
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ن تخت و رو پاهام ایستادم.  از جام بلند شدم و به سخبی پایی 
 خییل شگیجه داشتم ویل خودم رو وادار کردم تا بایستم. 

 

نگاهم رو تو کل اتاق چرخ دادم و یهو چشمم به آینه افتاد. 
  و ناباورانه دست رو دهنمهام عوض شده بود لباس

ن کشیدم.   گذاشتم و هی 

 

 کاِر عاض بود؟! 

ن بشه که چی به اون یم خواست تنم رو چک کنه و مطمی 
 ریشش بسته شده بود. 

اشک از چشمام شازیر شد و از خودم حال نفرت گرفتم. 
 چقدر و تا کجا به تنم زل زده بود؟! 

 

غش  چطور تونستم مثل یه دخیی دست و پا چلفبی احمق 
 کنم و اون منو تا اتاق بیاره؟! 
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دفاع مثال قصد داشتم از خودم دربرابرش دفاع کنم و تو یی 
ن شدم و من چقدر  ترین حالت ممکن رو دستش پخش زمی 

 احمق بودم. 

 

ونه بود و  ت و شلواِر تنم زیادی دخیی موهام باز بود و یی شر
 تونست به مردهای خونه ربط داشته باشه... مطمئنا نیم

ی حدس م دم مال دخیی بهجت بود هرچند من هیچ دخیی ن ی 
 ربط داشته باشه.  تونست به بهجتندیده بودم اما یم

 

موهام رو با دست کنار زدم و با یه ترس واضح به دور تا 
 دور اتاق نگاه کردم. 

هیچ قاب عکیس نبود که بتونم حدس بزنم اینجا اتاق گ 
جنسیت بود؟! دیوارها کاغذدیواری داشت و کمد و تخت، 

ن مطالعه و یه جعبهصاحب اتاق رو نیم ی رسوند. یه می 
ن مطالعه به چشم یم  خورد. موزیکال روی می 
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من تو این خونه تنها بودم؟! فکر اینکه عاض بهم دست 
هام رو عوض کرده باشه دیوونم زده باشه و خودش لباس

 کرد. یم

ی خودم کوبیدم و فکِر اینکه به جای با مشت تو شقیقه
داد، حاال محرِم عاض بودم رمقم رو گرفت. مگه فقط مهر 

ن بله بود؟!   به خوندن اون چهارتا خط و گفیی

 

ی نه من راضن بودم نه اون؛ پس این عقد فقط جنبه
یفات داشت و حق نداشت هیچوقت بهم دست بزنه!   ترسر
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من امید داشتم که مهرداد متوجه اشتباهش بشه و از من 
 عذرخوایه کنه... 

گشتم اما امید داشتم که التماس کردنش رو بهش برنیم
 ببینم. 

 

 من روخراب کرد و هم آبروم رو برد. محال بود 
ی

هم زندگ
 ازش بگذرم. 

ن  یه قطره اشک از چشمم چکید و انگار فقط کاقن بود همی 
یه قطره اشک فروبچکه تا سد اشکام شکسته بشه. کل 

 کردم. صورتم خیس شد و من به سخبی خودم رو آروم  

 

فهیم که خییل دیره... تاوان دِل شکسته رو پس ه روزی یمی-
 دادن خییل سخته مهرداد... خییل! 
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دونستم داشتم شنید. یمانگار اینجا بود و صدام رو یم
 دیوونه میشدم. 

ون بزنم... شاید یم تونستم فرار  تصمیم گرفتم از این اتاق بی 
 کنم و از دست اون شیخ لعنبی خالص بشم. 

 

ی که بتونه ر  ن ی پیدا کنم. هرچی  ن وبروی کمد ایستادم تا یه چی 
 تنم رو گرم کنه ویل کمد خایل بود. 

پوف کشیدم و با احتیاط دمپایی کنار تخت رو پوشیدم و از 
 اتاق خارج شدم. 

 

ون  تو این طبقه از زیر دِر هیچکدوم از اتاق ها هیچ نوری بی 
د و نشون یم ن  اقل خواب... ود یا حدداد که طبقه خایل بنمی 

 

ن رفتم. حبی از سمت خودم رو بغل زدم و از پله ها پایی 
سید. در سالن بسته  خونه هیچ صدایی به گوش نمی 

ن آشیی
بود و جز یه چلچراغ بزرگ هیچ نوری از هیچ کجا دیده 

 نمیشد. 
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 وسط سالن ایستادم و بالتکلیف به اطرافم زل زدم. 

ت رفته واقعا هیچکس نبود؟! نکنه عاض و هاتف و بهج
های این خونه رو روی من قفل  بودند و حاال کل در و پنجره

 کرده بودند؟! 

 

 وقبی من بیهوش شدم روز بود و حاال شب... 

ن داشتند.   زمان کاقن برای رفیی

درد بدی تو قلبم نشست و از ترس به خودم لرزیدم. من 
ی بزرگ تنها ش کنم؛ از ترس سکته تونستم تو این خونهنیم
 کردم. یم

 

تا خواستم اسم ییک رو صدا کنم، صدای پچ پچ دو نفر رو 
 شنیدم. 

 خدایا شکرت... تنها نبودم! 

 

شد. خودم تر یمهرچند شاید جن و روح بود و اوضاع وخیم
 م گرفته بود. دهترسیدم و هم خناز افکارم، هم یم
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رسید که عاض من صدا از همون سالن کوچییک به گوش یم
 همون اتاق کار و ....  رو برده بود. 

 یی 
ت باز با یا آوری بیهویسر موقعم، حالم گرفته شد. یی شر

ن از پله ن رفتم و خریس تنم رو مشت کردم و پاورچی  ها پایی 
 پشت در اتاق فالگوش ایستادم. 
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شنیدم ویل با یکم دقت صدای هاتف رو تشخیص اول نیم
 دادم. 

 

ونشون ک- مجبور ردم آقا... کم کم داشتم به سخبی بی 
 میشدم که پلیس خیی کنم. 

 

ی اسم پلیس زانوهام رو به رعشه انداخت. داشت درباره
د؟!  ن  چی حرف می 

ی تر بود و انگار به در فاصلهصدای عاض خییل ضعیف
ی داشت. گوشم رو به در چسبوندم و هر دو دستم  بیشیی

 رو بهش تکیه دادم. 

 

؟! چی یم- ن  خواسیی

 

ی که به خودتون هم گف- ن ،همون چی  ن ران داره موندن تو ای یی
 کنه. باید بریم آقا! برامون دردش ایجاد یم
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ن داشت.   پس حدسم درست بود و قصد رفیی

کردم عاض که دونم چرا ویل خوشحال شدم. حس یمنیم
 تونستم برم. شدم و یمرفت من آزاد یمیم

 شیدا...  تونستم برم پیشخییل فکر کرده بودم و یم

 

  تونستم چند مدیی رو با اونیمدوستم بود و احتماال 
ی

ها زندگ
 م. ی خودمون برگردها از آسیاب بیفته و به خونهکنم تا آب

 

ن چیکار کنم؟! - ، الی   با اون دخیی

 

ی وجودم  قلبم به کوبش افتاد و کف دستم عرق کرد. همه
 گوش شد تا جواب هاتف رو بشنوم. 

چند گام به چپ و راست برداشت و صدای پاش رو به 
 شنیدم. وضوح 

 

یم آقا... باید با خودمون به کویت ب-  یی
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م. دست رو دهنم   ن باعث شد تو جا بیی ی روی می  ن برخورد چی 
 گذاشتم تا صدام باال نره و متوجه حضورم پشت در نشه. 

 

دوین اگر من با یه دخیی برگردم کویت چه جنجایل یچ یمه-
به پا میشه؟! در ثاین اون دخیی پاسپورت نداره... منم 

تونم بیشیی از این هوای تهران رو نفس بکشم هاتف. نیم
ن فردا برم. کنه و یمم یمداره خفه  خوام همی 
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ن تر آورد و من با یه درد بزرگ تو   هاتف تن صداش رو پایی 
گلوم سیع کردم بشنوم که قرار بود چه تصمییم برای 

ن.   زندگیم بگی 

 

ویل درست  کار رو انجام میدم ونهرچی شما بگید من هم-
ن خانوم کار سخبی نیست. شما  کردن یه پاسپورت برای الی 

 راضن بشید، تو کمیی از یک هفته ردیف میشه! 

 

 شد. خواستم برم و کاش عاض راضن به اینکار نیممن نیم

ای هیچ حرقن بنشون ردوبدل نشد و باز هاتف برای ثانیه
 بود که به حرف اومد. 

 

 کارای پاسپورت رو انجام بدم؟! -

 

ِ پله  نزد و من با ترس به مسی 
ها چشم باز عاض حرقن

 رسید متوجه بشم. دوختم تا اگر بهجت ش یم

 شد. یستادم بد یمافهمید من فالگوش اگر کیس یم
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ی که آویزون این و اون بشه تا خودش رو شن - ای دخیی
 نجات بده همینه! 

 

 پام به این دیوونه 
ی

من آویزون نشده بودم و از ش بیچارگ
 ونه باز شده بود. خ

د. چقدر یی  ن  رحمانه نیش و کنایه می 

 

 ویل دشمنای شما... -

 

 ی تکمیل حرفش رو نداد و صداش رو باال برد. عاض اجازه

 

یگه داری شورش رو درمیاری هاتف، مراقب حرفات د-
ه دار بشه اون دخیی  ی... باش... کیس قرار نیست خیی

 

 داد:  تر از قبل ادامهیه مکث کوتاه کرد و حرض
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های من قرار نیست متوجه یچکدوم از دوست و دشمنه-
 م رو به گند کشیدم تا از برادرم دفاع کنم. بشن شناسنامه

 

 ز حقارت. جای پیدا نکردم دلم شکست و هیچ حس دیگه

 

 د، من کارهای رفتنتون رو انجام میدم! هرچی شما بگی-

 

صدای پای هاتف رو شنیدم و قصد فرار کردم ویل عاض 
 لند گفت: ب

 

 صیی کن! -

 

کرد و مدام جوشش اونقدر بغض داشتم که گلوم درد یم
کردم. خییل ترسیده بودم و اشک رو تو چشمام حس یم

ِل مثانه دادم و هرلحظه ممکن م رو از دست یمداشتم کنیی
 بود خودم رو خیس کنم. 

 صدای گرفته و خشدار عاض باعث میشد نتونم برم. 
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 خییل   خواست بایستم و دلم یم
ی

ذاب جگوش کنم. یه گرفتیک
تو صداش داشت و حاال و وسط فالگوش ایستادن پشت 

خواست که عاض خواننده در اتاق یه مرد عرب، دلم یم
تونست خوند. حتما خییل صدای خویی بود و یمبود و یم

 خییل طرفدار پیدا کنه. 

 

 بفرمایید! -

 

 و  ذار تو محوطه کشیک بدن شاید باز ش بچندتا نگهبان -
 ی مادرش و داییش پیدا بشه! کله

 

ی له آقا... اونجوری که شما اتمام حجت کردید، خانوادهب-
ن نزدیک اینزرگر دیگه جرات نیم  جا پیداشون بشه! کین

 

ون زد. مادرم برای دیدنم اومده بود؟!  قلبم از حلقم بی 
 بینه و این دیو اجازه نداده بود؟! بخواست من رو یم
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گشاد شد و قطرات داغ اشک پهنای صورتم رو چشمام  
 پوشوند. انگار دنیا روی شم آوار شد. مادرم... 

کردم منو فراموش کرده بود، برای همون کیس که فکر یم
تونست اجازه دیدنم اومده بود و شیخ نجیب چطور یم

 نده؟! 
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ی وجودم پر از نفرت شد و قبل از اینکه مغزم یاری  همه
ه  رو کشیدم و وارد اتاق شدم.  ی در کنه، دستگی 

 

ش  هاتف پشت به من بود و عاض روی صندیل و پشت می 
 نشسته بود. 

ی هاتف به سمتم چرخید و من به پوزخند لونه کرده گوشه
 لب عاض حبی نگاه هم نکردم. با جیغ به حرف اومدم. 

 

امانم اومده بود؟! مامانم اومده بود دنبال من... اومده م-
ه، چ ؟! بود منو بیی  را... چرا اینکارو کردی عوضن

 

م و با کوبیدن مشتم تو سینه ی خواستم به سمتش هجوم بیی
سختش، سوالم رو جار بزنم ویل تا یه قدم برداشتم و هاتف 
ل کردنم رو داشت، فریاد عاض چهارستون تنم  قصد کنیی

 رو لرزوند. 

 

ون... دبه اون دخیی - ن االن برو بی   ست نزن هاتف، همی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

و واج ایستاد و من انگار درد و بغضم فراموشم  هاتف هاج
ن  یک عاض زل زدم. از مشت می  شد که به حرکت هیسیی
بلند شد و هاتف با ترس یه گام عقب رفت و من ش جا 

 میخکوب شدم. 

عاض که به هاتف رسید، دوباره با تحکم و همون صدای 
ِ خشدار گفت: 

 لعنبی

 

زت خواستم کاری که ا  اتف! دیگه بهت هشدار نمیدم ه-
ن االن.   انجام بده همی 

 

 چشم، ببخشید! -

 

هاتف عقب عقب تا کنار در رفت و من با چشم دنبالش  
م پرشتاب به جلو پرت میشد و صدای ی سینهکردم. قفسه

هام کل اتاق رو پر کرده بود. حاال فقط داد و بیداد نفس
کردم ویل تی  خشمم رو سمت عاض پرت کردم و به نیم

 ن در سوالم رو بازگو کردم. محض بسته شد
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 امانم رو... چرا اینکارو کردی؟! چرا م-

 

ن حرفم پرید و خشن لب زد:   بی 

 

- ! ن  بشی 

 

ای حرف زدن و از دستش خسته شده بودم و این تک کلمه
 اون عطِر... عطِر... 

هیچ توصیقن براش نداشتم چون هربار که زیر بینیم 
هم درک  رسیدم که خودمیم پیچید به یه حال عجیبیم

ن درست وقبی  درسبی ازش نداشتم. اون شب تو ماشی 
کرد، چرا باید از عطرش داشت من رو جلوی خونه پیاده یم

دم؟!  ن  حرف می 

 

 خوام بشینم. نیم-

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

... اگر تا یس ثانیهگ- ن ن الی  ، زیر فتم بشی  ی دیگه ش پا بموین
م تا برگردونمت تو بغلت رو نیم  تاقت. اگی 

 

د لعنتیش من رو برده بود تو پس حدسم درست بود؟! خو 
هام کار خودش بود؟! دستم روی قلبم اتاق و تعویض لباس

 نشست و مثل الستیک یه دوچرخه پنچر شدم. 

 

 خوام. ازت متنفرم. من مامانم رو یم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

ون آورد.  شی به چپ و راست تکون داد و کتش رو بی 
در  یدن اون حجم عضله و بازوی پیچدونم چرا ویل دنیم

هن سیاهش مخقن کرده بود ترس به دلم  پیجی که پشت پی 
 انداخت. یم

 این اتاق توانایی سست کردنم رو داشت یا همون عطر؟! 

ن تو ذرات تشکیل دهنده ی عطرش انگار یه جور مورفی 
 کرد. وجود داشت که دست و پام رو شل یم

 

 شیبن یا من وادارت کنم؟! یم-

 

 آقای شیخ نجیب... -

 

، یه روز برات عاامیدوارم - ض تا ابد همینجوری صدام کبن
 ... ن ن الی   نباشم یه روز شیخ نجیب! بشی 
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کرد من منظورش از این حرف چی بود؟! نکنه خیال یم
عاشق چشم و ابروش بودم؟! اینکه زیادی جذاب بود و 

ی رو یم لرزوند دلیل چشم و ابروی سیاهش دل هر دخیی
خوشبختیم، دل نمیشد دوروز بعد از مراسم خاکسپاری 

 بدم به یه مرد عجیب و غریب که برادر متجاوزم بود. 

های لرزونم رو تو هم قفل کردم تا متوجه اخم کردم و دست
 ش نشه. رعشه

 

ن االن به مامانم نم جوابتو دادم، نیمم- خوام بشینم. همی 
زنگ بزن تا بیاد دنبالم. منم از اینکه بخوام دورو اطرافت 

ه اسمت رو با زور فرو کردی تو باشم متنفرم، از اینک
 ی من... شناسنامه

 

 پوزخندزد. 

ومندش که دور سمتم اومد و بازوم رو گرفت و پنجه های نی 
استخون نحیف بازوم پیچید دردم گرفت. من رو تا 
کنارصندیل ها پیش برد و روی ییک نشوند. خودش باال شم 
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دم. ایستاد و هر دو دستش رو به کمرش زد و با ترس نگاش کر 
هنش فشار یمسینه  آورد. ش به شدت به پی 

 

عال که باید حرف رو تو مغزت فرو کنم... وقت واسه فرو  ف-
ن دلم برات نسوخته فقط  ا هست. میگم بشی  ن کردن بقیه چی 

 کیسر ندارم! ی نعشحوصله

 

 بغض رو حس 
ی

گلوم متورم شده بود و خودم برجستیک
 کردم. یم

 رحم بود. چقدر سنگدل... چقدر یی 

 

 ازت متنفرم! -

 

... یه بار دیگه از این جم-  له استفاده کبن

 

؟! با وحیسر بازی پرتم یمم- ین ن کبن رو صندیل تا حرفت رو ی 
؟!   تو مغزم فرو کبن
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ی سیاهش رو هیکلم افتاد. پوزخند زد. جلو اومد و سایه
ن انداختم و با همون ژست قبلش شمرده شمرده  شم رو پایی 

 به حرف اومد: 

 

ی بهت فرو کنانگار خییل - ن  م! هم بدت نمیاد مدام یه چی 

 

دهنم باز موند و گوشم داغ کرد. چی گفت؟! من زیادی 
ی بود که تو شم یم ن  پیچید؟! منحرف بودم یا هدفش چی 

 

وب گوش کن چی میگم، من آدم صبوری نبودم و نیستم خ-
پس قبل از اینکه وادار شم مدام حرفم روچندبار تکرار کنم، 

ِ خو 
ن یه دخیی  ب گوش کن. عی 

 

هام رو تو هم قالب کردم و روی رونم گذاشتم. انگشت
حرفش اونقدر کوبنده بود که دیگه جرات نکنم ش باال 
بیارم. نفس تازه کرد و از مبن که روی صندیل به خودم 

ن نشست. یم  لرزیدم فاصله گرفت و پشت می 
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گذرم چون هنوز با قانون ینبار از فالگوش ایستادنت یما-
ی بعدی... اگر ها آشنایی نداری ویل دفعهبشیخ نجی

 ... ن اشتبایه مرتکب بیسر  خدای ناکرده چنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحشت داشتم؟ یم
ی

دونست چقدر از این نام خانوادگ
کردم هربار ته دلم خایل میشد. هربار حس تیه بودن پیدا یم
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ی که یم ن ن خاندان و تنها چی  خواستم، فرار از دست همی 
 بود.  وحشتناک شیخ نجیب

 

ی و چهارتا پاره استخونت نگاه نیمیگه به قد نیمد- کنم. میی
ب المثل داره که میگه "فلفل اتفاقا ایراین جماعت یه ضن

ه " تو دقیقا نمونه ن ن چه تی  ن چه ریزه، بشکن ببی  ی بارِز نبی 
 ای. این جمله

 

 شدم؟! کردم یا از این توهینش ناراحت یمباید ذوق یم

ن  سمتش چرخیدم و دیدم   که هر دو دستش رو روی می 
، پوستش  گذاشت و خودش رو جلو کشید. زیر نور مهتایی

ی! زیادی براق بود و ته ریشش مثل روز اول مرتب و مییل  میی

ه یمهاش چشم هر بینندهبرق چشم کرد. سیبک  ای رو خی 
ن شد.   گلوش باال و پایی 

 

 متوجه شدی؟! -
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نگار هیچ مشکیل اثِر عطرش بود که با توپ پر اومدم و حاال ا
های این مرد عرب زبونم نداشتم؟! یا ترس نایسر از واکنش

 رو بند آورده بود؟! 

 

امانم مخوام، من... فقط فهمم، هیجی نیمن هیجی نیمم-
 خوام. رو یم

 

 چند ثانیه مکث کرد و چشم از نگاهم برنداشت. 

 

ن زرگر، فرزند محمد ط-  که من ازت دارم، تو الی 
بق اطالعایی

ی مذهبی که بیست ای... تک فرزند یه خانوادهو عاطفه
. درسته؟!   سال تموم از خدا عمر گرفبی

 

 جای تعجب نداشت که اسم و رسمم رو بدونه! 

من روی یه تک صندیل چویی نشسته بودم و شدی 
 کرد. هاش به تنم نفوذ یممتصاعد شده از چوب
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ش پیش  ن بلند شدم و عاض با چشم دنبالم کرد. تا کنار می 
ن گذاشتم ر  فتم و مثل خودش کف هر دو دستم رو روی می 

 و خم شدم. 

 

... من... ن- ن میدونم با دادن این اطالعات قراره به چی برسی 
دونم به خاطر یه ببینید آقای شیخ نجیب، من... من یم

ی شما گی  شی اتفاقات عجیب و غریب االن من تو خونه
 افتادم ویل... 

 

ونم افکارم رو ش و سامون بدم منتظر موند تا من باالخره بت
ای نداشت. در آرامش و و باهاش حرف بزنم. هیچ عجله

ن انتظار کشید. تنها با تکون  های ریز شش از باال به پایی 

 

کالفه از این وضعیت مزخرف حرف زدنم پوف کشیدم و 
کردم، پشت بهش ایستادم. انگار وقبی تو چشماش نگاه نیم

 چشم بسته گفتم: تونستم حرف بزنم. بهیی یم
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ن تو وضعیت بدی بودم و اون شب برادر شما همون م-
ی رواین منو دزدید. گفت یمدیوونه خواد کمکم کنه ی زنجی 

دونم چرا ش از این خراب شده و منو برسونه خونه ویل نیم
 درآوردم. 

 

ی چشام رو که باز کردم با دیدن عاض درست تو فاصله
ی از من، ن کشیدم  نیم میی ن  و عقب رفتم ویل کمرم بههی  می 
ن خورد. تعادلم برخورد کرد و پایه هاش روی شامیک ها لی 

ن بود  رو از دست دادم و با تکیه به لپ تاپش که روی می 
 خودم رو نگه داشتم. 

 

 آ... آق آقای ش شیخ نجیب... -

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

یکم با یه لبخند  نفسش خندید و به این ترس و حرکات هیسیی
 بلند شده بود؟! ِگ راه رفته بود که من ملیح زل زد. ِگ 

نفهمیدم؟! فقط نیم میی فاصله داشت و من از ترس قلبم 
 تپید. تو گلوم یم

 

ی و رواین یمدیوونه داشبی از اون- ... ی زنجی   گفبی

 

یه لحظه از خودم وا رفتم ویل حرکات عادل اصال طبییع 
من  نبود و اینکه عاض به خاطر اون عادِل در به در با 

داد که براش اهمیت خییل زیادی ازدواج کرده بود نشون یم
قائل بود. دوست نداشت عادل تو دردش بیفته و این رو 
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شب حادثه گفته بود. بهم تاکید کرده بود که نباید از 
اتفاقات تو اون خونه با کیس حرقن بزنم و این آتیش جهنیم 

 رو... انگار خودم برپا کرده بودم. 

 

؟! اوض- ن اع مساعدی نداری و هرلحظه ممکنه رنگ الی 
پریده و الغری بیش از حدت کار دستت بده، قبل از اینکه 

 بالیی شت بیارم برو! 

 

من االن تو حاال وقتش بود که الغریم رو به رخم بکشه؟! 
 بحران بودم و اصال تحمل شنیدن انتقاد نداشتم. 

 

.. قط هیکلم اروپاییه. فکارم! الغر نیستم کمن ژیمناستی-

 پرست و چاق! قابل توجه شما عربای شکم

 

ه  ی صورتم شد. ماتش برد و با ابروهای باال رفته، خی 

نمیدونم اون حجم شهامت رو از کجا آوردم ویل خودم رو 
فهمید اینقدر ازش جمع و جور کردم و سمتش رفتم. اگر یم
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ش بهم زل وحشت دارم قطعا اونجوری با اون نگاه وحیسر 
د.  ن  نمی 

 

به خییل الغرم و هیچکس با دیدن قیافه و هیکل من باز خو -
تحریک نمیشه تا تقی به توقی خورد و بیهوش شدم از من 

 سواستفاده کردی و به مقاصدت رسیدی! 

 

ی کالمم شد که رنگش رو به شچن رفت. متوجه طعنه
همون چند گام ناقابل بینمون رو یط کرد و من از پشت به 

ی که تو  ر ن چسبیدم و باز غی  لید کرد رو اعصابم چنگ می 
 انداخت. 

 

یع داری چشای من رو روی تن و بدنت باز کبن تا از خی  س-
ای خانوادهتنبیهت بگذرم؟! نیم ی چادری و دونستم دخیی

! من برای دست مذهبی هم از این حربه استفاده یم ن کین
 زدن و دید زدنت نیازی ندارم صیی کنم تا از هوش بری. 
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رسما فکم افتاد و هیچ حرقن برای  کیش و ماتم کرده بود. 
ن پیدا نکردم. یخ بستم رو به چشم هاش و آتییسر که گفیی

 توش به پا بود. 

 

نظورم این نبود! من فقط از خودم دفاع کردم تا فکر م-
ن اگه بیهوش بودم یم ن هرکاری دلتون خواست نکنی  تونی 

 . ن  بکنی 

 

 پوزخند زد و دسبی به ته ریشش کشید و اون نیم سانبی میی 
ن  باقیمونده رو پر کرد و بهم چسبید. یه دستش رو به می 

 تکیه داد و من با ساعدم مانع برخوردش شدم. 

 

 برید عقب! -

 

ن پنهوین هم داری؟! به قول تفکرات تو من  چ- را؟! مگه چی 
 کل تنت رو دید زدم. 
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وای خدایا زده بود؟! طبق افکار من؟! خود لعنتیش مگه 
 ه بود؟! این لباس خریس ها رو تنم نکرد

 

 برید عقب لطفا... -

 

کارای اروپایی چه ه مشتاقم بدونم هیکل ژیمناستیکن-
ی داغوین  شکلیه... اومدیم و برخالف این چندروز و قیافه

که برای خودت درست کردی، هیکلت تونست منم 
 تحریک کنه! 
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ن خشو نیم ن لحن کشدار و همی  های واضج  دونست همی 
 کرد. ونم یمداد چجوری دگرگیمکه به عمد به صداش 

 ترسیدم! یم

من هنوز به حضور یه مرد کنارم عادت نکرده بودم و خییل 
خواستم مهرداد رو به عنوان همرسم قبول  امیدوارانه یم

 کنم. انگار طلسم شده بودم و چشمم کور... 

با حال نزاری به عقب هولش دادم ویل حبی نیم مییل میی 
 هم تکون نخورد. 

 

؟! ولم کن برو عقب لطفا... یکار یمداری چ-  کبن

 

دست آزادش رو روی پهلوم گذاشت و انگار برق سه فاز 
 بهم وصل شده باشه پسش زدم و به جیغ زدن افتادم. 

 

 توروخدا اذیتم نکن. -
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ی مثل تو ه-  م با یه لمس اذیت میشه؟! مگه دخیی

 

ی مثل من؟! مگه من چجوری بودم؟!   دخیی

 

ی که شب عروسیش فر - کنه و به دالیل نامعلویم ار یمدخیی
ش از تخت برادر من درمیاره و وقبی به مزاقش خوش نمیاد 

 کنه... جیغ و داد یم

 

؟! برو عقب... چی داری برای خودت یم-  باقن

 

ن نبود. با سماجت دست روی  ویل سد مقابلم قابل شکسیی
ن نشوند و  پهلوم گذاشت و با یه حرکت من رو روی می 

ن پام قرا ی ر گرفت. با حس حضورش تو فاصلهخودش بی 
 هیچ، چشام گرد شد و قلبم به کوبش افتاد. 

 

؟! خدا... توروخدا برو کنار... داری چیکار یمتو تورو -  کبن
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شنید چون به جای ول کردنم، بیشیی بهم انگار صدام رو نیم
چسبید و دستش روی گودی کمرم مشت شد و یی فاصله 

ده شدم.   به تنش فرسر

 

 ن. عاض ولم ک-

 

پوزخندش رو شنیدم و شش رو کنار گوشم ثابت کرد. 
 گرفتم. داشتم از این نزدییک گر یم

 

اض... شیخ نجیب... عاض... شیخ نجیب! هرچند من ع-
ترجیح میدم منو شیخ نجیب صدا کبن تا بفهیم وقبی 

ی چی به شت میاد!   هشدارهای منو جدی نگی 

 

. گردنم رو  مشت کم جوین به کمرش زدم ویل افاقه نکرد 

 گرفت و شم رو کج کرد. 

 خواستم گریه کنم و تمام تالشم رو براش خرج کردم. نیم
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 صدات یمه-
ی

کنم فقط بذار من برم، من هنوز رجور بیک
نتونستم با اتفاقایی که افتاده کنار بیام. هنوز نتونستم نفس 

 بکشم و یه دل سی  گریه کنم. تو دیگه اذیتم نکن. 

 

م و برخورد ته ریشش روی پوست  حرکت دستش روی پهلو 
گردنم، حس ترس و وحشت از تجاوز رو دوباره تو وجودم 

 کرد. زنده یم

 

 ولم کن بذار برم! -

 

 کجا بری! -

 

 خانوادهه-
ی

م اومده بودن رجایی جز اینجا... مگه نمییک
ن فرصت ازت طالق  دنبالم؟! برمیگردم خونمون و تو اولی 

م. یم  گی 
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 و نالهتر پهلوم رو چنگ زد محکم
ی

هنش و برجستیک م روی پی 
 ش خفه شد. عضالین سینه

 

نت؟! گ؟! -  من گفتم اومدن دنبالت که بیی

 

 پوزخند صداداری زد که نفسش رو گردنم نشست و لرزیدم. 

 

، نیومده بود تو رو ا- ین ن ون مادری که سنگش رو به سینه می 
ه که اگر اینطوری بود ذره  کردم و تو رو دو ای تردید نیمبیی

دادم. اومده بودن بقیه سبی و با اشتیاق تحویل یمد
شون رو پس بدن! تو گ هسبی های تو توی خونهبازمونده

ی هسبی که حبی خانواده ت حاضن بودن و چه جور دخیی
؟!  ن ت رو از زندگیشون کم کین  شر
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گفت؟! مامانم اومده بود تا وسایلم داشت حقیقت رو یم
ون؟! رو بیاره؟! تا من رو از  ن بی  خونه و زندگیشون پرت کین

 اینبار نتونستم قوی باشم و گریه کردم. 

هنش نشست و به آستینش  قطرات درشت اشکم روی پی 
 چنگ انداختم. 

 

کبن یه خیی عنت بهت ولم کن. هربار اون دهنت رو باز یمل-
 منم از وقبی خراب شد  مصیبت

ی
بار میدی، تو نحیس و زندگ

. که تو و اون برادر روانی ن  ت پا تو زندگیم گذاشتی 
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. اینبار که به اسِم عادل کلمهم- ن ی زخرفاتتو تموم کن الی 
ن من با  ، الی  ی بچسبوین با من طرقن  و دیوونه و زنجی 

رواین
ن اندازه   هیچ احدی شوچن ندارم و به خاطر عادل... همی 
که بدوین به خاطرش مجبور شدم عقدت کنم کافیه که 

 چه کارایی از دستم ب
رمیاد... پس مراقب حرفایی که تو بدوین

ین باش!  ن  عصبانیت می 

 

دم و تکون نخوردم. چند سانبی میی عقب  لبم رو به هم فرسر
رفت و بهم زل زد. دست روی دهنم گذاشتم تا هق هقم 

ه...   باال نگی 

 

 خوام. پرسم و جواب یمچندتا سوال یم-

 

ن تکون دادم. انگشت شستش رو تو جیب  شی به باال و پایی 
های  ی زمانتر از همهایش فرو برد و جدیوار پارچهشل

 گذشته لب زد: 

 

ن داری؟! -  جایی برای رفیی
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گفت و مامانم با نامردی اومده اگر عاض حقیقت رو یم
 بود تا وسایلم رو پس بده، نه... هیچ کجا رو نداشتم. 

 

 تونم برم و... ی دوستم، شیدا... یمخونه-

 

 فقط جواب سوالم رو بده! -

 

نم رو بستم و با پشت دست اشکام رو پاک کردم. چند  ده
ه  گام دور شد و از الی مبلمان عبور کرد. متفکرانه بهم خی 

 موند. 

 

 گ هست؟! قابل اعتماده؟! -

 

بعد از اتفاقی که افتاده بود هیچکس برام قابل اعتماد نبود. 
 و باور نداشتند... ر خواستند و حرفم م من رو نیمخانواده
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باورم کرده بودند حاال جلوی این مرد هرچند چون 
ن ایستاده بودم.   خشمگی 

 

 نه... -

 

؟! خالهپ-
ی

ای... عمو یا... فکر نکنم ای... عمهس چرا مییک
یش  اون دایی که من دیدم دوست داشته باشه از صدکیلومیی

 !  رد بیسر

 

خواست شش داد بزنم و بگم "چرا سیع داری خییل دلم یم
ه رخم بکیسر " اما خفه شدم وسعت بدبخبی و حماقتم رو ب

 . ی خشمش رو خایل کنهو هیچ حرقن نزدم تا همه

 

 که به پیشونیت ک-
ی

یس هست که با وجود انگ هرزگ
 خورده تو رو تو خونه زندگیش راه بده؟! 
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افبی که همیشه بهش افتخار یم کردم غرورم له شد و شر
لگدمال شد. من دیگه دربرابر هیچکس هیچ ارزیسر نداشتم 

ای که از من دادم با وجود خشم و کینهین مرد حق یمو به ا
فهمید، داشت اینجوری باهام حرف بزنه اما دلم که نیم

 فهمید؟! یم

 

کنه؟! بذارید من از اینجا برم باالخره رای شما چه فرقی یمب-
 پیدا یم

ی
کنم. قول میدم زود طالق یه جایی رو برای زندگ

م!   بگی 
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ی زندگیت ندارم ویل مطمئنا  ریخچهطالق؟! خیی از تا-
کنه، کیس که تو چهل و هشت ساعت سه تا مرد عوض یم

ین کاریه که از دستش برمیاد!   طالق کمیی

 

خون تو عروقم منجمد شد. وقبی پوزخند زد و پشت به من 
ی تواناییم رو از دست دادم. جوری این حقیقت ایستاد همه

یچوقت از خاطرم رو تو صورتم کوبیده بود که محال بود ه
 بره! 

 

م نگرفت. مگه کوبید ویل دیگه گریهقلبم ناهماهنگ یم
ن نبود؟!   حقیقت همی 

کردم تا جوایی لرزید و صدام رو پیدا نیمم به شدت یمچونه
 بدم. 
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ی، قاضن هم ف- عال هیچ دادگایه اجازه نمیده طالق بگی 
بچه نیست مزخرفاتت رو باور کنه که به خاطر من فرار  

 یهو یادت افتاده باهام نمیسازی!  کردی و 

 

 خوام برگردم تو اتاقم. من... من... یم-

 

 فاصله گرفتم و چند گام را با یی 
ن تعادیل برداشتم. برای از می 

ون زدن از این اتاق باید از کنارش رد یم شدم و من سیع بی 
ین فاصله از او برم و پشت شم هم نگاه  داشتم با بیشیی

 نکنم. 

 

و اتاق ر به این خونه تعلق نداری که اون اتاق  هنوز اونقدر -
؟!  ، یادت رفته مهموین  خودت بدوین

 

ومندش رو گردنم بود و داشت خفهانگار پنجه م های نی 
 دادم اما دلم نه! کرد. من حق یمیم

 شکست! یم
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ن راه ایستادم و به چپ ش کج کردم. به جایی که او با  بی 
افیش ایستاده بود. از گوشه ی چشم و با شی کج ژست اشر

 کرد و اخمش توان در هم کوبیدنم رو داشت. شده نگام یم

 

تونم هر دادگاه و قاضن ای رو ق ط طالق با منه، من یمح-
 ... ن  راضن کنم. شما نگران نباشی 

 

دسبی به ته ریش مالیمش کشید و با همون اخم جذاب بهم 
 زل زد: 

 

خییل   دادگاه ش درمیاری، معلومهزیادی از چم و خِم -
 تحقیق کردی! 

 

کرد ویل حق داشت. واقعا حق هاش عصبیم یمنیش و کنایه
 با اون بود نه من... 

 ویل مگه من خودم حواستم اینجا باشم؟! 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  آ-
ی

ره تحقیق کردم خییل... کتابش رو خوندم، باهاش زندگ
 خواستم یه روز وکیل بشم! کردم چون یم

 

ن قدم رو این رو گفتم و خواستم فرار کنم ویل هنوز ا ولی 
برنداشته بودم که مچ دستم اسی  پهنای داغ دستاش شد. 
ن کشیدم ویل خییل زود به خودم اومدم و سمتش  هی 

 چرخیدم. 

ن ابروهاش کنار نیم رفت. اصال بلد بود این اخم از بی 
 بخنده؟! 

 

ایط رو ص- یی کن دخیی جون... درخواست طالق فقط شر
 کنه! تر یمپیچیده

 

ن دستاش یم هام لرزید. مسی  نگاهش رو از چشموجودم بی 
 به دست لرزونم انداخت. 
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، مطمئنا جفتمون خوب م- نم چندان میل ندارم زنم بموین
دونیم که این ازدواج هیچ رسمیبی نداره نه برای من نه یم

 تو... 

 

ن کشیدم و تالش کردم تا دستم رو پس بکشم اما  چشم پایی 
 کشید. تر کرد و من رو جلو  ی دستش رو تنگحلقه

 

ی بینمون رو به تموم شدن بود که دستم رو روی فاصله
 سینه

ی
ی عضالنیش گذاشتم تا تو آغوشش پرت برجستیک

 نشم. من تعادل نداشتم. 

 

 خوام و نه تو ویل... نه من یم-

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

؟! -  ویل چی

 

ی داد تا با یه فاصلهکرد و اجازه نیمچرا دستم رو ول نیم
ی از هم حرف بزنیم؟  ! یک میی

 شد شد بودم و هرلحظه ممکن بود از ترس زهره ترک بشم. 

 

یل مجبوریم فعال همینجوری ادامه بدیم، چون محاله با و-
اضار و درخواست طالق تو، این خیی همینجوری بمونه... 

 ترکه! مثل توپ یم

 

 دستم، ولم کرد 
ّ
ن تقالی من برای پس کشیدن اینبار با اولی 

 اشتم. دکردم و جلوم نگه   هام رو در هم قالبو من دست
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تونم تو خوام و نیمما این درست نیست، من... من نیما-
 این خونه مهمون باشم! 

 

 خونه بودن به شت زده؟! هوس صاحب-

 

هاج و واج نگاش کردم که دستش رو مشت کرد و تو جیب 
 شلوارش فرو برد. 

 

 منظورم این بود که... -

 

 یت. رگردم کو بمیل ندارم بشنوم، من باید -

 

اراده یه نفس عمیق  خیی خییل خوشحال کننده ای بود. یی 
 کشیدم. 

 

 خطر... سفرتون یی -
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جوابیم پوزخند زد. یک گام دور شد و نفسش رو  از حاضن
 خییل مالیم پوف کرد. 

 

... تا یم- توین تا وقبی برگردم همینجا و پیش بهجت بموین
وقبی بتونم تو کویت کارام رو ردیف کنم بمون و وقبی 

یم برای کارای طالق.   برگشتم باهم می 

 

خوام تونم زیاد منتظر بمونم و نیم برمیگردی؟! من نیمگ-
 مدت زیادی رو زن شما بمونم! 

 

د کنم!  قبل از اینکه- ن  بری باید یه نکایی رو بهت گوشر

 

ن کارش رفت و  دست به سینه منتظر ایستادم. تا کنار می 
ن نشست بهش تکیه داد. تقریبا لبه و یه پاش تو هوا ی می 

ه کننده ای داشت. انگار معلق موند ویل همچنان ژست خی 
ین حرکات بدنش، تاثی  زیادی روی فرد  خوب بلد بود با کمیی

 روش بذاره! روبه
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ت و شاید ندوین وقبی اسم شیخ نجیب تو شناسنامهت-
باشه، ممکنه چه خطرایی دنبالت کنه ویل من خوب یم 

ه ن هم بهیی خوب به حرفام گوش کبن چون  دونم. برای همی 
 خوام هیچ مشکیل پیش بیاد! نیم

 

باز همون حس گنگ و نامفهوم و همون ترس تو وجودم 
 شکل گرفت. شاپا گوش بودم تا بدونم قرار بود چی بگه! 

 

دار بشه تو چه نسببی با من داری! هیچکس نباید خ-  یی
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یب، ا زیاد طول بکشه آقای شیخ نجقرار نیست نسبت م-
ن امروز یا فردا جدا شیم و هرکس... من دلم یم  خواد همی 

 

ن حرفم پرید و عصبی صداش رو باال برد:   بی 

 

، نکنه فکر کردی من مشتاقم اینجوری ز - بون به کام بگی 
ادامه بدم؟! اینکه دوست نداری زن من بایسر رو باید قبل 

، بهش فکر یم کردی نه از اینکه پام رو اون وسط بکیسر
 االن... 

 

پیچید و من هنوز انعکاس صداش تو سکوت اتاق یم
 لرزیدم. یم

 ریختم. کم کم داشتم عرق شد یم
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... هیچ احدی نباید بشنوه و بدونه تو زن ه- ن یچکس الی 
. پس تا وقبی که جفتمون رو خالص کنم مثل یه دخیی  مبن
خوب و بدون اینکه دردش درست کبن تو این عمارت 

دا میشیم و هم یی ش و صدا ج موین تا برگردم. بعدشیم
ی شاغ زندگیت!   می 

 

ِ بعد از این ازدواج صوری فکر یم
ی

 کردم. داشتم به زندگ

ن نداشتم. خانواده م قبولم من هیچ جایی برای رفیی
  و عمه... کردند. خاله و عمو و دایی نیم

کرد قبول هیچکس یه دخیی هرزه رو که سه تا مرد رو رد یم
 زیدم. تو چشمام حس کردم و لب گ کرد! داغن اشک رو نیم

 

ی و هرچی ا- ون نمی  ز خونه برای انجام هیچ کاری بی 
، متوجه شدی؟! 

ی
 خواسبی به بهجت مییک

 

 فقط ش تکون دادم. 
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 خواهرزادهم-
ی

ی عموال کیس اینجا نمیاد اما اگر اومد، مییک
 ...  بهجبی نه بیشیی

 

ی حقم این نبود، من دخیی محمد زرگر بودم. دردونه
دان زرگرها... تو کل فامیل من همیشه زبانزد بودم و خان

معرفت عوضن "مهرداد" به زندگیم باز شاید اگر پای اون یی 
یم فکر  ن نمیشد حاال داشتم تو اتاق خودم به رویاهای فانیی

 کردم. یم

ی متواری نبودم و یه تجاوز رو پشت ش دیگه یه هرزه
 نگذاشته بودم. 

 

توین برگردی یم رم شدی،اگه تمام و کمال متوجه منظو -
 اتاقت! 

 

 ...  اتاقم؟! من فقط یه مهمون مزاحم بودم نه بیشیی

 

... وسایالم - ن مامانم برام... یعبن متوجه شدم فقط... گفتی 
؟!  ن  رو از مامانم گرفتی 
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 با لحن خاض که متوجه حس صداش نشدم لب زد: 

 

وری بخرن، بهشو - دم برات وسایل ضن ن نیازی نداری، سیی
! یاز پیدا یمموین بهشون نکه اینجا یمتو مدیی    کبن

 

فهمید من دلتنگ بغضم رو با بزاق دهنم فرو دادم. چه یم
 کنم. ها یممادرم بودم و با اون وسایل

ی
خواستم رفع دلتنیک

ن لباس  .. ها ش کنم ویل. حاضن بودم تا ابد با همی 

 

؟! - ن  الی 

 

کاش مجبور نبودم هنوز ش پا بمونم و به حرف ها و 
وراتش عمل کنم. کاش اون عطر گیج کننده نبود تا دست

 هنوز هم با توپ پر حرف بزنم و از حقم دفاع کنم ویل... 

 کرد. تلخیش دست و پام رو سست یم
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 هنوز هم دستوری هست؟!  بله جناب شیخ نجیب؟! -

 

ب گرفت. بعد برای ثانیه ن ضن ای فقط نگام کرد و روی می 
 هم زل زد. خییل ریلکس قد راست کرد و با اخم ب

 

 تو... -
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دونم، من فرار کردم، من قصد فریب دادن برادر شما رو یم-
داشتم، من اسم شما رو آوردم و االن مقرص همه چی منم 
 
ی

ویل دیگه بسه... این برادر شما بود که پای منو به زندگ
کنم یه جوری رفتار شما باز کرد نه من... پس خواهش یم

ن که انگار من ق صد داشتم اینجا باشم. من بیشیی از نکنی 
 .. شما ناراحتم که معلوم نیست گی  چه قویم افتادم! حبی

. باالترین نمرهحبی نیم ن ِ من با فهمم چی میگی  ی درس عریی
 تقلب هفده شد. 

 

دم و گالیه یم ن  که حرف می 
کردم هیچ حرقن نزد و تمام مدیی

 من از فرصت پیش اومده نهایت استفاده رو بردم. 

 

 خویی از عرب ها نشنیدم، منم یه دخیی ت-
ن ازه من چی 

م. خوشحال میشم پشتوانهدفاع و یی ام... االن هم یی ایراین 
ی نامعلوم و واقعا هرچه زودتر از شر شما خانواده
 وحشتناک شیخ نجیب خالص بشم. 
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باز دربرابرم سکوت کرد و فقط گره ابروهاش عمیق و 
 تر شد. عمیق

 

کنم چون یک حرفاتون رو عمیل یم گوش میکنم و یک به-
خواد کیس باخیی بشه که به ی شما دلم نیممنم به اندازه

عقد ییک مثل شما دراومدم. وقبی برگردین باهم توافقی جدا 
میشیم و شما هم اونقدر پول دارین که رد اسممون رو از تو 

! شناسنامه ن  هامون حذف کنی 

 

هیچ حیس هیچ حرقن نزد، نگاهش خاموش و شد بود و 
ی عطرش به ش کرد و من هنوز تو خلسهبهم منتقل نیم

بردم. عقب عقب چند گام دور شدم و پشتم به در یم
 ی اتاق برخورد کرد. بسته

 

حرفام رو زده بودم. امید داشتم برم و رها شم ویل ته قلبم 
ی تو مغزم جولون یم ن داد. این یه حس بد داشتم و یه چی 

خشونتش من رو از چنگ عادل ی شسخبی و مرد با همه
 نجات داده بود و من بهش مدیون بودم. 
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تونستم من پای اون رو وسط ماجرا باز کرده بودم و نیم
 گناه بدونم ویل... خودم رو تمام و کمال یی 

 مگه تقصی  عادل نبود؟! نه... 

همه چی زیر ش مهرداد بود! اون من رو به نابودی کشوند 
 یی ازش متتفر میشدم. و انگار لحظه به لحظه بیش

 

ن و وسایلم رو از ک- اش... کاش جای من تصمیم نیم گرفتی 
. من... مامانم یم ن  گرفتی 

 

دیگه گریه امون حرف زدن بهم نداد. نخواستم جلوش 
ون زدم. تمام مسی  رسیدن  بشکنم، پشت کردم و از اتاق بی 

ِ منتیه به طبقهبه پله ی باال رو دویدم و به های مارپیجی
  هام فکر کردم. بدبخبی 

 

م! یم  تونستم تو همون اتاق بمونم و اونقدر گریه کنم تا بمی 

صدای بهجت رو شنیدم که اسمم رو گفت ویل من 
خواستم هیجی بشنوم. در حق خودم و عاض بد کرده نیم
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بودم. نه روی دیدن خودم رو داشتم نه توان موندن و زجر 
 کشیدن... 

 

دگیم تو عافیت بودم. من سخبی نکشیده بودم و تو کل زن
 هرچی میخواستم یی چون و چرا دراختیارم بود و حاال... 

کشیدم. یعبن تو فقط به خاطر مهرداد داشتم عذاب یم
م رو رفت من نباید حبی خانوادهتمام مدیی که عاض یم

؟! دلشون نمیخواست من رو ببینند؟! دیدم؟! اونیم ها چی
؟! مامانم اومده بود تا وسایلم رو بیار  ن  ه؟! همی 

 آخ خدایا قلبم... 

 

وارد اتاق یی روح و شد شدم و خودم رو روی تخت پرت  
ن  کردم و هق هقم کل اتاق رو پر کرد. کاش همینجا و همی 

ه... لحظه خدا به عزراییلش اجازه یم  داد تا جونم رو بگی 

بهیی از این خفت و خاری بود! اشتباه کرده بودم و هیچ 
 عقب برگردوند. جوری نمیشد زمان رو به 

یهو بوی عطر عاض زیر بینیم پیچید و از شدت گریه هام  
 کم شد. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی تخت بلند کردم و دستم رو بو  شم رو از روی ملحفه
 کردم. 

دونستم چی بود  داد و من نیمبه وضوح بوی عطرش رو یم
 که یهو غرق آرامش شدم. 

 خنک بود... تلخ... شد... 

ی شبیه هوای جنگل ن ... عطر چوب خیس، یا غرق یه چی 

 شدن تو یه حال خوش! 
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دستم رو عمیق بو کردم و نفس گرفتم. کل لباسم، وجودم، 
 پوست تنم با عطر عاض گره خورده بود. 

ی عجیب این لعنبی چی داشت؟! یه مرد عرب از یه خانواده
 و به شدت ترسناک

اسم خانوادگیش لرز به تنم مینداخت و تاکید عاض برای 
دن از خودش و اسم و رسمش بیشیی من رو دور مون

کردم ترسوند ویل من تا وقبی عطر عاض رو استشمام یمیم
 ترسیدم. انگار از هیجی نیم

 

ن لحظه دلم میخواست برگردم و شم رو روی سینه ش همی 
 بذارم و بو بکشم. 

 خواست... دلم یم

 

 

 چند تقه به در اتاق خورد که تو جا پریدم. 

 ؟! گ یم تونست باشه
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ن رفتم و با ترس و لرز به در بسته ی اتاق از روی تخت پایی 
زل زدم و اشکام رو پاک کردم. باز تقه ای به در وارد شد و 

 اینبار با صدایی لرزون گفتم: 

 

 کیه؟! -

 

صدای ضعیف بهجت رو که شنیدم، یه نفس عمیق  
کشیدم. دلم میخواست تنها باشم ویل بهجت قبل از اینکه 

رد اتاق شد و من یی حال لب تخت و من حرقن بزنم وا
ی داشتم.   نشستم. تو این زاویه بهش دید کمیی

 

ی آوردم بخوری! بسالم، بهیی شدی؟! - ن  رات یه چی 

 

مییل نگایه به بهجت بوی سوپ به مشامم خورد اما با یی 
انداختم که با لبخند بهم نزدیک میشد. باز همون لباس فرم 

 گره زده بود. تنش بود و یه روشی که دور گردنش  

 موهاش هیچ حالبی نداشت و فقط از وسط فرق داشت. 
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ی! سوپ قلم درست کردم یکم جون ب-  گی 

 

 تشکر کردم.  هام کشیدم زیرلبی باز دسبی پای چشم

 

ی نخورم م- ن منون ویل واقعا میل ندارم، این تایم هم کال چی 
ه!   بهیی

 

ی عسیل  ی دستش رو لبهلبخند کوتایه زد و سیبن نقره
ت و خودش کنارم روی روی تخت نشست. دستش  گذاش

اراده عقب کشیدم. شوکه نگام  که روی دستم نشست یی 
ن انداختم.   کرد و من لب گزیدم و با خجالت ش پایی 

 

ن خانم، امروز صبح چی -  شد؟! من باهات کاری ندارم الی 
سم.  ، خواستم حالت رو بیی  یکم تب داشبی

 

 بهجت خانم، من... -
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 نیم-
ی

ی بیک ن ی؟خواد چی   ! ، االن بهیی

 

ون فرستادم و قلبم تی  کشید. من تو این  نفسم رو شل بی 
ی کردم؟! احساس غریبی داشتم و دلم خونهخونه چیکار یم

 خواست. خودم، اتاق خودم رو یم

 چه بالیی ش امید اومده بود؟! داییم، مامانم... بابام! 
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ن انداختم. بهج ت بهم بغض تو گلوم نشست و شم رو پایی 
نزدیک تر شد و اینبار که دست روی دستم گذاشت تکون 

گونه پوستم رو لمس کرد و من اشک و نخوردم. نوازش
 بغضم رو پس زدم. 

 

 فهمم! تونم حالت رو بیم-

 

ن نبودم چون حبی خودم هم درک درسبی از حالم  من مطمی 
 نداشتم. 

 آخ مهرداد... آخ! 

 

اتفاق خوب تونم بگم پشت هر اتفاق بدی، یه فقط یم-
 کشه! انتظارمون رو یم

 

کشید وقبی خدا و چه اتفاق خویی انتظار من رو یم
م باهم از من رو برگردونده بودند؟! مهردادی که خانواده

آورد درست شب عرویس های دلخسته رو دریمادای عاشق
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ی نبود که دلم  ن بهم نارو زده بود و وضعیت االنم چی 
 میخواست تجربه کنم. 

 

 

 

 

************************** 

 

 

 

 پاهام رو تو شکمم جمع کردم و به دیوار روبرویی زل زدم. 

کل شب رو پلک روی هم نذاشته بودم و حاال خورشید 
ی اتاق به های روشبن بخشش رو از الی پردهداشت اشعه

 کشوند. داخل یم

 

کش و قویس به خودم دادم. دلم یه دوش آب گرم 
 .. خواست و چند ساعت گریه. یم
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 بود. نکرد و حالم زیاد خوب کل بدنم درد یم

 تکوین به خودم دادم و پتو رو تا گردنم باال کشیدم. 

 

همون لحظه چند تقه به در اتاق خورد و من هیچ حرقن 
 نزدم اما بهجت خودش وارد شد و با  لبخند زد. 

تونست من رو تو این وضعیت ببینه و لبخند چطور یم
شد ض مدام تو شم تکرار میهای شب قبل عابزنه؟! حرف

 و مثل یه پتک تو مغزم کوبیده میشد. 

 

 کشیدم. چقدر سگ جون بودم که هنوز هم نفس یم

 

چشمای شخت نشون میده   خوشکل خانوم! صبح بخی  -
 نخوابیدی! 

 

نگاهش رو روی عسیل کنار تخت انداخت و ظرف دست 
 ی سوپ رو دید. نخورده
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 یسر ها... یشام هم نخوردی، اینجوری ضعیف م-

 

 صدام به شدت گرفته بود. 

 

 خوام چیکار؟! قوی بودن به دردم نمیخوره! یم-

 

ی تخت نشست. نگاهش ماه و ستاره پوف کشید و لبه
د. یه زن تو این سن و سال چطور  ن داشت و برق می 

تونست این قدر خوشحال و شاد باشه؟! حداقل من یم
 تونستم. نیم

 

اده شیخ نجیب شدی، باید انو به کارت که میاد... تو وارد خ-
 اونقدر قوی بایسر که از پس خودت بربیای! 

 

باز قلبم از ترس به کوبش افتاد. پتو رو کنار زدم و ملتمسانه 
 نگاش کردم. 
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 اهش کنم؟! بهجت خانوم؟! م میشه یه خو -

 

 بگو عزیزم... بتونم حتما! -

 

نگایه به در نیمه باز اتاق انداختم و لبم رو از درون گاز  
 فتم. گر 

 

انواده شیخ نجیب چه جوریه؟! از... از وقبی پام رو  خ-
گذاشتم تو این خونه هرچی بدبخبی بود شم ریخت. م 

 میخوان منو بکشن؟! زنده به گور میشم؟! 
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ل یم کرد رنگ شخش نشون یم داد که خییل خودش رو کنیی
 تا از خنده منفجر نشه. 

 

؟! معلومه حسایی -
ی

سوزوندی، پاشو  فسفر چی داری مییک
صبحونه بخور... البته اول یه دوش بگی  تا آقا عاض باز 

 ش من غر نزده! 

 

 میشه یه تلفن بزنم؟! -

 

 از سوالم شوکه شد ویل یی حالت از روی تخت بلند شد. 

 

هجت خانوم؟! من... نگران وضعیت خانوادمم میخوام ب-
 فقط صداشون رو بشنوم. حق این هم ندارم؟! 
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ن نرسیده به در  خروچی ایستاد و من از روی تخت پایی 
 لرزید. رفت و زانوهام یماومدم. شم گیج یم

، توان 
ی

حق با بهجت بود من باید تو این میدون نابرابر جنیک
کردم. نباید اینجوری ضعیف دفاع از خودم رو پیدا یم

 موندم. یم

 

تونم این اجازه رو بدم. تا به حال کاری رو برخالف ن نیمم-
 ی آقا عاض انجام ندادم. ادهمیل و ار 

 

ار بودم. زورگویی 
ن هاش حبی به بهجت چقدر از عاض بی 

... اجازه نیم ن  داد من یه تلفن بزنم. چقدر نفرت انگی 

 چقدر عوضن بود. 

 

 کنم! خواهش یم-

 

سمتم چرخید و عاجزانه نگام کرد. حداقل اون همجنس من 
 بود و توقع داشتم حالم رو بفهمه! 
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ه گذشته- گار شدی ت رو بذاری کنار... وقبی اینجا موند بهیی
 ای نداری! یعبن دیگه خانواده

 

م کرد. یه قطره اشک شکش بغض تو گلوم نشست و خفه
 ی چشمم چکید: از گوشه

 

یل من... من زنداین نیستم، قرار هم نیست تا ابد اینجا و-
بمونم. خود اون غول یی شاخ و دم گفت فقط برای یه 

 تونم برم و... دش... یممدت اینجام و بع

 

ن حرفم پرید و مواخذه  . گر اسمم رو صدا کرد بی 

 

؟! دفعها- ن ی آقای این ی بعدی که قصد داری دربارهلی 
، مراقب کلمایی که به کار یم بری باش، خونه حرف بزین

 گناه نیسبی تو چنگ یه گناهکار... خصوصا که تو... یه یی 
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مت بهجت، دهنم باز ناباور از این لحن تند و گزنده از س
 ی اشکم خشک شد. موند و چشمه

 

بینمت بهت کمک  نم سیع دارم وقبی اینقدر ضعیف یمم-
کنم ویل نه تا وقبی که پشت ش آقا عاض اینطوری حرف 

 !  بزین

 

 یه گام عقب رفتم و خودم رو بغل زدم. 

هیچکس شم داد نزده بود و یکهو انگار وسط یه میدون 
ن افتاده بودم. از ه زار طرف ترکش و تی  به سمتم میومد می 

 و من... 

 واقعا گناهکار بودم. 

 

ی، بعدش هم صبحونه برات لبا- س میارم تا دوش بگی 
 میخوری! 

 

 بزنم؟!  تونم یه تلفننیم-
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 نه تا وقبی آقا اجازه نده! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از تنهایی و غم... 
ی

 از اتاق رفت و من موندم و حجم بزرگ

کردم؟!  لعنبی رو گوش یممن چرا باید حرف اون عاض
ترسیدم ویل نیم تونستم به خاطر این ترس، درسته خییل یم

 م یی خیی بمونم. از خانواده
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ها حق داشتند که از من متنفر باشند، حق داشتند که اون
ی من رو ببیند چون با دروغن که  حبی دلشون نخواد قیافه

ا ببرخورد رو  ترینگفته بودم، با اتفاقی که افتاده بود، طبییع
 من داشتند. 

 

خیال ضعف شدید و شگیجه و حالت وارد حموم شدم و یی 
 تهوعم، یه دوش گرفتم. 

تقریبا نیم ساعت از وقتم رو گرفت و خداروشکر حموم این 
اتاق خایل، حمومش پر از شامپو و صابون بود و تونستم یه 

م.   دوش دلچسب بگی 

 

 ک شدم. صدای بهجت رو که شنیدم به در حموم نزدی

 

 ی تختت! برات لباس آوردم، گذاشتم رو -
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ون اومدم ویل با دیدن  در اتاق رو که بست، حوله پوش بی 
های آشنای روی تخت، قلبم ی اتاق و لباسچمدون گوشه

 تی  کشید. 

 گفت؟! پس... عاض حقیقت رو یم

ت و شلوار ست بود که جوجه ی پشمالوش رو از یه یی شر
ن فاصله هم یم  دیدم. همی 

 

های سست سمتش رفتم و کنار تخت زانو زدم. با قدم
 موهای خیسم رو کنار زدم و مثل ابر بهار گریه کردم. 

 

 هام... چمدون خودم... لباس

ها رو ول کردم و چمدون رو جلوم گذاشتم. فقط یه لباس
ی کمری دورم بود و موهام دور تا دورم رو احاطه کرده حوله

ن رو دوباره کنار زدم و زیپ بود. اون بلندای اعصاب خورد ک
 چمدون رو باز کردم. 

 

با باز شدن در چمدون، ناخواسته اشکام رو صورتم جاری 
شد و نتونستم خوددار باشم. بلند به گریه افتادم و انگار 
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ترین تصویر عمرم رو دیده باشم، دست رو دهنم وحشتناک
گذاشتم و کف اتاق پخش شدم. چند تا تکه لباس رو از 

ی ضخیم اشکام دیدم. لباس زیر، تاپ و شلوار هپشت پرد
دونست هرشب هایی که مامان یمو یه چندتا از کتاب

 خوندم. یم

 

 های شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری و شاملو... کتاب

همیشه وقت غصه میخوندم و تو سکوت ساعت ها به 
کردم. من همیشه البالی اشعار سطر به سطرش فکر یم

 کرده
ی

ی یم فروغ زندگ  گشتم. بودم و دنبال یه عشق اساطی 

ی احمد شاملو بخواد و من همون یه مرد که منو به اندازه
 آیدای قصه ها باشم ویل همه چی برعکس شده بود. 

 

باری از غم، مهمون ناخونده و اجباری یه مرد حاال با کوله
 بودم که نیم دونستم گ بود! 

شدم و  اشکام پشت هم جاری میشد که روی چمدون خم
ون آوردم. آلبوم عکسچندتا از لباس  ها رو بی 

ی
های خانوادگ

 های براق... و یه گوی پر از اکلیل
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 این گوی رو مهرداد برام خریده بود! 

پیچ طالیی کوچیکش رو چندبار چرخ دادم و صدای 
ملودیش، گریه هام رو شدیدتر کرد. چقدر من بدبخت 

 بودم. چقدر بد کرده بودم! 

 

م گفته ویل ای کاش حقیقت رو به خانوادهدونستم نیم
 کشیدم. بودم و حاال اینجوری عذاب نیم
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ونه  دخیی
ی

ن یه چمدون کوچیک جا کل زندگ ی من تو همی 
تونست از من بگذره؟! من بد شده بود. مامانم چطور یم

بودم خودم هم قبول داشتم ویل حقم این نبود که اینجوری 
 طرد بشم. 

 

یی بود ویل مادرم... بابام متعصب   و غی 

سه و اینجوری  از اون توقع داشتم حمایتم کنه، دردم رو بیی
آویز آور، دنبال یه دستولم نکنه تا تو این تنهایی وهم

 باشم! 

آلبوم رو باز کردم و به هوای شد اتاق اهمیت ندادم. دیگه 
ی هیجی مهم نبود... عکس مامان، بابام، عکس خانواده

 ن خار دلم بود! شاد و خوشبختمو 

 

ن زرگر هیچوقت به دنیا نیومده بود تا اینجوری  کاش الی 
 بشه! مایه

ی
 ی شافکندگ

ی دردم نبود. بلند گریه کردم و حاال حبی مردن هم چاره
تونستم تحمل ی خیسم چسبوندم. نیمآلبوم رو به سینه
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رفتم. عاض کنم و باید به هر طریقی از این خراب شده یم
 و هیچ خری حق زنداین کردنم رو نداشت.  و بهجت و هاتف

 

آلبوم رو به چمدون برگردوندم و همینکه قصد بلند شدن  
ن کشیدم.   کردم، در یی کسب اجازه باز شد و من ترسیده هی 

با وحشت به سمت صدا چرخیدم و با دیدن عاض تو 
چهارچوب در اتاق، متوجه شدم که ترس واقیع حاال 

و غضبناکش رو روی کل درست مقابلم بود. نگاه سیاه 
ای بدون واکنش وجودم چرخ داد و من حس کردم برای ثانیه

 موند اما خییل زود نگاه دزدید و به چمدون زل زد. 

 

ه؟! -  اینجا چه خیی

 

م و خجالتم رو  دستم رو روی حوله ی نمدار گذاشتم و شر
خواستم یه دخیی ضعیف باشم. هنوز اشک کشتم. نیم

ر عصبی و گرفته بود و اونقدریختم و صدام به شدت  یم
ناراحت بودم که برام ترس و وحشت روبرویی با عاض مهم 

 نباشه. صدام رو روی شم گذاشتم و داد زدم: 
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ه شما چه، آقای عاض شیخ نجیب، شما هرچقدر هم ب-
ن اصال درست نیست که پا تو  دربرابر من حق داشته باشی 

گار من لباس حریم شخیص من بذارین و حاال هم انگار نه ان
ون!  ن اینجا... بفرمایید بی   تنم نیست، وایسی 

 

زده نگام کرد ویل بیشیی از دو ثانیه طول نکشید  عاض بهت
که پوزخند زد. همیشه کت و شلوار تنش بود و من هنوز 

ای ندیده بودم. وارد اتاق شد و اون رو تو لباس دیگه
 ابر کرد! های درهمش، ترسم رو صد بر اخم

 

م؟! شدن به خونه واسه وارد -  ی خودم هم باید اجازه بگی 

 

صیی نکردم تا خوب تنم رو وجب کنه، چند گام دور شدم و 
 ملحفه ی روی تخت رو کشیدم و جلوم قرار دادم. 

 

ون! -  من لباس تنم نیست، برو بی 
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عصبی بود و میشد این رو به راحبی فهمید ویل ابدا رعایت 
م و ترسم رو  نکرد چون به  حال من و پوست شخ از شر

 سمتم هجوم آورد و بازوم رو گرفت. 

ن پنجه ده میشد که دلم جوری گوشت بازوم بی  هاش فرسر
خواست توانایی کتک زدنش رو داشته باشم و تا یم
 کردم. هام رو روی شش خایل یمتونستم عقدهیم

 

 حق من این نبود! 

 

ینکه فکر کنم با تکرار لخت بودنت، سیع داری من جز ا-
م هیچ فکری ندارم چون اونقدر دخیی رنگارنگ نگات کن

اطرافم دیدم که به هیکل الغر مردین تو نگاه هم نکنم. گفتم 
ه؟! این چمدون اینجا چه غلیط یم  کنه؟! اینجا چه خیی

 

ای بزرگ نشده از ترس زبونم بند رفته بود. من تو خانواده
اض به مردهای اطرافم  بودم که زیاد حق اظهارنظر و اعیی
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ی کردنم برای مهرداد رو د اشته باشم و کل زورگویی و دلیی
 لعنبی بود. 

 

 ای گفتم: خودم رو کنار کشیدم و با صدای گرفته

 

، بهم دست نزن. -  ولم کن عوضن
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باالخره دلش به رحم اومد یا شاید از برخورد دستش به تنم 
 به انزجار رسید که ولم کرد و یه گام عقب رفت. 

حس خشمش نفس عمیقی گرفت و به  برای فروکش کردن
 سمت چمدون رفت. 

 

ای هام رو برداشت و با حرص به گوشهچندتا تکه از لباس
ن کشیدم. پرت کرد و من از پخش و پال شدن لباس هام هی 

دستم روی دهنم نشست و با بهت و ناباوری از این حرکت، 
 به عاض زل زدم. 

 

؟! اینقدر از از من د داری چیکار م یم- متنفری که به کبن
؟!   لباس هام هم رحم نکبن

 

پوزخند عمیقی زد و به سمتم چرخید. هر دو چشمش 
های آتش هاش، گدازهی آتشفشان بود و از مردمکدهانه

 چکید. یم

 

- ! ؟! سیع کن دربرابر من زبونت رو غالف کبن ن  الی 
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توجه به دوباره وسایل چمدونم رو به هم ریخت و من یی 
و قلبم پیچید سمتش رفتم. انگار یادم حرفش و با دردی که ت

ی تنم نبود. گوشه ن ن  رفت که جز یه تکه حوله چی  ی آستی 
 کتش رو گرفتم و سیع کردم از این کار منرصفش کنم. 

 

... ن- کن... اینا رو مامانم برام فرستاده، هموناییه که گفبی
؟! چرا اینطوری یم  کبن

 

دستش رو پس کشید و چمدون رو وارونه کرد. کل 
ن شد و با چشممح های اشیک به این ظلم تویاتش پخش زمی 

 بزرگ فکر کردم. 

از خودم و از عاض متنفر بودم. مشتم رو با یه هیجان 
 وحشتناک به رونم کوبیدم و با نفس نفس گفتم: 

 

- ، ن پیدا کر الن دیگه عقدهاسنگدل عوضن  د؟! هات تسکی 
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چمدون خایل رو روی تخت پرت کرد و یکهو گردنم رو  
ت. موهای خیسم تو صورتم پخش شده بود و عاض گرف

ش کوبیده با نفرت و حرص من رو جلو کشید. تنم به سینه
 شد و مثل یه شی  زخم خورده غرید: 

 

ن تو که دست پروردهز خانوادها- شون هسبی  ی زرگر، همی 
 سابقت تو کافیه، نیم

ی
خوام هیجی از اون مادر و پدر و زندگ

موین تا وقبی من برات لخت یم ی من باشه! االن همخونه
م.   لباس بگی 

 

عقب عقب من رو تا تخت کشید و من دستم رو روی گره 
حوله نگه داشتم تا بیش از این کوچیک و حقی  نشم. رد 
انگشتاش روی گردنم درد داشت چون انگار متوجه اوج 

ن به کار یم  شد. برد نیمخشونتش و تواین که برای گرفیی

 

ی شیخ نجیب ار بود شخصیت خانوادهچندتا تکه لباس قر -
... من از خانواده ؟! ولم کن لعنبی ن م با حرف تو رو بیاره پایی 

.... نیم  گذرم. حق نداری باهام مثل یه برده رفتار کبن
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ی بینمون رو کمیی کرد. بینیش که الی تر شد و فاصلهجری
موهام پیچید، هول شدم و با ساعدم سیع کردم از خودم 

 جداش کنم. 

 

ست، انگار خیی الن رفتارم باهات مثل رفتار با یه ملکها-
نداری چجوری چوب حراج زدی به زندگیم؟! انگار 

ت چی به روزم آوردین! تا دوین خودت و اون خانوادهنیم
کبن که من ای که من بخوام همون کاری رو یموقت و ثانیه

 بهت دستور میدم. 

 

برخورد کرد. با روی تخت پرتم کرد و زانوم به تشک نرمش 
ی دستام خودم رو نگه داشتم و خییل زود گره شل شده
های حوله رو محکم کرد. هنوز از پشت ش صدای نفس

ن اون شنیدم و نیمخشمگینش رو یم دونستم چه چی 
 کرد. چمدون عاض رو تا این حد آتییسر یم
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خوام حاال که مجبورم تحمل کنم حداقل بتونم من یم-
 نفس بکشم. 

 

! کشیدن رو برات جهنم یمنفس  - ن  کنم الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لب تخت نشستم و با بغیصن شکش، سمتش چرخیدم و 
 دیدمش. نگاهش پوست تنم رو میسوزوند. 
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یفرستم هاتف بیاد کل این خرت و پرت ها رو برداره، یه م-
تنبیه حسایی در انتظار هاتف و بهجته تا این چمدون رو 

 ی من نیارن اینجا... بدون اجازه

 

و با صدای بلند بهجت رو صدا کرد. ناخواسته از ترس 
داخل شدن هاتف و بهجت، ملحفه رو روی تنم انداختم 
 پاهام نگه داشتم. من نبض 

ی
ن حوله رو روی برهنیک و پایی 

کردم و هرلحظه وحشتناک خون تنم رو به وضوح حس یم
 شنواییم کم و کمیی میشد. 

 

ام دور شد. نگاه بهجت با عجله وارد اتاق شد و عاض یه گ
ی بهجت رو روی خودم حس کردم ویل ش بلند ترسیده

نکردم تا حس چشماش رو ببینم. عاض همون لحظه مثل 
 یه دیو غرید: 

 

 گ این چمدون رو آورده اینجا؟! -
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بهجت لکنت گرفت و من متوجه شدم که چقدر از 
 برخوردش وحشت داشت. 

 

- ...  آ آقا خب... یعبن

 

نکه به خاطر  و تموم کن بهجت قبل از ایِمن و ِمن کردنت ر -
گندی که باال آوردین هم تو و هم هاتف رو اخراج کنم. گ 

 این چمدون رو آورده اینجا؟! 

 

لحن بهجت زار شد. انگار نه انگار این زن سن و سال دار 
ن داد و فریاد عاض بغض یم کرد. خودم رو بود که با اولی 

 ایستادم و داد زدم:  جمع و جور کردم و با شهامبی احمقانه

 

 بهجت خانم داد نزن، همسن مادرته... برای من لباس ش -
 ت لخت بچرخم. آورده توقع داشبی تو خونه
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ن بلندی کشید و چشم هاش از این حماقتم گشاد بهجت هی 
شد ویل خودم ابدا کوتاه نیومدم. حق نداشت با بزرگیی از 

هیچ  خودش اینجوری حرف بزنه. عصبانیتش از من بود و 
 ربیط به بهجت نداشت. 

 

ن خانم؟! خو خواهش یم-  کنم شما... الی 

 

عاض دست باال آورد و من ملحفه رو به خودم چسبوندم. 
های سیاه و مخوفش بیشیی به یک جفت کوه شد چشم
ی نداشتم. تو سیایِه شده ی آتشفشان بود و هیچ تعبی  بهیی

میق ع شد. مثل سیاهچالهنگاهش هیچ برقی متصاعد نیم
 و خوفناک... 

 

ون بهجت، حسابت -  رسم! و بعدا یمر برو بی 

 

ن خانم... -  اما آخه آقا الی 
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س به من زل زد ویل من چشم  خودش ادامه نداد و با اسیی
ی دونستم که قرار بود تا چند دقیقهاز عاض نگرفتم. من یم

دیگه مثل یه طعمه دریده بشم چون دربرابرش کوتاه 
 نیومده بودم. 

 

ن باری بود که یه دخیی جلوش قدعلم احتماال   این اولی 
ی عرب جز این هم انتظاری کرد. آخه از یه شاهزادهیم
شتم گور خودم رو دونستم که دارفت ویل من نیمنیم
 کندم. یم

 

خورم کل این وسایل رو برمیدارم و قا عاض؟! قسم یمآ-
م. دیگه رنگشون رو نیم . خواهش یممی  ن  کنم. بینی 

 

ض، چهارستون تن من و بهجت رو لرزوند و یه فریاد عا
 لحظه حس کردم کل خونه دور شم به چرخش دراومد. 
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ون بهجت... نذار عصبانیتم رو روی تو خایل کنم. این ب- ی 
من بهش دخیی هنوز حالیش نیست کجاست و با گ طرفه! 

 کنم. حایل یم

 

ی ملحفه بهجت با خودخوری یه گام عقب رفت و گوشه
ن پنج ده شد. بی   ه هام فرسر

 

ن... ازت تریس ندارم! انقدر منو تهدید نکن. بذار برم تا م-
این دردش از زندگیت کم بشه! بذار برم تا راحت یسر و 
.... به زودی هم از هم جدا میشیم  مجبور نبایسر تحملم کبن

 و هیچوقت هیچ کجا باهم روبرو نمیشیم. 
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کرد و با خشیم   بهجت رفت و عاض گره کراواتش رو آزاد 
چندبرابر سمتم اومد. بازوم باز اسی  پنجه هاش شد و رو 

های کشدارش رو تو صورتم پخش کرد شم خم شد. نفس
و من برای لحظایی به تارهای خشدار صداش فکر کردم. به 
 شدت خط و خش داشت. باز عطر لعنتیش سستم کرد. 

 

 من چند میلیارد تار عصبی دارم؟! میلیاردهیم-
ا تا دوین

... تو داری روی تک به تک سلول ن ی الی  های عصبیم راه می 
ی محمد زرگر دونم ممکنه چه بالیی ش ییک یه دونهو نیم

م.  ن بیی  بیارم تا خشمم رو از بی 

 

 چشماش برنداشتم. 
ی

گ  چشم از تی 

 

های من داری؟! من فقط یه فقط بگو چه مشکیل با لباس-
 کار بد درحقت کردم اما تو... 
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دم. فریاد  ش پلکم رو روی هم انداخت و چشمم رو فرسر

قلبم با وحشبی باور نکردین خودش رو به در و دیوار 
 کوبید و عاض ابدا آروم نشد. یم

 

گذرم، تو و بهجت و اون ز بلبل زبوین کردن و نافرماین نیما-
ین جلوی عاض شیخ  هاتف باید تاوان پس بدین تا یاد بگی 

ن   . نجیب جز بله و چشم هیجی نگی 

 

دونستم این مشت الجون ش کوبیدم و یمبا مشت تو سینه
کرد اما دوباره و دوباره به تن سخت و عضالنیش اثر نیم

 زدم و با جیغ گفتم: 

 

 حق نداری با بزرگیی از خودت... -
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دست پهنش رو روی دهنم گذاشت و تا زیر بینیم اومد. 
شوکه چشام گشاد شد و نفسم بند اومد. داغن متصاعد 

 از کف دستش، به وحشتم دامن زد.  شده

 

 به سن و سال نیست، ب-
ی

 ه اینه... بزرگ

 

به زد و انگشتش رو روی با دست آزادش به شقیقه ش ضن
 ی من ثابت کرد. نبض وحشتناک شقیقه

 

ی که تو نداری، بهجت نداره، هاتف نداره... ه- ن مون چی 
 اینجایی کاری نکن دارم دربرابرت صبوری یم

کنم پس تا وقبی
یه بالیی شت بیارم که ناقص برگردی به دامان پر امن 

؟! اون خانوادهخانواده ی که برات چمدون ت... دخیی
 فهیم؟! کنه. نیممیبنده دیگه تو رو قبول نیم

 

هام ش خورد. هام متولد شد و روی گونهاشک تو چشم
گفت. داشت رفتار بِد خودش رو به داشت چرت و پرت یم
ن خطا روش خودش تفسی  یم کرد وگرنه کدوم مادری با اولی 
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کرد به امان خدا تا توسط و اشتباه فرزندش، اون رو ول یم
 ی عرب، له بشه! زادهیه گرگ

 

ن و تحقی  کردی! و - من یه بار یه  لم کن، بسه هرچقدر توهی 
اشتباه کردم تو هرروز و هرلحظه داری تن و بدنم رو 

... یم  لرزوین

 

فهیم اون نشدی که نیم  بزرگای... اصال تو واقعا بچه-
ارزشت قراره چجوری منو نابود کنه! حماقت کوچیک و یی 

 !  باید بهت حایل کنم با گ طرقن

 

ن راه  دست باال برد و قبل از اینکه تو صورتم فرود بیاد، بی 
متوقف شد و من کراواتش رو گرفتم و ناله وار اسمش رو 

 صدا کردم. 

 

ه بزن! فقط... بذار من کنعاض؟! اگه... اگه آرومت یم-
 برم. 
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خودش رو عقب کشید و من مشت لرزون و پر از رگ 
کرد تا تو صورتم فرود نیاد. دستش رو دیدم. خییل تالش یم

 اشم و زار بزنم. بدادم که ناراحت به خودم حق یم

 

سم و دلم بخواد این قفس طالیی رو ترک  حق یم دادم بیی
ی نامعلویم ز آیندهکنم چون عاض هربار من رو ا

ترسوند که خودم ازش وحشت داشتم. کابوس شب و یم
 فهمید! روزم بود و ای کاش عاض این رو یم
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! سیع کن تا و - ن  اینجایی به پر و پای من نپیجی الی 
 قبی

 

تونستم حرف بزنم. گلوم خراشیده شده بود و به سخبی یم
 داشتم و بدنم ضعیف بود ویل 

ی
من آثار شماخوردگ

ن خواستم اونقدر ضعیف به نظر برسم که ترحمنیم برانگی 
 بشم. 

 

 وروخدا... تورو جون مادرت... وقتش گ میاد؟! ت-

 

انگشتش که روی لبم نشست حرف تو دهنم ماسید. از  
 رسید. کف دستش هم بوی عطر به مشامم یم

 

 اسم مادر منو به زبونت نیار... -

 

کشیدم و    م رو عقبش هاش باز شدین نبود. گره کور اخم
شدم. فضای اتاق کراواتش رو ول کردم. داشتم خفه یم

 آورد. م فشار یمروی سینه
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، حق نداری اون چمدون رو نگه ین لباسا رو نیما- پویسر
داری... کل محتویات اون چمدون چه مادی چه معنوی؛ 

 جاش تو سطل آشغاله! 

 

 چقدر خودخواه، چقدر ظالم! 

ودم رو ختنفر شدم. ای حبی از بوی عطرش مبرای ثانیه
بغل زدم و تازه باد شد لرز به تنم انداخت. تنها بودم، غریب 

 کس... و یی 

 

تو شهر خودم، کشور خودم، احساس غربت داشتم و اینکه 
م دردم رو صد چندان  هیچ کجا نبود تا به اونجا پناه بیی

 کرد. یم

با غصه نگاش کردم ویل دلش به رحم نیومد. صداش رو باال 
 هجت رو صدا کرد. برد و ب

 

ش من طویل نکشید که بهجت کنارش ایستاد و نگاه ترسیده
ار بودم که با یه ال  ن رو نشونه رفت. از خودم و موقعیتم بی 
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ی نازک جلوی یه شیخ مرموز عرب ایستاده بودم و حوله
دم.  ن  زار می 

 

 هیچوقت خودم رو اینقدر بیچاره ندیده بودم. 

 

لکل این لباس- ن ل پین ن ی زرگر رو از ی خانوادههاها و خین
ون... نیمخونه  خوام اینجا باشن. ی بیی بی 

 

بهجت چشم از من برنداشت ویل با یه لرزش صدا از ِش 
 ترس، لب زد: 

 

 چشم آقا، چیکارشون کنم؟! -

 

های سیاه و عاض رحم نداشت. این رو اون جفت چشم
کرد. شاید من رو گفت که حداقل به من رحم نیمبراق یم
دونست چون یه بار من رو نجات داده بود و من نیمالیقش 

 از پشت بهش خنجر زدم. 
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ِ دبریز -
ی

ور... سطل آشغایِل دورترین نقطه از خونه زندگ
 من! 

 

بغضم شکست اما اجازه ندادم تند شدن نفسم و گی  کردِن 
بان قلبم رو بشنوه.   ضن

ن انداختم و به نقطه ی نامعلویم زل زدم. قطرات ش پایی 
چکید و هام یمداغ اشک مدام از الی مژه درشت و 

 اش... سوخت از شوریهام یمچشم

 

 مطمئنید آقا؟! -
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 با صالبت و محکم جواب بهجت رو داد: 

 

 تر... شی    ع-

 

خودش چند گام دور شد و به دیوار کناِر در خروچی تکیه 
ی داد و من بیشیی خودم رو بغل گرفتم و از پشت پرده

هجت نگاه کردم که با مالیمت و تردید ضخیم اشک، به ب
 کرد. داشت وسایلم رو جمع یم

 

هام یه گوشه افتاده بود و بهجت دونه دونه هرکدوم از لباس
همه رو درون چمدون ریخت و دست آخر به شاغ اون  

ای زیبا رفت. لب باز کردم تا مداخله کنم و گوی شیشه
میدی؟!  حداقل اون رو برای خودم نگه دارم ویل به چه ا

 خواستم چیکار؟! گوی اون مرد عوضن رو یم
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ی دق اون عوض رو نگه دارم و خون  خواستم آینهمن نیم
ی گریه کنم. از همه ن ی دنیا بریده بودم و دیگه چی 

کرد. با دست اشکام رو پاک کردم و برای خوشحالم نیم
ای نگاهم در نگاه عاض تالقی کرد. من بودم که رو  لحظه
 گرفتم. 

 

ی باقی نمونده ویل خانم لباس  همه- ن رو جمع کردم آقا... چی 
 ندارن، چیکار کنیم؟! 

 

خواست بدونم تو روی عاض ایستاد و دلم نیمبهجت روبه
 چرخید. فکر اون لعنبی چی یم

کرد که من حبی لباس نداشتم تا احتماال احساس قدرت یم
 . های کنجکاوش بپوشونمتن عریانم رو از نگاه

اهمیبی  ام یی نم رو فرو دادم و به دلشورهبزاق بدطعم ده
انگار قرار بود هرلحظه یه اتفاق بد و تلخ بیفته و ای   کردم

 کاش اینطوری نبود. 
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کاش دوباره مامانم شاغم میومد و به فرستادن یه چمدون 
 کرد! اکتفا نیم

 داد! کاش من رو نجات یم

 

ون! -  برو بی 

 

رو وسط اتاق دید.  نوا بهجت ش چرخوند و مِن بیچاره و یی 
خواست با عاض مخالفت کنه اما جراتش خییل دلش یم

رو نداشت. با "بله چشم آقا" دور شد و چمدون به دست 
ون زد.   از اتاق بی 

 

 کرد. گلوم از شدت بغض درد یم

 

داروشکر... حد حداقل ت تو... تو خوشحایل که منو خ-
. بدون لبااینقدر بیچاره یم برای دفاع  س و بدون تواین بیبن

ت!   کردن از خودم، منو زنداین ک کر کردی! آفرین با باغی 
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پشت کردم و با چند گام بلند خودم رو به تخت رسوندم و 
 ...  نشستم. پشت به عاِض لعنبی

انیم چه واکنیسر نشون بده!   حبی برام مهم نبود بعد از سخین

 

ی  پوزخندش دلم رو به درد آورد. صدای برخورد پاشنه
ی کفشش رو ش ن نیدم و خییل منتظر نموندم که برخورد چی 

ی رو روی تن لختم حس کردم. تا به خودم بجنبم، سایه
قامت عاض رو مقابلم حس کردم و کت گرون قیمت و 

ن کشیدم و با ترس و از معطرش روی شونه هام افتاد. هی 
ن براندازش کردم.   پایی 

 

م، بر م لذت نیمیدن یه دخیی برهنه تو خونهزیاد از چرخ-
 ! دوین که با اون یم خصوصا که اون دخیی تو بایسر

هایی که من از تو دیدم... محاله هیچ زمان روی وضعیت
! هورمون ی داشته بایسر  هام تاثی 
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باز فقط نگاش کردم. ناخواسته هاج و واج و با دهن نیمه
کشیدم چون االن اونقدر ریختم. ناخواسته درد یماشک یم

ی نفهمم. نشنوم و نبینم!   شوکه شده بودم ن  که چی 

 

ارزش و بد و زجرآور بودم که چی گفت؟! اونقدر براش یی 
ی نداشتم؟! حبی روی هورمون  هاش هم تاثی 

 حرفاش از نیش صد تا مار و افیع بدتر بود! 

های یکدست و سفیدش بیشیی از نیشخند زد و دندون
 خودم متنفرم کرد. 
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یه دخیی اینجوری ها اجازه نمیدن به حتم شیخ نجیب-
بگذرونه! تا کمدت رو پر کنم با کت من ش کن. تو به اون 

ت هیچ های بچگانه و عروسیِک دوران گذشتهتکه پارچه
 نیازی نداری! 

 

عقب کشید و تو کتش فرو رفتم. زیادی برام گشاد بود و کل 
 داد. تنم رو پوشش یم

ن بارش   زبونم بند اومده بود تا مثل خودش یه حرف سنگی 
وزمندانه از شکست دادنم، عقب کشید. ک  نم و اون پی 

 

 
ی

ن داشت ویل با دیدن آلبوم عکِس خانوادگ ام، قصد رفیی
 ایستاد و من نفسم به شماره افتاد. 

 باز پوزخند زد و من رو مخاطب قرار داد. 

 

ت نگران بودن که دلتنگ بیسر و ناخواسته نگار خانوادها-
، عکساشون رو قاب کردن  و فرستادن تا بهشون ش بزین

 کبن کوچولو! 
ی

 رفع دلتنیک
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هاش کشنده بود ویل اون لفظ کوچولو از همه ی حرفهمه
بیشیی آزارم داد. دستم مشت شد و به خاطر حفظ ابروی 
خودم بود که کت لعنتیش رو دور ننداختم. دور خودم 
ی پیچیدم و بلند شدم. دست خودم نبود که با فریاد همه

 دردم رو به رخش کشیدم. 

 

ی دی، کوبیدی، نابودم کردی حاال وایسادی از خرابهز -
ون لطفا...  ی؟! برو بی   پیش روت لذت بیی

 

بدون واکنش، آلبوم رو برداشت و من چند گام پیش رفتم و 
م ویل دستش رو پس کشید.   دست دراز کردم تا ازش بگی 

 

کنم اینقدر عذابم نده من ونو بهم بده، خواهش یما-
 تحملش رو ندارم. 

 

ی از خوام حاال که پا تو خونهمن... نیم- ن ی من گذاشبی چی 
 اون خانواده اینجا باشه! 
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م چه فکری  م زار شد و پا کوبیدم. برام مهم نبود دربارهقیافه
ترین ی دو سه ساله که قشنگکنه! مثل یه دخیی بچه

 عروسکش رو گرفته باشند پا کوبیدم و به گریه افتادم. 

 

کنه؟! جات رو تنگ یم عکس چیه؟! لعنت بهت، یه آلبوم -
بهت فشار میاره؟! توروخدا اذیتم نکن. بذار اون عکس 

 پیشم بمونه! 

 

ی آستینش رو گرفتم تا باکه خودم رو جلو کشیدم و گوشه
م اما دستش رو باال برد و حداقل  اون آلبوم رو ازش پس بگی 

 پنجاه سانت از من فاصله گرفت. 

 با مشت تو بازوش کوبیدم. 

 

ی از خانواده به- ن ت ی زرگر تو خونهفکر ایبن که چی 
 نمونه؟! آره؟! 
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ِس افتادِن حوله،  آلبوم رو دست به دست کرد و من با اسیی
یه دستم رو بند حوله کردم و به خودم فحش دادم که چرا 

 خودم رو تو دردش انداختم. 

سوزوند وقبی خودم با دستای عاض برای من دل نیم 
 اب کرده بودم. خودم زندگیش رو خر 

 

 ت ببینم. خوام آثاری از خانوادهنیم آره دقیقا... -

 

ن نبودم عاض  صدام به شدت خشدار شده بود و مطمی 
 متوجه حرفم بشه. 

 

ی بودم که تو خونهم- ن ؟! من باارزش ترین چی  ی زرگر ن چی
یه که بود! من االن تو خونه ن ین چی  ی توام... اون آلبوم کمیی
 بده!  قراره جلوت باشه. بهم
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 مکث کرد و تو چشام زل زد. 

خییل کوتاه بود اما من متوجه شدم که از این حرفم جا 
 خورده بود. باز لب کج کرد و فاصله گرفت. 

 

 وتاه، خییل کوتاه! درسته ویل تا یه مدت ک-

 

 این آرزوی من هم بود. 

پیکِر زبون نفهم! کاش رها شدن از دست این مرد غول
ین خرابه باز نشده بود و هیچ زمان با هیچوقت پام به ا

 شدم. رو نیمعاض روبه
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نوز مونده تا بفهیم چیکار کردی... مونده بفهیم چه ه-
ه بگم به جهنم خوش اومدی!   بالیی ش زندگیت آوردی! بهیی

 

آلبوم رو روی تخت پرت کرد و از سمت مخالفش روی 
ن افتاد. نگاهم با آلبوم پر کشید و روی ملحفه ی زمی 

سفیدش ثابت موندم. کف هر دو دستش رو به هم سایید 
و نجاست و کثافت جا مونده از وسایل من رو تکوند. شاید 

 هدفش این نبود اما هیچ حیس جز این بهم نداد. 

 

ی تا وقبی که برگردم. یما- ون نمی  خوام ز این اتاق بی 
 ی مهیم حرف بزنم. ی مسئلهدرباره

 

لم خارج بود ویل زبونم  نیش داشت.  از کنیی

 

ت لخت بچرخم. تونم جلوی خدمتکارهای تو خونهنیم-
ای نگران نباش... بدون لباس و با یه حوله و یه کت عاریه

 تونم هیچ کاری انجام بدم. نیم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ش به سمتش سکوت کرد و من کنجکاو از دیدن چهره
 چرخیدم. 

د و از روی اون پوسته  ن ی شد و خشکش رنگش به شچن می 
 آثاری از افکارش خوند.  شد هیچنیم

 

 کاش همیشه لخت بودی! -

 

 کیش و ماتم کرد. 

متوجه حرفش نشدم و با گیجی بهش زل زدم. نفس تازه کرد 
ن پنجهو با پوف کالفه هام ای پشت بهم ایستاد. کتش بی 

ده شد و از پشت به اندام ورزیده اهن فرسر ش الی اون پی 
 سفید و جذب زل زدم. 

کاری نداشته باشم؟! آره... به   لخت باشم تا توان انجام
ن بود و نیم ن دیگهحتم منظورش همی   ای باشه! تونست چی 
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خوام ت بمونه پیشت ویل نیماطرات تصویری خانوادهخ-
ن خاطرات ی بعدی که خانوادهببینمش، دفعه ت سیع کین

ن بهت رحم نیم کنم اون مردک یک ال قبا رو برات پست کین
 ! ن  الی 

 

 و با وحشت نگاش کردم. چشام از ترس گشاد شد 

 پوزخند زد و انگشت تهدیدش رو باال آورد. 

 

، خواسته یا ناخواسته االن خ- ن وب گوش کن چی میگم الی 
ی منه، تا وقبی خودت و اسم کوفبی تو توی شناسنامه

ین خطایی رو 
اسمت رو از زندگیم پاک کنم حق کوچکیی

نداری چون پای آبروی خاندان شیخ نجیب وسطه! 
 ؟! ایمتوجه

 

شدم. از کجا فهمیده بود که یه تکه از متوجه منظورش نیم
اون چمدون به مهرداد ربط داشت؟! از کجا؟! نکنه علم 

 تونست ذهنم رو بخونه؟! غیب داشت و یم
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ون گوی رو برداشت، حال نگاهت دیدین وقبی بهجت ا-
 بود! 

 

این رو گفت و رفت. حرفش تو شم، نیش زهرآلوِد کالمش 
 عطرش تو اتاق جا موند. تو عروقم و 

کرد. مثل یه کوِه کت لعنتیش روی دوشم سنگیبن یم
 سست، فرو ریختم و کف اتاق پخش شدم. 
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تا کنار تخت خزیدم و با اجبار کت معطر عاض رو روی 
کرد ی تخت تکیه دادم. شم درد یمخودم انداختم و به بدنه

 و هوای شد اتاق مدام لرز به تنم مینداخت. 

 

ن و هیچکس...  خواستم فکر نکنم، بهیم  هیچ چی 

فکر نکنم که مهرداد چه بالیی به شم آورد. هنوز هم 
حوادث اون شب منحوس توان این رو داشت که گمراهم  

 کنه. 

 

من یه دخیی تک و تنها و گیج شده از رفتار معشوقه ای که 
همیشه ادعای مجنون بودن داشت، آواره ی کوچه و 

رحایل که باید تو ناز و نوازش و الی پر قو خیابون بودم. د
 یم کردم. 

ی
 زندگ

 

 ...  و ترس و تنهایی
 یه شب باروین

وحشت از رسوایی و یه عالمه سوال که تو شم یم چرخید. 
 خال... 
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یه خال زندگیم رو زیر و رو کرده بود. مطمئنا اگر هرکیس یم 
 متهم یم کرد وگرنه گ یم تونست از 

ی
 شنید، من رو به هرزگ

یه خال روی ممنوعه ی من خیی داشته باشه وقبی خودم و 
 مادرم یی خیی بودیم؟! 

 

کرد؟! نیم کرد... اگر به مامانم یم گفتم من رو باور یم
 درست مثل مهرداد! 

 همه چی بدتر میشد. 

 

ی با وارد شدن اون عادل رواین به زندگیم و این خونه
ه زندانبان وحشتناک و یی در و پیکر و چندتا آدم غریبه و ی

 وحیسر مثل عاض... 

 

انگار عمق فاجعه رو حاال درک کردم که اسمم تو 
ی اون بود. حق صددرصدی داشت تا هربالیی  شناسنامه

که دلش میخواست ش من بیاره و هیچ احدی توان مقابله 
 باهاش رو نداشت چون من زنش بودم. 
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 کنم حاال به جای اینکه تو خونه
ی

ی مهرداد شاهانه زندگ
اشتم بدون لباس و با وحشت یه گوشه ی این اتاق بزرگ د

 دادم. جون یم

هام ریختم و گونهبدون اینکه به خودم فشار بیارم اشک یم
 هام خیس خیس بود. از شدت بارش یی اماِن غم

 

دم و عمیق بو کشیدم. کت عاض رو تنگ تر به خودم فرسر
عطرش یه جذبه و کشش خاض داشت. درک نیم کردم 

 شقش بودم. ویل عا

 

نمیدونم چقدر گذشت که چند تقه به در خورد و من هنوز  
گریه یم کردم. لب و دهنم از هم باز نمیشد و انگار مهر و 

 موم شده بود. 

 بدون اینکه واکنیسر نشون بدم، در باز شد و با دیدِن... 
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های خرید دستش، بغض  با دیدن بهجت و کیسه و نایلون
ن انداخ  تم. لبخندش رو ندیده حدس زدم. کرده ش پایی 

 

، میتونم بیام-  تو؟!  فکر کردم خوایی

 

ی خودشون باید اجازه یم  از گ تاحاال برای ورود به خونه
گرفتند؟! من فقط یه مهمون مزاحم و پر دردش بودم که 

 برای ارباب این خونه فقط عذاب بودم. 

 

 بیا تو بهجت خانم. -
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باز لبخند زد و وارد  صدام از شدت گریه دورگه شده بود. 
ن تخت گذاشت و اتاق شد. نایلون های خرید رو پایی 

 همونجا ایستاد. دست به کمر کل وجودم رو از نظر گذروند. 

 

ه قبل از اینکه دوباره آقا م- علومه با آقا حرفتون شده، بهیی
ین، بعد  بیاد و شما رو این شکیل ببینه یه دوش دیگه بگی 

 . ن  لباس بپوشی 

 

گرفتم و به نقطه ی نامعلویم زل زدم. از   حرض ازش رو 
س عرق کرده بودم و این هوای شد اتاق هم نیم  اسیی

م.   تونست باعث بشه یکم آروم بگی 

 

ین اتاق هم خییل شده، باید هاتف رو بفرستم سیستم  ا-
 گرمایشیش رو چک کنه! 

 

 هم به سیستم گرمایش احتیاج دارن؟!  مگه زنداین ها -
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 ا خییل زود از حالت ابهام دراومد. از حرفم شوکه شد ام

 

ن فقط یه مامورم و معذور، باالخره تو هم یه خانواده ای م-
 . ن  داری که نگرانت باشن و برات چمدون بفرسیی

 

داغ دلم تازه شد و انگار یه هم صحبت پیدا کرده باشم 
 نالیدم: 

 

ی از من تو اون خونه باقی چ- ن مدون آوردن که دیگه چی 
م من بابام رو سنگ رو یخ کردم، مامانم نمونه... بهجت خان

هیچوقت منو نیم بخشه که از اعتمادشون سوءاستفاده  
 کردم. اومده بوده که منو از زندگیش دور بندازه... 

 

چند لحظه نگام کرد و درآخر سمتم اومد. کنارم روی دو زانو 
 نشست و موهای نمدارم رو کنار زد. 

 

 ش بگذره؟! نه از بچهادر میتو مگ اینارو بهت گفته؟! مگه -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

مادر من تونسته بود. من چندبرابر احتیاجاتم به لباس، به 
ی راه گلوم رو  ن محبت و توجه و حمایتش نیاز داشتم. یه چی 

 مسدود کرده بود و نیم تونستم دردم رو بیان کنم. 

 حق با عاض بود! دلم خییل شکسته بود خییل... 

 

 ینجام. اتونست، از من گذشت که االن -

 

مهرِی مادرت... پاشو شتباهات خودت رو ننداز گردن یی ا-
ی بپوش.  ن م، یه دوش دیگه بگی  تا شمانخوردی یه چی  دخیی

 آقا برات لباس فرستاده... از این به بعد اینارو بپوش. 

 

کت رو از روی تنم برداشت که بیشیی تو خودم جمع شدم. 
 از این حجم حقارت حرصم گرفت. 

 

 اِل توئه! خیی منم همسن و سمنو مادر خودت بدون، د-
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 ها مال دخیی بهجت بود. پس حتما اون لباس

 

تون کجاست؟! اینجا -  نیمز دخیی
ی

 کنه؟! ندگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون فرستادن نفسش، بازوم رو گرفت  لبخند تلجن زد و با بی 
ن بلندم کرد.   و از روی زمی 

 

 دوش بگی  ش فرصت میگم. -
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ه دوش گرفتم بدون مخالفت، حرفش رو عمیل کردم. دوبار 
 تا ترس و اضطراب و کرخبی رو از تنم در کنم. 

 

هام رو روی تخت گذاشته بود و خودش بهجت لباس
حضور نداشت. با یکم وسواس کل اتاق رو از نظر گذروندم. 

 یم ترسیدم که یه چشم سویم نظاره گر من باشه! 

 

کل نایلون ها خایل بود و من یی خیال لبایس که بهجت آماده  
د، به سمت کمد رفتم و بازش کردم. این کمدی که کرده بو 

ن یکساعت پیش خایل بود، حاال پر از لباس های  تا همی 
رنگارنگ بود. ییک ییک همه رو رد کردم و روی ییک ثابت 

 شدم. 

 

ن یجن بود و یه تونیک تقریبا بلند که احتماال تا  یه شلوار جی 
جای  ی گرد و گشاد داشت. بهرسید. یه یقهاواسط رونم یم

ن رو اون ست بچگونه ای که بهجت انتخاب کرده بود، همی 
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پوشیدم و روبروی آینه ایستادم. دسبی به کمرم کشیدم و از 
ن   های تقریبا گشادش خییل خوشم اومد. آستی 

 

ی که آزارم یم ن داد، کبودی های پررنگ روی گردنم تنها چی 
 بود که زیادی تو چشم بود. لبم رو گاز گرفتم. 

ی نداشت، ی لیکم یقه باس رو باال کشیدم ویل چندان تاثی 
پس تصمیم گرفتم شال شم کنم. با برس موهام رو شونه  
کردم و بعد از اینکه نِم موهام رو گرفتم، با کش بستم و 

 ناخواسته آه کشیدم. 

 

ن موهام بود و همیشه برام یم  بافت. مامانم عاشق بافیی

 غی  قابل پیشبیبن بود! 
ی

 چقدر زندگ

 

ز کمد برداشتم و شم کردم و دور گردنم پیچیدم. یه شال ا
 سینه و گردنم به چشم نمیومد و خیالم رو 

ی
اینجوری برهنیک

ون راحت یم کرد. اجازه دادم بلندای موهام از زیر شال بی 
 بزنه. بقول عاض هیچ مردی با دیدن من تحریک نمیشد. 
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ون زدم و با احتیاط به دو سوی راهرو شک   از اتاق بی 
 دیدم. م. نه صدایی به گوش یم رسید و نه کیس رو یمکشید

 ...  احتماال عاض خونه نبود! چه بهیی

ترجیح یم دادم دیگه هیچوقت نبینمش. کاش یم رفت و من 
 
ی

رو تنها میگذاشت. خودم یم موندم و بهجت و یه زندگ
 نامعلوم! 

 

ی خفیف اما همینکه به نرده ها رسیدم، صدای مکالمه
ز اتاق ها شنیدم. کنجکاو شدم و پاهام به عاض رو از ییک ا

ن چسبید.   زمی 

 

با تردید برگشتم و به اتاقی که احتماال متعلق به عاض بود 
زل زدم. دیدن اتاق عادل و یادآوری اون شب نحس زجرم 
یم داد اما من میخواستم قوی باشم چون راه سخبی درپیش 

 داشتم و خودم خوب یم دونستم. 

 

 ت عاض برم و فالوگش بایستم یا نه! دو دل بودم که به سم
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ش خییل ضعیف بود و یم دونستم داشت در آروم مکالمه
د. هیچ تنیسر تو  ن ترین شکل ممکن و با خونرسدی حرف می 

 ی مهیم نبود. صداش وجود نداشت پس حتما مسئله

خییل خییل کنجکاو بودم تا ش از کار عاض دربیارم ویل فعال 
 م. احتیاج داشتم تا زنده بمون

باید از عادل و اون مهرداد رواین و عوضن انتقام یم گرفتم. 
 محال... محال بود سکوت کنم! 
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 زیاد اهل انتقام نبودم اما وضعیت االِن من و عاض... 

 پوف کشیدم و بیخیال از پله ها شازیر شدم. 

 

م؟! -  اومدی دخیی

 

ین بود ویل من مادر خودم م از زبون بهجت شی   لفظ دخیی
خونه چرخ دادم.  ن رو میخواستم. نگاهم رو روی کل آشیی

ی بزرگ، بیشیی مرموز هاتف نبود و خایل بودن این خونه
 
ی

د. یعبن وقبی هاتف و عاض نبودند، بهجت تنهایی زندگ ن می 
ش کجابود؟!   میکرد؟! دخیی

 

 که تو اتاق دق کنم.   آره، بهیی از این بود -

 

و سمت یخچال  خندید و از کابینت ها یک لیوان برداشت
 بزرگ پیش رفت. 
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ن - ی بیارم بخوری! چقدر این لباس بشی  ن  من برات یه چی 
 بهت میاد! 

 

 حرف مهرداد تو شم تکرار شد

پویسر بهت میاد انقدر که تو خوش استایل و "هرچی یم
 خوش اندایم"

 

لب گزیدم و روی ییک از صندیل های چویی نشستم. بهجت 
ماییع شخ رنگ سمتم اومد  با یه دیس نقره و یه لیوان پر از 

 و بهم تعارف کرد. 

 

، جیگرت حال میاد و البته اشتهاآوره! تو خییل خنکه-
 الغری... 

 

ن گذاشتم. سیبن رو  بدون حرف از دستش گرفتم و روی می 
ن گذاشت و انگار متوجه شد که قصد حرف زدن  روی می 

 داشتم. 
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س... - س نیی  بیی

 

 دستم رو دور لیوان عرق کرده انداختم. 

 

؟! گفبی یه دخیی داری... ش ا-  میکبن
ی

ینجا تنها زندگ
 شوهرت کجاست؟! 

 

اینبار دیگه مکث نکرد تا جواب سوالم رو بده چون احتماال 
درک یم کرد که نیاز داشتم درمورد آدم های اطرافم بیشیی 

 بدونم. 

 

 خ-
ی

م هم پیش باباش زندگ ییل وقته طالق گرفتم، دخیی
 کنه که  میکنه چون دوست نداشت پیش زین 

ی
زندگ

 خدمتکارِی عرب ها رو میکنه! 
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دهنم از این همه ضاحتش باز موند. یم دونستم تو ایران 
های برون ها چندان تصور خویی نسبت به عرباکیر آدم

مرزی نداشتند ویل اینکه یه دخیی مادرش رو ول کنه چون  
 کنار عرب ها کار میکرد... 

 

ه دخیی ییک یه یه لحظه به خودم فکر کردم. به مادری ک
ده بود. حبی دونه ن عرب ها سیی ش رو دست ییک از همی 

 لباس های تنم عاریه ای از همون مرد مرموز عرب بود. 

سیدم چرا چون معلوم بود!   نیی

 

ن از شما جدا شده نه؟!  حتما شوهرتون-  هم به خاطر همی 

 

ی تو فضا پخش شد.  ن در قابلمه رو باز کرد و بوی قرمه سیی
ردن نداشتم و اصال گرسنه نبودم اما یه هیچ مییل به خو 

بت آلبالویی که درست کرده بود نوشیدم و  جرعه از شر
 منتظر موندم. 
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ن بعد از اینکه طالق گرفتم با آقا عاض روبرو شدم، م-
 تقریبا ده دوازده سال پیش... 

 

تو ندیدی! -  پس خییل وقته دخیی

 

 خندید، خییل کوتاه و سطج... 

 

 یدنش... دمیشه! برای تولدش رفتم نه زیاد، چند مایه -

 

ن کشید و با چهارتا  ی به خاطر آورد که هی  ن یهو انگار یه چی 
به زد.   انگشتش تو صورتش ضن

 

م. ای وای، باید این س-  اعت برای آقا قهوه بیی

 

خونه به صدا دراومد و بهجت همزمان تلفن گوشه ن ی آشیی
 هول شده گفت: 
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 آقاست، ای وای چرا یادم رفت؟! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به آشفتگیش پوزخند زدم و از اینکه باعث میشد یه زن تو 
این سن و سال از ترس برخوردش به خودش بلرزه، حرصم  
بت نوشیدم و به پشبی  گرفت. یه جرعه از خنکای شر

 صندیل تکیه زدم. 
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؟! ج- ن االن میارم خدمتتون. چی ان آقا؟! بله چشم... همی 
 انجام میدم. یعبن خانم...؟! چشم... چشم... خییل زود 

 

اش حبی یک کلمه هم حرف نزدم و تقریبا در طول مکالمه
بت رو خوردم. تلفن رو قطع کرد و با همون  نییم از شر
عجله سمت قهوه ساز رفت و به برق وصلش کرد. داشت 

 قهوه رو حاضن یم کرد. 

 

 چرا اینقدر ازش یم تریس؟! -

 

ن گذاشتم و بلند شدم . تو جوابم رو نداد. لیوان رو روی می 

مدیی که داشت دونه های قهوه رو آسیاب میکرد هیچ 
حرقن نزد و همه ی حرکاتش روی دور تند بود. به کابینت 

 تکیه دادم. 

 

یخ نجیب ها زیاد میان ایران؟! یعبن منظورم اینه که... ش-
ه؟!  ، ع عادل برمیگرده؟! عاض گ می   اون رواین
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و  پای عاض که وسط میومد بهجت دست و پای خودش ر 
 ِ
ی

 نکرده بودم و این دستپاچیک
ی

گم یم کرد. من اینجوری زندگ
بهجت برام عجیب بود و باعث میشد از عاض متنفر بشم. 

 حق نداشت زور بگه... 

 

خیی اینقدر حرف نزن بذار رو کارم تمرکز کنم، آقا عاض د-
 روی نوشیدین هاش وسواس داره! 

 

جودم به لبام آویزون شد و دیگه حرقن نزدم اما نفرت تو و 
ن رو ازم  ون رفیی  یم کرد، اجازه ی بی 

غلیان افتاد. منو زنداین
گرفت، چمدوین که مامانم آورده بود رو یم برد و وادارم یم

یم کرد تا از اموال خودش بپوشم و بخورم. دلم نمیخواست 
اینجا بمونم و حاال که هیچ نگهباین جز هاتف و بهجت 

 م. نداشت، یم تونستم خییل راحت فرار کن

 

- ...  بگی  دخیی
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ون پریدم و با تعجب نگاش کردم. یه سیبن   از فکر بی 
کوچیک براق سمتم گرفت و من فنجون کوچیک قهوه و  

 کف غلیظش رو دیدم. 

 

 چیکار کنم؟! -

 

ی! -  آقا گفت تو براش بیی

 

 چشام گشاد شد و مبهوت به خودم اشاره کردم. 

 

 من؟! -

 

رو تکرار   م چسبوند و دستوری حرفشسیبن رو به سینه
 کرد. 

 

ینو بیی تا آقا عصبی شده، همینجوری درست کردنش ا-
 کرد! طول کشید! باید پنج دقیقه پیش شو یم
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ن کاری نیم کنم، مگه من کلفتشم؟! م- م هم همچی  ن بمی 
ت آقا دیر شده! اصال... اصال به من چه که قهوه  ی حرصن

 

 جا خورد و متوجه شدم از لفظ کلفت ناراحت شده بود! 

 

کنم از ش این نیست  ن اگر دارم اینجا به آقا خدمت یمم-
که کلفبی کنم، اینکه االن هم برای کیس که به گردنت حق 
 ! داره کاری انجام بدی، دلیل نمیشه مثل خدمتکارها بایسر

 !  اینو بگی  و شی    ع بیی

 

کردم. خجول از خودم وا رفتم. منم داشتم کوته فکری یم
ه سمت اجاق گاز رفت و سیبن رو گرفتم و بهجت شی    ع ب

خورشت رو هم زد. میخواستم عذرخوایه کنم ویل وقت 
نداشتم و باید این قهوه رو زودتر برای عاض یم بردم. چرا 

م؟!   خواسته بود من بیی
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ون زدم. قهوه بردن برای کیس که به  پوف کشیدم و بی 
شدت ازش وحشت داشتم، از رد شدن روی پل ضاط 

 آورتر بود! دلهره

 

لبم رو گزیدم و پله ها رو با احتیاط باال رفتم تا لرزش  پوست
ی فنجون و سیبن محتویات فنجون باعث کثیف کردن بدنه

 نشه! 

 

روبروی در اتاقش ایستادم و سیع کردم به اتاق عادل نگاه 
 نکنم. واقعا از جای خالیش هم یم ترسیدم. 

های رسید حبی همون زمزمههیچ صدایی به گوش نیم
 مالیم... 

ک تقه به در زدم ویل خییل ضعیف بود و امید داشتم ی
 نشنوه تا برگردم ویل متاسفانه شنید. 

 

 بیا تو... -
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س به داخل شک کشیدم.  با تاخی  در رو باز کردم و با اسیی
اول ندیدمش و باعث شد بیشیی شم رو از الی در به داخل 

م چون قصد نداشتم پا به اتاقش بذارم. بهیی بو  د قهوه رو بیی
 تحویل بدم و از زیر نگاهش دور بشم. 

 

 من قهوه... -
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اجاره نداد حرفم رو تکمیل کنم و خییل خشک و دستوری  
 گفت: 

 

 بذار روی عسیل کنار تختم! -

 

دیدمش. ابروهام باال پرید. صداش نزدیک بود اما نیم
مجبورا وارد اتاق شدم و با ندیدنش، یه نفس عمیق کشیدم 

 ویل کجا بود؟! 

 

نگاهم رو تو کل اتاق چرخ دادم و با دیدن عکس یه زن که 
درست روبروی تخت به دیوار نصب شده بود قدم هام از 
حرکت ایستاد. یه زن فوق العاده زیبا با صوریی 

 گونه! مهتاب

رسید و لبخند ملیحش دل هر به نظر خییل مهربون یم
 بیننده ای رو تکون یم داد. 

 

دم این زن هیچ شباهبی با عاض نداشت ا ن ما حدس می 
 زیبارو مادر عاض و عادل باشه... 
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های لرزون سیبن رو روی از عکس چشم گرفتم و با دست
عسیل و کنار آباژور جا دادم اما با شنیدن صداش، جوری 

ی سیبن گی  کرد و ی شالم به دستهعقب کشیدم که گوشه
دم.   با واژگون شدنش، محکم پلکم رو به هم فرسر

 

! دست و پا چ-  لفبی

 

چقدر روی ادای کلمات فاریس تسلط داشت. درحایل که 
قلبم محکم و یی انعطاف یم کوبید و همه ی خون تنم تو 

 صورتم جمع شده بود گفتم: 

 

ما که دست و پا چلفبی نیسبی خودت برای خودت قهوه ش-
ن که دستوری میدی و...   بریز، بقیه آدِم تو نیسیی

 

و تو صورتش بکوبم ی حرفم ر به سمتش چرخیدم تا ادامه
ویل با دیدنش دهنم از حرکت ایستاد و صدام تحلیل رفت. 
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ی برهنه و موهای خیس و نمدار ایستاده بود و با باالتنه
ن من و فنجون واژگون شده درگردش بود.   نگاهش جایی بی 

 

- ...  چی شد؟! داشبی یم گفبی

 

م و ترس از دیدن اون حجم عضله و هیکل درشتش  با شر
ن ان  داختم و انگشتام در هم قالب شد. ش پایی 

 

ن آره؟! کیس که داره تو خونهک- ی من  ه بقیه آدِم من نیسیی
ه، آدِم من خوابه و پول یمخوره و یمکنه و یمکار یم گی 

چرچن بایدم نیست؟! جالبه وقبی تو داری راست راست یم
 !  فکر کبن آدمم نیسبی

 

رفتم. هنوز بزاق دهنم رو فرو دادم و ناخواسته یه گام عقب 
ترسوند و من هنوز از نزدیکیش و عطر غلیظش منو یم

وحشت یه تجاوز کل وجودم یم لرزید و چرا وقبی تا این حد 
 کردم؟! ازش وحشت داشتم جلوش زبون درازی یم
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م پ پس چرا ویل من... من از ش شما حقوق نیم چ- گی 
دلییل ندارم که بخوام آدمت باشم! ضمنا... بهجت خانم  

ار داشت، چرا باید وسط اون همه کار اول اول قهوه کیل ک
 شما رو حاضن کنه؟! 

 

پوزخند زد و چند گام بهم نزدیک شد. سیع کردم تکون 
نخورم تا اوج ترسم رو به رخش نکشم اما نتونستم تو 

ه بشم.   چشاش خی 

 

من اصال نمیتونم با مقوله ی اولویت نبودن کنار چون -
 بیام! 
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اراده ش بلند کردم و نگاهم تو سیایِه د، یی نزدیکم که ش
 چشماش گم شد. 

اونقدر این یک جفت چشم، مخوف بود که مو به تنم 
 کرد. راست یم

 

 کنه؟! ا اینقدر تودخوایه اذیت نیم-

 

ی لبش افتاد و لبش کج شد و یه خط باریک گوشه
فرورفتگیش به جذابیتش اضافه کرد. هیچوقت فکر نیم  

تا این اندازه زیبایی ظاهری و جذابیت کردم یه شیخ عرب 
داشته باشه. همیشه تصورم یه مرد سیاه و کچل و شکم  
گنده بود با ردای سفید و چهارصدتا زن عقدی و صیغه ای  

اطور دورتادورش رو احاطه یم  کردند. که مثل یه امیی
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نو نه ویل فکر نکنم تو رو آره! اینکه من با آدمام چحوری م-
 
ی

 به نقششون تو زندگیم داره! االن هم برخورد کنم، بستیک
ن و با یه فنجون قهوه ی پایی  ی جدید برمیگردی و به می 

ان این دیرکرد، خودت اون کثافت رو از روی فرش و   جیی
ن یم ! کف اتاقم تمی   کبن

 

بغض تو گلوم نشست و با نفرت ابرو درهم کشیدم. 
دربرابرش کوتاه نمیومدم فقط به خاطر اینکه گناهکار 

ش بودم . اون هم بیگناه نبود؛ اگر لجبازی نمیکرد االن اسی 

 نبودم. 

 

ه و مواجب تو -  نیستم.  من نوکر یی جی 

 

م پرت کرد و ی جا خوش کرده در دستش رو تو سینهحوله
بوی شدید شامپو و صابونش در یک صدم ثانیه کل مشامم 

 . رو پر کرد 
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وع، یک و نیم کافیهحپس باید بهت -  قوق بدم؟! برای شر
 خوای؟! یا بیشیی یم

 

به غرورم برخورد و دیگه برام اهمیبی نداشت که جذاب بود 
 ...  یا برهنه و عصباین

د، تو  ن مهم نبود که اگر عصباین میشد دست به چه کاری می 
دادم تمام عمرم اینقدر تحقی  نشده بودم و اجازه نیم
 خودش رو محق بدونه درحایل که اون هم مقرص بود. 

 

ام؟! میدوین من الی پر قو بزرگ ین من گتو عوضن میدو-
شدم و کیس جرات نداشته بهم تو بگه؟! چطوری جرات 

؟! مگه من نوکر توام؟! یم  کبن با من اینجوری حرف بزین

 

مثل یه تی  از چله رها شده سمتم اومد و بازوم رو گرفت. 
جیغم رو با قرار دادن انگشتش روی لبم تو نطفه خفه کرد 

 برد.  و صداش رو باال 
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... االن یع کن جلوی من، منم منم نکبن چون بد یمس- بیبن
ین حالت ممکن جواب گندی که باال آوردی  دارم تو بهیی
ی نیست که هرکیس  ن میدم. خدمت کردن به من، چی 
لیاقتش رو داشته باشه و اگر االن به چشم یه نوکر هم نگات  
 !  کردم. انگار تو هنوز منو نشناخبی

ی
 کنم بهت لطف بزرگ

 

ن  به عقب هلم داد و پام به تشک تخت برخورد کرد. تو همی 
چند ثانیه کل پوست تنش به شچن گرایید و رگ نبض داری  

 ش ورم کرد. کنار شقیقه

 

نفسم تند و کشدار شده بود و این از چشم عاض دور 
 نموند. 

 

، اون سیبن و فنجون ق- بل از اینکه دوباره غش و ضعف کبن
 جدید برگرد. اگه یه ذره از اون لکه باقی ی رو بردار و با قهوه

؟! بد یم ن . بمونه... الی   بیبن
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تر کرد که محتاطترسیدم ویل عقل حکم یماز تهدیدش نیم
 برخورد کنم. ش تکون دادم و ازش فاصله گرفتم. 

 

ن و پر از حرصش، خم شدم و سیبن و  زیر نگاه خشمگی 
م جوری  فنجون رو برداشتم. خوب بلد بودم حالش  رو بگی 

 که هیچوقت فراموش نکنه. 

 

 دار!  چشم شیخ نجیب، انرژیت رو نگه-
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این رو گفتم و تا کنار در اتاق پیش رفتم ویل با شنیدن اسمم 
خواست از زبونش، ایستادم و دندون قروچه کردم. دلم یم

م.  ن سیبن نقره رو تو فرق شش بکوبم و لذت بیی  همی 

 

 م کامم تلخ نباشه! ر میخوادوبل باشه، یه شکالت هم بیا-

 

های اون فقط چند اینچ گردن کج کردم و باز نگاهم تو چشم
 زن ثابت موند. زیبا و برازنده بود! 

داد به نفریی که از عاض داشتم، هیچ حیس که بهم یم
 شباهبی نداشت. 

 

 چشم! شکالت هم میارم شیخ نجیب! -

 

ن راه و ت ون زدم. بی  و پله ها دیگه صیی نکردم و از اتاق بی 
رسید و معلوم بود بهجت رو دیدم. صورتش شخ به نظر یم

 از ش و صدای ما به این سمت اومده بود. 
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 رو عصباین کردی؟!  باز چیکار کردی که آقا -

 

ی حرصم رو ش اینبار من واقعا هیچ گنایه نداشتم. همه
 بهجت خایل کردم و داد زدم: 

 

 . خواد چون قبیل رو ریختمی جدید یمقهوه-

 

 خاک به شم، ریخبی روی آقا؟! -

 

ی کاش ریخته بودم. کاش تا فیها خالدونش رو با اون قهوه
 نده!  سوزوندم تا اینقدر منو دقداغ یم

 

خونه شدم.  ن جواب بهجت رو ندادم و با عصبانیت وارد آشیی
قهوه ساز هنوز به برق وصل بود. همیشه برای بابام درست 

 کرد. ریف یممن تع کردم و هروقت مهمون داشت از یم

ن و مزخرف گذشته  روتی 
ی

م تنگ شده بود. دلم برای زندگ
 گذشت. انگار صدها سال یم
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ن - ؟! آخر ش از دست تو من سکته الی  ؟! چیکار کردی دخیی
 کنم. یم

 

های قهوه رو تو آسیاب ریختم و روشنش کردم. ش و دونه
 صداش اونقدر زیاد بود که صدای افکارم رو نشنوم. 

 

 ریختم رو فرش، اونم ناخواسته بود چون ترسیدم. فقط -

 

 کنارم ایستاد و مهربون نگام کرد. 

 

ن یمچی خب حاال فکر کردم -  کنم.  شده، خودم تمی 

 بغ کرده نگاش کردم. 

 

ن کنم. نمیخوام شما تو زحمت بیفبی د- ستور داد خودم تمی 
ن  گفت اجازه نیماون هم نیم دادم شما خرابکاری منو تمی 
! این ق م تموم شه این کابوس... کبن  هوه رو بیی
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کوتاه خندید و نیم دونم چرا اما به این خندیدن ادامه داد 
 و باز خودش رو با غذا شگرم کرد. 

 

ی منم نماز   کم- کم وقت ناهار هم هست، پس تا تو قهوه بیی
 بخونم. 

 

گفت و رفت. قهوه رو باز تو سیبن گذاشتم و نفس گرفتم. 
لم میخواست ش عاض رو از خشمم ابدا کم نمیشد و د

تنش جدا کنم. احمق خودخواه، اون هیکل درشتش بیشیی 
های آتیش بود. البته عطرش، به شبیه یه دیو دوش با زبونه

 اشت. دهای آتیش رو راحبی توان ایفای نقش اون زبونه

 

 کرد! یه آتیش که طعمه رو مجذوب یم

نستم تو یک آن یه فکر خبیث تو شم افتاد. اینجوری یم
م.   بگی 

 انتقامم رو از اون غول بیابوین
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بزاق دهنم رو جمع کردم و تو یه حرکت تو فنجون قهوه 
 تف کردم. 

خودم از این حرکت حالم به هم خورد ویل اندگ میتونست 
 تسکینم بده! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزی باال بردم و یه پوزخند زدم. یی شخصیت  شم رو با پی 
 !  زورگوِی اجنبی

ده بود. هیچ بویی از اح  ساس نیی
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ون زدم و با یه لبخند دوباره وارد اتاقش  خونه بی  ن از آشیی
شدم. اینبار لباس پوشیده بود. یه پلیور یقه اسیک جذب 
ن فاصله هم میشد عضالت  سیاه رنگ که از همی 
ومندش رو دید. پشت به من و رو به پنجره ایستاده بود  نی 

 کرد. و سیگار دود یم

 

 قهوه... -

 

ن -  ! بذارش رو می 

 

داد حرفم رو تموم کنم. حداقل ادب حکم حبی اجازه نیم
سیم

ُ
ه! کرد که مثل قاشق نش  ته وسط حرفم نیی

تونستم ی دیگه یمنفس عمیق کشیدم، تا چند لحظه
 داشتم 

ی
م. خصوصا که من آثار شماخوردگ انتقامم رو بگی 

ه و جون   بمی 
ی

و خییل دلم میخواست از شدت شماخوردگ
 بده! 
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ی نمداری که وی عسیل گذاشتم و با تکه پارچهسیبن رو ر 
آورده بودم، رد قهوه رو از روی شامیک پاک کردم اما لک 

 فرش پاک شدین نبود. 

 

ی پا چرخید و من رو که روی دو زانو نشسته روی پاشنه
بودم شکار کرد. صدای پوزخندش عصبیم کرد اما هیجی 

 نگفتم. 

 

ده شد و اون با خون ن مشتم فرسر رسدی به سمتم پارچه بی 
اومد و درست چسبیده به زانوم ایستاد. از باال براندازم کرد 

ن فنجون تازه ی قهوه خم شد. قلبم تو گلوم و برای برداشیی
وزی زیر پوستم جریان پیدا کرد. یم  تپید و حس لذت پی 

 

ون فرش به این راحبی پاک نمیشه، میگم هاتف اون رو تا ا-
ه، یکم هوا ناجور  ه پس وقبی داری اون فرش حیاط پشبی بیی

رو میشوری سیع کن شمانخوری چون از حقوقت کم 
 ف بنیه نمیخوام. کنم. من خدمتکار با نصیم
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دهن باز کردم تا اینبار جواب یی ادبیش رو بدم ویل با حرف 
 بعدیش، زبون به کام گرفتم. 

 

ون! بمیخوام تو آرامش قهوه -  خورم، برو بی 

 

ه فنجون رو تا کنار بینیش باال  ی من،و در مقابل نگاه خی 
برد و عمیق بو کشید. یه لحظه از خودم چندشم شد. 
ن کاری کنم؟! ویل حقش بود، نبود؟! یه  چطور تونستم چنی 

 لبخند محو و شیطاین زدم و از جا بلند شدم. 

 

 بله چشم شیخ نجیب، نوش جونتون! -

 

عقب عقب تا کنار در اتاق پیش رفتم و به نگاه کنجکاوش 
 ندادم.  اهمیت

ن اون فرش میشدم.  حاال مهم نبود اگر واقعا مجبور به شسیی
من زهر خودم رو ریخته بودم. نگاه آخرم رو بهش انداختم 
د تا از اون ماده ن ی و دیدم که داشت فنجون رو به لب می 

 آغشته به بزاق دهنم بنوشه! 
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خارج شدم و در رو پشت شم بستم. دستم روی قلبم 
خوشحایل تو پوست خودم نشست. حاال واقعا از 

ی باغ رو خواست کل مسی  تا محوطهگنجیدم و دلم یمنیم
 کیس بشم.   خواستم باعث کنجکاویبدوم اما نیم

 

ن رفتم و دستم رو پشتم گذاشتم و بعد ریلکس از پله ها پایی 
ی از چندروز باالخره لبخند زدم. احتماال حاال اون قهوه

 کرد. چه چه یمچندش آور رو خورده بود و به به و 

خونه گذاشتم که بهجت شرسید.  ن  قدم تو آشیی

 

ن رو بچینم! -  کمک کن می 

 

ی خونرسدم رو که دید مشکوک براندازم کرد لبخند و چهره
 خیال گفتم: اما سینه صاف کردم و یی 

 

کنم نه از شم بهجت خانم، فقط به خاطر شما کمک یمچ-
... نه از ترس ارباب این خ ن  ونه! ترس اون غول... چی 
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ابرو درهم کشید ویل اینبار باهام برخوردی نکرد. به ییک از  
 ها اشاره کرد و گفت: کابینت

 

ن رو بدیس و - شقاب بردار... حواست باشه با ظرافت می 
 !  بچیبن
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 چشم! -

 

 پذیرایی چرخ
ن دار جای دادم و با وسایل مورد نیاز رو روی می 
ل گفتم:  قابل کنیی  غی 

 هیجاین

 

 اخوری کجاست بهجت خانم؟! سالن غذ-

 

ه تو تنهایی تو خونه  صیی کن-
خودم باهات میام، بهیی

 !  نچرچن

 

ن گذاشت  دیس برنج زعفروین و ظرف خورشت رو روی می 
 و پیشبندش رو درآورد. 

 

 عجله کن. -
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ن رو گرفتم و جلوتر از من راه افتاد و من دسته های می 
 ی قسمتدنبالش کردم. سالن غذاخوری هم مثل بقیه

افیت یم داد.   های این خونه بوی اشر

ن رو چیدم و نفس عمیقی کشیدم.   با کمک بهجت، می 

 

وب هم بیار... دقت کن از بار ب- رو از انبار، یه بطری مرسر
ن بطری!  ن سومی   سمت راست بیاری، ردیف اول از پایی 

 

ن خم شدم تا یکم از سیب زمیبن  اهمیت ندادم و روی می 
های شخ  نوز دستم به اونها رو بردارم اما هشخ کرده دلیی

شده نرسیده بود که ورود عاض رو حس کردم و یه گام 
 عقب رفتم. 

 

 ست؟! ناهار آماده-

 

بهجت با لبخند و یک اخم ریز به من، عاض رو مخاطب 
 قرار داد. 
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وب بیاره! فبله آقا، یم - ن خانم براتون مرسر  رستم الی 

 

دین ندارم. ه خوردم نیازی به نوشیالزم نیست، تازه قهو -
 فقط یه لیوان آب... 

 

از کنارم رد شد و من یی اراده چند اینچ از جام تکون خوردم. 
ن بزرگ و زیر نگاه ترسیده ن نشست. یه می  ی من، راس می 

شاهانه برای یه نفر؟! اون حجم غذا رو قرار بود تنها 
 بخوره؟! 

 

یس لبم رو جویدم چون یم ترسیدم فهمیده باشه که  اسیی
 ون قهوه گند زده بودم. چجوری به ا

 

ن از تو باکس قرصبرات- یزم، الی  های تو ون آب می 
خونه...  ن  آشیی
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ن آب-  ریزه! یم بهجت قرص با تو... الی 

 

ن و مستقیم تو چشم های سیاه و شوکه ش باال آوردم و تی 
 براقش زل زدم. هدفش چی بود؟! یه پوزخند ریز زد. 

 

 چشم آقا... -

 

ن ک  شید و پچ پچ کنان گفت: بازوم رو گرفت و سمت می 

 

! ایاال هرچی آقا میگه اجرا کن - ن  لی 

 

کف دستام به شدت عرق کرده بود. بهجت رفته و نرفته 
 چنگال رو برداشت و من جلو رفتم تا لیوانش رو پر کنم. 

 

ونقدر الغر و ضعیف به نظر میای که بعید یم دونم تو ا-
تمام عمرت گوشت و مرغ و کربوهیدرات بهت رسیده 

 ه! باش
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پارچ تو دستام رعشه گرفت و چشم باال کشیدم و سیع کردم 
ی بهش  ن خودم رو با همون فنجون قهوه راضن کنم تا چی 

 نگم اما نتونستم. 

 

لبته که من مثل خاندان تو نیستم که یه گاو رو بخورم، ا-
اونم با دست... با اون انگشتای چرب و چییل و 

جرکننده!  ن  مین

 

ینکه این مرد همیشه عصباین ریز خندید و من متعجب از ا
 هم توان خندیدن داشت، خشک شدم. 

 

ن چند-  و گرفته بود! ر ی قبل، هیکلم چشمت لحظهویل همی 

 

ن کوبیدم و عاض همه ی حرکاتم با حرص پارچ رو روی می 
 ش هل دادم. رو زیر نظر گرفت. لیوان رو کنار بشقاب خایل
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ه، - ن جالبی نه تو هیکلت نهمخواب دیدی خی  تو  ن چی 
م، قیافه ت و نه تو شخصیتت ندیدم. صدتای تو رو نیم گی 

 مهردادم رو ول کنم. 

 

ای به هم این حرفم حبی خودم رو هم شوکه کرد. برای ثانیه
ه موندیم و با شرسیدن بهجت، هیچکدوم حرقن  خی 

ای که به چنگالش چسبیده بود رو بدون نزدیم. سیب زمیبن 
ه، بلعید و  بهجت قرص رو کف  اینکه از من چشم بگی 

 دست عاض گذاشت. 

 

تون درد دارید؟! معذرت میخوام تقصی  من بود که قهوهش -
 دیر رسید. 

 

عاض سکوت کرد و من به این فکر کردم که چرا اسیم از 
مهرداد آوردم. اون میم مالکیت چی بود که بهش چسبوندم. 

ار بودم ویل اناز اون لعنبی به اندازه ن گار ی تمام مردم دنیا بی 
ی خویی بود. با تاخی  برای درآوردن حرص عاض گزینه
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محتویات دهنش رو بلعید و قرص رو با چند جرعه آب فرو 
 داد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی من باید همه هم نیست فقط دیگه تکرار نشه، تو خونهم-
چی طبق روال خودش یط بشه... از قانون شکبن و رد کردن 

 خط قرمز هیچ خوشم نمیاد. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

نستم که مخاطب اصیل حرفش من بودم نه و من یم دو 
 کرد. بهجبی که بیشیی از ده سال براش کار یم

 

اب بیارم؟! بچشم آقا هرچی شما -  گید، براتون شر

 

عاض حبی به بهجت نگاه نیم کرد و انگار کل حواسش به 
اب یم  من و حرکاتم بود. من نیم دونستم که عاض هم شر

تم حدس بزنم که نوشید ویل از بوی دهن عادل یم تونس
 ای بودند. چه جور خانواده

ای تعجب نیم کردم چون انگار اینجا من از هیچ مسئله
ن عجایب بود!   شزمی 

 

 بعد از ناهار بیار اتاق کارم! -

 

 چشم. -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

اب و سیگار  تو خانواده ی ما هیچکس اهل نوشیدن شر
 کشیدن نبود. 

های الکیل رفت و آمد خصوصا بابام حبی االمکان با آدم
 کرد و من... یمن

دست خودم نبود که همیشه از مردهای مست وحشت 
 م بود. داشتم و گایه کابوس شبانه

 

با زنگ خوردن تلفن همراهش دلم گرفت. من حقم بود 
م یه تماس تلفبن داشته باشم و فقط حداقل با خانواده

صداشون رو بشنوم ویل این غول عریی اجازه نیم داد و 
 برخالف میل اربابش انجام بده.  محال بود بهجت کاری رو 

 

 . من برم براتون دش بیارم آقا.. -

 

بهجت با ببخشیدی دور شد و عاض موبایلش رو از جیبش 
ون آورد.   بی 

ی ش اخم کرد و با پوقن کالفه، روی صفحهبا دیدن شماره
 روشنش انگشت کشید و تماس برقرار شد. 
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 نعم؟! -

 "بله؟! 

 

بله وگرنه چرا باید عریی  تماس از کشورش بود؟! البته که
د؟!  ن  حرف می 

 کردم هرچند یی معنا بود و من هیجی از مکالماتش 
ن گوش تی 

 نیم فهمیدم. 

 

ی إيران وليس من الواضح مبی سأعود. من األفضل م-
ا زلت قن

 أن تجد هواية جديدة لنفسك! 

 

ه برای  "من هنوز ایرانم و معلوم نیست گ برگردم، بهیی
!"خودت یه شگریم جدید پید  ا کبن

 

عصبی دستم رو مشت کردم. خییل گرسنه بودم و اون حجم 
ی گرسنگیم رو بیش از پیش غذای خوش آب و رنگ غریزه
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ن آورد و اخمش تحریک یم کرد. عاض تن صداش رو پایی 
 غلیظ تر شد، انگار چندان حال خویسر نداشت. 

 

 سنتحدث عن ذلك عندما أعود. -

 

نیم"وقبی برگردم درباره ن  "اش حرف می 

 

ء إیل إيران. - ی  لست بحاجة للمجی

 

 "الزم نیست تو بیای ایران"

 

ء بشكل صحيح، لذا من األفضل أن ا- ی
لعناد لن يفعل أي یسر

ی أول فرصة. 
ی بك قن

 ، سألتقی
ً
 تكون حكيما

 

ه عاقل  "با لجبازی کردن هیجی درست نمیشه پس بهیی
نم" ن ن فرصت میام و بهت ش می  ، تو اولی   بایسر
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 هووووففففف!!!! 

ن کرد و م عصبی یمداشت شدم. با دستمال دور دهنش رو تمی 
ه موندم. گ بود  من مثل مسخ شده ها به حرکت لبش خی 

ِ عاض رو هرلحظه شخکه رنگدونه
 کرد؟! تر یمهای پوسبی

 

  ال تقلق ، سأعود إیل الكويت-
ً
 قريبا

 

 "نگران نباش، به زودی میام کویت"
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شدم ویل برام قابل یمتا حدودی بعیصن کلمات رو متوجه 
 فهم نبود. 

ون یی  خیاِل فالگوش ایستادن شدم و نفسم رو شل بی 
ن  فرستادم. تماس رو بدون خداحافیطن قطع کرد و روی می 

داد خییل کرد نشون یمانداخت. اینکه موبایلش رو پرت یم
ن تماس ربط داشت.   بود و شاید به همی 

 عصباین

 

 به حرفات فکر کردم! -

 

وت ون پریدم و قلبم به کوبش افتاد. با من  از عالم هیی بی 
 های من فکر کرده بود؟! بود؟! به حرف

 

؟! -  چی

 

اش روی من نگاهش رو از پشت ابروهای درهم گره خورده
 ی کوتایه لب زد: ثابت کرد و با تک شفه
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ق با توئه، برای یه زین مثل بهجت سخته... ازش سن و ح-
احت کنه ، نظرت چیه کل سایل گذشته و باید یکم اسیی

 وظایف بهجت رو بذارم روی دوش تو...؟! 

 

ت و حرص باز موند و حبی توان پلک زدن رو  دهنم از حی 
از دست دادم. پوزخند زد و من به این فکر کردم که بهجت  

 کجا مونده بود؟! 

 چندباری لب باز و بسته کردم ویل صدا نداشتم

 

لدی مدافع رد، یه تئوری باشه خوبه و بدچی شد؟! تا وقبی -
یس یهو تغیی  عقیده  ... وقبی به خودت می  حقوق بقیه بایسر

 میدی؟! 

 

م رو به رونم کوبیدم و یه گام جلو رفتم. دست مشت شده
اینبار ابدا ازش تریس نداشتم و حق نداشت با من مثل 
طلبکارها حرف بزنه، بدیِه من به اون هیچ ربیط به 
وی جد ید خدمتکاری کردن نداشت. یم تونست نی 

 استخدام کنه... 
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هات رو روی من خایل نکن، احتماال اوین که باهاش قدهع-
حرف زدی خوب حالت رو گرفته که یهو رنگ عوض یم  

 ! ین ن  کبن و با من اینجوری حرف می 

 

 دو ثانیه تو صورتم مکث کرد و بعد یکهو بلند خندید. 

 و صدای قهقهه
ی

ی اعصاب خورد کنش مدام تو بزرگ
شد و تو گوشم مثل یه پتک به نظر یم سکوت خونه اکو می

 رسید. 

 

یه که الزم دارم دور و ی- ن ی آخرین چی  ن ه دخیی با افکار فانیی
 برم داشته باشم. 

 

ون یم سوختم. هنوز داشت یم خندید و من از درون و بی 
اینکه باعث شده بودم اینجوری اسباب عیش و نوشش 

د. یکهو خنده ن وم کرد ش رو تمفراهم بشه حالم رو به هم می 
 و صندیل رو عقب کشید. 
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ن انداختم و تو چشمای  درست مقابلم که ایستاد، ش پایی 
 مخوفش نگاه نکردم. 

هاش توان مسخ کردنم رو داشت و هربار اون انگار که چشم
عطر گیج کننده باعث میشد دربرابرش کوتاه بیام. حرف 

 تر... نزنم، سکوت کنم، منطقی تر برخورد کنم و از همه مهم

 کرد. نگری یمکوبید و عصیالعنتیم ناهماهنگ یم قلب

 

زم نیست برای اینکه حرفتون رو بفهمم اینقدر بهم ال-
ن که بوی عطرتون اجازه نده نفس بکشم!   نزدیک بشی 

 

اول حرقن نزد اما بیشیی نزدیک شد و وقبی قصد فرار 
 ت. ی شاِل روی موهام رو گرفداشتم، گوشه

 

ای  کر کن طعم قهوهمثال ف دارم بهت ارتقاء درجه میدم،-
که دم کردی برام متفاوت و دلچسب بوده و حاال دلم 

 انجام بدی!  ی کارای شخیص منو تو میخواد همه
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 طعم قهوه دلچسب بود؟! هه.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناخواسته حس رضایت از عملکردم تو عروقم پیچید ویل 
ون کشید.  ن انگشتاش بی   شالم رو از بی 

 

ه برم و به بهج-  ت خانم کمک کنم! من بهیی

 

 ی تو نیست، تو رو برای یه کار بهیی درنظر گرفتم. وظیفه-
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ابروهام در هم فرو رفت و سوایل نگاش کردم که نیشخند 
هاش رو ببینم. روی  زد و تونستم ردیف سفید دندون

 محسوس داشت که شاید گونه
ی

ی چپش یه خط فرورفتیک
 ی تاریک گفت. میشد بهش نقطه

ی که تو تر  ن سناک تر دیده شدن صورتش کمک زیادی یه چی 
 میکرد. 

 

قبی میگم کارای شخیِص من، یعبن یه خدمتکار شخیص  و -
 ش... که وظیفه

 

دندون به هم ساییدم و با خشم و حرص جلو رفتم. تفاوت 
قدمون خییل زیاد بود و حداقل باید چند اینچ گردنم رو باال 

ه هاش دید داشتی کم به چشماصلهگرفتم تا توی فیم
ی اندامش از پشت چلچراغ باالی شش روی باشم. سایه
 صورتم افتاد. 

 

 من... خدمتکار جنابعایل نیستم! -
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؟! -  پس گ هسبی

 

باز با یه کلمه حرف کیش و ماتم کرد. جلو اومد و من با 
ی بینمون حاال اونقدر  نهایت توانم تکون نخوردم. فاصله

م پس رو  کم بود که نیم تونستم صاف و مستقیم نگاش کن
 گرفتم و به سمت چپ زل زدم. 

 

؟! -  گ هسبی

 

 ی زن استفاده کنم؟! محال بود... اضار داشت از واژه

 

 یه مهمون که... -

 

مهموین که زیاده از حد بمونه دیگه مهمون به حساب -
نمیاد، بعدشم مگه نگران پا و دست و کمر و شخصیت 
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؟! نصف کارایی که بهجت میکنه تا وقبی ا ینجا بهجت نیسبی
 مهموین گردن توئه! 

 

! حق ت- و... تو حق نداری عقده هات رو اینجوری خایل کبن
 نداری حاال که مجبور شدیم... 

 

 پوزخند زد. 

 

نو مجبور کردی تحملت کنم پس قبل از اینکه بخاطر م-
خشیم که ازت دارم، دست به کار اشتبایه بزنم... خودت 

یسر و تنبیه خودت رو انتخاب کن. خدمتکار شخصیم می
 چشم، یا ترجیح میدی هرجور خودم 

ی
هرچی گفتم مییک

 صالح بدونم حرصم رو خایل کنم؟! 

 

یم دونستم شوچن نداشت و احتماال توان انجام بدترین  
ن دو گزینه ای که یک سمتش مبهم  کارها رو داشت و من بی 

 ای جز قبول حرفش نداشتم. بود، چاره
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ام بدی، اری برخالف میلت انجنمیخوام مجبورت کنم ک-
؛ یا  تو توی این خونه نهایتا بتوین دو تا نقش داشته بایسر

 خدمتکارم یا... 

 

های اشک م زد و با بلند کردن شم، چشمدست زیر چونه
ن دو انگشتش آلودم رو دید. باز پوزخند زد و چونه م بی 

ده شد. من هیچ تالیسر برای فرار کردن از زیر دستش  فرسر
 داشتم. نشون نیم دادم چون دیگه نا ن

 

ی من دلت نمیخواد ا زنم... ویل فکر کنم تو هم به اندازهی-
 ی دوم فکر کبن پس... به گزینه

 

 قبوله! -

 

ی لبش بود و حاال و تو این هنوز اون لبخند کذایی گوشه
های ی کم، یم تونستم تصویر خودم رو از قرنیهفاصله

 سیاهش ببینم. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن لبخند زدنش که گونه ِ حی 
ی

اش رو به رخ هاون فرورفتیک
 کشید... یم

ِ خاض روی پیشونیش ریخته 
ی

اون چند تار مو که با آشفتیک
 بود و عطرش... 

 

؟! زن بودن یا... چیو قبول یم-  کبن
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 خدمتکار شخیص! -

 

ش رو تموم کنه و شاید دادم تا جملهحبی بهش مهلت نیم
کرد من مهمون تختش بودن رو به انجام کارهای فکر یم
 دادم. ی خونه ترجیح یمروزمره

 

وزی بدم. من برخالف تصوراتش  محال بود بهش حس پی 
کرد نبودم و نمیخواستم ای که فکر یماصال اون دخیی هرزه

 کشید. باشم حبی اون که مثال اسم شوهر رو یدک یم

 

آرزو داشتم هرچه زودتر از این رواین جدا بشم و باز به 
 ی خودم برگردم. خونه

کردن یا نه اما من امید م قبولم یمادهنمیدونستم خانو 
 . داشتم

 

 پس به توافق رسیدیم! -
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وزی تو  خودم رو کنار کشیدم و نگاش نکردم تا برق پی 
م یم کرد  چشماش رو ببینم. احتماال از اینکه اینجوری تحقی 

 نهایت لذت رو یم برد. 

 

 من میخوام...  اگه دیگه حرفات تموم شده-

 

ندادم. ضعف داشتم و یه نچ نجی کرد و من ادامه 
 شت. ی سمج، دست از شم برنمیداشگیجه

 

حاال که توافق کردی  نوز کارم باهات تموم نشده! ه-
 ...  خدمتکار شخیِص من بایسر

 

ی لعنبی استفاده  چه اضاری داشت که مدام از این کلمه
ن غرورم از  کنه؟! کار، عار نبود اما این مرد داشت با شکسیی

و من نیم تونستم دربرابرش هیچ دفاغ  من انتقام یم گرفت
 از خودم بکنم. 
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 وظایفم چیه؟! -

 

وزی رو تو نگاهش  به سمتش چرخیدم و اون برق لذت و پی 
دیدم. مقرص خودم بودم که بهش این فرصت رو داده بودم 

 و حاال هیچ رایه نداشتم. 

باید برای جنگ با این مرد آماده میشدم چون اگر قرار بود 
 مه بدم شکست میخوردم. همینجوری ادا

 

پریس اما من میخوام یز جزییات رو از بهجت یمر -
ترینش رو بهت بگم. تو توی این خونه حق دخالت و مهم

اظهار نظر نداری، هروقت من یا هاتف یا بهجت بهت 
، اگر شب و نصف شب و  احتیاج داشتیم باید حاضن بایسر

ی احتهر زمان دیگه ن و برای من یاج پیدا کنم باید تای به چی 
 !  حاضن کبن

 

 ام! یص نیستم، خدمتکار عمویمپس یه خدمتکار شخ-
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ی  ن ابرو باال داد و چشم ریز کرد. داشت تو صورتم دنبال چی 
یم گشت و نیم دونم پیدا کرد یا نه اما برای چند ثانیه 

ه ی لباسم رو باال کشیدم تا اون  ی گردنم شد و من یقهخی 
ش  ن پنهان کنم. هرچند زیاد دیده کبودی ها رو از زیر نگاه تی 

بود اما هربار هم بهم حس ضعف یم داد و دلم میخواست 
 هرچه زودتر از شر این کبودی های مزخرف خالص بشم. 

 رفت. شاید حس ترس و وحشت اون شب از خاطرم یم 

 

دمتکار، خدمتکاره! عمویم و خصوصیش هم به زودی خ-
! ضمنا من ممکنه زیاد مهمون داشته باشم  متوجه مییسر
 ! ه حواست رو جمع کبن که زیاد تو دید نبایسر  پس بهیی

 

چرا؟! از وجود من خجالت یم کشید؟! دستم رو مشت  
 کردم و با نفرت ازش رو گرفتم. 

 

کنه! ترجیح میدم تونم برم؟! داره اینجا موندن اذیتم یمیم-
ور همو ببینیم آقای شیخ نجیب!   فقط در مواقع ضن
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و قبل از اینکه فرصت فرار پیدا کنم، هه بلندباالیی نثارم کرد 
ن خفه ن  جوری مچ دستم رو گرفت و کشید که با هی  ای به می 

 کوبیده شدم. 

 

لوی من زبون درازی نکن، چون اونوقت مجبور میشم ج-
 به روش خودم زبونت رو قیجی کنم. 

 

 رسما قبض روح شدم! 

ی تو تارهای صوتیش تغیی   ن چون وقبی عصبی میشد یه چی 
 رسید. تر به نظر یمدارتر و گرفتهشیم کرد و خ

 

توجه شدی؟! دوست ندارم عمیل بهت نشون بدم که م-
 چجوری اون زبونت رو... 
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ی تسلیم باال آوردم و خودم رو مظلوم دستم رو به نشونه
 نشون دادم. 

 

؟! م متوجه شدم. م می- ن  شه ک که ل لطفا ولم کنی 

 

ر از این نقص لکنتم دست خودم نبود و عاض هم انگا
 حسایی خوشنود بود که لبش به طرچ از لبخند کش اومد. 

 

 ی دیگه هم داری که اون رو خودم بهت میگم. یه وظیفه-
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م سمت دستام کشیده شد که های ترسیدهنگاهش از چشم
 ش قرار داشت. هنوز به عنوان تسلیم رو به سینه

 

 ماساژ! -

 

 دهنم باز موند و شوکه لب زدم: 

 

؟! -  چی

 

 تر تکرار کرد: ای مکث حرفش رو بلندتر و محکمون ذرهبد

 

م.  ای یکبار ماساژ ن عادت دادم حداقل هفتهماساژ! م-  بگی 

 

 از کوره دررفتم و رو به صورتش توپیدم: 
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ن... چی با خودت فکر کردی که من ماساژور تو میشم؟! م-
اصال... یه نگاه به خودت کردی؟! من چرا باید هیکل یه 

 مثل تو رو ماساژ بدم؟! اصال... من تاحاال غول بیابوین 
 دستم به تن هیچ مرد نامحرم و غریبه ای نخورده که حاال... 

 

دست پهنش روی دهنم نشست و هیش هیش گفتنش، کل 
وجودم رو به رعشه انداخت. داغ کردم و از بوی عطر 

 غلیظش و داغن کف دستش، نفسم رفت. 

 

 تر... آروم-

 

ن  ش کوبیدبا مشت تو سینه ن رو زمی  م ویل جلوتر اومد. می 
کشیده شد و خودم رو لعنت کردم که چرا این بال رو ش 

ه تو چشم هاش بودم که از تقالهام نهایت خودم آوردم. خی 
برد. انگار یه بازی به شدت شگرم کننده بودم  لذت رو یم

 شدم. که حسایی باعث لذتش یم

 یه بازی شاد و مفرح!!!! 
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... واسه تو ه بهم بله دادی؟! بعدشمیادت رفته تو دادگا-

نباید سخت باشه. به خاطر عادل نبود که مهرداد جونت 
ن دو دقیقه پیش میم مالکیت  رو ول کردی؟! همی 

 چسبوین ته اسم معشوقهیم
ی

ی سابقت... به عادل مییک
ام! سخت نیست... ی رواین منم که غول بیابوین دیوونه

حق آب و گل دارم!  کنهی من ثابت یماسمت تو شناسنامه
 تونم االن... مثال یم

 

ام دستش که از بازوم باال کشیده شد و روی استخون ترقوه
 نشست، یخ بستم. 

تقال کردم حرف بزنم ویل پهنای دستش جلوی دهنم، 
معنا به گوشش برسه. باعث شد فقط چند تا صوت یی 

خندید و جلوتر اومد. من نگران شرسیدِن ناگهاین بهجت 
ایط یمو هاتف   دید.... بودم و اگر کیس ما رو تو این شر

 

ت کردم، حبی شب و نصف شب، دم صبح... ه- روقت خیی
 ای هوس کنم. میای و منو ماساژ میدی! ظهر یا هر ثانیه
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ه موند و توبیخ گرانه هیش گفت و با غیض تو چشام خی 
دستش رو با مالیمت برداشت. اونقدر ترسیده بودم که 

ع گفتم: حاال داد و هوار   راه نندازم. به حالت ترصن

 

 با من اینکارو نکن! -

 

؟! -  میخوای خودت انتخاب کبن

 

 چیو؟! -
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ینکه تنبیهت چی باشه؟! اینکه سکوت کردنت قراره تا  ا-
کجا ادامه پیدا کنه و من باید چقدر صبوری کنم تا دهن باز  

 چی شده؟! 
ی

 کبن و بیک

 

ینکه کنم؟! از ای ماجرا رو تعریف  توقع داشت من همه
چطور با مهرداد آشنا شدم و چطور مثل یه دستمال 
استفاده شده من رو دور انداخت؟! از اینکه چطور به 

 چنگ عادل افتادم و چطور تحقی  شدم؟! 

 

تا حدودی خیی داشت اما نیم دونست اون شبی که من رو 
ی حق برگردوند به من چی گذشت! خیی نداشت و حاال همه

خودش یم داد که من زندگیش رو خراب  و حقوق رو به 
 کردم. 
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اف آره شاید حق داشت ویل من هم چاره ای نداشتم. اعیی
به اینکه من شب عروسیم با یه مرد عرب فرار کردم، 
خودش به حد کاقن وحشتناک بود. عزت و آبروی بابام رو 

 باختم. 

 

کنم، من نیم تونم و نمیخوام بهت دست ن اینکارو نیمم-
وام دم به دیقه بغل گوشت باشم. درسته به بزنم. نمیخ

 خانوادم گفتم با تو بودم ویل من هنوزم عاشق مهردادم. 

 

 سکوت کرد، بهم زل زد... 

ن شدِن قفسه کردم و اش رو حس نیمی سینهمن باال و پایی 
ن انداخت. پی گوشش شخ شد و ش فقط الله  ایی 

 

وست داری؟! چرا گفبی خسته شدی و پس مهرداد رو د-
؟!   خواسبی قبل از اینکه دیر بشه عرویس رو به هم بزین

 

من حیس که تو صداش بود رو درک نکردم ویل جواب دادن 
 به سوالش محال بود. چی باید یم گفتم؟! 
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یشه بری عقب؟! نمیخوام کیس من و تو رو توی این م-
 وضعیت ببینه! رسما چسبیدی بهم... 

 

مزده لبم رو  رد و کهای اتصاِل تنمون نگاه  به کل محل من شر
 گاز گرفتم. 

 

ده، اگه هنوز عاشق شوهریی چرا فرار  جواب منو ب-
 کردی؟! 

 

 من فرار نکردم. -

 

 سالن اکو شد. 
ی

 اینبار عصبی فریاد کشید و صداش تو بزرگ

 

 پس چه غلیط کردی؟! -

 

 شنوه! بینه، ییک یمییک یم-
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ک... کیس تا وقبی من اجازه ندم پا تو حریم من به در -
ی من ه اال تو... تو تنها کیس هسبی که بدون اجازهنمیذار 

ی گذاشبی که نباید... بهجت بهت نگفته؟!  ن پاتو فراتر از چی 
 فهیم! فهیم خییل زود هم یمیم

 

 باز هم ترس... 

 ترسیدم. خییل یم

 

ن -  ی رو برات توضیح بدم. برو عقب! دلییل ندارم چی 

 

 شال رو از شم کشید و پوست گردنم ساییده شد. آچن 
هاش رو تو موهام فرو برد. شم کج زیرلبی گفتم که پنجه

 رحیم روی شم خم شد. شد و عاض با یی 

 

؟! یم-
ی

دونسبی منم راه حل های مختص به خودم پس نمییک
ا رو بفهمم؟! یم ن دونسبی خوب بلدم رو دارم تا یه شی چی 
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موش های کوچییک مثل تو رو تو تله بندازم؟! خودت رو 
 ده کن. واسه امشب آما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی آخرش مثل پتک تو شم کوبیده شد و بغض بدی جمله
 راه گلوم رو مسدود کرد. 

ی توانم پسش زدم و یک گام منظورش چی بود؟! با همه
 فاصله گرفت. 

 

ی... واقعا که نفرت- ن  انگی 
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قبل از اینکه اشکام شازیر بشه، از کنارش فاصله گرفتم و  
حواس به دویدم. یی کل مسی  رسیدن به در خروچی رو 

بهجت که تو راهرو ایستاده بود تنه زدم و متوجه شدم که 
ن شد. حبی صیی نکردم تا به  دش دستش پخش زمی 

ام نگاه کنم. از پله ها باال رفتم و خودم رو تو اتاق خرابکاری
ار بودم و ی شیخ نجیبپرت کردم. از عاض و از همه ن ها بی 

 نفرت داشتم. ندیده و نشناخته از کل خاندانش 

 

کرد. عاض و عادل برای این حجم زیاد نفرت کفایت یم
تنهایی بهم فشار آورد و با بغل زدن خودم بلند به گریه 

 افتادم. 

هرچقدر بهجت به در کوبید و صدام کرد اهمیت ندادم و 
های عاض و به موقعیت مزخرفم فکر  به تک به تک حرف

 کردم. دلم خونه و مامانم رو میخواست. 

 

د تا هرچه زودتر از این خراب شده فرار   ن داشت به شم می 
 کردم؟! کنم. من چرا باید به حرف عاض گوش یم
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جوشید و باید برای آروم کردِن این دلم مثل سی  و شکه یم
 دلشوره ی لعنبی یه راه حل پیدا یم کردم. 

 

 

***************************** 

 

 

 

ته و کالفه از چندساعت رو به بطالت گذروندم و خس
، از روی تخت بلند  زنداین شدن تو یه اتاق چند در چند میی
ون کشیدم و با این خیال که  شدم. از کمد یه شال جدید بی 
باید برای کم کردن حس دلشوره و عذاب وجدانم، حتما به 

ِ  ام ش یمخانواده
زدم، روبروی آینه ایستادم. با دیدن شچن

 ایج
ی

اد شده بود اخم کردم. انگار گردنم که از ِش ساییدگ
های بدنم خوب بشه. پوف کشیدم و شال رو قرارنبود زخم

 با حرص شم کردم. 

همه ی حجم موهای مزاحمم رو زیر شال فرو بردم و باز از 
 عاض متنفر شدم. 
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چرا اینقدر اذیتم یم کرد؟! نکنه واقعا باور داشت که من 
ذت رو یم عاشق این وضعیت بودم و حاال داشتم نهایت ل

 بردم؟! 

 

یه پالتوی ضخیم پوشیدم و گوشه و کنار اتاق رو برای پیدا  
کردن پول گشتم اما هیچ پویل پیدا نکردم. حرض پا کوبیدم 

 ... ِ رواین
 و زیرلبی به عاض فخش دادم. غول بیابوین

 

ن تا وسط راهرو رفتم. دو طرفم  از اتاق خارج شدم و پاورچی 
سکوت شسام آور این طبقه رو خوب برانداز کردم و وقبی 

 رو حس کردم، یه نفس عمیق کشیدم. 

 

دقیق نیم دونستم ساعت چند بود اما چندتا از 
ها و نور متصاعد شده از چندتا تابلو که به دیوار دیوارکوب

 کرد. نصب شده بود، تقریبا محیط رو روشن یم
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از پله ها شازیر شدم و صدای آوازخوندن بهجت رو از 
خونه شنی ن دم. ابروهام تا جایی که امکان داشت باال آشیی

 پرید. چه زن شادی بود! 

 

ن  یه موزیک تقریبا شاد میخوند. بااینکه من متوجه میی
آهنگ نیم شدم اما ریتم شادی داشت. من تو این سن و 

 سال خییل دلمرده شده بودم! 

های خییل آهسته وارد اتاق فکر بکری به شم زد و با گام
کل اتاق رو از نظر گذروندم. برای بهجت شدم و با چشم  

ون بزنم و به خانواده ام ش اینکه بتونم از این ناکجاآباد بی 
 بزنم، به یکم پول احتیاج داشتم. 

 کیف پول بهجت رو درون  
ی

مندگ با ناچاری و حس شر
کمدش پیدا کردم. یم دونستم کارم خییل زشت بود و از 

وسایل کیس اجازه به ی زرگر بعید بود یی دخیی خانواده
 دست بزنه و پول برداره اما من مجبور بودم. 

 

شاید بهجت یم تونست درکم کنه و بهم حق بده. حبی یه 
درصد هم به عاض و واکنشش فکر نکردم. مقرص خود 
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م رو از تونستم اینقدر ناگهاین خانوادهلعنتیش بود. مگه یم
 دست بدم و هیچ تالیسر نکنم؟! 

 

اینکه کم نیارم، همه ی  کیف پول رو برداشتم و برای
ن مشتم نگه داشتم ویل  موجودی کیف رو خایل کردم و بی 
یکهو صدای بهجت رو شنیدم و تا مرز سکته کردن پیش 

 رفتم. 

 

 االن میارم هاتف! -

 

صدای پاهاش خییل نزدیک بود و با ترس خودم رو تو کمد 
 پرت کردم و در رو بستم. 

ود بهجت صدای نفس هام اونقدر بلند بود که ممکن ب
 بشنوه! 

در رو که باز کرد نفسم رو تو سینه حبس کردم و دستم رو 
جلوی دهنم نگه داشتم. مردمک چشمام تا انتها گشاد شد 
و تو تارییک اتاق به بهجت نگاه کردم که گیج وسط اتاق 

 ایستاد. وای خدایا... 
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 دید خییل بد میشد. اگر من رو یم

 

 تر! شی    ع-

 

ی کم شنیدم زهره ترک شدم. صدای هاتف رو که تو فاصله
قلبم روی دور تند افتاد و به غلط کردن افتادم. چه حماقبی  

 کردم!!!! 

 خودش تو چهار چوب در ایستاد و بهجت به حرف اومد. 

 

 چشم، نیم دونم کجا گذاشتم. -

 

 بهجت زود باش! -

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

ی خودم رو خوندم. بهجت تا نزدیک کمد اومد و من فاتحه
 دیدند... تف من رو اینجا یماگر بهجت و ها

 

دم که یکهو صدای بهجت رو شنیدم.   چشام رو به هم فرسر

 

ها یادم اومد، هوش و حواس برام نمونده... کلید رو  آ-
گذاشته بودم تو کشوی لباسام که یه وقت گم نکنم. االن 

 میارم. 
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ش رو کج کرد و من از جاکلیدی به بهجت زل زدم که  مسی 
 داشت دور میشد. 

ای رنگ کنار تختش، دسته کلیدی وی دراور قهوهاز کش
ون آورد و با یه لبخند گوشه ی لبش، سمت هاتف رفت. بی 

ه ی پوستش هنوز با اون لباس یک دست سفید و رنگ تی 
ی خییل غلیظ داشت و به ناک بود! یه لهجهبرام خوف

د.  ن  سخبی فاریس حرف می 

 

خونه،  - ن شام آماده گرده و باید م کم آقا بریمکبرگرد آشیی
 باشه! 

 

 چشم! -

 

هاتف بدون واکنش از اتاق رفت و بهجت نفسش رو مالیم 
 پوف کرد. زیرلبی غر زد: 

 

 خدایا خودت رحم کن! -
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وزها تنها حیس که  متوجه منظورش نشدم ویل ترسیدم. ایین
ن  داشتم ترس بود. کلید برق رو خاموش کرد و بعد از بسیی

ی اشتم و همهدر اتاق رفت. دستم رو از روی دهنم برد
ون  هوای حبس شده تو ریه هام رو با یه بازدم عمیق بی 

 فرستادم. حاال فرصت خویی بود تا فرار کنم. 

 

م عاض خونه نبود و یم تونستم حداقل یکبار دیگه خانواده
ی استفاده کردن از تلفن رو رو ببینم. وقبی حبی اجازه

 نداشتم پس برام رایه باقی نیم موند جز فرار... 

 

اینجوری حس گناه و ترس رو از خودم دور کردم. بااحتیاط 
خونه  ن ون زدم و اتاق رو ترک کردم. بهجت تو آشیی از کمد بی 

 بود و هیچ اثری از هاتف نیم دیدم. 

 

محافظه کارانه از خونه خارج شدم و یه لبخند گشاد روی 
لبم نشست. همینکه تونسته بودم از ساختمون خارج شم 

های بزرگ خونه رو از رگ بود. پنجرهبرام یه موفقیت بز 
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ی دیوار پا به فرار گذاشتم. هوا نظر گذروندم و از گوشه
جا چراغ روشن بود که به روشنایی تاریک بود اما اونقدر همه

 روز به نظر بیاد. 

 

ن عاض رو نیم دیدم. با اشتیاق و هیجان از عمارت ماشی 
 خارج شدم. 

ن رو گرفتم و ملتمسا ن ماشی   نه گفتم: جلوی اولی 

 

 ش هرچقدر بشه میدم. ن، کرایهمیخوام برم خونمو -

 

راننده یه مرد تقریبا میانسال بود. با تعجب نگام کرد و من 
ن رو دور زدم و روی صندیل عقب نشستم.  ترسیده ماشی 

 خداروشکر فقط من مسافرش بودم. 

 

ت کجاست همینجوری خ- انم کجا میخوای بری؟! مسی 
ن که ؟! دزد و خالفکاری؟!  اومدی نشسبی تو ماشی   چی
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 ابروهام باال پرید و با نفس نفس گفتم: 

 

 ی من میاد دزد باشم؟! حرکت کن تا منو ندیدن. به قیافه-

 

ه شد و با صدای بلندی گفت:  ن خی   به چهارسوی ماشی 

 

ی ند-  ارم. پیاده شو خانم. من حوصله ی درگی 
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 خودم رو جلو کشیدم و رو به عصبانیتش گفتم: 

 

ه خدا دزد و اینا نیستم، موندم تو خیابون یه نفر مزاحمم ب-
 . شده. منو بیی خونمون بهت پول میدم

 

ی جلو زل انگار حرفم رو باور کرد ویل باز مشکوک به آینه
 زد. 

 

 آدرست کجاست؟! -

 

 آدرس خونه رو دادم و یه دم عمیق گرفتم.. 

 

ت طو - ت دوبرابر برم. کرایهالنیه دربست یمچون مسی 
 میشه! 

 

 حبی نیم دونستم چقدر پول داشتم. 

 ش تکون دادم و برای اینکه خیالش رو راحت کنم گفتم: 
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 مهم نیست فقط زودتر حرکت کن. -

 

ن رو به حرکت انداخت. به  دنده عوض کرد و باالخره ماشی 
 پشبی صندیل تکیه دادم و پوست لبم رو جویدم. 

 فهمیدند... اگه این غیبت رو یم

است بهش فکر کنم. باید حتما مامانم رو حاال دلم نمیخو 
کردم. نیم دونستم ممکن بود چجوری دیدم وگرنه دق یمیم

ن ویل این حق رو از خودم نیم  گرفتم. باهام برخورد کین

 

بست تا از شر من خالص بشه، من اگه برام چمدون یم
تونستم از خی  داشتنشون بگذرم. اشتباه کرده بودم و نیم

ان ک  ی من بود! نم. اونجا خونهمیخواستم جیی

پدر و مادرم بودند. نیم تونستند اینجوری از زیر بار این 
 مسئولیت شونه خایل کنند. 

 

- !  بهت نمیاد دخیی فراری بایسر
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 انگار از نظر عاض به من میومد! 

بغض راه گلوم رو مسدود کرد و با اخم غلیظ و لحن تندی 
 جواب راننده رو دادم. 

 

اره؟! دبعدم به شما ربیط  ام؟! گ گفته فراری-
 مسافرکشیت رو بکن. 

 

 !  دیگه حرقن نزد و چه بهیی

 ...  مردک عوضن

 

 دقیقا همونجایی متوقف شد که اون شب حادثه 
ن ماشی 

 ام کرده بود. عاض پیاده

ی ای گوشهکرایه رو پرداختم و پیاده شدم. برای ثانیه
ن   خیابون پرتردد ایستادم و بدون توجه به برق کشدار ماشی 

های االف و خوشگذرون، فقط به در ها و متلک آدم
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ن چندروز پیش، هیچ ی خونهبسته ای نگاه کردم که تا همی 
 غیم به خودش ندیده بود. 

 

 آه پرحرسیی کشیدم و از عرض خیابون گذشتم. 

روبروی در خونه ایستادم و سیع کردم به جای فکر کردن 
م روزهای به مصیببی که اون شب به شم اومده بود، به تما

خویی فکر کنم که تو این خونه گذروندم. با مادرم، پدرم، با 
 با دخیی و پشیطنت

ی
 رسهای فامیل... های بچیک

 

ن و زمان از دستمون عاض بود.   آتیش یم سوزوندیم و زمی 

یه قطره اشک از چشمم فروچکید و با انگشت پاکش کردم. 
دن زنگ آیفون لکنت گرفت.  جلو رفتم و دستم برای فرسر

 تونستم. نیم

دلتنگ بودم، نگران بودم و هزارجور فکر و خیال تو شم 
 یم

ی
؟! اگه مامانم از دلتنیک چرخید. اگه حال بابام بد بود چی

 کرد؟! دق یم
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هزاربار خودم رو لعنت کردم و به قول دایی به این فکر کردم  
که من کدوم راه رو اشتباه رفتم؟! من هم مثل هر دخیی 

خواست با عشق ازدواج کنم و شب عرویس لم یمای ددیگه
 ی نامعلوم زار نزنم. از ترس یه آینده

 

کردم کنار مهردادی که ادعای عاشقی داشت خیال یم
شدم. اصال چی شده بود؟! اون خال لعنبی از  خوشبخت یم

 کجا اومده بود؟! حقیقت داشت؟! 
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گفت و از من یه کینه داشت و کل شاید مهرداد دروغ یم
فش از اون حجم عشقبازی و حرف های عاشقانه زدن، هد

ن بود که شب عرویس روسیاه دوعالمم کنه!   فقط همی 

 

بند بند وجودم رو با نفرت پیوند زدند. خییل دلم 
ها تو خواست زنگ این خونه رو بزنم و تا ساعتیم

های مادرم نگاه کنم و به نوازش شانگشتیش دل بدم. چشم
 آروم بشم و هق بزنم. 

ون گریه کنم ویل نتونستم. دستم رو مشت کردم و تو خ
 جیب پالتوم فرو بردم. 

 

کردم، تا وقبی برای خودم یه دلیل منطقی پیدا نیم
تونستم دوباره به این خونه برگردم. عاض راست نیم
 کرد. هیچکس! من رو قبول نیم گفت. هیچکس دیگهیم

 

بدبخت  دلم شکسته بود، مهرداد هم من رو و هم عاض رو 
 گذشتم. کرده بود و من هیچوقت از این کارش نیم
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ترین نقطه ی تنم خال... خال... خایل که روی خصوض
 بود و یه مرد... 

ی اون شب منحوس رو کنار تازه داشتم پازِل به هم ریخته
چیدم. هیجی برام معنا نداشت جز اینکه فکر کنم هم یم

 مهرداد دروغ گفته بود، هیچ فکری نداشتم. 

 

تو زندگیم به هیچکس بدی نکرده بودم و هیچ دشمبن 
ن کاری درحقم بکنه!   نداشتم که چنی 

گفت، یه مرد غریبه باید از کجا اگه مهرداد راست یم
 دونست که به مهرداد خیی بده؟! یم

 کرد. مغزم درد یم

 

پشیمون شدم. من اصال چرا برگشته بودم وقبی هیچ حرف 
ه درک درسبی از وضعیتم و توضیج نداشتم و هنوز خودم ب

 نرسیده بودم؟! 

 عقب گرد کردم و بغضم شکست. 
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ن یم شدم. حداقل باید از سالمت مامان و بابام مطمی 
 تصمیم گرفتم تا کیوسک تلفن برم و به خونه زنگ بزنم

 گرفت. اینجوری یکم دلم آروم یم 

ی کوچه و خیابون شدم و برای خودم باریدم. تا دقایقی آواره
شد بود و دیگه کم کم شما به مغز استخونم نفوذ  هوا خییل 
 کرده بود. 

 گشتم؟! ی اون غول بریمباید دوباره به خونه

 

ی کناریش یه کارت تلفن باالخره به کیوسک رسیدم و از دکه
 خریدم و شماره ی خونه رو گرفتم. 

بان گرفت.   دلهره به وجودم افتاد و قلبم ضن

شدم  ه داشتم ناامید یمیک بوق... دو بوق... سه بوق و دیگ
ن مامان رو شنیدم.   که صدای به شدت گرفته و غمگی 

 

 الو؟! -
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اونقدر صدا کم و خفه بود که گوش چپم رو با انگشت  
تر به گوشم چسبوندم. حاال هیجی گرفتم و تلفن رو محکم
... شنیدم. خییل محجز صدای مامان نیم  زون و دلگی 

 

 الو؟! شما؟! -

 

دم ت ا صداش نکنم. براش بهیی بود صدای لبم رو به هم فرسر
 من رو نشنوه. بهیی بود فراموشم کنه. 

 

جوشید و من به قطرات درشت اشک مدام از چشمام یم
دستگاه تلفن چنگ انداختم. صدای بابا رو که شنیدم، 
زانوهام به رعشه افتاد. عصبی بود و یم تونستم حرِص تو 

 تارهای صوتیش رو حدس بزنم. 

 

 ه مزاحمه قطع کن. کیه عاطفه؟! اگ-
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مامان حرقن نزد و من کوبش قلبش رو شنیدم. امید داشت  
دونستم. به گریه افتاد و تلفن رو از  که من باشم. من یم

 تر شد. گوشش فاصله داد چون صداش خفه

 

مه، من میدونم. -  محمد دخیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفسم به شماره افتاد و گریه هام شدت گرفت. از کجا 
ن گریه اسمم رو صدا کرد و همهفهمیده بود که منم ی ؟! بی 

 درد دنیا تو وجودم شازیر شد. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

؟! مادر - ن  نازم تویی مادر به فدات؟! تالی 
؟! دخیی  ویی

 

ویل تا دهن باز کردم صدای پرابهت بابا تو گویسر پیچید و 
 جوری عربده زد که امیدم روی شم آوار شد. 

 

ت اون  هسبی ویل اگه مزاحیم و از سمالو؟! نمیدونم گ-
کنم ویل ی خونه خراب کن، بدون ازت شکایت یمخانواده

ه این رو آویزه ، بهیی ن بایسر ی گوشت کبن  اگه تو همون الی 
که دیگه خانواده نداری! تموم شد. رسوای عالم شدم 

 ی من جایی نداری. بخشیدمت ویل دیگه تو خونه

 

مثل یه کوه سست فرو ریختم و با زانو کف آسفالت افتادم. 
کردم. دیگه شما اثر نداشت و هیچ دردی حس نیم دیگه

 فقط قلبم میسوخت. 

به ی صدای شیون های مامان بلند و بلندتر میشد و بابا ضن
 آخر رو زد. 
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ی گه حاللت کردم چون دیدم خودت تیشه به ریشها -
خودت زدی و تاوان این حماقت رو پس میدی، من 

دیگه  بخشیدم تا حق پدری رو درحقت تموم کرده باشم. 
 به اینجا زنگ نزن. مادر و پدرت ُمرد! 

 

ن  نتونستم اینبار سکوت کنم و باهمون صدای گرفته و ازبی 
 هام به حرف اومدم: هق هق

 

تم. هنوز هم همون الینم  ب- ابا؟! من... من هنوز هم دخیی
که شبا به مامان اضار یم کردی حتما خوب روم رو 

ن، شدمه، تنهام! بپوشونه تا شما نخورم. افتادم تو خیابو 
خوام برگردم خونه به خدا دخیی کنم. یمبابا دارم دق یم

 خویی میشم. هرچی بگید میگم چشم. 

 

هام زدم و صدای گریهتو تمام مدیی که بریده بریده حرف یم
رفت حبی یک کلمه هم حرف نزد. مامان تا عرش خدا یم

 کرد. اون سمت خط و از دور غریبانه گریه یم
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شنوی؟! اشتباه کردم. میگم غلط کردم، به خدا بابا؟! یم-
 قول میدم همه چی رو درست کنم. 

 

صداش خفه بود! به سخبی به گوشم رسید و ای کاش 
 کرد. ین بیشیی نیمارسید تا دردم رو از نیم

 

؟! چ-  که روی پیشونیم زدی پاک کبن
ی

جوری میخوای ننیک
  خوای جلو دوستچجوری یم

ی
؟! بیک و آشنا شبلند کبن

؟! شب عروسیت...   چی

 

ن غرورش رو شنیدم. لبم رو  ادامه نداد و من دوباره شکسیی
به دندون گرفتم و دندون نیشم، تو گوشتش فرو رفت و 

 طعم گس خون رو حس کردم. 

 

 با اون تونم ببینم، نیمنیم-
ی

خوام بشنوم. حاال که زندگ
ن ی یی مردتیکه افت من رو از بی  آبرو رو انتخاب کردی و شر
. اگه قصد دق مرگ  بردی، دیگه دخیی این خانواده نیسبی
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کردن مادرت رو نداری، دیگه به اینجا زنگ نزن چون 
 هیچکس منتظرت نیست! 

 

تلفن رو روی دستگاه کوبید و جوری زیر گریه زدم توجه مرِد 
ون زد و سمتم  فروشنده رو به خودم جلب کردم. از دکه بی 

 اومد. 

 

؟! چی شده خیی بدی  - ؟! گخانم؟! خویی  رفبی

 

گوشم رو روی هر صدایی بستم. اینجا آخر دنیا بود و دیگه 
 هیجی برام اهمیت نداشت. 
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 "عاض"

 

 

 

 

ن برم، شاید اونجا باشه! بدید من تا خونه اجازه-  ی پدری الی 

 

شی به چپ و راست تکون دادم و با حرص و خشم به 
های ساعت مچیم نیم نگایه انداختم و با دیدن عقربه

 لعنتیش پوف کشیدم. 

 

ن هنوز به خونه برنگشته  تقریبا نیمه شب بود و اینکه الی 
کرد. اون دخیی هیچ تواین بود، به شدت من رو نگران یم
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ن  برای دفاع از خودش نداشت که اگر داشت، حاال و در چنی 
د.  ن  موقعیبی دست و پا نمی 

 

بچه که  ار بودم که باید برای گم شدِن یک دخیی ن از خودم بی 
 کردم. نامویس وارد زندگیم شده بود، دلواپیس یمانگ یی  با 

فهمید و مروتم نیمبه من هیچ ارتبایط نداشت اما دِل یی 
 افتاد. هرلحظه بیشیی به تب و تاب یم

 

اییط که داشت، مطمئنا  ن نداشت و با شر  جایی برای رفیی
ن الی 

کرد. خیالم راحت بود چون من محمد زرگر او رو قبول نیم
د به رو یماین قوم  ن شناختم که چطور به راحبی پشت پا می 

ن و از تنها دلیل نفس کشیدنشون یم گذشتند. همه چی 
، این موضوع رو ثابت یم ن  کرد. چمدون وسایِل الی 

 

ش، دوست و آشنا و هیچ احدی به او جا داییش، پرسخاله
ها شمای این محیط رو داد و اگر داشتم ساعتو مکان نیم
ن اطمینان داشتم که جز این خراب کردم چو تحمل یم

 داد. شده، هیچکس بهش پناه نیم
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زم نیست فقط دعا کن بالیی شش نیاد چون اگر اتفاقی ال-
بینم. چون اونقدر یی براش بیفته من از چشم تو یم

بچه از دستت فرار کنه! من با چه عرضه ای که یه دخیی
دم دستت؟! آخ لعنت بهت هاتف...   امیدی عادل رو سیی

 

 لب باز کرد حرقن بزنه ویل با فریاد گفتم: 

 

 جلو چشمم نباش، گمشو... -

 

د و یک گام دور شد. ببخشیدی گفت و از  لب روی هم فرسر
 ...  جلوی دیدم رفت. چه بهیی

چون دلم نمیخواست این اعصاب خراب و حال مزخرف 
ن گزینه ی رو ِش کیس مثل هاتف خایل کنم. خوِد الی  ی بهیی

 بود. 
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 و اعصایی به شدت  مشتم رو به
ی

رونم کوبیدم و با کالفیک
داغون باز به چپ و راست گام برداشتم و تا کنار استخِر پر 

انداخت و های کم جوین روی آب یمپیش رفتم. باد موج
 تونستم روشنایی هالل ماه رو درون زاللیت آب ببینم. یم

 

بزاق دهنم رو فرو دادم و افکار کثیِف ذهن مریضم رو پس 
؟! گر به دست دزد و راهزن یمزدم. ا   افتاد چی

 بخشیدم. هرگز خودم رو نیم

 

 به موهام زدم و اه بلندباالیی گفتم ویل صدای بهجت 
ی

چنیک
 رو از پشت ش شنیدم. 

 

، در زدن من باز کردم! آقا آ- ن ن خانم باالخره برگشیی قا؟! الی 
 خواهش میکنم... 

 

 به سمتش چرخیدم و با دیدن ترس واضح تو چشماش، دلم
ن سوخت چون وقبی دستم بهش یم رسید، به به حال الی 
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کردم. امشب های مداومش بهش رحم نیمخاطر حماقت
 کرد. باید از من یه سییل نوش جان یم

دونستم هرچند من این حداقل کاری بود که حق خودم یم
تا به حال روی هیچ زین دست بلند نکردم ویل شاهد کتک 

 خوردِن مادرم بودم! 

 و زیرلبی گفتم:  پوزخند زدم

 

 اینجا نداره!  پس برگشت، فهمید جایی جز -

 

بهجت زیادی دل و جرات به خرج داد که مسی  ساختمون 
 تا کناِر من رو یط کرد و با نگراین گفت: 

 

ین، حتما خواسته به آ- قا خواهش میکنم بهش سخت نگی 
 ش... خانواده
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جوری اخم کردم که حرفش رو ادامه نداد و چند گام عقب 
کردم اما حاال وقت دل ایستاد. نگران بود و من درک یم

 سوزوندن نبود. 

 

 برگرد تو... -

 

های بلند از کنار استخر عبور  این رو گفتم و خودم با گام
 های ورودی گذاشتم. کردم و پا روی سنگفرش

ن رو ندیده بودم ویل در دل، براش حسایی خط و  هنوز الی 
ن  نشون کشیدم اما با دیدنش کناِر یه مرِد آشنا پاهام به زمی 

 چسبید... 
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ن حلقه شده بود و  دسِت لعنتیش دور کمر ظریف الی 
 لبخندش کل وجودم رو پر از نفرت کرد. 

ِ الشخور بهش دست 
ن چطور اجازه میداد تا اون عوضن الی 
ن های به گود نشستهبزنه؟! حاال رنگ پریده و چشم ی الی 

ی که ای اهمیت نداشت و تنها برام ذره ن دیدم نگاه یمچی 
ن رو یط یم ن و کثیقن که وجب به وجب تن الی   کرد. های هی 

 

بزاق دهنم رو به سخبی فرو دادم و دستم مشت شد. از این  
ن هرگز نیم  گذشتم. هرگز... کاِر الی 

خییل دیر اما باالخره متوجه من شد و با همون لبخنِد 
 مالحظه صدا کرد. مزخرف اسمم رو بلند و یی 

 

؟! یه... عاض شیخ نجیب. باالخره باهم مالقات  عاض-
 کردیم. 
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اییط که رایه جز کوبیدن مشتم  یه مالقات اجباری و در شر
ن به محض بردِن اسمم از دهِن   روی فکش نداشتم. الی 

ها از کیوان فاصله  کیوان، متوجه من شد و مثل برق گرفته
گرفت. این حرکت توجه کیوان رو به خودش جلب کرد و 

ن رو مخاطب قرار داد: با هم  ون لحن ریز و کوتاهش الی 

 

ی این  یه... آروم، جن و روح ندیدی! ارباب و شاهزادهیه-
 ست. عاض! خونه

 

ن با این مرد چه غلیط یم  کرد؟! الی 

باالخره به خودم تکوین دادم ک جلو رفتم. اونقدر عصبی 
کردم با هر گایم که بریم داشتم، کل بودم که احساس یم

ن ز   لرزید. یر پاهام یمزمی 

ی زیر لبی گفت که نشنیدم ویل باالخره رسیدم.  ن ن چی   الی 

 

درست کناِر کیوان و الیبن که با ترس و وحشت خودش رو 
ن انداخت.   بغل زد و شش رو پایی 
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ی مدت قبل که من مثل مرغ ش کنده و از ترس اینکه همه
بالیی شش اومده باشه، حرص میخوردم و خودم رو لعنت 

 م؛ با سپهری بود؟! کثافت ترین فرد در تهران؟! میکرد

 

لرزش صدام از خشم دست خودم نبود اما کیوان این رو به 
 شما ربط داد و خندید: 

 

ن، خوش اومدی. این وقت شب اینجا چی سالم کیوا-
 میخوای؟! 

 

، انگار زیادی تو شما بودی مغزت ع- لیک سالم مرد حسایی
د   زایل شده! بریم تو میگم. این آهو  ن این اطراف پرسه می 

 ست یا... ها نشه، مال این خونهگفتم یه وقت خوراک گرگ

 

پس تو خیابون همدیگه رو مالقات کرده بودن؟! مشتم 
 لرزید. یم

ن رو شنیدم و به سمتش  صدای خفیف و شمازده ی الی 
 چرخیدم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ت تو خ خیابون ر روبرو شدیم! -

 

ی از اصل ماجرا   ن  کم نیم کرد. حدسم درست بود اما این چی 

فرار کرده بود و حاال... هنوز هم دست اون آشغال رو دور  
ن یم ن رفت ویل اینبار کمر الی  دیدم. دوباره کیوان سمت الی 

ن با شتاب خودش رو پس کشید.   الی 

 

ودم یم تونم... با... با اجازه آقای شیخ نجیب من خ-
 برمیگردم تو اتاقم. 

 

ه نباید رو به شش خون خونم رو میخورد تا همینجا بالیی ک
 بیارم اما... 

 المصب این دل... 
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ی جوجه ی لرزون؟! وایسا خودم تا ساختمون ک- جا می 
 لرزی که... همراهیت میکنم. اونقدر یم

 

نتونستم تاب بیارم و خشمم رو تو صدام ریختم و بدون 
ن نگاه کنم توپیدم:   اینکه به الی 

 

م جلب ای تو خونهخدمتکاره از گ تاحاال نظرت نسبت به-
 میشه کیوان؟! بذار تنها برگرده... من باهات کار دارم. 

 

ن  هردو ابروی کیوان باالپرید و حبی برنگشتم تا واکنش الی 
رو از این حرفم ببینم. حقش بود. شاید نباید هرگز این حرف 
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ن لفظ خدمتکار  ن امروز ظهر، از گفیی دم چون همی  ن رو می 
ن  هاش ی که تو قرنیهشخیص پشیمون شده بودم چون چی 

 کرد. چرخید من رو از انجام هر کاری منع یمیم

 

ن یک گام عقب رفت. من لرزی که  کیوان بلند خندید و الی 
دونستم شاید این حرف کردم. یمبه تنش افتاده بود حس یم

د اما برای من...  ن  به غرور و شخصیتش لطمه می 

ی بود تاین گزینه ی هرِز  هاا تن و بدنش رو به دستی بهیی
ن زنم بود و من...   کیوان ببخشم. متاسفانه الی 

 

ه خودم برگردم. بله، راست می-  گن آقای سپهری! من بهیی

 

 این رو با صدایی به شدت لرزون بیان کرد و دیگه امون 
ن الی 

 یوان دور شد. کهای شی    ع از من و  نداد. با گام

 

اوووه، فکر کنم بهش برخورد که جلوی من اونجوری -
دی. عاض؟! هنوز این اخالقت رو داری... نیم خطابش کر 

 ای! دونم چرا نسبت به زن جماعت متواری
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ن رفت.   اخم کردم و نییم از وجودم با الی 

 نصفه و نیمه دیم گرفتم و پوف کشان گفتم: 

 

ا ندارم!   دلییل واسه خوش و بش-  کردن با دخیی

 

 کنارم ایستاد و دسبی به کتفم زد. 

 

ی تو چشدلم میخواد بغلت کنم و- ن اته که بهم یل یه چی 
 هشدار میده سمتت نیام. 

 

 چه خوب که حس نفرت نگاهم رو یم فهمید. 

 

هش نمیاد خدمتکار باشه، گشبی دست گذاشبی رو ب-
ی باشه، اونجور   ن ین! بیشیی میخوره مدل و مانکبن چی  بهیی

 که من تنش رو سانت کردم... 
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خویی برای یوان که انگار دلیل ای پلک بستم و کبرای ثانیه
 پیدا کرده بود، بلند و یی 

ی
 محابا خندید. لودگ

کردم. برای موقع پیدا نیممن دلییل برای این شبیخوِن یی 
 چی اومده بود؟! 

ِ لعنبی پرت کنم. پلک باز کردم 
ن سیع کردم حواسش رو از الی 

ی پالتوی بلندش رو و دیدمش. درحایل که داشت دکمه
کرد  ش رو گرم یمستبست و با هوای درون کالبدش، دیم

 گفتم: 

 

! نیم- ین ن  دونستم این وقت شب ش می 

 

م. بریم عاض... ا- ، روزا به شدت درگی  ومدم شب نشیبن
 خییل شده! 

 

ن رو دیدم.   خودش زودتر از من به راه افتاد و من بهجت و الی 

ن رو گرفت و با خودش همراه  بهجت توبیخ گرانه بازوی الی 
ن خنده گفت:  کرد. دست کیوان تا باالی شش  اومد و بی 
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 راه بیفت عاض شیخ نجیب. -

 

 ی پا چرخیدم و پشت ش کیوان به راه افتادم. روی پاشنه

از این عوضن خوشم نمیومد و شاید من تنها کیس بودم که 
کاری هاش داشتم. یه اخبار لحظه به لحظه از کثافت

 گاِه اسامه! ی اصیل بود تو دم و دستمهره

 

اطوری داشت و  هنوز یس سالش نشده بود ویل یه امیی
 یشد. های حرمرساش اضافه مهرروز به تعداد زن

ن موضوع بود که عصبیم میکرد!   همی 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

باهم وارد ساختمون شدیم و هاتف رو دیدم. تقریبا چند 
های بلند ایستاده بود و مسی  میی دورتر و کنار ییک از گلدون

ق بهجت بود. نگاهش به انتهای راهروی منتیه به اتا
ن رو یم  سنجید. احتماال داشت موقعیت بهجت و الی 

 

 سالن اکو شد. 
ی

 صدای کیوان در سکوت و بزرگ

 

ن گ اینجاست. هاتف؟! مگه قرارنبود هروقت عاض ب- بی 
 برگشت ایران منو درجریان بذاری؟! 
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ی   ن هاتف باالخره به سمت کیوان چرخید و من از اخمم چی 
غلیظ و حروق دست و پا ی کم نکردم. با همون لهجه

 شکسته جواب کیوان رو داد: 

 

 آقا مشغول بود! -

 

 ... ن  فقط همی 

 خ بود! تری نداد. طعم دهنم تلتوضیح اضافه

 

 چی میخوری؟! -

 

 اگه داری...! فقط یم-
ی

 نوشم. همون همیشیک

 

 یه نیم نگاهم به هاتف کاقن بود تا متوجه بشه. 

ن حال گر  به سمت سالن اشاره کردم و درحایل که از درو 
 داشتم زمزمه کردم: 

ی
 گرفتیک
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 بریم کیوان... -

 

کیوان مسی  سالن رو در پیش گرفت و سوت زنان پیش 
ن لحظه راهم رو کج کنم و به رفت. دلم یم خواست همی 

ن برسم.   جای پذیرایی کردن از کیوان، به الی 

ی مورچه ها اسی  بود و کل تنم درد انگار جسمم در النه
 کرد. یم

 

؟! من منتظر بودم همون شب اول ورودت قراره بم- وین
، ناامیدم کردی!   بهم ش بزین

 

 وارد سالن شد و به سمتم چرخید. 

هاش شبیه به دوتا تکه الماس بود که در فضای تاریک چشم
د.  ن  و روشن اتاق، به شدت برق می 
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فکم رو تکوین دادم و هیجی از اخمم کم نکردم. خودش 
م این ارتباط نداشتم ویل میدونست که چندان مییل به تداو 

دم.  ن  نمی 
 به خاطر اسامه سکوت یم کردم و حرقن

یک و رفیق اسامه بود که حاال با اون قیافه ی همیشه شر
حق به جانب مقابلم ایستاده بود و نامحسوس دستور یم 

 داد. 

 

موقع احساس میکردم اسامه هم از این قرارمالقات یی 
ن موضوع عصبیم میکرد.   اطالع داشت و همی 

 

اتف گفت، مشغول بودم. احتماال اگه تو صبوری ه-
دم.  ن  میکردی فرداصبح بهت ش می 

 

زبونش رو روی لبش کشید و دو انگشتش رو با حالت 
 عجیبی به هم سایید. 

ن نیم دونستم داشت به چی فکر یم کرد اما هرچی بود چی 
 دلچسبی به نظر نمیومد. 
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ن یه رگ دقیقا کنار شقیقه باعث د و ی سمت چپم نبض می 
 میشد پلکم روی هم سوار نشه! 

 

دا باهام یار بود، اومدم و با یه زیبارو برخورد کردم. من خ-
ن تیکه ای تو خونه ت داری زودتر اگر یم دونستم چنی 

 میومدم. 

 

سیع کردم خونرسدی خودم رو حفظ کنم. مشتم رو با فشار 
 در جیب شلوارم فرو بردم و جلو رفتم. 

و برقی که تو چشماش  سخت نبود از حاالت ظاهریش
م.   شدیدتر شده بود، یی به مقاصدش بیی

 

! ضمنا، تو هر کر میکردم مالحظهف- ی داشته بایسر ی بیشیی
ِ منو نگه دار! میدوین  

ی
مقایم داری... حرمت خونه و زندگ

 م هم حساسیت دارم. که من حبی روی وسایل خونه
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 میفهیم؟! خواهش میکنم نگو که متوجه تو از زن چی -
 زیبا

ی
یی ها و اون عشوه ها نشدی! دلم نمیخواد به مردونیک

 رفیقم شک کنم

ست. مطمئنم میدوین و داری بازارگریم اون دخیی معرکه 
 !  میکبن

 

 بازارگریم؟! 

دندون به هم ساییدم و درست کنارش روی یک مبل 
سلطنبی نشستم و اجازه ندادم کیوان متوجه حساسیتم 

 روی اون دخیی بشه! 

 

ی سمتم خم شد و دستش کنارم نشست و ب ا هیجان بیشیی
 روی رونم نشست. 

 

و نبوِد تو، چندباری با عادل برخورد داشتم ویل این دخیی ت-
 اینجا نبود. اگر بشه میخوام... 
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های کفیسر که به این سمت میومد، کیوان با صدای پاشنه
ون فرستادن هوای درون   عقب کشید و به همراه بی 

 کالبدش به مبل تکیه داد. 

 شدت عصبی بودم!  به

صدا نزدیک به سالن متوقف شد و من نگاهم رو از 
 ناکجاآباد روی ورودی سالن زوم کردم. 

 

، خون تو عروقم یخ بست و کیوان خندید.  ن با وروِد الی 
صدای خنده ی کوتاهش همه ی رگ و یی تنم رو به  

 واداشت. 
ی

 کشیدگ

... چرا باید او اسباب عیش و نوش کیوان رو  ِ لعنبی
ن الی 

 های یی فروغ... ی زار و چشمکرد. با اون قیافهفراهم یم

های خشک و ترک خورده، رنگ و روی پریده و لب
 های لرزون... دست

 

قلبم به کوبش افتاد و به کیوان نگاه نکردم تا با دیدن 
م. قیافه  ش، جنون بگی 
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 ِ
ن بدون اینکه به کیس نگاه کنه، وارد سالن شد و من سیبن الی 

 ظر گذروندم. دستش رو از ن

 

ن عاض- ی که دنبالشم. ببی  ن  ، یه تندیِس زیباییه! همون چی 

 

مشتم رو کنار رونم محکم کردم تا تو صورت کیوان فرود 
 نیارم. 
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ن  ن مبلمان وسط عبور کرد و درست زیر نگاه هی  ن از مابی  الی 
 روبرویی بذاره و هرزه

ن ی کیوان، خم شد تا سیبن رو روی می 
من واکنیسر نشون بدم، کیوان با همون خنده  و قبل از اینکه

ن رفت. من واقعا  های لعنبی از جا بلند شد و به سمت الی 
 به صندیل چسبیده بودم. 

 

ن شوک  ن ایستاد متوجه شدم که به تن الی  کیوان که کنار الی 
 وارد شد. 

چون احتماال اونقدر غرق افکار خودش بود که متوجه  
 کیوان نشده بود. 

 

، من- س دخیی رعکس ابدا آدم ترسنایک نیستم اتفاقا ب نیی
 زیادی مهربونم! 

 

ِ "برید کنار" قصد 
ن ن حبی به کیوان نگاه نکرد و با گفیی الی 

ن کرد اما کیوان دست باال آورد و تا نزدییک صورتش پیش  رفیی
رفت. قبل از اینکه دست کثیفش رو به خاطر برخورد به 

ن وبال گردنش کنم گفتم:   الی 
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 نکن!  وال ما آشنایی نداره، اذیتشتازه کاره و با ر -

 

ن از پشت هیکل درشت کیوان به  کیوان هویم گفت و الی 
کرد. م فکر یممن نگاه کرد. احتماال داشت به معنای جمله

 ار کردم و از جا بلند شدم. های نافذش فر از زیر چشم

های بلندم داشت گوشم دست خودم نبود اما صدای نفس
 کرد. رو کر یم

 خودم نقطه ضعف نشون یم دادم. نباید...  من نباید از 

 خصوصا درمقابل کیس مثل کیوان! 

 

کرد و من این حرومزاده داشت تا کجا این دخیی رو تصور یم
ت داشتم؟! نیم تونستم تحمل کنم اما نشون دادن  غی 

 ضعف دربرابِر این دخیی یه شکست بزرگ بود. 

 

وع میشه، مگه نه؟! این دخجباالخره از یه - یی ایی شر
 قابلیتش رو داره... 
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ن بهت زده براندازم کرد و من امیدوارانه با یه تکون ابرو  الی 
ن انداخت و  گفتم "برو" نیم دونم فهمید یا نه اما ش پایی 
ن   بازوی الی 

ی
ن شد و اینبار دوباره کیوان با لودگ باز مهیای رفیی

دم و ناخواسته صدام باال  رو گرفت. دندونم رو به هم فرسر
 رفت. 

 

ه نگفته بودم از بطری های انتهای انبار بیاری؟! اونا مگ-
ایی باالتریقدییم  و گی 

ن  دارن.  تر هسیی

 

ن رو ول نکرده بود که جلو رفتم و کنار   کیوان هنوز بازوی الی 
 کیوان ایستادم. 

 

اید همیشه حواست جمع باشه تا بدوین اربابت چی ب-
ن اشتباهت، آخرین اشتباهت میشه. تو که  میخواد! دومی 
؟! مطمئنم دوست  دوست نداری عاض رو عصباین کبن

 ...  نداری خشمش رو ببیبن
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 ولم کن! -

 

ن جمله ، کیوان رو جریهمی  ن تر  ی دو کلمه ای از سمت الی 
ن رو سمت خودش کشید و بازوش به  ن خنده الی  کرد. بی 

 تنش برخورد کرد. 

 

 ... بیخود نیست بابات هنوز از من راضیه! چموش و زیبا -

 

ن رو و   ل کرد و بلندتر خندید. الی 

ن پیچید، پشتم رو به لرزه اشیک که تو چشم های الی 
 ...  انداخت. لعنبی

ن از کیوان  هاتف و بهجت کدوم گوری بودند که باید الی 
 کرد. پذیرایی یم

 

 خدمتکار فوق العاده ای داری! -

 

ن که با عجله و شتاب زده از پیش نگاهم دور شد گفتم:   الی 
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وب مورد -  ت رو پیدا کنه، برمیگردم. عالقه نمیتونه مرسر

 

ن  ون زدم. الی   بزنه و از سالن بی 
صیی نکردم تا کیوان حرقن

رو کناِر بهجت دیدم و تا متوجه من شد، پشت ش بهجت 
 مخقن شد. 

ن مثل یه  با چند گام بلند خودم رو به بهجت رسوندم و الی 
 بچه گربه تو خودش جمع شد. 

 

! انقدر داری پشت ش ی پذیرایی با کیه؟! بهجت؟وظیفه-

ین که...  ن  هم گند می 

 

ن به حرف اومد و من ادامه  به جای بهجِت ترسیده، الی 
 ندادم. 

 

من... مگه خدمتکار نشدم؟! مگه نگفبی هرگ هرساعبی -
روز هرچی خواست من باید فراهم کنم؟! شدم از شبانه
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ت که به تو و مهمونات برسم. مگه غی  خدمتکار خونه
 اینه؟! 

 

کن شدی؟! خوب کت شو... از ِگ تاحاال حرف گوشتو سا -
 بلدم ادبت کنم. 

 

م پرشتاب به جلو پرت میشد و کل وجودم تو ی سینهقفسه
 آتیش حماقت عادل سوخت. 

 به زندگیم گند زده بود! 

ن رو گرفتم و بهجت مقابلم ایستاد و ملتمسانه  بازوی الی 
 اسمم رو صدا کرد. 

 

ست نمیفهمه چی چهبآقا خواهش میکنم، خایم کرد... -
 میگه! من یکم کمردرد داشتم خواستم اون بیاره! 

 

ن اینچشم  رسوند. رو نیم های پرشهامِت الی 
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داشت بعد از فرارش از این خونه، با من لج میکرد و من 
 خوب بلد بودم تا حقش رو کف دستش بذارم. 

 

 بازوش رو کشیدم و بهجت رو کنار زدم. 

 

ین احمق حایل کنه  ااید به تو دخالت نکن بهجت... ییک ب-
 کجا اومده! 

 

ن رو در سکوت دنبال خودم کشیدم و وارد همون اتاقی  الی 
ن پشت در فالگوش ایستاده بود.   شدم که الی 

در رو پشت شم بستم و اتاق تو تارییک فرو رفت. جز نور  
کم جون ماه که از الی پنجره به داخل منعکس میشد، هیچ 

 د روشن کردن نداشتم. نوری وجود نداشت و من هم قص

 

 هاش منقطع شد و به حرف اومد: نفس

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

اری... بر برخالف م میلت انجام ندادم، خواسبی من... ک-
 من خدمتکارت... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کجا بودی؟! -
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ه موند و دهنش مثل مایه باز و بسته شد و  تو چشام خی 
ی من هیچ صدایی جز تند شدن نفسش نشنیدم. فاصله

م و درست مقابلش ایستادم. از تنش شما بینمون رو کم کرد
 متصاعد میشد! 

 

 ن رو کجا دیدی؟! پرسیدم کجا بودی؟! کیوا-

 

کرد، توان انجام هرکاری رو وقبی دربرابر سواالتم سکوت یم
 دادم به خاطر خوِد لعنتیش بود. داشتم و اگر انجام نیم

 

ن - کنم. ؟! بار آخریه که یه سوال رو دوبار تکرار یمالی 
 م کجا بودی؟! پرسید

 

؟! هیچ کجا نبودم... با اون ا - گه بگم هیچ کجا باور میکبن
 رو شدم! دوستت هم دم در روبه
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گره کراواتم رو شل کردم و با حرص و خشم به چشماش 
 زل زدم. 

 

اسه من ادا میای که تا به حال مرد جماعت از نزدیک و -
ندیدی و عادل اویل بود، که قصد تجاوز داشت و جیغت  

 ارت رو برداشته بود، بعد تو بغل اون الشخور... کل عم

 

ش شی به تاسف تکون داد و من برق اشیک که روی گونه
 چکید دیدم. 

 بغض کرده وسط حرفم پرید. 

 

بیبن  قط دم در شگیجه گرفتم. اگه به لباسام نگاه کبن یمف-
 ! ن ... کمکم کرد، فقط همی  ن  که خوردم زمی 

 

ن خورده بود؟!   زمی 

ا گرفتم و پشت بهش همه رو پوف مانند دم عمیقی از هو 
ون فرستادم.   بی 
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ت؟! همون عاشق دلخسته؟! اسمش فبی دیدِن معشوقهر -
 چی بود؟! آها مهردادت... 

 

ن چسبوندم چون هنوز اون  به عمد اون عوضن رو به الی 
 میم مالکیت روی اعصابم خط و خش مینداخت. 

 به سمتش چرخیدم و دیدم که خودش رو بغل زد. 

تعادل بودنش رو به وضوح شگیجه داشت و من یی هنوز 
ن در تارییک یم  لرزید. یم دیدم. شبِح الی 

 

 آره پیش عشقم بودم. -

 

 تا مغز شم تی  کشید. 

 

؟! -  پس چرا برگشبی
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جوابم رو نداد و یک گام عقب رفت. من اون یک گام رو 
ان کردم و پیش رفتم. برام اهمیبی نداشت که کیوان  جیی

ِ یک اتاق کشید و خودم در تارییک رعب  انتظارم رو یم
ن انگی 

 با این دخیی تنها بودم. 

 

 انقدر به من نزدیک نشو... -

 

آغوشیت با مهرداد رو میده؟! خوش  را؟! تنت بوی همچ-
گذشت؟! زیر پرچِم اسِم من تونسبی خوب جولون بدی و 

؟!   راضیش کبن

 

ِ زخم  حرفم هنوز کامل نشده بود که مثل یک ماده بیی
ی ، به سمتم هجوم آورد و مشت اولش روی قفسهخورده
 م فرود اومد. سینه

 

... چطوری یم- ؟! تو... تو اصال از من عوضن
ی

توین اینارو بیک
؟!  ؟! چی دیدی که اینجوری منو قضاوت میکبن چی میدوین
من پیش مهرداد نبودم. رفته بودم تا مامانم رو ببینم. امید 
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ن ویل حبی خودم جر  ات نکردم زنگ در داشتم منو قبول کین
 که برام 

ی
خونمون رو بزنم. از تو... از عادل... از این زندگ

 درست کردین متنفرم. 

 

ِ این آش هیچ همکاری نداشتم. 
ن  من تو پخیی

تونست در به وجود اومدن این آخرین کیس بودم که یم
ایط مقرص شناخته بشه!   شر

 

ن بودن خسته شدم- ن شنیدن، از طرد شدن، از الی  ، از توهی 
سته شدم. دستورتو دادی، منم گوش کردم االن از چی خ

؟! دقیقا کاری که خواسبی رو انجام دادم. مگه  سوخبی
م؟! جلوی اون دوستت نگفبی من خدمتکار این خونه

تکرارش کردی... منم کاری رو کردم که هر خدمتکاری 
 میکنه! 

 

بزاق دهنم رو فرو دادم و باالخره از مشت کوبیدن خسته 
ب روی یه صندیل وا رفت و من از باال به شد. عقب عق
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ی پیش روم نگاه کردم. خودم وسط آتیش جهنم یم معرکه
ن کاری انجام بدم. سوختم و نیم  تونستم برای الی 

 

طرد شدن حس گند و مزخرقن داشت و من ناخواسته این 
 حال رو یم فهمیدم. 

ه موندم.   پلگ زدم و به پنجره خی 

 

ردی، اجازه نمیده  کاری که کاالن مواجه شدن با واقعیِت -
. تنهات میذارم ویل به وقتش مجبوری  منطقی فکر کبن

. برگرد اتاقت...   حرف بزین
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ون زدم.   باز به گریه افتاد و من از اتاق بی 

چندین نفس عمیق کشیدم و وارد سالن اصیل شدم. هاتف  
س ماجرا رو براش  کنار بهجت ایستاده بود و بهجت با اسیی

 ف میکرد ویل با دیدن من سکوت کرد و لب گزید. تعری

 

 هاتف به سمتم اومد و قبل از اینکه حرقن بزنه پچ زدم: 

 

ش ش بزنه و دسم درست بود، رفته بود تا به خانوادهح-
 مرتکب شده! واسه خونه 

ی
حاال فهمیده که چه اشتباه بزرگ

ه   یه محافظ استخدام کن. درصورت وجود این دخیی بهیی
... من برم به کیوان برسم. که بیشیی   مراقب بایسر

 

 یک گام فاصله گرفتم ویل هاتف صدام کرد. 
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ن پیش رفت و من هیچ واکنیسر  بهجت به آرویم به سمت الی 
 نشون ندادم. 

 

ی مهیم پیش اومده؟! یوان برای چی اومده آقا؟! مسئلهک-
 پدرتون جواب نمیده! 

 

ن ش تکون دادم و از گوشه اه  بهجت نگ و ی چشم به الی 
ن حبی  کرد ویل بهجت برای االمکان به من نگاه نیمکردم. الی 

 داشت. فهمیدن واکنش من، چشم ازم برنیم

د،  ن ن رو به خودش تکیه داده بود و اینکه کیم لنگ می  الی 
 کرد. عصبیم یم

 

نم. به دانیال زنگ ف- ن ردا هرجور شده با اسامه حرف می 
نم، تالشم رو یم ن ی بمونم. از ه تو یی ککنم بهیی از اینه  می  خیی
؟!   عادل چه خیی

 

 روبروم ایستاد و با تاسف ش تکون داد. 
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 ارم، آقا عادل تو کویت دردش درست کردن! خیی خویی ند-

 

 چیکار کرده؟! -

 

دگویی از شما... که باعث شدین کارا به هم بریزه و چون ب-
 با شما درگی  شده، آقا رو پس فرستادین! 

 

بود و این رو از چشم عادل  پس احتماال یه جنجال در راه
 دیدم. یم

 

 باش!  متوجه شدم. به فکر یه نگهبان-

 

 خودم به سمت کیوان پیش رفتم. 

وارد سالن شدم و دیدمش، نزدیک به پنجره ایستاده بود و 
انگار اونقدر عجله داشت که خودش بطری رو باز کرده بود 

 داد که منتظر من نمونده بود! و جام پِر دستش نشون یم
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 باالخره اومدی؟! دیر کردی. -

 

 پا تو خونه-
ی

 ی من نذار! بدون هماهنیک

 

 ... یه اتفاق خوب افتاد! ویل برای من بد نشد -

 

د؟! همون اتفاقی که گوشه ن ی از کدوم اتفاق خوب حرف می 
ن رفتم و جامم ی من خاک یمشناسنامه خورد؟! به سمت می 

 رو با محتویات بطری پر کردم. 

 ایش رو دیدم. های شیشهباره برق تیلهبه سمتم چرخید و دو 

 

قبی دم در دیدمش، فکر کردم تو خواب و خیاالتم. پخش و -
ن شده بود و گریه یم کرد. تو با وجود این خدمتکار توی زمی 

 از نداری! ت احتماال به هیچ زین نیخونه

 

 آورد. داشت شورش رو دریم
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هندازهفکر کنم به ا- که توان قبل از این ی کاقن خوردی، بهیی
 کردنت رو از دست بدی برگردی خونه! 

ی
 رانندگ

 

 جام رو به لب زدم و طعمش رو مزه کردم. 

ون آورد.   خندید و گره کراواتش رو شل کرد و کامل بی 
ی اول و دومش رو کراوات رو در جیب کاش جا داد و دکمه

 باز کرد. 

 

ران نباش... اومدم خیی مهیم رو بهت بدم. اگه زنگ نگ-
دی تلف ن . گفتم ویل تو یکم یی بن یممی   معرفبی
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ای از محتویات جام نوشیدم و کنجکاو براندازش  جرعه
 کردم. 

 داد. همیشه انگار اخبار واقعا مهیم داشت و بروز نیم

 

ه مهموین تو راهه که میخوام حتما بایسر فقط ازت یه ی-
 خواهش دارم. 

 

یم کردم عادل دردش درست کرده بود و تا اسامه رو راضن ن
 خیالم راحت نمیشد. 

د و نه اسامه! از این بابت به شدت تحت  ن نه مادر زنگ می 
فشار بودم و اینکه از کار دور افتاده بودم بیشیی عذابم 

 داد. یم
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دادم حاال که عادل نبود، خودم باید به کارها ش و سامان یم
... و هرچه زودتر بریم  گشتم ویل اون دخیی

 

ها و صدای لرزونش، توان در هم  غِم لونه کرده در چشم
 کوبیدنم رو داشت. 

 

واهش میکنم این دخیی رو با خودت بیار! من خودم خ-
ِ تو... 

 شخصا دعوتش میکنم نه به عنوان پارتین

 

داری روی گردنم تپش گرفت و خون با شتاب به رگ نبض
 صورتم دوید. 

ن جلب شده  اسمش هرچه که بود، اینکه توجه کیوان به الی 
 کرد. لم رو بد یمبود حا

 

م. - ون نمی   من با خدمتکارها بی 
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ن یمپ- فرستم. س من خودم شخصا برای آوردنش ماشی 
 مشتاقم به عنوان گل ش سبِد مجلسم رونمایی بشه! 

 

ی چشمم حس کردم و پلک برای یه لحظه درد بدی تو کره
دم و به حرکت الکل در عروقم فکر   بستم. لبم رو به هم فرسر

د. کردم. داشت دم  ای بدنم رو باال مییی

 

ه کنندهخ- خوام که اون هم ست. درهر صورت یمییل خی 
 باشه! اسمش چیه عاض؟! 

 

 اسم لعنتیش میلیاردهابار در شم اکو شد. 

 ... ن ... الی  ن ... الی  ن  الی 

اما این اسم رو به زبون نیاوردم و جام پایه دار رو درون سیبن  
 گذاشتم و گفتم: 

 

م اون شحاال که مشتاقی به عنو -  ب همراهیم میکنه! ان پارتین
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وزی رو با باال آوردن جامش بلند و یی  محابا خندید و این پی 
 بهم نشون داد. کل الکل رو نوشید و چشمک زد. 

 ...  لعنبی

 

 بینمتون! آخرهفته یم-

 

به ای به کتفم زد و جام رو مقابلم تکون نزدیک شد و ضن
ن آ  ورد. داد. از دستش گرفتم که تن صداش رو پایی 

 

 اش! دیگه وقت رفتنه، مراقب خودت ب-

 

های متوایل شش، از کنارم گذشت و صدای دور با تکون
ی کفشش رو تا وقبی کم و کمیی شد گوش دادم. شدن پاشنه

دم که تا پودر شدنش  ن دستم فرسر اونقدر جام رو بی 
 ای نبود. فاصله
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حرض جام رو روی مبل پرت کردم و به سمت خروچی 
 هاتف رو دیدم. چرخیدم ویل 

ن انداخت و زمزمه  وار گفت: ش پایی 

 

ن خانم رو انتخاب کرد؟! -  الی 

 

هیچ واکنیسر نشون ندادم و فقط اونقدر ابروهام رو به هم 
ن بره! چسبوندم که محال بود این اخم ذره  ای از بی 

 

 نسبتش رو با شما میدونه؟! -

 

 شی به چپ و راست تکون دادم و حرض لب زدم: 

 

 عرفیش کردم! خدمتکار م-

 

 تصمیم درسبی بود! -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

جلو رفتم و درحایل که شم پر از سوال بود و کل وجودم تو 
 سوخت گفتم: آتیش حماقت عادل یم

 

رو و اون نایلون داروخونه رو از تو ماشینم بیار، ضمنا ب-
ن شو که کیوان رفته!   مطمی 

 

 چشم! -
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ون زد و من لحظه تاه پلک ای کو زودتر از من از سالن بی 
ن فکر کردم و به هیچ نتیجه دم و به همه چی  ای روی هم فرسر

 نرسیدم. 

وسط منجالب گی  کرده بودم و ای کاش راه نجایی بود! 
ن مدام تو شم تکرار یم ن بود. فقط یه چی   شد و اون هم الی 

 

ی تو وجودش بو که تو اوج دلیلش رو نیم ن دونستم اما یه چی 
 کردم. عصبانیت هم بهش رحم یم

ن راه هاتف نایلون به دست مقابلم ایستاد و من یی ب حرف ی 
 ها رو باال رفتم. اضافه از دستش گرفتم و پله

 

 آقا؟! جاییتون زخم شده؟! -
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ها رو باال رفتم. میل داشتم جواب هاتف رو ندادم و کل پله
شنیدم امشب حتما با مادرم حرف بزنم. اگر صداش رو نیم

ی   شد. نیماین شِب لعنبی به راحبی سیی

 

ن ایستادم و چندلحظه مکث کردم. هیچ  روبروی اتاق الی 
ون صدایی به گوش نیم رسید اما از زیر در نوری که به بی 

 دیدم. کرد، یمرسوخ یم

 

ن به هوا بلند تقه ای به در زدم و طویل نکشید که صدای الی 
 شد. 

 

 جانم بهجت؟! -

 

اینکه به و قبل از اینکه حرقن بزنم، در رو باز کرد و بدون 
من که پشت در ایستاده بودم نگاه کنه، به اتاق برگشت و 

 من دهنم نیمه باز موند. 
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دونستم دقیقا چه کاری انجام کرد و نیمداشت تقال یم
داد که به شدت داد اما کم و زیاد شدن نفسش نشون یمیم

 درگی  بود. 

خواستم خلوتش رو برهم نزنم ویل حیس ناخواسته من یم
 ید و از الی در نیمه باز به داخل شک کشیدم. رو جلو کش

ون آورده بود و شال به ش نداشت و دوباره  پالتوش رو بی 
 مثل هربار دیدنش، قلبم به تب و تاب افتاد. 

 

 حرف های کیوان مثل یک نوار صویی در مغزم تکرار شد. 

ه کننده بود و اگر چه الغراندام بود و زیادی  ن زیبا و خی  الی 
ه ا ن ی معادالت چندین و ما توان برهم زدِن همهریزه می 
 ی من رو داشت. چندساله

 

بزاق دهنم رو فرو دادم و چشم از اندام خوش تراشش 
ی کلنجار یم ن رفت که برنداشتم. پشت به من با چی 

 دونستم چی بود! نیم
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ن همچنان هیچ توجیه به من  یک گام جلو رفتم و الی 
 نداشت. 

ِ قلبم رو داشت اینکه این دخیی توان به تپش و 
ن اداشیی

 عجیب بود! خییل عجیب... 

 

ی حاال که بهیی دقت یم کردم به شدت درگی  باز کردن حلقه
تونست اون ی مانتوش بود. انگار نیمموهاش به دور دکمه

ی درشت مانتو بلندای خوش رنگ و لعاب رو از دور دکمه
ون بیاره!   بی 

 

رد شدم. در رو به داخل هل دادم و بدون کسب اجازه وا
ن کالفه پوف کشید:   باالخره الی 

 

انم، دیوونه شدم. دستام یخ کردن نمیتونم بهجت خ-
 موهامو... 

 

ی زار و همزمان به سمتم چرخید و دیدنش با اون قیافه
 رنگ، حس متفاویی رو تو وجودم شکل داد. خسته و یی 
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های اطرافم، هیچ زمان بدون آرایش نبودند. هیچ  اکیر دخیی
 زمان... 

 

ی تصورایی که تا به امروز داشتم، به ال این دخیی با همهحا
 شدت مغایرت داشت. ایراین بود... 

 کرد، لباس های بچگانه و خریس و گوزین و... آرایش نیم

 

... آقای ش شیخ- ن  نجیب؟!  ع عاص... چی 

 

ن دو لبه ی مانتوش رو به هم رسوند و با خجالت ش پایی 
ن انداخت. گایه چموش یم ترسید و گایه ی نیمشد و از چی 

ی به نظر یم رسید که مثل یه موش کوچک و چند سانبی میی
 من ترس از آسیب زدنش رو داشتم. 

 

؟! .. نیمحرفت رو خوردی. -  توین موهات رو آزاد کبن
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 چ چرا میتونم ف فقط... -

 

اض نگاهش، نایلون رو روی  جلو رفتم و بدون توجه به اعیی
ن آرایشش گذاشتم که غر   ولند کرد: می 

 

داقل خوبه آدم قبل از وارد شدن به جایی خودش رو ح-
 معرقن کنه که کیس دچار اشتباه نشه! 

 

حداقل آدم باید قبل از اینکه اجازه ی ورود به کیس بده، -
 طرِف پشِت در رو بشناسه! 
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به سمتش چرخیدم و خیال کردم حرفم به اندازه ی کاقن 
گذار بود ویل با وجود اون غِم  هاش نهفته در چشمتاثی 

 جوابم رو داد: 

 

د ادت نکردم آدمع- ن های غریبه اطرافم باشن... هرکس درمی 
آشنا بود و هیچوقت هیچ ناشنایس رو تو اتاقم راه ندادم  

 که تجربه داشته باشم

 

 نامحسوس لبم به طرچ از لبخند کش اومد. 

 

وسط اتاق و نزدیک به تخت خوابش ایستادم و دستم رو 
ا بهش کمک کنم اما خودش رو کنار کشید و من دراز کردم ت
 اخم کردم. 

 

 میخوام موهات رو آزاد کنم. -
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ودم میتونم، اینکه مهمونتون رو ول کردین و نصف شب خ-
ن براتون کرس شان نیست؟!   تو اتاق خدمتکارتون باشی 

 

ی داشت و من شاید جذب این اخالق  ن زبون تند و تی 
 مزخرفش شده بودم. 

ی جرات نداشت بااین لحن با من معموال هیچ زن و  دخیی
حرف بزنه. یه عده از ترس و یه عده از ِش اینکه حمایت 

 من رو از دست ندن! 

 

 م برخورد کرد. ش محکم به سینهبازوش رو گرفتم و سینه

 

 د میده! آخر این زبون، شت رو به با-

 

ی موهاش رو از روی ی پیچ خوردهبا دو انگشت، حلقه
ون کشیدم و تو روی سینه ای که دقیقا دکمه ش بود بی 

 چشماش زل زدم. 
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برخورد دستم از روی پالتو به تنش، برام از هزاران هزار 
ینلمِس یی  تر بود. این دخیی واسطه از روی پوسِت تن، شی 

 چی داشت که اینجوری بهش جذب میشدم؟! 

 

 کار راحبی بود! -

 

 شاهکار کردی، ولم کن! -

 

 کوبید. یم سوخت و قلبم محکمانگشتم یم

به جای اینکه ولش کنم، موهاش رو با پشت چهارانگشتم  
کنار زدم و همه رو پشت گوشش انداختم. دوباره دیدن  

 هاش اعصابم رو متشنج کرد. کبودی

 

نمایی عادل نگاه یم-
؟! به هین  کبن
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کوبید. های اعصابم رو درهم یماسم عادل همه ی رشته
خ بود و به  ش  کردم کل صورتم از هجوم خوناحساس یم
د.  ن  کبودی می 

 

ون؟! چرا بدون اجازه-  ی من از خونه رفبی بی 

 

د. من عادت نداشتم که کیس خییل رک و یی  ن پرده حرف می 
تونستم پروا باشه ویل نیمدربرابرم تا این حد چموش و یی 
ن هشدار بدم.   هرلحظه به الی 

 

جت خانم حبی اجازه نداد من یه تلفن بزنم تا چون به-
 م راحت بشه! از بابت خانوادهخیالم 

 

 ت رو دیدی؟! االن راحت شد؟! خانواده-

 

سوالم باعث رنجشش شد و با برق چشماش جوابم رو  
 گرفتم. 
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. من... من- ن  فقط...  منو قبول نیم کین

 

تر گرفتم و تا کنار تخت سکوت کرد و من بازوش رو محکم
ون آوردم و با اعمال فشار لبه ی پیش بردم. مانتوش رو بی 

 تخت نشوندم. 
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 نایلون رو برداشتم و کنارش روی تخت نشستم. 

تو حال خودش نبود. دستش رو روی صورتش گذاشت و با 
اصوات ناموزوین به حرف اومد و من چندان متوجه 

ن و زمان گالیه یم شدم اما داشت از نیم  کرد. زمی 

 

ون کشیدم و محتویاتش  ییک از پمادهای داخل نایلون رو بی 
خواستم هرچه زودتر از شر این رو ش انگشتم مالیدم. یم

 
ی

 ها خالص بشه و من... خونمردگ

ی کاقن داشتم. پاک کردن گندهای تو این یه مورد تجربه
 به رو داده بود. ی عادل، بهم این تجر هرروزه

تا شدی انگشتم رو روی گردنش حس کرد، دستم رو پس 
 زد و با ترس به انگشتام زل زد. 

 

 ای این چیه؟! ا -

 

 مرهم... -
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 اون دیگه چیه؟! -

 

ن کشید و نایلون داروها رو درست مابینمون  نگاهش رو پایی 
 شکار کرد. لب گزید! 

 

! توین زودتر از شر اوها یمبا این دار -  ون روز خالص یسر

 

ه شد و حبی پلک نزد. خودم رو جلو کشیدم  تو چشمام خی 
 و بدون توجه به حال بِد نگاهش، کل کبودی 

ی
ها و خونمردگ

ن ابدا تکون نخورد.   رو به پماد آغشته کردم و الی 

حرکت انگشتم روی پوست شد و لطیف گردنش، به کدوم 
نداخت. انگار نییم از وجودم از زیر حس لعنتیم چنگ یم

ن شد و من ترس اور یمآورد. شعلهخاکسیی شبریم ز سوخیی
 و سوزوندن داشتم. 

 

ی که توان متقلب کردنم رو  داشت. مثل همون روز  دخیی
ایط زندگیش شکار کردم.  ن رو تو بدترین شر لعنبی وقبی الی 

 ترسیده و به شدت وحشت زده... 
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ن بارم نبود که یه جنس مونث رو از دست عادل نجات  اولی 
دادم ویل پای احساساتم برای هیچکدوم نلغزیده بود. یم

 فکر به اینکه اون لباس زیر رو با هدف برداشته بودم... 

 

 کرد! کردم... که... که مامانم باید اینکارو یمیم من فکر -

 

 تو این جمله هزاران هزار درد وجود داشت. 

 دونستم! من این رو یم

تقصی  نبودم من هم تو به وجود اومدن این وضعیت یی 
 اما... 

 لغزیدن پای من، گناه من نبود! 

 

 خودت خراب کردی! -

 

؟! از خونهتو چرا کمک یم- کردم، تو بغل یه مرد ت فرار  کبن
برگشتم، شت داد زدم و بهت مشت کوبیدم. از همش بدتر 
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دلیل اینجا بودنمه... چرا داری رو زخمام مرهم میذاری تا 
منده ؟! خوب شم؟! که شر  م کبن

 

کردم طبییع بود اینجوری فکر کنه و من هم هیچ تالیسر نیم
 تا ذهنیتش رو پاک کنم. 

 

 کار برادر منه! ها  به خاطر اینکه این کبودی-

 

ار خودت که نیست... اونروز داد کشیدی که تو نکردی ک-
، لباسام رو دربیاری تا ببیبن کجاهام  و خواسبی منو تنبیه کبن

 دار شده! مارک

 

ن   لبم کج شد و انگشتم رو با یه برگ دستمال کاغذی تمی 
 کردم. درب پماد رو بستم و داخل پالستیک انداختم. 

 گذاشتم و گفتم: نایلون رو روی زانوش  
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ون رفتنت رو آخر قهطری- ی مرصفش هست، تاوان بی 
 هفته پس میدی! 

 

و هیچ دلییل برای حرفم نیاوردم. از جا بلند شدم و تا کنار 
 در اتاق رفتم. 

 

 قراره عادل برگرده؟! -

 

ه ثابت موند. بوی تند پماد حاال کل اتاق  دستم روی دستگی 
جالبی رو جلوم زنده رو برداشته بود و خاطرات و تصاویر 

 کرد. نیم

 پووووف! 

 

گرده، خیالت راحت! مجبورم یه مدت ایران ادل برنیمع-
خوام بدوین به خاطر بمونم و رفتنم به تعویق افتاده. یم

حماقت تو مجبور شدم محافظ استخدام کنم. پس فکر 
 فراِر دوباره به شت نزنه! 
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شد  آهاین گفت و خش خش نایلون دستش رو شنیدم. بلند 
 رسید. و پشت شم ایستاد. حاال صداش رساتر به گوش یم

 

ه؟! م یم آخر هفته- سم او چه خیی  ن یارو گ بود؟! تونم بیی

 

 فهیم! یم-
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*********************** 

 

 

 

 

" ن  "الی 

 

 

 

، قهوه رو بیی برای آقا... نبینم باز دوباره آقا رو ب- گی  دخیی
! عصباین کبن که این دفعه با من   طرقن

 

لوپم رو از داخل گاز گرفتم و درحایل که دستام از پشت در 
 هم قالب شده بود ابرو باال دادم. 
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ها نگام ه من چه بهجت خانم، وقبی مثل عصا قورت دادهب-
رد میده منم باید یه جوری عصبانیتم رو خایل کنم یم

ُ
کنه و ا
 یا نه؟! 

 

ِ حاوِی دو فنجون قهوه و آب رو 
جلوم  اخم کرد و سیبن
 گونه گفت: گرفت و شماتت

 

قدر دربرابر  اال من به عمرم ندیده بودم آقا عاض اینو -
رش رو من نیم ی کنم. یهو دیدی کاسهکیس کوتاه بیاد، ضن

یز شد و یه بالیی شت آورد!  ش لیی  صیی

 

سیبن رو به زور از دستش گرفتم و شونه باال انداختم. تقریبا 
ه بالهایی که ممکن بود لبام آویزون شده بود و داشتم ب

 کردم. عاض شم بیاره فکر یم

 

ی اخی  که من کار بدی نکردم. چرا باید یه بالیی و یه هفتهت-
ن نشم یه امروز  شم بیاره؟! تازه من تالش کردم جلوش سیی

م. کبن اینفقط داری مجبورم یم  و بیی
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ی صندیل بندش رو درآورد و لبههوقن کشید و پیش
 انداخت. 

 

! نیماگه - م دخیی  بری بده خودم بیی

 

ون کنم به خاطر ابرم فقط من... هنوز حس یمه خودم یمن-
 فرار کردنم... 

 

ی به خاطر آورده باشه، اخم غلییطن به  ن انگار که تازه چی 
 ابرو آورد و تو چشام زل زد. 

 

دونم اون چه کاری بود کردی؟! رفبی از تو کیف نوزم نیمه-
ون؟! من پول برداشبی و از خونه   زدی بی 

 

ن انداختم. به بازوم   لب گزیدم و خجول ش پایی 
ی

مندگ با شر
به ن وادار کرد. ر ی کوتایه زد و من ضن  و به رفیی
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کارت که بچه و خایم ویل اینن که گذاشتم به حساِب اینم-
 ! ، تو که دیگه باید بهیی از ما حالل و حروم کبن دزدیه دخیی

 من کمک کن.  برو قهوه رو بیی و زود برگرد یکم به

 

ی تپلش رو با یه لبخند کوتاه، خودم رو جلو کشیدم و گونه
 بوسیدم. 

 

ریس که اون شب طرف منو گرفبی ویل اگه خودت م-
سم منم فرار نیم کردم. میذاشبی زنگ بزنم و حالشون رو بیی

 شدم. به خدا داشتم دیوونه یم

 

خودش رو پس کشید و "ای وای" بلندی گفت و صداش 
 باال رفت. 

 

 ه حرف، زود هم برگرد! ب. منم گرفبی ِد برو دیگه.. -
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ون زدم. تو باشه خونه بی  ن ای گفتم و سیبن به دست از آشیی
رو نشم و چندروز گذشته سیع کرده بودم زیاد باهاش روبه

جز چندباری از پشت پنجره و از دور زیاد ندیده بودمش. 
شنیدم اما همیشه بوی عطر حبی زیاد صداش رو نیم

داد که حضور پیچید و بهم خیی یمش تو راهرو یملعنتی
 داشت. در کل آدِم خییل شلوغن نبود! 

 

روی در اتاق خوابش ایستادم. حداقل حاال خوب روبه
 اشت. ددونستم هر اتاق به گ تعلق یم

به زدم چون هر دو تا دستام به  با نوک صندلم به در ضن
 سیبن گی  بود! 

 

 بیا تو... -

 

ی نشد ویل چون نتونستم د ر رو باز کنم منتظر موندم. خیی
 . و مجبور شدم حرف بزنم

 

 میشه درو باز کبن آقای شیخ نجیب؟! -
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طویل نکشید که در باز شد و تا خواستم حرف بزنم، با دیدن 
ش و اون حجم زیاِد عضله حرف تو دهنم ی برهنهنیم تنه
 ماسید. 

 چشام گشاد شد و رو به صورتش حبی پلک هم نزدم. 

 

 ! انگار باالخره از لونه دراومدی-

 

دم و با اخم سیبن رو جلو کشیدم.   لبم رو به هم فرسر

 

؟- ن  ! بهیی نیست تو خونه لخت نچرخی 
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م ابروش رو باال داد و متحی  از این جمله
ُ
ربطم به در ی یی د

ی زیر بغل و تکیه داد و من عضالت پیچ در پیچ و تکه تکه
 بازوش رو دیدم. 

 مرد یه کشبی گی  یا وزنه بردار بود؟!  وای خدایا... این

ِ یه یا... شاید از این غول
ن های آمپویل بود که برای ساخیی

 کردند. بدِن خوب مدام پودر و آمپول مرصف یم

 

جا اتاقمه نه خونه، دوما... از گ باید تنم رو وال که اینا-
 بپوشونم؟! تو؟! 

 

 وا... 

 م؟! مگه من آدم نبودم؟! مگه چشم نداشتم تا ببین

تونست از من تقاضا  چه آدِم مغروری بود! بهجت چطور یم
 کنه دربرابرش حرف نزنم و کوتاه بیام؟! اصال میشد؟! 
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 یمم-
ی

ن خونه زندگ کنم و فکر نکنم درست نم دارم تو همی 
 باشه که شما... 

 

- ... ن  قهوه رو بذار رو می 

 

 م رو تموم کنم. گفت و صیی نکرد تا من جمله

اتاق  ش رو از در گرفت و پشت به من وارد خیایل تکیهبا یی 
ن فنجون شد. اونقدر حرصم گرفت که دلم یم خواست همی 

 ...  داغ قهوه رو روی کمر برنز و خوش تراشش بریزم. لعنبی

 

محیل کنه؟! داشتم حرف کرد به من یی چطور جرات یم
ه و دستور بده! ادیی بود که بزدم و این یی یم ن حرفم بیی  ی 

 

و پشت شش تا کنار تخت پیش رفتم.  حرض داخل شدم
ن یه چینش  ن و مرتب بود و همه چی  اتاقش مثل همیشه تمی 

 خاص داشت. 
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 به اتاق یم
ی

ی که کیم شلختیک ن اهِن فقط تنها چی  داد، پی 
 ت افتاده بود. ی عاض بود که روی تخمردانه

 

 بذار رو عسیل! -

 

 بله چشم... -

 

 قهوه رو روی عسیل گذاشتم و سمتش چرخیدم. 

روی آینه ایستاد و دستش رو با روغن چرب کرد و الی وبهر 
 موهاش کشید. معلوم بود که تازه دوش گرفته بود 

ی
آشفتیک

 داد. چون هنوز بوی شامپو و صابون یم

ن تارهای سیاه رنگ موهاش  انگشت هاش رو با نریم بی 
کشید و من دقیقا شبیه به یه دخیی ندید بدید، ش جا 

 میخکوب شدم. 

 

ندیده بودم یه مرد اینطوری با وسواس روی تار  تا به حال
 به تار موهاش حساسیت به خرج بده! 
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ون  وت بی  صدای پوزخند کوتاهش رو شنیدم و از عالم هیی
ن آوردم.   پریدم و سیبن رو پایی 

 

 تون برم به بهجت خانم کمک کنم. من... با اجازه-

 

ن کردم ویل با حرقن که زد، دنیا دور شم چرخید و   قصد رفیی
 زانوهام رعشه گرفت. 

 

 یه جرعه از اون قهوه بخور! -

 

ابروهام در هم فرو رفت و به سمتش چرخیدم. پرسشگر 
ن کشید و من  براندازش کردم که کمر شلوارش رو پایی 

 . ی زیر شکمش رو ببینمتونستم خط هفت برجسته

 ی خون تنم تو صورتم دوید. همه

؟! - ن  چی گفتی 

 گفتم یه جرعه از قهوه رو بخور! -
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لرزید و من هنوز متوجه منظورش سیبن تو دستم یم
ن عاض و فنجون قهوه چرخ دادم نیم شدم. نگاهم رو بی 

ویل عاض با یه خونرسدِی اعصاب خورد کن مقابلم ایستاد 
 ام از بوی عطرش پر شد. و شاّمه

 بزاق دهنم رو فرو دادم که ش کج کرد. 

 

ست که بزاق ای هم ههای دیگهخوام بهت یاد بدم راهیم-
 دهنت رو با زور به خورد کیس بدی! 

 

 اییییح! 

 وای یا خدا فهمیده بود؟! محال بود... آخه از کجا؟! 

ی بهت زده و متعجبم دهنم باز موند و انگار از این قیافه
 خییل خوشش اومده بود که یک طرفه خندید. 

 

ی من تف فکر کردی من متوجه نشدم که تو فنجون قهوه-
ه ه ش؟! اگه تصمیم داشبی مخاط دهنت ی کردی دخیی خی 

ی بلدم که  رو با زور تو دهن کیس فرو کبن من راه های بهیی
م!   فکر نکنم خوشت بیاد ییک ییک نام بیی
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از ترس عصبانیت احتمالیش یک گام عقب رفتم و به لکنت 
 افتادم. 

ن کار زشبی رو متوجه شده باشه  من ابدا باور نیم کردم چنی 
خجالت، از خودم متنفر بودم که باعث و حاال عالوه بر 

م فکر کنه و اینجوری خودم رو  شدم یه مرد اینجوری درباره
 کوچیک کنم. 

ن من... -  ب با باور کنی 

 

حتماال یه دروغ دیگه... تو باعث شدی من تمام طول روز ا-
 شدرد داشته باشم و نتونم به نفس راحت بکشم! 

 

گرفتم هم آرومم   حاال حبی این حس که باالخره انتقامم رو 
کرد. قرار بود یه جوری حرصش رو دربیارم و حاال انگار نیم

 همونطور شده بود. 

 به هدفم رسیدم ویل نه اونجوری که باید... 
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د.  ن از تو چشم و گوش و کف دست و پاهام آتیش فواره می 
خجول لب گزیدم که چند گام فاصله گرفت و با استشمام 

 . بوی تند قهوه، چشم باال کشیدم

 

خودش مقابلم ایستاده بود فنجون قهوه مابینمون و تو 
 لرزید. های پر از رِگ عاض یمدست

ن... میخوام قبل از من، تو از این فنجون کامتحان  -
 بخوری! 

 

م زار شد و به سخبی تونستم کلمات رو پشت هم قطار  قیافه
 کنم. 

خوای ت سم ریختم. یمکبن من... تو قهوهف فکر یم نکنه-
 تست کنم؟!  خودم

 

 پوزخند زد و قهوه رو جلوم تکون داد و مرصانه تکرار کرد: 

 بخور... -
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گوشت لوپم رو از درون گاز گرفتم و دودل نگاش کردم. جلو 
اومد و اینبار بدون اینکه منتظر واکنیسر از سمت من باشه، 
پشت گردنم رو گرفت و من ناخواسته دستم رو روی 

 ش گذاشتم و نالیدم: سینه

 خدا اذیتم نکن. ببخشید، اشتباه کردم! حاال که تو اونتورو -
 قهوه رو نخوردی ازچی میسوزی؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مخوفش افتاده ی ابروهای پرپشتش روی چشمسایه
 بود و قصد ول کردن گردنم رو نداشت. 
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ای  فنجون رو به لبم نزدیک کرد و ترس از داغ بودِن قهوه
باعث شد پلکام رو  که سیع داشت با زور تو دهنم بریزه،

 ببندم. 

 

ز این میسوزم که اگه من متوجه نمیشدم االن تو ا-
وزمندانه جلوم ایستاده بودی و از خوردن بزاق دهنت  پی 

 حسایی خوشحال بودی؟! 

 

ه مشکیل با خوشحال شدن بقیه داری؟! حاال که چ-
 خوشحال نشدم ولم کن. 

 

رد و ویل ول کن نبود. فنجون رو باالخره به لبم نزدیک ک
 صداش رو باال برد. 

 

 بخور... -
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ن انداختم و ترسیدم. مثل یه گربه ی ترسیده، چشام رو پایی 
ن لبام فرو برد و ناخنام تو  با زور لبه ی داِغ فنجون رو بی 

 گوشت تنش فرو رفت. 

 

م درهم یکم از مایع داغ و به شدت تلخش خوردم و چهره
وه شد. من تحمل هیچ طعم تلجن رو نداشتم و این قه

 ادم و ولم کرد. کرد. به شفه افتداشت اذیتم یم

 

ی قهوه یک گام فاصله گرفت و جلوی چشمام، باقیمانده
 رو ش کشید و پوزخند زد. 

 

 ی اینو میخوری؟! طعم زهر مار میده، چطور -

 

ای  ر زهرماری خوردین نیست، فقط بعضیاش مثال قهوهه-
یک بشم تا ح س زرنگ که خودم با میل خودم با یه دخیی شر

 بودنش رو کم کنم. 
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فنجون رو روی عسیل گذاشت و جای خایِل فریسر که به  
ن   گند کشیده بودم تو ذوقم خورد. با دست دور دهنم رو تمی 

ی عاض کردم و خییل ناگهاین رد ناخنم رو از روی سینه
 دیدم. 

 

 یه راه دیگه هم هست! -

 

گیج نگاش کردم. یم دونستم متوجه مسی  نگاهم شده بود 
ن احتماال هردو به این فکر یم و  کردیم که عاض برای شسیی

 اون فرش لعنبی من رو مجبور نکرده بود. 

ِ کارم بگذره!   ویل چندان امیدوار نبودم که از خی 

 

؟! -  برای چی

 

 چشوندِن طعم دهنت به بقیه... -
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برد. با دست  انگار از کش دادِن این موضوع خییل لذت یم
بهش، فحش آبداری  گردنم رو ماساژ دادم و پشت

 ش کردم. حواله

 ....  عوضن

 

 م بدونم، اگه اونکارو کردم چون حقت بود! من میل ندار -

 

ن یممحق - ِ محاکمه نو تو تعیی 
؟! از ِگ تاحاال قاضن کبن

 شدی؟! 

 

متوجه شدم که داشت به سمتم میومد. دوباره ترس به دلم 
بود تر افتاد. نزدیک بودن به این مرد، از کار تو معدن سخت

 ی یه انفجار بودم. و هرلحظه آماده

 

ام نه محاکمه کردم، میخوام برگردم پیش ن نه قاضن م-
 بهجت خانم پس روز خوش! 
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ِ راه، مچ دستم رو گرفت و تا به خودم بجنبم، تنم رو 
ن بی 

ن سینه ش و دیواِر چسبیده به در اتاق اسی  کرد. از هیجان بی 
ن کشیدم ویل عاض با خونرسدی  و نگایه و ترس هی 

خاموش، دست دور کمرم حلقه کرد و به تنش که چسبیدم، 
 نفسم بند رفت. 

 

ارم باهات تموم نشده، وقبی اوِل صبح پات به اتاق یه ک-
 !  مرد باز میشه، باید فکر هر اتفاقی بایسر
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؟!   چی

مات و مهوت فقط نگاش کردم و دست لعنتیش لحظه به 
د. سیبن لحظه بیشیی تنم رو یم ه از دستم افتاد و بفرسر
 بازوش چنگ انداختم. 

 

- 
ی

 ؟! من...من فقط برات قهوه آوردم. چ چی داری مییک

 

 پس نشنیدی؟! -

 

 چ چیو؟! -

 

؟! اینکه ا-  ول صبح و آخِر شب نباید کنار یه مرد پرسه بزین

 

کرد. اینکه اینجوری بهم چسبیده بود به شدت معذبم یم
نفسم منقطع ریختم. کل تنم یخ کرده بود و عرق شد یم
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ی کلمات و جمالت از من متواری شده شده بود و همه
 بودند. 

 

کنه طلسم شدی و مثل پرنسس فیونا آخر شبا تبدیل به ن-
 دیو مییسر و... 

 

ی تکمیل حرفم رو نداد. صورتش رو ی بلندش اجازهخنده
هام کل جلو کشید و کل عضالتم منقبض شد. صدای نفس

 ترین شکل ممکن پچ زدم: اتاق رو برداشت و به عاجزانه 

 

 ولم کن، کمرم درد گرفت! -

 

ل کردنم  ویل انگار ابدا متوجه اون حجم تواین که برای کنیی
ن پنجهمیگذاشت، نیم ومندش شد. کمرم داشت بی  های نی 

 شد. له یم

 

ه؟! میدوین اینجا- ، آرزوی چندتا دخیی  یی که االن هسبی
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سوین داری ه بقیه رو به آرزوشون بر پس چرا به جای اینک-
؟! منو اذیت یم  کبن

 

ای با همون اخِم لعنتیش تو صورتم ماتش برد و برای ثانیه
 زوم شد. 

 

خوام راه های چشوندِن طعم دهن رو بهت یاد چون یم-
 بدم. 

 

چندبار این حرف تو شم تکرار شد. بارها و بارها ویل متوجه 
م رو  منظورش نشدم. دست آزادش رو باال آورد و چونه

 با دو انگشِت به شدت داغ... گرفت. 

شش رو که بیشیی پیش کشید متوجه هدفش شدم. با 
 س قالب تیه کردم. ش کوبیدم و از تر مشت تو سینه

 

 ن. توروخدا ولم کن. کنه.. تو روخدا و ولم  -
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لم خارج شد و تصاویِر اون شب شوم تو  رفتارم از کنیی
 خاطرم زنده شد. مهرداد... 

ن تنه م و دردی که کشیده بودم. حرکت دستش روی پایی 
 تحقی  شدنم... 

 طرد شدنم... عادِل وحیسر و نیت تجاوز! 

 

ن برده بودم   ها رو با زوِر کرم و پماد از بی 
ی

تازه اون خونمردگ
 ترسوند. دت من رو یمشهای عاض به و این جلو کشیدن

 

واقعا وحشت کردم و اونقدر تقال کردم که عاض به سخبی 
ل کردنم رو   داشت.  توان کنیی

لبش رو روی گردنم گذاشت و به هر زحمبی که بود تونست 
 مهارم کنه! 

 

ی تقالهام رو تو نطفه خفه کرد و داغن زبونش رو روی همه
 شاهرگم حس کردم. 
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، خییل یی ت- ، خییل زیبایی
ه  و خییل ظریقن نقص و خی 

ای... حق با عادِل، با کیوان... هر مردی تو رو کننده
 ، دیده بود محال بود ازت بگذره! اونجوری که من دیدم

 

ها هاش تنم گر گرفت و مثل دیوونهخدایا از شنیدن حرف
دم. اگه قصد تجاوز  تقال کردم ویل هیچ کاری از پیش نیی

کردم که کشتم. دیگه تحمل نیمداشت خودم رو یم
 کنه...   ی وجودم رو لگدمالاینجوری یه نفر همه

ه مهرداد کرد، بعد من پوست کلفت بودم که بعد از کاری ک
از کار عادل و بعد از اون رسوایی وحشتناک هنوز هم نفس 

کشیدم و این نزدییک بیش از اندازه با عاض، داشت من یم
 رسوند. رو تا ش حد مرگ یم

 

 توروخدا ولم کن، لعنت بهت! -
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های واضح صداش لبش رو تا کنار گوشم پیش آورد و خش
ش  مشتم رو تو سینه حس شدم و لرز به تنم انداخت. یی 

 کوبیدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز چی اینقدر ترسیدی؟! مگه زیر سند ازدواج امضا نزدی ا-
 و با میل خودت منو قایط زندگیت نکردی؟! 
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ه اشتباه بود، یه تصمیم غلط... عاض من خودم شوهر ی-
دارم. مهرداد رو دوست دارم. چطوری میتوین بهم دست 

 تعلق به اونه؟! درازی کبن وقبی هنوز کل وجودم م

 

ن  دروغ یم گفتم، من از مهرداد متنفر بودم ویل هیچ چی 
ی به ذهنم نیم رسید تا بتونم اون رو از انجام کارش بهیی

 منرصف کنم. 

 

 مهرداد؟! -

این اسم رو با یه حال خاض بیان کرد و من بیشیی تقال کردم 
ون بیام. برام مهم نبود که چی تو شش  تا از زیر دستش بی 

 خید. چر یم

 انگار متوجه شد که حالم چقدر بد بود که به حرف اومد: 

 

؟- ن  ! باهات کاری ندارم، یه... الی 
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ویل شنیدن اسمم از زبونش بیشیی من رو ترسوند. مشتم رو 
ش کوبیدم و به گریه افتادم. مثل مادر یی انعطاف تو سینه

ریختم و دیگه برام اهمیبی نداشت که ها اشک یممرده
ای داشت ویل تصور اینکه بوسیده ه نقشهعاض برام چ

 داد. بشم یا به آغوش کشیده بشم، زجرم یم

 

ی ندیده بودم و دلم از هیچ مرد و هیچ رابطه ای خی 
 ش کنم. خواست تجربهنیم

 

لم کنه و ولم کرد. تا دستاش از دور   عاض نتونست کنیی
کمرم دور شد، فاصله گرفتم و قصد فرار داشتم. مثل 

 ریختم. ک یمابرب  هار اش

 

! فنجون قهوه و سیبن رو با خو -  دت بیی

 

نرسیده به در خروچی دست روی قلبم گذاشتم و ایستادم. 
خواست؟! تاوان گناه من گ تموم میشد و چی از جونم یم

 تونستم یه نفس راحت بکشم؟! یم
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خواست  از این مرد وحشت داشتم و حاال اصال دلم نیم
 تو هوایی که وجود خواست حبی کنارش باشم. دلم نیم
 داشت، نفس بکشم. 

 

دونم اما مجبورا به سمتش چرخیدم و لبخند  اینکه چرا نیم
ی لبش، دردم رو صد برابر کرد. داشت من ی گوشهکز کرده
 بوسید؟! رو یم

 

 
ی

دسبی به ته ریش مالیمش کشید و نفسش رو به آهستیک
 فوت کرد. 

ش شخ پوست صورتش و گردنش و قسمت باالی سینه
ده بود و یه رگ کلفت روی گردنش به وضوح قابل ش

 مشاهده بود. 

 

 م من... -
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 ر کردی قرار بود ببوسمت؟! ت برس... نکنه فکبه وظیفه-

 

ن قصدی نداشت؟!   چنی 

گرفتم احتماال قصد داشت با اگه من جلوش رو نیم
 بوسیدن، طعم دهنش رو با زور بهم تحمیل کنه! 

هم با این حرفش، خییل ریختم ویل بهنوز یی اراده اشک یم
 برخورد. با پشت دست اشکم رو پاک کردم. 

 

 نیت شما اصال مهم نیست! -

 

عقب گرد کردم و درمقابِل نگاهش، خم شدم و سیبن رو 
برداشتم. دلم شکسته بود و هیچ تواین برای دفاع از خودم 
نداشتم. دوباره اشکام بدون کسب اجازه از من بارید و من 

ب دست نخورده رو برداشتم و تو فنجون قهوه و اون آ
 سیبن گذاشتم. 

 

 اون آب رو بخور تا پس نیفتادی! -
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 هه... 

رفت و حالم خوب من نیازی بهش نداشتم. شم گیج یم
 نبود. 

ی تقریبا حبی یه ثانیه هم نگاش نکردم و از همون فاصله
ون  زیاد، به سمت در اتاق رفتم. خواستم بدون حرف بی 

نستم. تو چهارچوب درایستادم و همونطور که بزنم ویل نتو 
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ها بود، پچ نگاهم به دیوار روبرویی و قاِب گل و دیوارکوب
 زدم: 

 

میدونم هدفت چی بود ویل... من هیچوقت اجازه نمیدم ن-
ن نشدم عاشقشم و عاشقمه منو  هیچ مردی تا وقبی مطمی 

 ببوسه! 

 

 ودم. صدام از بغض یم لرزید و به سخبی این رو بیان کرده ب

خییل خییل برام سخت بود تا از این مسئله حرف بزنم چون 
من دیگه عشق رو باور نداشتم. مردی که با تک به تک 

خواستم، شب عرویس بهم نارو زده بود های تنم یمسلول
سوختم به خاطر و اگر االن داشتم تو این آتیش جهنیم یم

 اون لعنبی بود! 

 

ی عاض جلوش خونهاگر مجبور بودم مثل یه خدمتکار تو 
م و از زیر دستش فرار   خم و راست بشم و براش قهوه بیی

ا...  ن  کنم و متهم بشم به خییل چی 

 همه و همه تقصی  مهرداد بود! 
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به رو از کجا خورده خییل دلم یم خواست بدونم اون ضن
خواست بدونم تا از یه سوراخ دوبار گزیده بودم. دلم یم

 نشم. 

 

 ای! دست نخوردهباور کردم چقدر بکر و -

 

خوردم که تو اون لحظه جا خوردم. مات موندم و قسم یم
ای که تو قلبم ایجاد شد حس  حبی قلبم نکوبید. من وقفه
 چرخیدم.  های پر آب سمتشکردم و با ناباوری و چشم

دونستم تو فکر لعنتیش چی کرد و نیمبه من نگاه نیم
ِ دو دم تکه پا گذشت اما حرفش مثلیم م کرده رهیه شمشی 

 بود. 

 

 من... -
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ون. حداقل سیع کن تا امشب چشمم به چشمت ببرو - ی 
 ! ن  نیفته الی 

 

لرزید و من زانوهام به شدت به رعشه افتاد. کل وجودم یم
رنگ تو لیوان افتاده ای که به جون مایع یی تونستم زلزلهیم

 بود به وضوح ببینم. 

 

در رو  دیگه حبی یک ثانیه هم صیی نکردم و بدون اینکه
ون زدم. کل دنیا دور شم یم چرخید و تنم ببندم از اتاق بی 

ین  ن  داشت. انگار ییک کل وجودم رو با بین
ی

حال گر گرفتیک
 سوزوند. یم

 

من هرزه نبودم، خراب و هرجایی نبودم که ییک مثل عاض 
 به خودش اجازه بده منو ببوسه! 

 

هرزه نبودم تا تنم رو دست مردی بسپارم که هیچ حیس 
 هش نداشتم. محرمم بود که بود! ب
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ی جهنیم توان محرم کردِن دل من و عاض مگه اون خطبه
 شد. م حبی یه لحظه قطع نیمرو داشت. گریه

 

تر لعنت به مهرداد... به عادل... به عاض و از همه مهم
 خودم! 

گند زده بودم و هیچوقت به خاطر این روزهای تلخ خودم 
 رو نیم.بخشیدم. 

 

 

 

 "عاض"

 

 

 

دمای باال بدنم و فعل و انفعاالیی که از نزدییک با این دخیی 
ی نبود که توقعش رو داشته  ن در وجودم به پا شده بود، چی 

 باشم. 
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ی من انداخته بود اون روز از اینکه بزاق دهنش رو تو قهوه
 خییل عصبی بودم ویل حاال... 

نداخت داشت م رو به سوزش یمحیس که وسط سینه
کرد. مشتم رو روی رونم کوبیدم و به شنج یماعصابم رو مت
ن آراییسر زل زدم. رد انگشتخودم تو آینه هاش به ی می 

خویی مشخص بود و حاال هیچ حیس ازش دریافت 
 کردم مگر یک کلمه... نیم

 "گربه"

 

ی وحیسر و چمویسر که جز پنجول کشیدن هیچ  همون گربه
 میو  هاش هم شبیهکاری از دستش ساخته نبود. صدای ناله

کیس ی معصوم و مظلوم بود که از یی میو کردن یه توله گربه
 کرد. و تنهایی مویه یم

 

مانه بود اما دلم یمیی  خواست طعم دهنش رو بچشم. شر
 های باریک و صوریی رنگ... همون لب
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ی مانعم دلم یم ن خواست تنش رو لمس کنم اما یه چی 
 شد. یم

 عادل از بدنش های اون شِب حادثه، دقیقا وقبی حرف
ن بار تو تمام عمرم، ذهنم یم گفت و ناخواسته و برای اولی 

 اون بدن رو مجسم کرده بود! 

ن اون تکه لباس زیر، از همون حماقت لحظه ای برداشیی
گرفت. من خواسته یا ناخواسته، ارادی یا غی  شچشمه یم

ارادی به این دخیی کشش داشتم و برای خودم هم عجیب 
 و تا به حال تجربه نکرده بودم. بود. این حس ر 

ِ مختلف چرخ 
ن هزاران هزارن دخیی هرشب تو کاباره و بی 

ده نشده بود!  دم ویل این گلو، برای هیچکس فرسر ن  می 

 لبم رو با زبون تر کردم و پلک بستم. 
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ن رو  صدای تلفن همراهم مانع شد تا دوباره و دوباره الی 
 مجسم کنم. 

دم و از هر فرصبی داابدا دست خودم نبود که آزارش یم
کردم تا به رخش بکشم با من و زندگیم چیکار  استفاده یم
 کرده بود! 

ن حیس بهش داشتم، واقعا خطرناک بود و حبی  اینکه چنی 
 ترسوند. خودم رو هم یم

 مهرداد... 

 انداخت و حال ی رگاین اسم همه
ی

های بدنم رو به کشیدگ
 انزجار گرفتم. 

ّسامه، ابروهام به ارهبه سمت تلفنم رفتم و با دیدن شم
ُ
ی ا

 جنگ هم دراومد. پس باالخره تصمیم گرفته بود زنگ بزنه! 

 پوف کشیدم و تماس رو برقرار کردم. 

 مرحبا! -

 "سالم!"

 مرحبا أين أنت؟-

؟!"  "سالم، کجایی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

دستم رو مشت شده در جیبم فرو بردم و تا کنار پنجره 
 کوبید. رفتم. هنوز التهاب داشتم و قلبم محکم یم

؟أ- ل بخی  ن ی المین
ل، هل الجميع قن ن ی المین

 نا قن

؟!""خونه، همه ن  ی اهل خونه خوب هسیی

ها رو کوتاه داد. احتماال مکث کرد و جواب ییک از خدمتکار 
کشید. تقریبا عاداتش این ساعت از روز داشت مدباخ یم

نشیبن  کردم کمیی باهاش همشناختم بااینکه سیع یمرو یم
 کنم. 

 لدتك! كان يجب أن تسأل وا-

 پرسیدی!""باید از مادرت یم

د که خیی داشت من  ن دندون به هم ساییدم. داشت طعنه می 
 گرفتم. اخبار اون خونه رو از مادرم یم

 عادل كيف حالك؟! -

 "عادل خوبه؟!"

ح! مستاء جدا .. عند-  ما تعود أريد أن أسمع الرسر

خوام توضیحت رو "خییل ناراحته... وقبی برگشبی یم
 بشنوم!"
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ن نداشت کاقن بود. توضیِح این همینک ه عادل قصد برگشیی
دونست ی من گذاشته بود و خودش یموقایا رو بر عهده

کت فهمید براش گرون تموم یماگر اسامه یم شد که کار و شر
ه!   رو بهانه کرده بود تا از من انتقام بگی 

 پرسِک احمق! 

كة- ی إدارة الرسر
 ؟هل توجد مشكلة قن

کت "مشکیل تو اداره  به وجود اومده؟!"ی شر

! . كنت قلقة مال .. - ی
ّ ، فلن ترد عیل مكالمایی ء إیلی  ن أن أیسی

، جواب تماس هام رو "نه... نگران بودم از من دلخور بایسر
 دادی!"نیم

 كنت مشغوال-

 "مشغول بودم!"

 . ن  فقط همی 

ی توضیح نداد و من هم یم ن دونستم که نباید کنجکاوی چی 
من هم تمام و کمال  بهکردم. به من اعتماد داشت ویل یم

د و همیشه محافظه ن  نمی 
 کرد. کاری یمحرقن

ی إیل مبی ستكون  -
  إيران ؟! کیوان استقبل ضيف! قن
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؟! کیوان"تا گ ایران یم  مهموین ترتیب داده!" موین

 أنا أعلم ، أنا ذاهب! -

م!"  "میدونم، من می 

صدای تیک فندک رو شنیدم و پک عمیقی که به سیگاِر 
دم. حبی تونستم عطرش رو حس کنم خاصش زد حس کر 

اونقدر که تو تمام گذشته این رایحه رو استشمام کرده 
 بودم. 

المرة أنت بحاجة إیل مزيد من الدقة ، لذا ترصف  هذه-
 بحساسية! 

"اینبار دقت باالتری الزم داری پس با حساسیت وارد عمل 
 شو!"

 نعم! -

 "بله!"

های پایه باز پک عمیقی به سیگار زد و صدای کشیده شدن
 صندلیش رو شنیدم. 

هنم  از پنجره فاصله گرفتم و تا کنار تخت پیش رفتم. پی 
ای هنوز روی تخت بود و اتاق از عطر قهوه پر بود. قهوه

ن یمکه من رو به یاد طعم لب ... های الی   نداخت. لعنبی
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ش شده بودم؟! اون ابدا گزینه ی مناسبی چرا انقدر درگی 
 برای من نبود! 

 الحال! ی معلومهیک ممنوع

ی تا این اندازه برای من حرام نبود حبی با وجود  هیچ دخیی
 اون چند خط عریی که بینمون خونده شده بود. 

 نفس تازه کردم. 

 سأعود بعد هذا الضيف! -

 گردم!""بعد از این مهموین بریم

 عودة ناجحة-

 "با دست پر برگرد!"

ن دندون گرفتم.  از این  اخم کردم و لب پایینم رو محکم بی 
ی آزارم یم ن ار بودم و بیشیی از هرچی  ن  داد. حرفش بی 

هنم رو به دست گرفتم و به سخبی پوشیدم.   نزدم و پی 
 حرقن

ض أن ل - ماذا لم يعد هاتف مع عادل ؟!  ألم يكن من المفیی
ی 
 يعتبن

"چرا هاتف با عادل برنگشت؟! مگه قرار نبود تمام مدت 
 مراقبش باشه؟! 
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ی حاجة إليها ،    -
 كنت قن

ً
 قليل

ً
 ! كنت مشغوال

م!"  "من بهش نیاز داشتم، یکم درگی 

 بود، پرسید:  ای که در صداش مشهود با نگراین 

 هناك مشكلة؟! -

 "مشکیل پیش اومده؟!"

 ال! -

 "نه..."

ن که خیالش از کار راحت یم شد کاقن بود چون دیگه همی 
 حرقن نزد. 

ا  اعتقدت - ً ا مهًما لتقوله عندما اتصلت كثی 
ً
 ! أن لديك شيئ

 نقدر زنگ زدی حرف مهیم داری!"کردم وقبی او "فکر یم

خواستم از کار خواستم موقعیت عادل رو بدونم. یمیم
 حرف بزنم ویل حاال... 

هنم ای تمرکز نداشتم. دکمهانگار روی هیچ مسئله های پی 
 . رو بستم و روی تنم مرتب کردم

 عندما أعود سنتحدث بالتفصيل!  -

نیم!""وقبی برگشتم مفصل حرف  ن  می 
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انگار به حد کاقن راضن شد که دم عمیقی گرفت و دوباره 
ن لب  پک عمیقش رو شنیدم.  هاش جا داد و سیگارش رو بی 

 لذا كن حذرا! -

 "پس مراقب باش!"

 نعم! -

 "چشم."

 

 

 

 

 

 

 

 

هتماس رو قطع کرد و من به صفحه اش زل زدم و به ی تی 
 عادل فکر کردم. 
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بود و خود روبرو  مهموین امشب به شدت روی اعصابم 
ن و کیوان مثل آرشه ای روی تار به تار اعصابم کردن الی 

 بود. 

 

 ی خییل خویی داشتم! برای این مهموین نقشه

ی  شیشه ی عطرم رو برداشتم و روی گردن و مچ دستم اسیی
اش رو با کف دست پخش کردم. چندتار از کردم و خییس

ی موهام موهام تو پیشونیم ریخته بود که با دو انگشت ال
ن فاصله گرفتم.   فرو بردم و از می 

 

 یی 
ن اراده محو ناخواسته لبخندی روی لبم نشست. الی 

های صادقش توان کتمان این عضالتم شده بود و چشم
 موضوع رو نداشت و من خوشحال بودم. 

 

دونستم دروغ میگفت که خودش از تاالر اون شب هم یم
ون زده بود. هرچند هنوز از اتفاقات اون خیی شب یی  بی 

 بودم ویل... 
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ون زدم و نگاهم سمت اتاقش کشیده شد. چند  از اتاق بی 
ی پیش، بدجور با احساساتش بازی کرده بودم و لحظه

م یم های کرد، دوست داشتم. اون گونهاینکه دربرابرم شر
های  هایی که هربار از خجالت الی دندونشخ شده و لب

فت. آخ که...   کوچیک و ردیفش می 

 

 این حس رو برای خودم تکرار نکردم چون عاض شیخ حبی 
 نجیب حق عاشق شدن نداشت. 

 

ون بزنم،  از پله ها شازیر شدم و قبل از اینکه از سالن بی 
ن رو شنیدم. این دخیی دقیقا همون بچه  صدای گریه های الی 

 کرد! ای بود که مویه یمگربه

 

ر لبخندم رو پشت دستم پنهان کردم و برای هاتف که د
محوطه ایستاده بود، دسبی تکون دادم و تکون شش رو 
خونه کج کردم و کاری رو کردم  ن دیدم. راهم رو به سمت آشیی

 انجام نیم
ی

دادم. فالگوش که حبی تو سن پنج سالگ
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بچه از من بعید  ایستادن برای شنیدِن دردهای یک دخیی
 بود! 

 

ن پیش اون غول یی شاخ و دم. خواهش یم- کنم منو نفرستی 
 ما خوشتون میاد من هربار با چشم گریون برگردم؟! ش

 

ن کشید و من مشتم رو به دیوار تکیه دادم.  بهجت هی 
 ی وجودم گوش شده بود! همه

 

... این خونه موش داره...  اینجوری حرف نزن-  دخیی

 

اشته باشه... من که ازش تریس ندارم، بذارین بشنوه که د-
خدا تو تمام  چقدر ظالمه! ازش متنفرم بهجت خانم! به

 . عمرم اینقدر از یه نفر متنفر نبودم
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ن انداختم. از شنیدن این فعِل  اخم کردم و شم رو پایی 
خورد و از تنها کیس که شنیده بودم، مزخرف حالم به هم یم

ن گربه  ی لوس بود! همی 

 

 حاال مگه چی شده؟! -

 

ی پیش رو تعریف  ی اتفاقات چند لحظهمشتاق بودم همه
ن و ِمن کرد و باز به گریه افتاد. مشتش رو روی کنه ویل مِ 

ن کوبید و ناله  وار پچ زد: می 

 

 خییل زورگو و بداخالق و ُیبسه! -

 

 زورگو و بداخالق و ُیبس...؟! 

ی یبوست بود و این رو ی کلمهی آخری ریشهاون تک کلمه
 داد؟! داشت به من نسبت یم

 پوففففف! 
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د از بالهایی که  داری بعهیچم اینطوری نیست، توقع چی -
ت بره و بگه ش آقا آوردی، نکنه میخوای قربون صدقه

؟! آفرین که آبروم رو بردی... یم  فهیم چیکار کردی دخیی

 

 با لجاجت صداش رو باال برد. 

 

تر نیست. من معذرت خواستم گفتم ز کاِر اون که زشتا-
ن چی شده اون غلط کردم. بهجت خانم شما که نیم دونی 

 قضاوت کنه!  حق نداره منو 

 

کردم تا بفهمم اون چی شده بود؟! من همه ی تالشم رو یم
ی که این دخیی از من پنهان یم ن  کرد چی بود؟! چی 

 محال بود بگذرم... محال! 

 

زدم تا بفهمم و به گفت دست به هرکاری یماگر خودش نیم
حتم این ابدا به نفعش نبود. نگاهم رو به سمت راست دادم 

اق سمع و امیدوارانه آرز  ِ اسیی
ن و کردم که هاتف من رو حی 

 دستگی  نکنه! 
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 برای ابهت من زیادی کرس شان بود! 

 

؟! به آقا بگو شاید تونست کاری بکنه هم خ-
ی

ب چرا نمییک
 تو خالص یسر هم خودش! 

 

ن هزارتا معنا داشت که من نیم دونستم. خوندِن سکوِت الی 
 رو فهمید. هاتف شد اصل ماجرا افکارش سخت بود و نیم

ی که  ن رو وادار کرده بودم به کسب اطالعات اما تنها چی 
ش شده بود چندتا شایعه بود که از شب عرویس به  دستگی 

 جا مونده بود! 

ن بکارت متواری شده!   عروس به خاطر نداشیی
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ن بکارت!!!!   نداشیی

ن اون نامه ن باکره میی ی پزشیک قانوین رو خونده بودم. الی 
 نوین با اطمینان حک کرده بود. بود و این رو پزشیک قا

 تونست این باشه! پس علت اصیِل اون ماجرا نیم

 

ی این ماجرا اینقدر ساده و دِم دسبی معلوم بود که ریشه
 نبود. بزاق دهنم رو بلعیدم. 

خودم از خودم وحشت داشتم و به نفعش بود تا خودش 
 ماجرا رو تعریف کنه وگرنه... 

 

چرا هیچکس منو درک  تونم. نمیدونمنمیگم چون نیم-
کنه! البته از شما هم توقیع ندارم خب معلومه شما نیم

! من این وسط گطرف شیخ نجیب  ام؟! هایی
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ی یم خواست ویل مادرش کرد. دلش مادرش رو یمبهونه گی 
؟! یم  خواست؟! چی

بدترین قسمت این ماجرا این بود که برام تداغ گِر خاطرات 
ده یمخویی نبود. انگار پای تقدی شد ر دقیقا روی گردنم فرسر

...! و من نیم ن ِ الی 
ی

 خواستم یه ظالِم کثافت باشم تو زندگ

 

ن زدم   ون دادم و پام رو جوری زمی  نفسم رو پر ش و صدا بی 
، متوجه اومدنم بشوند.  ن که از برخورد کفشم به سطح زمی 
ن رو  خونه شدم و الی  ن قبل از اینکه شکار بشم، وارد آشیی

 ها تکیه داده بود. بود و کمرش رو به کابینتدیدم. ایستاده 

 

ن  تا متوجه من شد، فاصله گرفت و شش رو جوری پایی 
م رو به ش چسبید. خندهش به سینهانداخت که چونه
ل کردم.   سخبی کنیی

 

 ... عه؟! آقا اومدین؟! متوجه نشدم-
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ن خوب متوجه شده بود. رنگش پریده بود و دستاش  ویل الی 
 لرزید. یم

 اف کردم و گفتم: سینه ص

 

ون... -  بهجت برو بی 

 

 تریس که به دل هر دو افتاد از دیدم پنهان نماند. 

 بهجت با تردید پرسید: 

 

 چی آقا؟! -

 

ون باش! در حد دو دقیقه ب- ن حرف دارم. بی   ا الی 

 

ن رو به بهجت دیدم. با تمام وجود نگاه ملتمسانه ی الی 
ن رو التماس یم  تنها نذاره.  کرد که من و الی 

بهجت متوجه شد که لب باز کرد تا حرف بزنه ویل من پیش 
 دسبی کردم و مالیم گفتم: 
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 خوام فقط حرف بزنم بهجت! م، یمکاری باهاش ندار -

 

شی تکون داد و با نیم نگایه مشکوک به سمت خروچی 
خونه پیش رفت.  ن  آشیی

خواستم نگاش کنم. از شد ویل یمکارم کمیی از یس ثانیه یم
م و و  م. یمترس و شر ی  خواستم قیافهحشتش لذت بیی

د، اون گریونش رو ببینم. وقبی تو چهارچوب سینه ن م زار می 
 های لرزون دیدین بود. وای... لب

 وای... 

 ها... وای خدایا اون لب

 

 رسید ویل... چندش آور به نظر یم

 

... یم- مت یه مهموین  خوام بیی
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  هایشوکه ش باال آورد و من صدای ترق ترق استخون
 گردنش رو شنیدم. گردنش... 

ها ای که بعد از مدتهمون دو استخون ترقوه و سفیدی
داد. خوشحال بودم که اون کبودی و رخ نشون یم

 
ی

کارِی عادل رو تو ها وجود نداشت تا کثافتخونمردگ
 صورتم بکوبه! 

 

؟! -  م مهموین

 

ی تاییِد سوالش تکون دادم که دستاش رو با شی به نشونه
س در   هم قالب کرد و جلوش نگه داشت. اسیی

 

 ای؟! بودِن من واجبه؟! چ چه مهموین -

 

 واجب بود... واجب! 

بعد از گندی که جلوی کیوان باال آورده بود خییل هم 
 واجب بود! 
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ن مشکوک یم ِ کیوان در صورِت نبودِن الی  شد و به حتم یی
خواست به یه اسم گرفت و هیچ دلم نیماین ماجرا رو یم

 درخشید! ش به نییک یمشناسنامه برسه که تو 

 

 آره... -

 

درخشید، دلفریب بود و هاش یمی اشیک که تو چشمحلقه
دونستم چرا سلول به سلوِل این دخیی روی وجودم اثر نیم

داشت. حبی با وجود همون تصویِر وحشتناِک شِب 
 حادثه... 

 موهای به شدت به هم ریخته و به هم چسبیده... 

 ن لرزون! آرایِش پهش شده و ت

 ...  اصال انگار اون لحظه من به این دخیی

 

 باید چی بپوشم؟! -

 

ن سوال ذهنش رو درگی  کرده بود؟!   فقط همی 
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 اوه خدایا...! 

 

باور کردین نبود که تنها سوایل که به زبون آورد این بود که 
 چی بپوشه! 

 ابروهام درهم گره خورد و متعجب نگاش کردم. 

خونه اشاره کرد و گ ن  فت: به در آشیی

 

های خونه هیجی نیست! انگار یادتون و اون کمد جز لباست-
 رفته چهارتا مانتو و پالتو بود که فردای فرارم جمع کردین! 

 

 به خاطر داشتم ویل... 

 

 کنم. خودم برات تهیه یم-

 

 صفه جوین زد. نهاش کشید و لبخند دسبی پای چشم

 چند دقیقه قبل از ترس تجاوز و تنهایی با من رو 
ن به همی 

د؟! انگار نتونسته بودم اون  ن سکته بود و حاال لبخند می 
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ک ابهبی که تن بقیه رو به رعشه یم نداخت روی این دخیی
... چموش پیاده کنم. یم ن  ترسید ویل این روِی الی 

 

تونم لباس های لخت بپوشم. گفتم در جریان ن نیمم-
ین.  ی پوشیده بگی  ن ن یه چی   باشی 

 

؟! فیلم ک- ؟! ای و هندی زیاد یمرهرمان زیاد میخوین  بیبن

 

 بهت زده نگام کرد. 

 

خونم و گایه هم های شعر یمرا؟! نه من فقط کتابچ-
 روانشنایس... 

 

 هوم... -
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یک گام به جلو برداشتم که لبخندش محو شد و عقب 
شدم رفت. فقط از دور زبون داشت و تا بهش نزدیک یم

 کرد. وحشت یم

 

بیخود تو خونه  و  تو کارهای خونه به بهجت کمک کن-
ن  نچرخ... یادت نره این خونه سانت به سانتش تو دوربی 

 ثبت میشه! 

 

؟! -  حموم و دستشویی
 حبی
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خونه رو نتونستم نخندم و صدای خنده ن هام کل آشیی
 برداشت. 

ن از عهده ی کمیی کیس توان خندوِن من رو داشت و گویا الی 
ق جماعت کار این کار به راحبی برمیومد. معموال با احم

ن سبب خندهکردم و این خنگ بازینیم  شد. م یمهای الی 

 

ن نیست! ی اتاق اتاِق عادل، تو بقیهجز شویِس -  ها دوربی 

 

با دهن باز نگام کرد. فقط دو ثانیه زمان الزم داشت تا با  
ن بندازه و باز هم اون گونه های رنگ گرفته ش پایی 

 د. ور های ظریف در هم پیچ و تاب خانگشت

 هووووم... 

ین گزینه دلم اون انگشت ها رو میخواست. برای ماساژ بهیی
 بود! 
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دونستم اگه تو این مدت بهش سخت نگرفته بودم چون یم
خواستم خییل خشک و نیاز داشت تا ریکاوری بشه و نیم

 خایل راهیش کنم. 

ِ ها داشت به دید زدِن احتمایل من فکر یم
ن کرد که از دوربی 

 ه باشم. تنش رو رصد کرد

 

دروغ چرا... کرده بودم و ابدا پشیمون نبودم. زیادی الغر 
 نقص! بود اما یی 

 مثل یک تکه الماِس ناب بود. 

 

 مهموین چه زمانیه؟! -

 

 امشب! -

 

ی پا چرخیدم. دِم در صدام کرد این رو گفتم و روی پاشنه
های نیمه باز و و ایستادم. با اشتیاق سمتش چرخیدم. لب

 درخشانش، قلبم رو به کوبش انداخت. های درشت و چشم
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 آقای شیخ نجیب؟! -

 

ی نیاز داری؟! - ن  چی 

 

 من... -

 

ی صندیل ِمن و ِمن کرد و با دلهره سمتم اومد. دستش رو لبه
 چویی تکیه داد و دوباره هوس ماساژ کردم. 

 

... آقا عادل م- یشه بدونم تو این مهموین گ هست؟! یعبن
 یا اون دوستتون... 

 

ن اون کرد و دلم نیمصبیم یماسم عادل ع خواست الی 
 حروف رو به زبون بیاره! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

، تا من نخوام برنیمع- ن گرده اما اون...  ادل ایران نیست الی 
 کیوان هست! 

 

 آهاین گفت و دیگه حرقن نزد. 

 

فرستم. امیدوارم بلد ن لباس و وسایل مورد نیازت رو یمم-
ِ معمویل نیست

 خودآرایی کبن چون یه مهموین
و  بایسر

 !  ترجیح میدم مثل بقیه بایسر

 

بیشیی به این خاطر بود که به خاطِر َوجه تمایزش، به چشم 
ن از حرفم بد برداشت کرد که با اخم  نیاد ویل باز انگار الی 

ی زیرلبی گفت که نشنیدم.  ن  چی 

 من مجبور نبودم برای اعمالم توضیج بهش بدم. 

 

ون زدم. بهجت تو  خونه بی  ن راهرو  عقب گرد کردم و از آشیی
 ایستاده بود و با دیدنم لبخند زد. 
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 آقا؟! -

 

 گفت: 
ی

مندگ  صیی کردم که روبروم ایستاد و با شر

 

میدونم شاید حرفامون رو شنیدین فقط خواستم بگم  ن-
 که... خانم هنوز روی شما شناخبی ندارن! 

 

د کردِن بهجت نداشتم. خودش هم هنوز  ن من نیازی به گوشر
 ت. شناخبه طور کامل من رو نیم

 

 مراقبش باش! -

 

 چشم. -

 

از کنارش گذشتم و از ساختمون خارج شدم. هاتف هنوز  
ن ایستاده بود.   کنار ماشی 

 پشت فرمون نشستم که کنارم نشست و استارت زدم. 
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 اسامه زنگ زد! -

 

م رو ادامه دادم. احتماال سکوت کرد و من خودم جمله
 تونست حدس بزنه و من هم تماییل به باز کردنخودش یم

 موضوع نداشتم. 

 

ِ امشب هشدار داد. -
 برای مهموین

 

 من مراقب هستم آقا! -

 

ترین قسمت خیالم راحت بود و بدبختانه این منحوس
 ماجرا بود! 

ی دستم رو دور فرمون قفل کردم و دور زدم ویل تو لحظه
ن رو پشت پنجره خونه شکار  آخر، الی  ن  ردم. کی آشیی
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انجام بدی که  خوام امشب یه کاری برخالف همیشهیم-
 برام خییل مهمه! 

 

 حتما آقا چیکار کنم؟! -

 

ش تکون دادم و به امشب و حوادثش فکر کردم. اخم 
ون زدم.  ن ابرو آوردم و با حرص از عمارت بی   غلییطن بی 
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************** 

 

 

ی لبم نگه داشتم. با یک نخ سیگار روشن کردم و گوشه
 فندک روشن کردم و پک زدم. 

ن رو همزما ون فرستادِن هوای درون کالبدم، در ماشی  ن با بی 
 باز کردم و پیاده شدم. 

 

ی مثبِت این شب نحس، ماه و مهتاب بود و باد تنها نکته
 داد. مالییم که درختاِن خواب زده رو تکون یم

 

ی محوطه ی گوشههای تکه تکه شدههوا شد بود و برف
ر زدم و راه تری به سیگاهمچنان پابرجا بود. پک عمیق

عمارت رو در پیش گرفتم. هاتف نبود چون برای ماموریت 
 دیدمش. مهیم رفته بود و شاید تو مهموین یم
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 اعصابم خراب بود و از هزار جهت تحت قشار بودم. 

وارد عمارت شدم و سکوت خونه روی اعصابم چنگ 
 انداخت. 

 

 خونه اکو یمبرخورد پاشنه
ی

شد. پله ی کفشم مدام تو بزرگ
 ام نیم نگایه انداختم. رو باال رفتم و به ساعت مجی  ها 

ن به داشت هشت شب رو نشون یم داد و کم کم باید با الی 
 رفتم. مهموین یم

 

ون یم ن نور به بی  تابید و یه حس گند و از زیِر دِر اتاق الی 
دونم چرا اما تو تمام مدت مزخرف تو عروقم پیچید. نیم
ن پش  یمون بشه و با من نیاد! طول روز آرزو داشتم تا الی 

 

تونستم نبودنش رو توجیه کنم اما دونستم چطوری یمنیم
ی به گردنم نبود و یم تونستم بهیی تمرکز  حداقل هیچ تقصی 

 کنم. 
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هنوز از مقابل اتاقش رد نشده بودم که در باز شد و بهجت 
ن رو ببینم.  ون زد و من از پشت هیکل بهجت، تونستم الی  بی 

گاهم تو چشماش ثابت موند ویل همون دو فقط دو ثانیه ن
 ایی کنم. ی وجودش رو ارزیثانیه کاقن بود تا همه

 

 ان! دین، خانم آمادهسالم آقا... دیدم اوم-

 

دم و با تکون دست، بهجت رو مرخص   فکم رو به هم فرسر
ن تو چهارچوب دراتاق زل  کردم و خودم دوباره به تصویر الی 

 زدم. 

 

ین مغازه دیده  امروز صبح که این لباس رو  از پشت وییی
ن و اون قد بودم، تو باور نیم گنجید که تا این اندازه به الی 

 متوسط و اندام تراش خورده بیاد. 

 

تر بودم و ی شب و روزهای گذشته خطرناکامشب از همه
ن به زودی یم  فهمید. این رو شاید الی 
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هیچ مییل به عاشق شدن و ضعف نشون دادن نداشتم ویل 
کردم نظی  مقابلم دریافت یمایی که از تصویر یی هفرکانس
 داد. ی عقب کشیدن نیماجازه

 

کرد و هزاران بار روی کاری یمگفت، پنهاناین دخیی دروغ یم
اعصابم خط بطالن کشیده بود و شاید لیاقت عشق 

 نداشت. 

ی نیم ن ِک ریزنقش هیچ چی  دونستم پس لبم من از این دخیی
دم و با شدت هاش رین حالت ممکن به چشمرو به هم فرسر

 زل زدم. 
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 ن نگاه کرد. های شخ شده به مهای آویزون و گونهبا لب

ِ خوش رنگ و لعاب لباس  به بازوهای نحیفش که روی آیی
ه موندم.  د، خی  ن  زیادی سفید می 

د که حس خشم و نفرت و غضب خودش رو به یی  ن خیایل می 
 دید؟! نگاهم رو نیم

 

تونم اینجوری نم این لباس رو تنم کنم. نیمتو من... من نیم-
ون... مرد و زن قاطیه؟!   از خونه برم بی 

 

یک گام به جلو برداشتم و محو تماشای ظاهرش شدم. 
تونست زیر روشنایی نور، اینجوری لعنبی این موها چطور یم
 مثل یه الماس برق بزنه؟! 

رسید و سفیدی رنگ موهاش چند درجه روشن تر به نظر یم
 جالبی داشت. پو 

 ستش با رنگ لباس هارموین

 دستم رو مشت کردم و با اخم رو گرفتم. 
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 پوشم! و نیممن این-

 

با حرص پوزخند زدم و گایم به جلو برداشتم و دربرابر نگاه 
منتظرش، مشتم رو به در تکیه دادم و سیع کردم دربرابرش 
روی خوش نشون ندم چون تجربه ثابت کرده بود این  

تونست دردش ساز بشه به خصوص  ش، یمی چمو گربه
 که... 

 

م لباس عوض کنم. ویل من از تو نظ-  ر نخواستم، می 

 

راهم رو با اکراه کج کردم ویل صدام کرد. اول خواستم 
هام رو اهمیت ندم ویل وقبی با دو تا راهرو اومد، شعت گام

 تاقم ایستادم. اتر کردم و روبروی در آهسته

 

... فقط جواب سوالم رو ب-  ده، مهموین
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 مختلطه، مرد و زن! -

 

هاش آویزون افتاد. حبی مثل یه الستیک پنچر شد و شونه
 تونستم رنگ لباسش رو ببینم. ی چشم هم یماز گوشه

 

 ویل... -

 

ِ من اینه... روز اویل که بهت هشدار و-
ی

، زندگ ن یل نداره الی 
وز   رو فراموش کبن باید فکر ایین

ی
ا دادم من و این خونه و زندگ

. با رو یم کردی اما... نکردی که تو این موقعیت قرار گرفبی
ن لباس و آرایش صورت و مو باید کنار من بایسبی چون  همی 

 من میخوام! 

 

 م لخته... کل باالتنه-

 

ای که ازش حرف زد، سمتش چرخیدم و روی همون باالتنه
زوم شدم. یه گردنبند طالی سفید دور گردن خوش تراشش 
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هاش ی زیتوین موهاش تا روی ششونههابود و حلقه
ونهرسید یم ی ظریف روی موهاش خودنمایی . یه تاج دخیی
ِ محسوِس سینهیم

ی
اش از باالی لباس به کرد و برجستیک
 داد. خویی رخ نشون یم

 

 د: ز ش چفت کرد و خجول لب دستش رو روی سینه

 

 مجبورم؟! -

 

 مجبوری... -

 

هنم رو   درآوردم. پا به اتاق گذاشتم و کت و پی 

بیش از ده دقیقه طول نکشید که با یک دست کت و شلوار 
ون زدم. عطرم رو تازه تمدید کرده بودم و  جدید از اتاق بی 

پیچید و چشمام رو خمار نشون م یممدام یه عطسه تو کله
 داد. یم
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ن راهرو ایستاده بود و با دیدن من  ن هنوز بالتکلیف بی  الی 
 صاف ایستاد. 

 

ی من... خب شدمه نیم آقای شیخ نجیب- ن تونم یه چی 
 روی این لباس تنم کنم؟! 

 

 دونستم! من درِد اصلیش رو یم

 

توین ای که فرستادم یه رودویسر هست، یمو همون جعبهت-
... هرچند تفاویی با االن نداره ویل خایل از  ازش استفاده کبن

 لطف نیست. 

 

و  لبخند پت و پهبن زد و تا اتاقش پرواز کرد. پوف کشیدم
ن رفتم.  ن از پله ها پایی   زودتر از الی 

 

ها چندان من رو تو انتظار نذاشت و دیدمش که از پله
ِ هم رنگ 

شازیر شد و صندِل پاشنه بلند و کیف دسبی
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ن زیباترین  لباسش رو دیدم. من شک نداشتم که امشب الی 
 دخیی اون مهموین بود و شاید... 

 داد. این موضوع آزارم یم

 

 خییل خوشکل شدین! ماشاهلل خانم -

 

ن درست مقابلم ایستاد و من سیع کردم چشم ازش  الی 
 بردارم. رو به بهجت گفتم: 

 

اب بیار! -  یه جام شر

 

تر نشون با هیجان و لبخندی پررنگ که صورتش رو بشاش
ن جواب من رو یم  داد:  داد، رو به الی 

 

ن االن میارم! -  همی 
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به ته ریشم  بهجت که رفت لبم رو با زبون تر کردم و دسبی 
 کشیدم. 

 

سم مهموین درمورد چیه؟! تولد کسیه؟! کیس یم م- تونم بیی
 کنه؟! یا... داره ازدواج یم

 

 

 

 

 

 

 

 

ی در - ن ن شنیدی؟! بارهتا به حال چی   ی پاریی رفیی

 

 ُبهت نگاهش، به یه غم تبدیل شد و لب کج کرد. 
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 پوزخند زدم و خودم رو لعنت کردم! 

 

 اها باز کنم. ییل جعالیه، قراره من پات رو به خ-

 

ن فاصله گرفتم. حال  بهجت رو از دور دیدم و یک گام از الی 
د.  ن  می 

ِ تنم نیشیی  مزخرقن داشتم و مدام یک درد در رگ و یی

ن بدون شک حاال متوجه منظورم نیم شد چون دربرابر الی 
حرفم هیچ واکنیسر نشون نداد. جام رو از دست بهجت  

ن چ شم از من برنداشت. گرفتم و الجرعه ش کشیدم و الی 
ار  ن مات و مبهوت به کل حرکاتم زل زده بود و من از خودم بی 

 بودم. 

 

ین تصمییم بود که گرفته بودم اما چندان  شاید اینکار، بهیی
خواست اما باید قبل از احساس خویی نداشتم. دلم نیم

ن در وجودم بزرگ و بزرگ تر اینکه حیس که نسبت به الی 
 کردم. شد، فکری یمیم

 

- ... ن  دنبالم بیا الی 
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دم.  ن رو فرسر ون زدم و ریموت ماشی  خودم از عمارت بی 
ن تازه از در عمارت خارج  وقبی پشت فرمون نشستم الی 

های کرد. پاشنهها رو یط یمشد و به سخبی داشت پلهیم
ن رو براش سخت یم کرد و برای بلند کفشش راه رفیی

 ای از خودم حرصم گرفت. لحظه

رنگش رو باال  م، دامن بلند لباس خوشای درهبا قیافه
 گرفت و چشمم به ساق پاهای خوش تراشش افتاد. 

 

نگاهم را در کل محوطه چرخ دادم و با دیدن چندتا از 
ن نگهبان ها اخمم غلیظ شد؛ هرچند نگاهشوک به سمت الی 

 نبود اما دستم رو مشت کرد. 

 

 ، لعنبی در کل وجودش حبی یک نقص نداشت و این دخیی
ی بود که تا نقصاز دیِد من یی  حداقل ترین و زیباترین دخیی

 به حال دیده بودم. 

 

 مادرم... 
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ن نظی  یمفقط او بود که از نظرم زیبا و یی   ... رسید و حاال الی 

با خودم کلنجار رفتم و باالخره پیاده شدم. به سمتش رفتم 
 و با لبخندی کم عمق و ابروهایی لرزون لب گزید: 

 

کیر اوقات اسپورت بلنده... من... ا هاش زیادی پاشنه-
 کنم عادت ندارم. پوشم چون زیاد ورزش یمیم

 

 آالیش... چقدر ساده و یی 

هاش رو به رخم کشید و دامنش رو ردیف سفید دندون
ن آورد. یک رگ روی گردنم نبض گرفت و کوتاه گفتم:   پایی 

 

 ... تو مهموین دامنت رو نگی  باال -

 

ه موند  و تو صورتم به دنبال علت حرفم  با دهن باز بهم خی 
ی برسه، دستش رو   گشت. قبل از اینکه به یه نتیجه گی 
گرفتم و یی توجه به شمای پوست تنش و انقباضن که از 

 لمسم در وجودش نشست گفتم: 
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ن ک- نار من راه برو، اینجوری الزم نیست برای نگه داشیی
 . تعادل، دامنت رو بدی باال و دار و ندارت رو به رخ بکیسر 

 

ن پیش بردم. نگاهش  با خودم همراهش کردم و تا کنار ماشی 
 براق و شفاف بود و رنگ پوستش رو به شچن یم رفت. 

 

 میشه اونجا منو تنها نذاری؟! -

 

ن دم عمیقی گفتم:   هیچ جوایی ندادم و با گرفیی

 

ن خییل دیر شده! -  بشی 

 

ن با اکراه کنارم نشست.  خودم پشت فرمون نشستم و الی 
های ظریفش رو روی روی دوشش انداخت و دستپالتو رو 

 دامن لباس انداخت. 
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 یل منو یکم معذب میکنه. ولباس خییل خوشکلیه -

 

- !  عادت میکبن

 

اب رو دو برابر   یک نخ سیگار روشن کردم تا اثرگذاری شر
ن  ن دادم و بخاری رو روی الی  کنم. شیشه رو تا نیمه پایی 

 تنظیم کردم. 

ن باید متوجه شد که در چه منجالیی دست یم اول و آخر الی 
د و حبی اگر من هم نیم ن افتاد خواستم این اتفاق یمو پا می 

 فقط کیم نگران بودم. 

 

ن را بیش از چهل دقیقه ی بعد، روبروی ویالی کیوان ماشی 
پارک کردم. به شدت شلوغ بود و من تقریبا به این سبک 

 ... ن  محافل عادت داشتم ویل الی 

 

ه؟! خی-  یل شلوغه... اینجا چه خیی
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جوابش رو ندادم و کمربندم رو باز کردم. یک نفر از 
ها به محض دیدن ماشینم، با دو به سمتم اومد و نگهبان

ن خم شد.   روی ماشی 

 

 رمایید این سمت! سالم، خوش اومدین... بف-

 

ن رو به حرکت  دستش رو به ورودی ویال دراز کرد. ماشی 
ن به سمت من  انداخت.  درآوردم که نگاهش رو از الی 

 

 ید، اینجا خییل شلوغه! جایگاه ویژه پارک کن-

 

ش تکون دادم و وارد ویال شدم. من التهاب رو از پوست و  
دم و شاید این مهموین راه  ن ن حدس می  گوشت و خون الی 

 نجاتش بود. 

 

ن  های پارک شده رد شدم و در پارکینگ از البالی ماشی 
ن باال ترین ماشدار و کنار چندتا از مدلسقف ها پارک کردم. ی 
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ن کتم رو  ن حرقن نزد اما تا قصد پیاده شدن کردم، آستی  الی 
 گرفت. مکث کردم و به سمتش چرخیدم. 

 

 عاض؟! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ین بود چون تنها کیس بود که  شنیدن اسمم از زبونش شی 
اسمم رو با حالت خاض بیان میکرد. یکجور مکث داشت  

 که به نظرم جالب بود. 
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س-   من خییل اسیی
ی

 نرفتم دارم. تاحاال مهموین به این بزرگ
من... حبی برای عروسیم هم اینقدر مهمون نداشتم. بعدم 

 این لباس... میشه من نیام؟! 

 

 عرویس؟! 

 های من... همون رسوایی بزرگ و همون زایشگاه بدبخبی 

ابروهام رو به جنگ هم انداختم و پر خشم و غیض به 
 سمتش چرخیدم. 

 

مک کرد و ه... شاید کائنات بهت کفکر کن عرویِس خودت-
  رو بیسر و درکت روبهتونسبی با معشوقه

ی
مال آرامش زندگ

 .  کبن

 

 این حرف خودم رو بیشیی عصبی کرد. مهرداد! 

همون مردِک کثافت و رذیل که بنا به هر دلییل چه واقیع و 
ن  ن رو جار زده بود ویل مگه همی  ، آبروی الی  ن چه دروغی 

د؟! دخیی به طرفداری از مهرد ن  اد، حرف نمی 
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ن رو باز کردم و قبل از اینکه حرقن  پیاده شدم و در سمت الی 
 به زبون بیاره، ترسر زدم: 

 

 پیاده شو! -

 

هایی که تا جاری شدن اشک، ویل تکون نخورد و با چشم
ای بیشیی فاصله نداشت، بهم زل زد و من عصبی خم ثانیه

ز ش اهتوجه به جیغ خفشدم. مچ دستش رو گرفتم و یی 
ن پیاده ش کردم. قد کوتاهش حاال بلندتر شده بود و تا ماشی 

رسید. خودش رو منقبض کرد و پالتوش رو محکم م یمچونه
 به خودش چسبوند. 

 

نه! ن ن نیم ع- ن اض؟! من حس بدی دارم... دلم شور می 
ن منتظرت بمونم؟!   نمیشه من برگردم؟! نمیشه تو ماشی 

 

دم و صدای سدندون اییدگیش اعصابم هام رو به هم فرسر
رو خراب تر کرد. جلو رفتم و با ترس و لرز عقب رفت. 
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ن چسبید و خودم سد راهش شدم.  کمرش به در ماشی 
ی دونم تو نگاهم چی دید که یه قطره اشک از گوشهنیم

ن دندون گرفت.   چشمش چکید و لبش رو بی 

 

اض داری؟! فکر یمکر یمف- کبن تو حق کبن حقی برای اعیی
ی داری؟! انتخاب و تص  میم گی 

 

شی به چپ و راست تکون داد و با مالیمت بازوی ظریف 
 و نحیفش رو گرفتم

کرد. دانیال هیکل پر و اونقدر الغر بود که گایه عصبیم یم 
استخون بندی پهبن داشت و فقط یک نفر بود که این 

ن من رو به یاد اون یم  نداخت. حجم ظرافِت الی 

 

 ...  فقط یک نفر و اون دخیی

ای پلک بستم. عادل حق م تی  بدی کشید و برای ثانیهش 
 کنه، حق داشت! من هنوز با این مسئله 

ی
داشت دیوونیک

کنار نیومده بودم و به عادل با اون رواِن رنجور و اون حال 
دادم تا بیماریش عود کنه و دست به گند و مزخرف، حق یم
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 های باالتر و کارهای خطرناک بزنه اما اینکه ی
ی

ی قهدیوونیک
ن رو گرفته بود و حاال کنارم از ترس و وحشت یم لرزید الی 

 برام قابل فهم نبود. 

 

 جایی  و یمق ندارم؟! داری با یه لباس لخبی منح-
کشوین

جوری جلوی بقیه تونم اینکه پر از مرده، من... من نیم
 ست. وستانهدکردم یه مهموین لباس بپوشم. فکر یم

 

ِ دوستانه؟! 
 مهموین

هنوز خیی نداشت اینجا تِه جهنم بود برای هر  احتماال 
ی...   دخیی

ی که توجه کیوان رو به خودش جلب کرده  مخصوصا دخیی
ن انتقایم کاری که کرده بود  بود و بدم نمیومد به خاطر گرفیی

 تر.... و از همه مهم

ن حیس که هنوز ش از تخم درنیاورده بود این   به خاطر کشیی
ود که عاض شیخ نجیب کار رو درحقش بکنم. به نفعش ب
 آورد. یمندونستم دووم بهش میل نداشته باشه چون یم
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  نیست. اون راه رو زماین از دست دادی که... راه برگشبی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی  کیم مکث کردم و قطره اشک بعدیش با شعت بیشیی
ن چکید. دست زیر چشمش کشیدم و خیسیش رو   روی زمی 

 گرفتم. 

ن انداخت ا خیاِل ماشیبن که داشت  ما یی با خجالت ش پایی 
ی کرد، خودم رو جلو کشیدم و قید همهکنارمون پارک یم

 کردم. دنیا رو زدم. این ثانیه رو هرگز فراموش نیم
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ایه... تو ناِر یه شیخ نجیب... گریه کردن کار ابلهانهک-
خودت تصمیم گرفبی اینجا بایسر پس... گالیه نکن. دنبالم 

ی که راه بیا و از کنار من تک ن ون نخور... اینجا ابدا شبیه چی 
 بیبن نیست. یم

 

 دستش رو گرفتم و دور بازوم حلقه کردم. 

ای با یک دخیی دیده نشده بودم من هرگز و در هیچ مهماین 
ن بار به مزاقم خوش نیومده بود چون...   و این اولی 

 

با اکراه دنبالم اومد و هیچ حرقن نزد. چون احتماال 
ها باال رفتم و از وسط فهمید. از پلهحساسیت اوضاع رو یم

چند نفری که ایستاده بودند رد شدم. به محض ورودم،  
ها دیدم. دو محافظ همیشگیش کنارش کیوان رو باالی پله

ی ای کم، سیبن به دست آمادهبودند و یک زن با فاصله
، پهن ن تر خدمت بود. با ش سالم کرد و لبخندش با دیدن الی 

 شد. 
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 کرد. لوغ بود و این حجم مهمون عصبیم یمسالن خییل ش

ی لبش نگه داشت. با ش بهش سیگار روشن کرد و گوشه
ن عالمت دادم و بدون توجه به هیچ کدوم از مهمون ها، الی 

ای ترین قسمت مهموین رو با خودم همراه کردم و در گوشه
ی ایستادم. دست خودم نبود که با چشم کل محوطه

نتظر بودم و این انتظار دمای بدنم مقابلم رو رصد کردم. م
 برد. رو باال یم

 

رسید و هیاهوی جمعیت صدای موزیک مالییم به گوش یم
ون آوردم و روی شمارهفروکش نیم ی کرد. موبایلم رو بی 

 ودمش. ی ورود ندیده بهاتف انگشت زدم چون از لحظه

 

 عاض؟! -

 

اونقدر هیاهو و صدای موزیک باال نبود که نشنوم اما 
 جوابش رو ندادم. 
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" ن  "الی 

 

 

 

 

ی رو تند تند تایپ کرد و  ن به جای اینکه جوابم رو بده چی 
س بهش نزدیک شدم. دست خودم نبود که  من با اسیی

 لرزیدم. وسط این جمعیت زیاد داشتم یم

 

ه و من با ش  یه نفر جلو اومد و خواست پالتوم رو بگی 
با وجود عالمت منقن دادم. لباسم مناسب این جمعیت و 

ی آستینش رو گرفتم و هزارجفت چشم ناپاک، نبود. گوشه
ی چشم تاحدودی تونستم از گوشهدوباره صداش کردم. یم

حوادث اطرافم رو ببینم. روی پیست رقص خلوت بود و 
موزیک همچنان کوتاه بود و ِبیس نداشت. بوی الگل و 

 سوزوند. سیگار و دخانیات بینیم رو یم
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ن باری ب  ود که درجمعیت هراس داشتم. این اولی 

 

 عاض؟! من... -

 

باالخره شش رو از روی تلفنش بلند کرد و دوباره با همون 
حس مرموز بهم زل زد. اخم داشت و موهاش تو هوا تکون 

 خورد. یم

 

؟! - ن  چیه الی 

 

ی پا بلند بشم خودم رو جلو کشیدم و سیع کردم روی پنجه
 ونم. تا صدای لرزون و ضعیفم رو به گوشش برس

 

، اگه واجبه که بموین خب... بمون م- ن نو... منو بیی تو ماشی 
ن منتظرت یم  مونم. هیچ کار اشتبایه هم... منم تو ماشی 
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ن حرفم پرید و با تحکیم که به صداش بخشید لب فرو  بی 
 بستم. 

 

 راه برگشبی نیست! -

 

ه س تی 
لرزید. کف ی کمرم یمترس به دلم افتاد و از اسیی

 ده بود و نفسهام عرق کر دست
ی

هام با تپش قلبم هماهنیک
یس کرد و اینکه  نداشت. عاض با چندمرد جوان احوالیی

تونست عریی و فاریس و انگلییس رو مثل آب خوردن یم
 حرف بزنه برام عجیب بود! 

 

 زیادی عجیب... 

ی ورود، کیوان رو دیده بودم و این به ترسم از همون لحظه
 کرد. اضافه یم

تونستم که عاض نشون داده بود یمبعد از حساسیبی  
ن احساس خطر کنم چون نگاه ها و لحن حرف زدن کیوان چی 

 اهرش! ظرسید، درست برخالف دلچسبی به نظر نیم

 مرد شیک و جذایی بود. 
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باالخره کیوان رو دیدم که داشت از ابتدای سالن به این 
شد ترس من چند برابر تر یمسمت میومد و هرچقدر نزدیک

 شد. یم

ِ دست ییک از خدمتکارها جایم برداشت و درست 
از سیبن

 مقابل ما ایستاد. 

 

نگاهش قبل از اینکه عاض رو نشونه بره، روی من ثابت 
اش دندوِن نیشش رو به خویی نشون شد و لبخند یک طرفه

 داد. 

 

اض، سالم خانم زیبا... من هنوز اسمت رو سالم ع-
 دونم. نیم
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بیط نداشت. عاض باالخره از صحبت اسمم به اون هیچ ر 
با مرد کناریش دست برداشت و به صورت کیوان زل زد. 

د چون نیشخند روی لب ن هاش داشت حالم رو به هم می 
ش، توان رصد کردن کردم با همون نگاهاحساس یم ن های هی 

تونستم تن و بدنم رو از روی چند الیه لباس داشت و نیم
ن این فضا رو تحمل کن  م. جو سنگی 

 

 داشتم و ناخواسته به بازوی عاض چنگ 
ی

حال خفیک
 انداختم. 

 

کنم این دخیی ترسیده! بهم بگو اوه، عاض احساس یم-
اسمش چیه؟! خییل مشتاقم بدونم زیباترین دخیی این 

 تونه باشه. مهموین اسمش چی یم
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عاض دربرابر حرفش واکنیسر نشون نداد یا شاید من 
هیکل عاض به عنوان یه جور  ندیدم. تقریبا سیع داشتم از 

ن بهم دید نداشته  سد و دژ استفاده کنم تا اون مردک هی 
باشه! جام دست کیوان رو عاض از دستش گرفت و 

 ی کیم نوشید. جرعه

 

ِ کیوان. -
ن ، اسمش الی  ن  الی 

 

ِ نگاهش شدم و این رو با کالمش نشون 
و من متوجه شگفبی

 داد. 

 

Wow. Its so good... 

 ری دخیی جون. اسم زیبایی دا

 

لفظ دخیی جون بهم حالت تهوع داد. بیشیی به کت عاض 
 چنگ زدم ویل شنیدم که زیرلبی و با خشم گفت: 
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ی رو به خودت جلب  ترسیدنت باع- ث میشه توجه بیشیی
 !  کبن

 

در عرض یک ثانیه دستم رو از آستینش جدا کردم و همه 
ن دونم چطوری اما انگار ایی شهامتم رو جمع کردم. نیم

حرف عاض، توان بیدار کردن اون الیبن که همیشه 
 خواستم باشم رو داشت. یم

 

، خوشبختم از آشنایی باشما.. هرچند ب- ِ
ن له... اسمم الی 

 دفعه ی قبل اصال به شکل مناسبی روبرو نشدیم. 

 

حالت عاض رو هردو ابروی کیوان باال پرید و من نگاه یی 
تونستم یکهو تغیی  روی خودم دیدم. احتماال از اینکه یم
ی رویه بدم متعجب بود ویل واقعا نیم ن شد از نگاهش چی 

 خوند. 

 واقعا تو شناخت روی اصیل عاض عاجز بودم. 
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ای زبونا- ، از دخیی دار و جسور خییل ووووه، هویل شت بیبی
 خوشم میاد! 

 

 بادم خوابید... 

کردم تا دونستم باید دربرابر کیوان چطوری برخورد یمنیم
ش اجازه نده من رو در هر حالبی تصور کنه! یه مرد به خود

 چندش و حریص بود. 

هاش عجیب بود و های ریز و پر حس... رنگ چشمچشم
 یه برق مرموز داشت. 

 رسید اما... شیک و فاخر به نظر یم

 

 کنم دخیی جون؟!   اجازه هست من همراهیتون-

 

دستش رو که مقابلم دراز شده بود دیدم و حبی به اینکه 
ش دست بدم فکر نکردم. بااینکه از عاض وحشت به

تونستم بهش اعتماد کنم داشتم ویل االن تنها آدیم که یم
فقط اون بود. نگاش کردم ویل نگاهش حبی به من یا به 
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کیوان نبود و داشت کل سالن رو یم گشت. دنبال گ یا چی 
 نیم دونم. 

ن کیوان، من  دست عاض پشت کمرم نشست و زیر نگاه هی 
تقریبا به خودش نزدیک کرد و باالخره چشم از جمعیت   رو 

هگرفت. اینبار من اخم غلیظ و چشم ی عاض رو های تی 
 دیدم که روی کیوان زوم شد. 

 

ن م- ن تنها نیستم و معموال با مردها دست نمیدم یعبن چنی 
 عادیی ندارم. 

 

با هر کلمه حرفم، متحی  میشد. خدایا اینجا چه جور جایی 
 بود؟! 

 

ه که از پارتین وان؟! تو ِکیسکی- های زیادی داری و برات بهیی
! الزمه بهت یادآوری کنم که امشب  امشِب من دور بموین

ن با من اومده؟!   الی 
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کل وجودم پر از حس امنیت شد. اینکه عاض داشت من 
کرد برام باارزش بود و حس رو از اون عوضن هرزه دور یم

 داد. مهم بودن بهم یم

ی تسلیم باال آورد و من لبخندی رو به نشونهکیوان دستش 
وزمندانه به لب آوردم.   پی 

 

اینکه از گوشه و کنار بوی الکل و سیگار و عطرهای گردن 
 قیمت بلند میشد نه... 

اما اینکه کم کم داشت جو سالن و پیست رقص عوض 
 کرد. شد کیم معذبم یمیم

 

تصویر بوسیدن یک زن و مرد و دست های مردی که با 
ِ خدمتکار یم

 چرخید. حرص روی تن یک دخیی

ن  ار شدم که در چنی  ن دروغ چرا ترسیدم و حبی از عاض بی 
 کرد. هایی حضور پیدا یمجشن
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کیوان جلو اومد و درست کنارم ایستاد. عاض همچنان با 
ن مهمون داد و انگار حواسش ها چرخ یماخم نگاهش رو بی 

به من رو داشت ویل با نبود که کیوان قصد دست درازی 
فشاری که به کمرم آورد، بیشیی بهش چسبیدم و متوجه 
شدم که چهار دنگ حواسش به من و کیواِن لعنبی بود. 

دونم شاید برای این خونرسد جلوه کردنش دلیل منطقی نیم
 داشت! 
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شکیل نیست، اتفاقا تو این جور محافل، خانومایی با م-
خوام به پیشنهاد یم تونه جالب باشه. عقاید مختلف یم

رقصم جواب مثبت بدی و منو تا پیست رقص همرایه کبن 
 دلربا! 

 

 جون و دلرباهایی که به زبون یم
آورد اون رو بیشیی این دخیی

 داد. از قبل کثیف جلوه یم

ای به لب آوردم و ابدا خجالت نکشیدم. این لبخند ماسیده
ی بود که از خانواده ن وجودم و ی زرگر به شدت تتنها چی 

زنده بود. جواب رد دادن به پیشنهادات وقیحانه از طرف 
 هر مردی! 

 

تاسفانه باید بهتون جواب رد بدم آقا کیوان، من دوست م-
 ندارم با هرکیس برقصم. 

 

به جای اینکه عقب نشیبن کنه، بلند خندید و از سیبن 
دست ییک از خدمتکارها جایم طالیی رنگ برداشت که 

 الکل بود. تونستم حدس بزنم یم
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ه به من، عاض رو مخاطب قرار داد:   خی 

 

ا یه عاض... - بدیل ی اطرافت خاص و یی همیشه دخیی
 ! ن  هسیی

 

ایی که اطرافش 
یه لحظه کل وجودم گر گرفت. همه ی دخیی
 بودند؟! مگه با چند نقر درارتباط بود؟! 

کیوان بلند خندید و برای چند لحظه از کنارم فاصله گرفت 
اون عطر مزخرفش نفس بکشم. عاض  و تونستم دور از 

 درکمال خونرسدی جوابش رو داد: 

 

! فترجیح میدم به هرکیس - ن  رصت ندم، فقط همی 

 

هایی که رو داد؟! کیوان با لباالن داشت به من فرصت یم
ن انحنا گرفت، شی تکون داد و هویم کشید.   به پایی 
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ویی که ای همینه که اّسامه تو رو قبول داره و این تالبته، بر -
 داری کاراش رو راه میندازی! 

 

 اسامه گ بود؟! 

گفتند اما معبن حرفشون رو فهمیدم که چی یمیم
ها چرخ دادم و هرلحظه فهمیدم! نگاهم رو روی مهموننیم

دادند، حالت تر رخ نشون یماز دیدن تصاویری که پر قدرت
 تهوع گرفتم. اینجا مهموین معمویل نبود. 

 

ها با اکراه ببخشیدی  ییک از مهمونکیوان با شرسیدِن 
 گفت و رو به عاض لب زد: 

 

ی دیگه بیا باال... مشتاقم این دخیی هم بیاد، ه دقیقهد-
 کنه! مجلسمون رو گرم یم

 

د؟! با نفرت دستم رو مشت داشت درباره ن ی من حرف می 
شد و اون پالتو کردم. حاال فضای سالن داشت گرم یم

سبی به گردن ملتهبم کشیدم و آورد. دداشت بهم فشار یم
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ن کت عاض رو گرفتم.  ن کیوان، باز آستی 
به محض رفیی

اینبار با اخم غلییطن به سمتم چرخید و یه لحظه از شچن 
 های سیاهش ترسیدم. چشم

 

؟! - ن  چیه الی 

 

کرد؟! من که  بغض کرده لب گزیدم. چرا باهام تلجن یم
آورده بود گنایه نداشتم. اون من رو با زور به این مهموین 

 و حق نداشت اینقدر تلخ و تند و گزنده باهام برخورد کنه! 

 

کنه، اون عوضن دوستت ن... اینجا بودن داره اذیتم یمم-
 . داشت با چشماش منو میخورد، چرا... چرا هیجی نگفبی

تت نیم  بازی کردم؟!  شد که من باهاشمگه ادعای غی 

 

پوقن کالفه از لحنم و حرقن که زدم جا خورد. خشمش رو با 
ون فرستاد و با یه لبخند تقلبی روی لبش، خودش رو  بی 

 جلو کشید و کنار گوشم پچ زد. 
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ن تو رو وسط نکشیدم، اگه اینجایی مقرصش خودیی نه م-
ه قبل از  من... دوبار و دوجا گند زدی به کار من! پس بهیی
اینکه مجبور شم با کشتنت گندی که زدی پاک کنم، 

 !  خودت ساکت یسر

 

د؟! من با   ن کشتنم؟! چقدر راحت از مرگ و مردنم حرف می 
 با گ ازدواج کرده بودم؟! یه خالفکار و یه آدمکش؟! 

ی تو حنجره ام نشست.   بغض با حرص بیشیی

 

... یه دقیقه هم نیمم- ن تونم تو ن میخوام برگردم تو ماشی 
این سالن و وسط گناه و فساد باقی بمونم تو بمون چون 

 نجوری نیستم. خوی اونایی من ایهم

 

ن کردم ویل مچ دستم رو پرفشار گرفت و آخ   قصد رفیی
کشیدم. توجه چند نفر به ما جلب شد و عاض محکم تنم 

 رو به خودش چسبوند و دست دور گردنم انداخت. 
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داد، جام رو به با همون دسبی که محکم گردنم رو فشار یم
ن  لب زد و صدای قورت دادن محتویات دهنش رو از  بی 

هیاهو و موزیک شنیدم چون دقیقا کنار گوشم و پر ش و 
ن رفت.   صدا از گلوش پایی 

 

، هراتفاقی بیفته پای ت- ن و از کنار من جم نمیخوری الی 
 خودته نه من... 
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 عاض؟! باور کن دارم خفه میشم. -

 

ن کناری گذاشت. کتش رو روی  ولم کرد و جامش رو روی می 
ی مردهای کردم که از همه  تنش مرتب کرد و من به این فکر 

 . تر و شاید بلندقدتر بود این جمعیت جذاب

 

موهاش زیر نور کم جون باالی شمون به رنگ شخ دراومده 
 بود و مدام فضا با رقص نور تاریک و روشن میشد. 

 

 عاض؟! -

 

حرض به تلفنش نگاه کرد و به سمتم چرخید. انگار منتظر  
 و عرقی که ال

ی
ی موهاش و گردنش کیس بود و این آشفتیک

 ترسوند. نشست من رو یمیم

 

 اسامه کیه؟! کیوان کیه؟! -
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هام هام تا روی لببا سوالم مکث کرد. نگاهش از چشم
اومد. من همچنان منتظر بودم تا جواب هزاران سوایل که 
تو شم یم چرخید رو پیدا کنم. عاض مرموز بود، من رو  

ابت بمونم که یه تونستم روی یه نظر ثکرد و نیمگیج یم
؟!   شخصیت مثبت داشت یا منقن

 

دونستم عصبی و اخمو بود یا شوخ و بانمک؟! فقط یم
اسمش و صداش و عطرش توان منقلب کردنم رو در هر 

 حالبی داشت! 

 

- !  داری زیاد کنجکاوی میکبن

 

برای اینکه ذهنم رو از این مهموین پرت کنم نیاز داشتم 
 از خود لعنتیش نبود.  ای بهیی حرف بزنم و فعال گزینه

 

؟! منو آوردی اینجا... - میشه لطفا انقدر گوشت تلخ نبایسر
دونم وسط چجور قویم یه نگاه به اطرافت بنداز... من نیم
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گی  افتادم و طبیعیه که هزارتا سوال داشته باشم. عاض تو 
؟!   گ هسبی

 

پوزخند زد و جلو اومد. یک گام به عقب برداشتم و تو تارییک 
 م فرو رفتم. پشت ش 

 

رفتم و کم کم داشتم با هر گایم که جلو میومد، من عقب یم
رفتم. اصال ی پشت پنجره یمهای کشیده شدهبه خورد پرده

قصد نداشت عقب بکشه و اونقدر جلو اومد تا هردو در 
 ی سالن گم و گور شدیم. ترین نقطهتاریک

 

هنوز صدای موزیک و جیغ و داد یم شنیدم و هنوز 
نستم رقص نورهایی که سقف رو روشن و خاموش تو یم
 کرد ببینم ویل حاال... یم

 

در کمال تعجب توان شنیدن کوبش قلب عاض رو داشتم. 
خودم رو به بیهویسر بودم که دستش رو دور کمرم چفت  

 کرد و محکم تو آغوشش فرو رفتم. 
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نفس داغش روی گردنم فرود اومد و پالتوم از پشت روی 
ن افتاد. برخو  م لرز به تنم رد دستش روی بازوی برهنهزمی 

انداخت چون اون حریر نازک توان محافظت از پوستم رو 
 نداشت. 

 

 ع عاض؟! -

 

 باز نفسش رو روی گردنم خایل کرد و زانوهام رعشه گرفت. 

کشید و  داشت تو التهاب برخورد با تنش، پوستم شعله یم
هش ین برخوردهای گاه و بیگاافهمید من از کاش عاض یم

خواست جیغ و داد  تا چه اندازه وحشت داشتم. دلم نیم
 کنم و وسط جمعیت هوار بکشم ویل... 

 

التت چیه؟! فقط چند دقیقه وقت داری برای سوا-
 پرسیدن و شنیدن. 

 

ن فاصله سوال- ها رو جواب همیشه... همیشه تو همی 
 میدی؟! 
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مکثش طوالین شد و من دست روی بازوش گذاشتم و سیع  
 کردم پسش بزنم اما تکون نخورد و کنار گوشم پچ زد: 

 

 های دلچسب بله! معموال برای طعمه-

 

 طعمه؟! 
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بزاق دهنم رو پر ش و صدا فرو دادم و پیچک دستاش دور 
 تر شد. تنم سفت

 

 چی پرسیدی؟! -

 

... پشیمون شدم،- ی بدونم. نیم هیجی ن  خوام چی 

 

ند و هردو هویم گفت و کمرم رو با مالیمت به پنجره چسبو 
های حریر فرو رفتیم. دمای این قسمت به حتم الی پرده

 چندین برابر باال بود که گر گرفتم و پوستم به سوزش افتاد. 

 

 ع عا عاض؟! -

 

جوایی نداد و هوای داغ درون کالبدش روی شاهرگم نشست 
و شم رو به سمت مخالفش کج کردم. شم به شیشه 

ه  ها گی  کرد. به حریر پردهی چسبیده به موهام چسبید و گی 
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یشد؟! ترس به دلت افتاد؟! در جواب کیوان که خوب چ-
 !  بلد بودی زبون بریزی تا توجهش رو بیشیی جلب کبن

 

دادم چرا اینقدر نسبت به من بدگمان بود؟! بهش حق یم
 انصاقن بود! ویل این یی 

 

سم تا ازم... سوءاستفاده نکنه! خودت... خو -  دت گفبی نیی

 

ش ود قبل از اینکه با نفهیم از خونه فرار کبن و پخبهیی ب-
ن بیسر تا کیوان مثل یه ابر قهرمان نجاتت بده بهش فکر  زمی 

یت نیست. کردی، کیوان اصال یم ن   شبیه تصورات فانیی

 

 م مگه کیه؟! -

 

یس؟! ی... مطمئبن یمچقدر سوال دار -  خوای بیشیی بیی
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صار گیج و منگ فقط خودم رو عقب کشیدم و کامال در ح
ِ اون میان، قلبم رو به  پرده فرو رفتم و تارییک وهم

ن برانگی 
 کوبش انداخت

ی جمعیت باال گرفت و موزیک تا انتها صدای جیغ و خنده 
 ِبیس گرفت. 

 

لولیدند احتماال حاال مرد و زن وسط پیست رقص در هم یم
 سوختم. و من این وسط در آتِش آغوِش عاض یم

 

 ولم کن. -

 

ه  ها،کیه؟! بزرِگ شیخ نجیبپرسیدی اسامه  - دراصل بهیی
 بگم پدرم. 

 

 یعبن پدر عاض و عادل... 

 دونستم ممکن بود چجور آدیم باشه ویل من ترسیدم. نیم
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یک کاریه و اینجا محل قرار... سوال ک- یوان هم یه شر
 ای داری؟! دیگه

 

 من توان فرار کردن نداشتم. 

دفش از شد و ههم نزدیک یمدونستم چرا اینقدر بنیم
خواست قدرتش رو لرزوندن تن و بدن من چی بود؟! یم

 برسونه و به من بفهمونه که یه دخیی دم دسبی بودم؟! 

م رو جمع  ی قوای نداشتهام نشست و همهبغض تو حنجره
 کردم و گفتم: 

 

؟! چی از جون من یمت- خوای؟! آره من اشتباه  و گ هسبی
... من و بذار جای منکردم ویل... یه لحظه خودت

خواستم هیچکار اشتبایه بکنم ویل پیش میومد. نیم
م. من که خیی نداشتم نیم تونستم جلوی این حوادث رو بگی 

 !  تو قراره باهام اینجوری کبن
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ی گوشم نشست، خودم رو با هاش که روی اللهانگشت
 وحشت منقبض کردم. 

 

 و اوج ناامیدی و ترس و وحشت، ب به تو عاض من... ت-
 اعتماد کردم. 

 

اعتماد کرده بودم که به جای مهرداد، مردی که دوسال تو 
ی خودم رو زنش یم ن  دونستم اسم عاض رو گفتم. عالم فانیی
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بهش حس منقن نداشتم، برام یه قهرمان بود، یه مرد بزرگ 
 و یه اسطوره که انگار از طرف خدا نازل شده بود ویل حاال... 

و گرفته ر ماقتم کل وجودم ترسیدم و بوی گند حداشتم یم
 بود. 

 

... این عتماد؟! به مردی که هیجی ازش نیما- ن ؟! الی  دوین
 چی به شت اومده... آخرین باریه که ازت یم

ی
خوام بهم بیک

 اعتماد کردی، بگو و خودت
ی

 و خالص کن. مگه نمییک

 

هاش و تو صداش دونم چرا ویل حیس که تو حرفنیم
ز طرف عاض به من داد که اچرخید بهم این اطمینان رو یم

 رسید. آسیبی نیم

 

حس کردم که واقعا قصد کمک کردن داشت و من 
خواستم بعد از چندین روز اون دردی که تو وجودم ریشه  یم

تونست بفهمه که مهرداد کرده بود رو بگم. شاید عاض یم
 ...  چی به شم آورده بود و اون تماس تلفبن
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، قسم یم- ن  نم. خورم کمک کبگو الی 

 

لب باز کردم تا بگم و به قول عاض خودم رو خالص کنم 
های ویل همون ثانیه یه نفر از پشت ش و از پشت اون پرده
تر من حریر اسم عاض رو به زبون آورد. دسِت عاض تنگ

رو گرفت و بیشیی بهم چسبید. انگشتش رو روی لبش  
 گذاشت. 

 

 هییییش! -

 

دم و پلک باز و بس  ته کردم. لبم رو به هم فرسر

 

 چی شده؟! -

 

وع  کآقا  - ه جلسه رو شر ن بهیی یوان با شما کار دارن، گفیی
 کنیم. 
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ن مهموین  ای برگزار ای، چه جور جلسهجلسه؟! وسط چنی 
 شد. یم

 

 میام، تو برو! -

 

 چشم! -

 

مرد رفت و من پرسشگر به عاض نگاه کردم. به وجودش، 
 های پر از حس و حرفش... به چشم

ه شد. انگشتش رو از روی   لبم برنداشت و تو چشمام خی 

 

یک ثانیه... دو ثانیه... سه ثانیه و درآخر خییل شی    ع ازم 
ای از پرده مابینمون فرو افتاد و من نییم فاصله گرفت و تکه

 از صورتش رو ندیدم. 

کرد و درست در گلوم  محابا خون پمپاژ یمقلبم تند و یی 
دست  رد و ککردم. عاض نفس تازه  کوبشش رو حس یم
 الی موهاش کشید. 
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 لیش الزمن ظالم والیحب مظلوم؟ -

 "چرا دنیا ظالمه و کیس که یه نفر رو دوست داره مظلوم؟!"

 

این رو گفت و رفت و من نتونستم معنای حرفش رو بفهمم. 
 که شنیده بودم زیرلبی تکرار  

ی شبیه به هموین ن چندبار چی 
و به  کردم ویل درآخر نتونستم همون کلمات رو ادا کنم

 شدت شدرد گرفتم. چی گفت؟! اه... 

 

ن افتاده  ون اومدم و به پالتوم که روی زمی  از الی پرده بی 
رقصیدند بود نگاه کردم. شبج از مرد و زن وسط سالن یم

ِ اون و من هموز به آوای صدای عاض فکر یم
کردم و معبن

 دونستم چی بود. ای که نیمجمله

 

ش نهفته بود و ای کاش هزاران هزار حس و حرف تو صدا
 فهمیدم! من عریی بلد بودم. کاش یم
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با چشم به دنبال عاض گشتم ویل نتونستم پیداش کنم. 
 ترس بدی به دلم افتاد. 

 

؟! اگر حاال و وسط اون همه آدم کیس مزاحمم یم شد چی
 تونست اینجوری ولم کنه؟! چطور یم

رفتم و  پالتومهایی آهسته سمت خودم رو بغل زدم و با گام
 پوشیدمش. 

 کردم. حداقل اینجوری کمیی جلب توجه یم
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ی اطرافم رو دید زدم. چند نفر بهم وارد سالن شدم و همه
تنه زدند و من با گیجی و ترس سیع داشتم از وسط این 

ون بزنم.   جمعیت مست و الابایل بی 

 

های کم سن و سال و مردهایی که به نظر خییل پولدار 
دخیی

 رسیدند ویل... ا شخصیت یمو خییل ب

 

خییل شلوغ بود و واقعا داشتم از این بوی تند الکل که با 
 گرفتم. عطرهای مختلف قایط شده بود حالت تهوع یم

 

ِس دور موندن از تنها شخِص آشنای این  ترس و اسیی
 داد. م یمکتهسهای عجیب و غریب داشت آدم

 

ون زدن از سالن رو داشتم ویل ییک مچ  دستم رو  قصد بی 
گرفت و وسط جمعیت پرت شدم و کمرم به ییک از مردهای 

 درشت هیکل برخورد کرد. 
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های دیگه گم از ترس جیغ زدم ویل قایط جیغ های دخیی
 شد. 

های ترسناک مرد مقابلم وحشتم رو بیشیی کرد. دیدن چشم
 خودش رو بهم چسبوند و شش تو گودی گردنم فرو رفت. 

 

لش   ش گذشت؟! خوبکجا خوشکله؟! اون پشت خو -
 کردی بودی بغلش... بیا برقصیم مطمئنم خوشت میاد! 

 

دستش رو از زیر پالتو دور کمرم حلقه کرد و از بوی دهنش 
 م به هم پیچید. دل و روده

 

... من نیم-  خوام برقصم. ولم کن عوضن

 

ویل اون با حرص خودش رو بهم مالید و خندید. از 
قال کردم تا خودم رو ت های پر از کثافتش رو گرفتم و خنده

ون بکشم.   از چنگش بی 
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اون نقطه اینقدر تاریک بود که محال بود ییک شانیس دیده 
ی ورود ما رو زیر نظر باشه... احتماال این آدم از لحظه

 داشت. 

 

 ولم کن. -

 

 خوام فقط برقصیم. ببینم چند سالته؟! چرا؟! یم-

 

من نیشخند زد و  ش کوبیدم ویل باز با مشت تو سینه
 هاش رو دیدم. دندون

 مثل یه گرگ گرسنه و مریض بود. 
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با کف کفشم پاش رو لگد کردم و از زیر دستش پا به فرار  
 گذاشتم و نفس بریده به در خروچی رسیدم. 

 

در باز شد و یک زوج جوون به داخل اومدند و من با ترس 
م رو به طبقه م و با  ی باال کج کرداز گی  افتادِن دوباره، مسی 

 ها باال رفتم. های بلند از پلهگام

شد زیاد تند راه رفت ویل های بلند نیمهرچند با اون پاشنه
 اال نمیومد. ها رسیدم نفسم بوقبی به انتهای پله

 

دستم رو روی قلبم گذاشتم و به اطرافم زل زدم. هیچکس 
 ...  نبود و چه بهیی
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ی داشتم. با کنجکاوی  و یکم ترس حداقل اینجا امنیت بیشیی
ها نگاه کردم. یکهو در ییک باز شد و یه خدمتکار به در اتاق
ون اومد.   بی 

با لبخند قصد عبور کردن از کنارم رو داشت که جلوش 
 ایستادم. 

 

 ببخشید خانم؟! -

 

ایستاد و باز لبخند زد. هنوز نفسم سخت باال میومد. هوقن  
 کشیدم و گفتم: 

 

نمیدوین کجا جیبم، نمن... مهمون آقای عاض شیخ -
؟!  ن  رفیی

 

شناخت که تا اسمش رو گفتم ش تکون داد و به انگار یم
 ییک از درهای انتهایی اشاره داد. 
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ه شما به اتاقشون نزدیک ب- ن اونجا ویل بهیی ا آقا کیوان رفیی
نشید، برای امنیت خودتون میگم خانم... برگردید به 
... اینجا برای شما مناسب نیست، اگه آقا کیو  ان مهموین

متوجه بشن تو اینجایی برات گرون تموم میشه... اصال گ 
 بهت اجازه داده بیای اینجا؟! 

 

 امنیتم؟! 

های این دیوونه خونه عجیب و غریب ی آدمچرا همه
 بودند. با گیجی ش تکون دادم و هویم گفتم و تشکر کردم. 

 

ی شیخ نجیبم و خودش گفته ن که گفتم مهمون ویژهم-
 ه به کار خودت بریس! بیام، پس شما بهیی 

 

تونست ابرو باال داد و استفهایم براندازم کرد. احتماال یم
گفتم ویل برام مهم نبود. من کنجکاو بفهمه که دروغ یم

 تونستم تنهایی وسط اون حجم مرد نفس بکشم. بودم و نیم
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دونستم تر شده بود چون یمحداقل حاال یکم خیالم راحت
واسته حس امنیت داشتم. عاض هم همینجا بود و ناخ

انگار تا وقبی چیی حمایت عاض رو شم بود، از هیجی 
 واهمه نداشتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های آهسته جوری که صدای کفشم به گوششون با قدم
 نرسه پیش رفتم و پشت شم رو نگاه کردم. 

درست روبروی همون دری که خدمتکار نشون داده بود 
ا بدبخبی تونستم باالخره تپید و بایستادم. قلبم تو گلوم یم
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گوشم رو به در بچسبونم. اول هیچ صدایی نشنیدم ویل با 
 صدای کیوان، خیالم راحت شد که اونجا بودند. 

 

و در مورد جابجایی بارها چقدر اطالعات داری؟! خیال ت-
 کردم اسامه باهات صحبت کرده. یم

 

زنم که تونستم حدس بدونستم مخاطبش گ بود ویل یمنیم
اال عاض بود ویل در جواب این سوالش، یه نفر دیگه احتم

ن خنده های استارت مانندش جواب  به حرف اومد و بی 
 کیوان رو داد. 

 

سامه ترجیح میده درمورد کارش و جزییاتش خودش تنها ا-
 کاره! وارد عمل بشه، انگار نمیدوین چقدر محافظه

 

تر  کیوان هویم گفت و به تایید حرفش با صدایی کوتاه
 فت: گ
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؟! پس این یعبن نیم-  دوین

 

ها نگاه کردم. هنوز زدند؟! دوباره به مسی  پلهاز چی حرف یم
های کر  شنیدم و جیغآور رو یمصدای موزیک شسام

... ای که تموم نیمکننده  شد. لعنبی

 

ی که باید اطالعات دارم، تو نگران نباش... االن ا- ن ز هرچی 
ینکه ااشم پس بدون خوام خودم پیگی  بمن اینجام و یم

، دست به هیچ اقدایم نیم . متوجه بامن هماهنگ کبن زین
 شدی کیوان؟! این رو با تو هم هستم بهزاد. 

 

بهزاد بله چشیم گفت و من ابروهام به جنگ هم دراومد. 
ای بود؟! چه واقعا اینجا چه خیی بود؟! چه جور جلسه

 محموله و باری؟! 

نشون بشم. بیشیی ی بیسیع کردم بیشیی متوجه مکالمه
 کرد. سخنگوی جلسه کیوان بود و عاض بیشیی گوش یم
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ن لحظه حرف نزده  یه مرد دیگه هم تو اتاق بود و تا همی 
د عصبیم کرد ویل شنیدم   ن بود و اینکه داشت عریی حرف می 

ی طوالنیش، کیوان خندید و صدای که درجواب جمله
ق دم که داشت کف اتاهای کفشش رو شنیبرخورد پاشنه

 رفت. راه یم

 

گه تو جابجایی به مشکل بخوریم، عاض هست. تا امروز ا -
نبود چون برای اومدن و موندن توی ایران معذوریت داره 

مونه و ی خودش تا مدیی ایران یمویل حاال... طبق گفته
چون معلوم نیست تا گ اینجوری باقی بمونه باید هرچه 

 زودتر بارها به مقصد برسه! 

 

 مثبت فکر کنم. به اینکه این بارهای مرموز، بهخواستم یم
ن کردم   خالف و قاچاق ربیط نداشت ویل با حرف بهزاد یقی 

 که این مسئله فراتر بود. 

 

کنم، باید مسلح باشن که ها رو تفهیم یمپس من بچه-
تر شده و بتونیم به وقتش دفاع کنیم! اینبار مسئله پیچیده
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ِ مرزها، قاچا
قی رد شدن کار راحبی با بسته شدن ناگهاین

 نیست. 

 

شنیدم. های عاض رو یممن حبی صدای آزاد شدن نفس
دم عمیقی گرفت و در جواب همه و اون مردی که به عنوان 

 آخرین نفر به حرف اومده بود گفت: 

 

ودم هستم، نگران نباشید فقط کاری که اسامه میگه خ-
 زنم. ها ش یمانجام بدید من خودم به پرنده

 

 ی رمزی بود؟! یه کلمه پرنده؟! 

گوشم رو از در فاصله دادم و درحایل که قلبم تو تمام بدنم 
د، یک گام دور شدم. گوشم از شنیدن این حرف ن ها نبض می 

 ی بدی بود. ی بدنم نشونهکشید و دمای باال رفتهسوت یم

 

ن راهرو ایستادم و ناباورانه لبم باز و  ون و شگردون بی  حی 
 بسته شد. 
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 قاچاق... 

 

ها قاچاق یم ن ن بدی شد و من نیمخییل چی  خواستم به چی 
شد؟! وقبی گشت زدن تو اون خونه و  فکر کنم ویل مگه یم

کنار عاض بودن خطرناک بود، وقبی خود عاض مدام از 
د، وقبی من از قاچاق و خطر و  ن خاندان ترسناکش حرف می 

سم؟! شنیدم، یماسلحه یم  تونستم نیی

 

ها رفتم و همینکه در اتاق باز شد، عقب عقب تا کنار پله
ها کشیدم و قبل از اینکه دیده بشم، خودم رو سمت پله

ن رفتم و وسط جمعیت مخقن شدم. اونقدر ترسیده  پایی 
ن لحظه از عاض فرار کنم. برم و  بودم که حاضن بودم همی 

 هیچوقت پشت شم رو نگاه نکنم. 

 

انوادم رفتم و به دست و پای خشد اگه اینبار یمچی یم
بخشیدند و از این مرد شد اگر منو یمافتادم؟! چی یمیم

 کردم؟! مخوف نجات پیدا یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 انصاف نبود! 

ها شازیر شد و به انتهای سالن زل عاض رو دیدم که از پله
گشت زد. احتماال داشت دنبال رد و نشوین از سمت من یم

خقن دادم گمنام و مو من اونقدر التهاب داشتم که ترجیح یم
 باقی بمونم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواستم یه لحظه هم وقت رو تلف کنم، با حبی نیم
وحشت به سمت در خروچی رفتم ویل فقط یک میی فاصله 
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داشتم که در باز شد و با ورود فرد آشنای روبروم، پاهام به 
ن شد.  ن چسبید و زبونم سنگی   زمی 

م حبس شد و دیگه نتونستم هیچ واکنیسر نفسم تو سینه
 دم. نشون ب

 

دیدنش حاال و تو این مکان و درست وقبی که من قصد فرار  
س و وحشت  کردن داشتم ، وقبی کل وجودم با اسیی

لرزید، یه ظلم بزرگ بود. حواسش به من نبود و لبخنِد یم
 ی قوای وجودم رو گرفت. لعنتیش همه

 

من ایستاده مرده بودم و هیچ واکنیسر نداشتم. یه نفر بهم 
ی اطرافم گوشم رو به های کر کنندهغتنه زد و صدای جی

های لعنتیش سوزش انداخت ویل من از روی حرکت لب
تونستم بفهمم که با یه نفر سالم کرد و یه "المصب" به 

ِ مرد کناریش به زبون آورد. 
 تعریف از هیکل دخیی

 

قلبم روی دور تند افتاد و همه ی دنیا در حاشیه فرو رفت. 
 خودش بود... 
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که من رو وسط این جهنم انداخته بود. همون نامردی  
مهردادی که ادعای عاشقی داشت و تو زرد از آب دراومده 

 بود. 

 

ن  کت و شلوار شیکش حبی از اون کبی که با وسواس و از بی 
 تر بود. هزارتا کت و شلوار براش پسندیده بودم هم شیک

 

د و موهای خوش حالتش مثل همیشه لبه ن های کتش برق می 
 و داشت. ِن دل منتوان لرزوند

 

دلم برای صداش تنگ شده بود ویل دست یه دخیی دور 
 بازوش حلقه شد، دیگه نتونستم نفس بکشم. 

 

های سالن رو فراموش کردم، عاض و اون کیوان و کل آدم
دید. اون دخیی لعنبی هام جز مهرداد هیچکس رو نیمچشم

با لبخند پت و پهنش توجه مهرداد رو به خودش جلب کرد. 
 مردم. خندید و من یمیم
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دید. انگار من رو که درست مقابلش ایستاده بودم، نیم
 اهمیبی هم داشت؟! 

 

من رو به جنون بودم و چه خوب که وضعیت اسفناکم رو 
 دید. نیم

دست دخیی رو به لب زد و بوسید و قلبم تی  کشید. من از 
مهرداد متنفر بودم ویل منکر اون حس خوب و لذت بخیسر  

شدم. بلدبود با مالیمت من گرفتم نیمسال ازش یمکه دو 
ون بکشه، بلد بود با یک   رو حبی از وسط غم و سخبی بی 

ی من کلمه حرف اشک چشمم رو خشک کنه، مهرداد همه
، چطور  رو بلد بود و حاال یک هفته بعد از اون رسوایی

ه و به این مهموین بیاد؟! یم  تونست دست یه دخیی رو بگی 

 

ین خالف که از ش و روش کثافت یمای  مهموین  بارید، کمیی
های فرانسوی و حال به هم زین این مهموین همون بوسه

 داشتند. بود که تا دقایقی طوالین لب از هم بر نیم
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بوسید؟! به من هم گفته بود دست اون دخیی رو یم
 یل... بوسم... اجازه نداده بودم ویم

 

باز هم نامری  بودم.  از کنار در ورودی فاصله گرفتند و من
شدم که حبی با وجود چند میی ناقابل به چشِم دیده نیم

مهرداد نیومدم. از کنارم رد شد و من بوی عطرش رو از 
 البالی هجوم عطرهای گند و مرخرف تشخیص دادم. 

 

 عطرش گرم بود، درست برخالف خود لعنتیش... 

تونست سلول به سلول تنم رو درگی  کنه! گرم بود و یم
ناخواسته دنبالش کشیده شدم و اسم مهرداد روی لبم 

 جون داد. 

 

ی که بازِی لباسش تا اواسط   یه دخیی باهاش بود، دخیی
 باسنش رو به کمرش یم

ی
رسید و کوتاهیش کل خط برجستیک

 کشید. دوست دخیی جدیدش بود؟! رخ یم
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هموین که به خاطرش من رو اینجوری بدبخت کرد؟! پاهام 
بل از اینکه مهرداد رو گم کنم، یک گام چسبیده بود ویل ق

سمتش برداشتم ویل دستم از پشت کشیده شد و به یه 
شخص قوی هیکل برخورد کردم. اونقدر مات و مبهوت 
بودم که حبی برنگشتم. اسم مهرداد رو دوباره به زبون آوردم 
ن درست کنار گوشم  و اینبار یه صدای حرض و خشمگی 

 شم نفوذ کرد. شنیدم. صدای لعنتیش تا مغز 

 

؟! - ن  الی 

 

 عاض بود! 

بدون شک اون صدای خشک و جدی و اون تارهای لرزون 
 داشته باشه...  تونست به هیچکس تعلقصدا نیم

 

ی اون نامرد، خود مهرداد بود و من انگار پاهام روی دهانه
ن مهرداد نگرفتم و نالیدم:   آتشفشان بود. چشم از مسی  رفیی

 

 ولم کن.  د دارم گ گمش یم کنم. و -
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 که از یی نفیس روی زبونم ویل یی 
اهمیت به حرفم و لکنبی

 ایجاد شده بود، دست دور کمرم حلقه کرد. 

انعطاف، تنم رو به خودش چسبوند و دوباره  محکم و یی 
 کنار گوشم حرف زد. 

 

؟! - ن  گمش کردی، خییل وقته... الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که از یی نفیس روی ز ویل یی 
بونم اهمیت به حرفم و لکنبی

 ایجاد شده بود، دست دور کمرم حلقه کرد. 
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انعطاف، تنم رو به خودش چسبوند و دوباره  محکم و یی 
 کنار گوشم حرف زد. 

 

؟! - ن  گمش کردی، خییل وقته... الی 

 

تونست واقیع باشه، یه قطره اشک شکش از  نه... نیم
ن چکید و به بازوی عاض چنگ گوشه ی چشمم پایی 

اگر هزاران جفت چشم این صحنه  انداختم. برام مهم نبود 
لم خارج بود و به آین صورتم دید. گریهرو یم هام از کنیی

ی قبل رو باریدم و با وجود ی یک هفتهخیس شد. همه
 تریس که از عاض داشتم با نفرت گفتم: 

 

 اد بود! مهرداد... ولم کن... اون... مهرد-

 

یدا  به کتش چنگ انداختم ویل قبل از اینکه فرصت فرار پ
کنم، من رو با خودش همراه کرد و تو یه اتاق پرت شدم. 

 خودش وارد اتاق شد و در رو بست. 
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های به خون نشسته به پشت به در بسته و با اون چشم
لرزید و به سخبی ی روبروش نگاه کرد. کل وجودم یممخروبه

 روی پا بند بودم. 

 بغضم با صدا شکست. 

 

کردم. برو کنار... یه   شاون... مهرداد بود، عاض... گم-
دخیی باهاش بود. یه دخیی با موهای بلوند و یه لباس قرمز  

د.  ن  که از دور هم خوش سلیقگیش رو جار می 

 

به سمتش هجوم بردم ویل بازوم رو گرفت و تو صورتم زوم 
دیدمش اما ی ضخیم اشک درست نیمشد. از پشت پرده

 داد کهآلودش نشون یمونخهای درهم و صورت اخم
 تر بود. عاض امشب از تمام عمر عصباین 

 

؟! داری واسه اینکه تو د- وسش داری؟! خییل عاشقیسر
 جای اون دخیی بایسر جون میدی؟! 
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ش  جونم تو سینهفهمیدم. با مشت یی گفت؟! نیمچی یم
 کوبیدم و ملتمسانه پچ زدم: 

 

 ولم کن. -

 

د. از دردش ابرو باال داد و عصبی  تر بازوم رو تو مشتش فرسر
 ناله کردم و اشکام تندتر بارید. 

 

 ذار برم. مهرداد اینجاست. بعاض؟! تو رو خدا -

 

ها پا کوبیدم و تقال  هه بلندباالیی نثارم کرد و من مثل دیوونه
کردم تا از زیر دستش فرار کنم ویل با یه حرکت کمرم رو به 
دیوار کوبید و خودش جلوم ایستاد. فرار از اون هیکل 

 ر من نبود. سخت و ورزیده کا
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... مگه نگفبی فرار  کلیفت چیه؟! خودت یمت- ن ؟! الی 
دوین

کردی چون دو ساعت مونده به عقد فهمیدی دوسش 
 ای چیه؟! پس این بال بال زدن بر  نداری؟! 

 

به پاش لگد زدم و از انعطاف تنم استفاده کردم و مثل یه 
ن خوردم ویل قبل از اینکه فرصت فرار  مایه از زیر دستش لی 

ا کنم، دوباره اسی  دستای پرقدرتش شدم. اینبار محال پید
ن راحبی اجازه ی فرار بده، تنم رو روی تخت بود به همی 

 پرت کرد و به جیغم اهمیت نداد. 

 

خودش که روی تخت اومد جیغم باال گرفت. تنش رو بهم 
چسبوند و دست پهنش روی لبم نشست. از کف دستاش 

تم تو آتیش بود و داش شد. نه... مواد مذابآتیش بلند یم
 شدم. دستاش ذوب یم
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اهمیت به ترس و وحشت و بهت نگاهم لبش رو به گوشم یی 
چسبوند و هیکل درشتش رو بیشیی بهم فشار داد. 

ین که از بیبن نیم ر تونستم نفس بکشم و اون حجم کِم اکسی 
داد. صورتم شخ شده شد، ابدا کفاف نیمهام یموارد ریه

 ی انفجار بود. کردم آمادهیمبود و حس 

 

 اما کوتاه نیومد.  ش مشت کوبیدمبه بازوش و به سینه

 

... آخر خط... مهرداد رو دیدی؟! ا- ن ینجا آخر خطه الی 
وجدانیه که تو عروسیت رسوات کرد و طبل همون نامرد یی 

رسواییت رو کوبید، دلتنگ این آشغال شدی؟! خواسبی 
 بری و خودت رو نشون بدی؟! 
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هاش تیغ و شمشی  داشت. برنده بود و حاال کل اعضا حرف
و جوارح داخلیم، خونریزی داشت مخصوصا قلبم. تکه 

های شدیدم واقعا داشت جونم رو تکه شده بود و گریه
 داشت و باز به حرف اومد. گرفت. دستش رو برنیم

 

، من باور ا- ن شونه خایل کبن ینبار نمیذارم از زیر نگفیی
ی که نیم رسه، با دیدن اون آشغال به این حال بکنم دخیی

تونه دوسش داشته باشه... داری از یهو یادش بیاد که نیم
، مگه این نامرد هموین  ن عشقش کنار من جون میدی الی 
نیست که تو تاالر و جلوی اون همه مهمون جار زد تو بکارت 

 نداری؟! 

 

گوشم داغ کرد و اینکه عاض از این موضوع خیی داشت 
رفت. دیگه تقال نکردم ویل دستش رو که روی رمقم رو گ

 دهنم بود گرفتم و با نگاهم التماس کردم بردار... 
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تونستم نفس بکشم. سنگیبن وزنش، ترس و اضطراب نیم
ض هام شل و منقبو شدت گریه نمیذاشت درست ریه

 بشن. 

 

انگار متوجه شد که دستش رو برداشت و بلند به شفه 
شدم، د بود که با هیجی خوب نیمافتادم ویل اونقدر حالم ب

 های عمیق... های از ته دل و نفسحبی با شفه

 

گه عاشقش بودی پس چرا ولش کردی؟! چی این وسط ا -
؟! حرف بزن...  ن  الی 

ی
 هست که من نمییک

 

تونستم... واقعا توان حرف زدن نداشتم و قلبم جوری نیم
 د. کر یط یم های آخر انفجار رو کوبید که انگار ثانیهیم

کشید و کاش عاض وزنش رو از روی کرد، تی  یمدرد یم
کرد ویل به جاش بینیش رو به موهام م کم یمی سینهقفسه

 چسبوند و صدای دم عمیقش رو شنیدم. 
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ی پزشیک ا عادل به مهرداد خیانت کردی؟! تو اون نامهب-
ن دارم دیوونه یم  نوشته تو بکارت داری... الی 

شم  قانوین
سم. کاری نکن بر  ن االن از خود کثافتش بیی  م و همی 

 

 ترس از این تهدید تو عروقم پیچید و با وحشت جیغ زدم: 

 

 نه... -

 

س بگو... چی بینتون گذشته؟! با عادل تا کجا پیش پ-
؟! دیوونه ی که رفبی م نکن. مِن لعنبی باید بفهمم برای دخیی

ی منه چی پیش خواسته یا ناخواسته اسمش تو شناسنامه
... با عادل بودی؟! اومده،  ن  د بگو الی 

 

شی به چپ و راست تکون دادم و با التماس وجودم تو 
چشمای خون آلودش زل زدم. عاض امشب از خی  این 

تم از خاِل تونسگذشت. چطور یمبدبخبی بزرگ نیم
چطور  ی تنم به یه مرد غریبه حرف بزنم؟! ممنوعه
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ز تونستم بگم که چجوری کوچیک شدم؟! چجوری ایم
دم؟!  ن  تحقی  شدنم... طرد شدنم... باور نشدنم حرف می 

 

 کبن لطفا بلند شو.. م یم... داری خفهعاض... داری-

 

ی درشت هیکلش روی صورتم ویل گردنم رو گرفت و سایه
 افتاد. 

 

شم. اتفاقا ی ماجرا رو نشنوم بلند نیمه... امشب تا همهن-
ایی رو تست کنم. من به

ن ی اون نامه منم بدم نمیاد یه چی 
 اعتماد ندارم. هیچ مردی بیخود و یی 

جهت تو پزشیک قانوین
تاالر رسوایی به بار نمیاره... باید بفهمم چه گندی زدی! 
اسم من روی توئه.. زن مبن پس اگه بخوام هرکاری الزم 

 باشه میکنم. 

 

ون کشید و از زیر تنم درآورد. ترس  باخشونت پالتوم رو بی 
 گ و یی تنم نفوذ کرد. با وسعت باالیی تو ر 
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اض؟! تو نه... تو دیگه اینکارو نکن. من... من گوشت ع-
قربوین شماها نیستم که هرگ از راه رسید بهم ناخنک بزنه، 

ِ تو... 
 تنم رو بکر نگه داشتم تا وقبی اون داداِش عوضن

 

انگار سوزن به مغزش وارد کردم که عربده کشید و با 
ی به کا تر شدنش رش ادامه داد. این جریخشونت بیشیی

ن منو داشت. رو به مرگ بودم. کمرم رو از تخت  توان کشیی
ن کشید. لب داغ و مرطوبش  فاصله داد و زیپ لباسم رو پایی 
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هنش چنگ انداختم و که روی ششونه م نشست به پی 
 التماس کردم. 

 

م اگه باز من... من یم و روخدا... جون مادرت نکن! ت- می 
. خواهش... خواهش یمبهم دست ب  کنم نکن. زین

 

صداش به شدت گرفته و دورگه شده بود. اون حیس که از 
ی نبود  تارهای خشدار صداش دریافت یم ن کردم اصال چی 

 که دوست داشته باشم بشنوم. 

 

 اننده باشه و بخونه... خواست عاض خو دیگه دلم نیم

تر لبش رو روی گردنم به وحشت کردم و عاض یی تفاوت
 کت درآورد. حر 

 

؟! رحم ب- ن گو وگرنه خودم مجبورم وارد عمل بشم. الی 
 کنم. کنم... نیمنیم
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تر سیبک  گریه امونم رو برید. شم رو عقب بردم و وحیسر 
گلوم رو مکید. از دردش چهره در هم کشیدم و برخورد ته 

ی عضالتم ریشش تو پوست گردنم باعث دردم شد. همه
 منقبض شده بود. 

 

 ن میده مهرداد رو دوست داری، پس تو آدیمرفتارت نشو -
نیسبی که اینجوری شبونه از حجله فرار کبن و ش راه عادل 
. اتفاقی نیست... مطمئنم همه چی با نقشه پیش  ن یسر سیی

م.   رفته... بگو وگرنه من تا ته این رابطه می 

 

ون آورد و من وحشت زده اسمش رو صدا   کتش رو بی 
 کردم. 

 

 عاض؟! -

 

یل لبش رو روی گوشم گذاشت و همراه با عجیب بود و
ون فرستادن هوای داغ و مسموم دهنش از ته گلو پچ زد:   بی 
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 جانم؟! -

 

ای که گفت، سد دیگه تحمل نکردم و این جانِم لعنبی 
خواست کاری رو بکنه که عادل مقاومتم رو شکست. یم

 نه... نتونسته بود؟! 

شب و اون  هرداد و اوندادم. حرف زدن از ممن اجازه نیم
تر بود تا تن و بدنم رو زیر دست و خال کوفبی برام راحت

پای عاض ببازم و تو یه مکان ناشناخته و روی یه تخت  
افتم رو از دست بدم. کثیف همه  ی شر

 

یگم... عاض به جون مامانم میگم، به جون بابام... قسم م-
م. تونم نفس بکشخورم میگم فقط ولم کن. نیم... نیمیم
 کنار... برو  

 

هویم گفت و با یه پوزخند دوباره کنار گوشم به حرف اومد. 
تونستم حس کنم که کل وجودش به این رابطه رضایت یم

 خواست بدبختم کنه! داشت، یم
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 بود و دلم نیم
ی

ش کنم. خواست تجربهتجاوز درد بزرگ
 تونستم. نیم

 

ن االن... وقبی داری از ترس یمبگو... هم-  لرزی بگو... ی 

 

م ش رو به سینهتا بازوش رو گرفتم ویل هنوز سینه دو 
چرخید. کل تنم چسبونده بود و لبش البالی موهام یم

 دادم. خیس عرق بود و بوی تند ترس یم

 

خورم ن... فرار نکردم، فرار نکردم عاض... قسم یمم-
 دوسش داشتم. داشتم ویل دیگه ندارم. 

 

د. دستاش روی پهلوم و روی ستون فقراتم مشت ش
ترسوند. رفت و این من رو یمهرلحظه دمای بدنش باالتر یم

ن گریه به حرف اومدم.  بلند به گریه افتادم و از بی 
 گفتم.   شد یا نه ویل مندونستم عاض متوجه حرفام یمنیم
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ن تو آرایشگاه بودم، مهرداد دیر کرد... نیومد، یعبن اومد م-
شد اومد و من دونم چی دونم... نیمویل دیر... بعدش نیم

ی بگه کشوند تو خونه... همون خونه ن ای  رو بدون اینکه چی 
 که... 

 

بغض لعنبی نمیذاشت حرف بزنم. عاض دست روی 
صورتم گذاشت و گر گرفتم. یه مرد غریبه داشت برام دل 

سوزوند؟! ترسیده اسمم رو صدا کرد و به سخبی از روی یم
ه دم عمیق تنم کنار رفت. راه نفسم باز شد و تونستم ی

م. بلندتر به گریه افتادم. اونقدر بلند که کم کم راه نفسم  بگی 
 باز شد. 

 

یه لیوان آب از پارچ عسیل کنار تخت ریخت و دستم داد و 
ی کم نخوردم. نتونستم آب رو فرو بدم و تو جز یه جرعه

م شازیر شد و عاض با کف دهنم باقی موند. از چونه
گرفت. موهای نامرتبم رو    دستش خییس چونه و گردنم رو 

ه شد.   کنار زد و جدی تو صورتم خی 
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... چی به شت اومده! - ن  بگو الی 

 

... دیگه اهمیبی  من قید همه چی رو زده بودم، همه چی
 نداشت. 

 

دونم، من خودمم هنوز گیجم عاض، مهرداد کتکم یمن-
م کرد، م مثل یه حیوون  ن کرد، ت تحقی  زد... بهم توهی 

 کرد. باهام برخورد  

 

؟! چرا؟! -  مگه عاشقت نبود؟! چرا لعنبی

 

چاره بودم، هیچ رایه نداشتم و اینکه این وسط جز خود یی 
کرد. من عاض هیچکس رو نداشتم دردم رو صد چندان یم

هیچکس رو نداشتم. باخته بودم. به خود عاض پناه بردم 
و تو آغوشش پنهان شدم. دستش رو دور تنم حلقه کرد و 

 وی شم گذاشت. ش رو ر چونه
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 و خالص کن و بگو... چیکارت کرد؟! خودت-

 

گفت یه نفر به مهرداد زنگ زده بود، شاید دروغ یم ه.. ی-
 ویل... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخت بود، خییل سخت... 

ام جلوی یه مرد از جون دادن به حرف زدن از ممنوعه
تر بود. هیچوقت فکرش رو نمیکردم که عزراییل وحشتناک
ی    ح کنم. مجبور بشم کل ت  نم رو برای یه مرد ترسر
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 ه خال... یه خال روی یه نقطه از تنم که... عاض؟! ی-
مهرداد باورم نکرد که بهش خیانت نکردم. قسم خوردم. 
ضجه زدم، التماس کردم ویل باورم نکرد. حرف یه غریبه رو 

ن بشه و...   باور کرد. منو... منو لخت کرد تا مطمی 

 

ه دستاش روی تنم نوازش مکث کرد و تکون نخورد. دیگ
کوبید و من صدای انعطاف یمنداشت. قلبش محکم و یی 
یان شنیدم. خودم رو های تنش رو یمرد شدن خون در شر

العمل عاض من رو از به جنون بودم اما فکر به عکس
 خودم جدا کرده بود. 

 

؟! - ون خال... روی تنت بود؟! مهرداد تنت رو اداشبی
 دید؟! 

 

ی دردم بود. به پهلوش چنگ انداختم جواب سوالش همه
 و صدام به رعشه افتاد. 
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نو... منو دور میندازی؟! مثِل مهرداد... مثل مامانم، مثل م-
دونم دونم چی شده، نیمبابام، داییم؟! عاض... من... نیم

 اون خال... 

 

 فریادش اونقدر منو ترسوند که به سکسکه افتادم. 

 

؟! اون خال روی تنت بود؟-  ! داشبی

 

هنش رو خیس کرده بود. به کراواتش چنگ  اشکام پی 
انداختم و جوابش رو ندادم. دستش رو به حرکت انداخت 
و مثل پر کاه بلندم کرد. دوباره روی تخت پرت شدم و 
ن پام نشست. پِف لباس بینمون بود و عاض مثل  خودش بی 

 باالی شم جمع کرد.  ها دو تا دستام رو دیوونه

 

- 
ی

روی بینم. گفبی کجات؟! خودم یمحاال که نمییک
 د رصد کرد؟! ت؟! همونجایی که مهرداممنوعه
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 ه شخصیت خورد شده نالیدم: دار شد و با یغرورم لکه

 

 نکن عاض! -

 

یخوام ببینم حقیقت چیه، باید بدونم هست یا نه... مگه م-
؟!   ه؟! خال رو داری یا ننمیخوای حقیقت رو بدوین

 

لرزید. وحشت داشتم. یم گوشم داغ کرده بود و وجودم
ترسیدم و این روی عاض واقعا وحشتناک بود. حاال از یم

ترسیدم. من حبی اون شب لعنبی از مهرداد همیشه بیشیی یم
و عادل تا به این اندازه وحشت نداشتم که از مردی مثل 

 یل... وترسیدم. مثال شوهرم بود عاض یم

 

ن و مامانم دونم چی شده... مدونم، به خدا نیمنیم-
ش حرف نزدیم، مامانم هیچوقت نگفته هیچوقت درباره

 مهرداد گفت هست!  . که دارم، من... عاض؟! بود که.. 
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ن شدم.  این رو که گفتم دستاش رو شل کرد و با ترس نیم خی 
هنوز روی تنم خم بود ویل تونستم خودم رو جمع و جور  

خودم  ی لباس گذاشتم و کنم. دستم رو روی قسمت باالتنه
خورد و هیچ واکنیسر نداشت رو بغل زدم. عاض تکون نیم

شد و التهابش ش پرشتاب به جلو پرت یمی سینهاما قفسه
 دیدم. رو از روی چند الیه لباس تنش یم

 

 لعنت بهت مهرداد... لعنت بهت! 

اف یم کشید و گوشم تی  یم  سوخت،زبونم از این اعیی
 قلبم... 

ن عاض فروکش کرده بود و کردم. طوفاواقعا حسش نیم
های زندگیم اشک حاال فقط من بودم که باالی ش خرابه

 ریختم. یم

 

م کرد و بهم تهمت زد. قسم م- ثل یه حیوون کتکم زد، تحقی 
خورم تا قبل از اون روز جز مادرم هیچکس تنم رو ندیده یم

خورم... عاض من خیانت نکردم. قسم بود، قسم یم
 خورم! یم
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ن خال چی میگه، با مهرداد تا... تا کجا پیش پس... او -
؟!   رفبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یف و بم... لرزید. یه لرزش ضعصدای عاض هم یم

 

تا هیچ کجا... به خدا من و مهرداد فقط تو خونه و جلوی -
مامانم باهم روبرو شدیم. ییک دوبار هم از طرف باشگاه 

ن دیدمش.   پیچیدم و تو ماشی 
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 ی خشمش رو جار زد. هدو طرف شم رو گرفت و هم

 

 شلوار از پات درآوردی که...  پس کجا و جلوی گ-

 

 کردم... نه! باور نیم

 خورد.  گفت کمکم میکنه، قسمکرد؟! عاض هم باورم نیم

اشکام تند تند روی صورتم بارید و عاض لبش رو به هم 
د و من رگ نبض  دار گردنش رو دیدم. فرسر

 

؟! خواهش یم- ن ، کنم فکر کن... الی  ن دوسبی فکر کن ببی 
، کیس رو نیم شنایس که بهت نظر داشته باشه؟! آشنایی

کنم که خیانت نکردی، ویل این ماجرا باید من... من باور یم
 یه جریاین داشته باشه. 

 

... گفبی ک کمکم یم- ! گ گفبی  کبن
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لرزیدم ش باال آورد و به من که زیر سایه اندام درشتش یم
 نگاه کرد. 

 

؟! چرا من؟! چ- ن  را من الی 

 

دونستم معبن این سوال چی بود. دستم رو روی قلبم  نیم
دونستم حالش خوب نبود و من هم خوب گذاشتم. یم

ن چند لحظه ی قبل به حد مرگ از این مرد نبودم. همی 
ن و اون سوایل   وحشت داشتم ویل حاال و اون لحن غمگی 

 که بارها تکرار کرد، باعث شد ترسم رو کنار بذارم. 

 

گفت عاض بهم نیاز داشت و من حیس بهم یمیه 
تفاوت باشم. یه قطره عرق از فرق تونستم دربرابرش یی نیم

دار لباسم شش جوشید و از نوک موهاش روی دامن پف
ش  افتاد. خودم رو جلو کشیدم و دستم رو روی سینه

 گذاشتم. 
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هاش دلم ریش چشم باال کشید و من با دیدن شچن چشم
 شد. 

 

 عاض؟! -

 

د و هیچ حرقن نزد اما من رعشه ای که لبش رو به هم فرسر
به تنش افتاده بود دیدم. دست دراز کرد و زیپ لباسم رو 

م و خجالت سوختم. احساس یم کردم باال کشید و از شر
 ه بود. ی خون تنم تو صورتم جمع شدهمه

 

ناباور از حاِل ناخوشش لب باز کردم تا حرف بزنم ویل 
 گذاشت.   انگشتش رو روی لبش

 

ون نتونسته این موضوع رو تحمل کنه پس توقع نداشته ا-
ی  ن ی نکنم وقبی زنیم! تو الزم نیست چی  باش من پیگی 

؟!  ن ... الی 
ی

 بیک
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باز اشک تو چشام جوشید و حال نفرت گرفتم. مهرداد اون 
ون احتماال داشت وسط کثافت کاری کیف دنیا رو  بی 

ر مردی که هیجی سوختم. کناکرد و این من بودم که یمیم
ترسوند. دونستم و دمای باالی تنش من رو یمازش نیم

ن چند لحظه د و همی  ن ی قبل از قاچاق و محموله حرف می 
 من رو تا شحد مرگ ترسونده بود. 

 

اف سختم و...   اعیی

من چقدر جون داشتم و قرار بود تا گ تاوان پس بدم؟! 
 تاوان کاری که نکرده بودم! 

 

ی خاله خورم هیچوقت حبی خونهیم عاض؟! من... قسم-
 و عموم تنهایی نرفتم. هیچوقت شب پیش کیس نموندم،

ن فکر یممهموین نرفتم. یه هفته کنم که ست دارم به همی 
کردم...  این طوفان چجوری وارد زندگیم شد. اولش فکر یم
 که... که شاید مهرداد به عمد دروغ گفته ویل... 
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ه موند و هنوز ل داد. من بش رو به هم فشار یمتو چشام خی 
 فکش رو از روی استخون صورتش یم

ی
دیدم. دو ساییدگ

 طرف صورتش رو گرفتم و رو به شچن چشماش نالیدم: 

 

ارم، اون خال رو دارم ویل به خدا من هیچکار اشتبایه د-
، قسم خوردی... نکردم... عاض؟! گفبی باورم یم کبن

ن اون خال نیم ف منو زیر داشیی ه.  تونه شر فقط به  سوال بیی
تو گفتم... دیوونه و فراموشکار نیستم که یادم نیاد چیکار  

 کردم. من بیگناهم. 
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ن یم  لرزید. ریخت و اون یماشکام با شعت پایی 

 

کنم چی به شم اومده، چی شده. ندروزه دارم فکر یمچ-
 ناراحتم... تو منو ول نکن. کمکم کن حداقل از ش انسانیت. 

 

 ای که گفت از خودم متنفرم کرد. بستم و آخ زیرلبی پلک 

کرد؟! به نظرش من یه دخیی ی من چه فکری یمحاال درباره
خراب بودم؟! یه دخیی هرزه که معلوم نبود کجا بند رو آب 
داده بود و چطوری اون خال لعنبی نقل دهن مهرداد شده 

 دونست؟! گ خیی داشت؟! بود؟! گ یم

 

تو حموم و از تو آینه خودم رو چک   وقبی با ترس و وحشت
 کرده بودم و دیدن اون خال... 

خواست زار شد و دلم یماز شدت گریه دیگه چشام باز نیم
 بزنم و کل حس بدم رو استفراغ کنم. 
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دسبی به ش و روت بکش، باید برگردیم تو  پاشو یه-
 !  مهموین

 

؟!   چی

و که عاض همه چی ر   تونستم. حاال نه... خدایا من نیم
تونستم به راحبی کنارش قدم بزنم درحایل  دونست، نیمیم

 گذشت. دونستم تو مغزش چی یمکه نیم

 

ن دست گرفت و از روی تخت کنار رفت. ساق  شش رو بی 
پاهام برهنه بود و من سیع کردم پاهام رو آویزون کنم تا 
بلندای لباس توان پنهون کردن تنم رو از عاض داشته 

 باشه! 

 

م یمکشخجالت یم سوخت. یدم و پوست تنم از شدت شر
 چرا گفته بودم؟! 

کرد؟! گلوم درد گفتم، عاض بهم دست درازی یماگه نیم
کشیدم. انگار از یه شوک کرد و هنوز هم سخت نفس یمیم
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سوخت و تی  شدید برگشته بودم که قلبم اونجوری یم
 کشید. یم

 

 بشم. تونم باهاش روبرو نه... من نیم عاض؟! توروخدا -
... اصال وسِط... وسط خیابون ولم کن ویل...   منو بیی

 

ستمال بردار و صورتت رو درست کن، فکر کنم بتونم یه د-
ایی برات پیدا کنم! 

ن  چی 

 

زبونم به سقف دهنم چسبید. لحنم زار شد و با بغض نگاش  
کردم ویل پشت به من چندباری نفس تازه کرد و موهای 

 نمدارش رو عقب زد. 

 

 خوای؟! یگم انجام بده، مگه کمک نیمهرکاری م-
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خواستم ویل واقعا قصد کمک داشت؟! واقعا باورم کرده یم
بود که من اهل خیانت کردن نبودم و هنوز وسط آتیش 

 سوختم؟! یم

 

دونستم صورتم بعد از اون سمتم چرخید و بهم زل زد. نیم
حجم گریه چه شکیل شده بود ویل لبش کج شد و با یه 

 ند رو گرفت و جلو اومد. طرچ از لبخ

 

 ایش جدید احتیاج داری! فکر کنم به لوازم آر -

 

شد. تور لباسم رو مشت  م حرارت بلند یماز وسط سینه
م لب گزیدم. منظورش چی بود؟!   کردم و با شر

 

ِ همیشه گریون چهرهب-
ش رو اید ضِد اشک باشن تا یه دخیی

 اینجوری تحویل نده! 
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 رسیدم؟! ر یمانقدر داغون به نظ

ی چسبیده به دست روی صورتم کشیدم و با تردید به آینه
دیوار نگاه کردم، تقریبا تاریک بود ویل تونستم افتضاچ که 

 تو صورتم بود ببینم. 

بزاق دهنم رو به سخبی فرو دادم که عاض خندید. چطور 
ایط بخنده؟! یم  تونست تو این شر

 

ِ  جلو اومد و با کشیدن بازوم به سمت هم
ن آراییسر ون می 

 باز کرد.  ی اتاق، ییک از کشوها رو گوشه
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داقل اینجا یه چندتا وسیله پیدا میشه تا خودت رو ح-
... رژلبت پخش شده و زیر چشمات...   درست کبن

 

ون کشید و زیر چشمام گذاشت  خودش یه برگ دستمال بی 
 
ی

د و باز اون فرورفتیک ن و تو صورتش زوم شدم. از عرق برق می 
اش به شدت رخ نشون داد چون با اخم غلیِظ روی گونه

د.  ن ن ابروش، داشت یک طرفه لبخند می   بی 

 

 ببخشید.. -

 

؟! -  بابت چی

 

ای جنا- زده به نظر میام و مجبوری ینکه همیشه مثل دخیی
! من  و این شکیل تحمل کبن
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ی دایره شکیل ریخت و یه وسیله از کشو درآورد و روی پنبه
 خودش زیر چشمام کشید. 

 

 تم-
ی

گ ن کردن اون تی  ه خودت ی  ها با من ویل لبات... بهیی
، کمیی از پنج دقیقه وقت داریم وگرنه  دست به کار بیسر

 غیبتمون رو نمیشه جمع و جور کرد. 

 

ِ خط چشم رو پاک  
ی

گ تکون نخوردم و با مالیمت خاض، تی 
 کرد. از دیدن سیایه اون پنبه، لب گزیدم. 

 

؟! - ن  الی 

 

کرد، خییل خوشکل تر از چه خوشکل اسمم رو صدا یم
 کرد. غنچه... مهردادی که غنچه صدام یم

 من پر پر شده بودم. 
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ترین شکل ممکن لگدمالم کرده خود لعنتیش به وحشیانه
بود. ناخواسته یه قطره اشک از چشمام فرو چکید و عاض 

 خودش رو جلو کشید. 

 

 ال تبیک! -

 

 چرا تو اوج احساسات و خشم و حرص و عصبانیت همیشه
آورد؟! پرسشگر یه کلمات و جمالت عریی به زبون یم

براندازش کردم که باز لبخند زد. از همون لبخندهایی که 
 گونه

ی
د. فرورفتیک ن  ه تارییِک مخوف! یش رو جار می 

 

 یعبن گریه نکن. -

 

م لرزید. مامانم باورم نکرده بود، یه لبخند تلخ زدم و چونه
 یم... بابام من رو از خودش رونده بود و دای

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

د و جلوی همه  ن  که همیشه با افتخار تو چشام زل می 
هموین

کرد... هیچکس منو نخواست و حاال کنار از من تعریف یم
 این مرد... 

 چه حیس داشتم؟! 

 

... من قبی تو سالن بودیم، یه جملهو - ی عریی گفبی
 !  نتونستم بفهمم چی گفبی

 

وندستمال رو روی عسیل انداخت و یه پنبه   ی دیگه بی 
 آغشته کرد. پنبهکشید و با ماده

ی
ی خنک رو ی سفید رنیک

 روی لبم گذاشت و من از دستش گرفتم. 

 

م رو پاک کردم و نگاهش رو از خودم رژلب پخش شده
های درشت عرق هام به چشمام سوق داد. هنوز دونهلب

 دیدم. رو از ش و صورتش یم

 

ن مهیم نبود، این رژلب رو بگی  و با همه- رتت روی ی مهاچی 
 لبات بکش... 
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از دستش گرفتم که یک گام فاصله گرفت. باز من رو تو 
گفت؟! چرا وقبی ازش  بهت نگه داشت. چرا معنیش رو نیم

 کمک خواستم مدام تکرار کرده بود"چرا من؟!"

 این تجربه رو داشت؟! 

 

نم، - ن  یمهمی 
ی

سم؟! کنم فقط... یهرکاری بیک  ... یه سوال بیی

 

فرو برد و نگام کرد اما ش تکون داد  یه دستش رو تو جیبش
ون کشیدم. یه و من رژلب رو از محفظه ی سیاه رنگش بی 
 رژلب شخ و کبود بود. 

 

؟! تو... منو باور یم-  کبن

 

 وقت نداریم زود باش! -
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ی کفشم چرخیدم و روبروی آینه ناامید روی پاشنه
ایستادم. یه چشمم به تصویر خودم بود و یه چشمم به 

 ِی عاض... قرار یی 

 

شد تا این اندازه تشویش تو صورتش و حرکاتش چی باعث یم
ن موضوع موج بزنه؟! انگار یه تجربه ی مشابه داشت و همی 

 ترسوند. من رو یم

 

قرار میکرد، شدم و اینکه عاض رو یی ابدا دلگرم نیم
 وحشتناک بود! 

رژلب رو با همون مهاریی که خواسته بود روی لبام کشیدم 
مالیدم و متوجه کردم. داشتم لبام رو به هم یم  و مرتبش

گیش نبودم. چشم از تصویرم تو آینه برنیم  داشت. خی 

 

سیع کردم خودم رو گم نکنم، یه کم کرم زیر چشام کشیدم 
 و با پخش کردنش سمت عاض چرخیدم. 
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میشه برگردیم خونه؟! من... من احساس عاض؟! ن-
 کنم... یم

 

، من اینجا کار - ن تونم برم تو هم تا وقبی من دارم و نیمنه الی 
! هستم یم  موین

 

ن یم- م تو ماشی   شینم تا... خب... می 
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 باز به میون حرفم پرید و کتش رو از روی تخت برداشت. 

 

 بیا... -

 

کت رو پوشید و با یه حرکت دست مرتبش کرد. شیک و 
ی نبود و تو کمیی از چند برازنده، حاال از یی  ثانیه  قراریش خیی

خودش رو پیدا کرده بود. چندباری لبهام رو کش آوردم تا  
 کسالت و گریه رو از خودم دور کنم. 

 

ن گذاشتم و سمتش رفتم. آه عمیقی کشید رژلب رو لبه ی می 
و دستش رو جوری جلوم گرفت که بهم بفهمونه باید دستم 

 رو دورش حلقه کنم. 

 

د انجام استه بو زبوین ازم خو لب گزیدم و کاری که با زبون یی 
 دادم. دستم رو دور دستش حلقه کردم که دستم رو گرفت. 
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 بلش ضعف نشون ندی! امیدوارم بتوین در مقا-

 

ای به در متوجه منظورش نشدم، لب باز کردم ویل تقه
خورد و حرف تو دهنم ماسید. عاض خودش در رو باز کرد 
ن انداختم چون پالتو تنم نبود  و  و با دیدن هاتف، ش پایی 

 م درست مقابل دیدش بود. ی برهنهباالتنه

 

 سیدی؟! يجب أن نذهب! -

 

 "آقا؟! باید بریم!"

 

شون تونستم بفهمم که عریی گفته بود ویل از میمیک چهره
چی بینشون ردوبدل شد ویل عاض که یه گام برداشت 

 نالیدم: 

 

 پالتوم! -
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زی نداری، تو این جمعیت هرچقدر سیع کبن مثل بهش نیا-
های بایسر به نفعته، مردای اینجا دنبال تنوع و تفاوت بقیه

! مثل بقیه باش.  ن  فردِی یه دخیی هسیی

 

 ترس به دلم افتاد و کوبش قلبم یه جور هشدار بود! 

لب گزیدم و هاتف با نیم نگایه به من رفت. دنبال عاض 
ن راه با خونرسدی دونم از  ای که نیمهمراهیش کردم و بی 

 ت: کجا پیدا کرده بود گف

 

ه-  ی موهات رو مرتب کن. گی 

 

 
ی

اش رو درست کردم و دست بلند کردم و یکم از شل شدگ
 وارد جمعیت شدم. 

 

دست خودم نبود که با چشم کل جمعیت رو شکافتم و به 
ها  ن رقص و وسط پرس و دخیی ثانیه نرسیده، مهرداد رو حی 
ی در گوش عاض زمزمه کرد و شی  ن شکار کردم. هاتف چی 

 تکون داد، دیدم.  که به تایید 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 با یی پوست تنم مدام شعله یم
حیایی کشید. اینکه اون دخیی

کشید، حالم رو به هم دستش رو روی کل تن مهرداد یم
د.  ن  می 

 

کرد و انگار این مرد همون آدیم نبود  خییل ریلکس برخورد یم
ی که یم گفت تو تمام عمرش دستش به تن هیچ دخیی

 نخورده و من براش اولینم! 

ه زد.  بغض  تو گلوم چنیی

 

هنوز دست عاض روی قندیل انگشتام بود و توان چشم 
ن از مهرداد رو نداشتم. مهردادی که با یه مهارت  برداشیی

ی که با لذت خودش خاص با ریتم آهنگ یم رقصید و دخیی
 مالید. رو به مهرداد یم

 

با نفرت و انزجار رو گرفتم وجلوی عق زدنم رو گرفتم. 
 متوجه بشه که چقدر دیدن این صحنه خواستم عاضنیم

 برام سخت بود. 
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 کیوان منتظر شماست! -

 

اسم کیوان رو شنیدم و سیع کردم دیگه به مهرداد نگاه کنم. 
ی پیست عاض من رو دنبال خودش کشید و از گوشه

رقص رد شدیم. تمام تالشم رو کردم و به مهرداد نگاه نکردم 
ند و م دور نیم مو کاریش از پیش چشمویل تصویر کثافت

 تونستم با جزئیات تصورش کنم. یم

 

کیوان روی مبل لش کرده بود و دو طرفش دو تا دخیی 
ی لخت کیوان نشسته بود و دست یکیش روی سینه

هاش رو باز کرده بود تا هوای گرم سالِن چرخید. دکمهیم
ن دمای بدنش کمک کنه.   بزرگ کمیی به باال رفیی

 

دم؟! انگار دیگه پوست تنم زیر من چرا اینقدر ریلکس بو 
ن و هرزه سوخت. داشتم به ی اون همه مرد نیمنگاه هی 

 کردن عادت یم
ی

کردم؟! یا اونقدر درد داشتم  اینجوری زندگ
 که ِش شده بودم؟! 
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کیوان با دیدن من و عاض جامش رو باال آورد و عاض ش 
 تکون داد. 

 تموم ین جنگ رواین اخورد و کاش زودتر حالم به هم یم
 شد. یم

 

ن زیبا داری... نوش، برقص، لذت بیی عاض... یه همب- نشی 
 اگر من بودم... 
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ن حرفش پرید و با همون اخیم که همیشه  عاض با تحکم بی 
ِ چهره

 ی جذابش بود گفت: چاشبن

 

، هیچکس در جایگاه من نیست کیوان. ح- اال که نیسبی
ی!   خودت باش و سیع کن لذت بیی

 

ها با بوسهکیوان  ی کوتایه روی  خندید و ییک از دخیی
 ی کیوان از جا بلند شد. گونه

 

با یک مرد کت و شلوار پوش به سمت پیست رقص رفت 
و کیوان دخیی سمت چپش رو کنار زد و روبروی ما ایستاد. 

ن مقابلش پر بود از انواع بطری ها های الکیل با رنگروی می 
ن های مختلف و میوهو طرح   شده... های تزیی 

 

هاتف سمت مخالف عاض ایستاده بود. نگاه کیوان روی 
 م چرخید و من تکون نخوردم. ی برهنهباالتنه
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خواستم اعتماد کنم و کاری که عاض گفته بود حداقل یم
 دونست! دونستم ویل حتما عاض یمرو انجام بدم. من نیم

 

 خواست کمکم کنه، اگر چه جوایی بهم نداده بود ویل... یم

 

اقعا زیباست عاض! یه تندیس یی نقص. مطمئنم و -
ن اندام  ه چنی  ن  مگه نه! از یه خدمتکاِر ریزه می 

میدوین
 شاهکاری بعیده! 

 

 شناختم. صدای مهرداد رو از هزارفرسخ دورتر یم

 

؟-  ! کیوان؟! دوست عزیزم... چه خیی

 

 پشت شم بود اما شوق و ذوق و هیجانش رو حس کردم. 

ی خفیف و رو رفته از چال گونههای فلبخندش، گونه
 موهای بوِر ته ریش بلندش... 
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حال انزجار گرفتم و کیوان با هیجان سمت صدا چرخید. 
زانوم لرزید و تا افتادن رایه نداشتم ویل عاض هنوز دستم 

 تر کرد. ی دستش رو تنگرو گرفته بود و حلقه

ن یک کار کوچیک باعث شد ش پا   نزد اما همی 
هیچ حرقن

یِس طوالین مدت کیوان و بمون ن نشم. احوالیی م و نقش زمی 
 مهرداد رو شنیدم و با خودم فکر کردم که این دونفر... 

 

شناختند؟! مهرداد که اهل مهموین و چطور همدیگه رو یم
وب و سیگار نبود. بود و مِن احمق نیم دونستم؟! خامم  مرسر

 کرده بود. 

 

دم رو کردم و خو کاش به حرف بابا و مامانم گوش یم
انداختم. حاال اینجوری تو منجالب کثافت مهرداد نیم

 مردم. کردم و اینجوری هرثانیه نیمداشتم زندگیم رو یم

 

ین کیوان؟! گاز  - ن معموال کم پیش بیاد زین جذبت    حرف می 
 کنه! 
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 آخ خدایا... 

ن انداختم و مهرداد از سمت خودم تا جلوم اومد.   ش پایی 

کرد و حس  یخ زده اصابت یمدمای باالی تن عاض به مِن 
 داشتم. انگار هرلحظه یم

ی
َرک بخورم از ترکیدگ

َ
خواستم ت

 این تضاد دما... 

 

ییل دیروقته، من باید برگردم خونه. میدوین که فردا خییل  خ-
 کار دارم. 

 

صدای مهرداد رو به محض تموم شدن حرف عاض 
 شنیدم: 

 

اینجاست  یه؟! کدوم یک از خدمتکارهای اون خانوم زیبا ک-
 که من ندیدم؟! 
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تنم به رعشه افتاد وقبی دست کیوان به من اشاره کرد و من 
های کشیده و ناخواسته ش بلند کردم و نگاهم تو چشم

ه موند.   جذابش خی 

 

تونستم به جرات این رو مهرداد واقعا خوش قیافه بود و یم
 پوش، خوش استایل، زیبا و البته جذاب... ثابت کنم. خوش

 نامرد به تمام معنا بود!  ویل یه

 

برخورد نگاهمون به همدیگه بذر شک و تردید رو تو دلش  
 کاشت. 

اول شک کرد من باشم ویل همون ثانیه من رو شناخت. 
ابروهاش رو در هم کشید و تا خواست دهن باز کنه، کیوان 

 دست به معرقن کردن برداشت. 

 

و  شیخ نجیِب... پرس اّسامه. تعریفش ر ایشون هم عاض-
 زیاد کرده بودم، این خانوم هم پارتین امشِب عاِض. 
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زمان ایستاد. نگاه مهرداد ثابت موند. روی من... روی 
 عاض... 

 هیچ حرکبی نکرد و حبی پلک نزد! 

 

دم اما عاض یک قدم جلو رفت و من ش  ن من هم پلک نمی 
ی دستش آزاد شد و حاال تا حدودی جا ایستادم. حلقه

 شد. چون هیکل عاض مانع یم دیدممهرداد رو نیم

 

 م و شما؟! خوشبختم، من عاض شیخ نجیب-

 

دونست ویل اینکه چرا از خودش به حتم عاض یم
دونستم. مهرداد خودش رو گم کرد و رنگ از پرسید، نیمیم

شد و کردم با دیدن من متعجب یمرخش پرید. خیال یم
وری نشد. داشت ویل اینطدست به داد و هوار بریم

 خالف تصورم هیچ واکنیسر نشون نداد جز اینکه گفت: بر 

 

 منم مهردادم، مهرداِد.... -
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ن فامیلیش مکث کرد. کیوان اون رو کامل معرقن   برای گفیی
 کرد. 

 

هرداد، پرِس رسول بخشایش! تک پرسه و تاجر فرش و م-
ه کامل و جامع بگم، تو کار  تابلوفرشه... البته بهیی

 جات! عتیقه
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دونستم شنیدم. نیموان شغلیش رو االن یمداشتم عن
کرد. م یمشغلش تا این اندازه وسیع بود. بغضم داشت خفه

 مهرداد دیگه نگام نکرد اما عاض گفت: 

 

 مونه! تو خاطرم یم-

 

من مشت لرزون عاض رو دیدم و ترسیدم که نکنه توان  
ل کردن خودش رو نداشته باشه!   کنیی

ایه به من انداخت و من برای مهرداد ش تکون داد و نیم نگ
نیفتادن از خدا کمک خواستم، نباید ضعف و ناتوانیم رو 

 دید. یم

 

ی که تو چشم ن هاش چرخید، حال نگاهش و اون اون چی 
اخم غلیظ بهم نشون داد که من رو صددرصد شناخته بود 

 دونم چرا سکوت کرد. و نیم

 

ن گ اومده... آ-  قای فراز! عاض؟! ببی 
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ن گفت و من چشم از هر دو مرد مقابلم این رو کیوا
برنداشتم. انگار یه میدون جنگ بود، پارتین مهرداد با همون 
لباس به شدت باز و با همون لوندِی کثیفش، از دور اومد 
و دست دور گردن مهرداد انداخت و من رو گرفتم. صدای 

ن موزیک تشخیص دادم.   عاض رو از بی 

 

یس یم-  توین بری! کنم، تو یمبعدا احوالیی

 

" گفت و سمت عاض اومد. من با کیوان "یی  خیال بابایی
ای نزدیک به نیم میی از عاض نگاهم قفل بوسه بازِی فاصله

ش شد.   مهرداد و دوست دخیی

م گذاشتم و برای حال نفرت گرفتم و دستم رو روی معده
 باال نیاوردن چند بار نفس گرفتم. 

 د: عاض بهم نزدیک شد و کنار گوشم پچ ز 

 

س، من - از جات تکون نخور، هاتف اینجاست. از هیجی نیی
 گردم. بریم
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 نه... 

 خدایا نه... 

ن کتش نرسید ویل صداش کردم.   دستم به آستی 

 

 عاض؟! -

 

ایستاد و تو چشمام زل زد، همه ی اطمینان وجودش رو تو 
چشماش ریخت و من آروم نگرفتم. دربرابر مهرداد آرامش 

تر کنار گوشم پچ شد و اینبار مالیمنداشتم. باز بهم نزدیک 
 زد: 

 

تونم همینجا دخلش رو دونم چطوری یمگه بمونم، نیما -
یم. هاتف  ! فقط دو دقیقه تحمل کن بعدش می  ن نیارم الی 
اینجاست، نمیذاره بهت آسیبی برسه. به خاطر من تحمل  

 کن. 
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ترسیده نگاش کردم و با پلگ که باز و بسته کرد باز بهم قوت 
  عاض... تر بودم. به خاطرِ د، حاال آرومقلب دا

 کیوان به محض دور شدن عاض رو به من طعنه زد: 

 

ی و به جای ف-  ارتقاء درجه بگی 
ن زودی بتوین کر کنم به همی 

! خوب  خدمتکار، بتوین سوگویل عاض شیخ نجیب بیسر
 ای رو تور کردی دلربا! تیکه

 

اخم   کیوان رو به خشم عاض، لبخند حرصیش رو بلعید و 
 کرد. 

 

 بریم! -

 

ن عاض،  رفت و من موندم و هاتقن که به محض رفیی
خودش رو کنارم رسوند. با همون لباس عریی و همون 

هدایره  ای که روی شال شش بسته بود. ی تی 
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؟! -  نوشیدین

 

صدای هاتف رو شنیدم ویل نگاهم قفل مهرداد شد و دیدم  
اهش رو از که رد رژلب شخ اون دخیی رو پاک کرد. مسی  نگ

ن عاض گرفت و چند گام فاصله ی بینمون رو تموم کرد رفیی
 و مقابلم ایستاد. 

شنیدم و هنوز از گوشه و کنار صدای جیغ و کف و هورا یم
هنوز موزیک به قوت خودش باقی بود اما این قسمت 

تونستم به راحبی تر بود و نور مناسبی داشت. یمخلوت
 مهرداد و اوج خشمش رو ببینم. 

 

؟! رس به دلم افتاد، اگه رسوایی به بار یمت  آورد چی

 

 خدمتکار؟! خدمتکاِر یه عرب؟! -
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 پوزخند زد. 

دست و پاهام به لرزه افتاد و دلم رو به حضور هاتف خوش  
ی نگه ویل من به کردم. خدا خدا یم ن  نزنه چی 

کردم حرقن
 این آدم امیدی نداشتم. 

 

 بهیی لوندی بلده! یل دوست دخیی نو مبارک، از من خی-

 

 نگاه کرد که با یی 
خیایل نوشیدین با همون پوزخند به دخیی

 داد. تم آهنگ کمر ظریفش رو تکون یمخورد و با رییم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

دونستم میشه تو رو به عنوان خدمتکار داشت، ن اگه یمم-
زدم و همون روزای اول با چوب حراج به زندگیم نیم
ین رقم پیشنهادی یم ل بدنت رو بخرم! مثتونستم کل بیشیی

 نقیص! همیشه تک و یی 

 

ها رو جلوی عاض نزده بود؟! چرا حاال که چرا این حرف
د؟! این لفظ خدمتکار نه ویل  ن تنها بودم داشت زخم می 

دید که روی تن و اینکه من رو تا این اندازه کم و حقی  یم
د.  ن  بدنم قیمت بذاره حالم رو به هم می 

 

انگار باید دست و پای اون   خوشحال بودم که زنش نشدم و 
بوسیدم و تا آخر عمر کیس که باعث این جدایی شده بود یم

 کردم! دعاش یم

 درد بدی تو قلبم نشست. 

 

نو مکردی دوباره دیدی رنگت پرید، فکر نیم منو که-
؟!   ببیبن
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ن آورد. دست الی موهاش کشید و تا روی چونه ش پایی 
اگه مهرداد قصد  وری کهتر شد و هاتف جلو اومد. جنزدیک

 . تونست مانعش بشهانجام حرکت ناشایسبی داشت، یم

 

؟! فهمه اگه بگم چه هرزهیراین بلده؟! یما- ای هسبی
 یی هسبی که... فهمه اگه بگم چه زن خرایم

 

ام به عرق ش رو تموم نکرد و من دست مشت شدهجمله
 نشست. 

هام رو خایل دادم؟! چرا عقدهچرا جوابش رو نیم
 دم؟! کر نیم

 

تت یمبینم مامانت کو؟! بابای یی ب- ش لخت غی  دونه دخیی
نه؟! عالوه بر  ن و نیمه برهنه تو بغل یه مرد عرب چرخ می 

؟! تخت گر خدمتکاری دیگه براش چیکار یم ؟! کبن  م کنیسر

 

ی قدرتم تو صورتش کوبیدم و دستم رو باال بردم و با همه
بهم نگاه ای حبی ش نچرخوند تا صورتش برگشت. تا ثانیه
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کنه، تکوین به فکش داد و بهم زل زد. با همون پوزخند 
وزمندانه...   پی 

دید یا نه ویل برام مهم دونستم کیس این صحنه رو یمنیم
 نبود! 

 

زن کوچولو... بزن ویل من خیی دارم به خاطر حفظ ب-
آبروشون پرتت کردن تو کوچه... همون کاری که من کردم 

و خوب بلدی که ه، تو کارتی خراب ویل نه... خوبهرزه
االن کناِر خدای ثروت ایستادی و با اون لباس و اون آرایش 
و مدل موی زیبا داری آب دهن کل مردای این مهموین رو 

 ندازی! راه یم

 

دوباره دست باال بردم و اینبار مچ دستم رو گرفت. هاتف 
باالخره به خودش تکوین داد و با ترسر اسم مهرداد رو صدا  

 کرد. 

 ه عریی گفت: ب

 

 ارجع وال تلمسه-
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 "برگرد و بهش دست نزن!"

 

دونم مهرداد متوجه شد یا نه ویل با یه پوزخند و درکمال نیم
 تعجب جواب هاتف رو با همون عریی داد. 

 

 قة یلی به.  مجرد محادثة خاصة! اهدأ ... ال عال -

 "آروم... کاری باهاش ندارم. فقط یه صحبت خصوصیه!"

 

ههاتف از عصبانی ن مشت ت رنگش تی  تر شده بود. دستم بی 
لرزید و شدم بود. با وجود آتییسر که توش مهرداد یم

 سوختم اما خییل شدم بود. یم

 

! برو عقب مهر -  داد، به خانم دست نزن وگرنه با من طرقن

 

مهرداد دندون قروچه کرد و با همون دست دردناک، من رو 
 سمت خودش کشید و کنار گوشم پچ زد: 
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کنم، تا وقبی کنار این مرد بایسر نونت یه نصیحت یم بهت-
دوین که برای یه مرد عرب باید از کجا و از چی تو روغنه، یم

ی خودت  کنم به ارتقاء درجهمایه بذاری؟! بهت توصیه یم
ی یم کردی و کمک کن. همونطور که شبا زیر گوشم دلیی

گاتغنچه غنچه از دهنم نیم براش و لمس کنم، افتاد تا گلیی
 ! ن باش آواره ی کوچه خیابون نمییسر  مایه بذار... مطمی 
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ن   ن قصد رفیی آمی  ولم کرد و عقب ایستاد. با یه پوزخند تحقی 
کرد ویل نتونستم اجازه بدم بعد از کوبیدن من اینجوری 

وزی اینجارو ترک کنه! بره،   محال بود اجازه بدم با پی 

 صدام رو باال بردم: 

 

ن یک هفته بزرگ شدم. قوی مهرداد؟! من.. - دم، ش. تو همی 
تو عمرم سخبی نکشیده بودم ویل با اون اتفاقات و با اون 
ی و   ن ایی که پیش اومد، فهمیدم دنیا همون دنیای فانیی

ن چی 
 کوچیک من نیست. 

 ی جهنم بودی ویل حاال... تو دروازده

ی یه مرد عرب رو به خانوم خونه خدمتکار شدن تو خونه
ِ تو بو 

ی
 دن ترجیح میدم. خوشحالم که زنت نشدم. و زندگ

ن باش  خوشحالم که روی کثیفت رو نشونم دادی و مطمی 
روزی که بفهیم چه اشتبایه مرتکب شدی، حبی تو 

 صورتت تف نمیندازم تو لیاقتش رو نداری! 

 

میدونستم شاید حرفام اونقدر احمقانه بود که براش مهم 
 نباشه، احمقانه بود ویل من گفته بودم. 
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 ف کنارم ایستاد و "خانم" گفتنش رو شنیدم. هات

 

مهرداد با غیض ش تکون داد و برای درآوردن حرص من، 
دست دور کمر همون دخیی حلقه کرد و با ولع و حرص 

ی عمیقی بهش زد و دستش رو روی گودی کمرش  بوسه
 گذاشت. 

ی باریدن ندادم. عاض رو که رو گرفتم و به اشکام اجازه
 گفتم: دیدم رو به هاتف  

 

 میشه بریم؟! -

 

شی به تایید تکون داد. از خودم دلگی  بودم، من نتونسته 
 بودم قوی باشم. 

ی بچگانه هام رو خایل کنم. چندتا کلمهنتونسته بودم عقده
 نمیتونست دردم رو ساکت کنه، نیم تونست آرومم کنه... 

 رو به رخش کشیده بودم.  شدم اما حقیقتمن آروم نیم
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 ای
ی

ن دیدار رو نداشتم و نتونسته بودم جواب من آمادگ
دندون شکبن بهش بدم. با هاتف دور شدم و از کنار عاض 

 رد شدم. 

اسمم رو از دهنش شنیدم ویل صیی نکردم. دیگه 
تونستم و داشتم تونستم این مکان رو تحمل کنم. نیمنیم

 شدم. خفه یم

 

بارم از قبال از وسط جمعیت رد شدم و درحایل که کوله
ن سن تر شده بود؛ خودم رو تو محوطه پرت کردم. از گی 

ن رفتم و با وجود اون پاشنه ی بلند سمت راست پله ها پایی 
بدون سکندری خوردن به راه افتادم. باد شد لرز به تنم 

 انداخت اما از درون داغ داغ بودم. 

 

ن پیدا کردم و بغضم با صدا ترکید. بلند  خودم رو کنار ماشی 
  به گریه افتادم. 
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ترین  تواند ببیند، حبی نزدیک"درون من را هیچ کس نیم
 کسانم! 

 توانند بکنند؟! تازه؛ مگر چه یم

 در نهایت: احساس "همدردی"

 تنها احساس آن! نه خود "هم درد" بودن! 

 

 محمود دولت آبادي"

 

 فهمید! حاال هیچکس حالم رو نیم

 هیچکس... 
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 "عاض"

 

 

 

ن که با عجله از س ون زد کل وجودم از خشم و الی  الن بی 
 نفرت پر شد. مهرداد... 

های بلند به سمت در وجدان! با گاملعنت به این نامرد یی 
خروچی راه افتادم ویل هاتف صدام کرد. ایستادم و با همون 

لش رو از دست یم دادم؛ به هاتف خشیم که داشتم کنیی
ن دستش بود و انگار از یه خ دمتکار  نگاه کردم. پالتوی الی 

 گرفته بود. 

 

 پالتوی خانم! -
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دم  ن مشتم فرسر ، کتفش رو بی  ن از دستش گرفتم و قبل از رفیی
 و لبم رو به گوشش چسبوندم. 

 

 جب! مهرداد رو تعقیب کن، وجب به و -

 

ی مضحک از در سالن خارج دیگه صیی نکردم و با یه دلهره
 شدم. 

ن گشتم و پیدا نکردم ویل با توجه ب ه با چشم به دنبال الی 
حدسم، به سمت پارکینگ پیش رفتم و از کنار استخر رد 
ن سنگفرش شده رو یط کردم و باالخره دیدمش.  شدم. زمی 

ن تکیه داده بود و صدای هق هق های ظریفش رو به ماشی 
 شنیدم. یم

 

ن چسبید و با خودم   اول خواستم جلو برم ویل پاهام به زمی 
 نیاز به تنهایی داشت و چند دقی

ای زار قهگفتم اون دخیی
 زدن... 
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 زدم. خلوتش رو به هم نیم

ن و هرزه ی مهرداد به فکم رو به هم ساییدم و از نگاه هی 
 ستوه اومدم. زیرلبی غریدم: 

 

 کشمت حرومزاده! کشمت الشخور، یمیم-

 

کشیدم تا شدم و تو فکرم هزار جور نقشه یمآروم نیم
ن بدم. من داشتم یم ن اخشمم رو تسکی  ز سوختم. وقبی الی 

 و لرز صداش بیچاره
ی

م کرده مهرداد گفته بود، اون گرفتیک
 بود و من چجور مردی بودم؟! 

 

ت نداشتم؟! مگه من تو تمام عمرم از ش  مگه ادعای غی 
 یی 

ن یی نسوخته بودم؟! مگه از ایران و ایراین همی  غی 
ار نبودم؟! پس چرا داشتم وسط یی  ن یی دست جماعت بی  غی 

دم و دل لعنتیم ب ن ی ایراین و دخیی زادهرای خاکو پا می 
 سوخت. ی به شدت مذهبی یمی یه خانوادهدردونه
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ون و هیچ ابایی نداشتم که کیس این یم لرزیدم از درون و بی 
 رو ببینه! 

ی
 آشفتیک

ای  مهرداِد کثافت تِن زن من رو دیده بود و آخ از اون لحظه
ن رو چشم در چشم هم دیدم.   که مهرداد و الی 

 

د و من خییل خودخوری  شه به ریشهانگار ییک تی ن ی من می 
م. از خودم حالم  کرده بودم تا همونجا جون کثیفش رو نگی 

 خورد. به هم یم

 

ن هنوز گریه یم چرخید کرد و دسبی که روی گردنش یمالی 
 نشون میداد که توان درست نفس کشیدن نداشت. 

 

ترسیدم! دست خودم نبود که مدام تو شم تکرار من یم
 تاری    خ تکرار میشه" شد"یم

 

اونقدر این جمله کوبنده بود که قید خودم و غرورم زدم و 
ن متوجه  به حریم شخصیش تجاوز کردم. نزدیک به ماشی 
حضورم شد و با ترس و دلهره دست روی صورتش گذاشت 
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و تند و تند اشکاش رو پاک کرد. تا بهش برسم به 
 ترین شکل ممکن پچ زد: مظلومانه

 

 م گریه آرایشم رو خراب کرد! ببخشید که باز -

 

وجودم رو در هم کوبید و متوجه اون طوفاین که وسط 
 م شکل گرفت، نشد. سینه

 

ی رو تو وجودم زنده کرد که این لحن معصومانه ن ش چی 
 هرگز نداشتم. مثل یک تولد... 

 تولد حیس که هرگز نبود! 

 

جلو رفتم و تصویِر سییل خوردن مهرداد جلوی چشمام 
لرزید، اعتماد ترسید، یمکردم، یمسینش یمنقش بست. تح

 به نفس نداشت ویل برخورد دستش تو صورت مهرداد... 

 

ن تو ماش- ! هوا شده، بپوش و بشی  ن  ی 
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ن افتاد دیدم. جلو رفتم و برق قطره ی اشکش که روی زمی 
پالتو رو جلوش تکون دادم. با مکث ش بلند کرد و لبش رو  

 گاز گرفت. 

 

قاص دل ته؟! یه روزی میاد که خدا پشیمون میشه مگه ن-
ه مگه نه عاض؟! تو... تو خدا رو باور و ازش یممن گی 

 داری؟! 

 

 دونستم، خدا... نیم

ایط قرار  واقعا نیم  دونستم چون یه روزی یه نفر تو این شر
 وریش! سوختم از یادآگرفته بود، ییک که هنوز هم یم

 

ن رو ِش راه من قرار داده بود   تا به چی برسه؟!  همون خدا الی 

 

؟! هوا - ن  خوری! خییل شده، تو عرق کردی... شما یم الی 
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و بده، خدا ه درک، برام مهم نیست. تو روخدا جوابمب-
کنه؟! من... درحقت شنوه؟! بهم کمک یمو یمصدای من

 بخشه؟! و نیمبد کردم. به خاطر اینکارم من

 

ن میی نگاهم رو دو طرفم چرخ دادم. جز یه مرد که چندی
د و سوییچش رو تو هوا تکون یم ن داد، دورتر با تلفن حرف می 

هیچکس نبود. با خیال راحت جلو رفتم و پالتو رو روی 
 تنش انداختم. 
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ین انسابخشه! اوین که دربارهیم- ن ن نیست، ش حرف می 
! یم ن  بخشه الی 

 

ی هیچ تو چشام زل خیالش آسوده شد و از همون فاصله
 زد. 

 

دونم ممکنه بعد از .. میشه برگردم خونه؟! نیممیشه. -
 یا نه... ویل...  یت ر راه بدی حرفام، منو تو خونه

 

- ! ن ن الی   بشی 

 

ن که با ناامیدی  دم و خودم در رو باز کردم. الی  ریموت رو فرسر
ون  و درد روی صندیل نشست نفسم رو آه مانند بی 

 فرستادم. 
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ن رو دور زدم و پشت فرمون نشستم. صح بتم با فراز ماشی 
ِ پروژه ی جدید چندان دلچسب نبود و ذهنم به شدت درگی 

دونستم باید چطوری این کثافت رو جمع اسامه بود و نیم
 کردم. و جور یم

 

حاال درست تو بدترین موقیت زندگیم، به جای جمع و جور  
کردن اطالعات و تحقیقات حول محور پروژه، داشتم به 

 ردم. کآروم کردن این دخیی فکر یم

 

ن رو به حرکت انداختم. هاتف خودش  پوف کشیدم و ماشی 
گشت و احتماال به کاری که بهش محول شده بود، بریم

 یم
ی

 داد بگذرم. کرد. محال بود از مهر رسیدگ

 

بچه، تو قاموس من رد کردن همه ی بازی با آبروی یه دخیی
 خط قرمزها بود! 

د این رو بهش ثابت یم ن ، تو کردم و وقبی جلوم زانو می 
دم که حق نزدیک شدن و دست زدن به  ن صورتش جار می 
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ن به من تعلق نداشت و  ناموِس من رو نداشت. هرچند الی 
ن ظلیم درحقش بکنم. نیم  تونستم چنی 

 

! عدالبی رو درقبتونستم این یی فقط نیم ن  الش ببینم. همی 

دیگه اهمیبی نداشت که این وسط ظرافت و لطافتش با من 
 کرد. چیکار یم

 

 ... لعنبی 

 زیبا بود. خییل زیبا... 

یاد نگرفته بودم که با یه زن به جز مادرم، باید چه رفتاری 
دادم. بلد نبودم ویل حاال با تمام وجودم دلم نشون یم

م و بهش قوت قلب بدم ویل به یم خواست دستش رو بگی 
خودم نهیب زدم و دستم رو دور فرمون محکم کردم تا خطا 

 نره... 

 

 یی 
ن و زمان و هنوز جسم شد و اعاین دخیی تماد بود به زمی 

ن منجمد شده ش رو به خاطر داشتم که به خاطر پایی 
 کشیدن زیپ لباسش، چطور یخ زده بود. 
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مم یملمِس من آزارش یم شد که مجبورم کرده بود داد. شر
م با احساساتش...  اف بگی   به خاطر اینکه ازش اعیی

 

ن رو از عمارِت کیوان خارج کردم و  ی خلوت تو جاده ماشی 
م ادامه دادم. هنوز گریه یم کرد و واقعا تحمل دیدن به مسی 

 هاش رو نداشتم. اشک

 

ب ال-  مثل هست که میگهتو زبان عرب، یه ضن

َع ِفْیها! 
َ
َرهًٔ َوق

ْ
َر ُحف

َ
 َمْن َحف

 

هاش قلبم رو به سمتم چرخید و ستارهای درخشان چشم
 ! به کوبش انداخت. این چه حیس بود؟! چه حیس؟

 

؟! من... راستش... -  یعبن چی

 

مکث کرد و دست روی لب و بینیش گذاشت. از تصور 
م گرفت ویل جلوی ای خندهآبریزش بینیش برای ثانیه
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م رو گرفت و در داشبورد رو باز کردم. یه برگ دستمال خنده
 برداشت و من به جاده زل زدم. 

 ش رو تموم کرد. بیبن باال کشید و جمله

 

ی زبان عریی رو نداشتم، زبان انگلیسیم صلهزیاد دل و حو -
ن بد نیست ویل باالترین نمره  م بود. ترین نمرهی عربیم پایی 

 

ت کنه کاقن بود. لبم رو  ن که سیع داشت با من معاشر همی 
 با زبون تر کردم و از التهاب درونم به سوزش افتاد. 

 ...  لعنبی

نیم داد. خصوصا لب پایییم های لب آزارمهمیشه این ترک
 شد خونریزی کنه! و باعث یم

 

 دونستم بازِی شنوشت قراره اینجوری سوپرایزم کنه! نیم-

 

بچه من هم نیم ن و کنار یه دخیی دونستم که قرار بود تو ماشی 
ی یس ساِل زندگیم تابوشکبن کنم. لبخند زدن کناِر به اندازه
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یه دخیی ایراین از محاالت بود ویل به وقوع پیوسته بود. باید 
 کردم. ی عریی رو براش ترجمه یمیه جمله

 

ه! ل یمیعبن کیس که گودا- نه در همون فرو می 
َ
 ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن رو در محوطه ن کمربندش ماشی  ی عمارت پارک کردم و الی 
ن یم ن فی  کرد و بیش از سه تا برگ رو باز کرد. هنوز فی 

ن دستاش مچاله شده بود.   دستمال کاغذی مچاله شده بی 
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 م امشب باید زیر پل بخوابم! کردفکر یم-

 

 پلک روی هم گذاشتم و حرقن نزدم. 

ون زد و با دیدن ما  بهجت از در ورودی ساختمون بی 
ن بود و چه  لبخندش رو شکار کردم. احتماال به انتظار الی 

 ...  بهیی

 موند بهیی بود! تنها نیم

 

، من یکم کار دارم! - ن  برو پایی 

 

 ! ی تو اون مهموین ربط داره؟به جلسه-

 

متعجب به سمتش چرخیدم و با ابروهای درهم به دنبال 
 معنای سوالش گشتم. منظورش چی بود؟! 
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ن منظورم ای اینه که خب... ساعت دوازده و نیِم شب، م-
ون؟!  ی بی   برای کار می 

 

بهجت شالش رو دور تنش پیچید و به ما نگاه کرد. باز لبی 
 تر کردم. 

 

م، فقط ی- ون نمی  تا تلفن دارم. اگه  ه چند از عمارت بی 
! وقت زیاد تجسس کردنت تموم شد یم توین پیاده بیسر

... فردا به محض اینکه بیدار شدم باید  داری تا فکر کبن
 ی قهوه به گردن توئه! صحبت کنیم. میدوین که... وظیفه

 

ای به سمت بهجت حرف اضافهخجول پیاده شد و یی 
 رفت. اینکه به محض رسیدن به بهجت خودش رو در 
آغوشش انداخت باعث شد پوف بکشم. احتماال حاِل بد 

ن رو از چشم من یم ن از الی  دید و از تصور دفاع کردن الی 
 خودم پوزخند زدم. 
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ای بهم داد و من با تکون ش بهش از دور نیمچه اشاره
ه.  ن رو به داخل عمارت بیی  فهموندم که الی 

 

ون آورد م و مطیع داخل شد و در رو بست. موبایلم رو بی 
ی هاتف رو گرفتم. بیش از هفت بوق خورد تا شماره

 باالخره صداش رو شنیدم. 

 

ام یه جا منتظر شدم تا له آقا؟! من... هنوز تو مهموین ب-
 وقبی مهرداد از اینجا خارج بشه. 

 

 مکث کردم و با کیم فکر گفتم: 

 

ه نفر رو بذار جای خودت، باید بیست و چهارساعته ی-
 تحت نظر باشه! 

 

 جه شدم آقا حتما. من برمیگردم عمارت! متو -
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ن پیاده شدم. در رو بستم و ریموتش  هویم گفتم و از ماشی 
دم.   رو فرسر

دست به جیب گایم جلو رفتم و کنار حوض وسط ایستادم 
 و به تکون های ریز باد روی سطح آب نگاه کردم. 

 

 کنه؟! کیوان چیکار یم-

 

هاست،- ما به هم حض دیدن شمهرداد به م هنوز کنار دخیی
 شناخت! کنم از قبل شما رو یمریخت. فکر یم

 

ن عجیبی نبود. خانواده ی شیخ نجیب از چی 
های کویت بود و ما اگر چه در ایران رفت و ترینششناس

ی کارمون به حد کاقن در بازار کار آمد نداشتیم اما آوازه
 چرخید. یم

ِ عتیقه بود و مهردا د احتماال رسول بخشایش، یک قاچاقجی
 هم این رو یم دونست. 
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سول بخشایش هم تحقیق کن. باید بدونم ر درمورد -
 ست! چیکاره

 

 چشم! -

 

ن زودی شاغ مهرداد یم رفتم بهم مشکوک اگر به همی 
ن شد. من نیمیم ن من و الی  خواستم هیچکس به نسبت بی 

 شک کنه. 

ن در این خونه خییل زود جا  خصوصا که خدمتکار بودِن الی 
خواستم یه دروغ عدم اعتماد رو به همراه یمافتاده بود و ن

داشته باشه. پوف کشیدم و به سمت عمارت رفتم. خییل 
دونستم که امشب خواب از من متواری خسته بودم ویل یم

 بود! 

 خال... 

دونستم کار گ بود که به مهرداد آمار اون خال رو باید یم
 داده بود! 
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ن چطوری از وجود اون خال مطلع شده بود  ؟! از تصور الی 
تونست خودش رو چک کرده باشه، تنم اینکه چطوری یم

 ...  داغ شد و شم درد گرفت. لعنبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************* 
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با شنیدن صدای تلفن همراهم، تکوین به خودم دادم و الی 
پلکم رو باز کردم. کل شب رو روی این تخت کوفبی غلت 

 اون دنده شده بودم ویل خواب... زده بودم و از این دنده به 

 

 ای من رو از این واقعیت جدا نکرده بود. حبی برای ثانیه

موبایلم رو از روی عسیل کنار تخت برداشتم و دیدن پیش 
 . هام رو درهم کرد ی کویت و اون عددهای آشنا، اخمشماره

خواب به طور کامل از شم پرید و روی تخت نشستم و 
 پاهام رو آویزون کردم. 

 

 مرحبا کیف حالک عادل!  -

 "سالم خویی عادل؟!"

 

پوزخندش خط و خش داشت و معلوم بود که اون هم هنوز 
تو اتاقش بود. شاید هنوز دوش صبحگایه نگرفته بود و 
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د نشون یم ن داد که به حال خودش اینکه اول صبح زنگ می 
 برگشته بود. 

 به من و حایل که این رو به خاطرش یم
ی

 آورد که گند بزرگ
 زندگیم زده بود. 

 

؟! کار نیمه تمومت چیه که هنوز تموم س- الم، چرا برنگشبی
 نشده! هاتف گفت زود میای... بیا عاض! 

 

ی کوتاه آخرش کامال دستوری بود. دست الی موهام جمله
فرو بردم و دم عمیقی از هوا گرفتم. نبوِد اون قالیچه من رو 

ن یم  نداخت. به یاد الی 

 

یکار کردی، چبا جزییات یادته که اینجا  یادته... هنوز هم-
 عادل؟! 

 

ش رو مثل یه ی کالمم نوچی کرد و پوف کالفهبیخیاِل طعنه
 طوفان تو گویسر پخش کرد. 
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ی ایران کانالت عوض ی- ؟! چرا می  ادمه، خب که چی
؟!  ین ن  میشه؟! فاریس حرف می 

 

؟! خودت االن داری ُبلغاری حر - ین ن  ف می 

 

از روی تخت بلند شد چون سکوت کرد و متوجه شدم که 
جی  تختش رو شنیدم و بعد هم باز شدن دِر کمدش که  جی 

داشت تا خودش رو برای ش رو بریماحتماال داشت حوله
 دوش حاضن کنه! 

 

 ام حرف بزنیم! تو بردی، گ میای؟! میخو -

 

... ناسبواسه حرف زدن االن م-  تره، اون دخیی
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... ببینم - ن  نه، الی 
دردش شده؟!  کنه اون براتندخیی

خوام ببینمت! یا تو خوام برگردم ایران. یمعاض... من یم
 و دارم جدی میگم پس پشت گوش ننداز! بیا یا من میام. این

 

تصور برگشتنش و دوباره دیدنش دمای تنم رو باال برد. 
 محال بود از خی  اینکارش بگذرم. محال... 

 

جا هکاری... این دخیی رو از کیه توضیح به من بد-
 شنایس؟! یم

 

ین انگار االن کنارته، ببینم چیکارش  ی- ن ه جوری حرف می 
ش رو کم کبن یا نه؟!   کردی؟! تونسبی شر

 

دست خودم نبود که دستم مشت شد و مشتم رو به رونم  
 کوبیدم. اثر دستم روی رونم باقی موند و صدام باال رفت. 
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و زندگیش... شب عروسیش رو به کثافت  گند زدی ت-
 طوری باهاش آشنا شدی عادل؟! کشیدی، چ

 

و فصله داداش... جوش نزن ویل بدون من یی جهت اونم-
 نکشوندم تو اتاقم. دلیلم مهم بود! 

 

 مهم؟! 

د یا یه بهونه؟!  ن  از یه دلیل محکم حرف می 

 

 بخارای تنت؟!  دلیلت چی بود؟! خوابوندن-

 

 هویم گفت و تو عالم خلسه فرو رفت. 

 

ی گند درباره ض؟! باید باید بهت حساب پس بدم؟! عا-
ی من حرف بزنیم. من باید ببینمت اینجوری زدن تو برنامه

 خوام! تونم توضیج بدم. اون دخیی رو یمپشت تلفن نیم
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 عادل؟! چطوری باهاش آشنا شدی؟! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوتاه خندید و صداش با وارِد حموم شدن، اکو شد و من 
م بود ویل بااین از روی تخت بلند شدم. فقط یه شلوارک تن

های لعنبی عادل لحظه به لحظه وجود دمای بدنم از حرف
 رفت. باالتر یم
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و جلب کرده؟! بذار وقبی دیدمت تمام و کمال ازش ظرتن-
خوام اون دخیی رو برام زنم. خییل مفصله... یمحرف یم

خوامش... بذار وقبی دستم بهش بیاری! هرجور شده یم
 برسه بهت توضیح بدم! 

 

کشیدم. تو د از یه طریق دیگه از عادل حرف یمبای
 داد. هوشیاری به من جواب پس نیم

م تو  م کشیدم و پوف کالفهدسبی به پیشوین عرق کرده
 گویسر پخش شد. 

 

ینبار فرق داره... اگه هربار من رو از روی تخت و کنار یه ا-
 هرزه جمع کردی، اینبار فرق داره عاض! اون کجاست؟! 

 

لند شدم و عصبی و حرض تا وسط اتاق از روی تخت ب
ل بود و این رو به حتم عادل  قابل کنیی پیش رفتم. خشمم غی 

ن طرح کردنش به خوب یم دونست و داشت با این جورچی 
 رفت. شدت روی اعصابم رژه یم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن موضوع روانیم اصال نیم تونستم مغزش رو بخونم و همی 
 کرد! یم

 

ن خواسته یا ناخواسته زنم بود و ا سمش از دهن عادل الی 
افتاد. رسواییش رو تو کوی و برزن جار زده بودند و خوِد نیم

اون مردِک الشخور صفت، همون مهرداد لعنبی برای قاتل 
شدنم کاقن بود. هنوز هیچکس اوج خشمم رو ندیده بود و 

 اال نیاد. بکردم تا اون روی عاض آرزو یم

 

 عادل؟!  و تو خماری نگه داری؟! نپس احتماال قراره م-
گذره... حرف بزن قبل از خوام بدونم چی تو شت یمیم
 رون تموم بشه! گکه خودم بفهمم و برات  این

 

، کل  ن چند تقه به در اتاق خورد و با شنیدن صدای الی 
وجودم پر از لذت شد. حداقل حاال با ورود ناگهانیش 

تونست بفهمه که عاض شیخ نجیِب واقیع گ بود و یم
 به چه کارهایی بزنه!  تونست دستیم
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ن دخیی اتفاقات شب حادثه رو به راحبی پنهان کرده  همی 
 بود! 

 

 بیا تو بهجت! -

 

به عمد اسم بهجت رو آورده بودم تا حساسیت عادل رو 
م. غریسر کرد و صداش تو فضای حموم اکو شد.  ن بیی  از بی 

 

! ه- ر توضیج بخوای بهت میدم ویل نه وقبی کنارم نبایسر
ن باش اون رسه. گند زدی دخیی فقط به لیاقتش یم مطمی 

ش رو دیدی و دلت عاض... خراب کردی! احتماال قیافه
 واسه اون معصومیت ظاهریش لرزیده... 

 

 زدم. گدار به آب نیممن دلم لرزان یا با ثبات، یی 

ن با تعجب وارد اتاق شد و من رو که تقریبا برهنه وسط  الی 
وی لبم گذاشتم تا به اتاق ایستاده بودم دید، انگشتم رو ر 

ن  م و خجالت ش پایی  سکوت ترغیبش کنم ویل با با شر
 انداخت. 
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ن یمش-  چی از الی 
ی

دوین منم بتونم اون دخیی رو از اید اگه بیک
تونم زیر سنگ هم که شده برات پیدا کنم، عادل؟! من... یم

ن رو برات بیارم ویل بگو چه خیی شده؟!   مثل آب خوردن الی 

 

ن وحشت زده  یک گام به عقب برداشت و من هیچ الی 
ها خندید و صدای واکنیسر نشون ندادم. عادل مثل دیوونه

 کو شد. ا های بلندش برای بار چندم خنده

 

؟! میاری؟! مطمئنم وقبی تو هم مثل من بفهیم از یم- توین
 چه کارهایی برمیاد... بفهیم چه جور آدمیه، به 

اون دخیی
و اون معصومیتش من حق میدی! از شخ و سفید شدنش 

 ! کنه عاض! گولش رو نخور سوءاستفاده یم

 

ن به رعشه افتاد. خود اسم عادل توان درهم کوبیدنش  الی 
های رو داشت. گویسر رو روی اسپیکر زدم و صدای خنده

ن رسید. رنگش به کبودی رفت و به سخبی  عادل به گوش الی 
 سیبن رو روی تخت گذاشت و دستش رو به دیوار تکیه داد. 
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ن رو برات-  چی شده...  من الی 
ی

 میارم اگه االن بیک

 

ن برام اهمیبی نداشت. من حقیقت  رنگ به رنگ شدِن الی 
ن و عادل خیی رو یم ی که احتماال الی  ن خواستم همون چی 

 داشتند و من نه... 

 

ن محافظت یم  باید از الی 
کردم و خودم من به چه اطمیناین

یی داشتم، نباید خنداختم. حیس که به این درو تو خطر یم
 شد. باعث تزلزِل جایگاه خودم یم

ن رنگ و روی پریده و قیافه ی دروغ نبود ویل همی 
ن توان دگرگون کردنم رو داشت. حق با زدهوحشت ی الی 

 عادل بود... 

ن چهره های لرزون، توان ی معصوم و لباین دخیی با همی 
 انجام خییل کارها داشت. 

 

 ! مثال زنده کردِن یک مرِد مرده
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ی  یاری؟! وقبی دوباره با اون روبهم- ن رو بشم، وقبی به چی 
که لیاقتش رو داشت رسید، وقبی زیر دست و پای من از 

 ترس و درد به گه خوردن بیفته... اونوقت بهت میگم! 

 

 گفت! نیم

ن رو برای ضمانت یم خواست و حاال نه... از من الی 
حقیقت چی  ترین راه برای رسیدن بهدونستم درستنیم
 بود! 

... من رو به کجا کشیده بود.  ن  یه خاِل لعنبی روی تن الی 
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ن پیش رفتم. پنجه  به موهام زدم و تا کنار الی 
ی

هام رو چنیک
 دور بازوش حلقه کردم و وادارش کردم به ایستادن... 

حق نداشت ضعفش رو اینجا خایل کنه! وقبی اونقدر 
کثافت   شهامت داشت که به دروغ پای من رو وسط این

 کرد. خونه بکشه پس باید شهامت جنگیدن رو هم پیدا یم

 

ِ من باش! خ.. پس منتظر باشه. - ن ر  یی و برات خودم الی 
 میارم. 

 

ن بلند به گریه افتاد و با جیغ  گفتم و تلفن رو قطع کردم. الی 
ن مشت ی سینهمشت محکیم حواله ی لختم کرد. به دومی 

حکم به دیوار  نرسید چون دستش رو گرفتم و تنش رو م
 کوبیدم. 

 

د ویل معصوم بود و چشم ن های خوشکلش این رو جار می 
 شد به هیچکس اعتماد کرد! تجربه نشون داده بود که نیم
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داد که هر چشِم معصویم، حقیقت رو تجربه نشون یم
 گفت. نیم

 

... من... من بهت اعتماد کردم. من حقیقت رو  ع- وضن
 حویل بدی به اون؟! خوای منو تگفتم، ع عادل...؟! م یم

 چرا عاض؟! 

 

لگدی که به ساق پام زد، دلیل خییل خویی بود تا تنم رو به 
تنش بچسبونم و این نزدییک، عطر تنش و ترس واضحش 

رحیم لبم رو به گوشش رو تو بینیم پخش کرد ویل با یی 
 چسبوندم. 

 

ا ی- ، تهمت زدی، افیی م، دروغ گفبی ه طرفه به قاضن نمی 
که االن جلوت وایساده توان از این بدتر   زدی و این مردی

... نکنه خیال کردی من عاشق چشم و  ن شدن رو داره الی 
 ابروت شدم؟! تو گند زدی تو زندگیم... 
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ن دستم یم لرزید و هیچ تواین برای دفاع از خودش مشتش بی 
 نداشت. وحشت کرده بود از دیدار دوباره با عادل! 

 

ن کاری ننیم- ، تو... تو چنی  ! منو تحویل عادل یمتوین کبن
خورم من همه چی رو گفتم. نمیدی... عاض قسم یم

خواستم برای تو دونستم گفتم. بخدا نیمدیشب هرچی یم
 دردش درست کنم. خب... خب طالقم بده! 

 

ن داده بود،  طالقش بدم؟! وقبی دادگاه حق طالق رو به الی 
ن قبولشوقبی خانواده کرده کردند، وقبی رسوام  نیم ی الی 

 شد! بود نیم

رسید. اون تر... یک ِش این قصه به عادل یماز همه مهم
 حجم خشم و کینه حتما یه دلیل قانع کننده داشت. 

 

 عادل برادرم بود! 

 

... نشناخبی که خزعبل طالق؟! تو هنوز من- و نشناخبی
؟! من کل شب رو  ن تحویلم میدی به اسم حقیقت... الی 
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رست نرسیدم که چطوری وقبی ی دفکر کردم و به یه نتیجه
، شوهرت باید بدونه! اگه  خودت از خال تنت خیی نداشبی

کشیدم تو اون مهموین و باهم روبروتون من مهرداد رو نیم
کردم، محال بود اون چهارتا خط شعر رو تحویلم بدی! نیم
! نیم  گفبی

 

 ینبار ولش کردم. زده نگام کرد و اناباور و بهت

ن   چندبار لب باز و بسته کرد و نقاط درد تنش رو که بی 
ده شده بود، گرفت و با چشمپنجه های اشیک هام فرسر

 براندازم کرد. 

 

؟! ع عاض تو... تو مهرداد رو کشیدی تو اون چی -
؟! تو کاری کردی اونجوری تو جمعیت منو خورد   مهموین

 کنه؟! کار تو بود؟! 
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ن چندتا  معمای پوزخند زدم. به حال مزخرف خودم که بی 
 کشیدم. حل نشده عذاب یم

 

ازخورد خویی داشت... تونستم از زیر زبونت حرف ب-
بکشم. تونستم بفهمم چی به شت اومده! ویل تو هم 
نهایت سود رو بردی و تونسبی هم اون روی مرد انتخابیت 
 مگه نه؟! سییِل خویی 

رو ببیبن هم حرصت رو خایل کبن
 .  زدی تا از حقت دفاع کبن

 

ی زخم خورده به سمتم حمله کرد و قبل  مادهمثل یه شی  
ه، دوباره تنش رو به دیوار  از اینکه مشتش کاری از پیش بیی

 تر... تکیه دادم. اینبار مالیم
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ن جیغ زد.   ویل الی 

 

دونستم تو از مهرداد و ای.. خییل... اگر یمییل عوضن خ-
یی که اوندونستم اونقدر یی عادل بدتری... اگر یم جوری  غی 

، هیچوقت بهت اعتماد نیمکوچ کردم. تهمت و  یکم کبن
و به عنوان یه ناچی گناه و اشتباه هم که بود، اسمت

 گفتم. ازت متنفرم عاض! یمنگفتم، حقیقت رو نیم

 

 لبم کج شد و عطر تنش رو به ریه کشیدم. 

 

فهمم... تنفر باش ویل... من سی  تا پیاز ماجرا رو یمم-
ن شما  موین و عادل! اونوقت تو یم باید بفهمم چی بی 

 دوتاست. 

 

ن تقال کرد و محکم خودش رو تکون  عقب نکشیدم ویل الی 
 داد تا از زیر دستم فرار کنه... 
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، عادل به من رحین کارو نیمنه... تو ا-  کنه! م نیمکبن

 

ن همه ی سنسورهای مغزم فعال شد. چی بینشون بود که الی 
 تا این اندازه وحشت داشت؟! 

؟! پس چرا  اینقدر از روبرویی با عادل وحشت  هیجی
 داشت؟! فقط به خاطر یه تجاوز نصفه و نیمه؟! نه... 

 تونستم مثبت فکر کنم. نیم

 

 چ گندی زدی؟! چیکار کردی؟! -

 

ن بار همون یچکار... قسم یمه- خورم من عادل رو برای اولی 
ترسم، منو... منو خورم... من یمشب دیدم. عاض قسم یم

! حاال که اونجوری جلوی مهرداد خوردم  با اون تنها نذار 

 کردی بسه... ازت متنفرم! 

 

 یکم تحت فشار گذاشتنش برای بروز اطالعات الزم بود! 

 فهمیدم چی شده بود؟! من گیج و مبهوت بودم و باید یم
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... اینو منم نخوام رخ ب- ه وقتش باید با عادل هم روبرو بیسر
درگی  پیدا   دتگذره دیدی که... به شمیده! عادل ازت نیم

 کردنته! 

 

حرفم تموم نشده بود که بغضش شکست و به بازوم چنگ 
 انداخت. 

د. انگار مهم نبود که لباس تنم  ن هربار به تن و بدنم زخم می 
 نبود و برای رهایی و التماس به کل تنم چنگ انداخت. 

 

...  ک- مکم کن... تو... قسم خوردی... تو قول دادی... گفبی
 گفبی باورم کردی! 

 

 باور؟! 

های خویی رو تو خاطرم نیم
ن ن چی  دونستم اما... وضعیت الی 

خواستم آزارش بدم ویل هم من و هم کرد. نیمزنده نیم
خودش حقمون بود که بدونیم چه اتفاقی افتاده بود. این 

، حق من بود!  ن  تحت فشار گذاشیی
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ن مسبب این حال مزخرف بود و باید توضیح یم داد. الی 
ایی یم

ن دونست و مثل قبال از ترس به زبون شاید یه چی 
 آورد! نیم

 

اون ماجرای خال رو  دونستند وگرنهش نیمخانواده
 گفتند. یم

 

ت میدونن؟! مادرت؟! پدرت؟! بهشون گفبی اون انوادهخ-
ون؟!   شب مهرداد چرا تو رو انداخت بی 

 

با ناامیدی و روچ شکسته آخرین مشت مالیمش رو به 
 شد.  بازوم زد و زانوهاش سست

شی که با وحشت به چپ و راست تکون داد، بهم حایل  
ن نباید  کرد که حدسم درست بود. خیی نداشتند و الی 

 داد؟! نباید؟! توضیح یم

 ش پچ زدم: با خنده های حرض رو به صورت گچ شده
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ها  دونن و اونجوری مثل طفییلعبن حبی این هم نیمی-
ا قل بگو چر ت رو کردی حداگذاشتنت کنار؟! سوءاستفاده

 سوزم. دارم یم

 

 م نگه داشتم. ته ریشم رو با دست مرتب کردم و روی چونه

 

 

... و - ن م الی  اسه فهمیدن این موضوع تا هرکجا الزم باشه می 
... باورت کردم که مشتم رو  باورت کردم که االن اینجایی

 کنم. کوبم تو صورتت و کل تنت رو سیاه و کبود نیمنیم

کنم ویل برای فهمیدن مراعاتت رو یمباور کردم که دارم 
کنم. حبی روبرو کردن تو اصل ماجرا... هرکاری الزم باشه یم

 با عادل... مثل وقبی با مهرداد روبروت کردم! 
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با نفرت نگام کرد و باالخره ولش کردم. از تک و تا افتاده بود 
 و با شی فرو افتاده اشک ریخت. 

 

دونستم تنش بکر بود. شاید یم من به پاکیش شک نداشتم و 
ن مسئله بود که جونش رو نجات یم داد. روحش فقط همی 

؟! بکر بود؟!   چی

 

 خوام ببینمت! برگرد اتاقت... نیم-

 

کردم و هم یه عوضن مثل مهرداد و عادیل... خیال یمت-
 میشه اعتماد کرد. من... من خییل احمقم. خییل... 
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ال انزجار گرفتم. من باز نفرت نگاهش رو دیدم از خودم ح
ن تحت فشار بودم و فقط خدا یم دونست که با بیشیی از الی 

این تجدیدخاطرات تلخ گذشته تا چه اندازه خودم رو محق 
 دونستم. یم

ار...  ن ار بودم، بی  ن  بی 

 وجدان بودن! از مثل بقیه شدن از نامرد و یی 

 

 قصدم کمک بود ویل... 

و این حجم  زدمحاال که خودم وسط جهنم دست و پا یم
ای نداشتم گرفت، چارهاتفاقات داشت روانم رو به بازی یم

ن نامردِی عیان...   جز همی 

 

صدام رو باال بردم و برام مهم نبود که از بلندِی صدام تا چه 
 ترسید! حد یم
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و ینو بدون که تو آخرین کیس هسبی که حقش رو داری منا-
، نه وقبی نامردو یی  ت ببیبن دم. جلو  آبروت رو خریغی 

... چشمم نباش وگرنه بد یم ن  بیبن الی 

 

دونستم این رفتارم درخور شخصیتم نبود ویل خودم یم
 ای نداشتم. چاره

 شی تکون داد و با خشم اشکاش رو پاک کرد. 

 

 باشه! باشه شیخ نجیب. -

 

 باز شیخ نجیب شده بودم! 

ن تا در اتاق پرواز کرد. شکسته بودمش و  پوزخند زدم و الی 
ی روبروم رو ببینم و خودم رو یی نداشتم تا مخروبههیچ ابا

د و حبی  ن شکنجه کنم. این دخیی تمام معادالتم رو به هم می 
خواستم او رو از خودم دور کنم چون نزدییک به االمکان یم

 من براش به شدت خطرناک بود! 
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ن خیی نداشت که بهم اعتماد یم کرد. خطرناک بودم و الی 
خواستم  ش لطمه وارد کنم. نیمخواستم به احساساتنیم

 کمک کردنم او رو به من و من رو به اون وابسته کنه! 

 

 کردم ویل به روش خودم.... کمک یم

ن رفت و من عصبی سیبن و فنجون قهوه رو به دیوار   الی 
های  کوبیدم و یه گور بابا گفتم به شدرد احتمایل و لکه

ِ دیوار... 
 کثافت قهوه روی روشبن

 

ن اشتم و شمارهگوشیم رو برد ی هاتف رو گرفتم. به دومی 
 بوق نرسیده صداش رو شنیدم و داد زدم: 

 

ن امروز این مسئله رو ک- اری که گفتم رو انجام بده... همی 
 خوام کش بیارم! کنم. دیگه نیمحل یم

 

 چشیم که گفت شنیدم و گویسر رو روی تخت انداختم. 
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شت ادهای لعنبی عادل از دست خودم شکار بودم و حرف
ن معصوم بود و عادل چی تر یماعصابم رو خراب کرد. الی 

 گفت؟ اه... دونست و نیمگفت؟! چی یمیم

 

ن دست گرفتم. امروز این  لبه ی تخت نشستم و شم رو بی 
 کردم. شد. دیگه صیی نیممسئله تموم یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ن  "الی 
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با حایل خراب و شی رو به انفجار خودم رو تو اتاق پرت  
و هرچی دلم خواست به عاض و عادل و مهرداد  کردم

فحش دادم. خسته بودم و دیگه تحمل این وضعیت رو 
خواست برم و خودم رو ش به نیست کنم. نداشتم. دلم یم

جایی رو نداشتم و کیس نبود تا من رو به حریم امنش راه 
 بده! 

 

گی  کرده بودم تو قفس طالیی عاض شیخ نجیب و بااینکه 
ای رو به روم نبسته بود اما توان فرار کردن پنجرههیچ در و 
 نداشتم. 

ریختم خورد و هرچقدر اشک یمحالم از خودم به هم یم
 شدم. شد. آروم نیمدردم کم نیم

 

 و ببینم. با هیچکس حرف بزنم. ر خواست هیچکس دلم نیم
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... تا ساعت ها زار زدم  بهجت شاغم نیومده بود و چه بهیی
 کردم! و خودم رو نفرین  

ن کاری رو درحقم بکنه!   عاض چطور تونسته بود چنی 

 

 بود! هنوز اون حس کثیف 
ی

روبرویی با مهرداد درد بزرگ
ش دور کمر و گردن اون نگاهش... دست های حلقه شده

های تلخش زخم دخیی زیبای کنارش... بوسه بازی و حرف
 زد به کل وجودم. یم

 

ز جونم عاض... عاض... این مرد گ بود و چی ا
 خواست؟! یم

صدای عادل همون اندک تواین که داشتم رو به غارت برده 
 بود! 

 

کردم با وجود اون دیگه هیچ عاض... یه بار احساس یم
 شد. غیم نداشتم و یه بار خودش درد زندگیم یم

عاِض دیشب، ابدا بااین عاض شباهت نداشت. اون باور 
ید، امروز چرخنگاهش و حس اطمیناین که تو چشماش یم
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با یه حس دیگه بیدار شده بودم و با لذت براش قهوه آماده 
کرده بودم ویل چی شد؟! تو کمیی از دوازده ساعت یهو چی 

 شد؟! 

 

تونست رو کرده بود پس یماگه من رو مهرداد رو با هم روبه
 من رو به عادل بده! 

از تصورش مو به تنم راست شد و هق هقم باال گرفت. نه... 
 ست اینکارو درحقم بکنه! توننیم

 

تونست من من از عادل وحشت داشتم و حبی اسمش یم
 رو تا مرز جنون و مرگ بکشونه! 

 

 اونقدر گریه کردم که نفسم باال نمیومد! 

 این نامردی بود! 

من چه کار بدی کرده بودم که خودم خیی نداشتم؟! عادل 
کرد؟! خواست و چرا عاض باورم نیمچی از جونم یم

 باورم داره ویل این رفتارش...  گفتیم
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ون از اتاق و پشت در شنیدم،  صدای پاهای عاض رو که بی 
نفسم رو تو سینه حبس کردم. ازش متنفر بودم و دیگه دلم 

 خواست هیچوقت ببینمش! نیم

 

تونستم نفرت مهرداد رو درک کنم ویل نفرت عادل برام یم
بون قابل درک نبود. مردی که فقط همون شب و تو خیا

 دیده بودم جرا باید اینقدر از من متنفر باشه؟! 

 

گیج و مبهوت خودم رو بغل زدم و از روی تخت کنار رفتم. 
های عاض حبی پشت در اتاقم مکث نکرد و باعجله قدم

رفت. کنجکاو تا کنار پنجره پیش رفتم و از سمت چپ 
پنجره و به سخبی تونستم به ورودِی عمارت دید پیدا کنم. 

ن و پشت به استخر شکار کردم  عاض و  هاتف رو کنار ماشی 
ی نفرت وجودم رو تو چشام ریختم و جوری نگاش  و همه

کردم که انگار متوجه شد. به سمت پنجره ش چرخوند و 
 من خودم رو عقب کشیدم. 
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 متنفر بودم! متنفر... 

تونستم این نامردیش رو یی جواب بذارم و دلم نیم
س خایل کنم. دوبا خواست یه جوری خشمم رو یم ره با اسیی

ن عاض که به حرکت  خودم رو جلو کشیدم و با دیدن ماشی 
 افتاد، فحیسر زیرلبی نثارش کردم و گفتم: 

 

 دم.  و الیه که برنگردی غول یی شاخ -

 

م گرفت اما اصال نخندیدم. اشکم رو خودم از حرفم خنده
سوخت، در اتاق رو باز  پاک کردم و درحایل که سینم یم

ن رفتم. باید قبل از برگشتنش  کردم و با عجله از پله ها پایی 
 کردم... این کارش رو یه جوری تالقن یم

 

خونه بود و من از الی در شک کشیدم.  ن بهجت تو آشیی
کرد اما بوی پیاز تو دونم داشت چی درست یمنیم

خونه پر شده بود و من اصال یادم نمیومد آخرین  ن آشیی
 ی غذاییم گ بود! وعده
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برید ویل بهش درد داشت امونم رو یمنه بودم و معدهگرس
 اهمیبی کردم. یی 

 

 عقب گرد کردم و باز از پله ها باال رفتم... 

بان  اتاق عادل... همون اتاق لعنبی و منحوس! هربار ضن
 برد! قلبم رو باال یم

 

یواش وارد اتاقش شدم و در رو پشت شم بستم. قلبم با 
تم رو داغ  و پمپاژ خون، صور کوبید تر یمشدت هرچه تمام

 کرده بود. 

 

کل اتاقش رو از نظر گذروندم. من دنبال اون چشم سوم 
 بودم که بزاق دهنم تو قهوه رو برای عاض لو داده بود! 

 

کل دیوار و اطراف و همه چی رو از نظر گذروندم ویل هیچ 
ن ها جوری تعبیه  دوربیبن ندیدم. نمیدونم شاید اون دوربی 

معلوم نباشه و من واقعا خیی نداشتم اما این  شده بودند که
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ی بزرگ قهوه روی دیوار نشون کردم. لکهریسک رو یم
 داد که عاض عصباین شده بود. خب به درک... یم

 

 با تمام وجودم خوشحال بودم! 

ی ندیدم،  ن دوباره با وسواس همه جا رو گشتم و وقبی چی 
 وارد حموم اتاقش شدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بود! یه حموم بزرگ 
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ای قرار ی حموم و پشت یه دیوار کاذب شیشهیه وان گوشه
داشت و یه کمد دیواری که نشون میداد وسایل استحمام 

 گذاشت! رو اونجا یم

ی کوچیک رو به دوش آب سمت راست بود و یه پنجره
 پشت عمارت داشت. 

جلو رفتم و در کمد رو باز کردم و کل وسایلش رو گشتم. 
ی دیگه که من شیو و چند تا وسیلهشامپو و صابون و افیی 

 شناختم! نیم

دونستم دنبال چی بودم تا حرصم رو شش خایل کنم نیم
ویل با دیدن یه کرم موبر، یه فکر بکر به شم زد و اصال از 

م نکردم.   بابتش شر

 

هیجان داشتم ویل برام اهمیبی نداشت که اگر عاض 
 یم گرفت. درنظر  شد، چه تنبییه براممتوجه اینکارم یم

 

 اصال مهم نبود! 

کرد بهش این رو باید قبل از اینکه من رو با عادل تهدید یم
 کرد! به من چه! فکر یم
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ی محتویاتش رو تو شامپوی ش کرم موبر رو باز کردم و همه
لرزید از ی وجودم یمای شکلش خایل کردم. همهاستوانه

ن رو به حالت قبل برگردو  ندم و با انجام این کار ویل همه چی 
یه لبخند خبیث از حموم خارج شدم. همون لحظه در اتاق 
باز شد و قبل از اینکه شخص رو ببینم جیغ بلندی زدم و از 

 ترس رو به زهرترک شدن پیش رفتم. 

 

ن - ؟! تو اینجا چیکار یمدخیی چته جیغ می  ؟! ین  کبن

 

با شنیدن بهجت، جیغم رو تموم کردم و به لکنت افتادم. 
ده بودم و اگه به جای بهجت، با عاض واقعا وحشت کر 

؟! چه جوایی داروبرو یم  شتم که بدم؟شدم چی

سیع کردم نشون ندم که چقدر ترسیده بودم. با لکنت و 
 التهاب به حرف اومدم. 
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... ترسیدم بهجت خانم. داشتم... داشتم  ه- هیچ هیجی
گردوندم ویل انگار آقا ع عصبی شدن و سیبن قهوه رو بریم

 ... 

 

و درهم کشید و مشکوک نگام کرد. انگار حرفم رو باور ابر 
 نکرده بود چون جلو اومد و تو صورتم زوم شد. 

 

 کردی؟! داشبی چیکار یم-

 

 گ گفتم که د داشتم سیبن رو... -

 

ن حرفم پرید و بازوم رو گرفت.   بی 

 

قا عاض گفت تو توی اتاقبی و از من خواست بیام تا آ-
ن کنم!   اینجا رو تمی 

 

 یا... وای خدا
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... گزارش لحظه به  لب گزیدم و صورتم گل انداخت. لعنبی
داد؟! هنوز نفسم باال نمیومد و هنوز التهاب لحظه یم

 سوزوند. پوستم رو یم

 

ن شنیدم گ گفتم ک که خب- ... مگه چیه؟! موقع رفیی

 خودم بیام و... 

 

هویم گفت و من رو سمت دراتاق هدایت کرد و باهمون 
 اخم و جدیت قبل، گفت: 

 

زم نیست... هرزمان الزم باشه کاری انجام بدی، خود آقا ال-
و اینجا میگه پس تا وقبی بهت نگفتم الزم نیست پات

ن مداربسته  بذاری، آقا روی اتاقش حساسه و چون دوربی 
 نداره، ترجیح میده هرکیس پاش رو اینجا نذاره! 

 

 نداشت؟! 
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ه با تمام وجودم خداروشکر کردم و یه لبخند پت و پهن ب
لب آوردم. از لبخندم شوکه شد و باز اخماش رو به رخم  

 کشید. مشکوکانه به کل اتاق نظر انداخت. 

 

 ! نکنه اومدی که باز پول برداری؟-

 

 از این حرف ناراحت شدم و لبام آویزون شد. 

ن برد. من که دزد نبودم  کل لذت کاری که کرده بودم رو از بی 
دم رو داشتم. من و اگر اون دفعه اونکارو کردم دالیل خو 

تونستم برای فرار از این خراب شده هیچ تالیسر نکنم. نیم
فهمید؟! یمخیی بمونم و بهجت م یی تونستم از خانوادهنیم

 درک داشت؟! 

 

ن قصدی م- ن دزد نیستم اوندفعه هم توضیح دادم که چنی 
 و برگردونم. نداشتم. حاال هم... قول میدم پولتون
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که چقدر ناراحت شدم چون به سمتم   انگار متوجه شد 
اومد و با مالیمت دست روی بازوم گذاشت و لحنش رو 

ای شم تغیی  داد. مثل مادرم بعد از هربار که ش یه مسئله
 زد. داد یم

 

د اال لباتح- ن و اونجوری آویزون نکن! من اگه بهت گوشر
ن تو باید کنم، یمیم ... الی  خوام که باز کار اشتبایه نکبن

 قبلت نیست. من  خوب
ی

بدوین که اینجا اصال شبیه زندگ
 مادرت رو دیدم! 
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 برای مادرم روی حنجره
ی

م نشست و خییل تالش  دلتنیک
 کردم تا اشک نریزم. 

این بدبخبی رو خودم به ش خودم آورده بودم و حق 
اض نداشتم. خسته بودم از ضعف...   اعیی

 

خون- ن ن که  ه، حداقل خودت رو با کار شگرم کبرو تو آشیی
 !  کمیی فکر و خیال کبن

 

 بهجت خانم؟! من... -

 

ویل ادامه ندادم و با چند گام ازش دور شدم. اتاق رو ترک  
کردم و ترجیح دادم به جای چرخ زدن تو خونه و جلوی دیِد 

 بهجت بودن، تو اتاق بمونم و هیچکاری نکنم. 

 من از تصور روبرویی با عادل وحشت داشتم. 
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ذشته بود و جز ناهار و یکم چند ساعبی به بطالت گ
 کنار عرصونه خوردن، هیچکاری نکرده بودم. با یی 

ی
حوصلگ

خوند و من فقط بهجت نشسته بودم و داشت کتاب یم
 کردم. نگاش یم

 عینکش رو جابجا کرد و از باالی کتاب نگام کرد. 

 

؟! به چی فکر یم-  کبن

 

 نفیس تازه کردم و به پشبی صندیل تکیه دادم. زانوهام رو 
 م. م رو بهش تکیه دادروی صندیل گذاشتم و چونه

 

- !  به همه چی و هیجی

 

کوتاه خندید و نگاهش رو تو صورتم چرخ داد. واقعا 
م شرفته بود و اینکه عاض از صبح برنگشته بود، حوصله

 کرد. یکم اذیتم یم
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کرد که حبی برای ناهار هم معلوم نبود کجا چه غلیط یم
ن  مون مثل خوره به  عادل و روبرویی نیومده بود. فکر برگشیی

 جونم افتاد. 

 

 این چه مدلیه؟! -

 

ه ش عینکش رو درآورد و بند عینک باعث شد روی لباس تی 
 بیفته! 

کتابش رو بست و به مبن که تو خودم جمع شده بودم زل 
 زد. 

 منتظر بود خودم به حرف بیام. 

 

 رگرده چی میشه بهجت خانم؟! اگه... اگه عادل ب-

 

ن رسید که همه ی اگه شک ه م داشت بااین سوالم به یقی 
م یی ربط به اون رواین نبود. سکوت چندساعته و دلهره

ون فرستاد و خودش رو جلو کشید.  نفسش رو آه مانند بی 
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پاهاش رو دراز کرد و دسبی به زانوی دردناکش کشید. ش پا 
کرد و کل کارهای این موندن بهجت رو خییل اذیت یم

 ی دوش او بود. ی بزرگ رو خونه

 

 ی؟! چی شده به یاد آقا عادل افتاد-

 

 پرسید؟! مگه از یادم رفته بود که این رو یم

 ایی ندادم. هام تو هم رفت و هیچ جو سگرمه

 

ن هنوز درعجبم که اون شب چی شد آقا عادل اونجوری م-
 با توپ پر تو رو آورد اینجا...! 

 بار... هیچوقت آقا عادل رو این شکیل ندیده بودم جز یه 

 

 کنجکاو ش بلند کردم که باز آه کشید و رو گرفت. 

 کشید. داد و زیرلبی گایه آخ یمداشت زانوهاش رو مالش یم
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ن منم نمیدونم. هیچکس حرف منگه شما نیما - و باور دونی 
کنه حبی عاض که قول داد بهم کمک کنه! بهجت خانم نیم

 رگرده،ترسم عادل بشما هم جای مادر من... من خییل یم
ست و اگر عاض نبود اون شب بهم دست واقعا دیوونه

 کرد! درازی یم

 

ی لوس و محتاج متاسف ش تکون داد و مثل یه بچه
محبت، از روی صندیل بلند شدم و کنارش روی تخت 

 نشستم. 

داد که آرزوی مرگ خاطرات اون شب اونقدر آزارم یم
خ بود... ارم. خییل تلخواست به خاطر بیداشتم و دلم نیم

 خییل! 

 

اراده دراز کشیدم و شم رو روی رونش  ناخواسته و یی 
هاش الی موهام فرو گذاشتم. اصال تردید نکرد و پنجه

رفت و یه حس حالوت زیر پوستم جریان گرفت. بهجت 
ش راه حال مادرم رو داشت. همون زین که من رو تو خونه

 نداد. 
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ی خودت تو خونهگفبی شاید االن تو نباید اسم آقا رو یم-
و روی تخت خودت بودی و به جای من... مادرت داشت 

 کرد! نوازشت یم

 

 یل... درسته من اسم عاض رو گفتم و-

ن اون شب چی به من  شما از هیجی خیی ندارین، نیم دونی 
اییط مجبور شدم تا گذشت، نیم ن من تو چه شر دونی 
 اسمش رو بگم. 

 

هام نشست و پا ار مو تهاش پر حس تر الی تار به انگشت
به پای من غصه خورد. هیچکس خیی نداشت و من 

سوختم تا بگم. تا یه همدرد پیدا کنم که مثل عاض تو یم
کشید و ترس از عادل زرد از آب درنیاد. هنوز قلبم تی  یم

 داد درست نفس بکشم. اجازه نیم

 آرزوی مرگ داشتم. 
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رار و یه دوست بدون! قردت به شم، مندخب به من بگو -
دار کنم. به من اعتماد کن و  نیست برم و همه جا رو خیی
ن باش که من نه قضاوتت میکنم و نه شزنش! مثل  مطمی 

 . ن یم الی   دخیی

 

 واقعا؟! 

ن  وار تو خودم جمع شدم و بزاق دهنم رو فر دادم و جنی 
 های بهجت گرم تر شد. نوازش

 

ض من رو برگردوند خونه من دیگه جوین نداشتم وقبی عا-
ی رو به کیس توضیح بدم. فقط گریه یمتا  ن کردم و مامان چی 

... ترسیده بودن بالیی شم و بابام از من دلیل یم
ن خواسیی

 بیاد ویل... 
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 تر به حرف اومد: سکوت کردم و بهجت مهربون

 

س و بگو... -  نیی

 

 ترس... 

تونست حاال فقط اسم و رسم و خود عادل بود که یم
 ونه! چهارستون تنم رو بلرز 

هام مقابل کل ماجرا رو براش تعریف کردم و دوباره به گریه
هام از شدت مامان و بابام که رسید، هیجی نگفتم. گونه
 فشار عصبی و گریه شخ و نمدار شده بود. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

بهجت شوکه شده سکوت کرد و من سیع کردم صورتم رو 
کشیدم و دست خودم نبود که ازش پنهان کنم. خجالت یم

 ردن تو چشاش رو نداشتم. توان نگاه ک

ن از همه ی اون شب واقعا برام سخت و طاقت فرسا گفیی
 بود. 

 

داد. کشید و زجرم یمهای بدنم رو یمی رگانگار ییک همه
بهجت خییل زود سکوتش رو شکست و با همون شوک و 

 ناباوری به حرف اومد: 

 

... چه زخیم خوردی و دم نزدی!  چه- دردی کشیدی دخیی
م...   آخ دخیی

 

ای به پیشونیم زد ی دلگرم کنندهروی شم خم شد و بوسه
و من زانوم رو تو شکمم جمع کردم و از ته دل زار زدم. بعد 

ها تونسته بودم از این زخم با یه همجنس خودم از مدت
ی داشتم.   حرف بزنم و حاال احساس بهیی

 این درد لعنبی توان کشتنم رو داشت. 
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ردم، نمیدونم یهو زخم خو  بهجت خانم من نمیدونم از گ-
چیشد که همای سعادت زندگیم اونجوری پر کشید. من... 

 و بدم. ونمخواستم براش جمن عاشق مهرداد بودم. یم

 

خواستم کرد و من فقط یمبهجت پا به پای من گریه یم
ون بریزم.  ی سنگیبن سینه و فکرمهمه  رو بی 

 

ت تندی دونستم تو این همه درد کشیدی باهامن اگر یم-
! نیم ن  کردم، منو ببخش الی 

 

شم رو از روی پاش بلند کردم و صورت شخ و خیسش رو 
 دیدم. 

دو طرف صورتم رو قاب گرفت و من خودم رو تو بغلش 
 ش گذاشتم. انداختم و شم رو روی سینه
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تونم تصور کنم که ن خودم هنوز باور نکردم، هنوز نیمم-
نم من هنوز شبا  این مصیبت به شم اومده... بهجت خا

 چرخم. بینم و کل روز رو با ترس تو خونه یمکابوس یم

 

کردم  لرزید و من داشتم به این فکر یمهای بهجت یمشونه
که چرا مادر خودم اینجوری برام دل نسوزونده بود؟! چرا 

 روند؟! و حمایت نکرد؟! چرا بابام من رو از خودش یممن

بد کرده بودم و این هیچ جوایی برای سواالم نداشتم. من 
حماقِت دوست شدن با مهرداد داشت و زندگیم بزرگ و 

 شد. بزرگیی یم

 

 یی 
ن این تا دقایقی طوالین حرف فقط گریه کردیم ویل گفیی

ها تونسته بود یکم باری که روی دوشم بود رو سبک  حرف
 کنه! 

از آغوش بهجت فاصله گرفتم و با دستمال کاغذی که روی 
تش بود، صورتم رو خشک کردم و عسیل کوچیک کنار تخ

بهجت با محبت و مهربوین و صبوری دست روی موهام  
 کشید. 
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ای بودم که با حرکات دستاش انگار یه بچه ی عقده
 باریدم. یم

 

ی؟! -  االن بهیی

 

 بیبن باال کشیدم و با انگشتام بازی کردم. 

دونست و احتماال هزارتا سوال حاال بهجت همه چی رو یم
 م رو بهش تکیه دادم. و باال کشیدم و نیم تنهداشت. خودم ر 

 م گذاشت و آه کشید. دست راستش رو روی گونه

 

 ا شما حرف زدم یکم سبک شدم. بخوبم بهجت خانم. -

 

؟! بهیی نبود اینارو همون روز اول خ- ن داروشکر... ویل الی 
؟! به جای فرار کردن راستش رو ت یمبه خانواده گفبی

. تو رو بزرگ  هم یمگفبی و مطمئنا اونا یم ن ن درک کین تونسیی
ن مثل برگ گل پاکرده بودن و یم  یک... دونسیی
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شد هام باعث نیمنفسام هماهنگ شده بود و دیگه هق هق
 نتونم نفس بکشم. 

 تر شده بودم. حاال یکم منطقی 

 

دونستم اون قبی خودم از هیجی خیی نداشتم، وقبی نیمو -
 خال واقیع بود یا نه... 

 

دم و دست بهجت رو گرفتم. تنش یه گرمای نفس تازه کر 
 کرد. خییل خوب داشت و آرومم یم

 چشام رو بستم و اون شب رو به خاطر آوردم. 

 

قبی برگشتم خونه مامانم دلنگرانم بود، بابام بغلم کرد. و -
ها رو دید و برد حموم و اون کبودیوقبی اون شب مامان من

 بود حبی بهم شک نکرد... سوال پیچ شدم خب طبییع
بهجت خانم. من صحبح و سالم از زیر قرآن رد شدم و رفتم 

 آرایشگاه و بعدا اونجوری و با اون حال برگشتم.... 
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و کنه بهش فکر نکن! الزم نیست خودتگه اذیتت یما -
 ! ن سابق نیسبی  عذاب بدی... االن تو دیگه اون الی 

 

وم بود  سوخت. معلود که دلش برام یمگفت ویل معلوم بیم
گذشت و من رو چقدر سیاه بخت یم که تو ذهنش چی یم

 دید. 

 خواستم بگم. یم
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ایط... اینکه ذیتم یما- کنه ویل نه بیشیی از بودن تو این شر
و اینجوری باشم و هرلحظه منتظر یه فاجعه باشم بیشیی من

 ترسونه! یم

 

د. روبرویی با عادل... 
ن  تهدید عاض مدام تو گوشم زنگ می 

 

تونست خوب بشه ویل خانم؟! همه چی یم بهجت-
نمیدونم چی شد که یهو بابام از این رو به اون رو شد. من 
اسم عاض رو گفتم چون تحت فشار بودم... من گفتم به 

خورم من نفر مزاحمم شده و عاض نجاتم داده... قسم یم
نگفتم عاض قصد تجاوز و دست درازی داشت. من 

ن کاری نکردم و یل نتونستم به عاض بگم. هیچوقت چنی 
 م مجبورم کردن! نتونستم بگم چون خانواده

 

دستاش از حرکت ایستاد و من شم رو از روی دوشش 
کرد و البته من هم توان تموم کردن برداشتم. هنوز گریه یم

 این گریه زاری رو نداشتم. 
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ی شده که تو خیی نداری؟! ممکنه  ی- ن  چی 
ی

... یعبن مییک عبن
ی بهشون ن  گفته باشه؟!   کیس چی 

 

 شونه باال انداختم. 

 

ه نظر شما طبیعیه؟! وقبی من برگشتم مامانم گفت ب-
مهرداد تو تاالر آبروریزی کرده ویل بااین حال از ترس جون 

ی تا دنبالم بگردن!   من رفته بودن کالنیی

ها  درسته من از مهرداد حرقن نزدم ویل نگفتم اون کبودی
ن یا نمیدونم قبل یمکار عاض بود! انگار خودشون از  دونسیی

ی کردن که یه نفر با  شاید خودشون اینجوری نتیجه گی 
 و اونجوری برگردونه! تونه مناسم عاض شیخ نجیب یم

 

ی به خاطر آورده باشم، ابروهام باال پرید.  ن  یهو انگار یه چی 
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ی... و وقبی بابام به عاض زنگ زد و باهاش حرف ی- ن ه چی 
خواستم برم پیشش بودیم، یعبن یم زد من و مامانم تو سالن

 اما اجازه نداد. بابام تو اتاق بود و تنهایی با عاض حرف زد... 

یهو صدای داد و فریاد بابا رو شنیدم و وقبی من و مامانم 
رفتیم تو اتاق دیدم بابام یه آدم دیگه شده و از اون لحظه 
بود که هرچی گفتم حرفم رو باور نکرد. اون لحظه من... 

تونستم با وجود آتیش خشیم که بابام داشت از اون نیم
ن  ی بی  ن خال حرف بزنم. بهجت خانم من مطمئنم یه چی 
بابام و عاض پیش اومده بود که اونجوری من رو با زور  

ی و مجبورم کرد شکایت کنم. من و با و... منکشید کالنیی
 زور بردن معاینه بکارت! 

 

 گریه بیفتم. دوباره درد و غم اون روز باعث شد به  

ی شده بود وگرنه بابام آدیم نبود که  ن مطمئنم که یه چی 
ش رو تنها و از خودش طرد کنه و ییک یه دونهاونجوری من

 تو کوچه خیابون ول کنه! 

ه و... بابای من محال بود من  و به یه مرد غریبه بسیی
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! بذار وقبی آقا روم باش... داری خودتآ- و نابود میکبن
ن سوال ن جریان چی بوده  اومد همی  س. ببی  رو از خودش بیی

 . ن  و چی بینشون گذشته! گریه نکن الی 

 

 شد گریه نکرد؟! ویل مگه یم

یعبن خود عاض اونکارو کرده بود؟! پس چرا اینقدر باهام 
کرد؟! من مطمئنم که بابام بعد از حرف زدن بدرفتاری یم

با عاض از این رو به اون رو شد. اون تماس تلفبن و اون 
 فریادها و... 

 

خوردم که بابام رو هیچوقت تو اون حال ندیده قسم یم
 بودم. 

 

کنه، چرا من نمردم تا اینجوری یا لکه ی ننگ غزم درد یمم-
م... من هیچوقت درحق هیچکس نشم تو دامن خانواده

بدی نکردم. به خدا باهیچکس هیچ دشمبن ندارم. نمیدونم 
 چی به شم اومده! 
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 و کنار گوشم خییل مالیم پچ زد: دوباره بغلم کرد 

 

 به آقا عاض بگو... -

 

 گفتم؟! خود عاض باعث بدبختیم بود. چی باید یم

 

؟! نکنه تو فکر یما- ن کبن خود آقا باعث شده که االن تو لی 
 این موقعیت بایسر آره؟! 

 

جوابش رو ندادم ویل مشکوک بودم چون بابام بعد از اون 
 نگاه نکرده بود. تماس تلفبن دیگه حبی تو صورتم 

مگه عاض به من اعتماد داشت؟! من چرا باید بهش اعتماد 
ی روبرو کردن من و مهرداد رو کردم وقبی به راحبی نقشهیم
 فهمیدم؟! کشید و من نیمیم

 

گفت و تهدیدم وقبی به راحبی از دادن من به عادل یم
 کرد؟! یم
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 فهمیدم اما عاض... من گیج بودم و هیجی نیم

 

ز کردم تا حرف بزنم ویل یکهو در یی هوا باز شد و من لب با
ن کشیدیم!   و بهجت باهم هی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش هردوی ما سمت در چرخید و با دیدن عاض و هاتف 
که درست روبرومون ایستاده بودند، نفسم تو سینه حبس 

 شد و با ترس به بهجت نگاه کردم. 
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رو از  بهجت تکوین به خودش داد و با همون دلهره پاهاش
 تخت آویزون کرد و روشیش رو مرتب کرد. 

 

 آقا؟! چه یه دفعه ای... -

 

ی تکمیل حرفش رو به بهجت نداد. ویل عاض ابدا اجازه
ن حرفش پرید و با همون تن صدای خش دار و گرفته من بی 

 رو مخاطب قرار داد. 

 

؟! به جای اتاقت اینجا چیکار می-  کبن

 

وکه بودم که انگار بهجت سمت من چرخید و من اونقدر ش
ی باز شدن زبون نداشتم تا حرقن بزنم. هنوز قلبم به واسطه

 ور بود. کوبید و کل پوست تنم شعلهناگهاین در محکم یم

 

؟! آقا عا عاض با توئه... - ن  الی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

هاتف کنار ایستاده بود چون احتماال از اینکه من شال شم 
 نبود، ترجیح میداد بهم نگاه نکنه! 

س مثل یه جوجه ن رفتم و اونقدر اسیی ی لرزون از تخت پایی 
و دلهره تو کل وجودم بود که حبی یک کلمه هم به زبون 

 نیاوردم. 

 بهجت سیع کرد زبوِن من باشه: 

 

 تنهاست، من ازش خواستم...  بیچاره تو یه اتاق-

 

ن حرفش پرید:   عاض دست باال آورد و همزمان با تحکم بی 

 

ن - ! من از این حر  دیگه هشدار نمیدم که جای الی  ف نزین
؟!   دخیی پرسیدم. با توام؟! میگم چرا تو اتاقت نیسبی
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نیم نگایه به بهجت انداختم و سیع کردم زبون الکنم رو 
تکون بدم و باالخره از پستوی دهنم یه صدای خفیف 

ون کشیدم.   بی 

 

 م تنها بود گ گفتم که... من... ب بهجت خ خان-

 

توین اره! تو فقط یمدبهجت به تنهایی این خونه عادت -
ون بیای یا وقبی بهجت  وقبی من ازت خواستم از اتاقت بی 

 به همکار احتیاج داشت. 

 

 انگار اینبار دلش نیومده بود از لفظ خدمتکار استفاده کنه! 

ن انداختم و یه بله  ی خفیف گفتم. ش پایی 

 

ن بیار از اتاقش... ب- هجت؟! برو و یه مانتو و شال برای الی 
! باید باه  م بریم یه جایی

 

 م آشوب شد. ی شدیدی تو کل وجودم پیچید و معدهدلهره
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ی توانم نگاه ملتمسم رو روی بهجت چرخ دادم و با همه
خواست ازش خواستم تا من رو با این غول تنها نذاره، یم

ه؟!   من رو کجا بیی

ی به عریی گفت و رفت ویل بهجت همه
ن ی هاتف چی 

 شهامتش روجمع کرد. 

 

 شب ک کجا...  این وقت-

 

ن رو بهجت- ؟! کاری که گفتم رو بکن. برو و لباسای الی 
 بیار... 

 

بهجت دیگه جرات نکرد حرقن بزنه و من با تبن لرزون یه  
گوشه ایستادم. وقبی بهجت از کنار عاض زد شد، خودش 

 داخل اومد و با چند گام فاصله ایستاد. 

 

اهنگ عطر لعنتیش باز قرارم رو گرفت و کوبش قلبم ناهم
کشیدم قلبم به شد. وقبی مثل یه خرس گرسنه نفس یم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

تپید اما التهاب داشتم و یه ی عطرش مالیم یمواسطه
ن سینهتوده  کردم. م حس یمی آتیشن درست بی 

 

کت و شلوار خوش دوخت تنش رو از نظر گذروندم و با 
 صدایی لرزون گفتم: 

 

ی؟! -  م م منو ک کجا مییی

 

یبگم جهنم تصمیم یم-  نیای؟!  گی 

 

 چرا انقدر تلخ بود؟! چرا؟! 

چه دشمبن با من داشت؟! قرار بود تا گ تاوان دادن یه اسم 
 رو پس بدم؟! تا کجا؟! 

من خسته بودم... روحم خسته بود و دیگه گنجایش این 
 حجم نامالیمات رو نداشتم. 

 

 عاض؟! -
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 علوم کن. یا عاض یا شیخ نجیب! تکلیف خودت رو م-

 

ا ش این مسئله بحث کنیم؟! خودم رو حاال وقتش بود ت
 جلو کشیدم و شگیجه حالت تهوع بهم داد. 

 

ی؟! من-  و کجا مییی

 

 بذار کنجکاویت رو برطرف کنم! -
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یه گام به سمتم اومد و من دو گام به عقب برداشتم. 
ن دندون گرفتم.   پوزخندش تو کل اتاق پخش شد و لبم رو بی 

 

رو بیسر و لویی روبها آدِم مطاحتماال قرار نیست اونجا ب-
یبن بشنوی... صحبت  های شی 

 

 عادل اومده بود؟! 

ن انگار استخون مایه تو گلوم خلیده بود. لبم رو محکم تر بی 
 دندون گرفتم و طعم گس خون رو احساس کردم. 

ی برای از دست  ن من که آب از شم گذشته بود و دیگه چی 
رو با عادل روبهدادن نداشتم ویل نفسم بند رفت. قرار بود 

 بشم؟! 

وزی نگاهش، ته دلم رو خایل   چشم باال کشیدم و برق پی 
 کرد. حاال دیگه شک نداشتم که چه تصمییم داشت! 
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؟! چرا انقدر منچرا با با من اینکارو یم چ- و عذاب کبن
رو شم کاقن میدی؟! اینکه مجبورم کردی با مهرداد روبه

 خوای... نبود؟! چرا یم

 

ن لبانگشتش رو رو  های کبودش ی لبش کشید و از بی 
ون داد و من باز سکوت کردم.   آوای"هیش" بی 

 

... ت- ن اض وارد نیست. تو با من میای الی  و دادگاه عاض اعیی
موین و اگه ازت کبن و هرجا من بگم یمهرکاری من بگم یم
ین چون من خواستم. بخوام تا ساعت ن ، نمی 

ها پلک هم نزین
 متوجه شدی؟! 

 

 دنیا رو تو چشام ریختم و بهش زل زدم. کل نفرت 

انگار دیگه دربرابر عادل هم ِش شده بودم که خودم رو 
 خونرسد نشون دادم. 
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ن  صدای پاهای بهجت رو شنیدم ویل ایستاد و فکر کنم بی 
های راه با هاتف حرف زد. خودم رو جلو کشیدم و رو به نگاه

 ی عاض گفتم: تی  و برنده

 

 یم-
ی

کنم فقط ای کاش... این عذاب رو میام، هرکاری بیک
... دادی یا منو یمکردی، یا طالقم یمتموم یم کشبی

 شد عاض شیخ نجیب. هات خایل یمعقده

 

تر شد و اینبار به جای اینکه جواب من رو پوزخندش عمیق
بده، بهجت رو صدا کرد و کمیی از یک ثانیه بعد، بهجت رو 

د بودم که قرار بود تو چهارچوب در دیدم. انگار یه گوسفن
 به قتلگاه بره... 

گذشت و داشت من رو کجا ساعت از دوازده شب یم
 ترسیدم. کرد اینقدر نیمبرد؟! اگه خیالم رو راحت یمیم

 

 کشید و تموم... ظارم رو یمگفت عادل انتیک کلمه یم

ی داشت دیوونهویل این یی   کرد. م یمخیی
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 آوردم آقا... بفرمایید! -

 

ه کرد و بهجت با دلنگراین تا کنارم اومد. مانتو و به من اشار 
 شال رو دستم داد و عاض صداش رو باال برد. 

 

. گه تو محوطه باش وگرنه بد یمدو دقیقه دی- ن  بیبن الی 

 

ون زد بهجت  گفت و حبی صیی نکرد. تا عاض از اتاق بی 
 دستم رو گرفت و زانوهام به رعشه افتاد. 

 

خواد به تالقن همه چی منو یمعادل اومده... من مطمئنم -
 ترسم. به عادل بده. بهجت خانم من... من خییل یم

 

بات دستش روی   سیع کرد آرومم کنه ویل محال بود. ضن
 و آروم کنه! ر قرار و روح تنهام تونست دل یی کمرم نیم

 

ن آدیم نی- .. آقا چنی  ن س الی 
 ست. نیی
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 چه خوش خیال بود! 

برعکسش رو  ای داشت ویل من درستچه دل خجسته
ی لعنبی هرکاری برمیومد. کردم. از اون شیخ زادهفکر یم

خودم امروز حرص و خشم عادل رو شنیده بودم و لحن 
ی نبود که بهجت یم ن گفت. از بیخیال و حرض عاض چی 

 من خسته بود! 

 

 هم تجاوز کنه خودم رو... اگه... اگه بخواد ب-

 

ب روی لبم نشس  ت. ازم فاصله گرفت و دستش با ضن

 اخماش تو هم شد و با همون خشم گقت: 

 

ت ی آقا چی فکر کردی؟! هرچی باشه یی و دربارهت- غی 
نیست که زنش رو دو دسبی تقدیم برادرش کنه. برو و 
س... حبی اگه آقا عادل هم اومده باشه به تجاوز فکر  نیی

 نکن. برو! 
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ت و تعصب عاض اعتماد کنم به همون  سیع کردم به غی 
ن  د. چی  ن  ی که بهجت با خیال راحت ازش حرف می 

قلبم روی دور تند افتاد و با پاهایی لرزون پیش رفتم ویل یه 
 م زد. م بارید و آتیشقطره اشک با سماجت روی گونه

 

عاض از من متنفر بود و احتماال توان این رو داشت که من 
ه چون  رو به عادل ببخشه تا جواب سواالتش رو بگی 

 قم کرده بود. همینکار رو درح
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 با مهرداد... 

 

تو اون مهموین من مرگ رو با چشام دیده بودم، اون عوضن 
م کرده بود.   تحقی 

بهجت همراهیم نکرد و تنها وارد محوطه شدم. هوا گرفته 
شد ماه و به شدت شد بود و محض رضای خدا حبی نیم

ش شکار کرد.   رو تو آسمون دلگی 

 

ون ژست لعنتیش عاض کنار ماشینش ایستاده بود و ا
درحایل که یه دستش رو تو جیبش فرو برده بود و با یه 

د، برام نفرت ن ن بود. حرص آشکار با هاتف حرف می   انگی 

 

هاتف و اون ردای سفید بلندش حبی تو تارییک هم مثل یه  
د. یه چندنفر مرد با کت و شلوار و  ن کرم شب تاب برق می 

دند. های درشت اطراف عمارت پهیکل ن  رسه می 

 

س به سمت  ترس مثل موریانه تو کل وجودم لولید و با اسیی
 عاض پیش رفتم. 
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ای که به عریی خییل زود متوجه من شد و من آخرین جمله
بیان کرد رو شنیدم اما ابدا متوجه نشدم که در چه مورد 

د فقط هاتف شی به نشونه ن ی بله تکون داد و به حرف می 
 فاریس گفت: 

 

! بچه- ن  ها مراقب هسیی

 

ن اشاره عا ض رو به من اخم کرد و با حرکت دستش به ماشی 
داد و هاتف گایم به عقب برداشت و طویل نکشید که به 
سمت ییک از همون مردهای گردن کلفت و درشت اندام 
ی رو به فاریس توضیح داد. چون مسافتش  ن پیش رفت و چی 

 زیاد بود من متوجه نشدم. 

 

؟! - ن سوار... معطل چی هسبی  بشی 

 

ن رو دور لب باز   کردم تا حرف بزنم اما جرات نکردم. ماشی 
 زد و پشت فرمون نشست. 
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استارت زد و من هنوز از ش جام تکون نخورده بودم. نیم 
نگایه به ورودی عمارت انداختم و بهجت رو دل نگران 
دیدم. عاض شیخ نجیب برام چه خواب و خیاالیی دیده 

 بود؟! 

ن دندون   اشکم در شمای محیط خشک شد و من لبم رو بی 
گرفتم و کنارش نشستم. پوزخند بلندباالیی نثارم کرد و حبی 
ن رو ببندم. با شتاب پا روی پدال   صیی نکرد تا کامل در ماشی 

ن از جا کنده شد.  د و ماشی   گاز فرسر

 

ن  ن کشیدم و با عجله در رو بستم و به صندیل ماشی  هی 
 ها کنار کشیدند و راهچسبیدم. هاتف و دونفر از محافظ

ن عاض باز شد.   برای ماشی 

 

ن منوروخدا آرومت- ه تر... اگه حبی قصد کشیی و داری بهیی
ن ندی!   خودت رو به کشیی

 

ن رو به حرکت  ی ماشی 
جوایی بهم نداد و با حرص بیشیی
ها زیر الستیکش به هوا انداخت. صدای له شدن سنگریزه
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بلند شد و باالخره حوض بزرگ وسط رو رد کرد و از عمارت 
ون  زد.  بی 

 

این قرص پادشایه از شهر دور بود و من تا قبل از این، هرگز 
 جایی خیی نداشتم. به لطف عادِل رواین پام 

ن از وجود چنی 
ستون باز شده بود.   به یه دیوونه خونه وسط قیی

 

بان قلبم به شدت باال بود.  کف دستام عرق کرده بود و ضن
د و من امیدوارانه ن  عاض حبی یک کلمه حرف هم نمی 

 دی که بهجت داشت تکیه کنم... خواستم به اعتمایم

که عاض اونقدر نامرد نبود تا من رو تحویل عادل بده و از 
ه!   شکنجه شدنم لذت بیی

 

روییم با عادل قفل زبونم باز شد و با صدایی  از تصور روبه
 گرفته گفتم: 

 

یم؟! -  ک کجا می 
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تم اون به سمتم ش چرخوند و در نهایت تاسف نتونس
ی در تارییک فرو رفته که هر چند ثانیه توسط چهره
شد رو نبینم. زیادی مغرور... های کنار جاده روشن یمچراغ
اف ن و موقر... اشر  زاده... متی 

 

ِ وقت  های اطرافش از خی  شک نداشتم هیچکدوم از دخیی
گذشتند و احتماال گی  کردِن اسمم تو گذروندن باهاش نیم
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خییل گردن تموم شده بود. چرا طالقم ش براش شناسنامه
 داد؟! نیم

 

 عاض؟! -

 

دیدم و احتماال ی پشت دستش رو یمهای برجستهمن رگ
ی اوج خشمش بود. باز هم جوابم رو نداد. نشون دهنده

گذشت که باز تقریبا نیم ساعت از حرکت کردنمون یم
قراری به جونم افتاد و انگار هرچقدر این راه کشدارتر یی 
 داد. شد ترس و وحشتم بیشیی رخ نشون یمیم

 

 تر ازش سوال کنم. اینبار سیع کردم جدی

 

اض؟! توروخدا جواب بده... این حق منه... اگه حبی ع-
م هم بهم بگو که بدونم!   قراره بمی 

 

ی! - س قرار نیست بمی   نیی
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م، باعث نیم شد ترسم رو کنار بذارم اینکه قرار نبود بمی 
 خواستم. رو نیمچون هرزنده موندین 

 

و زدی، من... منمروز... د داشبی با عادل حرف یما-
و ب بهش تحویل میدی! گ گفبی که من  خواست! یم

 عاض؟! اون حرف رو جدی نگفبی نه؟! 

 

باز پوزخند زد و دستاس رو دور فرمون حلقه کرد و من 
هن و کتش دیدم.  ن پی   ساعت اصلش رو از پشت آستی 

 

 که اونقدر ز تو تریس ندارم، میدوین بخوام تحویلت بدم ا-
ه تا وقبی  عصباین هستم که به هیجی فکر نکنم پس بهیی

 !  برسیم، سکوت کبن

 

ن انداختم.   دستم روی مانتوم مشت شد و شم رو پایی 

 گفت؟! شد اگه یمچی یم
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 باالخره شعت ماشینش رو کم کرد و به فرغ پیچید. 

رسید. با یمدونستم به کجا یه جاده خایک بود که نیم
های دودی زل زده بودم اما از اضطراب به دو طرف شیشه

ن چنداین تشخیص نبود.   پشت اون تارییک محض چی 

 

باالخره از وسط تارییک به یه روشنایی رسیدیم که یه در آهبن 
ستوین رو نشون یم   بود؟! داد. اینجا چه قیی

 

 دو تا بوق زد و در از داخل باز شد. 

کرد. دیش به شدت عصبیم یمعاض و اون حجم خونرس 
ن رو به  ن چسبیدم و عاض باز ماشی  به صندیل و در ماشی 
حرکت انداخت و من زیرلبی آیت الکریس خوندم تا دلم رو 

ی به حالم نداشت.   آروم کنم هرچند حاال هیجی تاثی 

 

دو نفر رو که در رو باز کرده بودند دیدم، یه نفر سیگار 
ای چریم ایستاده بود. به گوشه کشید و اون ییک با یه کالهیم

ی اشاره کرد و عاض به همون سمت رفت. کل محوطه
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مقابلم جز با یه چراغ روشن نشده بود. کل حیاط بزرگ پر 
از دار و درخت بود و همه جا از برف سفیدپوش بود و 

ها یه تصویر خییل وحشتناک های خشک درختشاخه
 درست کرده بود. 

 

 توروخدا... عاض؟! اینجا کجاست؟! -

 

ن پیش اومد و  ن یه نفر تا کنار ماشی  به محض توقف ماشی 
روم یه سمت عاض ایستاد اما حبی نزدیک نشد. روبه

ی نفبی بود که از یه سمت له شده ی رنگ و رو رفتهبشکه
 خورد. های چویی کنارش به چشم یمبود و کیل تخته و جعبه

 

شد و یه د یمیه سیم برق باریک سفید که از باالی شمون ر 
پروژکتور که کیم دورتر یه ساختمون سیماین رو نشون 

 داد. یم

 

 از جات تکون نخور... -
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ی؟! -  کجا می 

 

ه ن در هیچ دستگی  ی در رو کشید و پیاده شد ویل برای بسیی
تالیسر نکرد. باد شد و انرژی منقن باهم به داخل هجوم 

ن کی مردی که تا  آورد. صدای خشن و دورگه اومده نار ماشی 
 بود رو شنیدم و مو به تنم راست شد. 

 

 ور جدید چیه؟! امرتون اجرا شد آقا، دست-

 

 یه اسلحه... -
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اسم اسلحه رو که شنیدم کل وجودم به رعشه افتاد. شم 
ای که تو دست پهن عاض رو خم کردم و برق اون اسلحه

قرار گرفت چشمم رو زد و دست روی دهنم گذاشتم و 
 و سینه حبس کردم. نقسم رو ت

خدایا خداوندا من وسط چه جور جونورایی گی  افتاده 
 بودم؟! اینجا کجا بود؟! 

 اشک تو چشام جمع شد و کل وجودم نبض گرفت. 

 

 حسایی ازش پذیرایی کردیم! -

 

کرد. نگاهم های اون مردک رواین به ترسم اضافه یمخنده
کنم   رو با وحشت به اطراف چرخ دادم تا یه راه فرار پیدا 

ن زیادی نیم  دیدم. ویل تو تارییک پشت شیشه چی 
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ِ طعم ا-
ن  گفیی

ی
ونقدر کتک خورده که فکر کنم حاال آمادگ

 ش هم داره آقا... شی  مادِر حروم لقمه

 

 گ رو تا ش حد مرگ کتک زده بود؟! 

د. مکرد و مدام بوق اشعال مغزم کار نیم ن  ی 

 

ه ی در رو کشیدم و نفهمیدم چطوری اما او  نقدر دستگی 
ن وحشت تو تنم بود که فکرم کار نیم کرد. پاهام که به زمی 

ی توانم به سمت انتهای اون ساختمون رسید، با همه
دار و بِم اون عوضن رو شنیدم  مخوف دویدم و صدای خش

 که فریاد زد: 

 

ه فرار کرد آقا! -  دخیی

 

هام اضافه کردم. صدای له شدن و من به شعت قدم
ن های کهنهبرگ ن شعتم رو کم یم ی پایی  ن بودن زمی  کرد و لی 

و من با وجود شنیدن صدای پارس یه سگ بزرگ، به 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

دویدنم ادامه دادم و از کنار اون ساختمون رد شدم و با 
 رو شدم. دیوار روبه

 

گرفت. گیج و مبهوت و بخار دهنم مدام جلوی دیدم رو یم
ترسیده به اطرافم نگاه کردم. یه ساختمون بود که یه 

 که پاهای ش نیمه کاره بود و یه لونهقسمت
ی

ی سگ و سیک
 داد دونده ی خویی بود. ش نشون یمبلند و کشیده

 

ی سیاهش رو برخالف بدن سفیدش به شدت پوزه
وحشتناک بود. با پارس بلندی که کرد جیغ زدم و تا خواستم 

ی پا بچرخم به جسم شد و سخبی برخورد کردم روی پاشنه
ِ آش

ن  نایی لرز به تنم انداخت. و آوای هیش گفیی

 

 دست خودم نبود ویل به التماس کردن افتادم. 

 

خواد هیچ ع عاض؟! ت توروخدا بذار برم. من دلم نیم-
م... نیم م. جور خاض بمی  خوام با گلوله و سالح شد بمی 
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خوام عادل رو ببینم. خوام قبص روح بشم. نیمنیم
 توروخدا ولم کن توروخدا... 

 

مانندش زبونم رو بند آورد و دست پهنش  ویل صدای غرش
روی دهنم نشست و تو اون تارییک و صدای به شدت 

 نزدیک سگ، تا مرز مرگ پیش رفتم. 

 

... دفعهفعهد- ن ی بعدی که بخوای ی سویم وجود نداره الی 
، عاض شیخ نجیب بهت رحم نیم کنه. از من فرار کبن

ی! امیدوارم اونقدر عاقل بایسر که تهدیدم رو جدی   بگی 

 

کوبید که صداش رو به وضوح قلبم اونقدر محکم یم
 شنیدم. یم

 اون 
ی

با کتش چنگ انداختم و پهلوش رو گرفتم و برجستیک
اسلحه رو دور کمرش حس کردم. دستش رو برداشت و من 

 به تته پته افتادم. 

 

. و یماول... اول و آ... آخرش م من-  کیسر
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یک ینفس زدن تر بود. صدای نفس اخمش از همیشه غلیظ
از پشت ش عاض شنیدم و صدای عاض باال گرفت و 

 جوری داد زد که من تو جا پریدم. 

 

 گرفتمش، برگرد عقب! -

 

! آقا؟! قالده- ن  ی سگا زیاد محکم نیست مراقب باشی 

 

چشام تا آخرین حد گشاد شد و نفهمیدم چطوری ویل به 
 عاض چسبیدم و ملتمسانه گفتم: 

 

کنم. من... من ت خواهش یمه، از و دست این سگا ندمن-
 ا... غلط کردم فرار کردم. ترسم. توروخدی حیوونا یماز همه

 

خیایل همونطور که به تنش چسبیده بودم ویل عاض با یی 
یه گام به سمت اون سگ غول پیکر که پشت شم بود، 
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ن سگ باال گرفت. صدای برداشت و خرناسه های خشمگی 
ِ اون مردک رواین رو شن

 یدم که با خنده گفت: وحیسر

 

ن -  ی شکار... آماده و اتفاقا گرسنه هم هسیی

 

گفت تا من رو جون به لب کنه یا حقیقت نمیدونم اینارو یم
ام خط و خش بود ویل جوری جیغ کشیدم که حنجره

برداشت و همون لحظه به شفه افتادم و عاض با همون 
ش من رو کنار اون سگ نگه ی عصبی و حرصیچهره

 داشت. 
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رسید چنگ به کتش و تنش و هرچی که به دستم یم
انداختم تا خودم رو از شر این دوتا حیوون وحیسر خالص  یم

 کنم. 

 

ای خویی شنیدم، قالدهخ- ها محکم ی سگب انگار خیی
ی دریدن داریم و فکر  ی آمادهنیست و یه موجود گرسنه

 کنم گوشت تن یه دخیی ایراین خییل خوش طعم باشه! 

 

ن حس نیم کردم چون با اون حجم تقال پاهام رو روی زمی 
ن بلند کرده بود و قصد  عاض من رو یه دسبی از زمی 
پیشکش کردن من به سگ رو داشت و من مدام جیغ 

 زدم. یم

 

و فکر کنم این سگ هم بوی ترس تنت رو حس کرده و -
! براش یه طعمه  ی دلچسبی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

کنم. فرار نیمد دیگه... دیگه غلط کردم عاض... ببخشی-
خوای! من... از مردن با ... با گلوله وحشت چی از جونم یم

دارم ویل... منو با همون اس اسلحه بکش اما نذار این ح 
 م کنه! حیوون تیکه پاره

 

باالخره دلش به رحم اومد و چند گام از اون سگ دور شد 
ی شهر خواست همهکرد و انگار یمویل همچنان پارس یم

دار   لرزید و چشام کنه و من از ترس کل وجودم یمرو خیی
 رفت. لعنت به عاض... سیایه یم

 

 لعنت به من که خودم رو تو هچل انداختم. 

 

 بذارم برم عاض! -

 

م  کجا بری... یم  ازه اومدی.. ت- خوام تو رو به دیدن کیس بیی
 که خییل خییل مشتاق دیدنته! 
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برداره، یه لحظه هم قصد نداشت از این جنگ رواین دست 
 فهمید من چه حایل بودم؟! واقعا نیم

کل صورتم خیس بود و باد شد صورتم رو به سوزش 
 انداخت. یم

 

... رار نیست با این سگ مالقات کنم نه؟! منق- و بیی
 کنه! توروخدا صداش داره اذیتم یم

 

ن خنده  ی کوتاهش حرصیم کرد. خندید و همی 

حلقه کرد  رمش کوبیدم که دست دور کمبا مشت تو سینه
 و نفس داغش کنار گوشم پیاده شد. 

 

 و دونسبی سگیم-
ی

ن که از بزرگ ها عاشق شکاری هسیی
بان قلب و ترسن؟! یمعظمتش یم ن ضن دونسبی باالرفیی

ن خون داغ رو از روی بو کشیدن حدس یم زنن جریان گرفیی
 تونن برات خطرناک باشن؟! و یم
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؟! داری سکتهچرا این-
ی

... ولم کن. م میدی رواو مییک  ین

 

ویل ولم نکرد و بازوم رو گرفت. من رو دنبال خودش کشید 
 ش رو از دور کمرش درآورد. و اسلحه

هاش الی گوشت بازوم پیچیده بود با همون دسبی که پنجه
خشابش رو کشید. من مبهوت بودم و به شدت وحشت 
 زده ویل دور شدن از اون سگ وحیسر برام قوت قلب بود. 

 

ساختمون رد شد و دوباره همون مرد موبلند رو از کنار اون 
 دیدم. 

موهای بلند و ِفری داشت و ریش و سیبیلش اونقدر بلند 
ی ازش  ن بود که جز یه بیبن و یه جفت چشم مخوف چی 
هن و شلوار شش جیب که تیپ ترسناکش رو  نبینم. یه پی 

 کرد. تر یموحشتناک

 

- ... . ش  گا تکه پارهسبدم نمیومد  چه شکاِر خویی ن  کین
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عاض من رو تا کنارش کشید و قبل از اینکه اون نیشخند 
روی صورت کری  هش بشینه، مشت محکیم از عاض نوش 
ن کشیدم و زبونم به سقف دهنم  جان کرد و من باز هی 

 چسبید. 

 

مردک اوباش یگ گام فاصله گرفت و من خوین که از بینیش 
 راه گرفت، حس کردم. 

 

نزدیک شدند و عاض که  اون دونفر که دم در دیده بودیم
انگار حسایی از دویدن دنبالم خسته شده بود با نفس نفس 

 زدن به حرف اومد. 

 

ی به زنا- های اطراف ین مشت رو از من خوردی تا یاد بگی 
... کدوم عوضن  ای باال ششه؟! هر من چشم نداشته بایسر

 ... ن  سه نفرتون تو محوطه پالسی 
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به حالت اولیه برگشت و من با اوین که مشت خورده بود 
اینکه ترسیده بودم اما خوشحال شدم که عاض به خدمت 

ن رسیده بود.   اون مردک هی 

 های عاض نگاه کنه. حبی جرات نکرد تو چشم

 

فریم آقا... یه نفرمون بیست و چهارساعته کشیک نچهار -
 میده! 
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عاض بلندتر فریاد کشید و صداش تو صدای پارس سگ و 
 د پیچید. هوهوی با

 

لط کردی، من پول مفت به کیس نمیدم که شماها دنبال غ-
ن  ن و کار چهارنفر رو یه نفر انجام بده، گمشی  عیایسر باشی 

 ش پستتون! 

 

اون دونفر جرات حرف زدن نداشتند و با یه "بله چشم 
" بلندباال پراکنده شدند ویل اون عوضن خون  ن قربان گفیی

 ش رو پاک کرد و جلو اومد: بیبن 

 

 ما هیچ خطایی نکردیم قربان... -

 

ن چسبیدم.   عاض اسلحه رو کشید و من به زمی 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن شلیک  ب- رگرد ش کارت جمال... کاری نکن امشب اولی 
ی صد و بیست کیلویی رو دستم بذاره! گلوله یه جنازه

 ی کندن قیی ندارم. حوصله

 

 به لکنت افتاد و با بله چشم به سمبی رفت که من ندیدم. 

ورده بود؟! چرا؟! جمال که رفت به سمتم ش چرا من رو آ
 چرخوند و نگاهش زانوهام رو به رعشه انداخت. 

 

دستام رو انداختم و یه گام عقب رفتم ویل عاض بلند اسمم 
ن چسبیدم.   رو صدا کرد و باز به زمی 

 

؟! - ن  الی 

 

ن نور کم یم دیدم. اونقدر ترسیده بودم که اخمش رو تو همی 
ت حلقم باال میومد و من با سماج م مدام تا محتویات معده

 ی ترش رو داشتم. قصد فرو دادن اون ماده
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با یک گام بلند مقابلم ایستاد. هنوز اون تفنگ لعنبی سیاه 
رنگ دستش بود و حاال اونقدر اطمینان داشتم که اسلحه 

 واقیع بود که جرات نکردم حبی نفس بکشم. 

 

بن بدون وی عاض شیخ نجیب رو ببیقبل از اینکه اون ر -
حرف، بدون واکنش، بدون نفس کشیدن دنبالم بیا... قدم 

 ...  به قدم. اگه یه قدم دور بموین

 

 میام، چشم... چشم! -

 

حرفش رو ادامه نداد و راضن از حس جنوین که به جونم 
ش رو ی اسلحه شقیقهانداخته بود ش تکون داد و با لوله

 خاروند و به سمت ساختمون پیش رفت و من مثل یه
 جوجه اردک دنبالش راه افتادم. 

 

تر از این ساختمون مخوف و پارس حاال عاض برام ترسناک
 سگ و چهارتا ارازل و اوباش بود. 
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دونستم جلوی در  اون دونفری که حبی اسمشون رو نیم
دادند و عاض با عصبانیت از کنارشون رد شد و کشیک یم

 من حبی نگاشون نکردم. 

 

شدم و چشام روی هم افتاد. پشت شش وارد ساختمون 
کرد و من ترسیدم که نکنه عاض نور فضا داشت اذیتم یم

 رو گم کنم. 

 

ون   با بی 
یه سالن به شدت بزرگ بود که دماش هیچ تفاویی

نداشت چون نییم از سقفش نیمه کاره بود و تو همون نگاه 
ی گرماییسر نداشت. اول متوجه شدم که هیچ وسیله

ه نفر رو به صندیل بسته بودند و درست چند میی دورتر ی
ی ازش  ن هن و شلوار غرق خون و پاره پاره چی  من جز یه پی 

 شدم. تر یمزدیکندیدم. هرلحظه به مرگ نیم

 

ی وحشتنایک داشتم. کشید و شگیجهچون قلبم تی  یم
جمال کنار یه مرد طاس و بلندقد ایستاده بود و بوی چوب 

 . سوخته کل ساختمون رو برداشته بود 
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یم که برای روشن کردن آتیش آورده بودند، به  ن انگار هی 
 اتمام رسیده بود. 

 

فضا اندگ به خاطر دود نایسر از سوخت چوب کدر به نظر 
 رسید. یم

 

 سالم آقا... -

 

 ویل عاض، با انگشت اون مرد طاس رو ساکت کرد. 

حواس بودم که با ایست کردن عاض هم متوجه اونقدر یی 
 از پشت بهش برخورد کردم.  نشدم و ناخواسته و 

 خییل زود خودم رو جمع و جور کردم و اخم عاض رو دیدم. 

 

ی دست عاض به مرد رو دیدم و مرد جلو رفت و اشاره
دونستم ممکن بود با گ درست کنار صندیل ایستاد. نیم

ی حرکاتشون رو از روبرو بشم ویل با کنجکاوی و ترس همه
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ی آستینش با گوشهنظر گذروندم. جمال هنوز داشت 
ن یم  کرد و من به حال انزجار رسیدم. خون بینیش رو تمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی سیاه رو از ش مرد برداشت و چون ما باالخره اون کیسه
 پشت شش ایستاده بودیم، نتونستم صورتش رو ببینم. 

 

ن پر بود از لکه های خون و چند میی دورتر یه زنجی  روی زمی 
 از سقف آویزون بود. 
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رد روی ش اون جسم نیمه جون خم شد و با مو شش رو م
 ش بلند کرد. از سینه

 

 بیهوشه آقا... -

 

اراده همون یک گام رو جلو عاض یک گام جلو رفت و یی 
رفتم. جمال به سمت همون مرد رفت و عاض با خشم  

 گفت: 

 

؟! من نیومدم به و نگاه یمرا مثل پت و مت منچ- ن کنی 
ن به هوش بیاد! بیهوشیش نگاه کنم، کا  ری کنی 

 

ت آقا ب- له چشم آقا... ایوب اون سطل آب رو بیار تا حرصن
 گذره! رو بیدار کنیم. انگار خییل داره بهش خوش یم
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ایوب شی تکون داد و به سمت سطل آیی رنگ و کثیقن  
 ی سالن بود پیش رفت. که گوشه

 

 که تو سطل زهوار حبی دیدن اون مایِع چرک و قهوه
ی

ای رنیک
د. دل و رودهدرر  ن م تا حلقم باال فته بود، حالم رو به هم می 

 اومد و من با حرص پسش زدم. 

 

 بریز رو شش... -

 

ی خییل و من به اینکه تو این هوای شد این شکنجه
 وحشتنایک بود فکر کردم. 

 

اش دید نداشتم ویل همون یه قسمت  من درست یه چهره
 کم از صورتش ورم داشت و غرق خون بود. 

ای براش سوخت و تو دلم عاض رو لعنت  برای ثانیهدلم 
کردم. تا اون حجم آب رو صورتش پاشیده شد با هن و هن 

 از بیهویسر دراومد و به شفه افتاد. 
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های کم جونش دلم رو لرزید و نالهصداش از شدت شما یم
 ریش کرد. 

 

این مرد گ بود که عاض تا این حد ازش نفرت داشت که با 
 میومد؟!  اسلحه شاغش

 

 ها... لعنت بهتون... لعنبی -

 

با شنیدن تارهای صداش، انگار یه رگ تو شم ترکید و با 
وحشت با تصویر مقابلم نگاه کردم که انگار هرلحظه تو یه 

 رفت. ای از دود فرو یمهاله

 دید. انگار چشام تار یم

 

 صداش زیادی آشنا بود، خییل خییل آشنا... 

بفهمم اون جسم نیمه جون  و برام خییل سخت نبود که
 همون مهرداد بود! 
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ارادی نبود که جلو رفتم ویل قبل از اینکه توان حرف زدن 
العمل پیدا کنم، دست عاض دور کمرم قفل شد و یا عکس

 صدای بمش رو درست تو حلزوین گوشم شنیدم. 

 

... اگه اون آشغال حضورت رو ا- ؟! یک کلمه حرف بزین ن لی 
 یه گلوله تو مغزش خایل کنم. شم حس کنه، مجبور یم

 

گذار بود که لبم رو به هم بدوزم و فقط  تهدیدش اونقدر تاثی 
ن هم برمیومد.   اشک بریزم. از عاض شیخ نجیب آدم کشیی

یم.تونست خییل راحت من و مهرداد و اون چهارنفر رو 
ن  بکشه و حبی آب از آب تکون نخوره ویل حاال فقط یه چی 

 چرخید. تو شم یم

 

با مهرداد چیکار داشت و چی از جون من اینکه 
 خواست؟! یم

هایی اشیک براندازش کردم ویل پوزخند پرسشگر و با چشم
 زد. 
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وبه... با وجود اون کارایی که باهات کرده هنوز هم خ-
 جونش برات ارزش داره! 

 

 هم نبود. به درک... می کالمش ابدا برام طعنه

ِ نامرد... 
 عاض یه عوضن بود! یه عوضن

 

دونستم که پای عادل وسط نبود. قرار نبود با اال فقط یمح
ن وضعیت اسفناک مهرداد جونم اون روبه رو شم ویل همی 

 رو گرفت. 

 

... از... از جونم.. یم-  خواین؟! چی

 

 نکرد ویل انگار جمال و ایوب حسایی 
عاض هیچ حرکبی
 تفهیم شده بودند. 

لود مهرداد آچون ایوب نیشخند زد و باز موهای بلند و خون
دم تا حرف نزنم.   رو گرفت و من لبم رو به هم فرسر
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دست عاض دور تنم پیچیده بود و محکم نگهم داشت. 
 حبی توان اینکه یک مییل میی دور بشم رو نداشتم. 

 

کنم وباره مراسم پذیرایی داریم، اینبار بهت رحم نیمد-
ین یا به روش خودم وارد عمل  ن جوجه فکیل... حرف می 

 شم؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مهرداد رمق رو دستم روی ساعد عاض مشت شد و ناله
از پاهام گرفت. انگار خییل درد داشت و این دردی که 
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کرد. چرا اینکارو با کشید هرلحظه از عاض متنفرترم یمیم
 مهرداد کرده بود؟! 

 

دونستم گ گفتم و باید بگم؟! من هر... هرچی یم یمچی -
لعنبی ها شما از... طرف کدوم دونم. بیشیی از... این نیم

ن که... حرومزاده  ای هستی 

 

جمال رحم نکرد و مشت پرقدرتش رو تو صورت مهرداد  
کوبید و صندیل به عقب کشیده شد و اگر ایوب پشبی 

ن صندلیش رو نیم  خورد. یمگرفت با پس ش زمی 

تر به ساعد عاض شد و من محکماشکام پشت هم جاری یم
 چنگ انداختم. 

م ش روی ششونهبهم چسبیده بود و چونه از پشت
 ه بود. ی تکون خوردن رو ازم گرفتاجازه

 

 دونستم گفتم. وجدان... من هرچی یمهای یی عوضن -
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 ایوب اینبار مشت گره کرد و من چشام رو بستم تا نبینم. 

تونستم کتک خوردنش رو اینجوری ببینم. اگر دستاش نیم
داشت شاید دلم باز بود و توان دفاع از خودش رو 

 سوخت ویل حاال... نیم

 

؟! اون حروم ن- ن زن... نزن نامرد، مگه شماها آدم نیستی 
 فرستاده ش وقت من، دنبال چیه؟!  ای که شما رو لقمه

 

 دنبال حقیقت... -

 

کرد. هاش رو روی مهرداد خایل یمجمال انگار داشت عقده
 ش کج کردم و التماس نگاهم رو به عاض دوختم ویل هیچ

های اشیک فقط نگاش  واکنیسر نشون نداد و من با چشم
 و اوضاع رو بدتر کنم.  ترسیدم حرف بزنمکردم. یم

هن پاره پاره ش جمال رو ش مهرداد خم شد و دو طرف پی 
رمقی چپ و رو گرفت و محکم تکونش داد. گردنش با یی 

 سوخت. شد و دلم یمراست یم
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 یا همه-
ی

یه جور دیگه از  ی اتفاقات روز عروسیت رو مییک
 زیر زبونت حرف بکشم. 

 

م، سمت عاض این حرف نفسم رو گرفت. ناباور از شنیده
چرخیدم و ابروهام به جنگ هم افتاد. مهرداد رو تا ش حد 

های من رو مرگ کتک زده بود تا راست و دروغ حرف
 کرد دروغ گفته بودم؟! دربیاره؟! خیال یم

ل درمان نبود. با حرص زخیم که روی روحم افتاد، هرگز قاب
تر از قبل نگهم و خشم پسش زدم ویل تکون نخورد و محکم

 داشت. 

 

 مهرداد انگار از کتک خوردن خسته شده بود که نالید: 

 

ن سگ کتک م- یگم... بسه آشغاال... بسه هرچقدر عی 
ی آشغایل که دخیی خوردم. من ری... تو اون خانواده

... ه مشون رو به اسم پاک و مطهر بهرزه ن ن انداخیی
نمیدونم چرا باید کتک بخورم تا آمار اونروز رو بدم ویل 

 میگم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 چرخید. دنیا دور شم یم

من تحمل این حجم نامالیمات رو نداشتم و عاض قرار بود 
خواست جیغ بزنم تا تا کجا من رو شکنجه کنه؟! دلم یم

عاض با خشم یه گلوله تو مغزم خایل کنه ویل نا نداشتم. 
ی توانش شل شد و رو دست عاض موندم. با همه زانوم

ن نداد. نگهم داشت و اجازه  ی فروریخیی

 

ه سال دوست بودیم، من ازش خوشم میومد اون س-
خواستم به ازدواج ختم شه ویل شهوت  عاشقم بود. نیم

خواست لمسش کنم ویل پا کورم کرده بود... دلم یم
ردم دست کدواج بود. فکر یمداد... تنها راهش از نیم

 هتاب ندیده! ست و تنش رو آفتاب و منخورده

 

ها توان له کردن یه دخیی رو داشت. من هرکدوم این حرف
 با من رو یمخواست و فقط همرو نیم

ی
خواست؟! خوابیک

؟! همه ن ن همی   ها الگ بود؟! ی اون عزیزم و عاشقتم گفیی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

شد گایه گرفت و افت فشارم باعث یمپوست تنم گر یم
خواستم بیهوش بشم. باید این نشنوم ویل نیمنبینم و 
شنیدم تا بفهمم مهرداد چجور آدیم های تلخ رو یمحرف
 بود! 

 

ونگیم  از اعتمادم سوءاستفاده کرده بود و من به حریم دخیی
ن بود ویل راهش داده بودم. خیال یم کردم مردترین مرد زمی 

 حاال... 

 

ی جمال سییل محکیم نثار صورتش کرد و ایوب موها
همیشه خوش حالتش رو که با خون آمیخته شده بود،  

ی ایوب دوباره کل سالن ش هوا رفت و عربدهکشید. ناله
 رو برداشت. 

 

 بعدش چیشد... بگو حرومزاده! -

 

ن مهرداد داشت زیر بار این شکنجه کم یم آورد و برای همی 
اف یم  کرد. هم اعیی
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ن مو تو خودش حل کرد و تر منهای عاض محکمدست
روی شکم خم شدم و باالخره عاض رضایت داد تا زانو 
بزنم. هنوز پشت ش مهرداد بودیم و عاض پشت شم زانو 

 زد. 

 

ونروز هم خوشحال بودم که باالخره قراره به وصالش ا-
برسم ویل یه نفر زنگ زد... قبل اینکه بتونم برم آرایشگاه 

ی گفت که از تصمیمم وا ن سه دنبالش، یه مرد زنگ زد و چی 
 زیرخواب کردن دخیی زرگرها پشیمونم کرد. 
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عاض لبش رو به گوشم چسبوند و من هیچ تواین برای فرار  
 کردن از دستش نداشتم. 

 

... دلت ی سه سالهوی واقیع معشوقهر - ن ن الی  ت رو ببی 
 سوزه؟! برای این آشغال یم

 

سوخت و عمری که پای این عوضن  دلم برای خودم یم
 . گذاشته بودم

سوخت که پای این دلم برای اون امیدها و آرزوهایی یم
ی برای از دست دادن  ن نامرد تلف شده بود. من دیگه چی 

دونستم گ بود، کل نداشتم. یه مرد... ییک که نیم
خوشبختیم رو به تاراج برده بود. هرچند از این نامرد یه مرد 

 درنمیومد ویل... 
ی

 زندگ

 

ر این جالد بودم و حاال کنام رو از دست داده من خانواده
 گی  بودم و اسمم تو شناسنامه

ش توان هرکاری رو از رواین
 گرفت. من یم
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 گ بود؟! -

 

تر شد و من دیگه برام اهمیبی جونمهرداد با مشت بعدی یی 
 نداشت. 

 به رون عاض مشت کوبیدم و جلوی زار زدنم رو گرفتم. 

من بشه و نم تا مهرداد متوجه خواستم بلند گریه کنیم 
شدم با شنیدن این بفهمه داشتم چجوری خورد یم

 ها... حرف

وزی کنه. نیم  خواستم حس پی 

 

ن لعنبی میدونم... یه شمارهن- ها... ی ناشناس بود! ولم کنی 
ن بود که گفتم.   فقط همی 

 

ون کشید و سمت عاض  موبایلش رو جمال از جیبش بی 
  ویر مهردادِ رمق به تصاومد. عاض از دستش گرفت و من یی 

 کتک خورده زل زدم. 
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 مرد؟! شش به چپ کج شد و ترس به دلم افتاد. نکنه یم

 

 دوین نه... باید دوباره از تن و بدنت پذیرایی کنم؟! یمکه ن-

 

ون کشید و درست روبروی صورت مهرداد  ایوب یه چاقو بی 
 ای پچ زد: متوقف شد. جمال خم شد و با صدای آهسته

 

گرده، لفنش که به همون روز برمییه شماره هست رو ت-
 دستور چیه! 

 

ی چاقویی که تا بریدن یه 
ن من نگاهم به مهرداد بود و اون تی 

 قسمت از صورتش، فقط چند سانبی میی فاصله داشت. 

 

، من شماره - ن  کنم. و ردیایی یمر تمومش کنی 

 

لم کرد.  ن بلند کرد و یه دسبی کنیی من رو مثل یه پر کاه از زمی 
برای فرار نداشتم. جوین برای حرف زدن  من دیگه جوین 
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دونست که به راحبی نداشتم و این رو احتماال عاض یم
 کرد. مهارم یم

 

 باهاش چیکار کنیم؟! -

 

شد و همینکه اون تر یمهای مهرداد هرلحظه دلخراشناله
 چاقو از صورتش دور شده بود، برام کاقن بود. 

شت؟! گ تن یه مرد... یه شماره... پس... پس حقیقت دا
تونست اون خال رو به مهرداد  من رو دیده بود و گ یم

گزارش داده باشه؟! جلوی اون دوتا نره غول از خجالت 
 مردم و زنده شدم. 

ن دهن باز یمدلم یم بلعید و کرد و من رو یمخواست زمی 
شدم. مقرص این اتفاقات  اونجوری جلوی همه کوچیک نیم

 گ بود؟! 

 

 خون گریه میکردم! 
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ن که یه ندازینش جلوی خونهب- ش... زنگ در خونه هم بزنی 
ه... البته فعال! نفر به دادش برسه... نیم  خوام بمی 

 

 ی خشمش رو خایل کرد: و کنار گوش من همه

 

ه تا قبل از اینکه بفهمم اون تماس از گ بود و به چه ن-
 ...  هدقن

 

 ترین حالت ممکن لب زدم: با کم جون

 

 ب بهم د دست نزن! -

 

ویل پوزخند زد و تن لرزونم رو به خودش چسبوند. شد 
 داشتم. 

ی
 شد بودم اما حس گر گرفتیک

تر جمال چشیم گفت و ایوب از ش حرص یه سییل محکم
تو صورت مهرداد کوبید. شاید االن من باید از کتک 

 شدم اما نبودم. خوردنش خوشحال یم
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 شدم. من دیگه با هیچ اتفاقی خوشحال نیم

 

دور شدیم ویل مهرداد صداش رو باال برد و درحایل  چند گام 
 که از درد نفس نداشت گفت: 

 

یدونم اوین که دستور داده کتک بخورم اینجاست، م-
! اونقدر شهامت داشته باش که... که خودت  و معرقن کبن

 

وار که عاض ایستاد و جمال بلند خندید. اونقدر دیوونه
رداد رو گرفت و من ترس به دلم افتاد. ایوب باز موهای مه

 م. ی پیش روم نگاه کردمثل یه مجسمه به معرکه

 

هم- ی هرزه شتاقم بدونم گ هسبی که مدافع اون دخیی
 شدی و افتادی دنبالش... 
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دمای تن عاض باال رفت و من حس کردم که تا چه اندازه 
 برافروخته شد. 

 به سمت مهرداد ش چرخوند و صدای رسا و بلندش رو تو 
 سکوت سالن پخش کرد. 

 

 امید... -

 

و مهرداد با یه نیشخند اسم امید رو تکرار کرد. من رو به 
بیهویسر و اغما بودم ویل هموز هم گوشم توان شنیدن 

 داشت. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

شناسم  مید... امید... امید... فقط یه نفر رو با این اسم یما-
ن قیام کنه، پرسخاله ... که ممکنه به طرفداری از الی  ن ی الی 

ن ازدواج من و هم ون عاشق سینه چاک و ییک از مخالفی 
 ! ن  الی 

 

ن دست عاض یم شد یا لرزید و نمیدونم متوجه یمبدنم بی 
ی حال بدم رو جیغ بزنم نه ویل یه دم عمیق گرفتم تا همه

ن دستش روی دهنم حبی نفسم بند رفت.  اما با قرار گرفیی
هنش چنگ  قطرات داغ و شکشم فرو چکید و به پی 

ین انداخ تم و ناخنام تو گوشت تنش فرو رفت ویل حبی کمیی
واکنیسر نشون نداد اما فشار دستش روی دهنم بیشیی شد 

 و من نفس نکشیدم. 

 

ی به اون دوتا مرد گفت و خودش با گام ن های با تکون ش چی 
ون زد.   بلند از ساختمون بی 

تنم از برخورد هوای شد لرز کرد و عاض با خشم و حرض 
ن تم از کجا شچشمه یمدوسکه نیم گرفت من رو تا ماشی 
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تونستم اون دوتا ی ضخیم اشک، یمکشید. از پشت الیه
ن پاترول رو دیدم که گوشه ی باغ مرد و یه موتور و یه ماشی 

ن گذاشت و کمرم به  پارک شده بود. پاهام رو روی زمی 
ن چسبید. بدنه  ی شد و آهبن ماشی 

 

؟! چرا خواسبی منم دیز چرا اینکارو کردی؟! چرا کتکش -
؟! چرا اسم امید ببینم که چه آدم وحیسر و عوضن  ای هسبی

تونه اون رو بکشه... چرا میدوین مهرداد یم رو دادی؟! 
 عاض؟! 

 

ی خشمش رو تو چشمای سیاه و باریک جلو اومد و همه
ش ریخت و مشتش رو تا کنار صورتم باال آورد. با ترس شده

های صدای لعنبی و غرشدستم رو روی صورتم گذاشتم و 
 جذابش رو شنیدم: 

 

ت و دوست پرست شدی؟! من چرا باید گراِن معشوقهن-
 بهت جواب پس بدم؟! 
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کرد و بااینکه تر خون پمپاژ یمقلبم با شعت هرچه تمام
دمای بدنم افت کرده بود اما صورتم گر گرفت. از الی 

 انگشتام به صورت خشمگینش زل زدم و نالیدم: 

 

 کشه! چرا اینکارو کردی؟! امید رو یم مهرداد،-

 

انگار از اینکه باوجود خشمش از موضعم کوتاه نیومده 
تر کمرم بودم، خییل عصباین شد که بازوم رو گرفت و محکم

ن کوبید. براش اهمیبی نداشت که دو نفر شاهد  رو به ماشی 
اوج خشونتش بودند و من چجوری داشتم تو دستاش 

 لرزیدم. یم

 

چون حقش بود، انگار یادت نمیاد باهات کتک خورد -
چیکار کرده، انگار یادت رفته چجوری مثل یه دستمال  
ون و رسواییت رو جار زد! بدت  کاعذی پرتت کرد بی 
نمیومد دو دسبی تقدیمت کنم به مهردادت نه؟! مگه تن و 

 ...  بدنت مال اون نیست؟! اونروز تو اتاقم گفبی
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 قبل بارید.  نفسم منقطع شد و اشکام بیشیی از 

من فقط اون حرف رو زده بودم تا عاض ولم کنه وگرنه از 
ار بودم و اون شب مهموین نفرتم  ن مهرداد و متعلقاتش بی 

 بیشیی شده بود. 

دونستم اگر االن شایک بودم که چرا کتکش زده فقط چون یم
 بودم.  ای بود! یه بار دیدهمهرداد آدم کینه

 

ینه چاکت، رو من... س اسم امید رو گفتم چون اون عاشق-
روی عاض شیخ نجیب دست بلند کرد و تاوان این 

 حماقتش رو پس میده! 
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ای زار خودم رو بغل زدم و عاض کالفه چرچن به با قیافه
ن خودش و اون دونفر پیش  دور خودش زد و نمیدونم چی بی 
اومد که هردو رفتند و من موندم و عاض و صدای واق واق 

 پیچید. های خشک شده یمی که الی درختسگ و باد

 

موهاش رو به چنگ گرفت و کشید و هوف کالفه و 
حرصیش رو تو هوا پخش کرد و بخار دهنش رو به وضوح 

 دیدم. 

ن رو باز کرد و بازوم  چند ثانیه بعد سمتم برگشت و در ماشی 
 رو کشید. 

 

- . ن ن تو ماشی   بشی 
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ن چسبوندم و با هم ون لجبازی لج کردم و پاهام رو به زمی 
 ذایی گفتم: 

 

خوام... باهات هیچ جا نمیام. تو یه مغرور و یمن-
خودخوایه که برات مهم نیست چی به ش آدمای اطرافت 

 بیاد! ازت متنفرم عاض... 

 

با عصبانیت کنارش زدم ویل بازوم رو ول نکرد و خواست 
ش تکیه من رو روی صندیل پرت کنه اما دستم رو به بدنه

 ندادم.  دادم و اجازه

 

خواستم دیگه همراهیش  فایده بود چون نیمتقال کرد ویل یی 
دونستم حاال کنم. دیدن مهرداد تو اون وضعیت و اینکه یم

 نیش زدن داشت. 
ی

 مثل یه عقرب آمادگ

 

اینکه عاض، امید رو قرباین کرده بود. اینکه مهرداد اسم 
ره ی من داده بود. اینکه اون شماامید رو به عنوان معشوقه

 و دیده بود... کرد که یه نفر تن منثابت یم
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های عاض حالم داد و این زورگویی همه چی داشت آزارم یم
 کرد. تر یمرو خراب

 

- . ن ن الی   و خورد نکن. اب من.. انقدر اعصگفتم بشی 

 

ن سینه ش و در نیمه سوار نشدم و عاض با خشم تنم رو بی 
ش به ه ر ر غی  ن تکیه داد و صدای غی   وا بلند شد. باز ماشی 

از برخورد تن عضالنیش به خودم وحشت کردم و یی هوا 
ن لبام فرار کرد.   اسم عاض از بی 

 

 عاض؟! -

 

م مالید و لبش رو درست کنار گوشم ته ریشش رو به گونه
 نگه داشت. 

 

ی دیگه مهرداد الن وقت لجبازی نیست... تا چند دقیقها-
ه تو رو اینجا نبینه ون... بهیی  . رو میارن بی 
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 ش زدم و نالیدم: ساعدم رو تو سینه

 

 چرا کتکش زدی؟! -

 

داد و شاید نمیدونم چرا ویل داشت شی    ع جوابم رو یم
ن قانع کنه... خواست هرچه زو یم  دتر من رو برای رفیی

تونه همینجوری بدون جواب دادن من رو دونست نیمیم
 ش جای خودم بنشونه! 

 

چکس حق نداره ِو من... هیچون تو قانون من، تو قلمر -
آبروی یه زن و دخیی رو بریزه! هیچکس حق نداره دست 
روی زن بلند کنه... هیچکس حق نداره روی یه زن قیمت 

 بذاره! 

 

د و انگار عاض یه گلوله ن ی گرمای تنش داشت آتیشم می 
 کرد. م رو ذوب یمآتشفشاین بود که داشت تن یخ زده
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 لتش... فهمیدم اما عمن دردی که تو صداش بود و یم

 

 ی؟! پس... پس چرا اسم امید رو داد-

 

کردم یا دست عاض روی تنم نوازش  نمیدونم من اشتباه یم
کردم یا عاض داشت ته ریشش گرفته بود؟! من اشتباه یم

 افتاد. هاش داشت به شماره یممالید و نفسرو بهم یم

 

کردم وگرنه عاض تو اوج خشم آره حتما من اشتباه یم
کرد. االن توانش رو داشت که شم رو از تنم جدا  اینکارو نیم

 کنه. 

 

!  چون هرکیس- ن  باید تاوان کارش رو پس بده... حبی تو الی 

 

ترس مثل موریانه به جونم افتاد و کل وجودم توسط 
 های آدمخوار گزیده شد. ی عظییم از موشدسته
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 شیبن یا جات اینجا خوبه؟! یم-

 

ش کرد. من تو آغوشش انگار مغزم یکهو موقعیتم رو کنکا
کردم تا ولم کنه و این بودم و حاال حبی تقال نیم

 تونست بیفته. یمترین اتفاقی بود که خطرناک

 

با هردو دستم کنارش زدم اما عاض تکون نخورد و تک 
 ی کوتاهش باعث خجالتم شد. خنده

 

؟! - ن  الی 

 

 کرد. ی خاردارش روی پوستم تنم رو داغ یمبرخورد گونه

 

 ! ولم کن-
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خوام اون ن سیع دارم بفهمم چی به شت اومده، یمم-
شماره رو ردیایی کنم تا به اون کیس برسم که آمار تنت رو 

 به مهرداد داده! 

 

ی به اندازه ن ن روی دوشم سنگیبن ی حجم کرهبه چی  ی زمی 
 کرد و بغض بدی تو گلوم نشست. یم

م و خجالت معذبم کرد.   شر

 

ستت راحت شم. اون خوام کاری کنم زودتر از دیم-
ای که باعث به هم خوردن ازدواجت شد رو پیدا عوضن 

کنم چون بهت قول دادم کمکت کنم. بعدش از هم جدا یم
 کنم چون... میشیم. کمکت یم

 

خواست کمکم کنه ادامه نداد و من وجودم پر از درد شد. یم
 تا از دستم خالص بشه... 

م... ه! خانوادهم پس بدتا طالقم بده و من رو به خانواده
ی خیابون مونده بودم و همون پدر و مادری که گوشه

 التماس کردم من رو قبول کنند و نکردند. 
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من رو مثل یه دندون لق کند و دور انداخت. من جایی برای 
ن نداشتم و این حرف عاض از خودم متنفرم کرد.   رفیی

 

ی  هرداد جربزهت هم نباش... من پرسخالهنگران او -
سازی رو نداره، حداقل واسه خودش پروندهکشتنش 

 کنه! نیم

 

 دلم آروم نگرفت. 

کشیدم که ولم کرد و عقب رفت. انگار تمام مدت نفس نیم
هام به راه نفسم باز شد و عمیق و کشدار دم گرفتم و ریه

 سوزش افتاد. 

 

، ب- ه محض اینکه بفهیم کار گ بوده و مدرک جمع کبن
ت... راضن کردنشون با ادهمیتوین برگردی خونه پیش خانو 

 من! 
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خوام برگردم. خواست جیغ بزنم و بگم که نیمخییل دلم یم
ی نگفتم.  ن ن ندارم ویل چی   بگم جایی برای رفیی

 از پشت ش صدای جمال رو شنیدم. 

 

 س... چیکارش کنیم؟! این پرسه آماده-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاض رو به من جوابش رو داد: 
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قط حواست رو جمع کن ش... فبندازیدش نزدیک خونه-
ه ویل یم خوام اونقدر درد بکشه که تا یه هفته نباید بمی 

ن هم دچار مشکل باشه!   واسه دستشویی رفیی

 

جمال خندید و من هیچ حیس نداشتم. انگار حق با عاض 
 تونست باشه! بود و لیاقت مهرداد جز این نیم

بالی بدی شم آورده بود و من یکم... فقط یکم دلم خنک 
 بود!  شده

 

 رو زل زدم. یی حرف روی صندیل نشستم و به روبه

حرف  عاض اسلحه رو به جمال تحویل داد و خودش یی 
ن رو به حرکت انداخت و دوبار  کنارم نشست. ماشی 
چراغش رو خاموش و روشن کرد. جمال دسبی تکون داد و 

ن انداختم.   من شم رو پایی 

 

 دلم خنک شده بود اما... 
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اشناس رو از طریق تلفن مهرداد پیدا اگه عاض اون آدم ن
 رفتم؟! کجا؟! ا یمداد، باید کجکرد، اگر من رو طالق یمیم

 

کردم دیدن مهرداد با اون وضعیت خوشحالت کنه، کر یمف-
!  کردم. تو هنوز هماما انگار اشتباه یم  عاشقیسر

ونت کرد و به یه هفته اون یی  لیاقبی که شبونه از خونه بی 
 چسبوند به تن ییک دیگه... نرسیده لبش رو 

 

 دستم رو مشت کردم و نالیدم: 

 

 بس کن! -

 

پوزخند زد و دست دراز کرد تا ضبط رو روشن کنه. اونقدر 
 خواست هیجی بشنوم. تو شم پر از سوال بود که دلم نیم

 

 لطفا روشن نکن. -
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 دستش رو پس کشید و بخاری رو روشن کرد. 

 

ن - کنه... من ست نیمی رو در اینکه سیع کبن فرار کبن چی 
 هم اوایل فرار کردم ویل راهش این نیست. 

 

؟!   عاض فرار کرده بود؟! از چی

سیدم چون به من ربیط دلم یم سم ویل نیی خواست بیی
خواست از شر من خالص بشه و من چرا نداشت. اون یم

 کردم؟! باید ازش اطالعات جمع یم

 

 ل کیه؟! گ معلوم میشه اون شماره ما-

 

 یه تلفن من حل میشه، حاال که دیروقته ویل نهایتا با -
 صبح... 

 

 آهاین گفتم و به صندیل تکیه دادم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

از در باغ رد شد و وارد اون جاده خایک شد و من هیچ حرقن 
 نزدم. 

 

 کنم! کمربندت رو ب-
ی

 بند، من عادت ندارم آروم رانندگ

 

ی سیاه اهمیبی کردم و نگاهم رو به سمت شیشهیی 
ها تا این انداره چه نیازی بود این شیشهماشینش چرخ دادم. 

 سوخت. سیاه باشن؟! درد داشتم و کل پوست تنم یم

 

؟! تو... نیما- ن خوام با یادآوریش اذیتت کنم ویل تو لی 
 مطمئبن که هیچکس تنت رو ندیده؟! 

 

دم و این سوال غرورم رو جریحه  دار کرد. پلکم رو به هم فرسر

 شکستم و از درون نابود شدم. 

سه چون من با شاید  عاض حق داشت این سوال رو بیی
ِ ناشناس زندگیش رو خراب کرده بودم ویل 

ن خاِل لعنبی همی 
 مگه من دل نداشتم؟! 
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؟! حق نداشتم بشکنم؟!   حق داشت ویل من چی

 

ن به  ن ماشی  به سمتش چرخیدم و تو اون تارییک کابی 
 هاش زل زدم. چشم

های ریز تکونبرای یه ثانیه نگاهش رو از جاده گرفت و تو 
ن به من نگاه کرد.   و درشت ماشی 

 

خورم من با هیچکس نبودم! یچکس عاض... قسم یمه-
 کردم که تو... ح حرفم رو باور کردی که االن... فکر یم

 

اور کردم، باورت کردم که االن اینجام و دارم بهت کمک ب-
کنم ویل باالخره یه نفر اون خال تنت رو دیده که به یم

کنه... توقع داری من  داده، اون شماره ثابت یممهرداد خیی 
 چه فکری کنم؟! 

 

 دستم روی مانتوم مشت شد و دوباره اشک ریختم. 
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ش رو زیرلبی با یه حس عجیب و غریب تو صداش جمله
 زمزمه کرد: 

 

 یه خال روی قسمبی از تنت که... -

 

ن دندون گرفتم و ناخن های کوتاهم تو  لبم رو محکم بی 
 رفت.  گوشت دستم فرو 

 

دونستم شاید اینقدر عذاب میدونم، اگه... اگه یمن-
کشیدم. اون خال رو دارم اما نمیدونم مهرداد چطوری نیم

خورم من فقط با مهرداد بودم و هیچوقت فهمیده، قسم یم
 بهم دست نزد. 

کل عشقبازی ما تلفبن بود و ییک دوبار که تو مکان عمویم 
ن عاض!   همدیگه رو دیدیم. فقط همی 

 

دسبی به ته ریشش کشید و هوای درون کالبدش رو پوف 
ون فرستاد.   مانند بی 
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 یم
ی

ون آورد و همونطور که رانندگ کرد، موبایلش رو بی 
ی تایپ کرد و موبایلش رو روی داشبورد انداخت.  ن  چی 

 

 معلوم میشه... خییل زود! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا رسیدن به عمارت نه من حرقن زدم و نه عاض... 

گراین برای امید هم به دردهام اضافه شده بود. نحاال دل
کرد من هنوز هم عاشق مهرداد بودم و اینکه عاض فکر یم
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داد ویل من هیچ دلییل امید یه دوست پرس بود، آزارم یم
 برای رد کردن نظریات مزخرفش نداشتم. 

 

شدیم. باالخره احتماال تو کمیی از چند ساعت بعد جدا یم
بود و شاید   رو ش من و زندگیم آوردهفهمیدم گ اون بال یم

ن موضوع فکر یم کردم و برام مهم حاال فقط باید به همی 
 نبود چی به روزم میاد! 

 

و قبول شدم چون بابام منی کوچه و خیابون یمآواره
 ی هیچکس جایی نداشتم! کرد. دیگه تو خونهنیم

 

 درد داشت تا به این باور رسیده بودم. 

تونستم با شیدا حرف بزنم. کاش اون و یمکاش یه رایه بود 
کرد. خییل دلم براش تنگ شده بود. اون من رو پیدا یم

ِن دل مرده رو از متونست حداقل ش یمهای یی مزهشوچن 
 این حال دربیاره! 
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ن رو تو محوطه پارک کرد و من مثل مسخ شده ها ماشی 
قصد پیاده شدن کردم ویل عاض دستم رو گرفت و اسمم 

 دا کرد. رو ص

 

؟! - ن  الی 

 

صداش به شدت دورگه شده بود و اونقدر بم و خشدار بود  
که ناخواسته نرم شدم و سمتش ش چرخوندم. تو نگاهش 

ی یم ن  کرد. چرخید که من رو کنجکاو یمچی 

 

ی استعالم اون شماره معلوم میشه ردا اوِل وقت، نتیجهف-
 وی... ی اون مرد ناشناس رو بشنلمهتوین ریز مکاو حبی یم

 

دم. دست عاض  قلبم تی  کشید و پلکم رو به هم فرسر
تر مچ دستم رو گرفت و یه جورایی بهم دلگریم داد محکم

 چرخید. ویل من آروم نبودم. تو شم هزارتا سوال یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ممنون! -

 

 برگرد اتاقت! -

 

ون کشیدم و پیاده شدم. دیگه تحمل این  دستم رو بی 
 خفقان رو نداشتم. 

وز تو حیاط عمارت بودند و اون پالتوهای چندتا نگهبان هن
داد که شما استخون سوز بود. بلند و کاله ششون نشون یم

به خاطر من چندتا آدم اجی  کرده بود و از خودم بدم اومد. 
ش من رو وارد عمارت شدم و تارییک و سکوت وهم ن برانگی 

 ترسوند. 

 

تو اتاقم ها رو در پیش گرفتم و باال رفتم و خودم رو راِه پله
هام پرت کردم. بغضم با صدا شکست و بدون اینکه لباس

ون بیارم، خودم رو روی تخت پرت کردم و به حالت  رو بی 
ن دراومدم.   جنی 

 

 م خییل نامعلوم بود. خییل... آینده
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خواست از شر من خالص بشه و هیچ جایی برای عاض یم
ن نداشتم.   رفیی

 

 

***************** 

 

 

 

یده بودم و حبی پلکام به درسبی روی هم کل شب رو نخواب
 شد. سوار نیم

دونستم قراربود شنوشتم چجوری رقم بخوره، از اینکه نیم
ن  ن و نشسیی خییل وحشت داشتم ویل هیچ رایه جز راه رفیی

 رو زل زدن نبود. و به روبه

 

ی ها گذشت و شب جاش رو به روز داد و اشعهساعت
گ روشن اتاق خودنمایی های حریر و رنخورشید از الی پرده

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

م رو بهش تکیه دادم و آه کرد. زانوهام رو تا زدم و چونه
 کشیدم. 

 

ن کوچیک عسیل کنار تخت عدد هفت  ساعت روی می 
داد و تازه نمازم رو خونده بودم. یه صبح رو نشون یم

سجاده و مهر کوچیک که از بهجت قرض گرفته بودم تا 
 دلم رو آروم کنم. 

ی  از خدا طلب کمک کردم چون به اندازهزیرلبی ذکر گفتم و 
وزها عذاب کشیده بودم.   کل ایین

 

کاش زندگیم اینجوری نشده بود که حبی برای یکساعت 
ای نداشته باشم و ندونم قراربود چی به شم بعد هم برنامه

 بیاد! 

شد و کردم که احتماال کم کم بیدار یمداشتم به این فکر یم
. قلبم به کوبش افتاد و لبم رو کرد اون شماره رو ردیایی یم

ن دندون کشیدم.   بی 
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قراریم اجازه نداد دیگه روی تخت تو دل تو دلم نبود و یی 
 خودم چنباتمه بزنم. 

از روی تخت کنار رفتم و یه تصویر کوچیک از خودم تو 
ن آراییسر دیدم. هنوز اون لباسآینه های شب  ی نیم قدی می 

ون آورده   گذشته تنم بود بااین تفاوت که مانتو و شالم رو بی 
 رسید. تر به نظر یمبودم و صورتم رنگ پریده

 

 واقعا پای چشمام گود افتاده بود! 
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گرفتم اما همینکه یک گام به سمت حموم باید دوش یم
ی رو به خاطر آوردم و انگار تو لونه ن ی پیش رفتم، یهو یه چی 

 د. زنبور گی  افتادم که کل پوست تنم به سوزش افتا

گرفت و ی بهجت هرروز صبح دوش یمعاض طبق گفته
 اون موبری که تو شامپوش ریخته بودم... 

 

ن بلندی کشیدم و مثل برق گرفته ها از جا پریدم و با ترس هی 
 و اضطراب به سمت در اتاق پیش رفتم و بازش کردم. 

 

اتاق عاض سه یا چهارتا در از من فاصله داشت و من با 
متش رفتم و با نفس نفس زدن در رو عجله و شتاب به س

باز کردم و خودم رو به داخل پرت کردم ویل با ندیدنش 
 ی خودم رو خوندم. فاتحه

 

داد از بیدار شدنش مدیی تختش مرتب شده بود و نشون یم
گذشت. نگاهم رو تو کل اتاق چرخ دادم و با حال بد و یم

 ای اسمش رو صدا کردم. زدهوحشت
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 عاض؟! -

 

بم رو نداد و با شنیدن صدای شر شر آب تو حموم ویل جوا
 اتاقش، روح از تنم رفت. 

رسیدم و قبل از اینکه از اون کار شاید... شاید به موقع یم
ه یماحمقانه تونستم اون شامپو رو ش به نیست  م بویی بیی

رسیدم و اون موهای خوش کنم ویل اگر به موقع نیم
 حالتش... 

 

 کرد! یمار به تارش رو درست هایی که با وسواس تهمون

 دست رو دهنم گذاشتم و رنگم پرید. 

تپید. به سمت حموم رفتم و قید همه چی قلبم تو گلوم یم
رو زدم. انگار اون لحظه برام مهم نبود که یه آدم تو حموم 

 قطعا لباس تنش نبود! 

 

در رو با هول و وال باز کردم و همون لحظه صدای جیغم 
 تو حموم اکو شد. 
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 اض؟! ع-

 

ای تعلل نکردم و به سمتش کشیده شدم. و حبی برای ثانیه
خواستم تا انگار عقلم رو از دست داده بودم و فقط یم

م.   جلوش رو بگی 

 

ای کاذب ایستاده بود و با عاض پشت اون دیوارک شیشه
 هن نیمه باز به من زل زد. های گشاد شده و دچشم

 

 کنم. هش یمض... خوااون شامپو رو نزن! لطفا عا-

 

ن لب ون یمحروف و کلمات قطارمانند از بی  ریخت و هام بی 
د.  ن  از صورتم آتیش فواره می 

کرد، باید با ی لعنبی استفاده یمدونستم اگر از اون مادهیم
 رو بشم. ی برزچن روبهش کچل و یه قیافه
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مات و مبهوت و برهنه مقابلم ایستاد و من با دیدن 
پیچ در پیچ و تن خیس و براقش موقعیتش و اون عضالت 

 درست وسط یه حموم و این تنهایی من و عاض... 

 

ن اهمیت داشت... موهاش!   حاال فقط یه چی 

ی یی مخش بود کفایت اینکه موهاش همچنان روی کله
کرد ویل با به خاطر آوردن موقعیتم، یکهو جیغ زدم و یم

 قصد فرار کردم. 

 

دم چی شد که عاض هنوز یک قدم برنداشته بودم و نفهمی
بهم رسید و مچ دستم رو گرفت و تو آغوشش پرت شدم. 
از ترس پلکام رو بستم و جیغ زدم ویل اونقدر وحشت زده 
بودم که حبی نفسم برای جیغ زدن بند رفت و جز صدای 

 ض هیجی به گوشم نرسید. های کشدار من و عانفس

 

 حرقن نزدم و تکون نخوردم.  ای طوالین هیچتا ثانیه
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دونستم اما فقط یکم تمرکز الزم اول موقعیتم رو درست نیم
داشتم تا بفهمم دست عاض دور کمرم حلقه شده بود و 

 شد. پوست مرطوب و داغش زیر انگشتام حس یم

 

؟! - ن  الی 

 

بان    برگشتم و قلبم تازه ضن
ی

انگار با شنیدن اسمم به زندگ
 گرفت. 

 

 من... عاض... حموم و خلوت و تِن خیسش... 

ن تو شم یم فقط ن یه چی    بدبخت شدی!"چرخید که "الی 

 

کرد، خودم حتما کشت و اگر اینکار رو نیمعاض من رو یم
کشتم. این گند رو چجوری باال آورده بودم؟! خودم رو یم

 این چه حماقبی بود؟! 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 با لکنت به حرف اومدم: 

 

 ع عا عاض؟! -

 

دستام رو نفس داغش درست روی گردنم فرود اومد و کف 
ش فشار دادم تا پسش بزنم اما دستش درست تخت سینه

روی گودی کمرم مشت شد و جوری تو آغوشش فرو رفتم  
 که دیگه نتونستم دستام رو تکون بدم. 

 

 خوای؟! تو اینجا چی یم-
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خواستم؟! کاش اجازه داده بودم کچل بشه و واقعا چی یم
شم  تو نداختم. مگه عقل اینجوری خودم رو تو هچل نیم

 نبود که پا تو حموِم یه مرد میذاشتم؟! 

رو ای جز تصویر یه مرد برهنه روبهقرار بود با چه صحنه
 ... ن  بشم؟! خاک تو شت الی 

 

 ردم. ب بذار برم! کغلط کردم... عاض غلط  -

 

شنیدم یا نه ویل کوتاه خندید و نفسش دونم درست یمنیم
 دوباره پوست تنم رو مور مور کرد. 

 غلط کردن افتادم و نالیدم:  واقعا به

 

 ب برو عقب! -

 

من وسط جهنم بودم چون هرلحظه دمای بدنش باالتر 
 دادم. های رکیک یمرفت و داشتم تو دلم به خودم فحشیم
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 ایه تو حمومم شکار کردم. کجا برم؟! یه شاه م-

 

 این لفظ ترسم رو بیشیی کرد. 

کاش برای نجات اون موهای خوش حالتش خودم رو تو 
 ردش نمینداختم. خدایا لخت بود؟! وای... د

 

هوا دیده بودم یه دخیی اونقدر شهامت داشته باشه که یی ن-
؟! ناخنات   کجایی

ه تو حموم یه مرد! درجریان هسبی بیی
 کنه... های تنم رو تحریک یمبدجور داره عصب

 

هنوز حرفش تموم نشده بود که دستم رو از روی پوست 
 د کلمات رو به هم چسبوندم. تنش کنار کشیدم و تند تن

 

تورو خدا... توروخدا ولم کن. من... من فقط اومدم -
زدی به چون... چون اون شامپوی کوفبی رو... ن نباید یم

ن کاری کنم ویل تو شامپوت موهات... نیم خواستم همچی 
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رسیدم االن اون موها رو کرم موبر ریختم و اگه... اگه نیم
 !  نداشبی

 

چ حرقن نزد و من تقال کردم تا از دستش مکث کرد و اول هی
ی خیس فرار کنم ویل زیر پاهام خایل شد و کمرم به شیشه

و شد چسبیده شد و صدای غرش مانند عاض رو درست 
 تو حلزوین گوشم شنیدم و به رعشه افتادم. 

 

؟! تو چیکا-  تو شامپویی که... چی
 ر کردی؟! موبر ریخبی

 

هوا نگه داشتم تا طبق   چشام رو بستم و دوتا دستم رو تو 
 نگشتام باعث تحریک پوستش نشه! ای خود لعنتیش گفته

 به گریه افتادم. 

 

لط کردم، از... از دستت عصباین بودم. االن که موهات غ-
...  رو داری... بذار برم!   تو... تو لباس تنت نیست. لخبی
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ی بینمون رو کم و کمیی کرد و بهم هویم گفت و فاصله
ِ عاض... چسبید. من لبا

ی
 س تنم بود اما تصور برهنیک

همون مرد یبس و ترسناک و بداخالق که احتماال حاال قصد  
ن دلچسبی به نظر نیم رسید و کشتنم رو داشت، اصال چی 

 رسما داشتم زهره ترک میشدم. 

 

 نفسم به سخبی باال اومد و ملتمس گفتم: 

 

 ولم کن. -

 

 د: ویل عاض با خشم و حرض که تو صداش پیچید لب ز 

 

ریزی و حاال توقع داری لت کنم؟! تو شامپوی من موبر یمو -
 از خی  کارت بگذرم؟! 
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های منقطعم کل لحنم زار شد و درحایل که صدای نفس
 حموم رو برداشته بود نالیدم: 

 

ی نشده... موهات رو شته، بذار... بذار ب کحاال  - ن ه چی 
 برم! 

 

ن هویم گفت و با بدجنیس خودش رو بهم ف شار داد و بی 
ده شدم. دیوارک و سینه  ش فرسر

ِ وزنش روی قفسه
تر م نفسم رو تنگی سینهسنگیبن

 کرد. یم
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ِ کار ییک رو یچوقت نیمه-
تونستم اینجوری با لذت تالقن

شش دربیارم! الزمه یادآوری کنم موقعیتت چیه یا خوب 
دوین بعد از گندی که زدی االن توان انجام هرکاری رو یم

 ندتا اشتباه رو مرتکب شدی؟! دوین یه جا چ! یمدارم؟

 

ن واقعا ترسناک  خط و خش صداش تو شر شر آب یه چی 
ه بود و آرزو یم کردم هیچکس تو این موقعیت قرار نگی 

دونستم واقعا زدم و نیمچون تو یه قدیم مرگ دست و پا یم
 از کدوم حماقتم بنالم. 

 

 م میدونم.. میدونم. -

 

! تو - ی من اومدی تو اتاقم...  بدون اجازه نه... نمیدوین
ی گند و مزخرف گشت زدی، وارد حموم من شدی، یه ماده

 رو قایط شامپوی گرون قیمت من کردی و... 

 

لم خارج نیم دونستم چیکار میکنم و انگار همه چی از کنیی
ای شد و تا افتادن هیچ فاصلهبود. مدام زیر زانوم شل یم
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 به  نداشتم و اگر هنوز هم ش پا 
ی

بودم به خاطر چسبیدگ
 تن عاض بود! 

 

عنت بهت... پول شامپوت رو میدم، تا آخر عمرم ل-
مونم تا بدهیم رو بدم. ولم کن داری لهم خدمتکار یم

! یم  کبن

 

ی مشتش رو کنار شم  ویل کوتاه نیومد و با حرص بیشیی
ِ تو صداش قلبم رو به ریتم تندتری وادار  

ی
ثابت کرد و گرفتیک

 کرد. 

ن   سوخت. م بشدت یمسینهبی 

 

ترین اشتباهت این بود که رفم هنوز ادامه داره... بزرگح-
 حریِم من رو رد کردی و االن تو حموِم مبن و منم... 

 

چشام از حرکت دستش روی پهلوم گشاد شد و جیغ زدم 
ن خنده  ش گفت: ویل خندید و با همون حس بدجنیس بی 
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من نیا... آخر شب سمت  و بهت هشدار دادم اول صبح -
 خاره! ویل تو انگار خودت تنت یم

 

ای بود که ها و حرکاتش همون شکنجهمطمئنم این حرف
برام درنظر گرفته بود. رد دستاش روی پهلو و کشیده شدن 

ه ی کمرم که با فشار به شیشه چسبیده بود، انگشتاش تا تی 
 سوخت. به شدت یم

 

 عاض؟! -

 

رزون و پر از ی لو درکمال تعجب جواب این تک کلمه
س و وحشت رو جوری داد که حرف از خاطرم رفت.   اسیی

 

 جانم؟! -
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تو موقعیبی نبودم که مغزم رو از کار بندازم. احساس خطر 
داشتم و قدرت دستاش یه زنگ هشدار بود تا هرچه زودتر 

 خودم رو از حصار دستاش خالص کنم. 

 عاض یه مرد بود... 

تم شاید فکرم خییل دونسی عرب و من... یمزادهیه شیخ
رسید ویل من یه دخیی ایراین بودم و احمقانه به نظر یم

 داد. ترکیب این دوتا نژاد کناِر هم، بهم حس دلهره یم

 

اون لعنبی دو برابر من بود و من تقریبا تو قفس عضالین 
 ش درحال مرگ بودم. سینه

 

 غ غل غلط ک کردم... -

 

. غلط رو یه جور دیگه یم-  کبن
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کنار گوشم روی شیشه بود، تا کنار صورتم آورد مشتش که  
و خودش چند مییل میی فاصله گرفت. راه نفسم کیم باز 

ون فرستادم. ی هوای درون کالشد و همه  بدم رو بی 

 

ل شامپوت رو میدم، موهات که طوریش نشده، چرا پو -
؟! ولم نیم  کبن

 

اراده به سمتش چرخیدم. تو جوابم رو نداد و من یی 
ارت موج یمهاش شچشم م و یطنت و شر زد و من با شر

خجالت لب گزیدم که یک طرفه خندید و برق دندونش رو 
 دیدم. 

 

، الزمه ا- ینکه من ِقرِص در رفتم دلیل نمیشه که تو تنبیه نیسر
م، هر صبح ته  بهت بگم که من قبل از اینکه دوش بگی 

 کنم؟! ریشم رو مرتب یم

 

شش کشیده ه ریهای باریک و وحشیش به تنگاهم از چشم
 شد و متوجه شدم باز خندید. 
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، مهم اینه که طوریت نشده ه من چه که تو چیکار یمب- کبن
! ولم کن داری خفه کبن اینجا م یمو االن انگار دزد گرفبی

 خییل گرمه! 

 

 فکر اینکه لباس تنش نبود و... 
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ن خواست خودم رو مثل یه بچهدلم یم ی دو ساله رو زمی 
و پا بکوبم و اشک بریزم. این چه غلیط بود من   پرت کنم

کردم که حاال تو دستاش اسی  باشم و نتونم کاری انجام 
 بدم؟! 

 

 خوام! خب ببخشید، معذرت یم-

 

ش رو تموم کرد و با یه اخم خییل ریز نگاهش رو تو کل خنده
م و خجالت مانع یم شد تا به حس صورتم چرخ داد. شر

م. نیم م دنبال چی بود ویل انگشت دونستچشماش یی بیی
م پیش آورد و سیع کردم خودم ش رو تا کنار شقیقهنشانه

رو کنار بکشم اما آوای هیش هیش گفتنش باعث شد تقال 
 نکنم. 

 

ای از موهام رو کنار انگار تواین برای هیچ کاری نداشتم. طره
 زد و هویم گفت. 

 

ط... یم-  بخشم ویل به یه شر
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ط خواست بره ی کردن بود؟! دلم یمبندخدایا االن وقت شر
ترسیدم که چشمم به تن عقب ویل به همون اندازه هم یم

 ش بیفته! برهنه

دم و انگشتش کنار گوشم مکث کرد.   پلکام رو به هم فرسر

 

ط داره که از خی  گندی که باال آوردی بگذرم. وقبی شر -
ن حاضن  رسیدی تو حموم داشتم خودم رو برای دوش گرفیی

... ممکن بود قبل از اینکه تو پشیمکردم و اییم ون ن یعبن
 ...  بیسر

 

ادامه نداد و حبی من صدای نفسش رو نشنیدم. ترس به 
دلم افتاد و الی پلکم رو باز کردم. اصال تکون نخورده بود و 

 هنوز اخم داشت. 

 

ن کشیدم ویل قبل از اینکه به خاطر  ازم فاصله گرفت و هی 
ی سفیدی که دور دیدن تنش پلکام رو ببندم اون حوله
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کمرش بسته بود و دیدم و ناخواسته نفس گرفتم و دستم 
 روی قلبم نشست. 

 

ن انداخت و خییل زود  فکر کنم متوجه شد که شش رو پایی 
لرزیدم و دیدم تو بخار حموم  دوباره به چشام نگاه کرد. یم

 کم شده بود. 

د و موهای خوش حالتش تقریبا تو  ن تنش هنوز برق می 
ه بود و ازش یه مرد به شدت جذاب و پیشونیش ریخت

کش یم  ساخت. دخیی

 

ایط کوفبی بود، خییل از  هرکیس جز من و جز این شر
ن تو این موقعیت خوشحال یم  شد ویل من نه... قرارگرفیی

ی جهنیم رو ترک کنم و خواستم زودتر این معرکهفقط یم
 رو نشم. ها با این مرد روبهتا سال

 

 من... من ب باید برم. -
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ک گام برداشتم ویل صدای باجذبه و باابهتش مانع شد تا ی
 قدم دوم رو بردارم. 

 

 بمون ش جات! -

 

 چرخید. دنیا دور شم یم

 

 ویل من... -

 

ن هنوز تنبیهت رو مشخص نکردم. تکون بخوری م-
 تنبیهت دو برابر میشه! 

 

 ت: تر از قبل گقلب باز کردم تا شکایت کنم ویل محکم

 

ه سکوت کبن  شکایت کبن سه برابر -  . برگرد... میشه پس بهیی
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خواست به حرفش گوش کنم ویل از چهاربرابر دلم نیم
 ترسیدم. شدنش یم

ن حاال شکنجه نیم دادم. به کرد و داشتم جون یمهمی 
سمتش برگشتم و دوباره نگاهم رو از حوله و تنش باال  

 مچنان مرموزش زل زدم. ههای باریک و کشیدم و تو چشم

ی برام خواب و خیاالت شویم داشت. قفسه معلوم بود که
 شد. م با درد جلو و عقب یمسینه

 

 دستات... -

 

 دستم رو مشت کردم و کنار رونم نگه داشتم. 

 

ن االن... -  بیا جلو همی 

 

ی ازش با تردید جلو رفتم و با فاصله ی بیست سانبی میی
ایستادم. از باال نگام کرد و من به خودم پوزخند زدم که حبی 

صندل پام نبود و از ترس کچل شدن این غول یی شاخ و یه 
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وزی رو از نگاهش  دم کل مسی  رو دویده بودم تا برق پی 
 ببینم. 

 

 جلوتر... -

 

 عاض؟! -

 

 و بلندتر گفت:  گونه اسمم رو صدا کرد شماتت

 

؟! کاری که میگم بک- ن  ن. بیا جلوتر... الی 

 

ن کاری که گفت رو انجام دادم و فاصله بردم.  مون رو از بی 
بزاق دهنم رو با ش و صدا فرو دادم و شم رو ناخواسته باال 
آوردم. یه لبخند ملیح روی لبش بود اما اخمش وجودم رو 

 به لرزه انداخت. 

 

 بهم دست بزن! -
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؟! -  چی

 

 میگم بهم دست بزن! -

 

 شوکه گفتم: 

 

 ست بزنم؟! چ چرا؟! من چرا باید بهت د-

 

دونستم که این مرد یم اینبار حرفش رو تکرار نکرد اما خوب
کرد و اونقدر ازم زهرچشم گرفته حرفش رو دوبار تکرار نیم

هاش احتماال عواقب بود که بدونم عمیل نکردِن خواسته
 خویی نداشت. 

 

های بسته جلو بردم و دستم رو با اکراه باال آوردم و با چشم
ش برخورد نکرد اما التهایی که از پوستش با پوست سینه

 د، کف دستم رو به سوزش انداخت. شبلند یم
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من توان تکون خوردن نداشتم اما عاض خودش جلو اومد 
م رو گاز  ش نشست و از درون گونهو کف دستم روی سینه

 گرفتم. 

 

ادته گفتم وظایفت چیه؟! عالوه بر پذیرایی از ی-
ریزی و با آب دهنت هایی که یمهایی که نباید و قهوهمهمون

... یامخلوط یم  دته؟! کبن
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د یعبن حاال سلولنیم ن های دونستم از چی حرف می 
یم وسط آتیش یم  سوختند! خاکسیی

 

 ن نمیدونم! -

 

هویم گفت و جلوتر اومد و من به دستام قدرت دادم تا از 
ی کنم.  ش جلوگی  وِی بیشیی  پیرسر

برد  کردم انگار خییل لذت یمتو صداش اثرات خنده حس یم
ه!  که با این روش از من  حساب پس بگی 

 

ن دستا بدون طور یادت نیست؟! یمچ- خوام... با همی 
 و ماساژ بدی! دستکش من

 

ناباور از این حرف فقط نگاش کردم. این رو جدی 
تونست جدی باشه چون من محال بود گفت! نیمنیم

 اینکارو انجام بدم. 
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های پهنش حاضن بودم چند تا سییل آبدار از اون دست
ی ریلکس کردن اون حجم عضله از دستام  بخورم ویل برا
تونستم کل خونه رو دستمال بکشم و هزار کار نکشم. یم

 رقم غذا طبخ کنم ویل این نه! 

 

 من... -

 

... این یه دستوره! میدوین یمن- ن خوام ازت تقاضا کنم الی 
 اگه اینکار رو انجام ندی، ممکنه چیکارت کنم؟! 

 

هاش رو پنجه دستم رو عقب کشیدم ویل مچم رو گرفت و 
 پرتوان دور ساعدم پیچ داد. 

 

 که دیشب دیدی رو یادته؟! اون بیچاره اکیر مواقع  س-
ی

یک
ست و اونقدر وحشیه که حداقل هرروز قالده پاره گرسنه

 کنه! یم
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 زبونم به سقف دهنم چسبید و دندونام به هم ساییده شد. 

از شدت منقبض شدن فکم، ردیف دندونام تی  بدی کشید 
وزمندانه لبخند با قیافهو عاض   زد.  ای پی 

 

! میدی، من- ن  و ماساژ میدی الی 

 

 ویل من... -

 

س... منم دنبال این نیستم که یه حایل به عضالتم بدم، ن- یی
چون با اون زور بازویی که تو داری، نهایتا بتوین قلقلکم بدی  
ه از االن بهت بگم من رگش رو ندارم. پس وقبی  که بهیی

ی تمرکزت رو بذار روی اساژ، همهصدات کردم برای م
 ... ن ن مسئله نه کرم ریخیی  همی 

 

پوست صورتم به گز گز کردن افتاد و منتظر موند تا از 
ه!   طرف من تاییدیه بگی 
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ش تکون دادم که "حاال شد"ی گفت و فاصله گرفت. رد 
 شد. انگشتاش روی ساعدم حس یم

 

ن کردم اما  به سمت دوش باِز آب رفت و من قصد رفیی
ن زیر دوش کم ونطور که صداش به واسطههم ی قرار گرفیی

 شد، گفت: و زیاد یم

 

م... یمب- توین برگردی و نگاه نکبن این اجازه مون دوش بگی 
ون!  ی بی   رو داری ویل با من از اینجا می 

 

ای که داد، رو  ترسیده بودم که تکون نخوردم اما طبق اجازه
ی یه آهنگ زمزمه گرفتم و به در نیمه باز حموم زل زدم. با 

عریی دوش گرفت و من به این فکر کردم که چه آدم 
 بدبخبی بودم! 

 

د  ن بخار حموم و حال بِد خودم به این گرمای لعنبی دامن می 
 پیچید. م به هم یمو دل و روده
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پوف کشیدم و دستم مشت شد. من حماقت کردم و حاال 
 حقم بود. اه... 

 

آهنگ رو زمزمه خییل زود دوش آب رو بست و هنوز اون 
شدم و برام مهم نبود چون هزارتا کرد. متوجه معنیش نیمیم

 چرخید. فکر ترسناک تو شم یم

 

ی اندامش رو دیدم که حوله پوش به سمتم اومد. اگه سایه
ن حاال ماساژ یم ؟! همی   خواست چی

اراده کنارم که ایستاد، بوی شامپو به مشامم خورد و یی 
. صحیح و سالم بود و نگاهم سمت موهاش کشیده شد 

رسید. لب گزیدم که های مخوفش یمبلنداش تا روی چشم
 چشمک زد. 

 

 دنبالم بیا... -

 

ون زد و من برای نیفتادن به دیوار خیس حموم  از حموم بی 
 متوسل شدم. قوی بودن دربرابر این مرد لعنبی سخت بود. 
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د  ن ون زدم. داشت موهاش رو با دست عقب می  از حموم بی 
ن آراییسر پیش رفت و تلفنش رو و همزما ن به سمت می 
 برداشت. 

ی خطاکار که انتهای  کرد و من مثل یه بچهبه من نگاه نیم
 کردم. قط نگاش یمایستاد یه گوشه فکالس درس یم

 چندتا شماره گرفت و باالخره به من زل زد. 

 

 ی استعالم خط اومده! نتیجه-

 

لو رفتم اضطرایی وحشیانه ج ی وجودم گوش شد و با همه
 و اون سمت تخت تو سکوت نگاش کردم. 

 تر شده بودم. از یه شوک بزرگ وارد یه شوک بزرگ

 

دونم اگه بگم ه اسم و فامیل و یه آدرس گی  آورده که نیمی-
 ممکنه بشنایس یا نه... 
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 خواست بشنوم هم نه! هم با تمام وجود دلم یم

مکث کرد و انگار متوجه حال بدم شد. هیچ اخیم تو 
ن آورد و با گامصو  های آهسته به رتش نبود. دستش رو پایی 

 سمتم اومد. 

 

 شماره مال یه َمرده... -

ن فراهاین اصل... آدرسش هم یه جایی تو  ر ییک به اسم بی 
 شنایس؟! شهرک غربه! یم

 

ی چند کرد و نتیجهمن هنوز مغزم یک خط درمیون کار یم
اون شهرک  دقیقه قبل از تنم نرفته بود. هزاربار این اسم و 

 غرب رو تو ذهنم تکرار کردم ویل هیچ آشنایی نداشتم. 

ن اسم و فامییل به گوشم نخورده بود.  هیچوقت حبی چنی 
ن بودم. شناختم... از این بابت منیم  طمی 

 

 ه به مهرداد رنگ زده... شنایس؟! کیس کارو رو یمیتو این -
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 جوابش رو با تکون ش دادم. 

 

این بار اولیه که اسمش رو خورم شناسم. ق قسم یمنیم-
 شنوم! یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های درهم مقابلم موبایلش رو روی تخت پرت کرد و با اخم
 ایستاد. 
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- 
ی

 تونم چیکارت کنم؟! یم میدوین اگه دروغ بیک

 

خوام بدونم چی به شم اومده؛ اض... من از تو بیشیی یمع-
، من اگه پس سیع کن اینقدر با خودخوایه من و تهدید نکبن

ن چند دقیقه پیش به خاطر تهدیدت سکوت کردم  همی 
 چون... 

 

 دست باال آورد و ساکت شدم. 

 

دونسبی مگه ودی و تنبیه رو حق خودت یمبچون مقرص -
 نه؟! 

 

 خدایا این چه برداشبی بود از حرفم کرد؟! 

لب باز کردم حرف بزنم ویل به سمت کمد پیش رفت و من 
 نگاهم به تصویر اون زن افتاد... 
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قرارم با دیدنش ش! واقعا زن زیبایی بود و هربار دل یی مادر 
 گرفت. آروم یم

 

کشید و انگار این عکس جون داشت و زنده بود، نفس یم 
ن دندون کشیدم.  شاهد همه چی بود! با خجالت لبم رو بی 
ن زن االن تو دردش افتاده  من باعث شده بودم تا پرس همی 

 باشه! 

 

رگ هست یه  م هخوب فکر کن چون مطمئما این آد-
 ای از تو داره... کینه

 

 کردم. پروایی یمدست خودم نبود که یی 

 

رکیس کینه داره که از تن من خیی نداره! به فرض ییک ه-
باشه که از من کینه داره... وقبی من هیچ کار اشتبایه 

 نکردم، چجوری میدونه که من... 
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ی تو نگاهش بود که من رو به  ن به سمتم چرخید و یه چی 
 کوت وادار کرد. س

 

 لباسات خیس شده، برگرد اتاقت! -

 

هام ی پیش گونهبه خودم زل زدم و باز یادآورِی چند لحظه
 رو آتیش زد. 

 

 بعدش یه فنجون قهوه بیار! -

 

ن... - ر  پس این بی 

 

شد ویل یکهو عصبی صداش رو باال برد و نمیدونم چی 
 جوری داد زد که یه میی تو جا پریدم. 

 

ن حاال! کاری که گفتم ب- ... همی  ن  کن الی 
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دست رو قلبم گذاشتم و مبهوت نگاش کردم اما پشت کرد 
و من از کل وجودش چشم گرفتم و بغض کرده به سمت در 
ون نزده بودم که صداش رو  اتاقش پیش رفتم ویل هنوز بی 

 شنیدم. 

 

تونه کنم و اونوقت هیچکس نیمن اون عوضن رو پیدا یمم-
 ضامن جونش بشه! 

 

 اسلحه به دست رو به خاطر آوردم و این تصویر عاِض 
 تهدیدش من رو ترسوند. 

 کشت؟! بااینکه درحق من بد کرده بود اما... اون مرد رو یم

 

ون زدم و دلم نیم ی فکر کنم. از اتاقش بی  ن خواست به چی 
بهجت رو اول راهرو شکار کردم. با یه سیبن نقره و دو تا 

 فنجون آب و قهوه... 

های خیس و حال مزخرفم پر کشید باسلبخندش با دیدن ل
 هاش رو بلندتر برداشت. و نگران گام
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م؟! چی شده؟! این چه ش و وضعیه چرا لباسات ا- ن دخیی لی 
 خیسه اول صبج... ببینم تو... 

 

روم ایستاد و تا خواستم حرقن بزنم صدای عاض رو روبه
از پشت ش شنیدم که هنوز از حرص و خشم و چندتا حس 

 لرزید. ی دیگه یمهناشناخت

 

 و بیار بهجت... ی منقهوه-

 

و بهجت ش خم کرد و عاض رو از پشت ش من دید و 
های خیِس من تو حیس که از عاض حوله پوش و لباس

 هاش چرخید رو دیدم. چشم

 

ن من و عاض چرخ داد و من از  مبهوت نگاهش رو بی 
ن  هایی خجالت مردم و زنده شدم. معلوم نبود حاال به چه چی 

اه نبود... کرد هرچند افکار فکر یم  ش خییل هم بی 

ی مثبت بیست و پنج سال فرار کرده بودم و از یه صحنه
ِن فراهاین اصِل لعنبی دهنم رو تلخ کرده بود.  ر  حاال اون بی 
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 چشم آقا... عافیت باشه! -

 

ی زیرلبی گفت و به سمت عاض رفت. یی  ن اراده به سمت چی 
 گیش به خودم شدم. عاض چرخیدم و متوجه خی  

 لرزیدم. ی شمازده و تنها یممثل یه جوجه

 

 یذارم رو عسیل کنار تختتون! مبفرمایید آقا... -

 

بهجت وارد اتاق شد و عاض تکون نخورد و حبی جواب 
بهجت رو نداد. ازش چشم گرفتم و به سمت اتاقم پیش 

 رفتم. 

 

ون! -  حاضن شو با من میای بی 

 

به  ! ی آخر بود این حرف ضن
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ی قتل اشک تو چشام جمع شد احتماال قرار بود با صحنه
 رو بشم. گ بود؟! گ؟! اون الشخور روبه

تونستم حدس شد و نیممن ذهنم به هیچ کجا کشیده نیم
بزنم. با درد و ترس وارد اتاق شدم و یکراست سمت حموم 

 فم رو به دست آب بسپارم. خواستم حس مزخر رفتم. یم

 

ون آوردم و زیر دوش آب ش هام رو ییک ییکلباس د  بی 
ن و آسمون برام یم بارید و انگار این ایستادم و باریدم. از زمی 

 زخم قرار نبود خوب بشه! 
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 "عاض"

 

 

 

بهجت وارد اتاق شد و من عصبی و کالفه مشتم رو به دیوار  
 کوبیدم. 

شد و ناموس مدام تو شم تکرار یماسم اون سگ صفت یی 
ادی به خودم نداشتم که جون کثیفش رو من هیچ اعتم

م.   نگی 

 

خواست این حجم خشم اون حالویی که چند دلم نیم
ن دستدقیقه های ظریف و ی پیش تو حموم و با قرار گرفیی
م یخ زده ن بیی ن روی پوست تنم حس کرده بودم از بی  ی الی 
 شد. ویل نیم
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ن موضوع که اون دخیی روی روح و روان و جسمم  خوِد همی 
کرد. حاال توان فریب م یمگذاشت به شدت کالفهیم اثر 

اف یم ن تنها دادن خودم رو نداشتم و باید اعیی کردم که الی 
ی بود که توان بیدار کردن همه م ی احساسات خفتهدخیی

 رو داشت. 

 

ن خا-  نم دسته گل به آب داده؟! آقا... باز الی 

 

اراده اخم  صدای بهجت رو که از سمت راستم شنیدم یی 
 ردم و صدام باال رفت. ک

 

و کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن، به هاتف بگو ت-
 ماشینم رو آماده کنه... 

 

از کنارش گذشتم و وارد اتاق شدم. یکراست اون فنجون 
هام به سمت قهوه رو ش کشیدم و برای پوشیدن لباس

تخت رفتم. بهجت هنوز ایستاده بود و احتماال تو فکرش 
 . ای اهمیت نداشتچرخید و برام ذرههزارتا سوال یم
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ن" ر ن مهم بود... "بی   حاال فقط یه چی 

دونستم چطوری آمار تن زن وجداین که نیمهمون مردک یی 
 من رو داشت! 

 زِن من... 

ِ تنم این لفظ اگر چه تو مغزم تکرار شد اما همه ی رگ و یی
 رو درگی  کرد و درد وحشتنایک تو کل وجودم به پا شد. 

 

ن زنم  بود!  الی 

 ناموِس من... 

تفاوت باشم و اون آدم هرگ  تونستم دربرابرش یی من نیم
کرد تا گی  من که بود، باید اوج خوش شانیس رو تجربه یم

 نیفته! 

 

ه موندم. تیپم لباس هام رو پوشیدم و به خودم تو آینه خی 
ن بود که توان  اهمیبی نداشت ویل چشمام، دو تا گوی آتشی 
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خواست داشت. اصال دلم نیم سوزوندِن همه چی رو 
 خشمم رو کم کنم! 

 

ون زدم و روبه ن ایستادم. تقهاز اتاق بی  ای به روی اتاق الی 
ن رو که حاضن و  در زدم و بدون کسب اجازه وارد شدم. الی 

 آماده دیدم اخم کردم و با یه پوزخند مضحک گفتم: 

 

میشه مطیع به امِر من بایسر هیچ مشکیل برات پیش اگه ه-
 ! نمیاد 

 

های بلند و واژگونش های خیسش بهم زل زد و مژهبا چشم
رو دیدم. به هم چسبیده بود و یک قطره اشیک که از 

م کرد. بزاق پارهچشمش چکید مثل یک شمشی  دو دم تکه
 دهنم رو فرو دادم که یک گام به سمتم اومد. 

 

 . نمیدونم قراره چی بشه اما من.. -
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 ادامه نداد و من منتظر موندم. 

 ک ثانیه... دو ثانیه... سه ثانیه... ی

ن کرد و با دو انگشت بیبن باریکش رو گرفت و با  ن فی  فی 
 صدای لرزوین ادامه داد: 

 

 ترسم! من خییل یم-

 

هاش مکث کردم و کل وجودم گر گرفت. این دخیی روی لب
 خواست؟! چی از جونم یم

شدم. شدم و یه آدم دیگه یمبا این دخیی از خودم جدا یم
 پذیر و شکننده! بآسی
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خواستم متوجه حس هیچ واکنیسر نشون ندادم چون نیم
گرفت ضعقن که دربرابر اشک ریختنش تو وجودم شکل یم

 بشه! 

ِک ایراین جزو  دادن یه نقطه ضعف به دست یک دخیی
ین اتفاقایی بود که یم تونست برای عاض شیخ خطرناکیی

 نجیب بیفته! 

 

دار شدن  کنم که این حس به بیخواستم خودم رو راضن یم
هام ربط داشت و اینکه سیع داشتم کمکش کنم هورمون

 به... 

 

 شی تکون دادم و گفتم: 
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ی مجبوری این حس گه یما - خوای جواب سواالتت رو بگی 
توین تا ابد به این فکر کبن که چی ترس رو کنار بذاری... نیم

 شده! 

 

 تحویلم زورگهام زوم شد و لبخندی دو ثانیه روی چشم
ن بود و دلم رو یمداد اما چشم  لرزوند. هاش همچنان غمگی 

 

ق با شماست، باشه فقط میشه لطفا اسلحه و سالح ح-
 شد تو کار نباشه؟! من... من عادت ندارم که... 

 

نتونستم دربرابر این حرفش لبخند نزنم. هرچقدر تلخ اما 
ن خجول حرفش  رو ادامه لبم به طرچ از لبخند باز شد و الی 

 هاش در هم قالب شد. نداد و پنجه

 

ن رو ترسونده بود و شاید خاطره ی شب قبل، حسایی الی 
ن باید یماین نکته دونست وارد چه ی مثبِت دیشب بود. الی 

 شده بود. 
ی

 جنیک
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های خودم رو دارم و فکر نکنم باید طبق میل تو ن روشم-
ی از آدم ن نداری کشم. توقع که بهای اطرافم حرف و فانیی

 بهت شکالت بشینم روبه
ی

روش و بگم اگه حقیقت رو بیک
 میدم؟! 

 

حوصله پیش رفتم و های رنگ گرفته لب گزید که یی با گونه
 بازوش رو گرفتم

هربار حلقه شدن دستم دور یه نقطه از تنش بهم حس  
ترسیدم داد. زیادی شکننده و ظزیف بود و من یمعجیبی یم

 بهش آسیب بزنم. 

 

این نبود ویل همه چی با خشونت حل  من منظورم-
نمیشه... توروخدا به خاطر من کیس رو کتک نزن، منطقی 

 هم میشه حرف زد! 
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این حرفش اعصابم رو به هم ریخت و نتونستم سکوت  
کنم. همونطور که هنوز بازوش اسی  دستم بود کمرش رو 

 به دیوار تکیه دادم و با اخم غلییطن تو صورتش توپیدم. 

 

ساعت مونده به عقدت، خیی از خال روی  کیس که دو -
تنت رو به شوهرت میده و باعث این همه جنجال میشه، 

و زدی به فهیم یا خودتمنطق میفهمه؟! تو واقعا نیم
 نفهیم؟! بگو منم تکلیفم رو بدونم. 

 

ن انداخت. سایه هاش روی ی مژهلب گزید و ش پایی 
 صورتش افتاد و روانم رو به هم ریخت. 

ِ این دخیی توان منقلب کردنم رو داشت. چرا همه 
ن چی 

 احساس خطر کردم... 

کردم چون این دخیی تواِن به داشتم خودم رو شکنجه یم
تونستم اون حس و هیجان هم ریختنم رو داشت و من نیم

ن خایل کنم.  های لعنبی رو رویو اون هورمون  الی 

 

 ببخشید! -
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اصله  حرف فکرد ویل یی یه یمدونستم چرا عذرخوانیم
 گرفتم و با همون اخم و غیض گفتم: 

 

 وقت نداریم... -

 

 خودم با حرص از اتاقش خارج شدم و موبایلم رو برداشتم. 

 برای هاتف تایپ کردم

 

سه خونه؟!" ن گ می  ر  "بی 

 

ن رو که شنیدم خیالم راحت شد که همراهیم  صدای پای الی 
 کرد. یم

 کردم.   یک پیامک از هاتف دریافت و ها شازیر شدم از پله
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ن  "کمیی از دو ساعت بعد... دقیقا از همون روز عرویِس الی 
خانم غیب شده تا امروز، شانس با ما بود به موقع مچش 

یم"رو یم  گی 

 

 این عایل بود! 

ن لعنبی را با دست ر های خودم خفه کنم، تصور اینکه اون بی 
ن وارد  ن اومدِن الی  باعث لذتم بود. بهجت همزمان با پایی 

ن چرخ داد.  سالن شد و   باز نگاه پرسشگرش رو روی من و الی 

 

ن و خجالت مگی  ن شر ن انداخته بود اما من... الی   زده ش پایی 

از بابت تصوراِت بهجت هیچ حس بدی نداشتم. شاید این 
ن باری بود که از بابت افکار منحرف مغز کیس ناراحت  اولی 

 شدم. نیم

 

ون... - یم بی  ن می   من و الی 

 

 آقا؟!  گردینناهار بریم-
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ن نگاه کردم و ناخواسته دلم خواست تا کیم اذیتش   به الی 
 کنم. 

 

ن هست! امروز مرخیص به-  جت... کاری داشته باشم الی 

 

 گفتم و صیی نکردم. 

ن  از ساختمون خارج شدم و هاتف رو کنار چندتا از محافظی 
ها... حساسیت باال جدید شکار کردم. با وجود این محافظ

 رفت! یم

 

دادم بدون محافظ و نگهبان و گماشته کارهام من ترجیح یم
 رو ردیف کنم تا حساسیت کیس رو برانگیخته نکنم. 
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های بلند خودش رو به من رسوند و سالم  هاتف با گام
 کوتایه گفت. 

 

 من با شما بیام؟! -

 

ن کنارم ایستاد و دو لبه ی پالتوش رو به هم رسوند. هنوز الی 
ن ش نشون یمکبود شدههای  پوستش شخ بود و لب داد الی 
 ی خویی نداشت. چندان با شما میونه

 

 یق رو برام بفرست! الزم نیست فقط آدرس دق-
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ن کنارم  چشیم گفت و من پشت فرمون نشستم. هنوز الی 
 جا نگرفته بود که پیامک هاتف به دستم رسید. 

 

ی های جدید، تمام طول شب تو محوطهگهبانناین -
 عمارت بودن؟! 

 

و درهم کشیدم و منتطر موندم تا علت پرسیدن این ابر 
سوال رو بگه. خودش دست دراز کرد و بخاری رو روشن  

 کرد و من مات موندم. 

 

 ...  چقدر راحت و خودموین

 انگار نه انگار چقدر از نزدییک با من وحشت داشت. 

 

. آقای ییل شده... بیچارهخ- ن ها احتماال تا صبح قندیل بسیی
؟! من قول میدم دیگه شیخ نجیب نمیشه آ ن زادشون کنی 

فرار نکنم. اصال... بهتون اطمینان میدم که بخوام هم فرار 
ن ندارم. حبی خانوادهنیم  م هم... کنم چون جایی برای رفیی
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ادامه نداد و من بغیصن که تو صداش نشست حس کردم. 
استارت زدم و جوابش رو ندادم. هیچ واکنیسر دربرابر حس  

نشست، دردم هاش در وجودم یمحرف گند و مزخرقن که از 
... رو کم نیم  کرد. هیچ واکنیسر

 

دونستم از عمارت خارج شدم و خودم رو لعنت کردم. نیم
ن دردی روبه  شدم. من خودم... رو یمچرا من باید با چنی 

 

 خ خییل دوره؟! -

 

دونم چرا ویل هاش؟! نیمنگران چی بود؟! رو شدن دروغ
ن دروغ گفته باشه و حاال با تمام وجودم دلم یم خواست الی 

 خودم رو از بند این حس تازه شکوفه زده خالص کنم. 

 

خواست معصومیت نگاهش رو اشتباه گرفته باشم دلم یم
ی باشه که زندگیم رو خراب کرده بود و  ن همون دخیی و الی 

 داد. باید تاوان پس یم
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 شیخ نجیب؟! -

 

 باز شیخ نجیب شده بودم. 

 ون حلقه کردم. عصبی دستم رو دور فرم

 

 من... -

 

ن دوربرگردون  با دیدن یه کاقن شاپ اون سوی خیابون، اولی 
ن رو نگه رو دور زدم و درست روبه روی کاقن شاپ ماشی 

ن شد و با یک تک   ن باعث وحشت الی  داشتم. توقف ماشی 
 دش جلب کرد. ی "وای" توجهم رو به خو کلمه

 

 ن. شیخ نجیب ما اینجاست؟! من.. -
ی

دارم. ن االن آمادگ
و متهم  قلبم داره میاد تو دهنم... اگه... اگه دروغ بگه و من

؟!   کنه چی
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ابرو در هم کشیدم و مشتم را چندبار به رونم کوبیدم. 
داشت. ی شک و تردید گایه دست از شم برنیمخوره

 هرچند برای یه مرد، خصوصا من... 

ی بهیی از اینکه  ن بهیی بود از این دخیی دور بمونم و چه چی 
ک یس،  ن دخیی بفهمم همه چی یه بازی بود و اونوقت از همی 
م تا فکر و خیالش از شم  چهل کیلویی بدجور تاوان پس بگی 

 بیفته. 

 

ون ن- گران نباش... حبی شی  مادرش رو از زیر ناخنش بی 
کشم. معلوم میشه اون الشخور چجوری میدونه تو رو یم

 ی تنت چی داری؟! ترین نقطهخصوض

 

س رنگ ش رو تغیی  داد و رو به کبودی رفت. پوزخند اسیی
 زدم و به کاقن شاپ اشاره کردم. 

 

ا رسیدن به جواب ییک دوساعبی وقت هست، پیاده شو ت-
ی بخورم! یم ن  خوام یه چی 
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 لبش رو تو دهنش فرو برد و مکید. 

یه پوست سفید و جدا شده از لبش، دقیقا روی گوشت 
مم خورد و برجسته و صوریی رنگ لب پایینیش به چش

بان قلبم رو باال برد.   ضن

 لعنت بر شیطون... 

 

م. -  شما برید من سی 

 

دست خودم نبود که خشمم از خودم رو ش اون خایل  
 کردم. 

 

ار بعدی که مجبور شم حرفم رو دو بار تکرار کنم، برات ب-
عواقب بدی داره! پیاده شو و به خوردن من نگاه کن. توقع  

ن نگهت دار   م. که نداری تو ماشی 
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دونستم دلش رو مییل چشیم گفت و پیاده شد. یمبا یی 
شکسته بودم ویل تا وقبی حقیقت ماجرا روشن نمیشد، 

 تونستم از این تلجن خارج بشم. نیم

 

... حسم به این دخیی خطرناک بود!   در ثاین

ن دوشادوشم به راه افتاد و باهم وارد کاقن  پیاده شدم و الی 
 شاپ شدیم. 

یل بود و کل فضا با چوب آراسته شده زیادی ساده و معمو
بود. یه گلدون بزرگ بامبو و یک کاج کیم دورتر فضا رو 

 داد. تر نشون یمبخشآرامش

 

ن  ن کنجکاو به اطراف نگاه کرد و درآخر مغموم ش پایی  الی 
بچه ی بیست ساله این حجم انداخت. برای یه دحیی

 افتضا یی 
ی

گ ن ایطش رو نداشانگی   ت. ح بود هرچند حاال شر

 

 اونجا خوبه؟! -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

پرسیدم، گردن کج کرد و متعجب از اینکه نظرش رو یم
 استفهایم براندازم کرد. پوزخند زدم و خودم رو جلو کشیدم. 

 

ن خوام زیاد تو دید نباشیم. زنیم- بی  ن ... کجا ها تی  ن تر هسیی
ی به اطراف داره؟!   دید کمیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... از... از سمت راست به-
ی

... به خیابون اونجایی که مییک

های ساده داره... خییل خوب دید داره و چون شیشه
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، مشخص میشیم. اگر هدفتون اینه که من ن و با شما نبیین
یه!   اون قسمت کنار ستون و اون گلدون جای بهیی

 

 و حبی صیی نکرد تا واکنشم رو ببینه! 

دادم در آرامش و به من منظورم این نبود فقط ترجیح یم
ِ زیبارو صبحونه بخورمهای دور از نگاه

 . اطرافیان با یه دخیی

ی ترگ به به سمت پیشخوان رفتم و سفارش یک صبحونه
 همراه دو کیک و هات چاکلت دادم. 

ون آورده بود و  ن نشستم، پالتوش رو بی  وقبی کنار الی 
ن در هم فرو رفتدست  ه بود. هاش روی می 

 

نگایه کتم رو به پشبی صندیل آویزون کردم و به ساعتم نیم 
 قرار بود. انداختم. زیاد وقت نداشتم و کل وجودم یی 

 

 رسیدم. د کثافت یمتر به اون نامر باید هرچه شی    ع

 چویی بود زدم و 
ن انگشتم رو به گلدون کوچیک که روی می 

ن به سمتم ش چرخوند. تمام مدت داشت به تابلویی  الی 
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 کرد کشیده از یک مرد با هیبت سیاه و دهاین گشاد نگاه یم
 که از وسط شش درخبی ریشه کرده بود. 

 

سم؟! -  م میشه یه سوال بیی

 

 ی بله تکون دادم. شی به نشونه

 

چرا تو خونه صبحونه نخوردی؟! را اومدیم اینجا؟! چ-
س دارم. مگه نباید االن...   من... من خییل اسیی

 

ن انداخت و به   ش پایی 
ی

خودش ادامه نداد و با کالفیک
ی حجم ِی پوستش نشون دهندههاش زل زد. سفیدانگشت

سش بود.   اسیی

 

ن امروز، تهران نبوده ا- ز اون شبی که اون اتفاق افتاده تا همی 
 و االن تازه داره برمیگرده... 
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ن انحنا   با شوک به صورتم زل زد و ابروهاش رو به پایی 
 گرفت. 

ش پیچید دیدم و مشتم رو کنار اشیک که در چشم ن های سیی
 رونم نگه داشتم. 

 

.. این یعبن اون آدم هرکیه بعد از اون ماجرا فرار  این. -

... شیخ نجیب؟! من نیم دونم قراره چی بگه کرده؟! یعبن
؟! من... من به خودم شک ندارم و  ویل... میشه باور نکبن

 خواد که شما... دلم نیم

 

خواستم در جایگاه داد. نیمهاش دوپ  هلو بود و آزارم یمحرف
ن وادارم یمهیچکس قضاوت کنم ویل خود ا کرد. من لی 

بچه رو مقرص جلوه بدم ویل این نیم خواستم این دخیی
 کوبید. حرف مقاومتم رو در هم یم

 

- ! ه بحث رو عوض کبن  بهیی
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انگار متوحه وخامت اوضاع شد که هویم گفت و به پشبی 
صندیل تکیه داد. جز ما دو زوج دیگه هم در کاقن شاپ 

لدون و اون ستوین که بودند ویل تقریبا پشت شاخ و برگ گ
 بودند و چندان دیدی به جایی 

ن گفته بود، مخقن الی 
 ...  نداشتم. چه بهیی

 

 عادل تنها برادرته؟! -

 

 هاش ثابت شدم. اخم کردم و روی لب

 

کردم. ن تک فرزندم، از وقبی یادمه ژیمناستیک کار یمم-
 ونروز دیدی... اگفت... هموین که یعبن داییم یم

 

 داد؟! چرا داشت توضیح یم

قصد پرت کردن حواسم رو داشت؟! بزاق بدطعم دهنم رو 
ن لبخند تلجن زد که تلخیش باعث اخم  فرو دادم و الی 

 ترم شد. غلیظ
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گفت حیفه که از بدنم استفاده نکنم. اوایل خودم کار یم-
کردم ویل یه بار تو تمرین پام پیچ خورد و نتونستم یم

دم و آخرش هم ه شای دنبال کنم. یه مدت افرسدحرفه
م و همون داییم کمک کرد تا بتونم مدرک مریی  گری رو بگی 

 بشم مریی کودکان! 

 

 ای مذهبی و خشک... یه دخیی از خانواده

 کار! ایراین و ژیمناستیک

 

خوندم ویل کنکور انساین دادم و االن هم جریی یمت-
 دانشجوی حقوقم! 

 

 اده بود! دی این اطالعات رو بهم هاتف همه

م از دانشگاه مرخیص گرفته بود تا به مراسم ازدواجش این تر 
 با مهرداد برسه و... 
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م! با همه ی توانم دلم به حال این نتونستم با تاسف رو نگی 
ک یم  سوخت. دخیی

 

ه مادرم نه پدرم نه داییم و یعبن دراصل هیچکس با ن-
ازدواجم با مهرداد موافق نبود. چون باهم دوست بودیم و 

ی معروف گفتم، فقط یه جملهامانم یمهربار که به م
کرد. "هیچکس یی عیب و نقص نیست داشت که تکرار یم

 و مهرداد هیچ عیب و نقیص نداره!"

 

ن چکید و مغموم به یه قطره اشک از گوشه ی چشمش پایی 
ن اون قطره ن زل زد. به خاطر لرزش تن الی  ی اشک روی می 

 لرزید. یم

 

گفت. محاله یه ست یمااونموقع نفهمیدم ویل حاال... ر -
 نفر پیدا بشه که هیچ عیبی نداشته باشه! 

 

هاش بود. مثل یک  های این دخیی گریهو احتماال ییک از عیب
 ی لوس... گربه
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 و دادم. ر دونم چرا ویل جواب سوالش نیم

 

ادل آخرین برادرمه، دو تا برادر دیگه دارم که از من بزرگیی ع-
! فائق و ثامر... مثل تو یه ن ی کم جمعیت خانواده هسیی

ندارم و مرکز توجه هم نیستم. دو تا خواهر دارم دانیال و 
 دنیا... 

 

ون کشیدم از جعبه ن یه برگ بی  ی دستمال کاغذی روی می 
و جلوش تکون دادم. با یه لبخند کوتاه از دستم گرفت. 

ن مکالمه ی کوتاه، داشت ذهن مغشوشم رو از اون مرد همی 
امش ربود یه صبحونه رو در آر کرد و حداقل قراجدا یم
 بخوریم. 

 

... چه اسم-
ی

 های قشنیک

 عاض؟! 
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من شنیدن اسِم عصیانگرم رو از زبون این دخیی دوست 
شد. یکم شل و وارفته و یکم داشتم. یه جور خاض بیان یم

 با لهجه! 

 

 کس که توی اتاق خوابته، م ما مادرته؟! اون... اون ع-

 

 مثالش... های یی دلتنگ بودم برای محبت

ون فرستادم و شی به نشونه ی مثبت نفسم رو شل بی 
 تکون دادم. 
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 بانو... مادرم! ماه-

 

ن رو تا آخر گشاد کرد و با شنیدن اسمش چشم های الی 
 تعجب براندازم کرد. 

 

یه؟! اسم خواهرت هم دنیاست. تو مادرت ایران م... -
 ای؟! دورگه

 

ن گذاشتم و به رد ا ه شک روی گونهمشتم رو روی می  ش خی 
 موندم. 

ن لبخندش عمق گرفت.   هویم گفتم و الی 

 

من... برام سوال بود که چطوری  ین... این خییل خوبه! ا-
. عاض...؟!  ین ن  فاریس رو اونقدر خوب حرف می 
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م ویل واقعا این موضوع آزارم نیم خواستم بهش سخت بگی 
ای دیگه دقیقه ای شیخ نجیب باشم و داد که دقیقهیم

ی نگفتم.  ن  عاض... ویل چی 

 

نیسه، همرس اوِل اّسامه و مادر خواهر و برادرای منه. ح-
 بانو فقط مادر منه و... ماه

 

های گشاد شده و دهن ناباور ش تکون داد و با همون چشم
 باز پرسید: نیمه

 

 یعبن حبی عادل هم... -

 

، مادر من همرس - ن  ست. دوِم اسامه آره الی 

 

تونست تو براش سخت بود و نیمهنوز هضم این موضوع 
 ذهنش حالچی کنه! 
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ن از  ن رو از صبحونه پر کرد و الی  گارسون با ببخشیدی می 
 اون حالت بهت خارج نشد. 

 

ن تکه از اون بورِِک  چنگال و کارد به دست گرفتم و اولی 
خوش رنگ و لعاب برش دادم و تا نزدیک دهنم بردم و 

ن مانعم شد.  ِ الی 
ی

گ  خی 

ن آ  وردم. دستم رو پایی 

 

 چی باعث تعجبت شده؟! -

 

لبش باز و بسته شد و نفسش خندید. کالفه بود و انگار 
 توانایی حرف زدن نداشت. 

دستش رو دور ماگ هات چاکلت حلقه کرد و من حس کردم  
ن تغیی   گرمای اون فنجون چجوری روی رنگ پوست الی 

 ایجاد کرد. 
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ل برادرت ینکه عادکنم که چرا تو... بااکر یمفدارم به این -
 به نیست، اون فداکاری رو درحقش کردی! یم

ی
تونسبی بیک

من چه و به جای اینکه خودت رو تو دردش بندازی، اجازه 
 بدی تا عادل... 

 

توجه به سوال بکری که تو شش چرخ پوزخند زدم و یی 
خورد، برش بورک رو در دهنم فرو بردم و درکمال آرامش یم

 بلعیدم. احمقانه بود! 

 

... عادل - ن  برادرمه الی 

مادر و پدر و کل وجودمون هم ییک نباشه بازم اون بچه رو 
 من بزرگ کردم. 

 

اراده ی مبهوت، آهاین گفت و یی اینبار با وجود همون قیافه
ای از هات چاکلت خورد. من سواالیی که ممکن بود جرعه

 فهمیدم. تو شش چرخ بخوره یم

خواست خواست و من هیچ دلم نیماز من اطالعات یم
ی بگم.  ن  چی 
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... گفبی تو اون بچه ز... از عادل خییل بزرگا- تری؟! یعبن
 رو بزرگ کردی. 

 

ن اشاره دادم چقدر سوال داشت؟! به خورایک های روی می 
 و با کیم تحکم گفتم: 

 

ه صبحونه-  ت رو بخوری! بهیی

 

چشیم گفت و درکمال تعجب مشغول شد. تقریبا تا پایان 
ن یک برگ دستمال برداشتم و دور غذا حرقن زده نشد و م

ن کردم.   لبم رو تمی 

 

گیش شدم.  ن نگاه کردم متوجه خی   تا به الی 

 

هنت افتاده! موهات روی یقه یه نخ از... از -  ی پی 
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ش خم کردم و اون تار تقریبا بلند رو از روی دوشم برداشتم 
ن ریز ریز خندید.   و الی 

تا به سمتش چرخیدم، دست روی دهنش گذاشت و 
ل کنه و تو سکوت اطراف تونست صدای خندهن ش رو کنیی

 پیچید. 

 

سنگیبن نگاه چند نفر رو حس کردم ویل حبی ش کج نکردم 
 تا ببینم. 

خندید؟! فکِر اینکه به اتفاق امروز صبح اشاره به چی یم
 داشت یکم... فقط یکم عصبیم کرد! 

 

 خندی؟! به چی یم-

 

ن   همون رک و ضی    ح دست از روی دهنش برداشت و بی 
 های بریده بریده گفت: خنده
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رسیدم االن به جای ریزش یه نخ از ه اینکه اگر امروز نیمب-
ت ی صیقل خوردهموهات... باید دست روی کله

 خوردی! کشیدی و حرست موهات رو یمیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گفت و بلندتر خندید. 

حالت فقط به صورت ناباور از این حرکت اخم کردم و یی 
 ش زل زدم. شدت خندهشخ شده از 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ابدا از رو نرفت و حبی از شدتش کم نکرد. مشتم رو روی 
ن گذاشتم و خییل کوتاه پچ زدم:   می 

 

زمه بگم وقبی موبر رو به شامپوی رقیِق کیس اضافه ال-
؟! کبن باید حداقل محتو یم  یاتش رو مخلوط کبن

شد اون رسیدی هم اون حماقِت پوچت باعث نیماگر نیم
 ی موهام خایل کنم. شامپو رو رو 

 

ش رو تموم کرد و با دهن نیمه باز به صورتم باالخره خنده
 زل زد. 

تار موهام رو کف کاقن شاپ رها کردم و نگاهش با موهام 
ن خم کردم و بوی هات  ن کشیده شد. خودم رو روی می  پایی 

 چاکلت داغ هوشیارم کرد. 

 

ویی بود! تنبیهت زیاد دلچسب نیست و ویل فرصت خ-
 قراره حسایی باعث لذتم بشه.  مطمئنم
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 خند زدم. ین دیدگانش پیچید و لبترس در ین 

ن حالوت  وزی داشتم و هربار این جنگ با الی  حس پی 
ی یم  گرفت. بیشیی

 

. مگه قرار نشد وقبی ف- کر نکنم فرصتش رو پیدا کبن
م رو راضن کبن تا برگردم موضوع رو فهمیدی، خانواده

 خونه؟! 

و تو خیابون ه همه چی درست شد منقرار نیست بعد از اینک
 ول کبن مگه نه؟! 

 

 کیش و ماتم کرده بود! 

ن رو رها یم  کردم؟! در کوچه و خیابون که هرگز... الی 

 دادم؟! ش پس یمبه خانواده

 

 که از 
ی

از سمِت چپ به همون تابلو نگاه کردم و شاخ و برگ
 وسط شش ریشه زده بود. 
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شد دادم، یه درخت یمکردم اگر به افکارم مجال یمحس یم
 کرد. های متعفنش خفه یمو کل وجودم رو الی شاخ و برگ

 رویید! مثل یک علِف هرز یم

 

 جوابش رو ندادم و قید خوردن هات چاکلت رو زدم. 

قد راست کردم و نگاهم رو روی غذاهای نیم خورده چرخ 
 دادم. 

 

ه بریم! -  بهیی

 

ن کتم، به سمت صندوق پیش رفت  م. گفتم و با برداشیی

ون زدم. خییل زود  هزینه رو پرداخت کردم و از کاقن شاپ بی 
 خودش رو به من رسوند و با نفس نفس زدن کنارم ایستاد. 

 

ونش آوردم ویل با دیدن  تلفنم به صدا دراومد و من بی 
 ش... ی کیوان اخم کردم. لعنت بهشماره

 شد! جا یمبه زودی محموله جابه
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- ! ن ن تو ماشی   بشی 

 

دم و زیر نگاه کنجکاوش چند گام دور شدم. ریموت رو فرسر 
تماس رو برقرار کردم و صدای کیوان رو شحال شنیدم. 

 انگار حسایی ش کیف بود! 

 

 "کیف حالک یا عاض؟!"

 حالت چطوره عاض؟! -

 

ی یه زن رو کنارش قبل از اینکه جوابش رو بدم، صدای ناله
 م زد. ول صبح حالم رو به هابازِی کثیِف شنیدم و یه بوسه

 با همون لحن خمار پچ زد: 

 

 !la chienneگردم بریم-
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اونقدر وسط هر نوع رنگ و نژادی چرخ زده بودم که حاال 
 دونستم. ای که کیوان به کار برده بود رو یممعبن اون واژه

داد ی نامناسب به زبون فرانسوی بود که نشون یمیه واژه
 زِن کناریش از چه قمایسر بود! 

 

 ام فرو بردم. الی موهپنجه

 

 کجایی عاض شیخ نجیب؟! -

 

 کرد نه عاض... معموال من رو با شیخ نجیب صدا یم

خواست رو به اینجوری اون ترس و رعب و وحشبی که یم
نداخت. من یه ابزار بودم. البته ابزاری که خوب دل بقیه یم

 بلد بودم شکار کنم. 

 

ی تا مدام لوکیشن دونستم پول یمنیم- رش  و گزانمگی 
؟! تونسبی اون عوضن  ؟! چه خیی ای که چوب الی کبن

  یا خودم دست به کار بشم؟! ذاره پیدا کبن چرخمون یم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  ِ
خندید و متوجه شدم یه زد و بند کوتاه با همون زِن عوضن

 کنارش داشت. 

 از روی تخت کنار رفت و پوف کشید. 

 

شب اطالعات تکمیل شده بهت میدم. چه خیی از اون  تا -
! عاض جان... از وقبی اون دخیی رو دیدم دخیی جسور؟

زندگیم تغیی  کرده. دیدم بازتر شده که هر الشخوری رو 
ت خدمتکاره؟! واسه اسامه از نبینم. هنوز هم تو خونه

 زیباییش گفتم و مشتاق شد که... 
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 ...  آخ لعنبی

ن چرخیدم و اینکه داشت با  با حرص و خشم به سمت الی 
ن استفاده یمخیال راحت از آینه کرد تا ی جلوی ماشی 

 شالش رو دور قاب صورتش تنظیم کنه عصبیم کرد. 

ت من چیکار یم  کرد؟! داشت با غی 

 

؟! از من اجا-  زه گرفبی که آماِر آدمای اطرافم رو رد کبن

کم کم داری اون قابلیت قبل رو از دست میدی... کیوان 
ون یا من از   کار غرق شدی تو گرداِب تختت. یا بکش بی 

ون. یمپرتت یم ! این بار دوین نگاه نیمکنم بی  کنم گ هسبی
 آخریه دارم بهت هشدار میدم! 

 

دوین من عادت دارم هرچی اوه! بیخیال شوچن کردم. یم-
بشه رو به اسامه بگم. هدفم بد نیست ویل میدونم که 
 خویی درآورد! حالش چطوره؟! تو که 

ن میشه ازش چی 
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ن مردونگیت نم برداشته حالی ت نیست، باید یه الشخور عی 
 من باشه بهت بگه گ واسه چی خوبه! 

 

ن رو گرفتم.   دستم رو مشت کردم و از الی 

گیم شده بود و من نیم ای  خواستم اون کینهانگار متوجه خی 
 چرخید رو ببینه! که تو چشام یم

 

ون... اینکاره نیست. منم قصد ندارم ا- ز اون دخیی بکش بی 
 م. برداری کنازش بهره

 

 ی کثیف ادامه داد. ای به این خندهبلند خندید و تا ثانیه

 

اشه ما گوشامون دراز... پشتش هم مخمیل! بگو چشمت ب-
ن  تن و بدنش رو گرفته! البته حق داری... خییل وقته چنی 
 بکر و زیبایی ندیدم. معلومه عمیل نیست و جاییش رو 

ن چی 
 پروتز نزده! خوراِک مردهای برون مرزی! 
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 ردیف دندونفکم م
ی

هام رو نقبض شد و صدای ساییدگ
 شنیدم. 

 

ی و صاحب اختیاری... مشکیل نیست اگه دلت تجربهت-
خواد عاض! راه واسه رنگ کردن قورباغه جای جدید یم

 قناری هست! 

 

این حرف به شدت عصبیم کرد و حالم گرفته شد ویل 
ن هوار بکشم چون نیم تونستم حساسیتم رو نسبت به الی 

 شد.  بدتر یمهمه چی 

 پوزخندم رو به پای یه لبخند تلقی کرد. 

 

 پول خویی حاال -
 شد... داری راه میای! به خاطر اون دخیی

 میدن! 

 

ی تالشم رو کردم تا نفسم به سخبی باال اومد و همه
ن هنوز نیم دونست پا تو خونرسدی خودم رو حفظ کنم. الی 

 ای گذاشته بود. خونهچه کثافت
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اون حماقت و فرار و برگشتنش تو آغوش دونست هنوز نیم
 یه کفتار مثل کیوان براش چه عواقبی داشت. 

 گیج بودم و هیچ راه فراری نداشتم. 

 

ره کیوان... تنش بکره و منم قصد ندارم ازش بگذرم. روی آ-
 اون قیمت نذار چون مال و منال من قیمبی نیست! 

 

و کمال مام تو داری که یه نفرو دی توان اینشت! نگفته بو -
! باور کن تا شکم اون دخیی باال نیاد باور نیم کنم راضن کبن

 ...  بتوین

 

 حرفش لگدی بود به غرور و مردونگیم. 

خورد ویل فعال باهاش  زار متعفن به هم یمحالم از این لجن
 کار داشتم. 

ن و خط زدنش رو نداشتم ویل  ن هم قصد کشیی برای همی 
 اشت. ای دکردم حرفاش چه نتیجهبهش حایل یم
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ی یمم- ن جنگه که نداره، من هرروز تو یگن هرکیس واسه چی 
ی رو ثابت کنم که تخت با یه دخیی جدید نیم ن جنگم تا چی 
، دارم! بیش از این وقت من ... شب دست پر نبایسر و نگی 

 خوری کیوان! عمال خط یم

 

های بلند و وجودی شاش آتش تلفن رو قطع کردم و با گام
 پشت فرمون نشستم. 

خواست داد و هوار کنم. داغون صبی بودم و دلم یمع
 بودم... 

 

ن با صدای زیر و آهسته  ای پچ زد: استارت زدم و الی 

 

 ع عاض ک کجا... -

 

 دست خودم نبود که شش داد زدم: 
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... گند زدی تو کل برنامهف- ن هام... گند قط ساکت شو الی 
 زدی! لعنت بهت. 

 

 ترسیده عقب کشید و تو خودش جمع شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن و  ن رو به حرکت انداختم و سیع کردم به هیچ چی  ماشی 
 هیچکس فکر نکنم. 
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کردم. از داشبورد پاکت محال بود ویل من تمام تالشم رو یم
ون کشیدم و یک نخ گوشه  . ی لبم گذاشتمسیگارم رو بی 

 

ی با فندک روشن کردم و همینکه پک زدم، صدای گرفته
ن رو شنیدم و از حرقن که ز   د ماتم برد. الی 

 

 کشیدن خییل بهت میاد ویل...   میدونم ژست سیگار -

؟!   میشه نکیسر

 

تا به حال این جمله رو از هیچکس نشنیده بودم چون 
معموال هیچکس جرات دخالت کردن در اعمال و رفتارم رو 

 نداشت. 

 هیچکس حبی مادرم... 

 

ن ثابت کردم. رنگ پوستش نگاهم رو برای ثانیه ای روی الی 
 و این آرایش نداشتنش اعصابم رو مخدوش کرد. شخ بود 
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ن واسه سیگار کشیدن و نکشیدنم به هیچکس جواب م-
 ...  پس نمیدم دخیی

؟!  ین ن  حواست هست با گ حرف می 

 

ن افتاد اما انگشت هاش رو درهم پیچ و تاب داد و شش پایی 
 حرفش رو زد و اثر گذاشت. 

 

شیخ بل و بعدش کاری ندارم آقای قمن به چند دقیقه -
نجیب، ویل االن چه من و شما دلمون بخواد و چه دلمون 

 نخواد... 

با هم زن و شوهریم و فکر کنم خییل طبییع باشه که یه 
 درخواست از شوهرم داشته باشم. 

 

 زن و شوهر؟! 

ها رو به عنوان همرس از  ن من هم توان درخواست خییل چی 
ن داشتم اما...   الی 
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توجه به کم کردم و یی پوزخند زدم و دستم رو دور فرمان مح
ی مغمومش پیک به سیگار زدم و دودش رو به سمت چهره

 مخالفش فوت کردم. 

 

گفته بود ژست سیگار کشیدنم جذاب بود؟! هیچوقت به 
 این ژست فکر هم نکرده بودم. 

ی آخر این دخیی چی داشت که تو کرسی از ثانیه از درجه
 رسیدم؟! خشم، به آرامش یم

 

شد... درست ادل در شم تکرار یمهای آخر عمدام حرف
ِ آزاردهنده! 

 مثل یک نوار صویی

 

 ف نزنیم! های زن و شوهرها حر یف و خواستهبذار از وظا-

 

وز از میدان خارج شدم.   هاج و واج نگاهم کرد و من پی 
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کرد. سیگار نیم سوخته رو از الی مطمئنا دیگه دخالت نیم
ون انداختم و تا رسیدن به مقصد  هیچ حرقن  شیشه به بی 

 بینمان ردوبدل نشد. 

 

ن رو زیر سایه ی یک درخت تنومند پارک کردم و تلفنم ماشی 
ون آوردم.   رو بی 

ن به حرف اگرفتم که باز ی هاتف رو یمداشتم شماره لی 
 اومد. 

 

 ای اینجا کجاست؟! -

 

 خییل رک و ضی    ح جواب دادم. 

 

 اد آمار تنت رو داد. ای که به مهردی همون حرومزادهخونه-

 

به رعشه افتاد و من با اعصایی خراب تلفن رو به گوشم زدم 
ن بوق، صدای هاتف رو شنیدم.   و با اولی 
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 رسیدین؟! -

 

 رسه؟! گ یم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... خییل زود، بچه- ن  ها دنبالش هسیی

 کنم بیاید داخل! در رو باز یم
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ه ن هاج و واج نگام  دستگی  ی در رو کشیدم و پیاده شدم. الی 
ن رو دور زدم و در سمتش رو باز کردم. کرد و من ما  شی 

 

 عاض؟! -

 

معنایی ی یی بازوش رو گرفتم و رو شش خم شدم. ترس واژه
 لولید. بود دربرابِر حیس که در نگاهش یم

 

 ترسم! من خییل یم-

 

دونستم ویل محال بود به خاطر این حس از انجام کارم یم
 پشیمون بشم. 

ن رو پیاده کردم و در رو  به هم کوبیدم. مثل یه خودم الی 
 ی لرزون همراهم اومد و در با صدای تییک باز شد. جوجه

ن به حرف هاتف رو انتهای محوطه و باالی پله ها دیدم و الی 
 اومد. 
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 بی این اطراف نیومدم. این آدم کیه عاض؟! حتا به حال -

 

ن نداشتم.   هیچ حرقن برای گفیی

ن یم  فهمید! عصبی بودم و ای کاش الی 

ن   دچار یه فرامویسر شده بود و هیجی یادش نمیومد شاید الی 
ترین وگرنه محال بود بدون خطا و اشتباه، آمار خصوض

 ه مرد هرچند آشنا بچرخه! ی تنت روی زبون ینقطه

 

- ... ن  معلوم میشه الی 

ی و اونوقته که منم امروز باالخره جواب سوالت رو یم گی 
 ریس. بدم نمیاد ببینم به چه حایل یم

 

ن چسبوند و نتونستم پله قبل از  ها پاهاش رو محکم به زمی 
 دنبال خودم بکشمش. 

 بااینکه ظریف و ریزجثه بود اما... 

 باالیی داشت و شاید به ورزشکار بودنش ربط 
توانایی بدین

ِ باال... داشت. یه هیکل به شدت تراش
 خورده و قوای بدین
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ی بود که من دوست  ن آخ که این ترکیب محرسر همون چی 
 م. داشت

 

ن انحنا گرفت. ش زار شد و ابچهره  روهاش رو به پایی 

 

و آوردی اینجا که به خودت و باور نداری... فقط منو منت-
 ثابت کبن حق با توئه... 

شناسم. معلومه عاض من نه این خونه و نه اون مرد رو نیم
 و تو دردش بندازه... ییک برام پاپوش درست کرده که من

 

تف و چندتا محافظ کت و شلوار پوِش با نیم نگایه به ها
پشت شش که خونه رو برای حضور من آماده کرده بودند، 

 بهش فهموندم که دور شو و رفت. 
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رات پرونده سازی نکردن که به جرم قتل و فساد مایل ب-
...؟! ییک خاِل تن ن تو رو دیده! الزمه هربار  بیفبی زندان، الی 

؟! برات بازگو کنم که بفهیم تو چه موق  عیبی قرار گرفبی

 

اغ  م گذاشت و تنم دی سینههر دو دستش رو روی قفسه
 کرد. 

اصال چرا من دربرابر این دخیی تا به این اندازه ضعف 
ریخت و داشتم؟! روزانه ده تا دخیی دور و اطرافم یم

 گرفتم. هزارجور پیشنهاد یم

 ... ن  اینکه باهیچ زین رابطه نداشتم و حاال الی 

 

ک چمو  ن دخیی های ش و لعنبی روی تار به تاِر رشتههمی 
گذاشت، دلیل خویی بود تا هرچه زودتر از عصبیم اثر یم

خودم دورش کنم. حضورش کنار مردی مثل من خطرناک 
 بود. 

 

 ...  شبیه حیس مثل یک بچه خرگوش در قفس یک شی 
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 نم ویل... نه... الزم نیست خودم میدو -

 

 باز بازوش رو گرفتم و کشیدم. 

چند پله باال رفتیم و روبروی در نیمه باز چویی  به سخبی از 
ن درست کنار درختچه ی کاج ایستاد و باز زار ایستادیم. الی 

 زد. 

 

 ترسم عاض... از روبرویی باهاش یم-

کنم یه کاری کردم خودم یادم نمیاد. اگه یه واقعا فکر یم
؟!   جوری حرف بزنه که تو باورت شه چی

 

 برو درهم کشیدم. کمرش رو به گلدون کوبیدم و ا

 

 مونه... اونوقت فقط یه راه یم-

 

های لبم رو با بزاق منتظر به لبام چشم دوخت و من ترک
 دهنم خیس کردم. 
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 چشمات... -

 

 با دهن باز براندازم کرد و من پیش رفتم. 

نزدییک بهش حس لذت داشت. احساساتم دقیقا همون 
 آورد. ه خواب هزارساله ش بریمیای بود که از شی  خفته

ن لحظه تمام و کماِل این دخیی رو یم  خواستم. همی 

 حریصانه... 

 

 تونه دروغ بگه... چشمات نیم-

... یم  من هرکیس نیستم دخیی
ی

تونم بفهمم حقیقت رو مییک
 یا نه! 

 

 لبم رو به گوشش چسبوندم و عضالتش رو منقبض کرد. 

 

ها ما رو ببینه باید بریم قبل از اینکه کیس از همسایه-
 .. داخل. 
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س... من کنارتم!   لجبازی نکن و نیی

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 اینبار بدون مخالف همراهیم کرد و باهم وارد شدیم. 

 

تقریبا ده تا مرد گوشه و کنار سالن بزرگ ایستاده بودند و 
درظاهر هیجی عوض نشده بود اما نگاه هاتف بهم نشون 

داد که کل خونه رو بازریس کرده بودند و من اطمینان یم
 که هیچ مشکیل وجود نداشت. داشتم  
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 سالم آقا... -

 

ن گوشه ای ایستاد و جواب همه رو با تکون ش دادم و الی 
 خودم تا کنار هاتف پیش رفتم. 

 

ن مشکوگ نیست آقا! -  چی 

 

 هویم گفتم و دسبی به ته ریشم کشیدم. 

 
ی

 م رو نشون ندادم. گرمم بود و کالفیک

 

 رفتم.  یه صندیل درست وسط سالن بود که به همون سمت

ن ایستاد و من نیم نگایه به ساعتم انداختم  هاتف کنار الی 
 شد. ش پیدا یمو منتظر موندم. خییل زود ش و کله

 

طویل نکشید که ییک از محافظینم که پشت پنجره ایستاده 
 بود، به حرف اومد. 
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ن پیاده -  یشه... مقربان داره از ماشی 

 ی دیگه میاد! تا چند دقیقه

 

ن نگاه کردم.  هیچ واکنیسر نشون  ندادم اما نامحسوس به الی 

های ظریفش رو در هم پیچ داد و من نفس گرفتم. انگشت
ن انگشت ها تواِن به هم زدِن توازن  اون روز تو حموم با همی 

 تنم رو پیدا کرده بود. 

 

ی خشم وجدان، همهدر باز شد و با ورود همون نامرد یی 
 جهان هسبی در کل وجودم جمع شد. 

زده یک گام عقب رفت ویل ا شوکه و وحشتبا دیدن م
هام اسی  شد و بلند داد همون ثانیه توسط دوتا از محافظ

 زد: 

 

؟! ت- ن ؟! ی من چیکار یمو خونهشما گ هستی  ن  کنی 
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تقال کرد و من درکمال خونرسدی رو به دست و پا زدنش 
 پوزخند زدم. 

ن زاپ و دار و یه پلیور و پالتوی بلند تنش بود یه شلوار جی 
موهای بلند و فردارش تصویر چندان جالبی از این مرد 

 ساخت. نیم

 

ن سقوط کرد و چشم های چمدون کوچیکش رو زمی 
ش رو روی کل سالن چرخ داد و باالخره روی من ترسیده

ثابت شد که پا رو پا انداخته بودم و به گی  افتادنش 
 خندیدم. یم

 

 ترکونم. تکون نخور وگرنه مخت رو یم-

 

های مرد سمت راستیش گفت و من سیع کردم نفساین رو 
ن رو نشنوم. هاتف کنارش بود و نگرانم ترسیده ی الی 

 کرد اما... نیم

 

؟! چطوری اومدین تو خونه- ن  ی من؟! شماها گ هستی 
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ابرو درهم کشیدم و پاکت سیگارم رو درآوردم و از جا بلند 
 شدم. 

ن باز تقال   ر کرد تا از چند گام به چپ و راست برداشتم و بی 
  این فرصت رو پیدا نکرد. ها فرار کنه ویلدست بچه

 

ن از سیگار کشیدن خوشش نمیومد و حاال چندان  الی 
 موافقش نبودم اما... 

 

؟! و - ن ... پرسیدم شما گ هستی   لم کن عوضن

 کنم. من ازتون شکایت یم

 

 پوزخندم عمق گرفت. 

 

- ...  زر مفت نزن عوضن

دکور صورتت به هم  گفتم تکون نخور تو که دوست نداری
 بخوره جوجه فکیل؟! 
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ن چرخیدم و رنگ و روی پریده ر ش بهم حس به سمت بی 
ن قدرت داد. بهش نزدیک شدم و از گوشه ی چشم به الی 

 زل زدم. 

 

ی ترسیده پشت هاتف مخقن شده بود و مثل یه بچه
 تونستم حدس بزنم تو دلش چه آشویی به پا شده بود. یم

 

 ن؟! خوایچی از جون من یم-

 

 رتش پچ زدم. آلود رو به صو پیک به سیگار زدم و اخم

 

 و نمیشنایس اما من تو رو... تو من-
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ن قبل از اینکه جمله م رو تموم کنم، حس دید زدن تِن الی 
ی تمرکزم رو به هم زد و جوری با توسط این آشغال همه

مشت تو صورتش کوبیدم که اگر دونفری نگهش 
ن یمداشتند، با پشنیم خورد و من هم بدم ت ش محکم زمی 

م.   نمیومد تا خونریزی کردنش رو ببینم و لذت بیی

 

ن کل سالن رو برداشت ویل دو  آخ بلندی گفت و جیغ الی 
ی پالتوش رو گرفتم و درحایل که سیگار روی لبم طرف یقه

 بود پچ زدم: 

 

 فهیم الشخور... یم-

 

 بلندتر از حد معمول داد زدم: 
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یدش تو.. -  . بیی

 

خودم کنار ایستادم و دونفری نعشش رو به سمت وسط 
 سالن بردند. 

عربده کشید و ناالن از دردی که بهش داده بودم فحش 
 دادم. رکییک داد که به وقتش جوابش رو یم

 

؟! برای چی اومدین تو ل- ن  هستی 
ی

عنتیا... شماها کدوم سیک
 خواین؟! من هیچ کاری نکردم. ی من؟! چی یمخونه

 

ن ن گاه نکردم و عصبی سمتش رفتم و درحایل که روی به الی 
نشست و همون دونفر دستاش رو از پشت نگه صندیل یم

 داشتند، گفتم: یم

 

 فهیم... نگران نباش یم-

 

 هاتف نزدیک شد و من کنار گوشش گفتم: 
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ه بده و همه رو مرخص کن. من خودم از پسش یه اسلح-
 برمیام. 

 

دا دادم جز من و هاتف هیچکسترجیح یم ن  خیی ر نشه که الی 
 کجای تنش چی داشت! 

ن دستش رو  ر هاتف چشیم گفت و همه رو مرخص کرد. بی 
مالش داد و من با همون اخم و جدیت قبل با یک میی 
ن  ون زد و الی  فاصله ایستادم. هاتف هم از سالن بی 

 زده به دیوار تکیه داد. وحشت

ن دیدم، حرض به سمتش   ن رو که به الی  ر مسی  نگاه بی 
ی صورتش کردم و یده شدم و مشت دوم رو حوالهکش

 اینبار خون از دماغش جاری شد و داد زدم: 

 

 کشمت حرومزاده! همینجا یم-
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دونستم اونقدر از من و رنگش مثل گچ دیوار شده بود و یم
ون وحشت کرده بود که محال بود غولاون نره های بی 

ی بدونه و به زبون نیاره...  ن  چی 

 

ن ند تم اجازه نیمقصد آدم کشیی داد درست اشتم ویل غی 
فکر کنم. حرض رو شش خم شدم و یی توجه به حال 

ن که صدای هق هقش رو یم  شنیدم، غریدم: خراب الی 

 

ییل وقته منتطرتم... خییل وقته دارم این لحظه رو تصور خ-
م و کل خشمم رو روی کنم که یقهیم ت رو به چنگ بگی 

 غال حرومزاده... این دکور داغونت خایل کنم. آش

 

به لکنت افتاد و دستاش رو روی مشتم گذاشت که از 
 لرزید. عصبانیت یم

 

؟! با ن اصال تو رو نیمم- ین ن شناسم... واسه چی داری می 
خوای؟! اصال از ی من؟! چی یمی گ اومدین تو خونهاجازه

؟! آخ....  ین ن  چی حرف می 
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ه  م شدم. و بیشیی روی شش خ ی کمرم راه گرفتعرق از تی 

 

خوام؟! من بهت ام و چی یمدوست داری بدوین گ خییل-
 میگم... 

 تو قانوِن من... 

بردن آبروی یه نفر خط قرمزه... مهرداد بخشایش رو 
 شنایس؟! یم

 

ن سمت صدا چرخید. خون تا  ر ن باال گرفت و بی  هق هق الی 
 روی چونه و گردن و لباسش راه گرفته بود. 

 

همون دخیی بدبختیه که  وجدان؟! شناختیش؟! آره یی -
؟!   عروسیش رو به عزا تبدیل کردی... شناخبی
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نفسش سخت شد و من از روی صندیل بلندش کردم و  
ن جیغ زد و  کمرش رو به دیوار کنار شومینه کوبیدم. الی 

 ترسیده سمتم اومد. اسمم رو مظلومانه صدا کرد. 

 

 عاض؟! توروخدا نکشش... -

 

ن گشاد شده بود و بچشم ر کشید. فس یمنه سخبی های بی 
از درد نعره کشید و سیع کرد دستام رو از دور پالتوش کنار 

ی پا بلند ش رو کشیدم و روی پنجهبزنه اما من بیشیی یقه
 شد. 

 

شد از باال نگاش کنم. وقبی فکر قد کوتاهش باعث یم
ن رو دیده کردم که این نامرد چطوری یمیم تونست تن الی 

 د. باشه، خونم به جوش میوم

 

؟! زنگ زده بودی به مهرداد... آمار ح- رف بزن... شناخبی
 دادی که زنت... 
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حبی نتونستم اون کلمه رو به زبون بیارم و اینبار مشتم رو با 
حرص به دیوار کوبیدم و صدای خورد شدن استخونم رو 
ن گریه  ن از پشت به کتم چنگ انداخت و بی  شنیدم. الی 

 نالید: 

 

 کن عاض... تورو خدا ولش  -

 

 ویل محال بود. 
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شناسم نه لم کن... من از هیجی خیی ندارم. نه تو رو یمو -
 شناسم. این دخیی رو دیدم... نه... نه مهرداد الیسر رو یم

 دست از شم بردار کثافت. 

 

ن  ش رو به چنگ  تر یقهباز به شفه افتاد و من خشمگی 
 گرفتم. 

 

ن سگ از در پس که نیم- د زوزه  شنایس نه؟! وقبی عی 
 حویلم بدی... تفهیم که نباید دروغ کشیدی یم

... تو هنوز منفهیم که رد کردن قانونیم و های من یعبن چی
 !  نشناخبی

 

کشون کشون تا وسط سالن کشیدمش ویل با عربده به 
 حرف اومد. 

 

! آخ... صیی کن... میگم... میگم عو -  ضن
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ن پرتش کردم و خودم باالی جنازه ب رو زمی  ی با ضن
 عفنش ایستادم. مت

خواست اونقدر بزنمش که زار بزنه ویل جلوی خییل دلم یم
ن نه...   الی 

اف حسایی از خجالتش درمیومدم.  ن اعیی  بعد از گرفیی

 

 حرف بزن... -

ن رو از کجا یم ؟! اون تلفن... الی   شناخبی

 

ن تف کرد و خوین که تو صورتش  بزاق دهنش رو روی زمی 
ن ریخته بود دل و روده  رو به هم ریخت.  مو روی زمی 

ن هنوز گریه یم  کرد. الی 

 

 من خیی ندارم... -

. هیچوقت نه این  ن یه نفر خواست منم انجامش دادم همی 
 تون.. شناسم. برید رد کار دخیی رو دیدم نه یم
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 یه نفر... 

یه نفر یعبن گ؟! این بازی کثیف قرار بود تا کجا بره و به 
 چندنفر وصل بشه؟! 

ون آوردم و یی  خیال کثیف شدن دست و لباسم کتم رو بی 
شدم و دوباره روی شش خم شدم. اینبار بهش رحم 

 کردم. نیم

 

س که ییک بهت گفت و تو هم انجامش دادی؟! به این پ-
 فکر نکردی که ممکنه چی به ش اون دخیی بیاد؟! 

 

تنش رو محکم به ستون وسط سالن کوبیدم که از درد 
 ستون فقراتش ناله کرد. 

ل نبود و بیشیی یه بچه سوسول بود که زیاد درشت هیک
ی وجنتاش تونستم عیایسر و خوشگذروین رو از همهیم

 داد... ببینم. یه خونه مجردی کثیف که بوی کثافت یم

اسباب و وسایل عیش و نوشش گوشه و کنار خونه به راه 
 بود. 
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ه من چه که این دخیی با گ چه زد و خوردی داره که آمار ب-
 بگن... تنش رو به بقیه 

ه بری اون ناموِس هرزه ... بهیی ت رو جمع  ولم کن عوضن
 کبن که پالس نشه تو کوچه خیابون دشمن پیدا کنه! 

 

ل نکردم. مشت این حرف برآشفته م کرد و خودم رو کنیی
ی شکمش کردم که روی شکم خم شد و من محکیم حواله

 ولش کردم. کف سالن زانو زد و از درد به خودش پیچید. 

 

ن ب  لند به گریه افتاد و من اعصابم به هم ریخت. الی 

 

ون. برو پیش هاتف من میدونم با این ا- ... تو برو بی  ن لی 
 وجدان چیکار کنم. نامرد یی 

 

ن ناله یم ر کرد و فحش جلو اومد و آستینم رو گرفت. بی 
داد و من توان کشتنش رو داشتم البته اگر مظلومیت و یم

ن یم  ذاشت. ترس نگاه الی 
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 م و دو طرف صورتش رو گزفتم و نالیدم: نفس گرفت

 

ت رو بخوابونم. کاری نکن به تو ب- ون بذار این رگ غی  رو بی 
 ... ن  آسیب بزنم. برو الی 

 

توجه به موقعیت جفتمون دست روی دستم گذاشت و یی 
 نزدیک شد. حرارت نفسش دمای بدنم رو باالتر برد. 

 

 خوام بکشیش... توروخدا! نیم-

 

تم اجازه م  یداد؟! مگه غی 

چشم و گوشم بسته شده بود و فقط کشیدن نفس آخر 
ن یم ر  تونست آرومم کنه. بی 

 

 نکشش عاض... -

 به خاطر من دستت رو به خون کیس آلوده نکن. 

 نمیدونم کیه و چی شده ویل... 
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ن از لبم رو کنار گوشش ثابت کردم. فقط نیم ر خواستم بی 
 این ضعف و حرفم سوءاستفاده کنه. 

 

شم... نیم-
ُ
 ک

ویل نخواه که بهش آسیب نزنم چون نمیتونم ببینم ییک 
 ... ن ه! برو الی   اینجوری آبروی کیس رو بیی

 

 شی تکون داد و با پلک زدن، اشکاش جاری شد. 

ه موندم.   دور شد و من به رفتنش خی 

 

ون زد روی ییک از پاهام نشستم و آرنجم رو  از در که بی 
 روی زانوم گذاشتم. 

ده پیاز درد به خودش یم چید و دستش روی شکمش فرسر
 شد. 
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، به یه فعه ی بعدی که دربارهد- ی ناموس من زر بزین
ت رو تو کنم. حرف بزن قبل از اینکه جنازهمشت اکتفا نیم

 نفت داغ دفن کنم. 

... از کجا  گ بهت گفت به مهرداد زنگ بزین
 شناختیشون؟یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ناله کردن به حرف اومد و من موهای بلند ن بی  ش رو بی 
 مشتم گرفتم و کشیدم. 
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... گفتم که نیم- ن  شناختم. من فقط یه تلفن زدم. همی 

یسر که داری یقه جر میدی؟! مهرداد بخشایش تو چیکاره
؟!  ... برادریسر  نیسبی

 

 خونه
ی

ش اکو محکم تکونش دادم و صدای فریادم تو بزرگ
 شد. 

 

 حرف بزن آشغال... -

 گ بهت گفت؟! 

 

ت و سوسول تر از این بود که جوین برای مقابله نداش
 شجاعت به خرج بده. 

 

م! -  دوست دخیی

 

ش؟!   دوست دخیی
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شم داغ کرد و پشت پلکم به سوزش افتاد. شش رو با مو 
ن خون آلود جدا کردم و با چشمایی خمار از درد به از زمی 
 خشمم زل زد. 

 

ت کدوم یی -
 ناموسیه؟! دوست دخیی

 

 جوابم رو که نداد بلندتر داد زدم: 

 

 بناااااال... -

 یا خودم به روش خودم پیداش کنم؟! 
ی

اون دخیی کیه؟! مییک
 اونوقت فکر نکنم به نفعت باشه. 

 

- ...  میگم... میگم ولم کن رواین

 

 ر موندم. های درهم منتظموهاش رو ول کردم و با اخم

د. ش رو محکمشفه کرد و معده  تر فرسر
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 اسمش آرمیتاست... -

زد  اپیالسیون کاره... اونروز زنگکنه، تو یه آرایشگاه کار یم
و یه شماره داد... گفت بهش زنگ بزنم و بگم نامزدش رو 

 تنش... 

 

 دنیا دور شم چرخ خورد و گوشم سوت کشید. 

آرایشگر؟! اپیالسیون؟! چرا به فکر خودم نرسیده بود؟! 
 آخ خدایا... 

ی تکمیل حرفش رو ندادم و اونقدر عصباین شدم که اجازه
 ن کثیفش رو بستم. با یه مشت ده

 

 مثل مار به خودش پیچید و یهو صدای هاتف رو شنیدم. 

 

 آقا؟! -

 

ش فرود اهمیت ندادم و مشت بعدی رو دوباره روی معده
 آوردم و بلند داد کشیدم. 
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و هم زنگ زدی؟! حرف دوست دخیی آشغالت رو گوش  ت-
ی؟! اونم تو شب  کردی تا آبروی یه دخیی بیگناه رو بیی

 عروسیش؟! 

 

 تف که بهم رسید صدام رو باال بردم. ها

 

 نزدیک نیا... -

 

ش جاش ایستاد و من بلند شدم. از باال بهش نگاه کردم. 
ل یم  کردم تا نکشمش. خییل داشتم خودم رو کنیی

ت داشتم این حرف کم نبود! اصال کم نبود و اینکه مِن یی  غی 
 شنیدم... رو از زبونش یم

 

 آشغال چرا چرا من؟! بعد از اون رسوایی بزر 
ی

گ و اون زندگ
 گرفتم؟! باید دوباره تو این موقعیت قرار یم
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ن االن... ی اون دخیی رو یمآدرس و شماره-  خوام. همی 

 

ن به حرف اومد.  ر  هاتف با نگایه به بی 

 

م آقا... من ازش یم-  گی 

ون.   شما برید بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کردم. واسه فهمیدن این ماجرا هرکاری الزم بود یم
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ی توانم رو پایک اون دخیی شک نداشتم و همه حاال به
... ذاشتم تا حقش رو پس بگیم ن م. آخ الی   ی 

 آخ... 

 

تم درد یم کرد و برای خودم متاسف قلبم، مغزم، غرور و غی 
ن سخت گرفته بودم.   بودم که تا به امروز به الی 

 دونستم قضیه چی بود ویل... نیم

 

کن قبل از اینکه   م پیدا کن. پیدا هاتف؟! اون دخیی رو برا-
خودم پیداش کنم چون نمیدونم وقبی دستم بهش برسه 

م. چجوری ازش حساب پس یم  گی 

 

 
ی

ن چسبیده به دیوارک سنیک ون زدم. الی  گفتم و از سالن بی 
ریخت و به محض خروج من سمتم اومد و ایوان، اشک یم

من تحمل نکردم. تنش رو به خودم چسبوندم و ته گلوم به 
 سوزش افتاد. 

ی ده محافظ رو گرفتند و من دست دور تنش حلقه مهه
ن بلندتر گریه کرد.   کردم و الی 
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 عاض؟! -

 

ی وجودیش ی رعشهشش رو از روی شال بوسیدم و همه
 رو تو آغوشم حل کردم. 

 احساس مزخرقن داشتم. حس گناه و عذاب وجدان... 

... حس یی  یی  غی 

 

... خواهش یمجونم؟! من پیداش یم- ن م گریه کنکنم الی 
ن من هستم. هستم نکن. اگه همه ی دنیا هم بهت پشت کین

م و هراتفاقی هم که بیفته من  ... تا ته این ماجرا می  ن الی 
م. حقت رو یم  گی 

 

به پهلوم چنگ انداخت و من مخالفت نکردم. اجازه دادم 
 تا گریه کنه و دردش رو کم کنه! 

 

 یش نه؟! عاض؟! تو که... تو که نکشت-
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ی حس آرامیسر که ش رو گرفتم و با همهدو طرف صورت
 نداشتم پیشونیش رو بوسیدم. 

 آخ... 

 

م کشید و دلم به حال خودم و گذشتهقلبم تی  یم
 سوخت. یم

ها رو به خاطرم یم ن خواستم. آورد که نیماین دخیی خییل چی 
خاطرات تلجن که پشت ش گذاشته بودم، مثل یه نوار 

ن هرثا  شد. نیه زنده یمویدیویی بود که در کنار الی 

 

ست، نه فقط به خاطر تو... چون من قاتل نیستم. ندهز -
 و هم تو باور کن. این

؟! من تحت هر عنواین کنارت هستم.  ن  الی 

 

ینکارو کرده؟! نگفت کار کیه؟! چی از جون من گ ا-
 خواست؟! یم
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 لرزید. صداش یم

 دونستم چطوری بهش بگم ویل... نیم

 

 یالسیون؟! روز عروسیت رفته بودی اپ-

 

 با خجالت لب گزید و اشکاش رو پاک کرد. 

ی ایوان با خودم همراهش کردم و تو دورترین نقطه
ن ایستادم. همه د. لبش رو بی  ن ی وجودم قلب بود و نبض می 

دندون گرفت و با ش تایید کرد. من قطره اشیک که از 
 چشماش چکید دیدم و دلم لرزید. 

 

 کار اونه... -

 

م ه و بهت و ناباوری به من و حرکت لبهای گرد شدبا چشم
ه موند و نگاهش رو باال کشید و تو چشام قفل شد.   خی 

 به لکنت افتاد. 
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- 
ی

 ن نه؟!  ع عا عاض... ج جدی ن نمییک

 

 شی به چپ و راست تکون دادم و دستم مشت شد. 

 

 ی کثیقن کشیده که نمیدونم کیه... ییک برات نقشه-

و هم کار اونه یعبن اون  وقبی حبی به ذهنت خطور نکرده که
شنایس! ییک این وسط مخالف ازدواج تو و مهرداد نیم

 بوده... 

 

زانوهاش شل شد و من دست دور کمرش حلقه کردم و از 
ن بلندش کردم. ضعفش قابل حدس بود اما ترس به دلم  زمی 

 افتاد. 

 

ن جداش کردم و رو به ییک از محافظ ها با هر دو دست از زمی 
 داد زدم. 
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ن رو باز کن. در م-  اشی 

 

ن حمل کردم و روی صندیل  ن رو تا کوچه و ماشی  خودم الی 
 عقب نشستم. 

 

یبن -  ... برو آب خنک بگی  و یکم شی 

 فشارش افتاده! 

 

 با عجله در رو بست و دور شد. 

م  تنش رو روی پاهام تنظیم کردم و شش رو روی سینه
 شم پر بودم. لرزید و من از خگذاشتم. مثل بید یم

 شدم؟! چجوری؟! نفجر نیمچجوری م
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س... من هستم. ا- ... نیی ؟! یه... کوچولوی نازک نارنجی ن لی 
؟! چشات رو باز کن.  ن  الی 

 

به ی چند ضن ن ی مالیم به صورتش زدم ویل جز ناله چی 
 نصیبم نشد. 

 ...  صدای ظریف و کوتاهش تو دلم آشوب به پا کرد. لعنبی

 

 جونم؟! یه... -

رته... هرگ اینکارو درحقت  خانوم کوچولو؟! عاض کنا
م. هرگ که کنم و خودم جونش رو یمکرده پیدا یم گی 

 گذرم. هست. از کارش نیم

 

هنم چنگ زد و یی   . رمق اسمم رو صدا کرد جون و یی به پی 
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 عاض؟! -

 

 جونم؟! -

 

اونقدر معصومانه حرف زد که نتونستم دربرابرش مقاومت  
 کنم. 

 

 من... چرا انقدر بدبختم؟! -

خورم حبی تو مدرسه چوب یچ دشمبن ندارم. قسم یممن ه
 شور دوستامم نخوردم. 

 

سوخت. یی توجه به کل اتفاقات پشت چشمام یم
، لبم رو به شش چسبوندم و پلک شیشه ن های دودی ماشی 
 بستم. 

 

 میدونم... -
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، تو بیگنایه، پایک... من باورت یم ن کنم حبی اگر میدونم الی 
 همه پشت تو بد بگن. 

خورم پیداش کنم و تا وقبی تقاص کنم. قسم یمیمپیداش 
 کنم. پس نده ولش نیم

 

 ب زدم: لخورد و من نگران دستاش رو تنم تکون یم

 

؟! -  خویی

 

 زار زد: 

 

 اون زن چرا باید اینکارو کنه؟! -

ی مهرداد رو از  مگه من چه بدی درحقش کردم؟! شماره
زدم کجا داشت؟! نکنه وقبی داشتم باهاش حرف یم

و اپیالسیون کرد ش رو برداشته؟! بعد از اینکه منرهشما
 دیدم با گوشیش ور رفت. عاض... من... 
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 یه... -

 فهمم. خییل زود... خانوم کوچولو؟! یم

 

ی عظییم از درد م کوبید و بااینکه تودهمشتش رو تو سینه
ش رو بسته بود اما صداش رو از اعماق یه چاه راه حنجره

ون کشید.   عمیق بی 

 

 به من نگو کوچولو... -

کردم. باورم اگه کوچیک بودم اینهمه بدبخبی رو تحمل نیم
 م. آی... نمیشه بعد از این همه اتفاق هنوزم زنده

 

مت بیمارستان! مجونم درد داری؟! االن -  ییی

 

تکوین به خودم دادم ویل دستش رو روی ته ریشم گذاشت 
 و... 

... آخ!   آخ لعنبی
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ن. من آدرس آرایشگاهش رو دارم. اش کخوام. برام پیدنیم-
خوام بدونم چرا اینکارو کرد؟! چرا زندگیم رو فقط... یم

 خراب کرد؟! 

 

ن نیم  از الی 
 سوختم ویل من هم تو عذاب بودم. شاید بیشیی

ی که ناخواسته وارد زندگیم شده بود و با یه یی 
آبرویی دخیی

 لرزید... و رسوایی حاال تو آغوشم یم

ی که معصومیت  و مظلومیتش رو به وضوح تشخیص دخیی
 خواست، زنم بود! دادم و از من کمک یمیم

 

ن رو درک یممن از حال خودم یی  کردم خیی بودم ویل حال الی 
 یی 

ن ن پیش داوری و همی  ِ همی 
آبرویی چون خودم قرباین

 بودم. 

 

ک رو درک چندین سال بود که یم سوختم و حاال این دخیی
. یم  .. کردم شاید از خودش بیشیی

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

، آروم! -  هیششش... آروم باش دخیی

 

ویل آروم نگرفت. شش رو به سمتم باال آورد و تو چشام 
های چشمیش میل شکشم رو چندین زل زد. شچن مویرگ

هاش برد. پوست تنش شد شد بود و لببرابر باال یم
 لرزید. یم

 

؟! مث-  ل مامانم؟! داییم... مثل بابام نمییسر

ن وی اینا یه رو عاض همه یل زی مثل چشاشون باورم داشیی
 یهو... 

 

ن حّس  جنون بود یا شهوت، عشق بود یا میل به کشیی
 های کثیف کیوان... حرف

ن لحظه میل بوسیدن اون سیب های شخ رو حاال و همی 
 داشتم. مغزم از کار افتاد و فقط به دلم گوش دادم. 
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نتونستم، نتونستم دووم بیارم و با قرار دادن دستام روی  
ش چپش، شش رو به سمت خودم کشیدم و برخورد گو 

 لبام به نریم و لطافت لباش هوش از شم برد. 

تجربه، مثل یه دونستم چرا اما مثل یه جوون خام و یی نیم
ی از قحیط برگشته، گوشت خیس و شور لبش رو تو تشنه

 دهنم فرو بردم و عمیق بوسیدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرد. یشیی یمبرخورد داغن لبامون به هم عطشم رو ب

 کرد و این از همه چی بهیی و باالتر بود. همراهیم یم
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بدون اینکه پلک باز کنم، از طعم دلپذیرش نوشیدم و تنش 
 تر به خودم چسبوندم. رو سخت

 

فهمیدم ویل اون سیب های شخ و  من حال خودم رو نیم
 کرد. آلود، روانیم یمگاز زده و خون

 

ه وجودش چشیدم و  یشش رو باال کشیدم و از شی 
ن لحظه به خییل سخت تر به حرکت لبام ادامه دادم. همی 

ها یی برده بودم. 
ن  چی 

 

بان یی  تجربه بود تو بوسیدن، تو همرایه کردن و این ضن
هایی که بلنداش ی قلبش و دستپاچگیش و نفسباالرفته

ن کرد، نشون یمداشت گوشم رو کر یم ن اولی  داد که الی 
خواستم خشونت کرد و نیمیم ی عمرش رو تجربهبوسه

 ذاتیم روحش رو آزار بده! 

 

 ود و من... ی تلخ گذشته بخصوصا که از چندتا تجربه

 چندان شبیه تصوراتش نبودم. 
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 آخ... -

 

ن لباش خارج شد، عقب   ن آوای دردی که از بی  با اولی 
 کشیدم و دو طرف شش رو گرفتم. 

کلمات   شد باز یجان لعنبی باعث یمهفهمیدم اما این نیم
 فاریس رو فراموش کنم. 

 

 ؟! أنا آسف، لم أکن أدرک أن... هل تشعر باألعلم-

 "دردت گرفت؟! ببخشید من متوجه نشدم که..."

 

ن با شتاب کنارم زد و خودش رو منقبض کرد. با پشت  یهو الی 
مون پاک کرد و وحشت دست لبش رو از آثار خییس بوسه

 زده خودش رو روی صندیل کنارم پرت کرد. 

 

قراری و این شد و یی م پرشتاب به جلو پرت یمی سینهقفسه
ن آزارم یم  داد. یکهو عقب کشیدِن الی 
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؟! - ن  الی 

 

ن و شخش  به سمتم چرخید و با اون چشمهای درشت و سیی
 رو به من پچ زد: 

 

و بوسیدی؟! اونم اینجا... تو... تو یه مرد را؟! چرا منچ-
 ...  عریی

 

دم و انگار نیمدست خودم نبود که عریی حرف  ن فهمیدم  می 
ن متوجه نیم  شد. که الی 

خودم رو سمتش کشیدم و مالیمت به خرج دادم هرچند 
 این مالیمت هم کم از خشونت و حرص نداشت. 

 

- . ن  أنا... لم أقصد الی 

 ". ن  "من... منظوری نداشتم الی 
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سیع کردم روی کلمات فاریس تسلط پیدا کنم و با همون 
 دوباره حرفم رو تکرار کردم.  هیجان وافر و حال ناخوش

 

شی به چپ و راست تکون داد و باز عقب کشید. کمرش 
ن چسبید و من ناکام اخم کردم.   به در ماشی 

 ...  خراب کرده بودم. اه لعنبی

 

ِ ترش
ی

مزه، من قصد آزارش رو نداشتم ویل این توت فرنیک
 داد عقب بکشم. اجازه نیم

 سیع کردم مسلط باشم. 

 

 چی شد که یهو...  ببخشید، نمیدونم-

 

 خودش رو بغل زد. 

 

؟! یه تصمیم یهویی باعث شد اینجوری سخت و ن-
میدوین

 شو عاض... و ببویس؟! بهم نزدیک نعمیق من
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و بوسیدی؟! من... من حالم بده... خییل حالم بده، چرا من
 تو... 

 

 

 

 

 

 

 

بیبن باال کشید و درحایل که کل وجودش خیس عرق بود و 
رف معصومیت نگام کرد و با لکنت به حلرزید باهمون یم

 اومد. 

 

یچ... هیچ میدوین با این بوسه قراره چجوری روی من ه-
ن بوسه ... اولی  ن  ی من... اثر بذاری؟! اولی 

 

 ؟! فهمید چه اثری روی من داشتخودش یم
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اینکه حبی توان حرف زدن نداشتم و حروف و کلمات از من 
ده شازه غرق داد که تا چه اندمتواری بود، نشون نیم

 بودم؟! 

 

؟! همرایه کردی، پا با پای من با وجود یی ت- تجربگیت و چی
..  و بوسیدی که. و همرایه کردی و جوری منتو بوسه، من

 که... 

 

هاج و واج نگام کرد و من خودم رو جلو کشیدم اما دستش 
م گذاشت و هوای درون کالبدش رو فوت  رو تخت سینه

 کرد. 

 

... نیمنیم- تونم حرف بزنم، فاریس رو گم کردم. بیبن حبی
؟! تو هم روی من...  ن  الی 

 

 باز چهره و لحنش زار شد. 
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هت گفته بودم هیچ مردی تا وقبی ندونم عاشقمه حق ب-
 و ببوسه؟! نداره من

 

پوزخند زدم. اون لحظه رو تو اتاق به خاطر داشتم. به 
دونستم حاال وقتش م رسیده بودم. یمآرزوی اون لحظه

 من توان پس کشیدن نداشتم. انگار یه تکه از من نبود ویل
 هاش جا مونده بود. روی لب

 

ن نگه  دستم رو مشت کردم و کنارم روی تشک ماشی 
 داشتم. 

 

گه تاحاال گفتم ازت بدم میاد؟! مگه گفتم متنفرم؟! اوین  م-
 که با وجود نفرت... 

ن یه حرفه بوسید تویی نه من! طعم لبات مدهوش  ای یمعی 
... مثل یه شاه ستکننده  توت وحیسر

 

مشت مالیمش رو روی رونش کوبید و من سیع کردم 
 ی بینمون رو کم کنم. فاصله
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صداش از شدت گریه گرفته شده بود. با اخم غلیظ و 
ن دندونش له یملب ن هایی که مدام بی   نداخت. اشد، ش پایی 

 

 کنم. ر منم که دارم از راه به درت یمخوبه... انگا-

اصال خوب نیستم. خییل گیجم، رفتارم  عاض؟! من... 
کنم تو حق نداری فهمم چیکار یمدست خودم نیست. نیم

 اینجوری روی من اثر بذاری. 

 

ن به جسم و جنسیت و نیشخند زدم. نیم فهمید اثر گذاشیی
روح و موقعیت ربیط نداشت. اثر گذاشته بود که زبون 
ن رو از خاطر بر  ده مادری و پدری و موقعیت خودم و الی 

بوسیدمش که انگار سالیان سال، حرست بودم و جوری یم
 بوسیدنش رو داشتم. 

 

فهمیدی اوین که باعث شده من به این درجه برسم اش یمک-
؟! نیم ن  تونم... و اینکار رو انجام بدم تویی نه من. الی 
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م فرود آورد و بغض شکشش مثل یه مشتش رو روی سینه
ن پیچید   . توپ ترکید و تو سکوت ماشی 

دلم به درد اومد و دست پشت گردنش انداختم اما تقال کرد 
 و با زور خودش رو کنار کشید. 

 

م. دارم از این درد و غم یم-  می 

 

ی حیس که سیع لبم رو کنار گوشش ثابت کردم و با همه
 در زنده کردنش داشتم پچ زدم. 

 

ذار آرومت کنم، وقت واسه جنگیدن هست. به وقتش ب-
ست، یه دعوای ه گ مقرص این بوسهقول میدم ش اینک

بزرگ راه بندازیم و برنده حقش رو داره یه سییل محکم به 
 طرف مقابل بزنه. 

 م فراولة بریة... بیا شت رو بذار رو سینه

 

 _______ 
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 وحیسر 
ی

 فراولة بریة = توت فرنیک

 

 

 

 

 

 

 

ن خییل حالش بد بود و من حق یم دادم. چند ثانیه اما الی 
ن تکون نخورد. داشتم  شش رو روی قلبم ثابت کردم و الی 

کردم؟! این خرابکاری های مداوم از من بعید بود. چیکار یم
ی تسلیم باال بردم. باز مشت کوبید و دستام رو به نشونه

 ناله کرد. 

 

؟! من نیمه- ن خوام یششش... کاری باهات ندارم، الی 
 اذیتت کنم. فقط... فقط یه لحظه... 
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 خرایی  یه لحظه فکر کردی من-
ام که همه همون دخیی
ی؟!   میگن؟! گفبی یه بار هم تو فیض بیی

 

 انداخت و با این حرف همه
ی

ی رگ و یی بدنم رو به کشیدگ
حرص و خشم شش رو از قلبم جدا کردم و وادارش کردم 

 به من نگاه کنه. 

 

! و دربارهین حرفبار آخرت باشه ا- ین ن  ی خودت می 

 

ی شریز شده به وضچهآلود بود و مثل یه حچشاش اشک
 رسید. نظر یم

 

را؟! مگه ناگهاین به شت نزد؟! دیدی یی کس و کارم و چ-
؟! مثل مهرداد... مثل  خواسبی یه ناخنک هم تو بزین

 عادل... 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اسم دو تا مرد دیگه کنار اسم من... 

یی یمجوری که بهم حس یی  داد، باعث جنونم شد ویل غی 
ل کرد ن خودم رو کنیی دم به خاطر الی  م. پلکام رو به هم فرسر

ن دندون  دم: های به هم چفت شده غریو از بی 

 

 ی اسیم از هیچ مردی به زبونت بیاری... دیگه حق ندار -

 ! ن  هیچ مردی الی 

 

با دست کنارم زد اما من مجال ندادم. پیشونیم رو به 
ی شمازده پیشونیش زدم و درحایل که مثل یه جوجه

 لرزید پچ زدم: یم

 

 دوست داشتم با تو تجربه کنم.  بوسیدمت چون-

 

االن؟! تو این موقعیت؟! وقبی نمیدونم چی به شم -
اومده؟! وقبی معلوم نیست چه نقیسر تو زندگیم داری؟! 
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ن بوسه کردم؟! عقب ی زندگیم رو اینجا تجربه یمباید اولی 
ن و درحایل که قلبم درد یم  کنه؟! یه ماشی 

 

 نفسم رو کنار گوشش فوت کردم. 

 

 اهیم کردی! تو همر -

 

و ببویس، نباید ن گیجم، حالم بده... تو حق نداشبی منم-
. اصال... کمکت رو نیم  خوام. بهم دست بزین

 

ن کرد ویل هر دو دستش رو   ازم فاصله گرفت و قصد رفیی
ن سینه  هامون قفل کردم. گرفتم و تو حد فاصل بی 

ش هم، باز بلندش کردم و روی رونم نشاندم. جیغ خفه
 م پشیمون نکرد. دهو از کر من

 

 خوام اینجا باشم. ولم کن عاض، نیم-
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 خوام... ویل من یم-

دقیقا همینجا... وقبی معلوم نیست چی به شت اومده، 
وقبی نمیدونم نقشم چیه، همینکه بهم این حس رو دادی  

 که خودم، سمتت کشیده شم و ببوسمت کافیه! 

ن کیس هسبی ک ی هسبی که... اولی 
ن دخیی ه با میل تو... اولی 

 بوسم. ی خودم یمو اراده

 

ن سینه های م و صندیل جلو اسی  کردم و رو به لبتنش رو بی 
 خیس از اشکش ادامه دادم: 

 

ن بوسهن- شد ویل اگه از قبل ت این شکیل یمباید اولی 
یبن رو نداشت. ریزی یمبرنامه  کردم، این شی 

 و همرایه کردی! تو... تو توی بوسه من

 

یدم ویل ش کج کرد و لبام به پوست نرم  شم رو جلو کش
 کنار گوشش چسبید. 
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... و یمعاض؟! داری من-  ترسوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر دو دستم رو باال بردم تا خیالش رو راحت کنم که قصد 
 نداشتم هرز برم. 

 س بکشم. خواستم هوای گردنش رو نففقط یم

 

؟! همه چی برای- ن  منم یهو اتفاق افتاد...  الی 

 ببوسمت ویل یهو پیش اومد. خواستم نیم
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 د. ی عضالتش منقبض بو تکون نخورد ویل هنوز همه

 صندیل جلویی و بدنه
، تونستم از حد فاصل پشبی ن ی ماشی 

ن راه با ییک از محافظ ها مشغول هاتف رو ببینم ویل بی 
 حرف زدن شد. 

بان قلبم به حدی باال بود، که درد یم  کشید. کرد و تی  یمضن

 

زده نشده بودم حبی وقبی اون ازه هیجانهیچوقت این اند
قی با لباس ِ شر

ها های عریی و نیمه برهنه تا ساعتدخیی
ن تخت برام عریی رقصیده بود و حرکات نرم تنش  پایی 

 م کرده بود. بیچاره

 

بچه منقلبم نکرده بود.  ی تا به حال مثل این دخیی  هیچ دخیی

 ...  رابطه نداشتم با هیچ زین

 

 باشه... -

 کن. لطفا ولم  
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ون زده از  دستام رو مالیم پیش بردم و روی موهای بی 
ن نگاهش باز شالش نگه داشتم. تکون نخورد و چشمه ی سیی

 جوشید. 

 

 کردی... نباید اینکارو یم-

ترسم. گیجم، من االن آسیب پذیرم، عاض من خییل یم
 شدمه! 

 

 کردم باشه قبول... رو یمببخشید نباید اینکا-

 ... بوسیدمت ویلنباید یم

 

 وادارش کردم تو چشمام نگاه کنه!  ش رو گرفتم و چونه

 

 ویل پشیمون نیستم. -

 طعیم داری! لبای خوش
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م گذاشتم و بالتکلیف تکون دست راستش رو روی سینه
 نخورد. 

ی ن د و نیمسیی ن دونست کار درست چی های نگاهش دو دو می 
 دونستم! بود. من هم نیم

سیدنش داشتم و دلم واقعا گیج بودم ویل هنوز میل به بو 
های گوشبی رو مهمون لبام  ها اون لبخواست تا ساعتیم

 کنم. 

 

 کنم. آرمیتا رو پیدا یم-

 فهمم و اونوقت که... دلیلش رو یم

 اونوقت که بفهیم چی شده... 

 

حرفم هنوز ادامه داشت ویل کیس چند تقه به شیشه زد و 
ن مثل برق گرفته ندیل د و خودش رو روی صها از جا پریالی 

 پرت کرد و من پوف کشیدم. 

 اه... 
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 هاتف بود و مکث کرد. 

ن گرفتم و رو به ترس و  نفیس از هوای خوشبوی ماشی 
ن گفتم:   خجالت الی 

 

ون! شیشه- ی معلوم نیست از بی  ن  ها دودیه... چی 

 

؟! -  از داخل چی

 

 منظورش رو متوجه شدم. 

بیشیی از خودم خجالت کشیده بود. خودم رو جمع و جور  
ن دستم رو  کردم و  دلم نیومد برای پاک کردن خییس لب الی 

 به لبم بکشم. 

ن همه ی طعمش رو با زبون چشیدم و شیشه رو پایی 
 فرستادم. 

 

 آدرس و شماره رو گرفتم آقا... -

 این هم آریا داد. 
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 ی کوچیک کیک! یه بطری آبمعدین بود و یه بسته

 از دستش گرفتم و ابروهام به جنگ هم افتاد. 

 

ن ر -  رسونم خونه و میام سمت شما... و یممن الی 

ییک رو بذارید اینجا تا این عوضن فرار نکنه! بعدا به حسابش 
 رسم. من از کارش نمیگذرم. یم

 

ن انداخت و با تکون ش  هاتف نیم نگایه به داخل ماشی 
 عقب کشید. 

 

 چشم آقا... -
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 هاتف رفت و من شیشه رو باال فرستادم. 

بان قلبم به داشتم از گرما هالک یم شدم و هنوز ضن
ن باال بود. واسطه  ی لب بازی تقریبا طوالین مدتم با الی 

بچه  ه بودم؟! ی ایراین رو بوسیدواقعا این دخیی

 آخ... 

 

م خونه، یم-  خوام باهات بیام. من نمی 

 

سمتش چرخیدم ویل تو چشام نگاه نکرد و به پیچ و تاب 
 دستاش زل زد. 

ی تم و این کشش و جاذبهمن هنوز میل بوسیدنش رو داش
لعنبی از کجا به جونم افتاده بود؟! به خاطر دید زدِن تنش 
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تو حموِم اتاق عادل بود؟! یا تصویر صورتش و لمس 
 دستاش روی پوست تنم باعث این جنون بود؟! 

 دونستم. نیم

 

ت  برم. یمگردی خونه، خودم تو رو یمریمب-  تا وقبی خیی
موین

 کنم! 

 

 با لجبازی گفت: 

 

 منم میام! -

 

؟! - ن  الی 

 

 منه... -
ی

 عاض این زندگ

 من رو دنبال یمآدم
ی

، قراره از وضعیت من های تو زندگ کبن
خوام برگردم خونه و باخیی بیسر و حقمه که باشم. من نیم

 منتظر بشم تا از تو خیی بیاد! 
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دسبی به صورتم کشیدم و در بطری رو باز کردم و سمتش  
 گرفتم. 

 

! و بخور تا یکم این-  آروم بیسر

 

 پوزخند زد. 

 

 تو بیشیی بهش احتیاج داری... -

 کل پوست صورت و گردنت شخ شده. 

 

 اینطوری بود؟! 

ن به شچن پوستم...   توجه الی 

گفت و قصد تحریک کردنم رو داشت از عمد اینطوری یم
 کرد؟! ه آشویی به پا یمچدونست این حرفش یا نیم
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 ورم. هبن تو رو بخدویل من ترجیح میدم بطری -

 عادت کردم به چشیدن طعم دهنت. 

 

 بطری رو به لبش نزدیک کردم ویل مخالفت کرد. 

 گردنش رو گرفتم و باتحکم گفتم: 

 

 باز کن. -

 

 مطیع دهنش رو باز کرد و یه جرعه از آب رو خورد. 

ی مابقی محتویاتش رو خوردم و بطری خایل رو تو محفظه
ن جا دادم.   خایل در ماشی 

 

 خییل خب... -

 خونه.  شیبن تا برسونمتثل یه دخیی خوب یمحاال م

 

ن ابرو آورد و صداش باال رفت.   اخم غلییطن بی 
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م خونه! -  من نمی 

 

ن لج نکن، ت- ن حاال هم رنگ به رو نداری! الی   و همی 

 

 لبخند تلجن به لب آورد و ش بلند کرد. 

ن موضوع باعث  از نگاه کردن تو چشام متواری بود و همی 
 دا کنم. میشد بیشیی بهش کشش پی

 

ایی رو تجربه  ت-
ن ایی دیدم و شنیدم، چی 

ن ن مدت کم چی  و همی 
 میشه تو تمام کردم که هر یه دونه

ی
ش باعث خرایی یه زندگ

 عمر... 

نگران نباش. نگاه نکن بقول تو اونقدر الغرم که انگار 
هیچوقت گوشت و کربوهیدرات بهم نرسیده، من پوست  

 و خودمم تازه فهمیدم. کلفتم. این

 

 رو تمام و کمال به خاطر داشت.  حرفم
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 نظی  بود. ی تراش خورده زیبا و یی لعنبی مثل یه مجسمه

اگر اون حرف رو زده بودم فقط قصد به هم ریختنش رو 
ی زیباتر و خوش اندام ن از هر دخیی  تر بود. داشتم وگرنه الی 

 

 خییل خب پس... -

. نیم ن خواد بیای جلو... این کیک رو بخور و همینجا بشی 
 خودت خواسبی پس امیدوارم باز غش و ضعف نکبن  ویل

 که مجبور بشم جلوی اون همه مرد رو دست بلندت کنم. 
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 م گرفت. خجول لب گزید که خنده

 

یک دوست ندارم، ممنون! مخصوصا اون مارگ که ک-
ن!   دستور دادی برات بگی 

 

 خواست ویل... دلم سیگار یم

ن اون حرف رو زده بود  ، برای کشیدن دچار تردید از وقبی الی 
 شدم. یم

 

؟! یم-  خوای؟! شکالت چی

 

ه موند.   چشاش برق زد و اینبار بدون خجالت تو صورتم خی 

 

؟! -  چه جور شکالیی

 

ن پیاده شدم.   با یه لبخند محو از ماشی 
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 ده نفرت تو وجودم افتاد. ی اون حرومزابا دیدن خونه

ف های گردن کلفت حر هاتف داشت با چندتا از محافظ
د و با تکون دست بهش فهموندم که باهاش کار داشتم.  ن  می 

 

با کیم تاخی  مقابلم ایستاد و با اخم غلیظ و قلبی که روی 
 دور تند افتاده بود پرسیدم: 

 

ه فهمیدی؟! به غی  از او -  ن آدرس و اسم... چی از دخیی

 

ن انداخت و من مسی  نگاهش رو  هاتف نیم نگایه به الی 
ن مث ی به شدت ترسیده تو ل یه بچه گربهدنبال کردم. الی 

ه  ن ن زیادی ریزه می  خودش جمع شده بود و الی چرم ماشی 
 داد. نشون یم

تم بدجور جلوی دیدم رو گرفته قلبم درد یم کرد و رگ غی 
 بود. 
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وهر داره و یه دخیی و پرس کوچیک، نمیدونم شوهرش ش-
ن رنگش پریده  ر ن درارتباطه یا نه ویل بی  ر داره که با بی  بود. خیی

 فکر نکنم بدونه! 

 

 های غلیظ گفتم: دستم مشت شد و با همون اخم

 

 یست زنش زیرخواب این و اون بشه! نهیچ مردی راضن -

نشونش میدم بازی با آبروی بقیه چه عواقبی داره، االن  
 کجاست؟! 

 

 و داد: هاتف خونرسد جوابم

 

 آرایشگاه... -

 

 خوب بود، خییل خوب! 

ی تالشم رو کردم تا مههاتف رو مرخص کردم و خودم ه
ن خایل نکنم.   خشم و حرص و عصبانیتم رو روی الی 
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ی نداشت و ش این ماجرا به دست هر  اون تقصی 
ن دستام خفهرسید، خودم با هنامویس یمیی   کردم. ش یممی 

 آبرو؛ خط قرمز من بود! 

 

 من پشت فرمون نشستم. 

همه سوار شدند و هاتف شی تکون داد و من با چشم و 
 بهش عالمت دادم و خودش متوجه شد.  ابرو 

 

ن رو با خودم یم  بردم. الی 

ون آوردم. دست دراز کردم و از داشبورد بسته  ی شکالت بی 

این رو از یه فروشگاه بزرگ تو کویت خریده بودم تا برای 
ش سوغات آورده باشم ویل بعد از اون همه  بهجت و دخیی

ن یم  . شد بدبخبی یادم رفته بود و حاال سهم الی 

 

 از الی صندیل به عقب کشیدم که از دستم قاپید. 

 

- ...  وای شکالت عریی
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هاش رو امون نداد و همون لحظه بازش کرد و ییک از تکه
ی جلو به حرکاتش شکست و تو دهنش انداخت. من از آینه

ای زل زدم. با لذت چشم بست و مکیدن اون شکالت تخته
 باعث حسادتم شد. 

 پوففففف... 

 

ن هاتف به راه ردیف دندون م تی  کشید و پشت ش ماشی 
 افتادم. 

با ملچ و ملوچ مشغول خوردن شد و من دستم رو دور 
فرمون محکم کردم. تا قبل از چشیدن طعم لبش، به 

 این شدت و حرص...  کردم ویل نه با بوسیدنش فکر یم

 

ی بعدی که قصد بوسیدنش رو داشتم، بدون دفعه
 رفتم. ریزی پیش نیمبرنامه

 کردم؟! ش فکر یم... من چرا داشتم به بوسیدن دوبارهاصال 
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 یی 
ن وقبی کرد، هنوز هم کنار من گناهیش رو ثابت یمالی 

ای داشتم تا هرچه زودتر این ماجرا موند؟! من چه عجلهیم
 رو تموم کنم؟! دیوانه بودم؟! 

 

ن خودش رو جلو کشید.   عصبی پوف کشیدم و الی 

ن چندلحظه ون ی انگار نه انگار همی  اییط بی  پیش از چه شر
 اومده بودیم. 

 

 یدا کردین؟! کجاست؟! چی شد؟! اون زنه رو پ-

 

 جوابش رو ندادم و با جدیت اخم کردم. 

 

بی بهش مشکوک هم نشدی؟! چطوری تونسبی تو ح-
آرایشگاه اونجوری دار و ندارت رو بذاری جلوی اون 

 زنیکه؟! 
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 شوکه نگام کرد. 

کرد حاال تو آتیش حماقم رو نیم اگر از روز اول اونکار 
قراری و میل شکش سوختم. عاشق شده بودم؟! این یی نیم

 ای داشت؟! دلیل دیگه

 نه... 

من با خودم روراست بودم. به این دخیی حس داشتم چون 
 گرفت. ام رو دربرابر خودش یمتنها کیس بود که اراده

 

 من عروسیم بود... -
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 صدام ناخواسته باال رفت. 

 

؟!  چون- م نداشبی  عروسیت بود دیگه حیا و شر

 

ن دو مغموم دستاش رو انداخت و مثل یه بچه ی خطاکار بی 
 صندیل نشست. 

 

م ین اتفاق برای همه نمیفته، مگه من تنها کیسا- ام که می 
 اپیالسیون؟! 

 

 چه مرگم شده بود؟! 

 وارد خیابون اصیل شدم و دسبی به صورت ملتهبم کشیدم. 

 

 رو به شوهراشون نمیدن...  آمار تن و بدن همه-

اون عوضن که اینکارو با من کرده، حتما یه دلییل داره که 
ندارم.   من خیی
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و متهم  توین به خاطر اینکه خواستم اپیالسیون کنم، مننیم
 !  کبن

 

 برای مهرداد... 

م و خجالتش رو کنار بذاره و جلوی یه زن  حاضن بود شر
 غریبه... 

 اوف...! 

 هام کشیدم. داغ کردم و پنجه الی مو 

 

 ی هرزه رحم کنه. فقط خدا به اون زنیکه-

 

 باز ترسیده جلو اومد. 

 

ن همه وروخدا انقدر منت- سون که فکر کنم قصد کشیی و نیی
 رو داری؟! تو... تو واقعا قاتیل؟! 

اونجوری که مهرداد رو کتک زدی و اونجوری که با خشم 
ن نگاه یم ر  کردی... به بی 
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- ... ن ن الی   بشی 

ه تا تم ... خییل عصبی بهیی
ی

م و وم شدن این ماجرا هیجی نیک
 نمیدونم ممکنه گ منفجر شم. 

 

 ش هل داد. عبهجی شکالت رو تو مغموم نشست و بقیه

 

؟! بار اولت بود یم-  رفبی اپیالسیون کبن

 

 متوجه منظورم نشد چون فقط ش تکون داد. 

 

ن  افتادم تا کل تنم رو اپیالسیو ل از اون چرا باید به فکر یمقب-
 کنم؟! مگه قرار بود کیس ببینه؟! 

 

ون زد و یه رگ درست کنار شقیقهکل رگ م به  های بدنم بی 
 کوبش افتاد. 
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ن واقعا برای مهرداد خودش رو آراسته بود و  فکر اینکه الی 
ونش کشیده بودم همه ی حالوت اینکه از چنگ عادل بی 

ن برد.   بوسه رو از بی 

 اه لعنت به من... 

 

 یعبن یم-
ی

نداخبی و راه یم همیشه جنگل آمازون خوای بیک
 مهرداد تنت رو کویر لوت کرد؟! خشک و یی آب و علف؟! 

 

شد ویل م آتیش بلند یمگرفتم و از وسط معدهداشتم گر یم
ن مبهوت به یک جفت چشمم تو آینه نگاه کرد و به  الی 

 سخبی لب زد: 

 

 یست. من منظورم این... این نبود! ا ای اینجوری ن-

ه به هرحال من من یه مریی  ن  ژیمناستیکم و همیشه بدنم تمی 
 م باز بوده و... کردم که لباساتو یه محییط کار یم

 منظورم این بود که هیچوقت آرایشگاه نرفته بودم که... 
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ن حرفش پریدم.   دسبی در هوا تکون دادم و بی 

 

 متوجه شدم، اون شکالت رو بخور! -

 

 گفتم و دیگه نگاش نکردم. 

دونستم ویل بدجور ت و تعصب، نیمحسادت بود یا غی  
 آورد. بهم فشار یم
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 عاض؟! -

 

 جلویی تنظیم کردم و به وقبی فکر کردم  
ن شعتم رو با ماشی 

ایط ی اون عوضن که همه هایی که تو به وجود اومدن این شر
 رسیدند. دخیل بودند، به تقاص کارشون یم

 

؟! چون من رفتم اپیالس-  یون از دست من ناراحبی

 

 این چه سوایل بود؟! 

خواستم ذهنم رو از این موضوع پراکنده کنم چون حاال یم
ل کردن خودم رو داشته باشم  اییط نبودم که توان کنیی تو شر

 کرد. و از طرقن عصبیم یم

 

؟! کارش زمه حس منال- و نسبت به اپیالسیوِن بدنت بدوین
بد نبوده یعبن خوب تونسته تنت رو حاضن کنه واسه 

 جونت!  مهرداد 
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ی شکالت مستطییل شکل لبش رو تو دهنش فرو برد و بسته
 رو روی صندیل انداخت. 

مغموم و گرفته تو خودش جمع شد. دستم رو دور فرمون 
 محکم کردم و فکم منقبض شد. 

 

کردم تا ها رو گز یماینکه مثل یه بزن بهادر کوچه خیابون
ن رو پیدا کنم، در حد  ِ تلخ الی 

ی
 من نبود.  مقرص اتفاقات زندگ

ن مهم تری پا به این خاک لعنبی گذاشته بودم و من برای چی 
کردم؟! چرا من باید وسط این حاال داشتم چه غلیط یم

 گرفتم؟! ماجرا قرار یم

 افتاد. موقعیتم به شدت تو خطر یم

 

های دور و حوادیر که با تلجن پشت ش  یادآوری اون گذشته
 داد. گذاشته بودم، خییل آزارم یم

 برای دیسکو تنگ شده بود.  دلم

ی و مسبی و خماری... چند ساعت یی   خیی
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 کبن عاض؟! یکار یمچوقبی بفهیم کار کیه، -

 

 این سوال من هم بود. 

کشیدم؟! عقل و منطق و باید دست از این دخیی یم
 کرد. موقعیت زندگیم این رو ایجاب یم

ن رو کنارم نگه دارم وقبی تا این اندازه نیم تو خطر تونستم الی 
 بودم. 

 داد. تزلزل جایگاهم بهم این اجازه رو نیم

 

ن حیف بود!   الی 

 

 کشم! رده یمکیس که باهات اینکار رو ک-

 

 تریس که تو نگاهش افتاد حس کردم و پوزخند زدم. 

ایطش رو درک نیم  کرد؟! راضن به مرگش نبود؟! واقعا شر
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چه دیل داشت که حبی بااین وضعیت افتضاچ که وسط 
خ داده بود، دوست نداشت به کیس آسیب زندگیش ر 

 برسه! 

 

ن دو صندیل رد شد.   خودش رو جلو کشید و از بی 

تر از حد تصورم شنیدم و دستام رو صداش رو خییل نزدیک
 قفل فرمون کردم. 

، تنها کیس بود که توانایی تحریک کل هورمون های این دخیی
اف یم ه کردم که اون لحظتنم رو داشت. باید به خودم اعیی

ن چند دقیقه هتو حموم و همی  ی ی قبل وقبی داشتم از شی 
 چشیدم، منقلبم کرده بود. وجودش یم

 

کرد که تا کجاها محتاج لمس دستاش بودم و کنجکاوم یم
 توان درهم کوبیدنم رو داشت. خییل زیاد... 

 این توانایی رو نداشت 
چندین و چندسال بود که هیچ زین

 و حاال... 
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ون کیس آلوده به خاطر من دستت به خخوام تو من نیم-
 بشه! 

 عاض؟! 

 

معصومیت پشت صداش و اون تارهای لرزون، دمار از 
ش  ن روزگارم درآورد. فقط دو ثانیه از آینه به چشمهای سیی

ه موندم و لبم کج شد.   خی 

 

 هراتفاقی رو داشته باش-
ی

 ... آمادگ

. اون ا رو باید داشته بایسر ن  خییل چی 
ی

، آمادگ  وقبی کنار مبن
 شب حادثه بهت گفتم از ما و این خونه حرقن نزن! 

 

ن کشید.  ه شد و چشم پایی   نگاهش تی 

 

 و گاوصندوقت مخقن کردی؟! چرا لباس زیرم رو ت-

 

 باالخره این سوال رو پرسید! 
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 های شخش رو دیدم. با خجالت رو گرفت و گونه

 گفتم! دونستم چی باید یمجوابش رو ندادم، دراصل نیم

کردم که چه حماقبی انجام دم هم تکرار یمنباید برای خو 
 دادم. 

 

ن روبه رویی متوقف شد و من کمیی از نیم ساعت بعد ماشی 
 نگاهم رو روی دو سوی خیابون چرخ دادم. 

 درخشید. یه آرایشگاه که تابلوی شدرش یم

 مدیریت: بیتا بهارلو. 
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ن مورد اعتمادم پیاده شدند و من   هاتف و چندتا از محافظی 
 کمربندم رو باز کردم. 

ه ن دست روی بازوم گذاشت تا دستگی  ی در رو کشیدم الی 
و داغن متصاعد شده از وجودش رو از روی صد الیه لباس 

 حس کردم. 

 واکنیسر نشون ندادم.  جا شد اما هیچسیبک گلوم جابه

 

خواین اینجا ینجا؟! ع عاض اومدین آرایشگاه؟! یما-
؟!  ن  باهاش حرف بزنی 

 

ون گرفتم و تکوین به خودم دادم. نگاهم رو   از بی 

آلود قلبم ی محزون و اشکدیدن حال زارش با اون قیافه
 اومدم. یمآورد ویل من کوتاه نرو به درد یم

ای عملش  این زن هرگ که بود و با هر هدقن باید به شن
 رسید. یم
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شکیل داری؟! ببینم تو فکر کردی من قراره با ناز و نوازش م-
 ف بکشم؟! از بقیه حر 

زنن پس سیع نکن این جماعت با زبون خوش حرف نیم
ی رو به من یاد بدی!  ن  چی 

 

 به بازوم چنگ انداخت و نالید: 

 

خوام ش تو بالیی رام مهم نیست اونا چی میشن، فقط نیمب-
 بیاد... 

 ست. اینجا یه محیط زنونه

 

 پوزخند زدم. 

 

ترین قسمت یه زن رو ای که آمار خصوضمحیط زنونه-
نن؟!  ن  جار می 
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.. وای... من اگه یم ن خواستم مثل تو هندی بازی وای الی 
 دربیارم االن اینجا نبودم. 

 

 دستم رو پس کشیدم و پیاده شدم. 

ها سمتم اومد. یه هندزفری سفید به گوشش ییک از بچه
یی جدیوصل بود و قیافه ن بود که به کارم  اش همون چی 

 میومد. 

و گروه بود و خودش  ها برای انجام ماموریتمعموال پیرسر
 کرد. همراهیم یم

 

 زن رو...  قربان؟! شما بمونید ما این-

 

 دست باال آوردم و سکوت کرد. 

 

-، ن  دونم چیکار کنم. خودم خوب می شما دخالت نکنی 
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ن پیاده  به سمت درب نیمه باز آرایشگاه پیش رفتم که الی 
 شد و صدام کرد. 

حس هرکدوم  توجه بهدندون به هم ساییدم و مشتم رو یی 
 از زیردستام، به دیوار آجری کوبیدم. 

ن هراسان به سمتم اومد و درست پشت شم ایستاد و   الی 
 ی لباسم رو گرفت. گوشه

 

 توروخدا... -

 

عصبی سمتش چرخیدم و ارادی نبود که صدام باال رفت و 
 م: های گرد شده و گریونش گفترو به چشم

 

 یس لو بری؟! تر لنگه که یمدردت چیه؟! کجای کارت یم-

 

 زدم، دست خودم نبود. اینکه این حرف رو یم

ن انحنا گرفت.   دستش رو پس کشید و ابروهاش رو به پایی 
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نه که هنوزم... بعد از این ه- ن یچ کجای کار من... لنگ نمی 
... و... منهمه شواهد و مدارک من  و مقرص میدوین

 عاض من... من نگران توام. 

 

 ...  آخ لعنبی

ها ه ریشم گذاشتم و نگاهم رو روی بچهدستم رو روی ت
 چرخ دادم. 

هاتف و امی  و چندتای دیگه اطرافمون رو احاطه کرده 
های ترسیده بودند و برام اهمیبی نداشت که دو زن با نگاه

 ،از کنارمون گذشتند 

ن آرایشگاه بودند. هردو کیفشون رو  ی همی  احتماال مشیی
کردند و تا یممحکم چسبیده بودند و هاج و واج نگامون 

وقبی از کنارمون رد شدند و وارد آرایشگاه شدند، چشم 
 برنداشتند. 

 

 جلو رفتم و بازوی نحیفش رو گرفتم. 
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داد  گران من؟! نگرانیت برای من باید زماین رخ نشون یمن-
 که با آبروی من بازی کردی... 

ن من واسه جمع کردن آِب ریخته  ن و ببی  حاال فقط بشی 
 کنم. چیکارا یمی کف خیابون شده

 

ن رو رها نکردم و به عنوان یه تنبیه با خودم همراه کردم.   الی 

یه راهروی یک میی در یک میی رو یط کردم و پشت به در 
ِ متحرک که با فشار دست از هر دو طرف باز یم شد چویی

 صدام رو باال بردم. 

 

 حجاب کنید! -
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ن رو به داخ ل هل دادم و فقط بیست ثانیه صیی کردم و الی 
 و خودم وارد شدم. 

ن با مسئول آرایشگاه سینه به سینه شد و با ورود من  الی 
 جیغ تو کل سالن آرایشگاه پیچید. 

 

کرد و من رو به ترس و هاتف به احتمال زیاد همراهیم یم
ن یجن  عصبانیت زن مقابلم که با یه تاپ سیاه و شلواری جی 

 مقابلم ایستاده بود پچ زدم: 

 

 ! آرمیتا کیه؟-

 

زن صداش رو روی شش گذاشت و من اعصابم از صدای 
 جیغ مانند و ش و صدای محیط متشنج شد و پلک بستم. 
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و گذاشبی رو شت و اومدی تو محیط ه چه حقی صداتب-
 زنونه؟! اینجا یه آرایشگاهه و... 

 

ه ی اهمیت ندادم و با خونرسدی تظاهری پیش رفتم و خی 
 های وحشیش داد زدم: چشم

 

ی زنونه  شدهیتا کیه؟! مسئول اپیالسیون این خرابآرم-
 کدوم گوریه؟! 

 

زن ترسیده عقب رفت و اینبار با ورود هاتف و اون لباس 
سفید تنش جیغ باال گرفت و چندنفر از گوشه و کنار قصد 

 فرار کردند ویل هاتف مجال نداد. 

 همه تا اطالع ثانوی اینجا زنداین بودند. 

ن ناالن سمتم اومد و  ن آورد. الی   تن صداش رو پایی 

 

 نکن.  عاض... ت تورو خدا آبروریزی-
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فهمه که... که چی به شم هرگ هم نفهمیده باشه، یم
 اومده... توروخدا با اون زن تنها... 

 

 رو به هاتف داد زدم: 

 

ل کن. - ن رو کنیی  الی 

 

خودم نگاهم رو تو کل سالن چرخ دادم. چندنفری هنوز به 
و من ابدا برام مهم نبود که چه  دنبال حجاب کردن بودند 

 . افتاد اتفاقی یم

دونستم جلو اومد و یه نفر باز همون زن که اسمش رو نیم
 یه مانتو و شال دستش داد. 

 

ه... با شمام. تو آرایشگاه من چی یما- خوای؟! ینجا چه خیی
 بیبن اینجا... نیم

 

 انگشت تهدیدم رو باال گرفتم. 
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خرف تحویل من انقدر مز  من کاری به هیچکس ندارم پس-
مسئول اینجا کیه؟! من دنبال اپیالسیون کاِر اینجام.  نده

 هرگ که هست... 

 

من مشکوکانه کل اعضای حاضن در سالن رو با چشم زیرنظر 
داشتم و اون انتهای سالن و نرسیده به یه اتاق یک زن 

 توجهم رو جلب کرد. 

 با موهای بلنداستخوین و رنگ و روی پریده... 

 که کیفش رو به چنگ گرفته بود و وحشت و ترِس جا ییک
تونست داد که یمخوش کرده در کل وجودش نشون یم

 همون آرمیتای معروف باشه... 

ن رو...   همون نازِن کثافبی که الی 

 

ن با هاتف راه نیومد و با گریه و التماس آستینم رو گرفت.   الی 

نان حاال جیغ کمیی شده بود ویل تنش و فشار رواین همچ
 باال... 
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ن و قشون کیسر کبن ش- ما حق نداری شت رو بندازی پایی 
 تو این آرایشگاه... 

ا زنگ بزن ببینم حرف حساب  زنگ بزنید به صد و ده، سمی 
 این آقایون چیه؟! 

 

پوزخند زدم و امی  جلوی هر عکس العمل منقن در مقابلم 
 رو گرفت. 

ن مدام گریه یم من رو س قصد داشت تا کرد و با التماالی 
ی انتهای زدهمنرصف کنه ویل من چشم از اون زن وحشت

 سالن برنداشتم. 

 

 خانم بهارلو... اون زن... -

 

 و به انتهای سالن اشاره کردم. 

 

 آرمیتاست نه؟! -
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ن آستینم من رو از این  زن که سمتم اومده بود تا با گرفیی
ون کنه، نگاهش رو به همون سمت کشید.   محیط بی 

 

زار بار بهتون  آقا کیه؟! با تو چیکار دارن؟! هآرمیتا... این -
گفتم تو محیط کاری جای قر و قمیش اومدن نیست. 

 میتا؟! خواین؟! چیکار کردی آر شماها چی یم

 

د و امی  جلوش  یه نفر تلفن رو برداشت تا با پلیس تماس بگی 
رو گرفت و من با اخیم درهم و وجودی پر از کینه و خشم 

ن با همون لحن  یک گام به سمت آرمیتا  برداشتم ویل الی 
 معصومانه اسمم رو صدا کرد. 

 

 خیال باشم. حاال وقتش نبود ویل نتونستم درمقابلش یی 

ه و گریونش رو  ن خودش رو به من رسوند و من نگاه تی  الی 
 به آرمیتا دیدم. 

ریخت و با پشت دست مدام اون مثل ابر بهاری اشک یم
د. بارید رو پطوفاین که روی صورتش یم ن  س می 
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 عاض توروخدا... -

 

 خواست ویل... دونستم از من چی یمنیم

 بازوش رو گرفتم و کنار گوشش پچ زدم: 

 

... نیم- ن  کشم الی 

... من... قاتل نیستم ویل بذار کارم  و بکنم دخیی

 

 امی  سیع کرد جو متشنج رو آروم کنه! 

 

اری با شما نداریم. آروم باشید و خونرسدی خودتون ما ک-
 ظ کنید! رو حف

 

ن رو گرفتم و کشیدم.   بازوی الی 

 لرزید. صدای بهارلو رو شنیدم که هنوز از عصبانیت یم
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ن با پلیس تماس یماگر کار اشتبایه ک- م. نی   گی 

شورش رو درآوردین. آرمیتا باتوام... این آقا باهات چیکار 
 داره؟! 

 

آرمیتا که انگار از ترس زبونش بند رفته بود، یک گام به عقب 
 اشت و نگاهش رو تو کل محیط چرخ داد. برد

 

 نمیدونم بیتا... -

؟! اینجا محل کارمه... چی  ن نمیدونم. ش شما گ هستی 
 خواین؟! یم

 

 ابرو باال دادم. 

 

 شنایس ویل... و نیممن-

؟! نیم  شنایس؟! این دخیی رو چی
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ل یم کردم تا جنجال به پا نکنم و خییل داشتم خودم رو کنیی
 ین رسوایی به بار نیارم. بیشیی از ا

ایط خییل پیچیده شد و  تر یماگر پای پلیس وسط میومد شر
 دونستند. کل محافطینم این رو یم

 

احتماال حاال در ورودی بسته شده بود و چندنفر کشیک 
داد  دادند و حضور هاتف و امی  بهم این اطمینان رو یمیم

 که هیچ مشکیل نبود. 
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ن مدام گریه یم  رمیتا باز وحشت کرد. کرد و آالی 

ن رو شناخته بود.   حاال شک نداشتم که الی 

ش و صدای محیط هنوز نخوابید بود و قرار نبود کم بشه 
ها پچ پچ کنان به  ی کیم ییک از زنو شنیدم که از فاصله

 کناریش گفت: 

 

ینا عربن؟! از قد و هیکل و این لباسایی که اون یارو ا-
 پوشیده معلومه... 

وشتیپ و خوش استایل هم هست... فکر ماشاهلل چه خ
 کردم عرب این شکیل باشه. نیم

 

کناریش هم انگار نه انگار وسط چه جنجایل بودیم که با 
 خنده گفت: 

 

دونستم و یکم ره منم همیشه رنگ پوستشون رو سیاه یمآ-
ه چقدر   هم خشن ویل اون آقائه خییل جنتلمنه ویل دخیی

 کوچیکه، نکنه زنشه؟! 
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نکردم و با اعصایی خراب از این حجم  من دیگه گوش
گویی سمت آرمیتا گام برداشتم و به بیتا که پشت شم یاوه

 بود گفتم: 

 

! ککیس مزاحم ما نشه،  - ل اینجا با تو امی   نیی

 

ن رو رها کردم.   امی  بله چشیم گفت و من الی 

دونستم خییل حالش بد بود ویل برای خوب کردن این یم
 زم بود. حال مزخرف یکم خشونت ال

ن بازوش، کمرش رو  به سمت آرمیتا هجوم بردم و با گرفیی
های آرایش شده کوبیدم  محکم به دیوار و اون تصاویر زن

 که از درد آخ کشید. 

 

 باز بیتا به حرف اومد: 

 

 ! چیکارش داری؟! مگه چیکار کرده؟-
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 امی  جوابش رو داد: 

 

، مشکیل نیست! - ن  نگران نباشی 

 

 کنار گوش آرمیتا پچ زدم: 

 

 و به دستور گ به مهرداد دادی؟! آمار تن زن من-

 

ن هیاهو به   صدای همون زن حراف رو شنیدم که از بی 
 گوشم رسید: 

 

 گفتم زنشه... -

 ... ی و یه دخیی شصت سانبی  خدا بده شانس، هیکل دومیی
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داشت خونم به جوش میومد و چشای آرمیتا گرد شد و 
 یکباره قالب تیه کرد. 

اونقدر بریده حرف زد که من نتونستم  به تته مته افتاد و 
 هاش رو به هم بچسبونم. پازل حرف

 

های باز کمرش رو فاصله دادم و اینبار برای فرار از این زن
ف به سمت همو یی   ن اتاق لعنبی اپیالسیون کشیدم. شر

تنش رو به جلو هل دادم و روی صندیل وسط افتاد و کیفش 
ن پرت شد.   روی زمی 

 

 ندادم.  جیغ زد و من اهمیت

مگه مهم بود؟! این زن، با آبروی یه دخیی بازی کرده بود و 
 سوختم... اگر من وسط آتیش یم

 رابه بلند شده بود. خی اون جهنم از این جرقه

 

 من... من ک کاری ... ن نکردم! -
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ن جلو رفتم و یی  توجه به حال بد و ترس واضحش بی 
 های عصبی گفتم: خنده

 

ن رو -  شنایس نه؟! نیم پس کاری نکردی و الی 

 

از روی صندیل بلند شد و عقب عقب رفت تا کمرش به 
هنم رو باز کردم ها برخورد کرد. دو دکمهقفسه ی باالیی پی 

 تا راه نفسم باز بشه اما نشد... 

د و جهنم این اتاق داشت ذوبم  ن رگ گردنم به شدت نبض می 
 کرد. یم

 

تم درد یم  کرد! غی 

 

 بزنیم نه؟!  اهم حرفپس دوست داری یه جور دیگه ب-

 ای؟! شوهرت خیی داره توی هرزه زیرخواب چندنفر دیگه
های طفل معصومت رو ازت میدوین اگر بفهمه ممکنه بچه

 ! شون مثل تو کثافت نشن؟دور کنه که آینده
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 کرد. انگار حاال داشت ترس واقیع رو تجربه یم

تم هرکاری یم  کردم. من برای آبرو و غی 

 . آدمکش نبودم ویل.. 

تم انجام بدم. یم تونستم این یک کار هم به خاطر غی 
م. هرکاری.... هرکاری یم ن رو پس بگی   کردم تا تقاص الی 

 

 نه... نه توروخدا.. -

؟!  ن زن مهرداد بخشایش نبود؟! شما گ هسبی  مگه الی 

 

ن با جیغ و از زیر دست هاتف فرار کرد و پا به اتاق   الی 
 گذاشت. 

 

 عاض؟! -

 

ن فریاد زده بود رو تکرار کرد. آرمیتا اسیم که   الی 
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 ض... من... من هیچ گنایه ندارم. عاض؟! آقای عا-

 

 این حرف مشتم رو لرزوند. گنایه نداشت؟! 

... گناه یمخودش رو یی   دید. تا به حال روی هیچ زین

هیچ زین دست بلند نکرده بودم ویل آرمیتا لیاقت مثل سگ  
 کتک خوردن رو داشت. 

 

ن هنوز به من نرسیده بود که پیش رفتم و دست باال  الی 
م رو با شتاب تو صورتش فرود آوردم و با چرچن که به رفته

های پشت شش برخورد کرد و آخ دور خودش زد، به قفسه
تم رو بیشیی به نبض زدن انداخت.   غلیظش رگ غی 

 

 گنایه نه؟! پس یی -
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ن رو که مثل یه جوجه تو شما یم رحایل  دو  لرزید، کشیدمالی 
 کرد داد زدم: که گلوم درد یم

 

داری بعد از حماقت و کار کثیقن که کردی چی به ش خ- یی
 این دخیی آوردی؟

 وجدان... من بهت میگم یی 

 

 تر زدم و دو طرف مانتوش رو گرفتم. سییل دوم رو محکم

هاش روی ها کوبیدم و چندتا از وسیلهکمرش رو به قفسه
ن افتاد.   زمی 
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 کردم ویل مهم نبود. شم حس یمهاتف رو پشت 

ل کردنم رو نداشت. حبی گریه ن توان کنیی  های شدید الی 

 

- ...  بدبختش کردی لعنبی

ویل من... عاض شیخ نجیب شوهرشم و از حقش 
 گذرم. نیم

فهیم ی کوچه خیابون شدی یموقبی با همون اتفاق آواره
 ی آشغال! زنیکه

 

ن افولش کردم و با شفه  تاد. ی شدید رو زمی 

 

 ی شلوارم رو گرفت و با نفرت خودم رو کنار کشیدم. پاچه

 

 نه... شمارو به خدا نه... -

شناختم ویل و مجبور کردن. من اصال این دخیی رو نیممن
 تهدید شدم. 
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 تهدید؟! از سمت گ؟! 

ن جلوم ایستاد  دوباره قصد داشتم بهش حمله کنم ویل الی 
 شت. م گذای سینهو هردو دستش رو روی قفسه

ای خشم نگاهم به چشمای خوشکلش که افتاد، برای ثانیه
 فراموشم شد. 

 انگار یکهو از زمان و مکان کنده شدم. 

 

 عاض؟! -

 

م دست پشت گردنش انداختم و شش رو به سینه
 چسبوندم. 

هنم چنگ انداخت و خودش رو تو آغوشم جا کرد.   به پی 

ون یم  کرد. یمشم فروکش نلرزیدم و این خمن از درون و بی 

 

 با آرامش حلش کن، با کتک... -

 

 دردمند پچ زدم: 
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وقع داری خونرسد حرف بزنم و انگار نه انگار چی به شت ت-
ت دیدی؟! و انقدر یی اومده؟! من  غی 

وجود دیدی که یه نفر با ناموسم بازی  عرضه و یی انقدر یی 
 کنه و من... 

 فقط نگاه کنم؟! 

 

 ؟! مگه یه بار این اتفاق نیفتاده بود 

 مگه فقط نگاه نکرده بودم؟! 

سوختم که یه زماین توان انجام هیچکاری نداشتم و من یم
 اون زن... 

 

 کمک... -

ی نجات بده، ییک به و از دست این دیوونهییک من ی زنجی 
 پلیس زنگ بزنه! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

کرد و من زیر هجوم نوازش آرمیتا درخواست کمک یم
ن مسخ یمهای یی دست  شدم. جون الی 

ر متوجه موقعیتم شد که وارد اتاق شد و روی هاتف انگا
 ش آرمیتا خم شد. 

 

ن بلندش کرد و جیغ و دادهای آرمیتا باال گرفت.   از زمی 

 

 خوای؟! پلیس یم-

کنه؟! به شوهرت پلیس بفهمه تو چیکار کردی بهت رحم یم
 زنگ بزنم؟! 

 

لش یم کرد، جیغ زد آرمیتا درجواب هاتف که دو دسبی کنیی
 ت. و باز کمک خواس

ن مشت شد و از فشار دستام آخ کشید.   دستم روی کمر الی 

 

- ... ن  بذار خودم رو آروم کنم الی 

 ...  این عوضن
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 دستش روی ته ریشم نشست و من سکوت کردم. 

ن دندون گرفتم و صدای دورگه از شدت گریه ش لبم رو بی 
 رو شنیدم. 

 

 ت کنیم... همه چی رو که نباید ما درس-

ن از گ دستور گر  فته... توروخدا عاض! بعدش... فقط ببی 
بعدش خود خدا جوابش رو میده، مگه نگفبی اوین که ازش 

 درخواست کمک دارم انسان نیست؟! اون خداست... 

ه. و از این زن یمی منخودش جواب دل شکسته  گی 

 

 نه... 

ها رو با گوشت و برد. من این لحظهخدا کاری از پیش نیم
 م. ذره ذره... پوست و استخونم تجربه کرده بود

خدا هیچکاری نکرده بود. اون حرف رو برای آروم کردن دل 
ن زده بودم ویل باورش نداشتم.   الی 

ن رو یم  گرفتم. باید خودم حق الی 
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 م رو از دست دادم... خانواده-

و دور انداخت ازدواج ویل با اون عوضن که با یه حرف من
و ه من آبروی تو ر نکردم. االن کنار توام... بااینکه... با بااینک

 بردم ویل تو... 

! تو داری کمکم یم  کبن

 

ی روم رو پشت الیهی روبهلرزید و همهکل وجودم یم
 دیدم. ضخییم از اشک و عرق یم

ن نوازش دستدنیا یم ن من مسخلرزید ویل بی   بودم.  های الی 

 

 تو رو به دست آوردم. -
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صورت  این حرف قلبم رو به کوبش انداخت. دسبی به
 ملتهبم کشیدم و تو چشماش زل زدم. 

 

- ... ن  ولم کنی 

ین... من هیجی نیم  دونم. آبروم رو نیی

 

ن تکون دادم و کنار گوشش پچ زدم:   شی به تایید حرف الی 

 

 اطر تو... کاری باهاش ندارم فقط به خ-

 ویل بذار ازش حرف بکشم. 
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ن باشم کاری باهاش نداری؟! -  مطمی 

 

ون حجم نفرت و خشم تاییدش  برام سخت بود با وجود ا
 کنم ویل گفتم: 

 

 آره... -

سم کار کیه! فقط یم  خوام بیی

. اونجا به حرفت  اون آدم هرگ که هست... یم ن کشمش الی 
 کنم. گوش نیم

 

ی مالیم روی ته پلک باز و بسته کرد و با زدن یه بوسه
 ریشم، ته قلبم خایل شد. 

 ...  آخ لعنبی

 

ور کردم. آرمیتا تو عقب کشید و من خودم رو جمع و ج
چنگال هاتف بود و این که هاتف یه عرب بود اون رو بیشیی 

 ترسوند. یم
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 روش ایستادم. جلو رفتم و روبه

 

 ناموس... حرف بزن یی -

 گ ازت خواست؟! 

 

ن جیغ جوابم رو داد.   بی 

 

 نمیدونم. -

 

 که نمیدوین نه؟! -

 

 صدام رو باال بردم و بلند گفتم: 

 

... با شوهر این زن تماس ب-  گی  امی 

خوام اون روی این زن رو بهش بگو هرکجا که هست بیاد. یم
 نشون بدم. 
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 آرمیتا دست به التماس برداشت. 

 

 نه... -

 . کنم. میگم... میگم عوضیا.. خواهش یم

 

 صدای بیتا رو از پشت دیوارها شنیدم: 

 

 ه رو اینجا نکشید شر به پا بشه... شیخ؟! این دخیی -

ن اینجا نیست. هرکاری هم کرده جای حسا  ب پس گرفیی

 

 آرمیتا درجواب بیتا ناله کرد: 

 

 وجدان... خدا لعنتت کنه یی -

کشن. کمکم کن... اینا قاتلن و تو به فکر و یمدارن من
؟!   موقعیت کاری خودیی
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رفت و پوزخند زدم و جلو رفتم. از لب و بینیش خون یم
 شالش دور گردنش افتاده بود. 

های ویل اینکه قانون از بابت زدنش ناراحت نبودم
همیشگیم رو زیر پا گذاشته بودم و دستم رو روی یه زن 

 کرد. م یمکردم، عصبی بلند یم

 

بچه تا کجا قراربود تابوشکبن کنم؟!   به خاطر این دخیی

 

 مزخرفاتت رو بس کن... -

 قبل از اینکه واقعا قاتل نشدم، بگو گ ازت خواست؟! 

 

هاتف نجات پیدا کنه  زانو شل کرد و تقال کرد تا از دست
 تر نگهش داشت. ویل هاتف محکم

ن سمت راستم ایستاد و دست روی صورتش کشید و رو  الی 
 به آرمیتا با گریه گفت: 
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 کار تو بود؟! اونروز... -

ی تنم ترین نقطهکردی، خصوضو شیو یموقبی داشبی من
 رو به نامزدم لو دادی تا... 

؟! گ ازت خواستهتا من ود؟! چطور تونسبی ب و خراب کبن
ایط...   ییک همجنس خودت رو توی اون شر

ف من عروسیم بود. یی   شر

 

ن ثابت شد. صورتش از  نگاهش رو از من گرفت و روی الی 
 اشک و عرق و خون پوشیده شده بود. 

ناله کرد و من دلم به رحم نیومد. موهاش رو از پشت گرفتم 
 و کشیدم. باز جیغ زد. 

 

 حرف بزن... -

بگو چقدر پول گرفبی تا آبروی یه نفرو  و بده،جوابش
ی؟! اون دوست پرست کم بهت یم رسید؟! به نظر خییل بیی
 عیاش میومد.. حرف بزن حرومزاده! 
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 ترس کل وجودش رو گرفته بود. 

ن مشبی حواله ن ی سینهالی  ترین صدای ش کرد و با پایی 
 ممکن و با درد لب زد: 

 

ونم کرد... -  از خونه بی 

ن شد بهش خیانت کردم. منالبته بعد از ای و نکه مطمی 
ن محاکمه و حکم صادر کردن که یی  گناه کشیدن پای می 

 خیانت کردم چون تو آشغال خال تنم رو لو دادی. 

؟! چه بدی  ای در حقت کرده بودم عوضن

 

آرمیتا زبونش بند رفته بود ویل باید جواب این دخیی رو 
 داد. یم

 دم. موهاش رو بیشیی کشیدم و به هاتف زل ز 

 تر دستاش رو از پشت کشید که باز جیغش هوا رفت. محکم

 

 پول نگرفتم... -

 هام تهدید شدم. خورم با شوهرم و بچهقسم یم
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 داد زدم: 

 

 گ؟! -

 

 نمیدونم... -
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، چهره ن هاشون معلوم نبود. یه شب دو نفر جلوم رو گرفیی
ن نشسته بود و نمیدونم گ بود  یه یارویی هم عقب ماشی 

هاش دودی بود نتونستم تشخیصش بدم ویل  شیشهچون 
ن یه نفر میاد آرایشگاه و یم خواد اپیالسیون بشه و باید گفیی

 اینکارو بکنم. 

 

 آخ خدایا... 

ه  شد؟! ی لعنبی به گ ختم یماین زنجی 

ن و یه فرد ناشناس و یه شیشه ؟! یه ماشی  ن  ی دودی؟! همی 

 کردم؟! چطوری باید به این زن اعتماد یم

 

ن  ن با گریه روی همون صندیل کوفبی  الی  رو کنار زدم و الی 
دونستم یادآوری خاطرات اونروز چقدر براش نشست. یم

 ای نبود. دردناک بود ویل چاره

 

ی با مهرداد نداری؟! وقبی شوهر داری - مطمئبن تو َشّ و ِشّ
و باوجود دوتا بچه دوست پرس داری؟! شاید دلت برای 

 داماد لرزیده... 
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ه... ش از اون دوسهآخه قیاف  ت پرس داغونت خییل بهیی

 

ن  هاتف، آرمیتا رو سمتم هل داد و خودش به سمت الی 
 رفت چون حالش اصال خوب نبود. 

خواست این من من ماموریت مهیم داشتم وگرنه دلم یم
 ی گذشته... کردم مثل همهباشم که آرومش یم

 

ا همن آروم کردن دل لرزون یه زن رو بلد بودم چون سال
 کرده بودم. یی 

ی
ن تکرار باهاش زندگ ِ گذشته رو با الی 

ی
عرضیک

 کردم. نیم

 تونستم سکوت کنم. نیم

 

؟! -  گ بود لعنبی

 

تونم م که یمخورم نمیدونم. االن اونقدر ترسیدهسم یمق-
 هم بدم. 

ی
 آمار دفعات شی  خوردنم تو بچیک

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

هام کاری نداشته باش. اگر تورو خدا به شوهرم و بچه
توین بفهیم که به خاطر اون تهدید اینکارو کردم، یمبیبن یم

 االن هم از ترسم دروغ نمیگم. 

 

شناخت؟! اون خیالش عبن ندیدیش؟! از کجا تو رو یمی-
 ندازی! راحت بوده که تو کارش رو راه یم

 

 پوزخند زد و با ساعدش، خون روی صورتش رو پاک کرد. 

 . لرزید و به قفسه تکیه داد زانوهاش یم

ن  کرد و هاتف بدون اینکه بهش دست بزنه بلند گریه یمالی 
 سیع داشت آرومش کنه ویل محال بود. 

 

 چون تهدیدش کاری بود... -

من مجبور شدم وگرنه منم از این دخیی خوشم میومد. خییل 
 خودم بگذرم. عذاب وجدان گرفتم ویل نیم

ی
تونستم از زندگ

وز عکس شوهرم و بچه هام رو هرروز برام پست کرد و ر 
 م رو از مهدکودک برداشت و گفت یا عمیل کن... آخر بچه
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 یا... 

 

ن کاری  گ بود که اونقدر کینه داشت که دست به چنی 
د؟!  ن  می 

رسید. چرچن به دور خودم زدم و پنجه خون به مغزم نیم
ن به هوا بلند شد. الی موهام فرو بردم. ناله  های الی 

 

وقت خودش میدونه که هیچ خدا ازت نگذره... خدا -
 بخشمت و حاال... نیم

 . تونم بگم که تو رو بکشن ویل.. یم

 یی 
ی

ه! هیچوقت نیمزندگ افت برات بهیی بخشمت شر
ف. یی   شر

 

 آرمیتا به گریه افتاد و با درد ناله کرد: 
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ن به این فکر  نم ترس از دست دادن بچهم- م رو داشتم. بشی 
آبرو کن خودت چیکار کردی که یه نفر اینجوری پای یی 

 ت مونده... شدن

 منم قرباین تو شدم. 

 

ن با ترس به من نگاه کرد و منتظر عکس العمل من موند. الی 
معنا بود چون به پایک این دخیی شک این حرف برام یی 

 نداشتم که بااین حرف برآشفته بشم. 

عصبی سمت آرمیتا رفتم و مشتم رو به دیوار کناریش  
 کوبیدم که جیغ زد. 

 

ن کحرف دهنت رو بفهم، همه - ه به خاطر  مثل تو نیسیی
. اگه کثافت کاری ن  بقیه بازی کین

ی
هاشون مجبور شن با زندگ

 آشغالت نبود، اونقدر نیم
ی

ترسیدی که با آبروی یه زندگ
 .  نفر بازی کبن

 

 به رعشه افتاد و به چشام نگاه نکرد. 
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ی نمیدونم. از اینجا ن هرچی یمم- ن دونستم گفتم... دیگه چی 
ون.   برید بی 

 

خورد و اونقدر عصبی بودم که دلم م رو یمخون خون
 اه رو روی ششون خراب کنم. خواست این آرایشگیم

 

 خورم من هیچ دشمبن ندارم... من... عاض؟! قسم یم-

 

دست باال آوردم و رو به کبودی پوست آرمیتا با اطمینان 
 لب زدم: 

 

ز تو مطمئنم عزیزم، مطمئنم که اومدم تا حق این زن رو  ا-
 بذارم. کف دستش 

 

لفظ عزیزم، ش و چشم و نگاه هر سه نفر رو به سمتم 
 چرخوند. 
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خواستم اون صمیمیت و اطمینان رو به آرمیتا القا کنم یم
ن تنها نبود.   تا بفهمه الی 

ن رو خدمتکار جلوه داده بودم موقعیتم تو خطر یم افتاد. الی 
ی اصیل چه و حاال جلوی این زین که معلوم نبود با شرشته

بایی داشت؛ این سبک حرف زدن و دفاع کردن خییل مناس
 خطرناک بود. 

 

ایی که ازشون ترس داری رو بشه، دیگه به و -
ن قبی اون چی 

 کیس بازی نیم
ی

. خاطر لو رفتنشون با زندگ  کبن

 

آرمیتا چشم گرد کرد و با دهن باز نگام کرد ویل من حرفم رو 
 تکمیل کردم. 

 

تش بدونه خوام شوهر یی تا شب یم- زنش چه غی 
 الشخوریه... 
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هاتف چشیم گفت و آرمیتا جلوم زانو زد. پام رو گرفت و 
د.  ن ن نگاه کردم که با چشمای گریون لبخند می   من به الی 

 

من باالخره تونسته بودم از یه زن دفاع کنم. با کمال میل 
 نسته بودم ویل حاال... کردم. قبال نتو اینکارو یم

 ه! ل گذشته تکرار بشذاشتم تاری    خ دقیقا مثنیم

 

 کنم اینکارو نکن. نه... خواهش یم-

ه، خانوادههام رو یمکشه... بچهو یمشوهرم من  م... گی 
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ن از جا بلند شد و رو به من جواب آرمیتا رو داد.   الی 

 

ی که برای من رقم خورد شت میاد. همه- ن  ی اون چی 

ونت یم ی زندگیت رو از کنه... همهشوهرت از خونه بی 
ست میدی. بااین تفاوت که تو مقرصی و من... بیگناه د

 بودم. 

 

ون کشیدم و روبهپام رو از الی دست روی های کثیفش بی 
ن ایستادم.   الی 

 هاتف به سمت آرمیتا رفت و با ترسر گفت: 

 

 بلندشو... -

 

ن رو گرفتم.  آرمیتا ضجه زد و من دو طرف صورت الی 
تا رو با همینکه هاتف خم شد و پشت به ما، داشت آرمی
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ن بلند یم ن نگاه کردم. لبزور از زمی  هاش خیس کرد، به الی 
 لرزید. از اشک بود و یم

 فروغ بود. کبود کبود بود و نگاهش یی 

 

 ع عاض من... -

 

 هیشششش... -

 

ن دو ابروش رو بوسیدم و هر دو دستش رو روی سینه م  بی 
قرار بود و خودش رو به در و دیوار گذاشت. قلبم یی 

 . کوبید یم

 

دیگه صدای هیچکس رو نشنیدم و فقط پلک بستم و روی 
ن خارج یم  شد تمرکز کردم. آواهایی که از دهن الی 

 

 بخشمش! نیم-
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ه... برام مهم نبود چی به ش این زن بیاد ویل نیم خوام بمی 
ی که تجربه کردم و بفهمه! باید زنده بمونه و همه ن ی اون چی 

ش رو یه جا از  ن ... وقبی همه چی  فهمه  دست داد... یموقبی
 که من... 

 

دونستم هاتف و آرمیتا به ما دید نداشتند و من انگار زمان یم
و مکان از دستم دررفت. تشنه بودم ویل اینبار نه از ش 

ن هورمونام یا از ش عشق و عالقه...   باالرفیی

فقط برای آروم کردنش، لبم رو از پیشونیش روی چشماش 
 ش رو بوسیدم. و بیبن متورمش رد کردم و لب

 

ی لبم باعث شد به دندونش برخورد کنم زدهبرخورد شتاب
 و مهم نبود. 

ای رسیده به چشمه بوسیدم و عمیقا لبهاش رو مثل تشنه
لش کردم تا عقب نکشه.   با هر دو دست کنیی

 ارم. خواستم به این زودی دست بردنیم

 

 دست پشت گردنش انداختم و کمرش رو شکار کردم. 
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یبن عسل مزه یم طعمش شور بود  کرد. ویل برای من به شی 
باز همراهیم کرد هرچند شاید تو حال خودش نبود اما واقعا 

 اهمیبی نداشت. 

 

بان قلبم باال رفت و با نفس نفس زدن عقب کشیدم و  ضن
 پیشونیم رو روی پیشونیش گذاشتم و بریده بریده پچ زدم: 

 

 خوام هاتف... چند دقیقه مهلت یم-

ون!   بی 

 

ون برد و حبی جو  ابم رو نداد اما آرمیتا رو کشون کشون بی 
 باز به جون لباش افتادم و حریص و باولع بوسیدمش. 

ن تنها دخیی و تنها  عصبی بودم، خشونت داشتم چون الی 
 م کنه! تونست تااین اندازه دیوونهجنس مونبر بود که یم
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ل  حاال وقت عشقبازی نبود ویل نیم تونستم خودم رو کنیی
ربار تو این موقعیت، جای نامناسبی بودم و این کنم و ه

ه!  ن از دستم جون سالم به در بیی  شاید دلیل خویی بود تا الی 

 

ها کوبیدم و دستش رو روی عقب عقب کمرش رو به قفسه
 م چفت کردم. سینه

ن از فرصت نفس گرفتنم استفاده کرد و منقطع اسمم رو  الی 
 به زبون آورد. 

 

 ع عا عاض؟! -
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 شونیم رو به کتفش تکیه دادم. پی

 

یه؟! حق ندارم ببوسمت؟! حق ندارم لمست کنم؟! چ-
... حاللیم...  ن  زنیم الی 

تا وقبی زنیم و توقع کمک داری و باید تو کوچه و خیابون و 
ی هم به  ن آرایشگاه دنبال حق و حقوقت باشم، باید یه چی 

 من برسه. 

 

لم به ت و من از خودم حاحس کنارش قرار گرفدستاش یی 
 هم خورد. 

 دوبار بوسیده بودمش، سخت و عمیق و با حرص... 

ای که برای آروم کردن گفتم؟! بوسهحاال داشتم چی یم
جفتمون رو لبش نشونده بودم و حق و حقوق زن و 

 کردم؟! شوهری خطاب یم

 

 خواستم مخالفت کنه... فقط نیم
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تونست تا این اندازه ذهن و روح و جسمم رو حاال که یم
 ی  کنه پس حق مخالف نداشت. درگ

 

 ولم کن. -

 

معصومانه و مظلومانه این حرف رو به زبون آورد اما من 
 نتونستم. 

 خودم رو بهش کوبیدم و آخش پدرم رو درآورد. 

شدم که توان  تجربه و خام یمدربرابرش مثل یه نوجوون یی 
ل خودش رو نداشت. هردو دستش رو با یه دستم   کنیی

 ه داشتم. گرفتم و باالی شش نگ

 

؟! داری چیکار یم-  کبن

 

 بوسمت، مثل دوبار قبل... یم-

 

 اییم رو زدن؟! اینجا؟! جایی که طبل رسو -
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 . مکان و زمان اهمیبی نداشت

ن لحظه یم خواستمش... مگه زنم نبود؟! مگه به من همی 
 نیفتاده بودم؟! 

ی
 خاطرش از کار و زندگ

 

 خوام ببوسمت، تنت رو لمس کنم. یم-

 خوام. دستات رو یم

 

 باشه ویل اینجا نه... -

 

 قرار بودم. من یی 

ی تمام طول زندگیم تحت فشار قرار گرفته یکهو به اندازه
 فهمید؟! بودم و انگار دیگه گنجایش تحمل نداشتم. یم

 نه... 

 

 پسندی؟! پس کجا یم-
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 صداش روی  گریه نیم
ی

کرد اما لحنش زار بود و این گرفتیک
 کل وجودم اثر داشت. 

 

 جز اینجا... هرجا -

 

لبم رو روی پوست مرطوب و شور گردنش تکون دادم و با 
ی  ی شال و مانتوش رو کنار زدم. بوسهانگشتام گوشه

 لرزید.  ش نشوندم و به خودشکوتایه روی ترقوه

 

... و یمعاض داری... داری من-  ترسوین

 

 ترس... 

 تونستم عقب بکشم. دادم اما نیمبهش حق یم

خودم  شتم روی گردنش امتداد پیدا کرد و های ریز و در بوسه
 کشیدم تا جایی که کمرم خم شد و لبام رو روی 

ن رو پایی 
 سیبک گلوش گذاشتم. صداش دورگه شد: 

ی
 برجستیک
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 کنم. خواهش یم-

 

 و ندارم. خوام اذیتت کنم، قصدشنیم-

 

 ویل... من... من دارم... -

 

ن بون نیاورد و مخورد رو به ز حرقن که تو شش چرخ یم
 شمست از بوی تنش، سیب گلوش رو بوسیدم. 

 

 اگه اینجا نه پس کجا؟! -

 

ین  به نفس نفس افتاده بود و من خوشحال بودم که با کمیی
 داد. حرکت دستام واکنش نشون یم

 کرد اما بدنش... خودش مخالفت یم

 همرایه این دخیی خاص بود. 
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ستوین تو این  ی رو تو تخت و هر قیی تابه حال هردخیی
ای تر بودند و حاال یت داشتم، از من حرفهموقع
ن و این ترس و لرزش تنش، یه حس کامال گرینایسر  های الی 

 متفاوت بود. 

 بند نازک لباس زیرش دلم رو زیر و رو کرد. 

 

 بهم زمان بده... -

 ست. ترین گزینهمکان بده، وگرنه اینجا برای من مناسب
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 ش جدا کنه! ز خودم زد و سیع کرد من رو ادست تو سینه

 

سون... عاض؟! من-  و نیی

خوای! توروخدا... تو  فهمم چی یمم ویل یمتجربهمن یی 
. اینجا تو این آرایشگاه و تو  که... تو که واقعا شوهرم نیسبی

 اتاق اپیالسیون اون زین که زندگیم رو خراب کرد نه! 

 

ن برده بود.  ن یه جمله کل حس خوبم رو از بی   با همی 

ی رو که تو ذهنش یم نه من اون ن خواستم و چرخید یمچی 
 نه اونقدر احمق بودم که نفهمم منظورش چی بود! 

 

کرد تا به جواب از من به عنوان یه ابزار استفاده یم
 سواالتش برسه... 

 به اون کیس که این بال رو به شش آورده بود. 

کس و یی پناه بود و من تنها آدم زندگیش بودم و مجبور یی 
 اعتماد کنه.  بود بهم
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د... دید و من رو پس موقبی تب تند تنم رو یم ن  ی 

 موند. موند، سوایل نیمحرقن نیم

 خواستمش ویل... یم

 

ی کالبدش رو فوت  ی هوای حبس شدهکنار کشیدم و همه
 کرد. 

 

 بریم... -

 

ن کردم ویل صدام کرد.   قصد رفیی

 

 عاض؟! -

 

م خواستم صیی کنیمنخواستم بشنوم. صیی نکردم. نیم
کرد یا حبی چون پر بودم از هر حیس که فکرش رو یم

 کرد! نیم

 تونستم ببینمش و کنارش به درسبی نفس بکشم. نیم
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 به بودنش و بوسیدنش و لمسش نیاز داشتم. 

های جدید یاد یم ن فهمیدم گرفتم و یمتازه داشتم چی 
 احساسات مردونه چی بود؟! من رو با یه زن 

ی
برانگیختیک
 چیکار؟! 

 دم و حاال... فراری بو 

 

دخیی یم  رفتم. خودم با پاهای خودم داشتم تو دهن یه شی 

 

 توروخدا صیی کن. -

 

ون ش و صدای زیادی نمیومد و انگار امی  خوب از  از بی 
ل کردن بقیه براومده بود.   پس کنیی

ن کنارم ایستاد. هنوز نفس  نفسم به سخبی باال میومد. الی 
د و از هیجان پوستش شخ بود.  ن  نفس می 

 

 ح حاال چی میشه؟! عاض؟! -
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 چطوری باید بفهمیم که کار کیه؟! 

 

 : های بارونیش پچ زدمپوزخند زدم و رو به چشم

 

 نگران نباش... -

ی. کنم و بعدش یممن پیداش یم  طالق بگی 
 توین

 از دست هم راحت میشیم. 

 

؟! -  آرمیتا چی

 

 بزاق بدطعم دهنم رو فرو دادم و خودم رو لعنت کردم. 

ن این رو نیمعاشقی برا دونست ویل ی من خطرناک بود! الی 
دونستم چرا داشتم با نزدیکیم کنارش خودم رو تو من که یم
 نداختم؟! خطر یم

 

 تصمیم با تو... -
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 نه به خاطر من... -

هاش، حقشونه که بدونن. به خاطر شوهرش و بچه
 یک مثل مادرش بشه! یخوام اگر دخیی داره نیم

 

ن رو از   لبم پاک کردم و سمتش چرخیدم. رد خییس لب الی 

داد. موندن تو این اتاق کبودی پوستش بیشیی رخ نشون یم
اهمیت خواست یی بیش از این جایز نبود ویل خییل دلم یم

تنش رو به دیوار بکوبم و اونقدر اون گوشت لذیذ رو ببوسم 
 تا خونمرده تحویلش بدم. 

 

ز چندین چه مرگم شده بود؟! افسار پاره کرده بودم و بعد ا
 وسط هزارمدل و هزاردخیی از نژادهای 

ی
سال زندگ
 مختلف... 

بچه هباید دلم برای یه دخیی ن  لرزید؟! ی ایراین یمی ریزه می 
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ن تو مویرگ های چشمیش قابل شمارش بود و فقط یه چی 
 خورد. ذهنم چرخ یم

 

 ""مویرگ

 

ن مثل یه مویرگ باریک و ظریف بود که خون رو به نقاط  الی 
 فرستاد. یم حساس بدن

ن مویرگ  های چشیم! مثل همی 

 

 فقط... -

 شم؟! بعدش من... من چی یم
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 جوابش رو ندادم. 

ن بلند شد. نیم ون زدم و بیتا از پشت می  تونستم از اتاق بی 
آرمیتا و هاتف رو ببینم. احتماال رفته بودند و حاال جز من 

 ها... و امی  و چندتا از زن

تم حدس بزنم که امی  همه رو تونسهیچکس نبود و یم
ون کرده بود.   بی 

 

ه... - م، اینجا چه خیی  آقای محیی

یه ساعته اینجا گرد و خاک کردین و هیچکس هم حرقن 
ن  ن و مالی  نه. آرمیتا چیکار کرده که اونجوری خونی  ن نمی 

 بردینش؟! 
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ن به من رسید و بیتا اون رو مخاطب قرار داد.   الی 

 

 من تو رو یادمه... -

؟!  بهت گفتم  راپونزل، چه خیی شده دخیی

 

ای دادم که پلک باز و بسته کرد و بهم رو به امی  اشاره
ی نبود.   اطمینان داد که خیی

 

 فهیم... به زودی یم-

 رسه! هاش به گوشتون یمی گندکاریآوازه

 

ون زدم.  ن رو کشیدم و از در آرایشگاه بی   الی 

ن ایستاده بود. به سمتم اومد و پج  زد:  هاتف کنار ماشی 

 

ش و طبق دستور شما عمل بریم خونهین زن رو یمما ا-
 کنیم. یم
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ن رو روی صندیل جلو هل  هیچ واکنیسر نشون ندادم و الی 
 دادم. 

ن نگاه آخر به هاتف  خودم پشت فرمون نشستم و با انداخیی
 و امی  استارت زدم. 

 

ن با تیک آف از جا کنده شد.   ماشی 

 ه مرد... یرسم. تونستم به اون ناشناس بمن چطوری یم

 

دونستم گ بود و حاال از عواقب کارش خیی ییک که نیم
 داشت یا نه! 

ن لب باز کرد  ذهنم خسته بود و دیگه گنجایش نداشتم. الی 
و قبل از اینکه آوایی از دهنش خارج بشه، تلفنم به صدا 

 دراومد. 
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ونش آوردم و با دیدن شماره ی دکیی ساجدی اخم کردم بی 
ا م زیادی قائل بودم که حاال هم به این فکر ویل براش احیی

 نکردم که رد تماس بدم. 

 

 به گوشم زدم.  ی تلفن کشیدم و انگشتم رو روی صفحه

 

- ...  سالم عاض جان، روزت بخی 

؟!   چه خیی

 

ن دستم مچاله  وارد خیابون اصیل شدم و با حرص تلفن بی 
 شد. 

 

- ...  سالم دکیی

 

ت اما من پر اطرافش خلوت بود و صداش هیچ تنیسر نداش
ی بدون از افکار منقن و آزاردهنده بودم و شاید یه مکالمه

 کرد. سانسور با دکیی حالم رو بهیی یم
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 گو جایی هسبی که نباید! نبه نظر خوب نمیای، -

 

 متوجه منظورش شدم ویل به روی خودم نیاوردم. 

ن انداختم و با اخم و غیض گفتم:   نیم نگایه به الی 

 

 یه ش میام مطب!  اگه شت شلوغ نیست-

 

ن آشفته بود من یم دونستم اون بوسه باهاش چیکار کرده الی 
 کرد. بود اما حاال مغزم کار نیم

کارم درست نبود و حاال برای راه اومدنش خییل زود بود ویل 
 کردم؟! من باید چیکار یم

 

ن رو نگه دارم... نیم  جهنیم قرار نبود الی 
ی

تونستم. این زندگ
ی از من و گذشته دلم نیم داد و اجازه نیم ن ن چی  خواست الی 

 م بدونه! و حال و آینده
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 خلوتم... -

کنم. منتظرتم عاض جان! نباشه هم برای تو تعطیل یم
 فقط... 

 

 دونستم سوال بعدیش چی بود: یم

 

 اون هم خوبه، نگران نباش! -

 

 کوتاه خندید. 

 

 کنم تا بیای. منتظرتم. کنم ویل صیی یمکر نیمفاینطوری -

 

خداحافیطن قطع کردم و با پرت کردنش روی تلفن رو یی 
ی رو به خاطر آوردم و کل وجودم پر  ن داشبورد، یهو یه چی 

 از نفرت شد. 

 ... ن  وسایل الی 
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ن مهرداد  همون اسباب و وساییل که روز عروسیش تو ماشی 
 جا گذاشته بود و اون کیف کوچیک و گویسر تلفنش... 

ن ، بچههمون شبی که مهرداد رو دزدیده بودم ها از ماشی 
های روز آخرش با اون مهرداد برداشته بودند و اون پیامک

 ...  عوضن

 

 دچار شد. 
ی

 کل رگ و یی تنم به کشیدگ

 وسط اون حرومزاده... ی اپیالسیون شدنش توعده

 آخ که کل وجودم از یادآوری اون لحظه به سوزش افتاد. 

 ... ن لعنبی  الی 

 آخ! 

 

دخیی بچه هالک بودم. چی به شم اومده بود؟! برای یه 
سن و سالم برای عاشقی کردن مناسب نبود خصوصا که 

ن اون گزینه  ... ی مناسبی نبود که باید الی 

 اما این گلو... 

 بدجور پیشش گی  بود و هیچ رقمه توان فرار کردن نداشتم. 
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 دِر داشبورد رو باز کن. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دم. گیج و مبهوت سمتم چرخید. حرفم رو دوباره تکرار کر 

 

- ! ن  در داشبورد رو باز کن الی 
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 کردم. نمیدونم چرا ویل تو وجودش ترس رو حس یم

 . ی اتفاقات پیش اومده.. ترس از من یا همه

 دست دراز کرد و داشبورد رو باز کرد. 

 

کیف خودش رو که دید، باز به سمتم چرخید و با دهن نیمه 
 باز و چشمای گشاد شده به حرف اومد. 

 

 منه؟!  این... این مال-

 

ون کشید و  با ش تایید کردم و با یه ذوق بچگانه کیف رو بی 
ون آورد.  ی تلفنش رو بی  ن  زیپش رو باز کرد. قبل از هرچی 

 

متاسفانه شارژ برقی داشت چون کل شب رو تو برق بود و 
های دریافبی و ارسالیش رو چک کرده بودم و من کل پیامک

 ناخواسته بود که از دهنم پرید: 

 

 وستت شیدا خییل نگرانته! این د-
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" ن  "الی 

 

 

 

 

 کل وجودم به عرق نشست. 

م و خجالت و ترس داشتم آب یم شدم. انگار که من از شر
ن که در برابر نور خورشید یه کاغذ باطله بودم زیر یه ذره بی 

 قرار داشت. 

 

ی خورشید بود که های عاض همون نور متمرکز شدهچشم
 کشید. کرد و به آتیش یمو ذوب یممن
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ی داشته باش... روی آدم-  های اطرافت توجه بیشیی

معلوم نیست گ تصمیم داشته اونجوری زندگیت رو خراب  
ن   و نگراین کردنکنه و اون عزیزم گفیی

ی
های ها و اظهار دلتنیک

 شیدا، چندان واقیع به نظر نمیاد! 

 

 های شیدا رو خونده بود؟! مگه پیام

های قبل از اون پیامکتو کرسی از ثانیه کل مکالمات و 
های صبح روز عروسیم اتفاق رو تو ذهنم ورق زدم و حرف

 تو آرایشگاه... 

 

م گوشه ی لبم رو گاز گرفتم و یهو ته دلم خایل شد و با شر
 ی شیدا زده بود، گفتم: ه دربارهکتوجه به حرقن  یی 

 

 عدش... بمهرداد قراربود تا چندساعت -

 ها... امکن پیترین محرِم زندگیم بشه و او محرم
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لش خارج شد که داد  هه بلندباالیی نثارم کرد و انگار از کنیی
دار، من زد و صدای غرش بلندش و اون تارهای بم و خش

 رو تو جا پروند. 

 

...  برام مهم نیست- ن ن تو و نامزدت گذشته الی   چی بی 

 

د؟!  ن  چرا داد می 

شد؟! توقع داشت من و مردی که قرار بود چرا عصباین یم
 م ازدواج کنیم، هیچ حرقن بینمون ردوبدل نشه؟! باه

کشیدم ویل این طرز برخورد عاض اصال خجالت یم
 درست نبود. 

 

ن عاشقش بودم و اون هم خییل خوب بلد بود ادای م -
 ها رو دربیاره... عاشق

ی محرمیت هم که خریدامون رو کرده بودیم، یه صیغه
 بینمون... 
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لو پرت شدم. آرنجم به یکهو پا روی ترمز گذاشت و به ج
داشبورد برخورد کرد و قبل از اینکه متوجه اطرافم بشم، 

 صدای داد عاض بلند شد و من ترسیده عقب کشیدم. 

 

 د بس کن... -

ایی باز  بسه... انقدر سیع نکن چشم و گوش من
ن و روی چی 

کبن که با وجود یه صیغه و یه زبون چرب و نرم... حق اون  
 و از یه بوسه با من فراری ای! دونسبی کثافت عوضن یم

خوام؟! تو هم تونم و نیمام؟! نیمفکر کردی من خواجه
 با من مثل صدتا دخیی دیگه

ی
ای که واسه یه شب همخوابیک

 یزون میشن. گذرن و از من آو از دار و ندارشون یم

 

زبونم به سقف دهنم چسبید و هاج و واج فقط نگاش  
 کردم. 

 

اره ش که ارید و باز هم بوی عطر بهای آتش یماز چشاش شر
 از ش تقال کردنش تو محیط پیچیده بود، مستم کرد. 
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 ن بهادر بیفتم دنبال کارای تو... مثل یه احمق بز -

یی شم کنم و هر مزخرقن رو از زبون هر آشغایل کاله یی  غی 
ی که اسمش تو  بشنوم که جلوی روی خودم به دخیی

ن و الم تشناسنامه ن کین  حرف نزنم.  ا کامی منه توهی 

ی یمفکر کردی من انقدر یی  تم؟! نشسبی صغری کیی باقن  غی 
ش بودی و چندساعت بعد قرار بود که چون صیغه

ن کردن تنت حرف  شوهرت بشه حقش رو داشت از تمی 
ن لحظه... نه  بزنه؟! حق من نیست؟! مثال زنیم... همی 

 ی آینده! وعده
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هاش نگاه ت لبمن ناباور و مبهوت فقط داشتم به حرک
 کردم. یم

های شی    ع های سیاه چشماش و تکونبه دودو زدن مردمک
 دستاش... 

 

آروم نگرفت و یکهو سمتم هجوم آورد و بازوم رو گرفت و 
ی هیچ از خودش، نفسش رو تو صورتم فوت  تو فاصله

 کرد. 

 

 وضن شوهرت شه من هستم... اگر قرار بود اون ع-

ن ما   عقد نکاح هست!  اگه یه صیغه بینتون بود بی 

... تا وقبی هم زن مبن حبی حق نداری تو فکر و  تو زن مبن
. حبی اون عوضن مهرداد!   خیالت به هیچ خری فکر کبن
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العمیل نشون ندادم و فقط به خودم لرزیدم که هیچ عکس
 داد زد: 

 

 فهمیدی؟! -

 

 با ترس ش تکون دادم. 

 

ی چی  زبونت تایید کن که فهمیدی، متوجه شد با ش نه، با -
 گفتم یا نه؟! 

 

 آ... آره... ف فهمیدم. ب باشه! -

 

 هویم گفت و ش تکون داد. 

ها رو تو کرد؟! فقط چون اون حرفچرا اینطوری یم
آرایشگاه زدم؟! شوهرم بود و من بهش بله دادم ویل مگه 

م رو کنه و خانوادهخودش نگفت مقرص اصیل رو پیدا یم
 ا برگردم؟! کنه تا ازش جدا شم و به اونراضن یم
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د؟!  ن  پس حاال چش بود؟! چرا داد می 

 

 و ولم کن. -

 و خوندی و... های منتو ب یی اجازه پیام

 

 پوزخند زد و با ابروهای درهم نگام کرد. 

ی کردم چون همهمن موقعیتمون رو تو خیابون درک نیم
 حواسم معطوف به عاض بود و حرکات عصبیش... 

 

بی یادت نمیاد تنها کیس  ه حوقبی اونقدر از همه جا پریی ک-
 ... ی اپیالسیون کارهکه تنت رو دیده اون زنیکه

فهیم گ دوستته و گ چطوری توقع داری باور کنم که یم
 دشمنت... 

 به این شیدا اعتماد نکن. 

 

دربرابرش جبهه گرفتم چون من به شیدا اعتماد کامل داشتم 
 و خییل خییل دلتنگش بودم. 
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ِ چرا باید دوستام رو از ز -   تو رد کنم؟! یر اعتبارسنجی

ی منه من به شیدا اعتماد دارم. دوست چندین و چند ساله
 و دلیل نمیشه به خاطر تو ازش بگذرم و شک کنم. 

 بعدشم آرمیتا گفت یه مرد بود نه یه زن... 

 

 باز پوزخند زد و کنار کشید. 

 

ن رسیدیم، پس ق- ر بل از اینکه به اون زنیکه برسیم هم به بی 
ن    نباش. خییل مطمی 

 

و ببویس اینکارا رو چون نذاشتم منتو چته؟!  عاض-
؟! یم  کبن

 

 فقط دو ثانیه نگام کرد و پوف کشید. 
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ن اگه بخوام ببوسمت یا بکشمت تو تخت با دو تا کلمه م-
 کشم. حرِف تو عقب نیم

 

 ترس به دلم افتاد و با دلهره نگاش کردم. 

خیابون  با نگایه به اطراف و فهمیدن موقعیتش که وسط
ن رو به حرکت  ترمز کرده بود، باز استارت زد و ماشی 

 انداخت. 

 

 بوسیدمت خوشت نیومده و از یه؟! نکنه یمچ-
ی

خوای بیک
دی؟! اوین هم که وا داده بود  حرکت دستم رو تنت لذت نیی

 کرد من بودم نه؟! و داشت همرایه یم

 

کشید اعصابم رو به اینکه همراهیم تو بوسه رو به رخم یم
 ریخت. یم هم

 

بوسیدمش و اصال من چه مرگم شده بود که اونجوری یم
 کردم؟! همراهیش یم
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ن تو اون محیط نبود شاید...   اگه یه لحظه ترس از دوربی 

 شاید... 

 

نقدر مزخرف نگو شیخ نجیب، واقعا خسته نشدی انقدر ا-
ن که بیان تو تخت تو...؟! فکر کردی همه َول ایین

َ
ا ه  ی دخیی

زارتا دخیی این شکیل بودی و شبت رو صبح  حاال اینکه با ه
ن اونا باشم.   کردی دلیل نمیشه منم عی 

 

 خییل خونرسد پچ زد: 

 

، فقط کاری نکن مجبورت  من ب- خوام اونجوری هم مییسر
 کنم بخوای! 

 

ن دیگ- ن من نیست، اجبار توئه... اون خواسیی  ه خواسیی

 

 حرض مشبی به رونش کوبید. 
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ست تویی نه ط بازندهوس با من کل کل نکن، اوین که این-
 من. 

 

 لج کرده بودم... 

انگار برام مهم نبود طرف صحبتم گ بود و چجوری بود، 
و فقط یم  که پی 

 ز میشه من باشم. خواستم اوین

 

یخ نجیب؟! تو اگه واقعا اونجوری که ادعا داری بودی، ش-
وسط بوسیدن و اون حال به خاطر حرف من درنمیومدی  

 ! و مقرص کبن که حاال من

ل کردن دارن ویل نه هرجایی 
معموال مردا تا یه جایی توان کنیی

 ...  و تو هر موقعیبی

! شنیدم که آقا کیوان گفت تو از زن  ها فراری هسبی
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ی برزخیش رو که دیدم با ترس دست روی دهنم  قیافه
ن چسبیدم.   گذاشتم و به در ماشی 

و کل رگ ش ن زده بود و نبض شقیقههای دستش بی 
وبید ویل هیچ حرقن نزد و فقط با یه پوزخند کوتاه رو  کیم

 گرفت و به خیابون زل زد. 

 

 عا... عاص... -

 

... هیجی نگو! - ن  ساکت شو الی 

 

 وای خدایا... 

ی دونستم روی اون مرتیکهعجب غلیط کردم! من یم
 عوضن کیوان حساس بود و با آوردن اسمش و اون جمله... 
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 م ویل پشیمون شدم. لب گزیدم و باز خواستم حرف بزن

 من شنیده بودم از زبون خود کیوان... 

 

. مارت، یک کلمه هم حرف نیمتا وقبی برسیم ع-  زین

 

ن  د و قرار نبود اونجوری که تو فکرم همی  ن که داد نمی 
 ربیاره کاقن بود. دچرخید تالقن حرفم رو یم

ن انگشتام عرق کرد.   با خجالت و ترس رو گرفتم و موبایلم بی 

های کشدارم رو ن کرد تا حبی صدای نفسضبط رو روش
 نشنوه... 

 

 

 

ی زي ما بتقول
 "لو فعال بتهمك راحبی
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ی تفهم عیل طول
 كان المفروض لما تشوفبن

 

ی 
 انك طول ما انت بعيد عبن

 

ی و وجیعی بيطول
 العمر بيجري و يرسقبن

 

 كفاياك اعذار

 

 و آلخر مرة هقولهالك

 

 كفاياك اعذار

 

 مش دايما هنیسی و هصفالك

 

 الوضع ده العیلی 
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 الجاي مش خی  

 

 و لو هطول

 

ی بالك
 نهايتنا خليها قن

 

ی يوم
ی قن  هتيجی

 

ی نتيجة اهمالك
 هتالقی

 

 عايشها وحيد

 

 و الجرح كبی  

 

ي  دايما مشغول بحاجات غی 
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 و ال ليا وجود

 

 وسمعت انا ياما كالم منك

 

 و شبعت وعود

 

 و ده دايما طبعك و ده حالك

 

ی االحساس بالنسبالك
 حبی

 

 مجهود" حمل و 

 

 

 به آسایشم اهمیت میدی
ی

 اگه واقعا همونجوری که مییک

 

 بیبن شی    ع بفهیم... و یمباید وقبی من
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 که تا وقبی ازم دوری،

 

 کشهبره و دردم طول یمو با خودش یمگذره و منعمرم یم

 

 بهانه بسه

 

 و بهت میگمبرای آخرین بار این

 

 بهانه بسه

 

 متبخشکنم و نیمهمیشه فراموش نیم

 

 با این وضعیت نه

 

 آینده ]این رابطه[ خوب نیست
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 اگه ]رابطه[ طول بکشه

 

 در پایانمون یادت باشه

 

 یه روز میاد

 

ن نتیجه نادیده  بیبن و یمهاتگرفیی

 

 کبن تنها زندگیش یم

 

 با زخیم بزرگ

 

ایی غی  من شگریمهمه
ن  ش به چی 

 

 و من انگار وجود ندارم
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 ازت حرف زیاد شنیدم

 

 ها سی  شدمدهو از وع

 

 این همیشه عادتته و وضعت همینجوریه

 

[ برات ن  حبی احساس]داشیی

 

 خسته کننده است
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تا رسیدن به عمارت این آهنگ رو تکرار کرد و من حبی یک  
کلمه از این آهنگ رو متوجه نشدم ویل ریتمش و صدای 

الی کلمات ناشناسش بیان خواننده و اون غیم که البه
 اساتم رو درگی  کرد. کرد، احسیم

 

دونستم که زدم و خودم خوب یمنباید اون حرف رو یم
ان نبود. نیم تونستم اشتباه کردم ویل هیچ رایه برای جیی

م و ناراحت بودم ویل تو  هیچ مدیل اون حرف رو پس بگی 
ن به ذهنم رسید.   اون لحظه فقط همی 

 

ن رو روبه روی عمارت متوقف کرد و هیچ حرقن نزد ماشی 
 ا با گوشیش ور رفت و چند ثانیه بعد در باز شد. ام

 

من تکون نخوردم و پیاده نشدم که باالخره سکوتش رو 
 شکست. 
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 پیاده شو... -

 

 عاض؟! -

 

ن -  نت بزنم. خوام خودم دست به خشو ، نیمپیاده شو الی 

 

 بداخالق! 

 شاخ و دم! غول یی 

ی گفته بودم ویل این طرز برخوردش زیادی  ن حاال من یه چی 
ی خویی نداشت و گند زده بودم ویل حرفم اصال چهره بود. 

آورد. شاید هم من زیادی پررو و ازخود راضن نباید کش یم
 بودم که اینجوری محق بودم. 

 

 . پیاده میشم ویل یه خواهیسر دارم-

 

تونم وففف... بگو و پیاده شو من هزارتا کار دارم و نیمپ-
 منتظر ناز کردن تو بشینم. 
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دونستم با شنیدن حرفم چه کردم چون نیمیکم ِمن و ِمن  
 داد ویل در آخر تصمیم خودم رو گرفتم. واکنیسر نشون یم

 یکم لوس شدم و با صدای کوتاه و شیطوین گفتم: 

 

تونم با دوستم حرف بزنم و ازش بخوام بیاد اینجا یا... یم-
 یا من برم پیشش؟! 

 

ن بودم که منظورم از دوستم رو یم  دونست. مطمی 

 

فهمیدن اینکه گ دوسته و گ دشمن، بهت این واسه -
فرصت رو میدم تا شیدا هم ببیبن ویل ترجیح میدم اون بیاد 

 اینجا... 

ضمنا... برخالف همیشه این خونه جز چشم سوم، زیرنظر 
ست پس حواست رو جمع کن که دست چندتا موجود زنده
 !  از پا خطا نکبن
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 لبخند پت و پهبن به لب آوردم. 

 

 .. وای مریس. -

 

ش رو ببینم. پیاده شدم و یک گام و حبی صیی نکردم تا قیافه
ن که به راه  ی برگشتم و ماشی  ن دور شدم ویل با یادآوری چی 

 افتاد چند گام دنبالش دویدم و صداش کردم که ایستاد. 

با نفس نفس زدن در عقب رو باز کردم و با همون لبخند 
ن فرو رفتم و ب ی ستهمضحک و احمقانه تا کمر تو ماشی 

شکالتم رو از روی صندیل عقب برداشتم و با موفقیت باال  
 گرفتم. 

 

 و یادم رفت، بای بای... این-

 

ی با تاسف ش تکون داد و من خوشحال از دیدن دوباره
 شیدا لبخندم اوج گرفت. 
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شکالت رو تو کیف انداختم و سیع کردم خاطرات تلخ و 
م به شیدا خواستاتفاقات امروز رو از ذهنم پاک کنم. یم

 زنگ بزنم. 

 وارد عمارت شدم و راه ساختمون رو درپیش گرفتم. 

ی شیدا رو  اونقدر ذوق داشتم که همون لحظه شماره
 گرفتم و منتظر موندم. 

 

ی خواست همهشما باعث شد خودم رو بغل بزنم. دلم یم
 اتفاقات رو برای ییک تعریف کنم و گ بهیی از شیدا...؟! 

 

ض بهش شک داشت، من بهش هیچ برام مهم نبود که عا
 شیک نداشتم. 

 

؟! درست یمالو... ا- ؟! خودیی ن  ی خودته؟! بینم؟! شمارهلی 
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ن درخت ها ایستادم. شنیدن صدای نرسیده به عمارت و بی 
شیدا بغض تو گلوم رو بزرگیی کرد و نفهمیدم چی شد که یهو 

 زدم زیر گریه... 

 های های گریه کردم. 

 

 نگ شده! ت. د دلم برات... ت شیدا... آره... خودمم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکهو بغضم شکست و شیدا پا به پای من گریه کرد. 
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من از دور چندتا محافظ کت و شلوار پوش و درشت هیکیل  
ی عمارت گماشته که عاض از بعد از فرار کردنم تو محوطه

 دیدم ویل برام مهم نبود. بود، یم

 

ن تور - . حالت چطوره؟! الی   .. وخدا بگو که خویی

من مردم و زنده شدم. هزاربار بهت زنگ زدم... هراربار پیام 
اپ به باد فحش گرفتمت. اونقدر زنگ زدم  دادم و تو واتس

 که خاموش شدی، کجایی تو؟! 

 

تونستم درست حرف بزنم ویل تا یه حدودی اتفاقایی  نیم
 که افتاده بود رو براش تعریف کردم و به حالم گریه کرد. 

گفت چون ونجوری باشه که عاض یمتونست اشیدا نیم
شناختمش، از خییل وقت پیش یه سال و دوسال نبود که یم

 باهم دوست بودیم و رازدار همدیگه... 

 بازی بچگیم! تنها دوست و رفیق هم

 

گویسر دم دستم نبود، شیدا اونقدر این مدت بدبخبی شم -
 و یادم نمیاد. اومده که خودمم دیگه خودم
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ن کرد و ب ن فی  از مثل همیشه سیع کرد با شوچن من رو از فی 
 اون حال بد دربیاره! 

 

 حوایس... تو کال همیشه گیج و یی -

ه هزارتا مداد و خودکار گم کردی و یه بار  انگار من یادم می 
 تون رو گم کردی! هم تو خیابون خونه

 

برد تو یه مکان ناشناس راه رو توقع داشت وقبی من رو یم
ای نداشت ویل من باخونه فاصله بلد بشم؟! هرچند زیاد 
 هیچوقت نرفته بودم. 

اون روز و ترس از تنهایی و تارییک تو خاطرم زنده شد و بهش 
 فحش دادم. 

 

 خییل بیشعوری... -

 بیخودی گم و گور شدم و... 
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 بعد با یادآوری مهرداِد اون روز... 

های تنومند وسط قلبم تی  بدی کشید و به ییک از درخت
 دم. محوطه تکیه دا

از البالی شاخ و برگ عریان درخت، تونستم بهجت رو 
کرد و احتماال از اینکه داشتم با ببینم که دل نگران نگام یم

 زدم تو شوک بود. تلفن حرف یم

 

 د آشنا شدم! همون روز بود که با مهردا-

 

 شیدا نفیس تازه کرد و با آه گفت: 

 

 وای... -

برم. تو بخشید قربونت بخواستم یادآوریش کنم. نیم
 ... ن ؟! کجایی بیام ببینمت. توروخدا ناراحت نباش الی   خویی

 

 لبخند تلجن زدم و اشکم رو پاک کردم. 
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ی نجات کمکم کرده بود و اون روز مهرداد مثل یه فرشته
بدون هیچ حرف و حس بد و مزخرقن که بهم القا بشه، من 

مون رو به خونه برگردونده بود و از بعد همون موقع، رابطه
 وع شد. شر 

 عاشقش بودم و حاال... 

 به شدت ازش متنفر... 

 

 االن میای؟! من... -

 اینجا خییل تنهام. 

 

 هویم گفت و با یکم مکث ادامه داد: 

 

؟! االن واقعا تو خونه-  ی اون شیخ عریی

 

 اض چطوری بود. عدونستم تصورش نسبت به یم

مثل تصورات خودم قبل از این اتفاقات... یه مرد شکم گنده 
 وسباز و... و ه
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 آره... -

 شیدا آدرس بدم میای؟! 

 

 ترسید از اومدن... حس کردم یم

دادم. من دیگه اون دخیی سابق نبودم خب من بهش حق یم
های این خونه و اینکه هیچ شناخبی هم نسبت به آدم

 نداشت... 

 

 میام. -
ی

 من واسه دیدنت هرجا بیک

ونه خیال، اون یارو که خت... حاال بیشنیدم که خانواده
 نیست، هست؟! 

 

 ش باال دادم. 

 

 نه... -

 و رسوند و رفت. فکر نکنم تا شب بیاد! میای شیدا؟! من
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 نفسش رو تو گویسر فوت کرد. 

 

 میام پیشت.  باشه پس آدرس رو اس کن من-

ون ببینیم.   نمیشه همدیگه رو بی 

 

 فقط یک کلمه گفتم: 

 

 اجازه نداد... -

 

این حرفم تو آهاین گفت و من متوجه اون خشیم که از 
 صداش ایجاد شد، شدم. 

 عصبی پوف کشید. 

 

 رتیکه رو ببینم ویل خب... مخواد ریخت اون نیم اصال دلم-
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دلم که نمیاد تو رو نبینم. الیه من قربونت برم. بفرست من 
 به مامان میگم و راه میفتم. 

 

 خییل خوشحال بودم. خییل... 

ته باشه ر اون اتفاقات دوست نداسکردم شیدا بعد افکر یم
 و ببینه و حاال... من

 درست برعکس شده بود. 

 

 پس من... -

 فرستم زود بیا! یم

 

کیفم رو بغل زدم و تند تند آدرس رو نوشتم و تو دلم به 
 عاض فحش دادم. 
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ها نداشتم. فقط حبی دلیل درست و حسایی برای این فحش
رفت هنم دریمخواست هرچی از ددونستم که دلم یمیم

 بگم. بهش 

ها...   این هم حتما یه جور بیماری بود تو وجود دخیی

بیخود قهر کردن و بیخود فحش دادن و بیخودی دلخور 
 بودن! 

 

شونه باال انداختم و مسی  رسیدن به ساختمون رو با  
های بلند یط کردم. استخر رو رد کردم و سیع کردم به گام

 توجیه کنم. های گردن کلفت عاض یی محافظ

 

جون؟! دوساعت- ین دخیی ن  ه با گ حرف می 
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جون عصبیم یم بچه و دخیی  کرد. این لفظ دخیی

ه بودم ویل سنم کم نبود!  ن  اگه ریزه می 

 کم بدبخبی نکشیده بودم. 

 

 سالم بهجت خانم. -

 

 علیک سالم، گویسر کیه دستت؟! -

 

 وا... 

د؟بانچرا مثل زندان ن  ! ها حرف می 

 ابرو درهم کشیدم. 

 

دمه که تو م داد. گویسر خو نگران نباش خود عاض به-
ن مهرداد جا مونده بود!   ماشی 

 

 آهاین گفت ویل همچنان اخم داشت. 
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جلو اومد و انگار که از من یه خطایی دیده بود و حاال قصد 
 شزنش کردنم رو داشت. 

 

 عاض یا آقا عاض؟! -

دخیی تو هیچ حواست هست موقعیتت چطوریه؟! نکنه 
؟! اینقیم پروایی کار دستت ر یی دخوای آقارو عصباین کبن

 میده ها... 

اون از صبح که... استغفورهللا با لباس خیس و با آقا تو 
 حموم بودی... 

 اون هم که فقط یه ال حوله پیچیده بود دوِر... 

 

 دهنم باز موند و شوکه نگاش کردم. 

...! من به چی فکر یم  کردم اون به چی

م اونقدر مبهوت بودم که جوابش رو ندادم و بهجت دست
 رو کشید و تو عمارت برد. 

 

 خوبیت نداره!  اینقدر با آقا صمییم نشو -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

... ناسالمبی تو دخیی یه خانواده  ی بااصالبی

 

 من که کار اشتبایه نکرده بودم. 

ن موبر تو شامپوش و شزده وارد حموم  البته جز ریخیی
 شدنش و... 

منظورم این بود که من قصد نداشتم تا به توهمات ذهن 
 عمل بپوشم.  یبهجت جامه

 

ن شما؟! مگه  یمچی بهجت خانم - ن چه کار بدی  مگی 
 کردم؟! 

 

 پوف کشید و دست به کمر گرفت. 

 

؟! کاری هم مو -  نده که تو این چندروز اومدنت نکرده بایسر

آقا عاض شبیه بقیه مردهای تو زندگیت نیست. این رو از 
 شناسمشون بشنو... هاست یممن که سال
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خونه رف ن ت و من ناراحت دنبالش کردم. کالفه سمت آشیی
ها چی بود؟! الگ ذهنم رو مسموم منظورش از این حرف

 کرد. یم

خونه شدم و با دیدن یه دخیی جوون و ناآشنا  ن وارد آشیی
ش بود؟!   ابروهام باال پرید. دخیی

 

های فرم تنش کرده بود و روشیش رو دور گردنش لباس
ینم. لخت رو بب تونستم سیایه موهاشتاب داده بود و یم

 و براق... 

 

 سالم. -

 

 صداش هم مهربون بود. 

 بهجت معرفیش کرد: 

 

 ست. ی جدید خونهزهرا خدمه-
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آقا استخدام کرده که به من کمک کنه! امروز صبح بعد از 
ن شما اومد.   رفیی

 

 اوه! 

تاثی  نبود ویل مگه قرار نشده بود که من  هام یی انگار حرف
... کمک کنم؟!   پس این دخیی

های بهجت فراموشم شد و جلو رفتم. رفیه لحظه ح
 دست دراز کردم که زهرا با یکم تعلل دستم رو گرفت. 

 

...  سالم زهرا خانم من الینم،-  من یعبن
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 م رو تموم کرد. بهجت به جای من جمله

 

 ت برس زهرا... برو به کارا از آشناهای آقاست. -

ن کن. آقا میا ی نکردی تمی   اگه جایی رو گردگی 
ن د باید ببی 
م. همه  جا برق بزنه! بدو دخیی

 

 زهرا با لبخندی کوتاه زیرلبی گفت: 

 

ن جان، من بااجازه برم به کارام برسم بعدا خ- وشبختم الی 
 زنیم. بیشیی حرف یم

 

 زهرا که رفت اخم کردم. 

یه دخیی قدبلند و الغراندام بود و موهای بلندش کل کمرش 
 رو احاطه کرده بود. 
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ن یم- اری نکردم  بهجت خانم؟! من هیچ ککبن چرا همچی 
. بعدم چرا   که مستحق این باشم اینجوری باهام حرف بزین

 ام؟! گفبی من آشنای عاض

 

ن انداخت و با اخم و ترسر گفت:   روپوشش رو روی می 

 

جون؟- ... توقع داری چی بگم دخیی ن  ! الی 

فکر نکنم الزم باشه بگم تو اینجا یه مهموین که از ش 
 ی آقا... ت رفته تو شناسنامهاشتباهات خودت اسم

 عاض؟! نکنه توقع داری به زهرا بگم تو زن 
ی

هنوزم مییک
؟!   آقایی

 

ن جمله ی آخرش تو دلم و شم تزریق هزارتا حس با همی 
 شد. 

 من زنش بودم و نبودم! حق داشتم و نداشتم. 
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دونستند ویل عاض از من ی این خونه نباید یمحبی خدمه
سه صادر کنم و تو همرایه کردن ی بو توقع داشت که اجازه
 مهارت به خرج بدم. 

ن گذاشتم.   مغموم کیف و تلفنم رو روی می 

 

م و به زودی ی این خونهله حق با شماست. من هیچکارهب-
 هم قراره برم. 

 

 م گذاشت. پشت شم ایستاد و دستش رو روی ششونه

 

و صالحت رو یمخمن - ای زیادی به ی  خوام. این خونه دخیی
 یده... خودش د

خییل خییل زیاد. تو تازه واردی ویل این رو از من بشنو که 
های این خونه کم دخیی خوشکل و ترگل ورگل اطراف آقازاده

گشت ها هرشب با یه دخیی بریمنیست. آقا عاض تا مدت
 کرد. خونه و صبح فردا راهیشون یم
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 متعجب نگاش کردم. 

اگه حرف بهجت و حرف کیوان باهم همخواین نداشت. 
هرشب با یه دخیی میومد پس چرا کیوان اون حرف رو زده 

 بود؟! 

 

 خیی منم همسن و سال توئه... دمنم مثل مادرتم، -

گفتم. از آقا دور اگه اونم تو جایگاه تو بود همینارو بهش یم
ا رو دوبار  باش و باهاش کل کل نکن. من هیچوقت اون دخیی

ن و ندیدم. هربار یه دخیی که بعدا برای همیشه  رفیی
 . ن  برنگشیی

 

ن زیر پاهام نگاه کردم. گیج و یی   حس و کرخت فقط به زمی 

بهجت پوف کشید و دور شد. عصبی به مانتوم چنگ 
شد؟! به من ربیط انداختم. من چرا باید برام مهم یم

 نداشت. 

 

ایک باهم نداشتیم.   من و عاض هیچ وجه اشیی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

اف دونستم ویل حر حرف کیوان رو نیم ف بهجت با اعیی
 خود عاض همخواین داشت. 

 

 واسه یه مرد مثل عاض زن و دخیی کم نبود. 

 من چجوری تونسته بودم ببوسمش؟! 

 ور... شی ناگهاین و پرشر و ههاش و اون بوسطعم لب

 

یهو ته دلم خایل شد و چشام رو بستم. حس بدی گرفتم که 
هاش واکنش نشون داده نسبت به لمس دستاش و بوسه

 بودم. 

ود و اون لحظه انگار مغزم مختل شده بود  دست خودم نب
 که هیجی نگفتم... که بهش سییل نزده بودم. 

 چرا اینقدر زود وا دادم؟! 

 از خودم متنفر شدم. 

 

- ...  یعبن
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- ... ن  آره الی 

توقع داری چجوری باشه؟! مردی مثل آقا عاض کم 
ن االن باید صدتا دخیی از ش  خاطرخواه نداره، حداقل همی 

شنایس ویل باشن! تو این خانواده رو نیم و کولش آویزون
 من تاحدودی خیی دارم. 

 

کرد و انگار خاک مرده تو حلقم پاشیده باشند، گلوم درد یم
 سوخت. کردم و پشت پلکم یممدام سینه صاف یم

 

 پس... -

 ...  خودت یه بار گفبی عادل هیچوقت اونجوری با یه دخیی

 

ن حرفم پرید. انگار متوجه سوالم شد که خودش با خنده ب  ی 

 

ی نیومده خونه... بله گفتم، ویل-   نگفتم با هیچ دخیی
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ی اونجوری که تو رو آورد، نبوده! چون  گفتم با هیچ دخیی
ا واسه مردهای پولدار و خوشتیپ و خوشکل  معموال دخیی

. ش و دست یم ن  شکین

آقا عادل هم دست کیم از آقا عاض نداره و دخیی براش کم 
ن و تو تنها نیست. همه با رضایت م یان، با نارضایبی می 

ی بودی که اونجوری و با توپ پر اومدی!   دخیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل وجودم پر از خشم و نفرت شد. 

 اگه هزارتا دخیی اطرافشون بود پس چرا من؟! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

و دزدید؟! چرا اونجوری با خشونت با من تا  عادل چرا من
ای بود که از من تو چشاش کرد و اون چه حس کینه

 ید؟! چرخیم

گفتم حتما اگه خط به خط زندگیم رو از حفظ نبودم؛ یم
 یه جا یه غلیط کرده بودم و حاال یادم نمیومد ویل من... 

 کل زندگیم رو از حفظ بودم. 

 

خواست و واسه فروکش کردن اگه عاض من رو نیم
های کوفتیش آدم داشت؛ دیگه چه نیازی به من هورمون

 س من رو ببوسه؟! بود که اونجوری پر هیجان و با ح

 

کرد و هنوز هاش گز گز یمهنوز لبم از مکیده شدن
 شد سست بشم. یادآوریش باعث یم

 

ها و از خودم بدم اومد که اونجوری دل به مهارت دست
 هاش دادم. لب
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تونست اینکار رو نکرده باشه و اونجوری با هیچکس نیم
مهارت ببوسه و پر حس یه نفر رو با دنیای جدیدی آشنا  

 نه... ک

 لعنت به عاض شیخ نجیب. 

 

دادم حبی به بوسیدن و لمس کردنم از این به بعد اجازه نیم
 فکر کنه! 

 

ن - ی تخت آقا خوام تو مهمون یه شبه؟! من فقط یمالی 
 ...  نبایسر

 

عا  تو این لحظه برام مهم نبود که عاض اسما و رسما و شر
 و عرفا شوهرم بود. 

م ییک از اون میلیاردها حالم از خودم به هم خورد که من ه
ی باشم که پا تو این خونه گذاشتم. نکنه این  تا دخیی

هلباس  ا بود؟! های تنم هم مال اون دخیی
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وگرنه درعرض یکساعت چطوری اون کمد پر شده بود از 
 های مختلف... لباس در طرح و رنگ

خرید کرده بود؟! زیاد نو و جدید نبودند چون اتیکت 
 کرد. اعصابم رو خورد یمنداشتند و این بیشیی 

 

داری  از روی صندیل بلند شدم و با صدای گرفته و خش
 گفتم: 

 

 میشه یه خواهش کنم؟! -

 

 انگار متوجه حال خرابم شد که مالیمت به خرج داد. 

 

 خوای؟! جانم گلم؟! چی یم-

 

ی من باشه؟! نمیدونم ما هیچ لبایس نداری که اندازهش-
تون نیست اینجا؟!   لباس دخیی
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 وهاش به جنگ هم افتاد. ابر 

 

 های تنم مال اوناست؟! مال اونایی که... لباس-

 

 بهجت که خندید یه قطره اشک از چشمم فرو چکید. 

 

ا نیست. ها، لباساین لباس-  های اون دخیی

 مال خواهرای آقاست. دنیا و دانیال! 

 

دونستم که خواهر داشت ویل کل زندگیش برام مهم یم
 نبود. 

 دونستم؟! ندگیش چی یماصال مگه من از ز 

 

 برام مهم نیست. -

 میدی؟!  خوام بپوشم. بهم لباسبه هرحال نیم
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- ...  آقا عصباین

 

ن حرفش پریدم و با ترسر گفتم:   بی 

 

م و لباسرام مهم نیست. یمب- های خوام دوش بگی 
 ی شیخ نجیب رو دربیارم. خانواده

ام  یدا بخو تونم از دوستم شپوشم، اگه نداری یماگه داری یم
 که برام چند دست لباس بیاره! 

 

اینبار دربرابرم کوتاه اومد چون خییل خییل حس بدی 
 داشتم. 

 

 باشه برات میارم. -

 

 کیف و گوشیم رو چنگ زدم و تا اتاق پرواز کردم. 
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اونقدر عصبی بودم که مانتو و شالم رو درآوردم و حبی رو 
ن انداختم و مشت م تخبی و پتو و بالش رو از روی تخت پایی 

 رو به تشک نرمش کوبیدم. 

 

 خدا لعنتت کنه عوضن هوسباز... -

 

 درسته چاق و شکم گنده نبود ویل هوسباز رو چرا... 

ی یم پرید یه عوضن بود. میومد کیس که هرشب با یه دخیی
 تو ایران تا کثافت کاری کنه؟! 

ف... یی   شر
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ون اومدم و اون لبایس که بهجت  دوش گرفتم و با حوله بی 
 وی تخت مرتب شده گذاشته بود، پوشیدم. ر 

رسید و یکم یه بافت بلند و ساده بود که تا اواسط رونم یم
 تر... برام گشاد بود و یه شلوار ساده

 

روی آینه ایستادم و از این استایل جدیدم زیاد خوشم روبه
نیومد ویل حداقل جوری بود که نتونه یه آدم هوسباز مثل 

 عاض رو تحریک کنه! 

 

 ش رو پاک کردم. پشت دست رد بوسه با 

بوسید که حاال بعد از اونقدر وحیسر بود و با حرص یم
کردم و داغن دستاش روی تنم جا یکساعت هنوز حسش یم

 مونده بود. 

 

 لعنبی بوی عطرش... 
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ن عطرش بود که هربار گیجم یمحس یم کرد و کردم همی 
ا... پای احساساتم یم  لغزید. یه عطر شد و تلخ و گی 

پیچید انگار که طناب داشت و دور جزء به جزء وجودم یم
 آورد. و من رو به اسارت خودش دریم

 

 موهام رو برس کشیدم و خشک کردم. 

ی صدای تلفنم که به هوا بلند شد سمتش رفتم و شماره
 شیدا لبخند به لبم آورد. 

 

، من اومدم همونجا... - ن  الو الی 

 . ویل نمیدونم کدوم ییک از این قرصهاست

 

 م شد. این لفظ باعث خنده

 دیوونه! 

 

 یه در فلزی بزرگ داره! -
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این اطراف فقط جلوی در این عمارته که دوتا درخت بزرگ 
؟!   هست! تونسبی ببیبن

 

 یکم مکث کرد: 

 

... فکر کنم که... آها دیدم. آقا همینجا نگه دار آم-

 همینجاست. 

 

 شناختم. از تاکیس پیاده شد و من ش از پا نیم

ن با عجل ون زدم و پله ها رو پایی  ه شال پوشیدم و از اتاق بی 
ی رفتم. زهرا هنوز داشت مجسمه ها و تابلوها رو گردگی 

 کرد که من رو دید و لبخند زد. یم

 

ن جان؟! -  کجا الی 

 

 ی دوساله شوق داشتم. مثل یه بچه
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م استقبالش! -  دوستم اومده می 

 

ه بودم و گفتم و صیی نکردم. یادم رفت که تازه دوش گرفت
 هنوز موهام نم داشت. 

های شیخ خواستم لباسلباس گرم نپوشیدم چون نیم
 ها رو تن کنم. نجیب

 لج کرده بودم. 

 

شیدا رو که انتهای محوطه دیدم اشک تو چشام جمع شد. 
کرد و چشاش هرلحظه با کنجکاوی کل محیط رو نگاه یم

 شد. تر و ستاره بارون یمدرشت

 

ها بغلش کردم که نزدیک بود ونهبه من که رسید مثل دیو 
ن بخوریم.   جفتمون زمی 
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فقط پنج دقیقه بغلش کردم و همدیگه رو بوسیدیم و 
یس کردیم.   احوالیی

 برای کل بچهمن سی  نیم
ی

های دانشگاه و شدم و دلتنیک
 خانواده و فامیل رو با شیدا آروم کردم. 

 

ممکن بود ویل راه دیگه  ای نداشتم. هرچند غی 

 

 واقعا دلتنگ بودم.  من

 خییل زیاد... اشک و خنده باهم قایط شده بود. 

 باالخره این شیدا بود که کالفه شد. 
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 ده کل صورتم رو تف مایل کردی... بوای دخیی مهلت -

ون دیگه...   بکش بی 

 

 خودم رو لوس کردم. 

 

 خب دلم تنگ شده بود بیشعور! -

 

و تف  و زیر لبگ شده باید همینجا منحاال چون دلت تن-
؟! بابا یخ زدم چرا اینجا اینقدر با خونه ما  یسر

ُ
و ماچت ُبک

 اختالف دما داره؟! 

 

 ویشگوین از بازوش گرفتم که آخ و ناله کرد. 

 

برنج، شده یخ کردم اینجوری گوشتم رو یمن- کیسر کن شی 
 !  خب درد میاد رواین
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 م گرفت. خنده

چون پوستم زیادی سفید بود و رنگ موهام روشن، 
 کرد. ی صدام یماینجور 

ازی بود و دخیی خییل خونگریم بود. همیشه  شیدا اصالتا شی 
ازیگفت و از اخالمامانم یم  کرد. ها تعریف یمق شی 

 

ن هم حرف عاض رو اصال   خویی بود برای همی 
واقعا دخیی

ن بدی ندیده بودم.   قبول نداشتم چون هیچوقت ازش چی 

 

 گاردن؟! ان؟! ببینم نکنه بادیها گغولاین نره-

 

 ش تکون دادم. 

 

 آره... -

 

 با دهن باز گفت: 
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 نه! -

 

 آره... -

 یه نگاه به این خونه بنداز... 

ی  ن بنظرت نباید محافظ داشته باشه یهو شبونه دزدی چی 
 بیاد؟! 

 

 خب چرا... -

، تو واقعا زن اون شیخ عرب شدی؟!  ن  میگم الی 

 

 اخمو رو گرفتم و به سمت عمارت کشیدمش. 

کردند و یک نفرشون داشت با تلفن گاه یمها به ما نمحافظ
د. حس یم ن کردم آمار لحظه به لحظه به عاض حرف می 

 داد. یم

 

 وای خداوندا... -

 خدایا... 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی زهرا اینجا خییل خوشکله. من تاحاال به عمرم یا فاطمه
 جایی 

ن  دیدم. ام نیمخواب چنی 

 شیخ که نیست؟! 

 

 ومد. وارد عمارت شدیم و زهرا با دیدن شیدا جلو ا

 تر.. تقریبا همسن ما بود و شاید چندسال بزرگ

 

 ! خانوم خوش اومدین، کمکتون کنم؟-

 

 ای به بازوم زد. شیدا سقلمه

 

 سالم ممنونم گلم... -

ید؟!   میشه لطفا کیف و وسایل من رو بگی 

 

 م گرفت. قلم حرف زدنش خندهاز این لفظ
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کرد وارد دربار پادشایه شده بود و تو زمان سفر  حس یم
 کرده بود؟! 

 

 هرا دوستمه... دیوونه شدی شیدا؟! این ز -

 کنم. بده خودم وسایلت رو آویزون یم

 

پشت چشم نازک کرد و کیف و مانتوش رو جلوی زهرا  
 گرفت و فخر فروخت. 

 

 تو چرا؟! -

 ای... ناسالمبی خانوم این خونه

 زن شیخ این خونه شدی! 
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یه لبخند کمرنگ  جا خوردم و با شوک به زهرا نگاه کردم و 
 زدم. 

 بهش اشاره دادم برو و رفت. 

 شیدا حرض رو به من گفت: 

 

ن کرد؟! چرا وسایل منوا این چرا همچ-  و نگرفت؟! ی 

 

 حتما کار داشته... -

 ولش کن شیدا... بیا خودم آویزون کنم. 

 

... الزم نیست. چ-  یی نخی 
 ادیی بود! ه دخیی
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 پوف... 

ن فخواست زهرا بدونه چون حر دلم نیم های بهجت عی 
حقیقت بود و بعدهم تازه بهجت بهم لطف کرده بود که 

کردند من رو آشنای عاض معرقن کرد؛ وگرنه همه فکر یم
... من خدمتکار این خونه  م نه بیشیی

 

 داد هنوز تو خاطرم بود. های شب مهموین مهر حرف

 

 ها... گی  دادی-

 بیا بریم تو اتاق من! 

 

جای این خونه رو دارم همهت خوام. من دوسنه.. نیم-
اطورای بگردم. وای ددم... وای ننه ن قرص امیی م، اینجا عی 

 رومیه! 

های مدرنه تا این قرصهای البته بیشیی شبیه قرص پادشاه
 ی قدییم... پکیده
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 عجب استخری داره... 

 دیگه پاتوق تابستونای ماست! 

 

 بهجت که از راه رسید یکم از هیجانات شیدا کم شد. 

 

ن خانویم؟! سالم - م، شما دوست الی   دخیی

 

 تر جواب بهجت رو داد. شیدا یکم محجوبانه

 

 بله، اسمم شیداست! -

 

م. خوش اومدی عزیزم، بده و -  سایلت رو بگی 

 

 شیدا لبخندی زوری زد و وسایلش رو بهجت گرفت. 

 خییل زیرلبی گفت: 
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 دمه تنشه! مادرشوهرت که نیست، لباس خ-

 

به  ت گفت: ای به پهلوش زدم که بهجضن

 

ی میل دارین؟! یم من از شما پذیرایی - ن  کنم. چی 

 

شیدا اصال آروم و قرار نداشت و کل وجودش تو هیجان پر 
 شده بود. 

 

 خوام دارین؟! مثال شامپاین.. البته بدون الکل یا... بهرچی -

 موهیتو دارین؟! 

 

 وای خدایا... 

 کرد؟! چرا اینجوری یم
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ن گرم بخوریم که بدنت  - ون بودیم رم بشهگیه چی  ... کیل بی 

 شدت شده! 

 

یک شکالیی خیس و یه ماگ بزرگ کاپوچینوی پس لطفا ک-
 داغ! 

 

 شیم گفت و رفت. ای که بهش دادم چبهجت با اشاره

 پوف... 

 

ا آبروداری کن. چرا جلو زهرا گفبی من زن شیخ این شید-
 م! خونه

 

؟! -  مگه نیسبی

 

 کبن نه... اونجوری که فکر یم-

 قد کنیم هیچکس هم خیی نداره! ما مجبور شدیم ع

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 متعجب نگام کرد و من دستش رو گرفتم و کشیدم. 

باهم وارد پذیرایی شدیم و باالخره روی یه مبل دو نفره 
 نشستم. 

آور بود که دیگه به در و دیوار اونقدر این حرفم براش شوک
 و گرفت. نگاه کرد. درست کنارم نشست و دوتا دستم

 

؟! - ن  یعبن چی الی 

 کل حرض که اون شب خوردم ش اینکه یعبن یم
ی

خوای بیک
 ازدواجت رو شنیدم بیخود بود؟! 

 

 متوجه منظورش نشدم. 

 گیج نگاش کردم که خودش ادامه داد: 

 

 گفتم شوهرت شیخ عربه... و باش یممن-

کشه. نکنه باهم رابطه هم پدرت رو درمیاره و ُرِست رو یم
 ...  ندارین؟! یعبن

ی؟!  ن هنوزم دخیی  الی 
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 عصبی دستش رو پس زدم و اخم کردم. 

 کرد؟! چی با خودش فکر یم

 

 واقعا که... -

ام که شیدا تو درباره ی من چی فکر کردی؟! من از اون دخیی
م تو تختش؟!   هر مردی دیدم بیی
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؟! ط-
ی

 رف یه مرد عربه... وا چرا مزخرف مییک

عربا هم که دیگه اسمشون به خودشونه و طالب رابطه با 
ای ا  نداشته باشه  دخیی

ی
، مگه اون مرد عرب کال مردونیک یراین

 که سمتت نیومده باشه! 

 

 نمیدونم چرا ویل این حرفش خییل خییل عصبیم کرد. 

دست خودم نبود ویل با تکیه به حرف کیوان خییل 
 بااطمینان گفتم: 

 

 آره... -

 نداره. بهم هم دست نزده، باهیچ زین 
ی

ام طرف مردونیک
 ره! بخارابطه نداره! کال یی 

 

 واقعا؟! -

 

 کل پوست تنم به سوزش افتاد. 
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کرد و اتفاقا ی پرشورش ثابت یماینجوری نبود این رو بوسه
های بهجت نظرم کامال عوض شده بود و حاال بعد از حرف

 ترسیدم. ازش یم

دار تو آرایشگاه و چون اون حال و هوای داغ و حرارت
 ... ن  ماشی 

 

 ندامن-
ی

؟! مرد عرب و مردونیک ؟! و گرفبی ن  شیی

 .  اگه فکر کردی اسگل گی  آوردی، خودیی

بایسر مگه اینکه از تو خوشش  محاله باور کنم هنوزم دخیی
 نیاد! 

 

ل خودم رو از دست دادم.   کنیی

چون عاض گفته بود هیچ مردی با دیدن من تحریک 
 م رو جمع کردم تا ی قوای داشته و نداشتهشد. همهنیم

 تخریبش کنم. 

 ...  عاض لعنبی
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 ن شیدا... باور ک-

حبی یه بار جلوش لباس خواب پوشیدم و رفتم رو تختش 
و تو اتاق، یه گفتم زنشم و بهش محرم؛ ویل نگامم نکرد. من

ون کرد.   از اتاق بی 

 

 چشم گرد کرد و با تعجب دست رو دهنش گذاشت. 

 

 لباس خواب؟! اونم تو؟! -

 رفبی تو اتاقش و بهش پیشنهاد دادی و اونم... 

 . من عمرا این حرفا رو باور کنم. برو بمی  بابا.. 

 

 این دیگه تالش آخرم بود. 

 رو باور کنه.  کردم تا دروغمباید شیدا رو مجاب یم

 

 گراست! شنیدم همجنس-
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ن بلند و کشداری که شیدا کشید مصادف شد با ورود  هی 
 بهجت... 

های برش داده یه سیبن عرصونه دستش بود که حاوی میوه
 ون هات چاکلت! شده و یه کیک و دوتا فنج

 

 شیدا که انگار گر گرفته بود، ایستاد و خودش رو باد زد. 

بهجت مبهوت نگاش کرد و به من زل زد. سوایل براندازم  
 کرد و من هیچ واکنیسر نشون ندادم. 

 

ن گذاشت و با ببخشیدی دور شد  بهجت سیبن رو روی می 
 ویل هنوز کامل نرفته بود که شیدا پرهیجان گفت: 

 

 گراست؟! واقعا همجنس-

ی یم ن  کردم اال این... شنیدم باور یمباور کن هرچی 

، خونه ، شیخ بایسر ت مثل قرص باشه و .... آخه عرب بایسر
 وای واویال... 

 الزمان شده... ی صاحبدوره
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 یل نخندیدم تا شیدا مشکوک نشه! م گرفته بود وخنده

م کشید و باهام همدردی  کنارم نشست و دست رو گونه
 کرد. 

 

م برات که از شوهر شانس نیاوردی، اون از آخ ال- یه بمی 
مهرداد که توزرد از آب دراومد اونم از این شیخ مرموز 

 گرا... همجنس

 

 شنید! وای اگر عاض یم

 کرد. م یمبیچاره

 نچ نجی کرد و با حرست بهم زل زد. 

 

کنم  اال عیبی نداره خودم یه شوهر خوب برات پیدا یمح-
 فته... که از هفت شبانه روِز ه
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ن حرفش پریدم و با ترسر صداش کردم. شلیک خنده ش بی 
دیدمش هوا رفت و برای به لحظه از اینکه دوباره یم

 خوشحال شدم. 

 

شیدا دخیی مهربون و شیطوین بود. کل روزهای مدرسه رو  
کنار هم نشسته بودیم و تو دانشگاه هم از هم جدا نیفتاده 

 بودیم. 

 زیاد رفت و آمد داشتیم. 

 دنیا رو دلم سنگیبن کرد.  یهو غم

 

 ! شیدا؟! مامان و بابام رو دیدی؟-

 

ن به پشبی مبل سلطنبی تکیه خنده ش رو تموم کرد و غمگی 
 داد. 

 نداشتم. هیچکدوم از زیبایی 
ها و تو این خونه هیچ اشتیاقی

 داد. وسایل گرون قیمتش بهم حس غرور نیم
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حس  ی کوچیک خودمون بیشیی من تو اون خونه
 وشبخبی داشتم. خ

 

- ... ن  میدونم چقدر دلت خونه الی 

 نمیدونم چی بگم. 

 

 حالشون خوبه؟! -
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؟! به نظرت اون خونه دیگه ت- ا حال خوب رو تو چی ببیبن
 ی قبل میشه؟! خونه

 

ون فرستادم. نفسم رو آه  مانند بی 

 

 واقعا با این شیخ فرار کردی؟! -

 

ار ای؟! من عاشق مهرداد بودم چرا باید فر دیوونه-
 کردم؟! یم

 

 پس... -

 

ن روبه  روم اشاره دادم. پوف کشیدم و به می 

 

ها ی تلجن وروخدا فعال ولش کن، بعدا هم میشه دربارهت-
ی بخوریم.  ن  حرف زد. بیا یه چی 
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ن خم بشه پچ زد:   هویم گفت ویل قبل از اینکه روی می 

 

 کنه... مامانت خییل گریه یم-

ره و مدام اون گذهرروز و شبش با ذکر نفرین کردن یم
 کنه که به اینجا رسیدی! مهرداد و این شیخ رو نفرین یم

 ویل.... 
ی

 من که نمیدونم دقیقا چی شده تو هم که نمییک

ن بابات خییل شکسته شده، وقبی دیدمش باورم نشد  الی 
 ی گذشته باشه! این مرد همون بابای شاد و شزنده

 

وع  یه قطره اشک از چشام چکید و همون یه قطره شر
 قطرات بعدی شد. 

 انگار سد شکسته بود که یهو خیس اشک شدم. 

 

و تو خیابون دیدم، اون بهم گفت که امید رو  ر داییت -
 . ن  گرفیی

 راستش... من هیچوقت بهت نگفته بودم ویل من و امید... 
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شنید. گیج بودم و انگار اشکم رو پاک کردم. گوشم نیم
شنیدم عنا و مفهویم نداشت. یمهای شیدا هم هیچ محرف

 کردم. ویل معناش رو درک نیم

 کشت. فکر مامان و بابا من رو یم

 

ش رو وروز از امید یی د- خیی بودم و رفتم تا از مامانت خیی
م که داییت رو دیدم.   بگی 

ن بازداشتگاه و چون  یکم از ماجرا رو گفت. امید رو انداخیی
. هیچکس  ن یکم داد و هوار کرده بود، بیشیی نگهش داشیی

نداشت مثل اینکه تو اون حال ییک از مامورا رو ازش خیی 
 زده بود. 

ن یم  شنوی؟! حاال هم که... الی 

 

 ... ی بله تکون دادم ویل نهشی به نشونه

 م. رفت و حالت تهوع داشتیم شدم. شم گیجمتوجه نیم

 

 شنوم شیدا... یم-
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 آره دیگه... -

ی کتکش زده...   حاالم نمیدونم کدوم از خدا بیخیی

 ستانه! تو بیمار 

 

یهو حالت تهوعم شدید شد و کل مسی  رو تا شویس 
 م رو باال آوردم. ی معدهبهداشبی دویدم و محتویات نداشته

 

 شیدا نگران پشت در ایستاد و به در کوبید. 

 

؟! یهو چی شدی؟! - ن  خویی الی 

 

بهجت هم شرسید و نگران حالم رو پرسید که شیدا 
 جوابش رو داد. 

 

 دادم یهو حالش بد شد. اینا رو یمداشتم اخبار مادرش -
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ن خانم! وای اسمتون هم یادم  میگم نکنه بالیی شش بیاد چی 
... بیا درو باز کن.  ن  رفت. بهجت خانوم... الی 

 

چند مشت آب به صورتم زدم ویل خوب نشدم. دل و 
 ای اینکه نگرانشون نکنم گفتم: پیچید ویل بر م درهم یمروده

 

 رم. خوبم فقط یکم حالت تهوع دا-

 م نساخته. ی امروز به معدهحتما صبحونه

 

م؟! -  برات دمنوش بیارم دخیی

 

ای گفتم که بهجت رفت و من در رو باز کردم. شیدا باشه
تو چهارچوب درایستاد و با دلهره دست رو صورت خیسم  

 کشید. 

 

؟! یمجد- خوای بریم یه هوایی بخوری؟! انقدر ی خویی
 حرص نخور... 
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! ببینم خویی  همیشه وقبی عصبی مییسر 
این شکیل مییسر

 واقعا؟! 

 

 دستش رو گرفتم و ملتمس نگاش کردم. 

 

یدونم حواست هست ویل میشه تو نبود من به مامانم م-
؟! اون بهم خییل وابسته بود و نمیدونم یهو...   شبزین

 

 شیدا بغلم کرد و من بغضم ترکید. 

 

نگ زده و به بابات گفته تو با اون گفت یه نفر ز امید یم-
ی جنیس داشبی یخ فرار کردی. گفته تو با اون آدم رابطهش

ویل بکارتت رو تقدیم نکردی تا بتوین خودت رو به مهرداد 
 .  قالب کبن

ن چی به شت اومده؟! نیم ؟! الی 
ی

 خوای بیک
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 اون یه نفر گ بود؟! 

 کرد... مغزم کار نیم

شاید همون کیس که به آرمیتا دستور انجام اینکار رو داده 
تونست عاض باشه چون عاض تو پیدا کردنش بود. نیم

کرد و با وجود موقعیتش و این مرموز بودن خییل تالش یم
... شیوه  ی زندگیش و حبی

دونستم شغلش چی بود که اون شب تو حبی اینکه نیم
 زدند... مهموین از محموله و بار حرف یم

 

 تونست کار خود عاض باشه! نه نیم
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دارم ه میگن نیست، منم از هیجی خیی نهیجی اینجوری ک-
م. یه نفر که فقط میدونم یه دشمن دارم که خودم یی  خیی

ن من ِ دروغی   و جار زد. پای آبروی من نشست و رسوایی

 ییک که باعث شد عروسیم به هم بخوره و حاال اینجا باشم. 

 

 خب گ؟! -

ی پیچوندنات بستبن خوردن با من بود تو اون  تو که ته همه
 ی نزدیک مدرسه! کافه

ام که من خیی دارم با هیچ پرسی جز مهرداد نبودی تا جایی 
تر از مگه اینکه به منم دروغ گفته بایسر که خب تو ساده

ی ن  یه چی 
! ایبن که بتوین  و مخقن کبن

 

 کرد. قطرات آب از ش و صورتم چکه یم

یه نیم نگاه به چشای شیدا انداختم و لبم رو از درون گاز  
 گرفتم. 
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یدم اوین که اینکارو کرده دشمن من نیست و دشمن شا-
 مهرداد بوده! 

 

؟! -  چی

ن؟!   خب این چه ربیط به تو داره که آبروی تو رو بیی

 

 شونه باال انداختم. 

ن عجایب بود.  ایی دیده بودم که مثل شزمی 
ن  تو این مدت چی 

 

 نمیدونم من فقط گفتم شاید... -

 

 آخه منطقی نیست. -

ی و اومد تو تاالر و خییل راحت همهاون که براش مهم نبود 
 ... ن  مارو شوکه کرد. واویال شد الی 

 تو که نبودی ببیبن ویل... 
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دید چقدر داغون بودم که ادامه نداد. سخت نبود تا اون 
 شب رو تصور کنم. 

اصال سخت نبود که چندساعت بعدش هم هنوز واویال 
 بود. 

 

ه یعبن میگم... - ن  چی 

ن نه تو... ودش انتقام یماگه هدف مهرداد بود که از خ گرفیی
آخه تو که زنش نبودی! قراربود بیسر که با اونکاری که کرد، 

 نشدی! 

 

دونسته که مهرداد چقدر نامرده، شاید ب اون از کجا یمخ-
ی شک و تردید کنه و این خورهکرده باهام ازدواج یمفکر یم

 دونسته چقدر عوضیه! همیشه همراهشه. نیم

 

 هوم... -

 مه چی رو بهم گفته! من امید ه

 !  که نگفبی
ی

 خواستم مثال بپیچم خودت بیک
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کردم م رو تو گلوم حس یماخم کردم. هنوز محتویات معده
 و دلشوره داشتم. 

 

ه ربیط به تو داره که این همه اطالعات رو بهت چامید -
 داده؟

 

 ش گل انداخت و رو گرفت. گونه

 امید و شیدا دوست بودند؟! 

 

 شما... -

 

زنم. بعدم که ، من دوستش دارم و بهش زنگ یمما که نه-
 اون اتفاق افتاد خب... 

و... من میدوین که امید همیشه تو رو دوست داشته نه من
 اصال به چشمش نمیام. 
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 مکث کردم و افکار منقن مثل خوره به جونم افتاد. 

شاید هم اون کیس که آبروی من رو برده بود، ازدواج کردن 
واسته. اتفاقا باهوش بوده و خمن و مهرداد رو نیم

 کنه... دونسته که مهرداد من رو با اون رسوایی قبول نیمیم

مهرداد چی گفت؟! که امید مخالف شسخت ازدواج ما 
 بود؟! 

 

پس این کار، کار امید بود؟! اون این بال رو به شم آورده 
 بود؟! 

 کل اون روز مثل یه نوار ویدیویی جلوم پخش شد. 

از دایی به خونه رسیده بود. زودتر از دایی امید حبی زودتر 
 رگ گردن جلو داد و هوار کشید. 

 

 وقبی فهمید من با عاض بودم و وقبی عاض رو دید... 

 اون مشت و... 

نکنه اینکار رو کرده بود تا عروسیم به هم بخوره و مثال 
 درحقم لطف کنه و من رو به عقد خودش دربیاره... 
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که با وجود اون رسوایی عقدت  تا همیشه منت ش من بذاره  
 کردم. 

کل وجودم خیس عرق شد. دست خودم نبود ویل ذهنم  
کل حوادث رو کنار هم چید. یه مرد ناشناس و دوتا گردن  

ن جلوی آرمیتا کلفت که یم ن... ر تونسیی  و بگی 

ن و خب... با بچه  ش تهدیدش کین

ها از دست امید هم برمیومد. جلوی شیدا نشون ی اینهمه
 ویل حالم منقلب شدم و زانوهام رعشه گرفت. ندادم 

 

 امید... 

 امید... 

 امید... 

 دیدم. من باید امید رو یم

 

 گفبی امید کجاست؟! -

 

 یهو چت شد؟! رنگت پرید؟! -
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 امید تو... تو بیمارستانه! 

 

 آهاین گفتم و کنارش زدم. 

 با شرسیدن بهجت و فنجون دمنوش دستش پوزخند زدم. 

 

ی دخیی - ؟! کجا می  ن  ؟! الی 
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هوا تاریک شده بود و عاض هنوز برنگشته بود و کل روز 
ون نرفته بودم  . رو از اتاق بی 

های شیدا الی موهام نشست و تو یه عالم خلسه انگشت
ها گریه کرده بودم و حاال یکم آرومیی شده فرو رفتم. ساعت

 بودم. 

 

 دردو دل کردیم و از هر دری حرف زدیم. 

زیادی نخورده بودم ویل خود حضور ی ناهار و عرصونه
 شیدا کنارم یه قوت قلب بود. 

 

خواست از امید به کیس حرقن بزنم و این رو خودم دلم نیم
 فهمیدم. باید یم

 بردند. هیچکس حبی شیدا و عاض نباید بویی یم

 

؟! می- ن  گم این شیخ واقعیه یا الگ؟! پس چرا نمیاد؟! الی 

 

 نمیدونم. -
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زیاد حال و حوصله نداشتم. پوف  دونست حرقن نزد. یم
کشید و یه تکوین به خودش داد. انگار پاهاش از سنگیبن 

 ش من خسته شده بود. 

 

 بلند شدم که دستم رو گرفت. 

 

کنه از خواب خسته نیستم، میخوای اگه شت درد یمب-
م؟!   بهجت برات قرص شدرد بگی 

 

، کرخت شدم انقدر دراز کشیدم. شیدا میشه نه نمیخوام-
؟! شام یمش خوابیم! شیخ هم  خوریم و یمب پیشم بموین

 کاری باهات نداره... 

 اون که معلوم نیست کدوم گوریه اصال... 

 

 ی کوتایه کرد و چشمک زد. خنده
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 کنم؟! دت ولت یمفکر کردی بعد این همه م-

ن یم مونم اونم کیل با مامان حرف زدم گفتم امشب پیش الی 
 حالت رو پرسید. 

 

سم اگر عاض من رو طالق یمخییل دلم یم داد، خواست بیی
م یا نه؟! یم مادرش زن خویی بود ویل تونستم بهش پناه بیی

 من بود یا...  شون جایی برایدونستم که تو خونهاین رو نیم

 

ن من یه دخیی خییل بدمل یمفکر کنم همه خیا-  ! کین

 

 نه بابا... -

 کنیم. حداقل ما اینجوری فکر نیم

 

؟! پس چی فکر یم- ن  کنی 
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ی هست و ما یی کر یمف- ن یم. کنیم که حتما یه چی  خیی
تونم بگم ذهنشون به هم نریخته البته حق دارن ویل نیم

 شناسیم. های زیادیه تو رو یمخب ما سال

 

 هوف کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم. 

 

ن برم ببینم بهجت شام چی درست کرده، بابا یه عرصونه م-
 ... ساعت پنج عرص به ما دادن

. شیخ 
ی

شب زمستون طوالنیه االنم ده شبه مردم از گشنیک
 گراتون هم نیومد! همجنس

 

 م رو بهش تکیه دادم. پاهام رو تو شکمم جمع کردم و چونه

 پوف کشید. 
ی

 از روی تخت کنار رفت و با کالفیک

 

و این خونه هم آدم اصال امنیت نداره... باید مدام شال ت-
 نریزن شمون! واال بخدا... شت باشه یهو اون گردن کلفتا 
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کال ما برای این سبک زندگیا ساخته نشدیم. من ییک که 
تونم بیست و چهارساعته حجاب کنم اون چهارتا نخ مو نیم

 هم بریزه کچل میشم. 

 

 خییل سیع کردم بخندم و به زور لبام رو کش آوردم. 

شال رو روی موهاش انداخت. هیکل کشیده و درکل خویی 
 باالتنهداشت و یکم بر 

ی
ش بزرگ بود که فکر نکنم جستیک

 ی منقن بود! نکته

 

های درشبی داشت که لبخندهای زیبا و صورت پر و چشم
ا جلب توجه یم  کرد. اکیر

 

 برم و بیام دیگه... -

ی نیم ن  خوای؟! چی 

 

 نوچی کردم که به سمت در رفت. 

 بویس تو هوا برام فرستاد و من لبخند زدم. 
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گرفتم. از ظهر تاحاال هزاربار نیمدلتنگ مامان بودم و آروم 
های بابا خواستم بهش زنگ بزنم و آخرین حرفیم

 خواستم بالیی شش بیاد... کرد. نیمپشیمونم یم

با شیدا کل اون آلبوم رو زیر و رو کرده بودیم و تجدید 
 کرد. خاطرات گذشته روی قلبم سنگیبن یم

 

ه اشته بود  هنوز یه قدم هم برند ی در رو کشید ویلدستگی 
ن کشید و من از جا پریدم.   که شیدا هی 

 

 ببخشید ش شما؟! -

 

ترس به دلم افتاد که نکنه تو نبود عاض و هاتف، ییک از 
کردند و ها به قول شیدا قصد بدی پیدا یمهمون نگهبان

 .... 

 

از روی تخت کنار رفتم و نرسیده به شیدا، با شنیدن صدای 
 . عاض روح از تنم رفت
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  شیخ نجیبم! من عاض-

 

ِ تو صداش روانم رو به هم یم
ی

گذار گرفتیک ریخت. واقعا تاثی 
 بود! 

شیدا نیم نگایه به من انداخت و من فراموش کردم لباسام 
اصال مناسب روبرویی با عاض نبود. چند گام باقیمونده رو 
یط کردم و شیدا هاج و واج با لکنت اسم عاض رو تکرار  

 کرد. 

 

ون اومدم. از پشت هیکل شیدا ب  ی 

همینکه تصویر مقابلم رو دیدم زبونم به دهنم چسبید و 
 یارای حرف زدن رو از دست دادم. 

 

؟! - ن ین همون شیخیه که ازش حرف زدی؟! پس این االی 
 زن...؟! 
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های درشت آیی رنگ و پوسبی به سفیدی یه دخیی با چشم
های رژمایل شده که شخیش چشم هر مهتاب و لب

آورد، درست دست دور تسخی  خودش دریمای رو به بیننده
ن کاشته شده روی  بازوی عاض حلقه کرده بود و نگی 

 دندونش وقبی رو به من لبخند زد، خار دلم شد. 

 

 عاض و یک زن... 

ن یه لبخند صدای تحلیل رفته ی شیدا رو شنیدم که حی 
 مصلحبی به گوشم رسوند. 

 

 م! من دوست دخیی عاض-

 

ش؟!   دوست دخیی

... عاض و ی  ه دخیی

 

های قلبم تی  بدی کشید و تصویر بوسیده شدنم و حرف
 عاض مثل یه نوار ویدیویی جلوم زنده شد. 
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ی بهش  ن گفته بود به خاطر کمک کردن باید از من یه چی 
رسید و چون من مخالفت کرده بودم این زن رو آورده یم

 بود؟! درست مقابل نگاه من؟! 

 

اض و زنش بودم اما هیچ حقی نداشتم. ح بی حق اعیی
 ...

ی
 ناراحبی و دلشکستیک

انگار حق با بهجت بود. عاض یه مرد عرب بود که هیچ 
د. زین دست رد به سینه ن  ش نمی 
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 "عاض"

 

 

 

 

 

 لبم رو به فنجون قهوه زدم و بوی دلچسبش شمستم کرد. 

داغیش رو حس کردم و از طعمش نوشیدم. ساجدی هر دو 
ت مقابلم و با طمأنینه درس ی آستینش رو باز کرد دکمه

 نشست و پا روی پا انداخت. 

 

 ای در دهنم نگه داشتم و بلعیدم. مایع قهوه رو ثانیه

ن شدن سیبک گلوم، نفیس تازه کرد و با همون  با باال و پایی 
 به حرفخوش

ی
 اومد.  رویی و جدیت همیشیک

 

؟! -  چه خیی
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ن وسط گذاشتم و مثل خودش  فنجون نیم خورده رو روی می 
 روی پا انداختم.  پا 

شدم. هنوز اعصابم مخدوش بود و گایه دچار اختالل یم
هایی رو تجربه یممن بعد از سال

ن کردم که تا ها داشتم چی 
 به امروز حبی بهش فکر هم نکرده بودم. 

خواستم در گذشته باقی بمونم و حاال گذشته با تمام قوا نیم
 به من حمله کرده بود. 

 

ن اخبار خویی نداشتم. نه   الی 
ی

 شخصیم نه در زندگ
ی

در زندگ
 و نه در کار... 

 

 کنم بیمارم. گایه حس یم-

 

 ی ما بیماریم فقط کافیه یه جا پامون بلغزه... همه-

 

- ...  لغزیدم دکیی
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ابروی راستش کیم باال رفت و با چهارانگشت روی رونش 
به زد.   ضن

 

حدس بزنم، تو کار به مشکل خوردی و از جایی هم که  بذار -
 تو دیدین  حاال 

ی
یه دخیی کنار اسمت برده شده، هم زندگ

 شده هم توجهات بقیه... 

 دونن؟! اسامه و بقیه یم

 

ن به اسامه گفته  تا این اندازه رو خیی نداشتم ویل کیوان از الی 
 بود. 

ه که طعمه ن  ی خویی برای... یک خدمتکار ریزه می 

 پلک بستم. 

 

ی نیست که نتون- ن ارم این م از پسش بربیام، فقط من دچی 
 وسط اذیت میشم. هنوز گیجم... 
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 من
ی

ن و دستش یمیه نفر داره افسار زندگ ه. نمیدونم الی  گی 
 من شده یا این هم یه نقشه

ی
 ست. ناخواسته وارد زندگ

 

 مکث کرد و با اخم غلییطن پیش اومد. 

 

ن قصد دارن از تو باج ی-  اینبار با استفاده از الی 
ی

عبن مییک
ن؟! به مورد مشکوگ ب ... بگی   رخوردی؟! یعبن

 

ی قبل شی به نقن تکون دادم و روی زانو با یادآوری حادثه
 خم شدم. 

 سکوت کرد و من خودم ادامه دادم: 

 

 اوندفعه فرق داشت. -

خوره... از همون روزای اول فهمیدم قصه از کجا آب یم
 اینکه یه نفر بخواد برای من تله بذاره راحت بود. 

 تونستم کشفش کنم. 
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ن فنجون قهوه کیم از محتویاتش   نفیس تازه کرد و با برداشیی
 رو مزمزه کرد. 

 متفکرانه ش تکون داد. 

 

ن رو میگم. لبته که اگر نظر منا- ، الی  و بخوای... این دخیی
 اطالعه! اگر یه تله هم باشه خودش یی 

اون روز وقبی تو محرصن دیدمش، چندان حال خویسر 
ن سانداشت و واکنش خانواده  ش هم... هیچ چی 

ی
  نبود. ختیک

 

 میدونم. -

ن شیک ندارم ویل وقبی ته همه چی یم رسه به منم به خود الی 
 رو گرفت.  ی ناشناس که نمیشه ردشیه شماره

ی پیش بست من باید چه فکری کنم؟! دفعهرسه به بنیم
ه.   هم اون دخیی نتونست کاری از پیش بیی

 

 کوتاه خندید. 
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- ...  نتونست چون تو نخواسبی

 ه... یادت که نرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منه ی-
ی

ن االن تو زندگ ادآوری گذشته چی رو تغیی  میده؟! الی 
 خوام تو خطر بیفته. و منم نیم

 

- ! ن نظری نداشبی  ویل قبال چنی 
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ی حجم هوای درون کالبدم رو کالفه از جا بلند شدم و همه
ون فرستادم.   بی 

 

؟! -  دکیی دنبال چی هسبی

 

ن اون - ن توجهت رو مه دخیی هاینکه قبول کبن از بی  ، الی 
. جلب کرده و بهش یی   میل نیسبی

 

ن دندون گرفتم. دست به کمر  پوزخند زدم و لب پایینم رو بی 
ش پیش رفتم و به تابلوهای  ن و پشت به دکیی تا کنار می 

ی هاش نگاه کردم. به مدارک و کتابخونه و همهتقدیرنامه
ی که روبه ن  ود. روم به دیوار نصب شده بچی 

های طرف قهار بود که از نگاه کردن در چشم یه دکیی واقعا 
 کرد. مقابلش تا عمق ماجرا رو دریافت یم

 

 مثل حاال که من رو خوب کنکاش کرده بود. 
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ن هم بیشیی احساس -  طر داری! خبرای همی 

 

 خییل خب تو بردی... -

 کنیم همینطوره! فرض یم

 

 کنه، الزم نیست من بهتو سخت یمین کارتخب ا-
 ه تو موقعیتت چطوریه! یادآوری کنم ک

ش تو دم و دستگاه اسامه، ترین وظیفهکیس که مهم
ا از زیر نظر تو رد  ه، تک به تک دخیی جابجایی و قاچاق دخیی

 میشن... 

 

ن حرفش پریدم و به سمتش چرخیدم:   عصبی بی 

 

... میدونم و الزم نیست اینم- و هربار بهم  یدونم دکیی
ن  . مگه من خواستم االن الی  د کبن ن زنم باشه؟! اگه گوشر

 اینکارو کردم چون... 
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رفت ویل از جا بار اویل بود که دکیی صداش از حد باالتر یم
 بلند شد و با همون تن صدای باالرفته گفت: 

 

- ...
ی

 سیع نکن دروغ بیک

ن جذب شدی وگرنه لباس زیرش  تو از همون لحظه به الی 
 کردی! رو مخقن نیم

ن ر بهونه  و نه... کنه ویل من  و راضن ی عادل شاید بتونه الی 

 

 بهونه نبود. 

 واقعا نبود.... 

 

 پووووف! -

ن جذب شدم ویل اگه  ؟! باشه... حق باتوئه من به الی 
دکیی

عقدش کردم به خاطر تغیی  هورمونام نبود. درسته بهش 
حس پیدا کردم ویل من نخواستم االن اینجا وایساده باشم. 

 ...  چه باور کبن چه نکبن

 دل زد مجبور شدم اینکارو بکنم. من به خاطر گندی که عا
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؟! -  حاال پشیموین

 

ه  ی تلفنم اهمیت ندادم. پنجه الی موهام فرو بردم و به وییی

 

؟! تو که از همه چی خیی داری پس د- نبال چی هسبی دکیی
ی یا  این رگباری سوال پرسیدنت برای چیه؟! تو دکیی

 دادستان؟! 

 

 لبخند محوی به لب آورد. 

 

جا میای و هربار که برای زدنش تا این  امدنبال همون حرقن -
 .
ی

 نمییک

 

 داد. کالفه بودم و دمای باالی تنم داشت بهم هشدار یم

 

 کیوان... -
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ن رو دیده و به اسامه گفته! من مجبور شدم  اون شب الی 
بگم خدمتکاره تا شاید دست از شش برداره ویل اونقدر از 

ن گفته که حاال اسامه هم...   الی 

 

ن سخبی نیست. - به جای اینکه همچنان به اسم چی 
خدمتکار کنار خودت نگهش داری، بگو که باهاش تو 

خوای کیوان و اسامه به یه چشم دیگه ای... تو که نیمرابطه
! به کیس که اسمش تو شناسنامه ن  ی توئه نگاه کین

 

ن کوبیدم و دکیی تا کنارم پیش اومد.   مشتم رو روی می 

 

ست مثل گذشته ید نیبیشیی تحقیق کن. به هرحال بع-
ن اگه  تصمیم داشته باشن که تو رو با یه زن امتحان کین

. نیم ی بکبن ن بیاد باید فکر بهیی خوای بالیی ش الی 
ن اینکه خدمتکاره حساسیت رو کم کبن یم خواسبی با گفیی

ویل برای تویی که جز هاتف و امی  و بهجت کیس رو تو 
 ... ت راه نمیدی، وجود اون دخیی خونه
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ه رو از محافظ و آدم پر کنم فقط جلب توجه اینکه خون
ل هزارتا نگهبان و خدمتکار  ی به همراه داشت و کنیی بیشیی
سخت بود خصوصا وقبی خودم ایران نبودم و ممکن بود 

 اطالعاتم درز پیدا کنه. 

ن هیچ محافظ و خدمتکاری استخدام نیم کردم و برای همی 
 ... ن  حاال موقعیت الی 

 حق با دکیی بود. 

 

 .. باشه. -

تونم زیاد ایران بمونم. فعال کیوان قراره بهم زنگ من نیم
ا رو رد کنم. بزنه و اگه مشکیل پیش نیاد یم  تونم دخیی

 

 دسبی به کتفم زد و شی تکون داد. 

 

ز پسش برمیای مثل همیشه ویل بدون که این دردی از تو ا-
. دوا نیم ی کبن  کنه باید فکر بهیی

 از ریشه حلش کن! 
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ون آوردم و با دیدن تلفنم رو که  د بی  ن ه می  برای بار سوم وییی
 تم که ش تکون داد. ی کیوان ببخشیدی گفشماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس رو برقرار کردم و تلفن رو به گوشم زدم و درحایل که 
کرد، گایم از ساجدی فاصله  م یمالتهاب تنم داشت دیوونه

 گرفتم تا صدام رو کمیی بشنوه! 

 

 سالم... -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و میدی فکرم به خییل جاها کشیده میشه. بموقبی دیر جوا

 

 برنیم
ی

داشت و من تحمل این اخالق دست از لودگ
 مزخرفش رو نداشتم ویل مجبور بودم تحمل کنم. 

 شدم. به زودی از شر این الشخور خالص یم

 

 و نگراین تو رفتح-
ی

و بزن، من مدام وقت ندارم به دلتنیک
ی پیدا کردی یا با ن ؟! چی  ید خودم دست به  دل بدم. چه خیی

کار شم و اعالم کنم که تو از پس اینکار برنمیای؟! 
های قبیل به خاطر حماقت تو لو رفت. من آدم محموله

ها رو صحیح و خوام ییک که بتونه پرندهمورد اعتماد یم
 سالم تحویل بده. 

 

 هویم گفت و با لذت خندید. 

د!  ن  حالم رو به هم می 
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العات خویی پیدا  کنم، اطمن هیچوقت ناامیدت نیم-
کنه... یه مرد افغانه کردم. یه نفر لب مرز بهمون کمک یم

 ویل کارش رو خوب بلده! 

 جا کنیم. تونیم محموله رو جابهامشب یم

 

به سمت ساجدی ش چرخوندم. داشت در کمال 
د.  های کتابخونه رو خونرسدی ییک از کتاب ن  ورق می 

 

 گ هست؟! -

 خوام مشکیل پیش بیاد... نیم

 

، کیوانه... ن- ین ن  گران نباش، اوین که باهاش حرف می 

 

وین هم که دوبار قبیل گند باال آورد و به من و اعتبار و  ا-
کنم به کارمون لطمه زد کیوان بود. ویل باشه اعتماد یم

عنوان آخرین بار... پس طبق معمول صیی کنید من برسم، 
. قبل از دیدن بسته ن  ها حق ندارن حرکت کین
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 . به روی چشم-

 ریسر برات نگه دارم؟! خوای یه دونه رو سفایم

 

؟!   سفاریسر

ی به خاطر آورده باشه، خندید.  ن  بعد انگار چی 

 

 ارت بیاد... البته فکر نکنم فعال به ک-

نباید به نیمه شب برسه، مرز ناامنه باید قبل از نیمه شب 
 ارسال بشن. 

 

 ی اطالعات الزم رو بده به هاتف... رسونم. همهو یمخودم-

 رسم. ه موقع یمب

 

 مشتاقم ببینمت. -
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تلفن رو قطع کردم و ساجدی بدون اینکه به سمتم بچرخه 
 یا شش رو از روی کتاب بلند کنه، گفت: 

 

 امشبه؟! -

 

جوابش رو ندادم. سمت مبلمان پیش رفتم و کت و کیفم 
 رو به چنگ گرفتم. 

 

- ...  ممنون برای وقبی که گذاشبی

 

 عاض؟! -

 

ن راه ایستادم ویل  برنگشتم.  بی 

 

... کاری که یم-  کبن
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 سمتش چرخیدم و به 
ی

خسته از این بحث تکراری همیشیک
 ی تسلیم دست باال آورد. نشونه

 

... فقط نگرانم که یه وقت گی  ن-  یفبی

 قاچاق دخیی جرمش سنگینه مخصوصا اینجا... 

 

  بیفتم؟! فکر کردی برام مهمه اگه گی  -

ه کنم اعتماد دارم و بهمن به کاری که یم داقل تو این یه حیی
 ...  مورد به من هشدار ندی دکیی

 

ش تکون داد و حرقن نزد. من هم میل نداشتم تا درمورد  
 بزنم و اگر خیی داشت فقط به این خاطر 

کارم به دکیی حرقن
 بود که برای کار بهش احتیاج داشتم. 

ی بود که بهش اعتماد داشتم و یم تونست تو خییل تنها دکیی
اض نداشت؛ نه جاها بهم کمک   کنه ویل حق دخالت و اعیی

 شتم. ی امور رو در دست دای همهتا وقبی من، خودم اداره
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برای رسیدن به این جایگاه خییل کارها کرده بودم تا اعتماد 
 اسامه رو جلب کنم و حاال خوشحال بودم. 

 

- ... ن  درمورد الی 

شبی داره، 
ُ
اون دخیی توان برگردوندن حیس که تو وجودت ک

 بیشیی فکر کن. بهش 

 

های درهم و خشیم که در کل وجودم پوزخند زدم و با اخم
 . داد، درست مقابلش ایستادمرخ نشون یم

 

ی که خواسته یا ناخواسته توان ا- ینکه تصمیم دارم با دخیی
 منقلب کردنم رو داره چیکار کنم رو بسیی به خودم... 

 ست ویل... قرار باشه ازش برایزیادی کوچیک و شکننده
ن شدن هورمونام استفاده کنم بلدم چجوری  باال و پایی 

 ... م دکیی ُ
 نفسش رو ِبیی
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 گفتم و صیی نکردم تا تاثی  کالمم رو از نگاهش بخونم. 

 حرفم برای ساجدی یه جور تهدید بود ویل برای خودم... 

ی که با حرکت  ... همون دخیی ن وع دلچسب با الی  یه شر
ی درونم تونست شی  خفتههاش، نفسش و تنش یمانگشت

 رو بیدار کنه! 

 

ن راه شماره ی هاتف رو گرفتم و اطالعات رو ازش گرفتم. بی 
با چندنفر هماهنگ کردم و وقبی خیالم از تهران راحت شد، 

 راه خروج از شهر رو درپیش گرفتم. 
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 و اون ویالی خارج از شهر، 
ی

تا رسیدن به محل همیشیک
 ذهن مغشوشم رو با یه آهنگ فرانس

ی
وی از نامالیمات زندگ

رسیدم باید از خودم پراکنده کردم چون وقبی به اونجا یم
 گرفتم. ها فاصله یمفرسنگ

 

 ... ن ن بود، به قول الی   کار من همی 

ها به یه دیو تبدیل من یه مرد طلسم شده بودم که شب
 کردم. شدم و شاید روزها توان شکوب کردنش رو پیدا یمیم

 

ن و من ماشینم رو کنار بقیهدر اتوماتیک باز شد  ها ی ماشی 
 پارک کردم و با تعلل پیاده شدم. 

هاش رو بستم و باد شد الی کتم پیچید و من ییک از دکمه
 روی تنم مرتبش کردم. 

های کم توان کویت باعث هوای داغ تابستون و زمستون
 ه باشم. شد به این شما عادت نداشتیم
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و رفته ف و در تارییک فر های عمارت مخو امی  که باالی پله
کشید، دیدم. یه دستکش سیاه و چرم دستش بود  سیگار یم

د.  ن  که زیر نور سیگارش برق می 

ون کشیدم و امی  اسلحه ن بی  م رو از زیر صندیل ماشی 
 خودش رو به من رسوند. 

ن مورد اعتمادم جلوی در ورودی کشیک  دونفر از محافظی 
ت این ویالی لعنبی تونستم بوی تعفن و کثافدادند و یمیم

ها فاصله تشخیص بدم.   رو از کیلومیی

 

با نفس نفس زدن از شدت شما مقابلم ایستاد و سیگارش 
 رو زیر کفشش له کرد. 

 

یف بیارید، هاتف پیش  قربا- ن؟! دست نگه داشتیم تا ترسر
 کیوانه! 

 

 ش تکون دادم و دسبی به تٍن شد اسلحه کشیدم. 

ر دهنم غلیظ بود و دیدم کنار ایستاد و من پیش رفتم. بخا
 کرد. رو تو تارییک کم یم
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ن ِگیل، کفشام رو به کثافت کشیده بود و اهمیبی  زمی 
ها ایستادم و امی  با یک گام فاصله نداشت. باالی پله

 متوقف شد. 

 

 مشکیل هست؟! -

 

 بزاق دهنم رو فرو دادم و دسبی به ته ریشم کشیدم. 

 

طبق برنامه ست؟! میدوین اگه همه چی همه چی آماده-
 کاری کنه! ابخوام کیوان خر پیش نره چی میشه؟! نیم

کای عریی اومدن؟! 
 شر

 

 پوزخند امی  رو دیدم و واکنیسر نشون ندادم. 

 

کای عریی -
اینبار کار ریسکش باالست، مرزها ناامنه و شر

ترسیدن، فقط یه نفر رو به عنوان ناظر ارسال کردن که 
 نگران نباشید همه چی چندان با روال کار آشنایی نداره ویل
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همونطور که شما دستور دادین انجام شده و بچه ها 
 . ن  هرکدوم ش پستشون قرار گرفیی

 

 دستم مشت شد و ابرو باال انداختم. 

 

ست، به کار من الیه! ویل نیومدن "اسد جمال" بهانهع-
ا به دستشون یم  رسه. اعتماد دارن و میدونن به زودی دخیی

  شده! بریم داخل... امشب خییل

 

حرقن نزد و با تعظیم هردو نگهبان قدم به داخل ساختمون  
 گذاشتم. 

 ...  حداقل محیط داخیل گرم بود و چه بهیی

امی  با دست به انتهای سالن اشاره کرد. بیشیی به یه سالن 
همایش شباهت داشت. یه ساختمون به شدت بزرگ و پر 

 د. رسیقل جن هم بهش نیمعهای مخقن که از اتاق و مکان
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ی زیر اینجا محل خویی برای پنهان کاری بود و مطمئنا همه
 شد به راحبی تشخیص داد. و بمش رو نیم

 هر در و دیوارش مخوف بود. 

 

ن و طبق دستور شما کیوان د- ه تا دخیی اول تو اتاق هسیی
هم هیچ حرکبی انجام نداده، حساسیت کار رو میدونه که 

 کنه! دست از پا خطا نیم

 

ه رو به کمر شلوارم فرو کردم و پشت به در حرف اسلحیی 
 اتاق بزرگ ایستادم. 

امی  دستش رو در جیبش فرو برد و یه دستکش چرم که 
ون کشید و جلوم نگه داشت.   مختص کار بود بی 

انگشتام رو الی گرمای دستکش فرو کردم و با تکون ش 
 امی  رو به داخل هدایت کردم. 

 

نیه هر ده تا دخیی خودم پشت شش وارد شدم و همون ثا
ی دیدم.   رو درست وسط اتاق بیست و چهارمیی
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 راش خورده... های کشیده و تنیمه برهنه و با اندام

ین  ها... ها بود. زیباترینمثل همیشه انتخاب کیوان، بهیی

ی رو قبول نیم کرد و برای به خاطر چندرغاز پول، هر دخیی
ن هم اسامه از کارش راضن بود.   همی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرد. یشه زیباترین ها رو تور یمهم
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ی که به من تعلق  ن کیوان خییل زود من رو دید و از پشت می 
زده از ورود ناگهانیم، داشت بلند شد و با حرکایی شتاب

لبخندی ترسیده زد و صداش باال رفت تا ترسش رو کتمان  
 کنه. 

 

 شیخ...؟! -

 خوش اومدی! 

 

از قبل  هر ده دخیی حبی توان ش چرخوندن نداشتند چون
 تفهیم شده بودند. 

ن عقب کشیدند و هاتف  با تکون ش کیوان، دوتا از محافظی 
 رو دیدم که روی یک مبل چرم نشسته بود. 

د.  ن  نور فضا تقریبا قرمز رنگ بود و چشمم رو می 

 

ها ایستادم و  گایم به جلو برداشتم و با کیم فاصله از دخیی
 جواب سالم زیرلبی هاتف رو با تکون ش دادم. 
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ارها بهت هشدار دادم، هیچ محافظ و نگهباین حق نداره ب-
 پا تو این قلمرو بذاره... 

ون. بگو سگ  های ولگردت برن بی 

 

هن سفید پوشیده بود که  یه کت تک مشیک و یه پی 
 از گذاشته بود. بهاش رو تا جناغ سینه دکمه

 تکوین به خودش داد و اینبار با یه خشم واضح نگام کرد. 

 

 اتف و امی  رو به اتاق میاری پس... وقبی تو ه-

 

ن کیوان لعنبی  صدام یی  اراده باال رفت و بدون درنظر گرفیی
 رداشته بود داد زدم: روزها حسایی دور بکه این

 

نم کیوان... آاینجا من حرف اول و - ن  خر رو می 

 ... ی نه بیشیی ِ
 انگار یادت رفته تو فقط یه ِتسیی
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ابروهاش به جنگ ش کرد چون این حرفم حسایی برآشفته
 ی لبش پر کشید. هم افتاد و اون لبخند مضحک گوشه

ای به چهارمحافظش داد و همه اتاق با اعصایی خراب اشاره
 رو ترک کردند. 

 

ها ایستاده یم لرزیدند البته جز چند نفر که به احتمال دخیی
ی برای از دست دادن نداشتند.  ن  زیاد چی 

 

م رو از نظر گذروندم یه پرونده ب ن ود از مشخصات می 
ظاهری و قد و وزن و سن و سال و وضعیت تاهل هر صد 

 ...  دخیی

ی سالمت همه رو داشتم. عاری از هرگونه بیماری، برگه
 باکره و غی  باکره... 

 

 همه چک شده بودند. 
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ه که دربارهش- ی موقعیت من یخ نجیب؟! فکر کنم بهیی
 بیشیی حرف بزنیم. 

 

 موقعیت کیوان؟! 

 کنار هاتف رد شدم. پوزخند زدم و از  

هیچکس اینجا حق حرف زدن نداشت جز من و البته  
د و من  ن د، داشت زر زیادی می  ن  که حاال حرف نمی 

کیواین
 خوب بلد بودم حقش رو کف دستش بذارم. 

ش راحت بشم. خواست هرچه زودتخییل دلم یم  ر از شر

 بدون اخم کردن گفتم: 

 

 خییل خب... بعدا! -

ه به کارت بریس!   حاال بهیی

 

هاتف دور شد و با زدن یه دکمه که زیر ییک از تابلوهای 
گرون قیمت تعبیه شده بود، یک محفظه رو باز کرد و 
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ن مقابلم گذاشت. وظیفهجعبه ون آورد و روی می  ی ای بی 
 دونست. امی  بود و خودش بهیی یم

 

وع کن کیوان... -  شر

وع شد.   نمایش دلچسبت از االن شر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی لبش رو پاک کرد و نگشت شست گوشهنیشخند زد و با ا
وب و سیگار برگش رو روی عسیل کنار دیوار  من بطری مرسر

اییط عیش و نوش یم  کرد حاال که... دیدم. تحت هر شر
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ها رو از نظر گذروندم و کیوان  چهره ی تک به تک دخیی
ون آورد.   کتش رو بی 

ن دخیی ایستاد که با یک لباس زیر ست بنفش  مقابل اولی 
ن بود و مسافبی که با من ه بود. چشمایستاد هاش پایی 

داد رنگ چشاش رو حدس بزنم اما داشت، اجازه نیم
 داشت. موهای بلند و مواج و قهوه

ی
 ای رنیک

 

دست کیوان که به بازوی دخیی برخورد کرد فکم منقبض 
 شد اما یی حالت فقط نگاش کردم. 

رو به لحن کیوان تغیی  کرد و با خماری اون دخیی الغراندام 
 سمت خودش کشید. 

 

؟! -  اهل کجایی

 

 دخیی با دلهره به حرف اومد. 
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 ام... ارمبن -

 

کیوان هویم گفت و دربرابر نگاه من، زبونش رو روی گردن 
خوش تراش دخیی کشید و با روی هم افتادن پلک اون دخیی 

ن لب هاش متواری شد رو گرفتم و پچ و آه غلییطن که از بی 
 زدم: 

 

 بعدی... -

 

ه تسیی دخیی بود و باید هر صد دخیی رو با مهارت کیوان ی
 ش رو... کرد و زیر و بم وجودیدستاش تست یم

ی که نیمهمه ن شد از نگاه کردن دریافت کرد رو از ی اون چی 
ها به دست یم  آورد. اون دخیی

 

 شد. هرگز... هرگز سی  نیم

 

 شیخ... -
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کبن دارم نمیدونم چه مشکیل با من داری، هروقت حس یم
! و از کار منع یمبرم منت یملذ  کبن

 

ی به حرف  ن کوبیدم و اینبار با تحکم بیشیی مشتم رو روی می 
 اومدم. 

 

. انگار دوست داری هربار یادآوری  ا- ن ونا واسه لذت تو نیسیی
کنم که اینجا نقشت چیه... وقت نداریم که واسه هر صدتا  

، کارت  گفتم بعدی...   و درست انجام بده! کمربند باز کبن

 

کیوان با نیم نگایه به من نیشخند زد و بند لباس زیر اون 
 دخیی رو کشید و روی پوست تنش فرود اومد. 

 

 عالیه... -

 ارزه! خوراک خوبیه! مطمئنم باالی چندمیلیارد دالر یم

 

، میدوین با- ! خوبه... امی   ید چیکار کبن
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هاتف کنارم ایستاد و امی  ییک از دستبندهای سیاه رو از 
 داشت و روی مچ دست اون دخیی بست! جعبه بر 

 

؟! -  قربان؟! شما خویی

 

 ای بود. جواب هاتف رو ندادم چون به نظرم سوال احمقانه

ن دخیی رو با فشار دستاش سمت خودش کشید و من  دومی 
ها رو دریافت کردم. حس ترس بقیه  ی دخیی

ی داشت چون این دخیی زیادی چموش  اینبار فرصت بیشیی
 رسید. به نظر یم

 

دادم نقباض عضالتش رو از این فاصله هم تشخیص یما
ویل جرات مخالفت نداشت. با یه نیم نگاه من امی  متوجه 

 شد. 

 

 بعدی کیوان... -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

اینبار کیوان روبروی دخیی سوم ایستاد اما قبل از اینکه 
ه، یه گام عقب رفت و من اخم کردم.   دستش رو بگی 

 

... تاوان دار اینجا فرار کردن و شپی-  ه دخیی کوچولو... جی

، یه دخیی بچه ی بیست و چندساله به نظر میاد باکره بایسر
آل باید خییل با موهای گندیم و پوست سفید و سایز ایده

 تر باشه. رام

 

دخیی رو کشید و جلو اومد. آخش از فشار دست کیوان به 
ن بلند شدم.   هوا بلند شد و من از پشت می 

و صدای ضعیفش رو  با یک گام فاصله از کیوان ایستادم
 شنیدم. 

 

 لطفا ولم کن. -
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ویل کیوان رحم نداشت. دندون نیشش رو روی شاهرگش  
ش به هوا بلند شد و من گذاشت و با گازی که گرفت، ناله

 وارد عمل شدم. 

 

- ...  یه دخیی

 

کیوان دست از کار نکشید اما با شنیدن صدای من تو 
ی دهزده چشم باز کرد و از پشت پر ی کم وحشتفاصله

 ضخیم اشک بهم زل زد. 

 

 میدوین اگر راه نیای چی میشه؟! -

... این حجم  تو قراره خوراک شِب مردهای کاباره بایسر
سفت کردن، حتما برات درد و شکنجه به همراه داره... راه 

 بیا! 

 

 به گریه افتاد ویل اینبار عقب نکشید. 
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ن کشید و من به کیوان حریص تر بند لباسش رو پایی 
 ل زدم. هاش ز چشم

 سیاه بود مثل روزگارش... 

 

 این دخیی عالیه شیخ... -

ین هاست. اونقدر که دوست دارم خودم فکر کنم جزو بهیی
 بردارم! 

 

 و مضحک و خمار خندید. 

 

- ... ن امی   دستبند سیی
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گفتم و عقب کشیدم و کیوان رو با هر زحمبی که بود از 
خودش  دخیی جدا کردم. بدش نمیومد همینجا از خجالت

 دادم. دربیاد و من اجازه نیم

 

ن طریق همه ها رو رصد کرد. به همی   ی دخیی

 ... ن  دستبندهای قرمز و سیاه و سیی

 

رسید، کنار  کیوان که حسایی داغ کرده بود و کالفه به نظر یم
 کشید و با پوقن کالفه مقابلم ایستاد. 

ن گذاشت و با همون چشم های هردو دستش رو روی می 
 ت ملتهب خم شد. شخ شده و پوس

 

 این دستبندها... -
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است. -  مقصد دخیی

ن یم  کنم هرگ کجا بره... من تعیی 

 

له رییس، حرف حرِف شماست ویل دوست دارم بدونم ب-
یمعبن اون رنگ ن  ها چیه! آمی 

 

ن بلند شدم.   نیشخند زدم و از پشت می 

 

 طبق آمار من یه دخیی کمه... -

 و چک کردیم. باید صدتا باشن ویل االن نود و نه تا ر 

 

شده یکراست به دونستم از این خرابکیوان کالفه بود و یم
 برد و احتماال تا صبح... تخت پناه یم

 

گاه بود چون کیوان تا وقبی من بودم اینجا یه شکنجه
ی هر غلیط دوست داشت بکنه. نیم  تونست با هردخیی
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 اون چموشه... -

 رام نمیشه! 

 

 ای گفتم: زندهابرو باال دادم و با لحن تند و گ

 

ی هست که نتوین به راه موش؟! نیمچ- دونستم دخیی
ن که باید بیاری. اون سلطان و بقیه اینجا چه غلیط یم کین

 شِب ارسال متوجه بشیم که یه دخیی رام نمیشه. 

 

ها حالم رو  حالم ناخوش بود و دیدن کیوان کنار اون دخیی
د.  ن  به هم می 

ا سماجت بومد و من م تا حلقم باال میمدام محتویات معده
 ی حجم حال بدم رو فرو بدم. خواستم همهیم

 

 و وسط کثافت دست 
ی

عادت کرده بودم به این سبک زندگ
 و پا زدن اما حاال... 
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دونستم چه حیس با وجود اون دخیی تو زندگیم... نیم
ن نباید وارد زندگیم یمداشتم فقط یم  شد. دونستم الی 

 نباید اما حاال بود. 

 

 ها از دست تو برمیاد. یه شی چموش رام کردن-

توین اما تالش خوای تو بهش شبزن هرچند میدونم نیمیم
 خودت رو بکن. 

 

 اینجا از تو الشخورتر نیست. -

 

محابا خندید و درحایل که داشت از گرمای محیط بلند و یی 
وب رفت و جامش رو هالک یم شد، به سمت بطری مرسر
 پر کرد. 

 زیرلبی گفت.  الجرعه ش کشید و لعنبی 

 

ن جهنمه! -  کار کردن با تو عی 
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دونستم ویل خودم رو به نشنیدن زدم. چون منظورش رو یم
 گفت. اینجوری یم ی کثافت کاری نداشت،اجازه

ها رفته بود ویل هاتف هنوز کنارم بود.   امی  با دخیی

 

 و ببینم. کیه؟! از کجا اومده؟! بریم اون دخیی ر -

 

 پوف کشید. جام رو روی عسیل گذاشت و 

 

 یی کس و کاره... -

ستونیه ویل فاریس  معلوم نیست اصل نژادش از کدوم قیی
 زبونه... 

 

 هویم گفتم و کنارش ایستادم. 

های  تونستم رگکل پوست ش و گردنش شخ شده بود و یم
 کلفت گردنش رو بشمارم. 

 

 کجاست؟! -
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 ها... تو اتاق-

 دست سلطان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رو تفهیم یمسلطان، همون زین بود که د  کرد. خیی

 یه زن پنجاه ساله با موی قرمز و پوست کک مک دار... 

 یم
ی

ن ساختمون زندگ کرد و یه جورایی مثل اسمش تو همی 
 سلطان، سلطان حرمرسای کیوان بود. 
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قبی تو و کیوان از پس رام کردنش برنیومدین یعبن یه و -
 ست. اعجوبه

 

- !  اومدیم و تو تونسبی

 

ون زد  ها رفتم. م و به سمت پلهاز اتاق بی 

هاتف همراهیم کرد ویل کیوان نه... چون احتماال حالش 
 ناخوش بود. 

 

ن رفتم و صدای عربدهپله ی سلطان رو شنیدم. یه ها رو پایی 
داالن بزرگ بود پر از اتاق که تا سقف به تخت خواب مجهز 

 شده بود. 

ها....   جایگاه دخیی

 

زین هرزه ا یمهنوز نفهمیدی تو چه کثافبی دست و پ-
کنم. فکر کردی چرا به من کوچولو؟! ویل من حالیت یم
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میگن سلطان؟! من خوب بلدم آدمت کنم. حاال یا با زبون 
 خوش یا... 

 

ی سلطان رو دیدم  روبروی اتاق ایستادم و دست باالرفته
 ای نداشت. که تا فرود اومدن تو صورت اون دخیی فاصله

 

 سلطان؟! -

 

 دست سلطان مکث کرد. 

خودش برگشت و از پشت نور شدید پروژکتوری که در 
تابید، ی چسبیده به سقف اتاق به داخل یمپشت پنجره

 صورتش رو دیدم. 

 

شد خط اخم یه عینک گرد و کلفت روی چشماش بود و یم
 و لبخنِد روی صورتش رو دید. 

ن آورد و هاتف با اخم و ترسر به حرف اومد.   دستش رو پایی 
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ا نباید کتک بخورن؟! چندبار باید بگیم -  دخیی

 

زدم و کمیی با من سلطان ترسیده بود چون معموال ش نیم
 شد. رو یمروبه

 یستاد. ای کوتایه کرد و رو به من خنده

 کنار کشید و ییک از ملحفه
ی

ها رو روی دخیی با همون برهنیک
ی لبش گذاشت و تنش کشید و سلطان یه نخ سیگار گوشه

 روشن کرد. 

 

 و نتونستم این خونرسدی رو تاب بیارم.  عصبی داخل شدم

 

ی رو  جوا- ب بده، مگه هاتف بهتون نگفته که هیچ دخیی
؟!   کتک نزین

 

دخیی به گریه افتاد و من در تاریک و روشن اتاق چند گام به 
چپ و راست برداشتم. کل این طبقه بوی چرک و کثافت 

 داد. یم
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 سالم شیخ... -

م ویل وقبی رام باور کنید من قصد ندارم کتکشون بزن
ن و لبایس که باید نیمنمیشن... وقبی دوش نیم  پوشن... گی 

نن که ییک رغبت کنه وقبی حبی اون پشم ن های تنشون رو نمی 
 نگاشون کنه من چیکار کنم؟! 

 

نگاهم رو از اون دخیی گرفتم و به سلطان دادم. هاتف به 
 جای من به حرف اومد. 

 

.   بلند  بازم حق نداری دست روی هیچکس-  کبن

 

 اینا چموشن... -

ن حیوونن، کثافتا از خونه فرار یم ن زیر پل آدم نیسیی کین
ن و صبح هم خوابن و هرشب تو بغل ییک صبح یمیم کین

! ندازن بعد حاال منم منم یمنعششون رو یه جا یم ن  کین
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ها رو آقای من؟! خوشتیپ...؟! شما زبون این عجوزه
 فهیم که قربونت... نیم

 مون رو بکنیم. بذارین ما هم کار 

 

های اون دخیی روی پشت به سلطان ایستادم و گریه
 اعصابم چنگ انداخت. 

 

 د آخه قربونت... -

ن الی دست و پای مردای غریبه  یم، می  ما اینجا آسون بگی 
 ...  و غریی

. بعدا اذیت میشن! رحم نیم ن  کین
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ی چموش پنجه کشید و به سلطان یهو دخیی مثل یه گربه
لش کرد وگرنه احتماال اون  حمله کرد و  ن راه هاتف کنیی بی 

ون کشیدن چشمناخن ن توان بی  های سلطان های نوک تی 
 رو داشت. 

 

تر زده عقب کشید و اون دخیی تهاجیمسلطان وحشت
ن جیغ  خودش رو تکون داد تا از دست هاتف فرار کنه. بی 

 زدن به حرف اومد. 

 

... چی از جون ما یمزنیکه- قراره ما رو  خوای؟! تو ی عوضن
؟! من نیم خوام تون. من نیمخوام... لعنت به همهبفرویسر

فروخته شم و زیر دست و پای یه مشت نامرد عوضن که 
 . ن دن، نابود بشم. ولم کنی   بویی از انسانیت نیی

 

ل کردنش داشت و هاتف با همه ی توانش سیع در کنیی
 موهای بلند و وحشیش کل وجودش رو احاطه کرده بود. 
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 ن غرولند کنان مقابلم ایستاد. سلطا

 

 ریزن اینجا... یه مشت وحیسر یم-

انگار اینجا ما باید اسب وحیسر رام کنیم، این زنیکه رو باید 
 یه جور دیگه ادب کنم. رضااااا؟! 

 

ی پاکسازی این خرابه شناختم. رضا وظیفهاون مرد رو یم
 رو داشت. 

ی بهش انداختم و اجازه نداد ن م تا سلطان با ورود رضا نگاه تی 
 ای بزنه. حرف اضافه

 

ن یما- کنم گ چیکار کنه. سلطان نکنه تو فکر  ینجا من تعیی 
؟! وظیفهکردی اینجا کاره ی تو فقط نگهداری این ای هسبی

 ...  زناست نه بیشیی
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سلطان عصبی سمتم اومد تا از حق و حقوقی که نداشت، 
 دفاع کنه. 

 

گرفت االن من اتف جلوش رو نیمهما اینجا کشکیم؟! اگه -
 ی من. هارو نیارین تو خونهچشم و چال نداشتم. این وحیسر 

 

 اخم غلییطن به ابرو آوردم و اون دخیی باالخره زانو زد. 

ی حرکت اشتبایه هاتف دو دستش رو گرفته بود و اجازه
 داد. بهش نیم

 احتماال این مدت زیادی بهش سخت گذشته بود. 

 

 ! برم؟ سلطان من چیکار کنم بمونم یا -

 

حرف رضا تموم نشده بود که مقابلش ایستادم و مشتم رو 
تا کنار صورتش باال آوردم و یه گام عقب رفت. به جای  

 کوبیدن مشتم تو صورت کری  هش داد زدم: 
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ی یا سلطان؟! از من دستور یم-  گی 

 

وحشت زده نگاهش رو روی من و سلطان چرخ داد و با 
ن انداخت.   دلهره ش پایی 

 

 .. البته که شما. -

 

 کوتاه نیومدم و بلندتر داد زدم. 

 

ون... دیگه نبینم یی اجازهپ- ی من تو خوابگاه س گمشو بی 
ا پیدات بشه. سلطان به حد کاقن سگ ولگرد داره که  دخیی
همجنس خود ناجنسش باشن. تو کثافت وسط یه مشت 

؟! فکر کردی افتادی تو دخیی نیمه لخت چه غلیط یم کبن
؟!   قویط راین
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هن و کتش رو با یه دستم گرفتم و باال کشیدم. ی پی  یقه
تکون سخبی خورد و با عصبانیت رو به رضا و درحایل که 

 روی صحبتم با سلطان بود گفتم: 

 

ا باید دست نخورده برسن به مقصد پس تو ا- ین دخیی
 آشغال رو دیگه این اطراف نبینم. 

 

 به لکنت افتاد. 

 

 میاد آقا... دا از پسشون ب برنق قربان؟! سلطان ج جدی-

 ما مجبوریم که... 

 

 کمرش رو به دیوار کوبیدم که از درد رنگش کبود شد. 

 

ه ییک دیگه رو جای سلطان پیدا کنم که بتونه پ- س شاید بهیی
ل کنه.  ا رو کنیی  دخیی
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سلطان که تا االن سکوت کرده بود جلو اومد و با لکنت به 
ن گریه ون ا های از ته دلحرف اومد و من صداش رو از بی 

 دخیی شنیدم. 

 

 آقا... -

 . تونم هنوزم کار کنمداره مزخرف میگه! من یم

 

ون کردم و با سکندری  رضا رو با یه اخم غلیظ از اتاق بی 
خودش رو نگه داشت. در آهبن رو محکم به هم کوبیدم و 
ن اتاق ایستادم.  ، بی  ن با چند گام به چپ و راست برداشیی

ن بلندش کرد و لبه  نشوند. ی تخت هاتف از زمی 

 

ها رو؟! همه سودای کبن یا این حرویمو باور یمرف منح-
 قدرت دارن... 

 

 دروغ میگه... -
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ا با تجاوز جون داد. آدمای  ن دوروز پیش ییک از دخیی همی 
ن که مرد. آقا تورو  ن سلطان اونقدر بهش سخت گرفیی همی 

و رسه. منها یمخدا کمک کن. معلومه زورت به این آشغال
 نجات بده! 

 

ا صد تا بود. ویل   تعداد دخیی

 ...  این یعبن

و داشت؟! احتماال اگه این دخیی کیوان قصد پیچوندن من
 گفت... راستش رو یم

 

ن تو رو اگه من نیاورده بودمت  د - خفه شو ذلیل مرده، همی 
 زدی! اینجا االن داشبی خیابون رو لیس یم

 

 با جیغ جوابش رو داد. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ف داره - خواین ری که یمه کابلیس زدن خیابون صد شر
. یم ن ن به شیخخواین منبکنی  های عرب؟! و بفروشی 

 خوام... نیم

 

رو به هاتف عالمبی دادم و متوجه شد. خوب بلد بودم 
 حساب کیوان رو کف دستش بذارم. 

 

 های این دخیی کجاست؟! لباس-

 

 دخیی بیبن باال کشید و سلطان ملتمس به حرف اومد. 

 

؟! خوای چیکار کآقا یم-  بن

 

 برم. ین دخیی رو یما-

 

ن د-  خیی رو چجوری جور کنیم؟! ما نصف شبی صدمی 
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هاتف با تکون دست اون دخیی در ییک از کمدهای انتهای 
ون آورد.   اتاق رو باز کرد و یه چندتا تکه لباس بی 

 خونم به جوش اومده بود. 

 

خوام یه نفر رو جایگزینت کنم، نظرت چیه تو ن که یمم-
ن د  خیی رد کنم بری... رو به عنوان صدمی 

 !  خوب بیسر تا واق واق کبن
ی

 بلکه یه سگ خونیک
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هه بلندباالیی نثارش کردم و رو به ترس واضح نگاهش و 
ها شباهت داشت به سمت در پوسبی که حاال به میت

 خروچی رفتم. 

 

ن نشست. حالت تهوع گرفتم  پای راستم رو گرفت و رو زمی 
ی یه ین زن مثل الشهو با نفرت خودم رو کنار کشیدم. ا

 داد. الشخور بود و بوی کثافت یم

 

... دستت-  و به من نزن عوضن

 گذرم؟! فکر کردی من از کارت یم

 

ه خوردم... آقا من باید یه جوری اینا رو رام کنم. نمیشه  گ-
 که... 

 غلط کردم، من قول میدم رعایت کنم. 

 

 هاتف؟-
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ی که حبی هاتف کنارم ایستاد و منتظر نگام کرد. اون دخیی 
ن پای سلطان اسمش رو نیم دونستم بزاق دهنش رو پایی 

 تف کرد و اینبار حبی جرات نکرد تا بهش نگاه چپ بندازه. 

 

عنتت کنه... ایشاال یه روز ببینم که خودت رو خدا ل-
 . ن  فروخیی

 

 هاتف نگایه با تاسف به من انداخت و خییل کوتاه پرسید: 

 

 دستور چیه؟! -

 

ن من.. - ش تو ماشی   . بیی

 

 چشم! -
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ون رفت و من موندم و سلطاین که حاال اونقدر وحشت  بی 
داشت که چند گام دور شد و با تکیه به تخِت سه طبقه 

 ایستاد. 

 

؟! داشبی یم-  گفبی

 

 و آقا؟! چی -

 

م رو از دور  کرد باهاش شوچن داشتم؟! اسلحهخیال یم
ون آوردم که نفسش به شماره افتاد.   کمرم بی 

 

 یا با یه گ-
ی

 لوله برای همیشه ساکتت کنم؟! مییک

 

 و ب بگم آقا... چی -

ه داره د دروغ...   این دخیی
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ی تکمیل ی اسلحه رو دقیقا سمت شش گرفتم و اجازهلوله
 حرفش رو ندادم. 

 

 زر مفت نزن... -

 من توانایی راست و دروغ تشخیص دادن رو خوب یم
دوین

 نایل یا... دارم. یم

 

و برد و جلو ریختش فر هاش رو تو لباس کلفت و بدپنجه
 اومد. 

 

قصی  من نبود باور کنید من خییل تالش کردم مراقب ت-
ا باشم.   دخیی

 حواسم بود شما ایران هسبی و حساسیت کار هم باال... 

ه ش و گوشش یم د. جنبید با نگهباناین دخیی ن ها ل*س می 
 مقرصش من نیستم. 

 

 پوزخند زدم و خشم کل وجودم رو به لرزه انداخت. 
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 بود؟! کار کدوم نگهبانته؟! گ -

 

ونش کردم. اینجا نیست. -  بی 

 

 کیه؟! -

 

تونه مخفیش کنه و اونوقت سلطان بود که دونست نیمیم
ر یم  کرد. ضن

ی رو مخقن کنه!  ن  هیچکس حق نداشت چی 

 

 یه مرد افغاین بود. -

 من چمیدونستم. 

 

 ای خودت دنبال مکان باش. میذارمت کنار... بر -
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ون زدم و ر  ضا که پشت در ایستاده بود با ترس از در بی 
 عقب کشید. 

 

 آقا...؟! -

 

ش زل زدم. سلطان های ترسیدهایستادم و با مکث تو چشم
ون اومد و به چهارچوب در تکیه داد. یه دستش رو به  بی 
در زد و عرق و اشیک که تو صورتش ریخته بود کنار زد و 

 نگاهش به رضا هزاران هزار حرف داشت. 

 

 ص کن. سلطان رو مرخ-

 

دهن باز کرد تا مداخله کنه و به نظر من دلسوزی کردن تو 
 این شغل، فقط یه معنا داشت. 

 اگه رضا سیع داشت پشت سلطان دربیاد پس... 
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سخت نبود تا بفهمم اوین که اینکار رو درحق اون دخیی کرده 
ن مردک کثافبی بود که سیع داشت از حق سلطان  بود همی 

 دفاع کنه. 

 ود! ی اون دخیی کجابجنازه دونستمباید یم

 

ی خیابون برای حسن نیت  قبی سلطان رو انداخبی گوشهو -
ا رو  کارت، بهت ارتقا درجه میدم اینبار تو کامیون دخیی

... هدایت یم  کبن

این محموله برای من خییل مهمه و اگه بتوین باموفقیت از 
 ... ون بیای اونوقته که جای خودت رو باز میکبن  این کار بی 
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 گفتم و صیی نکردم. 

ها رو باال رفتم و کیوان رو دیدم. همچنان کالفه بود و پله
حاال اونقدر الکل نوشیده بود که به سخبی روی پا بند 

ی کناریش فاصله گرفت و شد. تا من رو دید از مجسمهیم
ن دوتا از محافظینش ایستاد.   مابی 

 اون دخیی رو از ساختمون بی  
ی

ون هاتف داشت با آهستیک
برد که کیوان مقابلم ایستاد و با همون نگاه معنادار به یم

 دخیی اشاره کرد. 

 

 صیی کن هاتف! -

 

هاتف مکث کرد و با کسب اجازه از من ایستاد و من لرزی  
که به تن دخیی افتاد، حس کردم. زیرچشیم موقعیت من و  
کیوان را سنجید و انگار رایه نداشت جز پناه بردن به 

 هاتف... 

 

؟! تون-  سبی اون چموش رو راضن کبن
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ها که از پسش برمیومدی ویل این یه مورد فرق بقیه شب
 داشت. 

 

جوابش رو ندادم که با چند گام فاصله از من رو به هاتف و 
اون دخیی ایستاد. یک مرد درشت هیکل و خشن بود. تقریبا  
کل خالفکارهای این شهر از این مرد هراس داشتند و ییک از 

 ها بود. ترین رحمیی 

 

 جون...  ُبرد واقیع رو تو کردی دخیی -

معلومه تونسبی دل شیخ نجیب رو بلرزوین که داره از گله 
ا رو جدات یم ین دخیی کنه. مگه نه؟! شیخ هربار ییک از بهیی

 کنه! چموش و رام نشدین اما زیبا و مبهوت کننده... تور یم

 

م زدم و نفس گرفتم. داشت بیش از اسلحه رو به شقیقه
گفت. بهش نزدیک شدم و با همون حرص و حد چرند یم

کشید، به هاتف عالمت دادم خشیم که تو وجودم زبونه یم
 و رفت. کیوان ریز و شمستانه خندید و سمتم چرخید. 
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 سلطان رو پر کنه!  ییک رو پیدا کن که جای-

 

 بلندتر خندید: 

 

 کشتیش؟! -

 

شده...  ی  ست. سلطان واسه اینکار پندهبدم نمیومد ویل ز -
 بگرد یه نفر دیگه رو پیدا کن. 

 

های شخ شده از شدت تعادیل و چشمهویم گفت و با یی 
 مسبی و شهوت تا مقابلم اومد. دست روی کتفم گذاشت. 

 

ه چیشد؟! بار تکمیله یا... حل شده فرضش کن-  ، دخیی

 

ه خریدارت بگو شیخ نجیب از این دخیی خوشش اومده، ب-
 پولش رو میدم. 
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 رونه... یکم گ-

 طرف دالر داده! 

 

 دست کثیفش رو پس زدم. 

 

! . حاال گمشو خونهدوبرابر میدم-  ت. رو پا بند نیسبی

 

 هردو ابروش رو باال انداخت و متعجب و هیجاین لب زد: 

 

؟! خیایل نیست. ز - نجی  پاره کردی؟! دو تا دوتا حال میکبن
 ...  تو همیشه ولخرج بودی تو خرید دخیی

ا رو برای چی یمهرچند نمیدونم اون   خوای ویل... دخیی

 

ن راه جوابش رو دادم.   بی 

 

م کن. به تو ربیط نداره... با-  ر رسید خیی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 شبت با کام عاض! -

 

ون زدم و هاتف رو کنار ماشینم دیدم.   از در ساختمون بی 
لرزیدم ویل نباید  کل وجودم داغ کرده بود و از خشم یم

ل خودم رو از دست یم  دادم. کنیی

 

د شد هم توان فروکش کردن خشم و حرارت باالی حبی با
تنم رو نداشت. اسلحه رو به هاتف دادم و خودم بدون فکر 

 روی صندیل عقب نشستم. 

 تازه اون دخیی رو دیدم که کنارم نشسته بود. 

 

بزاق دهنم رو قورت دادم و پنجه الی موهام فرو بردم. 
 هاتف پشت فرمون نشست و استارت زد. 
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 خونه آقا؟! برم -

 

 آره... -

 

ن که به راه افتاد، کیوان رو دیدم که با کمک محافظش  ماشی 
د و جواب برای بدرقه ن م اومده بود. فردا صبح اسامه زنگ می 

شد و من اصال خواست. محموله خییل زود ارسال یمیم
 نگران نبودم. 

 

ی؟! م من-  و ک کجا مییی
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به حرف اومده تقریبا از اون ویال دور شده بودیم که دخیی 
بود. پلک باز کردم و اول به هاتف زل زدم که در سکوت 

 یم
ی

 کرد. رانندگ

احتماال هاتف هم به این مسی  تکراری و به برگشت با یه 
 کرد. زن فکر یم

 

 ست. من اسمم... زهره-

 

دونستم جوابش رو ندادم چون اونقدر عصبی بودم که نیم
 دادم. باید چه واکنیسر نشون یم

 

... خییل ج- ، خییل خوشتیپ و البته خوشبویی  ذایی

... نمیدونم شاید...  . یعبن  به شما نمیاد از اونا بایسر

 شما همون شیجن هسبی که قرار بود ما رو بخره؟! 

 

ِ نگاهش که به واسطه د، سمتش چرخیدم و آیی ن ن برق می  ی لین
 از نظر گذروندم. 
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ز نگاه کردنت یعبن یکم و گفتم. این طر ط نظرممن... فق-
روی کردم. ب ببخشید منظوری نداشتم. با من چیکار یادهز 
؟! یم  کبن

 

 تونستم ریسک کنم. من به همه شک داشتم ویل نیم

 

 دوست داری چیکارت کنم؟! -

 

ی پنج لب پایینش رو زیر دندون کشید و جلو اومد. به اندازه
سانبی میی فاصله از من به پشبی چرم صندیل تکیه داد. 

های جدا شده از بقیه پیش معموال این اتفاق بر  ای دخیی
ن به تختم...   میومد. سودای نزدیک شدن به من و راه یافیی

های خودم رو داشتم تا برام عجیب نبود ویل من هم راه
 های اطرافم رو بشناسم. آدم
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ن پاش بود که کل محوطه  یه شلوار جی 
ی

ی رونش رو با پارگ
 به معرض دید قرار داده بود. 

د و از حق و  این دخیی همون شی   ن  نبود که عربده می 
ژیاین

 کرد یا شاید هم... حقوقش دفاع یم

 

خوام. ن خییل وقته یادم رفته به این فکر کنم که چی یمم-
؟! با من چیکار یم  کبن

 

گیم به خودش شد و پاکت سیگار و فندکم  هاتف متوجه خی 
 رو از الی صندیل به عقب داد و من روشن کردم. 

 

ن پک رو که زد  م باز زهره به حرف اومد. اولی 

 

س دارم. قراره چی به شم اهش یمخو - کنم... من خییل اسیی
 بیاد؟! 
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ن  اون یارو گنده بک خییل وحشیه، اگه افسارش رو ول کین
ا رو تنهایی لت و پار کنه... یه بدش نمیاد همه

ی دخیی
 جهنمه... 

اص اصال نمیدونم چرا دارم اینارو به تویی میگم که معلومه 
... رییس ا  ونایی

ا رو نجات بدی؟! من یه دوسبی  میشه خواهش کنم دخیی
 خوام که... دارم که االن اونجاست... نیم

 

- . ه فقط به فکر خودت بایسر  بهیی

 بقیه به تو ارتبایط ندارن. 
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ن پک رو زدم که جلوتر اومد و اینبار دست الغر و   دومی 
ذاشت و یک قطره اشک روی  گش رو روی رونم  کشیده

 ه گرفت. ش لغزید. صداش به شدت رعشنهگو 

 

 ویل من نگران دوستامم... -

اینکه فقط من نجات پیدا کنم، مهم نیست اونجا صدتا 
کنم دخیی هست. صدتا خانواده نگران موندن. خواهش یم

 شیخ... 

 

نگاه غضبناکم رو که دید، ترسیده عقب کشید و لبش رو 
 جوید. 

ن به  ن چسبید. التهابش رو حس کردم و خییل غمگی   در ماشی 

 

کردین. من از سود و باید قبل از گرفتار شدن فکرش رو یم-
م بیاد و منفعتم نیم ا سود خویی گی 

گذرم. بابت اون دخیی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ِ هیچکس برام مهم نیست ویل تو اگر دوست داری، 
نگراین
. یم  توین با دوستات بموین

 

د من منظوری نداشتم، هرچی نباشه یه عمره وسط ببخشی-
 کردم. میشه من ها هرزه

ی
و امشب یه جا نگه داری...؟! زندگ

اگه... هدفت کمک کردنه ممنون میشم. فردا خودم یه جا 
م. رو پیدا یم  کنم و می 

 

ون فرستادم و ش تکون دادم.  سیگار رو از الی شیشه بی 
 کرد. شم به شدت درد یم

 

- ...  امشب در اماین

 

 کوتاه خندید و با خوشحایل پچ زد: 

 

کردم شماهم ییک از همون عوضیایی ، فکر یمممنونم-
. هسبی که با لباس بره... مثل یه گرگ حمله یم ن  کین
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هیچ جوایی بهش ندادم و سیع کردم اعصابم رو با کشیدن 
 یه نخ سیگار آروم کنم. 

ی امشب، هرچند محال بود و تصورم از خراب شدن برنامه
 کرد. حسایی عصبیم یم

 رفت. باید... ش یمباید همه چی طبق قرارمون پی

 

ن از حرکت نیم دونم این مسی  چطوری یط شد که ماشی 
ایستاد و من تازه به خودم اومدم. زهره انگار خوابش برده 

های بود چون شش رو به شیشه تکیه داده بود و نفس
 داد که خواب بود. مالیم و ریتمیکش نشون یم

 

 ی جلو دادم. پوف کشیدم و نگاهم رو به آینه

 

 ش برده؟! خواب-

 

 فکر کنم. -
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 من کمک کنم آقا؟! -

 

ار  ن شی به نقن تکون دادم و پیاده شدم. از این روند لعنبی بی 
 بودم. 

پیاده شدم و بااحتیاط در سمتش رو باز کردم و قبل از اینکه 
ن بشه، با دست  تعادلش رو از دست بده و پخش زمی 

 مهارش کردم و تکون نخورد. 

 

کرد ر آدم خوایی رو بیدار یمبیدار بود وگرنه این حرکت ه
 ویل به روی خودم نیاوردم. 

هایی بزنم ویل اطمینان نداشتم. تونستم یه حدسحاال یم
ای نرسیده بودم تمام طول راه فکر کرده بودم و به نتیجه

ن یک حرکت کوچیک، داشت سنسورهای  ویل حاال و باهمی 
ی افتاد که امشب این دخیی مثل همهمغزم به کار یم

 آوردم ، نبود. هایی که هربار به عمارت یمدخیی 
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از روی صندیل بلندش کردم و هاتف کنارم ایستاد. زهره 
تکوین به خودش داد و با ملچ و ملوچ خودش رو تو آغوشم 
جا کرد و من با اکراه به خودم چسباندمش. هاتف تا 

 ساختمون همراهیم کرد و خییل کوتاه گفت: 

 

 من بیدارم! -

 

 ذار هاتف. خیی نو یی من-

 

 بله آقا. -

 

ها پیش های خانه خاموش بود و من تا کنار پلهنییم از چراغ
رفتم. فکر به باال بردن این دخیی تا آخرین پله، نفسم را تنگ  

 کرد و گفتم: 

 

ه گه دوست داری تو ییک از اتاقا - های باال بخوایی بهیی
 خودت بیای وگرنه... 
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ن به هاش کشید و اهمون لحظه دسبی پای چشم ز پایی 
 به لب آورد و انگار که 

ی
چشمام زل زد. لبخند کمرنیک

 رفته گفت: دونست با صدایی گموقعیت خودش رو نیم

 

 م من کجام؟! -

 

مطمئنا یه دخیی پاک و مقدس بعد از نجات پیدا کردن از 
 کرد. فروخته شدن، اینقدر ریلکس برخورد نیم

 

؟! ی شیخ نجیب، نیمخونه- ن  خوای بیای پایی 
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ی

د. خجالت ساختیک ن  اش حالم رو به هم می 

 

 وای ببخشید! -

 

ن گذاشتم و خودم فاصله   هویم گفتم و پاهاش رو روی زمی 
 گرفتم. 

 

 پس بقیه راه رو خودت بیا... -

 

 چشم اتاقت باالست؟! -

 

 اتاقم؟! 
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 ِ
ی

 با من و اثبات مردونیک
ی

هدف این دخیی چی بود؟! همخوابیک
 یی تونستم حدس بزنم که من...؟! یم

ربط به کیوان این دخیی
نبود چون بارها اینکار رو کرده بود که حاال بااطمینان به من 

 چسباند و طعنه مینداخت. انگ یم

 

ی ماهرانه یک دخیی رو وارد از آخرین باری که با یک نقشه
 گذشت ویل... زندگیم کرد خییل یم

 دونستم. هدفش از ارسال این دخیی نیم

 

هوش و ذکاوت باالتری انتخاب های با کاش کیوان آدم
م. کرد تا من هم از این باز یم  ی لذت بیی

 

ها رو یط کردم ویل قبل از رسیدن هیچ جوایی ندادم و پله
به آخرین پله، بازوم رو گرفت و همون لحظه با یه شخص 

ن خارج شد. رو شدم که از اتاق اجدید روبه  لی 
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ابل ین من قاش از دیدن ناگهابهت و تعجب و ناباوری
مشاهده بود. دهنش نیمه باز ماند و سالم دست و پا 

 اش رو شنیدم. شکسته

 

 زهره محکم بازوم رو چسبید و خودش رو به من چسبوند. 

 

 ب ببخشید شما؟! -

 

ن روبهاخم کردم و تصور اینکه تا چند لحظه رو ی بعد با الی 
ریخت. اینکه اون دخیی من رو شدم اعصابم رو به هم یمیم

 نداخت؟! سم چنگ یمدید به کدوم حدیگه یمبا یه زن 

 

تفاوت باشم ویل محال بود. با نهایت تالشم سیع کردم یی 
 شد.  های شیدا گشادتر خودم رو معرقن کردم که چشم

 

 من عاض شیخ نجیبم. -
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ن رو که در چهارچوب در اتاق دیدم دستم مشت شد.   الی 

 . هاش دو دو زد به ثانیه نرسیده رنگش کبود شد و چشم
زبونش بند رفت و با حرقن که شیدا زد، گره ابروهام کورتر 

 شد. 

 

؟! ای- ن ن همون شیخیه که ازش حرف زدی؟! پس این الی 
 زن... 

 

ن حرقن بزنیم، زهره جواب شیدا  اینبار قبل از اینکه من یا الی 
 داد. رو با یی 

ی
 مالحظیک

 

 من دوست دخیی عاصیم. -

 

ن حرقن زده بود، پ ن شوکه از اینکه زهره چنی  اهام به زمی 
ی اتفاقات این چند وقت رو ای همهچسبید و برای ثانیه
ن و اون مهموین و مرور کردم. روبه رویی کیوان و الی 

 ز باخیی کردِن اسامه... اهای زیاد و بعد حساسیت
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من مجبور شده بودم برای اینکه کیوان فکر نامربویط به 
م معرقن کنم بااینکه یه ن رو پارتین خدمتکار  شش بزنه الی 

دونستم چی تااین اندازه کیوان رو نسبت به من و بود. نیم
ن نقشه ن کنجکاو کرده بود که چنی   ؟! ی کثیقن بکشهالی 

 

ن  هدفش از فرستادن این دخیی این بود؟! که جلوی الی 
م معرقن کنه و...   خودش رو دوست دخیی

 قلبم به کوبش افتاد و شم تی  بدی کشید. 

 

ن و اون م فرو رفت و من چشم از اهای زهره تو بازو ناخن لی 
 قواره برنداشتم. لباس گشاد و یی 
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زهره جاسوس کیوان بود و احتماال حاال بعد از گذشت 
چندین ماه از آخرین حماقتش برای ورود اون دخیی به 

خواست با فرستادن زهره از زیر و بم زندگیم با زندگیم، یم
ن شدربیاره و من نیم  ستم گاف بدم. خواوجود الی 

 

ن نیم دونستم چی تو وجودش دیده بود که به اسامه از الی 
د؟!  ن  حرف می 

 

لب باز کردم تا حرف بزنم و این دخیی رو که انگار از جونش 
گذاشت و مزخرف سی  شده بود و پا تو دهن شی  یم

ی شیدا زدهگفت ساکت کنم ویل صدای شوکه و بهتیم
که از من و زهره چشم رو شنیدم که با ناباوری بدون این
ن رو مخاطب قرار داد.   برداره، الی 
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؟! این آقا ه- ن ؟! مون شیخ نجیبیه که یمالی   گفبی

 

دهنم نیمه باز موند ویل کنجکاو شدم که از من چی به شیدا  
خواستم با موندن کنار زهره، این گفته بود ویل حاال نیم

ن و دوستش حساس کنم.   دخیی رو نسبت به الی 

 

ن هیچ ح  رقن نزد یا شاید توان حرف زدن نداشت. الی 

ن لباس  ن چندساعت قبل بوسیده بودمش و حاال باهمی  همی 
ی آویزون میل و موهای تقریبا شلخته و لب و لوچه

 بوسیدنش رو داشتم. 

ن محال بود با وجود این دخیی کنارم، به من  داشتم ویل الی 
 اعتماد کنه. 

 

ن رو خواست تا واکنش مطلوب ادونستم زهره یمیم لی 
 ببینه... 

ن رو متوجه بشه و اون رو جار خواست رابطهیم ی من و الی 
خواستم. حداقل بهیی بود این رابطه تا بزنه ویل من نیم

ن اندازه گنگ باقی بمونه.   همی 
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 ی زهره گذاشتم و گفتم: های یخ زدهدست روی پنجه

 

 دیروقته بیا بریم. -

 

 گذشت. نیمزهره رو کشیدم ویل انگار این زن از هدفش 

 

های جالبی کبن عاض جان؟! چه همخونهعرقن نیمم-
داری... یه دخیی با یه لباس گشاد که انگار از مادربزرگش 
ه هم که مثل مایه فقط دهنش رو  قرض گرفته و اون دخیی

 باز و بسته میکنه! 

 

 ه هم زد. بی مضحکش حالم رو و خندید و این خنده

ین معرکه رو تموم کنم بیشیی اضار کردم تا هرچه زودتر ا
های ویل شیدا به خودش اومد. معلوم بود که اون چشم

تونست به یه دخیی آروم و ساکت تعلق داشته وحیسر نیم
 باشه چون مثل شی  زخم خورده به حرف اومد. 
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؟! -  اونوقت شما خییل خویی

ک شدی!  ؟! شبیه دلقک سی   یه نگاه به خودت انداخبی

 

  داد چوندهنم طعم زهرمار یم
ی

گ های شفاف و با اون تی 
، باعث یمرگه ن دم شد از خودم بهای شِخ تو صورت الی 
 بیاد. 

... بعد از یه  بعد از رد کردن چهارتا کامیون حامل دخیی
قاچاق و یه کار سودآور برای اسامه با همکاری کیوان"از  

 های ایران" چه توقیع داشتم؟! ترینکثافت

 

 گام جلو رفت.   زهره برآشفته دستم رو پس زد و یه

 

 گفبی سلیطه خانم؟! تو خدمتکاری یا مفتش و دربون چی -
اینجا؟! با این رخت و لباس بهت نمیاد آدم حسایی بایسر  

 !  که با من درمیفبی
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ن بازوش رو گرفت و اسمش رو با  شیدا جلو اومد ویل الی 
 هشدار به زبون آورد ویل شیدا عصبی گفت: 

 

؟! خوای شنوی چی میگه؟! یممگه نیم- واییس و نگاه کبن
 تو مگه ز... 

 

ش رو تموم کنه توان از کف دادم و داد قبل از اینکه جمله
 زدم: 
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؟! دوستت رو ساکت کن. - ن  الی 

 

ن  وزمندانه از اینکه ش الی  ن هاج و واج نگام کرد و زهره پی  الی 
 داد زده بودم، دست به سینه شد و پوزخند زد. 

م بود فاجعهکردم که اگه جوری وانمود یم ن دوست دخیی  الی 
ی دلچسب بود شد یه طعمهشد و اگر خالفش ثابت یمیم

 تا اون کیوان به عنوان یه تسیی تنش رو تست کنه و... 

وع به نبض زدن کرد.  تم شر  رگ غی 

 

کوبید ویل درظاهر قلبم پرشتاب خودش رو به در و دیوار یم
 خونرسد بودم. شیدا ترسیده عقب کشید. 

 

 شیدا...  راست میگه-

تو این خونه خدمتکارها حق دخالت ندارن. من اینجا فقط 
ه  ونمون کنه، بهیی یه خدمتکارم. قبل از اینکه شیخ نجیب بی 

 بریم تو اتاق. 
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دست شیدا رو گرفت ویل شیدا همچنان با خشم و نفرت 
 کرد. به من نگاه یم

دونستم شیدا از ازدواج ما باخیی بود و این لفظ خدمتکار یم
 شده بود تا ابروهاش تا ش حد ممکن باال بره.  باعث

 

ن تو مگه... -  خدمتکار؟! الی 

 

ی تمسخر هردو دخیی شکست زهره با همون ته مایه
 ی مقابلم رو مخاطب قرار داد. خورده

 

 نه چون من و عشقم کار داریم. آفرین برید تو لو -

 

تر کنه و احتماال خیی گفت تا من رو از این دیوونهبه عمد یم
داشت من تو اوج عصبانیت تا چه انداره خطرناک ن
 شدم. یم

شکست و من خوب خیی نداشت که حاال با دمش گردو یم
 بلد بودم تا این الشخور رو ساکت کنم. 
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ن رو تو این  بازوش رو کشیدم. من دیگه تحمل نداشتم تا الی 
حال ببینم. همون حال شکست خورده و غمگیبن که ازش 

 دیده بودم. 

 

دیدم. یه شدیم تو نگاهش امید یمبی از هم جدا یمامروز وق
 امید ویل حاال... 

 

خواستم بگم اون دخیی کبن عاض؟! صیی کن یمیکار یمچ-
ه و لباس  ن بیاد و لباس کثیفام رو بگی  ن الی  خدمتکاره... همی 

 جدید برام بیاره! 

 

ل خودم رو اونقدر عصبی بودم که نیم دونستم توان کنیی
 داشتم یا نه... 

در اتاقم رو باز کردم و زهره رو به داخل پرت کردم. 
ن رو جلوی شیدا ببینم. نیم ن الی  خواستم برگردم و شکسیی

من حس لرزش صداش رو متوجه شده بودم که به سخبی 
 خودش رو خدمتکار معرقن کرد. 
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 ...  چیکار کرده بودم؟! با آوردن این دخیی

عا اشت و واقدکردم اینبار فرق فقط یک درصد حس یم
 کردم. زهره آدم بود ویل اشتباه یم

 

ه- ؟! اینجا چه خیی ن  ... شیخ نجیب مگه... الی 

 

ن گریه نکرد و من غم آشکار تو صداش رو شنیدم که   الی 
 گفت: 

 

ه بدوین من و این آقا هیجی بینمون توض- یح میدم ویل بهیی
 نیست. 

 

؟!   آروم گفته بود ویل من شنیدم. نبود؟! هیجی

 من چه توقیع داشتم؟! 
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کردم. گشتم و حبی دربرابر زهره ازش دفاع نیمبا یه زن بریم
شد. نه تا وقبی که کیوان به شدت شد؟! نیمویل مگه یم

م رو به اسامه من رو زیر نظر داشت و آمار لحظه به لحظه
داد. حاال وسط جهنم بود و این بازی رو به هر طریقی یم

رم بود. پیش یم  بردم به ضن

 

 به موهام وارد اتاق شدم و 
ی

در رو به هم کوبیدم. کالفه چنیک
زدم و چند گام به چپ و راست برداشتم و صدای پر از ناز 

 ی زهره رو شنیدم. و عشوه

 

- ...  چقدر عصبی هسبی

خوای کمک کنم کتت رو اگه دمای بدنت باالست یم
بت خنک بیاره؟! دربیاری؟! یا یم ن برات شر  خوای بگم الی 
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ویل حرارت تنم باالتر رفت و با خشم جوابش رو ندادم 
 نگاش کردم. 

ی نفرت نگاهم هم باعث نشد سکوت کنه چون گوشه
لبش رو گاز گرفت و مثل یه زن خراب تا کنار کلید برق پیش 

 تش چراغ رو روشن کرد. های ریز و درشرفت و با عشوه

ی دیدمش...   با وضوح بیشیی

 

واقعا بود و من  ی کیوان حساب شده تر اینبار نقشه
بالتکلیف مونده بودم که کار درست چی بود؟! من 

ن رسیم کنم و جار بزنم ویل نیم خواستم ارتباطم رو با الی 
 نگفتنش... 
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ن رو دو دسبی تقدیم  نیم دونستم کدوم بدتر بود؟! اینکه الی 
کیوان کنم یا با نگه داشتنش کنار خودم جونش رو تو خطر 

 بندازم؟! یه دخیی ایراین و من...؟! 

 ه خدایا.... آ

 چرا زودتر متوجه نشده بودم؟! 

 

شالش رو از شش برداشت و موهای آزادش رو روی 
 دوشش ریخت. 

 

 منم گرممه... -

ویل خدمتکار به این کوچییک مثل یه موش تو دست و پات 
میم  که تو تهران پیچه، خییل شر

ی
آوره که عمارت به این بزرگ
 خدمتکارایی داشته باشه

ن  ... رودست نداره، چنی 

 

ون زده بود. کل رگ  های تنم بی 
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حرقن نزدم ویل یک گام به جلو برداشتم و انگار اینبار اخم 
غلیظ و فک منقبضم ترس به دلش انداخت چون لبخند 

 لرزوین زد و نگاه دزدید. 

 

ه... - ن  چی 

م؟!   من... یکم گرممه... حموم داری دوش بگی 

 

 حموم و دوش شبانگایه تو اتاق من؟! 

ن   تنید. ر هم یمدهای اعصابم رو رشتهیادآوری الی 

روی عکس حس حضور این زن هرزه تو این اتاق و روبه
مم بود.   مادرم باعث شر

 

چرا اینجا؟! چرا زهره رو به این اتاق دعوت کرده بودم؟! 
ن چه حایل داشت؟!   الی 

 

ون... -  برو بی 
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. حموم و تخت توین شب رو تو اتاق روبهیم رویی ش کبن
 کنم. فردا ردت یم هم داره... صبح

 

 ابرو باال داد. 

 

- ...  یعبن

؟! خوای منواقعا یم  و رد کبن

 

ون آوردم و روی تخت انداختم.  پوف کشیدم و کتم رو بی 
 م به صورتم کشیده شد. نگاهش از عضالت سینه

 

 عاض... -

ون کبن نه؟! واقعا که قصد نداری من  و بی 

 

ون...   کنم. دوبار تکرار نیم من معموال یه حرف رو -  گمشو بی 
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 ابرو باال داد و پیش اومد: 

 

ی هسبی که هنوز ت- و چجور شیخ عرب و قاچاقجی دخیی
ای سلطان شایعه شده که ای؟! یمباکره ن دخیی دونسبی بی 

 تو توانایی برقراری رابطه نداری؟! 

 کردم ویل حاال... باور نیم

 

 پوزخند زدم. 

ف  ی کثیچندان هم بازیگر خویی نبود که داشت نقشه
داد ویل من با انتخاب هر کدوم از این کیوان رو لو یم
 باختم. تصمیمات یم

 

 ا؟! به هیچکس میل نداری یا فقط زن-

 

اینبار تحمل نکردم و دست دراز کردم و گردنش رو گرفتم. 
شوکه آخ کشید و اون آوایی که از گلوش خارج شد، نشون 

د. رو یم هام شدیدا اون گردنداد که پنجه  فرسر
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رو گرفت تا از قدرت دستم کم کنه اما من تنش رو دستم 
 جلو کشیدم. 

 

 ه حرف رو دوبار تکرار کنم. گفتم خوشم نمیاد ی-

 

 ه سخبی پچ زد: بنفیس کبود شد اما صورتش از یی 

 

؟هبه خاطر اون دخیی - ن  ! ست؟! همون خدمتکارت الی 

 

های سیاهش  خشن کمرش رو به دیوار کوبیدم و رو به لب
 گفتم: 

 

 ها... پسندم تا هرزهن با خدمتکارا رو بیشیی یمخوابید-
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 م باال اومد. رفت و از شکمم تا سینهدستاش داشت هرز یم

 

 پس باهاش رابطه داری؟! -

ا آرزو دارن مال تو بشن... از وقبی تو اون جهنم همه ی دخیی
ا آماده بودن تا رونمایی 

شنیدیم تو برگشبی ایران کل دخیی
 ت با من یار بود. بیسر و انگار بخ

اون شب مهموین منم بودم عاض شیخ نجیب و وقبی تو 
 رو کنار اون دخیی دیدم... 

ن  کیوان راست میگه؟! باهاش رابطه داری یا اونم یکیه عی 
 ما و قراره بفروشیش؟! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن دستش رو پس زدم. داشت تحریکم یم کرد و حرفاش عی 
 رفت. نیش یه عقرب تو مغزم فرو یم

 

 تونم برسم به خونه و تختت... م یمبه سلطان گفت-

؟! یم اف یمخوای منحاال چی ؟! اعیی کبن با اون و پس بزین
ی بعدی برای معامله و دخیی رابطه داری یا... اونم گزینه

 سود باالست؟! 

 

سیع کردم این دخیی رو به خاطر بیارم. نمیدونم ویل حس 
کردم اون شب زیر اون حجم آرایش تو مهموین دیده یم
های اطراف کیوان بود؟! بو   دم. این لعنبی ییک از دخیی

ای بود و بااینکه ی حساب شدهشم تی  بدی کشید. نقشه
دونستم اما رایه جز عمیل کردن خواست و میل کیوان یم

ن به چشم یه نداشتم. من اجازه نیم دادم تا کیوان به الی 
 طعمه نگاه کنه. 

 

ن یم-  ... خوای عمیل بهت نشون بدم؟! پس خوب ببی 
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ازش فاصله گرفتم و یط یک تصمیم ناگهاین از اتاق خارج 
 شدم. 

ی رو نیم ن ن چی  خواستم ویل انگار مغزم از کار افتاده بود. چنی 
 زهره صدام کرد. 

 

 عاض کجا؟! -

 

ویل من راهرو رو یط کردم و با تبن داغ و شی رو به انفجار 
ن ایستادم. در نیمه باز بود و یم تم تونسپشت در اتاق الی 

صداشون رو تا حدودی واضح بشنوم. همون لحظه صدای 
شیدا رو شنیدم که داشت با خشم و حرص و نفرت، 

ن خایل یمعقده  کرد: هاش رو ش الی 

 

و خدمتکار عاض معرقن واقعا مغز خر خوردی که خودت-
؟! مگه عقد نکردی و اسمش  کردی؟! تو مگه زنش نیسبی

 طرف ت نیست؟! اصال مگه نگفبی تو شناسنامه
گراست و تو با یه لباس خواب حریر جلوش عشوه همجنس
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ه کیه که هرچی از دهنش  ریخبی نگات هم نکرده... این دخیی
 در رفت بارمون کرد؟! 

 

 آخ خدایا... 

ن گفته بود؟! همجنس ن الی  ی الی  ن گرا؟! من؟! تصورات فانیی
ن موضوع آخرین جرقه بود برای بیچاره م کرد و انگار همی 
 آتش خشمم... ور شدن شعله

 صدای زهره رو از دور شنیدم. 

 

 عاض؟! صیی کن... -

 

ن رو دیدم. روی تخت تو  ویل من وارد اتاق شدم و الی 
خودش جمع شده بود و شیدا دقیقا وسط اتاق به چپ و 

ا یمراست گام بریم  گفت. داشت و فحش و ناشن

ن محزون گفت:   هنوز متوجه من نشده بود و الی 

 

 دروغ گفتم... -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ردی شیخ نجیب عاشق چشم و ابروی کیس میشه  فکر ک
که آبروش رو برده؟! من یه زری زدم دیدی که تختش خایل 

 مونه. نیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیدا با توپ پر دستش رو تو هوا تکون داد. 

 

؟! - مگه من پس االن چته؟! زانوی غم بغل کردی واسه چی
برمت خونه و جمع کن. یممردم؟! پاشو وسایلت

ی این عوضن از این نیست که تو خونه خودمون... بهیی 
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بموین و با اینکه شوهرته با ییک دیگه الس بزنه و تو  
ی؟!   اینجوری عزا بگی 

 

ن ش بلند کرد تا جواب شیدا رو بده ویل با دیدن من  الی 
ن کشید و دست رو قلبش گذاشت.   وسط اتاق هی 

ن  رسما یک میی تو جا پرید و شیدا با ترس به مسی  نگاه الی 
 زد و با دیدن من روح از تنش رفت. زل 

 

 کرد. عصبی بودم ویل مغزم کار یم

صدای زهره رو از پشت شم شنیدم که طلبکار به حرف 
 اومد: 

 

 عاض؟! -

 

ن از روی تخت بلند شد و شیدا ترسش رو کنار گذاشت.  الی 
 دل و جرات داشت که دربرابرم کوتاه نمیومد. 
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ن و اومدی اینچرا شت- جا...؟! دوست دخیی و انداخبی پایی 
ن امشبتون منتظره و نیاز هم که از چشاش یم باره... من الی 

 برم. رو از اینجا یم

 

لبم به راست کج شد و زهره پا به اتاق گذاشت. نگاه شیدا 
رو روی زهره حس کردم و قبل از اینکه دست کثیف زهره 

 روی تنم بشینه پچ زدم. 

 

ون... -  برید بی 

 

 زهره با بهت لب زد: 

 

؟! -  چی

 

 داد زدم: 

 

ون... -  همه بی 
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ن با وحشت بازوی شیدا رو گرفت. شیدا شالش رو روی  الی 
ن رو آروم کنه ویل من  موهاش انداخت و سیع کرد الی 

 خواستم. آرامش نیم

 

ون. یمش- خوام یدا... زهره... با جفتتونم هردوتون برید بی 
امشب تختم رو با خدمتکار کوچولوم گرم کنم. میل دارم با 

؟!  ن  اون بخوابم. مگه نه الی 

گرا نیستم... ثابت کنم شیخ خوام ثابت کنم همجنسیم
 عرب چجوریه! 

 

ن گرد و گردتر شد و لباش رو به کبودی رفت.   چشای الی 

ن جیغ کشید:   شیدا به دفاع از الی 

 

ن مهمون یه ما حقشش- و نداری... من اجازه نمیدم الی 
 ه میدی که... ه خودت اجاز بی تخت تو باشه... چطور شبه
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با دو گام بلند سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم و سمت در 
ن وحشت زده و مغموم یه گوشه ایستاد  خروچی کشیدم. الی 

ی لبش به اما زهره با دهن نیمه باز و یه لبخند گوشه
 ی پیش روش نگاه کرد. معرکه

 

ن واسه اینکه شب با گ بخوابم به تو نیم وجبی حساب م-
 پس نمیدم. 

 

ای اهمیت نداشت. اینبار که غ و داد کرد ویل برام ذرهجی
ون یم کردم، باز شیدا داخل شد و به زهره رو از اتاق بی 

ن هجوم برد.   سمت الی 

 

. من ع- ن  تنها بذارم... با من بیا الی 
 مرا تو رو با این رواین

 

ن مثل یه عروسک کوگ دنبال شیدا به راه افتاد و تقریبا  الی 
ویل قبل از اینکه از کنارم رد بشه حرض  تا کنارم پیش اومد 
 و کوتاه پچ زدم: 
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... میه قدم دیگه برداری با - ن  الی 
 ن طرقن

، من یا شیدا؟!   تصمیمت رو بگی 

 

ن دخالت نیم کرد، زهره به مقصودش رسیده بود برای همی 
خواست اینکار رو انجام ندم و خودش هرچند خییل دلش یم

ن بگذرم ویل ناراضن نبود چون  رو به تخت بکشم و از الی 
های دست اول امشب رو به گوش کیوان یم تونست خیی

 خویی دریافت کنه. 
 برسونه و مژدگاین

دادم هرچند برای موقعیتم من این اجازه رو بهش یم
رسید که عاض شیخ خطرآفرین بود و به گوش اسامه یم

 نجیب شبش رو با یه خدمتکار به صبح رسونده بود. 

 

وع یمو برریس درباره دونستم تحقیقیم ن شر  شد ویل... ی الی 

 بهیی از طعمه کردنش نبود؟! 

 

خوام باهات بخوابم، فکر کنم خوب بدوین که از چی یم-
نم.  ن  حرف می 
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 ایستاد و تکون نخورد. 

 

؟! به حرفش و تهدیدش گوش نکن. تو مگه یی ا- ن کس و  لی 
 کاری؟! خودم پشتتم. 

 

روش له گرفتم و درست روبهنیشخند زد و با اخم گایم فاص
 ایستادم. 
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ی؟! تو یم- ن رو بگی   من و الی 
ی

 خوای جلوی همخوابیک

 خودت تنها یا یه لشکر آدم داری؟! 

 

ن  ن ناخناش تو بازوی الی  حرصش گرفت و من متوجه فرورفیی
د؟! چرا داد و هوار نیم ن  کرد؟! شدم. چرا حرف نمی 

 

یع کبن م. اگر با هزار تا لشکر هم سپس بذار راحتت کن-
ن تو تخت من یم ی، امشب الی   خوابه. جلوم رو بگی 

 

ن رو گرفتم و مثل یه جوجه اردک سمت خودم   بازوی الی 
 کشیدم و پچ زدم: 

 

- ... ن  دنبالم بیا الی 

 

ن رو با خودم همراه کردم.  ه و الی  شیدا نتونست جلوم رو بگی 
ن راه بهجت رو تو راه پله  زخند زدم. ها دیدم و پو بی 
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یاد بهجت رو به اینجا کشیده بود. زهره به ش و صدای ز 
دیوار تکیه داده بود و انگار یه فیلم کمدی و مثبت هجده 

 کرد. حرص چشاش فروکش نیم کرد که لبخند و نگاه یم

 

ه تو اتاقش... کمک... این ر - ن رو مییی  واین داره الی 

 بهجت خانوم این آدم... 

 

 ویل من صیی نکردم. 

ای های زهره برام ذرهو کنایه نه فریادهای شیدا و نه نیش
 اهمیت نداشت. 

 

ن رو تو اتاق انداختم و شیدا که تا کنارم اومده بود گرفتم  الی 
 و لبم رو کنار گوشش نگه داشتم. 
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ه جیغ و داد نکبن و از گه جون دوستت رو یما - خوای، بهیی
ن نیم  وگرنه تضمی 

ن زنمه حرقن نزین کنم صبح فردا اینکه الی 
ن رو غرق خو  ... الی   ن پیدا نکبن

 

، اثرگذار بود.   تهدیدم به حد کاقن

دم و کل اتاق  ن ن رو دیدم. نفس نفس می  وارد اتاق شدم و الی 
ِ وحشت زده رو به در از صدای نفس

ن هام پر شده بود. الی 
بسته تکیه دادم و مشتم رو باالی شش چفت کردم. نفسام  

 مغموم و یی 
ن ن کشدار و عمیق شده بود و الی   حرف ش پایی 

 انداخته بود. 

 

 حرف نزدنش... سکوتش... 

هایی که به شیدا زده این معصومیت و مظلومیت و حرف
 بود... 

انداخت. کلید رو در قفل همه و همه روی اعصابم چنگ یم
ن تند شد.   چرخوندم و نفس الی 

 

- ... ن  تنها شدیم الی 
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ش چسبوند و عنان از کف دادم. مشتم ش رو به سینهچونه
 م و تریس که به دل شیدا افتاد متوجه شدم. رو به در کوبید

 

- ... ن  به من نگاه کن الی 

نم حق نداری از من چشات  ن به من... وقبی باهات حرف می 
ه فقط به من نگاه کن.   رو بدزدی. صاف و مستقیم و خی 

 

 حریص شده بودم. 

 یم
ی

کردم و برام مهم نبود. با ترس ش باال آورد. نه  دیوونیک
 چشماش خیس بود.  کرد و نه پایگریه یم

ش به شدت به جلو پرت ی سینهلرزید و قفسهلبش یم
 شد. یم

 

 ترسیدی؟! آره؟! -

از اینکه عربم؟! یا از اینکه چون ولت کردم و بهت دست 
گرام؟! تو جلوم با لباس نزدم، دروغ بافبی که همجنس
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و احمق خواب عشوه اومدی و من نگات نکردم؟! انقدر من
خودت رو کم دیدی؟! مثال فکر  فرض کردی یا شاید هم

 کبن جاذبه نداری و منم که... یم

 

 ن... من.. عا عاض م من... م م من... م م م م-

 

د  ن ِمن و ِمن کردنش و اون تریس که تو صداش موج می 
 کرد. م یمدیوونه

 

؟! د حرف بزن ببینم... -  من چی

خوره، میگم زنیم یه جوری میگم خدمتکاری بهت بریم
ار تو قفس یه شی  گرسنه ولت کردن! چیه؟! لرزی انگیم

؟!   ادامه بده... عاض من چی

 

 ترسم. م یم یم-
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نفسم رو پرفشار فوت کردم و گندمزار موهاش تکون خورد. 
قرار و خسته و کالفه شم رو به مشتم تکیه دادم و برخورد یی 

 م باعث لذتم شد. لب و دهنش به سینه

 

 از چی ترسیدی؟! ها؟! -

. دوبرابر توام... اونقدر هم زور بازو دارم که اگه آره عربم.. 

 دور دستت بپیچم اون استخونای ظریفت تاب نمیاره... 

 از اینا ترسیدی؟! 
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ش کج کرد و گوشش روی قلبم نشست. خودم رو بیشیی 
ن من و در بسته ن بی  دم و الی  ای که توسط بهش فرسر

 شد، زنداین شد. های شیدا کوبیده یممشت

 

 خوای... اینکه نمیدونم چی از جونم یم از -

حق با... با بهجت خانومه... تو هرشبت رو با یه دخیی ش 
ی آرزوشه باتو باشه. منیم ، هر دخیی و ول کن و... منکبن

 عاض... 

 شیدا نگرانمه. 

 

ی جز تو مگه نه؟! اون بهجت لعنبی دیگه چیا ه- ردخیی
 بهت گفت؟! ها؟! 

 

درست کنم که با لکنت ترسید که برای بهجت دردش 
 حرفش رو تصحیح کرد. 
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ن االن فقط ترسیدم، فقط حال مرگ دارم که اینجوری م-
ِ خودت کردی. من

 و زنداین

 بعدشم حتما نباید کیس بگه... 

ی عریی که هر یه نگاه به موقعیتت بنداز... تو یه شاهزاده
ی یم ت که دخیی خواد باتو باشه. مثل همون دوست دخیی
ونه. ولم    کن. بی 

 

دستم رو روی پهلوش گذاشتم و حس لمس پوست تنش 
 به جونم افتاد. خودش رو منقبض کرد و لحنش زار شد. 

 

جالت نکشیدی باهام مثل یه دخیی هرزه رفتار کردی و خ-
ت جار زدی باید باهات  جلوی دوستم و دوست دخیی

 بخوابم؟! 

 توروخدا ولم کن. 

 

 تو خجالت داره؟! خجالت؟! مگه خوابیدن با-
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سوزم، از الن اگه اینجایی و دارم تو حماقت تو و عادل یما
صدقه ش خودتونه... اصال میدوین من دارم با موقعیت 

کنم، به چه گندایی خودم و قماری که شزندگیم یم
... خوان با من برسم؟! آره... خیلیا یمیم ن  اشن. خیلیا الی 

؟! تاحاال خواستم با کیس باشم؟!   ویل من چی

 

بویس... اینکه دلگرمم و یمچی منم؟! اینکه منمقرص همه -
... اینکه با یه زن بریمکبن که داری کمک یمیم گردی... کبن

 با هیچکس نبودی؟! این ادا درآوردنت... یعبن یم
ی

 خوای بیک

 

 نفسم تنگ بود. 

ی دادم و از زیر همون لباس گشادی   به دستام قدرت بیشیی
ستوین پکه نیم کرده بود، رد شدم و   یدا دونستم از کدوم قیی

ن خودش رو منقبض کرد.   الی 

 

سادت کردی؟! به اینکه با اون زن برگشتم؟! من حس ح-
م معرقن   چشات رو دیدم وقبی اون خودش رو دوست دخیی

 کرد. 
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برخورد انگشتام به پوست شد و منجمدش حس متفاویی 
 بود. خییل جدید و بکر و تازه... 

 

 بودم... -

... اونقدر که شمارشش از دستم زیاد... خییل خییل زیاد 

 دررفته، هرشب یه نفر نه، ده نفر! 

ییک برام رقصیده، ییک نوشیدین دستم داده، ییک کتم رو 
 هام رو ماساژ داده... درآورده، ییک شونه

ن من الزمه بگم حبی یه نفر سیگارم و رو لبم نگه داشته؟! الی 
ه...   اطرافم پر از دخیی

 

 ویل گریه... نه!  حاال شکست و به رعشه افتاد 

ن آغوشم از یه کوه یخ به یه گدازه ی حاال و درست بی 
 آتشفشان تبدیل شد و پوستش داغ کرد. 

انگشتام رو با مالیمت روی پوست پهلوش به حرکت 
 درآوردم. 
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 ... خدا لعنتت کنه، لعنت بهت عاض-

و بوسیدی؟! فکر  گردی درحایل که منعوضن با یه زن بریم
 مونام؟! کردی منم ییک از ه

 

ل خارج شده بود و به عمد نیمنفس خواستم هام از کنیی
 صدای شیدا رو بشنوم. 

ن زنم  د هم اهمیبی نداشت. الی  ن حبی اگر به پلیس زنگ می 
 ز حقم محروم کنه. اتونست من رو بود و هیچ احدی نیم

 

 نم؟! خاکسیی سیگارت رو بتکونم؟! کمن باید چیکار  -
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 نیشخند زدم: 

 

 تو فقط تنت رو بتکون... یاال... نه... -

از فرصت استفاده کن تا بهت ثابت بشه حداقل 
 گرا نیستم. همجنس

 

ای که کشید، تنش رو سمت تخت کشیدم و جیغ خفه
های شیدا رو باال برد و حبی دربرابر مخالفت مشت و لگد 

 بهجت هم کوتاه نیومد. 

 

 عاض... -

؟! ولم کن داری چیکار یم  کبن
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خت انداختم و خودم روی ظرافتش خیمه تنش رو روی ت
زدم. واقعا ظریف بود و اون بدن انعطاف پذیری که برای 

گرفت، به افکار خبیثم نجات پیدا کردن تو هر حالبی قرار یم
د.  ن  دامن می 

 

- ...  کمیی تکون بخور... کمیی

م خیی داری این دست و پا زدنت داره بیشیی وسوسه
 کنه؟! یم

 

 ویل با عجز نالید:  از تقال کردنش کم کرد 

 

 ولم کن توروخدا... -

 

 من خدای تو رو باور ندارم... -

، زاده  خدارو باور ندارم که این شدم. من مثل تو از یه حاچی
خوام باشم ویل بر طبق همون قانون و دینت، نشدم و نیم

... امشب بهت ثابت یم  کنم زن مبن
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 کنم این وسط گ مقرصه! ثابت یم

 

ن لبم رو جلو کشیدم ت ا ببوسمش اما اجازه نداد و با گذاشیی
 دستش رو روی دهنش مانعم شد. 

کوتاه نیومدم و خییس پشت دستش رو به لب زدم و پلک 
 بستم. 

 

 باز تقال کرد و کنار کشیدم. 

 

 عاض بلند شو... -

ای خراب رفتار  تو حق نداری با منم مثل همه ی اون دخیی
. حق نداری من ؟! کبن  و بازیچه کبن

... اصال مگه یم  شه؟! تو عرب من ایراین

 

 ترکیبش رو دوست نداری؟! -
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خواستم واقعا قصد آزار دادنش رو نداشتم. واقعا نیم
ای هم بود؟! وقبی تجربیات اولش رو خراب کنم ویل چاره

ن یه دورایه گی  یم تم جلوی عقلم قدعلم بی  کردم و غی 
 کرد! یم

 

حن ه و با همون لم کوبید و عاجزانبا مشت تو سینه
 معصومش لب زد: 

 

ن طوری دلت میاد من همهچ- هام رو اینجوری با ی اولی 
خشونت و تصمیمای یهویی تو تجربه کنم؟! مگه یه زن 

 جدید نیاوردی مهمون تختت باشه، پس چرا من؟! 

ی رو تجربه کنم. خوام اینجا و ر نیم ن  وی تخت تو چی 

 

شد ذهنش پر از افکار پوچ و منقن شده بود و ای کاش یم
ن زین بود که روی تخت من ب گم خود لعنتیش اولی 
ن جنس مونث... چون حبی یم ... اولی 

ن دخیی خوابید. اولی 
 مادرم هم روی تخت من نخوابیده بود. 
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- ... ن  وظیفته الی 

خوای ی هر زنیه که َمردش رو آروم کنه. اگه نیموظیفه
ن تجربه  مم کن! ت اینجوری باشه پس آرو اولی 

 

ی هیکلم که روی ز زیر سایهشم رو عقب کشیدم و ا
 صورتش افتاده بود بهش زل زدم. 

 

؟!  منظورت چیه؟! -  مگه من زنتم؟! گ گفته تو مرد مبن

و ول کبن و با مگه قرار نشد وقبی بفهیم کار کیه، من
. خانواده ن  م حرف برین تا قبولم کین

 

ای که با یه حرف، دخیی ییک یه دلم به درد اومد. خانواده
من کرد؟! کرد، با حرف من قبولش یمیم ش رو رها دونه

مقرص اول و آخر بودم و وقبی معصومیت و پایک این 
... دل خانواده ی سنگدلش رو نرم نکرده بود، حرف دخیی
 من ارزیسر داشت؟! 
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ن رو برگردونم ویل نه... محال بود! یم تونستم با تهدید الی 
ال حاال که این گل خوشبو و این مویرگ لعنبی رو داشتم مح

 بود ازش بگذرم. 

 

 مویرگ... -

 

؟! -  چ چی

 

... یم- ن خوام مویرگ صدات کنم. آرومم کن که خرابم الی 
 ترسم... باور کن خودمم از خودم یم

. نیم تونم بذارم از این اتاق بری پس سیع کن آرومم کبن
ون و موندنت هم داره کاری یم کنه بزنه به شم. باید بی 

، همینجا...   امشب اینجا بایسر

 نار من، روی تخت من و تو بغل من! ک
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ن رو تا خود صبح نگه یم داشتم ویل باید تحمل باید الی 
 کردم تا بهش آسیب نزنم. یم

لصدای شیدا کمیی شده بود و یم
َ
ل ک

َ
های شیدا و تونستم ک

ی یه دنیای دلچسب زهره رو از دور بشنوم. انگار از دریچه
 شد. یی دور یمبیش شنیدم و هرلحظه صداهای اطرافیم

 

تو رو خدا ولم کن. من... دارم  ویرگ چیه؟! عاض...؟! م-
 ترسم. یم

 

. تر یمم ترسناکمن از این ه-  شم اگر االن آرومم نکبن
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دونستم وجودش پر از انرژی منقن بود و شاید از لمس یم
خواستم. آرامیسر دید ویل من آرامش یمتنم آزار یم

ی  زادهکبرخواسته از تن بکر یک خا  ن ... همون چی 
ی ایراین

 های سال ازش متواری بودم. که سال

 

گدار به آب رو شدن با واقعیت تلخ گذشته و این یی روبه
 ها... زدن

 م رو داشت. ها توان آروم کردندونستم اما این دستنیم

 

هنم رو گرفتم و   ن شدم و دو طرف پی  از روی تنش نیم خی 
ن جیغ زد و باز شیدا هاش، کشیدم و با کنده شدن دکمه الی 

 زده به در کوبید. وحشت

 

ن یم تونستم حدس بزنم چه تصورایی داشت و من دقیقا همی 
ی این بازی باید با واقعیت پیوند خواستم. ادامهرو یم

 خورد. یم

 پشت در وا رفت و بلند به گریه افتاد. 
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 نه عاض... نه... -

 ندارم. م میدونم زنتم... یم
ی

عا حقش رو دونم شر من آمادگ
داری و اینکه من اجازه ندم، گناهه ویل با من اینکارو نکن. 

هایی که به شم اومده کنار من هنوز با هیچکدوم از بدبخبی 
 نیومدم. 

 

دونست؟! فقط چون چون شوهرش بودم، من رو محّق یم
 وسیده... پم بود؟! یه افکار اسمش تو شناسنامه

 

فعال  قابل فهم بود ویلکرد، برام اینکه داشت به چی فکر یم
ی وجود قصد انجامش رو نداشتم... نه تا وقبی که با همه

 داد. به اینکار رضایت یم

 لرز بدی به تنش افتاد.  و ی لبش رو بوسیدم گوشه

 

خوام کاری که تو فکرته انجام بدم. باالخره وقتش یمن-
 ت بریس... رسیده که به وظیفه

 قول دادی ماساژم بدی! 
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 زون نگام کرد و لب پایینش رو گاز گرفت. با چشمای لر 

 

و اون آرایشگاه دیدم رو بین تبلیغاتیش زده بود اپیالسیون ت-
ن چند ماهه...   با تضمی 

حداقل خیالم راحته کار اون آرمیتا خوب بوده مگه نه؟! 
 بدنت آمادگیش رو داره... 

 

ی    ح یم م کرد و  اینکه تنش رو اینجوری ترسر کردم، شر
 ش باعث لبخندم شد. های گر گرفتهگونه

 نفسم رو کنار گوشش فوت کردم. 

 

 میدی؟! -

 

قصد منحرف کردن فکرش رو داشتم. با مشت تو بازوم  
 کوبید: 
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نم و میدوین شیدا خ- ن جالت بکش.. برو کنار وگرنه جیغ می 
نه.  ن  به پلیس زنگ می 

 

ن که منظورم ماساژ بود ویل فدای اون طرز تفکرت که م-
اه هم نیست.   چندان بی 

 

 ا خجالت رو گرفت و نالید: ب

 

 لت خجالت بکش... ولم کن. یکم از سن و سا-

ی عرب که اونجوری با  کردم یه مرد یس سالهواقعا فکر یم
مزه تونه انقدر لوس و یی کشه، نیمکتک از بقیه حرف یم

 باشه. 

 

کوتاه خندیدم و لب پایینم رو به دندون گرفتم تا اون 
 هام کبودتر نکنم. های کبود رو زیر آماج بوسهلب
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ه مزاقت خوش نمیاد؟! وحیسر و خشن دوست داری، ب-
بگو تعارف نکن.  مطمئنا میدوین منم دوست دارم. 

 ی بینمون... ش رو قبال تجربه کردی از رو بوسهنمونه

 

 شخ و سفید شدنش خدای لذت بود. 

 

خوای...؟! ماساژت رو عقب... له شدم. مگه ماساژ نیمب-
 م برداری. میدم تا دست از ش 

 

خواستم بلند بشم ویل باز خودم رو رو تنش انداختم و آه 
بان قلبم رو باال برد.   خفه و کوتاهش ضن

 

 کنم. ت یماگه بپیچوین بیچاره-

 

 باشه پاشو... -
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بلند شدم و به شکم روی تخت دراز کشیدم و بهش زل زدم. 
ش رو مالش داد و زیرلبی ی سینهیه دم عمیق گرفت و قفسه

 د: غر ز 

 

- ...  غول بیابوین

 

- ... ن  زود باش الی 

 بدنم به دستات نیاز داره! 

 

 کنارم نشست و با تعلل به کمرم و به دستاش نگاه کرد. 

 

ن تنهونجوری نیما- ن رو پایی  ... بشی 
ست م تا بتوین در توین

 ماساژ بدی! 

 

 قبل از مخالفتش گفتم: 
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 روم شدن زیاد دارم. ماساژ میدی یا خودم دستآراه واسه -
 به کار شم؟! 

 

 باشه... خییل خب هولم نکن. -

 

ن تنه ن خجول روی پایی  م نشست. پلک لبخند زدم و الی 
ون فرستادم. انگشتاش روی   بستم و نفسم رو آهسته بی 

جون بود که حس پرواز کردن یه کمرم نشست و اونقدر یی 
پشه رو داشتم که از شعاع چندسانبی از پوست تنم عبور 

 کرد. یم

 

 .. اون عضالت با این ماساژ آروم نمیشن. تر. محکم-
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ن که گفتم کار من نیست، بگو هاتف بیاد رو کمرت م-
 و شحال بیارم. تونم عضالت تو ر بدوئه... من نیم

 

ارت پچ زدم:   با شیطنت و شر

 

، یاال و- یل واسه فروکش کردن هورمونام که خوب هسبی
 ... و زود باش بهونه نیار... تکون بده انگشتات

 

ها، از احتماال داشت تو دلش با انواع و اقسام فحش
 خجالتم درمیومد. 

دونست توان فرار کردن از زیر بار این عصباین بود ویل یم
 مسئولیت رو نداشت. 
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ی کمرم و امتدادش تا گردن و حرکت انگشتاش روی مهره
 پهلوهام عایل بود. 

که بعد   ایسابقهی یی اونقدر که به دقیقه نرسیده یه خلسه
وب تو وجودم از نوشیدن نیمه ی پری از بطری مرسر

 نشست، حس کردم. یم

ون اتاق خوابید.   نفسام هماهنگ شد و ش و صدای بی 

 

ن حس نیم کردم و داشتم حاال هیجی جز حرکت دست الی 
 وقن کشیده لب زد: رفتم که با پبه حالت اغما فرو یم

 

 خوابیدی؟! -

 

ن حاصل کرد که خوابم برده جوابش رو ندادم و انگار اطمینا
ن کرد و تا تکوین به خودش داد و یه پاش رو  چون قصد رفیی

ن جیِغ خفه ش تو سکوت کنار کشید، غلت زدم و با اولی 
اتاق، از پشت تو آغوش کشیدمش و دستم رو روی لبش 

 گذاشتم. 
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یشششش... تا باز اون دوستت فکر نکرده عملیات ه-
 داریم، همینجا بخواب. 

 

التش منقبض بود ویل دست روی شکم تختش  ی عضهمه
دمش که نفسش بند رفت.   گذاشتم و جوری به خودم فرسر

 دستم رو برداشتم که با لکنت به حرف اومد: 

 

 عاض؟! ب بذار ب برم. -

 

صدام به شدت دورگه و خمار بود و انگار به سخبی حرف 
 زدم. یم

 

 کجا بری؟! مگه جات بده؟! -

 

 نالید: 
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 ارم. آره... من عادت ند-

 

. عادت یم- ، باید عادت کبن  کبن

 

 شیدا نگرانم میشه! -

 

ش گذاشتم و با ش انگشتم م رو روی ششونهچونه
ی نافش رو لمس کردم. به شلوارم چنگ انداخت. محدوده

 من خمار خواب بودم. 

 

یدا که میدونه زنیم، تو هم که بهش اعتماد کامل داری... ش-
ی ز تو دارم، دقیقا نقطهزیادی وحشیه و با اون تصوری که ا

 مقابل توئه. 

 

لبم رو پشت گردنش گذاشتم و مور مور شدن تنش رو حس  
هاش تو عضالت رونم فرو رفت و من عمیق کردم. پنجه

 عطر گردنش رو به ریه کشیدم. 
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؟! - ن  الی 

 و از زنم گرفتم. باهات هرکاری هم کنم حقم

 

 انقدر نگو زنم زنم... -

 من زنت نیستم. 

 

وی تن ر ِگ مبن که تو بغلیم؟! ِگ مبن که زیر و   هوم... پس-
 لرزه؟! بازدمم تنت یم و لویل و با هر دم من یم

 تمام مدیی که با دستات رج به رج تن منیم
ی

و زیر خوای بیک
 و رو کردی و اشکال هندیس کشیدی، دلت نلرزید؟! 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 لبم رو کنار گوشش نگه داشتم. 

 

ن - ... تو... کردم تو کاری ن  توهم نزن... من... من همچی 

مجبورم کردی ماساژت بدم، درحایل که بلد نبودم. ضمنا 
 ف فعال زنتم ویل این ازدواج... 

 

گه تو قرارداد ازدواجمون نوشته صوری؟! مگه وقبی م-
بابات زیرش امضا زد، گفت حق نداری باهاش همخواب 
؟! ته این راه هرچی هم بشه مهم نیست. از  ن ؟! الی  بیسر

... االنت ل  ذت بیی

معلوم نیست دفعات بعدی چقدر بتونم آروم باشم و فقط 
 به بغل کردن و بوسیدنت رضایت بدم! 
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ی مالییم کنار گوشش زدم که ش کج کرد و من دون بوسه
ن روی این نقطه  دون شدن تنش رو حس کردم. آخ که الی 

گاهم  دار رو بوسهحساسیت داشت و قراربود اون رِگ نبض
 کنم. 

 

 ! یه امشب رو مثل یه رگ، خون به مغزم برسون. مویرگم؟-

تو بغلم بخواب... قصد ندارم باهات کاری کنم. فقط 
خوام همینجا... تو بغل من... وقبی قلبم دقیقا روی قلبته یم

 .  بخوایی

 

مکث کرد و به جایگاه قلبش فکر کرد. به همون سمت چبی  
 که دقیقا روی سمت چپ بدنم بود. 

 م آزاد شد. ش از روی شلوار هیکهو آروم گرفت و پنج

 

 مویرگ؟! -
ی

 چ چرا بهم مییک
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آهسته نفسم رو روی پوست نرم و لطیف گردنش فوت  
 کردم و پچ زدم. 

 

ون به همون اندازه ظریقن و به همون اندازه وجودت تو چ-
های زندگیم حیاتیه... وقبی به چشات نگاه کردم و اون رگه

 شخ رو دیدم... 

 که باعث شدی بهیی ببینم. های چشیم مبن  تو مویرگ

 

 دست روی دستم گذاشت و من پلک بستم. 

 

ن نیستم، نیمیل من مثل تو خوشو- خوام عادت کنم. بی 
 خوام دلبسته بشم. خوام وابسته شم. نیمنیم

 عاض؟! 

 

ن اندازه یم ترسیدم ویل برای آروم کردن دل من هم به همی 
 قرارش گفتم: یی 
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... کنم که نتوین باهات کاری نیم-  کبن
ی

 زندگ

نم ویل این حقمه که بخوام بغلت   ن ؟! بهت آسیب نمی  ن الی 
 کنم و ببوسمت. موهات چه بوی خویی میده! 

 

 بیبن الی موهاش فرو بردم که نخودی خندید. 

 

کنم اینکه دربرابرت مثل یه جوجه طرت چیه؟! حس یمع-
یه که میشم که نیم ن تونه حرف بزنه... به خاطر اون چی 

! کقایط عطرت یم  بن

 

 عطرم... 

 هموین که شب اول گفته بود ازش متنفره... 

 فهمیدم و... یم دونست من زبونش رو اون شب نیم

م ی "بیشعور زبون نفهم" باعث خندهیادآوری اون جمله
 شد. 
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شاخ و دم و یکم هم کم بیشعوری و یکم عرق یه غول یی ی-
ی یبوست قاطیشه. فکر نکنم ترکیب جالبی ازش عصاره
 دربیاد. 

 

همون ثانیه متوجه منظورم شد که باز دمای تنش باال رفت 
 و با خجالت خودش رو منقبض کرد. 

 داد. ه به من نسبت یمی اون الفایطن بود کهمه

 

 خییل لویس... -

 

ن ت- کون نخور بدجایی خوابیدی، نذار کار دستت بدم و همی 
 شب اول بدقول از آب دربیام. 

 

ترسید؟! لبم اقعا یمتکون نخورد و دستش رو کنار کشید. و 
ن دندون گرفتم و کنار گوشش پچ زدم:   رو بی 

 

 حیف... -
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حیف که دلم نمیاد اذیتت کنم وگرنه بدم نمیاد به خاطر 
اون حرفایی که تاحاال زدی، کاری کنم جیغت تا آسمون 

 هفتم بره. 

 

 عااااااض؟! -

 

ون عاض؟! بخواب کاریت ندارم. فقط کمیی وول بخور ج-
ل خ  شم. ارج یمیهو از کنیی

 

به ارت ضن ن ی مالییم به رونم زد. نیمبا شر تونستم به همی 
راحبی از این کار بگذرم. با یه حرکت، تنش رو روی تخت 

ی هیکلم صورت سفیدش رو پوشش درازکش کردم و سایه
 داد. 

ن با نیم نگایه به من، پلک نفس هام منقطع شده بود و الی 
 بست و لب زیرینش رو به دندون گرفت. 

 

 عاض؟! -
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 خوام ببوسمت! یم-

 

ش لرزید. به من اعتماد نداشت و من هم مکث کرد و چونه
 نداشتم اما نمیشد. 

ی
 دلییل برای این افسارگسیختیک

 

و بدعادت کردی  های من عادت کن، خودت منه بوسهب-
که مدام به چشیدن طعم لبات فکر کنم. فقط یه بار تفنبن 

 رلحظه خمارم! و ساختم اما هاز افیون لبات خودم

 

ن کشیدم و گوشت لذیذ لبش رو از الی  خودم رو پایی 
ون نکشید. با یه دستم روی تنش جک زدم دندون هاش بی 

 و دست آزادم رو تا کنار لبش باال آوردم. 

 

 ه کیس اونارو کبود کنه، منم! ولش کن، اگه قرار -
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های پدر دربیار رو آزاد  پلک باز نکرد اما باالخره اون شچن 
ها لبش رو بوسیدم. هنوز عادت و من مثل قحیط زدهکرد 

 کرد تا با من همرایه نکنه... نداشت و اینبار داشت تالش یم

کردم. باید حضور اون دخیی رو دلخور بود و من درک یم
دادم ویل گفتنش مصادف میشد با توضیح شغلم توضیح یم

 ...  و این یعبن

 ترس! 

 

؟! سی  ها فقط بخند و بذار بوسیبا این لب- ن ، الی  ده بیسر
 نمیشم. 

 

ی چشمش فرو چکید و یک قطره اشک شکش از گوشه
 برقش رو دیدم. 

 

ندنفر رو بوسیدی؟! چندنفر رو اینجوری گول زدی که چ-
کبن عاض رام دستات بشن؟! تو... تو داری بامن چیکار یم

 شیخ نجیب؟! 
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 پیشوین به پیشونیش زدم و نفسم رو حبس کردم. 

 

 کنم. باخودم یمهمون کاری که -

امیدوارم وقبی بفهیم چی به شت اومده و دقیقا کجا 
 وایسادی، از من فرار نکبن مویرگ...! 

 

 

 

 

 

 

******************* 

 

 

 

" ن  "الی 
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با یه دل درد و کمردرد شدید الی پلکم رو باز کردم و 
ناخواسته آخ کشیدم ویل تا خواستم تکون بخورم، با محکم 

ن کشیدم. شدن یه دست دور شک  مم هی 

تر تو آغوشش فرو رفتم و تازه نتونستم بلند بشم و سخت
ی مغزم کل شب گذشته رو جلوم زنده  سلول های خاکسیی

های شب قبل ی وحشتناک"از همون دلهرهکرد. یه دلهره
شد" تو وجودم نشست و امتحان که یهو ته دلم خایل یم

 فشارم افتاد. 

 

لب گزیدم و دل دردم دیدم تار شد و با ناباوری و گیجی 
ی که نباید...  ن  بیشیی و یهو شد اون چی 

 

عاض از پشت بهم چسبیده بود و تو کل شب اصال تکون 
ات هورموین تو بدنم و اتفاقی   نخورده بود و حاال این تغیی 

س کرد.   که افتاد، کل وجودم رو پر از اسیی
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دونستم از دل درد و کمر درد بنالم یا از حس خجالت و نیم
یم   که تو وجودم پیچیده بود. شر

من تمام شب رو تو آغوشش گذروندم؟! تمام شب نوازشم  
و از کرده بود و چرخش انگشتاش الی تار به تار موهام من

 خود بیخود کرده بود. 

 

 خدا لعنتم کنه... 

 فهمیدند... وای اگر بابام و مامانم یم

 اگر بالیی به شم آورده بود و من یادم نمیومد؟! اگه... 

 

سیع کردم قبل از اینکه کل وجودم رو به گند بکشم، تکون 
بخورم ویل محال بود. اونجوری که عاض من رو سفت  

 شد. گرفته بود، نیم

 

لب گزیدم و یه لعنبی زیرلبی گفتم. دستش رو کنار زدم ویل 
با همون تارهای به شدت خشدار و گرفته که به سخبی 
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رو فهمید، پچ  ششد معبن آواهای خارج شده از حنجرهیم
 زد: 

 

 تکون نخور... -

 

ن االن بلند  آخه چطوری؟! االن وقتش نبود و اگر همی 
 شد. نالیدم: شدم، فاجعه یمنیم

 

و اض؟! ولم کن من که بالش نیستم اینجوری منع-
 پیچیدی تو بغلت. 

 

تر کرد و یه پاش رو با زور الی پام فرو برد و جاش رو محکم
 وای خدایا... با ترس اسمش رو صدا کردم. 

 خب اینجوری که کل وجود عاض رو هم... 

 

 ولم کن توروخدا... باید پاشم. -
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 خوابم میاد، فقط پنج دیقه... -

 

 افتاد. نالیدم: تا پنج دقیقه بعد اینجا دریای خون راه یم

 

 تو بخواب بذار من پاشم. -

 

 دادم. با هر تقالیی گالن گالن خون از دست یم

م و خجالت دل ن دهن باز م یماز شدت شر خواست زمی 
 بلعید. و یمکرد و منیم

 

 عاض... من... من نجسم! -

 

شش رو از رو بالش بلند کرد و انگار درست نشنیده باشه، 
 پچ زد: 

 

 نکنه دیشب تو خواب و بیدار کاری کردم که...  نجس؟! -
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 ویشگوین از ساعدش گرفتم که حبی آخ نگفت. 

 

هونه نیار... بیدار شم ب مطمئنم کاری نکردم. بگی  بخواب-
 برات گرون تموم میشه! 

 

 گفتم تا بفهمه؟! کردم؟! چجوری یمخدایا باید چیکار یم

 

- ...  عاض باید برم دستشویی

 

 ی؟! چند دقیقه تحملش کن. مگه تکرر ادرار دار -

 

ن -  نم، نجسم. عاض دارم به خودم گند می 

 

و دونم چجوری ویل انگار اینبار حرفم رو جدی گرفت نیم
با تکیه به ییک از دستاش روی شم خم شد و من رو به کمر 

 روی تخت دراز کش کرد. 
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 م در هم شد. از درد زیردلم و کمرم آخ کشیدم و چهره

 

 و خیس کردی؟! دتیعبن چی نجسم؟! نکنه خو -

 

ن کشیدم و سیع کردم تا ملحفه ی سفید رو روی چشم پایی 
ن تنه دنبال کرد، ستم رو که م بکشم و مسی  حرکت دپایی 

انگار متوجه شد. تنم گر گرفت و حس کردم از کف دست 
د.  ن  و پاهام و گوش و گردنم آتیش فواره می 

 

، این اندازه شخ و سفید پ- ن ریود شدی؟! به خاطر همی 
 نجیس؟! 

ی
؟! به خاطر اینه مییک  مییسر

 

برای اینکه زودتر از روی تنم کنار بره با ش تایید کردم. 
ن تنهملحفه و پتو رو کنار  م کشیدم زد و من دستام رو تا پایی 

 زده گفتم: و وحشت

 

 عاض... توروخدا... -
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 نگاه نکن میدونم تخت رو کثیف کردم. 

 

 ...  نمیدونم چرا ویل عصبی شد. خییل عصبی

چون دستم رو با شتاب پس زد و با یه اخم غلیظ رو به 
 پریده و دردمندم توپید: صورت رنگ

 

 دست-
ی

جسم و نبهم نزن و  به خاطر پریودیت مییک
کبن چون مثل هر و از من پنهان یمو.... تو... خودتخودت

 ای پریود شدی؟! دخیی دیگه

 

شدم. این از نظر من یه اتفاق متوجه منظورش نیم
ن بار همخواب یه مرد شده بودم  فاجعه بار بود که برای اولی 

ی عقد به هم محرم شده ی یه صیغهکه فقط به واسطه
 جوری پریود شدنم و... بودیم و این

 

 نجسم؟! باتوام... به خاطر اینه می-
ی

 یک
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 بغ کرده نگاش کردم و مغموم لب زدم: 

 

 آره... -

 

و بهت گفته که شعوری اینو خییل بیجا کردی، کدوم یی ت-
 هروقت اینجوری شدی نجیس؟! 

 

 گفت. مامانم یم

م. نیمنیم  نم و خب... تونستم نماز بخو تونستم روزه بگی 

 

وع به نبض زدن کرد و با برجسته کنار شقیقهیه رگ  ش شر
حرص از روی تخت کنار رفت و من تکوین به خودم دادم. 

 دونستم چرا اینقدر عصبی بود؟! نیم

 

 مامانم گفته که... -

 

 مامانت خییل اشتباه کرده گفته... -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

تونم درک کنم این خزعبالت چیه تو مغز فهمم... نیمنیم
 تو کردن. پاشو ببینم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواستم بلند شم ویل از درد زیردلم آخ کشیدم که سمتم 
 اومد و با همون حرص تو صداش گفت: 

 

 کنم. تکون نخور خودم بلندت یم-
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 ناخواسته بود ویل گفتم: 

 

- .  کثیف مییسر

 

؟! سگم نکن... من با چهارتا قطره خون تِن تو کثیف ال- ن ی 
 نمیشم. 

 

م و  خجالت و حس  دست زیر پام انداخت و بلندم کرد. شر
 عذاب وجدان باهم تو وجودم نشست و بغض کردم. 

دستم دور گردنش حلقه شد و عاض که سمت حموم رفت 
 با دلهره گفتم: 

 

... خ خودم... . منکجا عاض؟! من.. - ن  و بذار زمی 

 

توجه به من سمت حموم اتاقش رفت. اهمیت نداد و یی 
نفس شی  آب وان رو باز کرد. خیس عرق بود و هنوز نفس 

د.  ن  می 
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 تونم... خودم یم-

 

ن که خییل از -  ستت شکارم. دساکت شو الی 

 

 ن که کاری نکردم فقط... معاض شم داد نزن. -

میدونم خراب کردم ویل مگه دست خودم بود که االن این 
س کشیدم که...   اتفاق بیفته، اصال زمانش نبود اونقدر اسیی

 

بس کن یود شدنت عصبی نیستم. هیششش... به خاطر پر -
 انقدر گریه نکن. مگه گفتم چرا پریود شدی؟! 

 

 ویل تختت... -

 

 گور باباش... یه تخت دیگه... -
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ن خون تغذیه نکردیم تا به دنیا  اصال... مگه من و تو از همی 
ست و این خون ی اول یه بچهبیایم؟! َرحِم تو خونه

 مقدس... 

 

مات موندم و زبونم قدرت تکلم رو از دست داد. جالب بود  
ن حیس  که یه مرد مثل عاض درمورد پریود و زن چنی 

 داشت! 

ی وان  و روی لبهنتونستم مخالفت کنم حبی وقبی که من
 گذاشت و سیع کرد تا لباسام رو دربیاره. 

 دستش که روی لباسم نشست جلوش رو گرفتم. 

 

 نه... -

 

ی؟! چرا؟! مگه نیم-  خوای دوش بگی 

 

 تونم. خودم یم-
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 ارش ادامه داد ویل باز ممانعت کردم. دستم رو پس زد و به ک

 

 تونم. نکن عاض یم-

 

... تنت رو داری از  ب- ذار درش بیارم من بهت محرمم دخیی
؟! گ مخقن یم  کبن

 

 گفت. راست یم

ی اون زین که محرمم بود. بابام هرروز و هرشب قصه
جلوی پدر و برادر و شوهرش لخت مونده بود رو تعریف 

ترینش پناه برده بود تا تنش رو رمکرد که اون زن به محیم
 مخقن کنه... 

تر بود ویل بااین وجود به شوهرش که از پدر و برادر محرم
مم یم واسطه تنم رو رصد کنه. هرچند شد که عاض یی شر

حیا یکبار من رو از حموم اتاق عادل دونستم این مرد یی یم
 دید زده بود. 
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 . آخه نمیشه... ل لباس زیر ندارم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه تو چشمام هیچ واکنیسر نشون نداد.   خی 

 

 چرا نپوشیدی؟! -
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ندتا تیکه وسیله بود که به بهجت خانوم پس دادم. چ-
ای تو رو بپوشم. بعدشم اونا برام  نخواستم لباسای عاریه

 گشاد بود. 

 

بدری  ن کشید و من خجالت زده دستم رو ضن نگاهش رو پایی 
 م گذاشتم. روی باالتنه

 

به  بی وقبی پوشیدن و نپوشیدنش فرقی پس نگران چی هس-
ی، بعدا  حالت نداره؟! فعال بذار کمکت کنم دوش بگی 

های سایز برمت فروشگاه... لباسخودت باهام بیا یم
 و... نار دستتای نباشه. بزن کو بردار که عاریهخودت

 

با یکم خشم و حرص دستم رو کنار زد و لباس رو از شم 
ون کشید.   بی 

 

... ضمنا من او -  نقدر دیدم که الزم نیست نگران بایسر

 همه سایزی رو دیدم و ککم نگزیده. 
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 احساس راحبی نکردم بلکه برعکس... 

د  ن ا حرف می  معذب شدم که عاض از دید زدن سایز تن دخیی
 کرد. یعبن چی هر سایزی...؟! و این رو خییل راحت بیان یم

 خوردم؟! خواست بگه من به دردش نیمیم

 

ن به گفت مویرگ؟! دروغ چرا دیشب خییل م یمبرای همی 
 حس خویی گرفتم ویل حاال... 

 

گفت من شاید اثر هورمونام بود که دلخور شدم. باید یم
ی ن  چی 

ی
، شاهرگ ام نه یه مویرگ کوچیک و رگ آئوریی

به از هم گسیخته یم ین خراش و ضن شد ضعیف که با کمیی
 و... 

 

 عاض؟! -
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وند و گرمای آب بهم با دو دست بلندم کرد و توی وان نش
 حس لذت داد. 

 

گی  و یکم تو آب ریلکس کن من برات وسیله بیه دوش -
 میارم. 

 

 گفت و رفت و من با هزارتا سوال تنها موندم. 

 بااینکه خودش نبود اما عطرش... 

یهو با ترکیبات عجیب و چندیسر که ش هم کرده بود لبخند 
روز تفاوت زدم. دیوونه... عاِض دیشب با این مرد عصبی ام
 داشت. انگار اون مغزش پریود شده بود نه من... 

 

ون صدای جیغ شیدا رو شنیدم و تو جا پریدم.   یهو از بی 

 

 ی زهرا... این خون... یا فاطمه-
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ای مکث و جیغش کل اتاق و حموم و عمارت رو لحظه
دونستم چه خیی بود اما صدای زد و خورد برداشت. نیم

تونستم بلند بشم. داد و و نیمشنیدم و من لخت بودم یم
ون اتاق همه  م ریخت. های اعصابم رو به هی رشتههوار بی 

 صدای بلند عاض باالخره شیدا رو ساکت کرد. 

 

- ... جون یس ثانیه نفس بگی   دخیی

تجاوز کجا بود، پریود شده االن هم تو حمومه... اون خون  
 کوفبی ربیط به توهمات ذهنیت نداره. 

 

 یل عاض عصبی پوف کشید. شیدا ساکت شد و

 

ی افتادم... -  عجب گی 

 

 ح حمومت کجاست؟! -
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و فکر کنم عاض به این سمت اشاره داد ویل قبل از اینکه 
شیدا بهم برسه صدای عاض رو شنیدم که شیدا رو 

 مخاطب قرار داد: 

 

ن گه اینکارو هم کرده بودم به تو حساب پس نیما - دادم. الی 
 زنمه... 

 

 رو جلوی در حموم دیدم ویل وارد نشد. ی شیدا من سایه

چرچن به خودش داد و سمت عاض چرخید و با همون 
شجاعت و شهامبی که همیشه ازش دیده بودم رو به عاض  

 گفت: 

 

؟! هموین که جلوش با یه زن ا- ین ن ز کدوم زن حرف می 
خراب میای تو خونه و بعدم میگه خدمتکارم و انگار نه انگار 

ت رو یم ی و... دست دوست دخیی  گی 
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ن دندون  ید: های قفل شده غر عاض نزدیک شد و از بی 

 

ینکه من تو روابطم با بقیه چطوری باشم و تهش دلم ا-
بیبن االن بخواد با زنم چیکار کنم به من ربط داره و اگه یم

، از صدقه ش اینه که دوست اینجا داری بلبل زبوین یم کبن
ن ندارم. تو و کل خانوادهالیبن وگرنه منم دل خویسر از   ی الی 

من تو روابطم آزادم و فکر نکنم الزم باشه توضیح بدم چه 
 اندازه یی حد و مرزم! 
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قلبم رو دور تند افتاد و با حال بدی پلک بستم. دلنازک 
سوخت. مگه شده بودم که بااین حرفش پسچشت پلکام یم

 همینطور نبود؟! 

 

ها منع  با بقیه زنمن که قصد نداشتم عاض رو از روابطش 
 کنم. حقی نداشتم. 

 زنش بودم ویل نه دائم... 

م قراربود از هم جدا بشیم پس چرا حاال درست وسط سینه
 کرد؟! حس سوزش داشتم و کل استخونام درد یم

 

ن رو درگی   و- یل من اجازه نمیدم اینجوری احساسات الی 
. اجازه نمیدم بهش دست بزین و هرکاری دلت یم خواد کبن

 . بکبن 

 

ی؟! همونطور که کل شب رو زیر و قراره جلوی منت- و بگی 
نوازش دستای من خوابید... تا هروقت من بخوام هم 

 مونه. همینجوری باقی یم
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ن نخواد؟! -  حبی اگر الی 

 

 سکوت عاض باعث دردم شد. 

ن  ن هم قصد رفیی د که اگه الی  ن چرا همینجوری جار نمی 
ن داشت، من اجازه نیم ی رو دادم؟! اصال چنی  ن چی 

 قبلم رو یمیم
ی

ن به زندگ خواستم یا یه خواستم؟! برگشیی
 های دست عاض... شب غرق در آرامش زیر نوازش

 

 من واقعا دیشب آروم بودم و... 

 نه خدایا... نه... 

 

د  نیم ن خواستم دوباره اشتبایه عاشق بشم. عاض جار می 
داد. رو اون که روابطش آزاد بود و به کیس جواب پس نیم

 و اتاق نه...  تخت

کاری به این اتاق و تخت نیاز مگه عاض برای کثافت
 داشت؟! 
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ن نخواد یمج- خوای مجبورش کبن شیخ واب بده... اگه الی 
ی که آورده بودی، شبونه در رفت.   نجیب؟! اون دخیی

ن خایل   امیدوارم دیگه به شت نزنه که ناکامیت رو روی الی 
... قسم یم وست من د. به خورم خودم جلوت درمیامکبن
 نزدیک نشو... 

 

 عاض عصباین شد و صداش باال رفت. 

 

ونش  ش طردش کردن... نامزد یی انوادهخ- وجدانش بی 
کرده... دوست و فامییل نداره که دلش بخواد اون دخیی 

 پیششون باشه... 

؟! و تهدید یممن  جز اینجا جایی رو نداره. اکبن به چی
ن  لی 

 

 بود. من یی یار و 
ن  یاور بودم. حقیقت همی 

 بودن پیدا کردم.  تر کوبید و حس تیهقلبم محکم

 

ن -  برم. رو بعد از حموم یم هنوز من هستم، الی 
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. فقط بار  خودم هم پد دارم الزم نیست شما زحمت بکیسر
ن  آخره بهت هشدار میدم. حق نداری دیگه با احساسات الی 

 !  بازی کبن

 

 شید. شیدا وارد حموم شد و با کوبیدن در یه نفس عمیق ک

 

و که درحال لرزیدن تو حموم دید، با شتاب سمت اومد من
م و خجالت لب گزیدم ویل شیدا  ن وان زانو زد. با شر و پایی 

 به تنم نگاه نکرد و دو طرف صورتم رو گرفت. 

 به گریه افتاد و پیشونیم رو بوسید. 

 

؟! ق- ؟! خویی
ن ربونت برم... الیه من فدای تو بشم. الی 

 !واقعا پریود شدی؟! باهات که کاری نکرد؟

 

 ه چقدر شکسته بودم. خواستم شیدا بفهمه کنیم

 چه ترس و دلهره و اضطرایی داشتم.  خواستم بدونهنیم
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 ... خوبم. باهام کاری نکرد واقعا پریود شدم. خوبم شیدا -

 

باز عمیق و دلگرم کننده دوطرف صورتم رو بوسید. عاض  
 خواست؟! گ بود و چی از جونم یم

 

... الیه بم- ن م برات الی   ی 

برمت پیش غصه نخور... عمرا بذارم دیگه سمتت بیاد. یم
یم و یمخودم. دوتایی میفتیم دنبال کارای طالق. طالقت گی 

. و خالص... از دیشب داشتم یم  مردم. خداروشکر که خویی
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ن نیم خواست. دلم همون آرامش و نوازش و من دلم رفیی
و وجودم رخنه کرده بود رو همون دلگریم که از وجودش ت

 خواستم. یم

 وقبی از ییک شدن قلبمون حرف زده بود... 

 

ن و ترک کردن عاض رو نه من نیم خواستم برم. توان رفیی
 نداشتم. 

تونستم کردم ویل نیمشاید کنارش به اعماق جهنم نفوذ یم
 های شیدا گوش کنم. به حرف

 

مت. -  یه دوش بگی  بیی

 

 نه... من... من نمیام! -

 

 ازم فاصله گرفت و با شوک نگام کرد. 
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؟! -  چی

 

 و نمیدونم. تونم بیام وقبی هنوز تکلیف زندگیمنیم-

ام؟! حبی این هم نمیدونم. من واقعا دخیی شیدا من گ
ی زهد و پارساییش محمد زرگرم؟! همون مردی که آوازه

ی محل رو برداشته؟! رفتم دم خونه و گفتم تنهام...  همه
شون راه ندادن. بابام و تو خونهوندم منکس مگفتم یی 

 مانم ترسوند. و از دق کردِن ماتهدیدم کرد و من

که اگر بخوام هم نتونم بهشون ش بزنم. االن خیالم راحته 
ن و مامانم یا بابا حالشون بد خوبه... اگه... اگه من و ببیین

 م، چه غلیط کنم؟! بشه و اونوقت من بشم قاتل خانواده

ای ندارم ترجیح میدم اینجا بمونم تا تکلیفم هحاال که خون
روشن شه... هرجا برم مهمونم اینجا زوری هم که باشه 

 نم یا... مونم تا معلوم شه بمو یمی شوهرمه... خونه

 

انیم لب زد:   ناباور از سخین

 

 ی شوهرت؟! جادوت کرده؟! خونه-
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؟! من...  ن  الی 
ی

 چی مییک

 

کرد ویل بزنم. باور نیمها رو کرد من این حرفشیدا باور نیم
ی برای از دست دادن من یم ن زدم. شکسته بودم و دیگه چی 

 نداشتم. 

 زندگیم روی آب بنا شده بود. به هیجی دلخوش نبودم. 

 

؟! تو... -
ی

ن معلومه چی مییک  الی 

جایی هورمونات کار دستت داده... عصبی و واقعا جابه
! دلنازک شدی و نیم

ی
 فهیم چی مییک

 

 فهمم. یم-

ای که معلوم تونم بیام تو خونهشجاشه... شیدا نیمعقلم 
 کنه! م چه فکری یمنیست مامانت درباره

 

 عصبی از جا بلند شد و من زانوم رو تو شکمم جمع کردم. 
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ن من و مامانم یمم- دونیم گه قراره چه فکری کنه؟! الی 
ی شدتو  ن  ه که... گنایه نداشبی و یه چی 

یه شب تو بغلش خوابیدی شدی؟! اصال... تو واقعا دیوونه
 و فراموش کردی؟! خودت

ن بفهم... اون عوضن یه هوسبازه... ندیدی چجوری  الی 
ه ی آویزون حلقه کرد و چجوری دست دور دست اون دخیی

 لگد زد به غرورت؟! 

 

 ویل برگشت پیش من... -

ی نگو که منخواهش یم ن و زیر سوال کنم از ش ناراحبی چی 
ی. من ؟! یم و درحد اون دخیی بیی  بیبن

و به کیس نباختم. تو برزخم لطفا درکم کن شیدا... من خودم
 و بفهم. این

 

 پوزخند صداداری زد و دست به کمر گرفت. 
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ره برگشت چون اون هرزه بهش گفته بود یه آ-
 گراست. من باهاش حرف زدم. همجنس

اومد پیش تو که به اون هرزه ثابت کنه اینجوری نیست. 
ی؟! ی نداشته؟! نیمبیبن باهات کار نیم  بیبن هنوزم دخیی

 

وزی  مغزم سوت کشید و هاج و واج نگاش کردم که با پی 
خندید. رو وان خم شد و سیع کرد شمرده بگه تا تو مغزم 

 فرو بره... 

 

ی، طبیعیه؟! ف- کر کردی اینکه یکماهه زنیسر و هنوز دخیی
ن پرس پیغمیی فقط  اینکه شب تا صبح پیشش بایسر و عی 

 نگات کنه؟! 

 و به کار بنداز... یکم عقلت

 

 شده بودم. باالخره عاض یه هوسباز بود یا 
ی

دچار دوگانیک
 گرا؟! یه دیوونه و یه همجنس
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 و دخیی رو تشنه میذاره ویل تهش...  گفت هزارتا زن-

 

 دست رو گوشم گذاشتم و نالیدم: 

 

 س کن. به من چه... بسه... شیدا توروخدا ب-

من چه که گرایشش چیه،  برام مهم نیست عاض کیه... به
مگه قراره این ازدواج تاابد ادامه دار باشه؟!... من... تاوقبی 

 گردم. گناهیم ثابت نشه برنیمیی 

 

 حرف آخرته؟! -

 

ن نبودم ویل نیم  یدا کوچیک بشم. خواستم جلوی شمطمی 

ها اون رو به شک بندازه که حاال که خواستم این حرفنیم
 عاض توان رابطه نداشت پس... 

ا رو یم ن ن و مگه من ازش این چی  خواستم که حاال با تونسیی
 نتونستنش، تو تصمیمم فرقی ایجاد بشه؟! 
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و با یه دخیی تنها موند و کاری نکرد، طمئنم. هرگ شبم-
تونه؟! نمیشه یه درصد هم ربط به ارزش و ناتوانه و نیم

ام به من داشته باشه؟! نیم تونه دلش به رحم اومده احیی
بیبن حالم بده؟! شاید اون نخواد به من زخم نیمباشه؟! 
 بزنه... 

 شاید من و تو اشتباه کنیم و آدم بدی نباشه. 

 

ن لحظه فکر یمآ- کردم فقط یه لجبازی ها... تا همی 
ست ویل تو واقعا رد دادی. دیوونه شدی و داری با ساده

 و میندازی تو چاه... چشم و گوش باز، خودت

 خییل خب... 

رم ویل ترجیح میدم جایی نمونم که برای حرفم برات پد میا
 تره هم خورد نمیشه. 

ن کیس که درباره ی مهرداد بهت هشدار ویل یادت باشه اولی 
داد، من بودم و تو هیچوقت گوش نکردی و اونقدر 

 عاشقش شده بودی که حرف هیچکس رو نشنیدی. 

حاال هم دارم میگم یه روز از اعتماد به این شیخ نجیب هم 
. پشیمو  ن  ن مییسر الی 
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 این رو گفت و به حالت قهر رو گرفت و رفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن شیدا بود که عاض وارد حموم  فقط چند دقیقه بعد از رفیی
 شد. 

یی حرف و نگاه و حس خاض فقط چندتا لباس و وسیله 
ن کرد.  ن آراییسر کنار دوش سیار گذاشت و قصد رفیی  روی می 

یل مغزم... روحم... درد زیر دلم و کمرم خییل بهیی شده بود و
 کرد. وجودم درد یم
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یی اراده نگاهمون در هم تالقی کرد و من از اون حیس که تو 
 چشماش بود ترسیدم. 

کردم حرفای من و شیدا رو شنیده بود و حس یم
هشدارهاش رو به گوشش رسونده بود. یعبن حقیقت 

 داشت؟! 

 

این مرد با اون حجم خشونت که من ازش دیده بودم و شب  
شته تا اون اندازه دربرابرم کوتاه اومده بود، قصد گذ

 شکستنم رو داشت؟! 

به خییل مهلک بود و من نداخت. و از پا یماینبار این ضن
رفت و حس یه فواره رو داشتم که با وجود عاض باال یم

 من ترس از سقوط داشتم. 

 

ن مرد بود که شب گذشته منتنها راه چاره و به م خود همی 
 عادت داد.  نوازش دستاش
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چی گفته بود؟! مویرگ؟! یادآوریش تلخندی شد روی 
هام و از درون گر گرفتم. من واقعا مویرگ بودم... لب

 شکننده و آسیب پذیر... 

 

 عاض؟! -

 

ن راه متوقف شد اما برنگشت. به سخبی جون کندن به  بی 
 . حرف اومدم

 

 و با شیدا شنیدم، اون دخیی رو دیدم... من... حرفات-

هات نباش من نه نیازی به بغل کردنت دارم، نه بوسه نگران
و نه حبی دوست دارم که اون مهر و امضای سند 
ازدواجمون رو یادم بیاد. پس بدون من برام مهم نیست 

... با هرگ هرکاری کبن مهم نیست.   باهرگ بایسر

 

هن مردونه پوشیده بود و یم تونستم عضالت پیچ پی 
ه  ن جذب تشخیص بدم. درپیچش رو از روی اون پی 
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دقایقی طوالین اون عضالت سفت و سخت رو نوازش کرده 
ی جدید که تا به حال نداشتم. بدنش مثل بودم. یه تجربه

ها یه قلب شد که زیر اون سنگیه تکه سنگ بود و واقعا یم
 نرم وجود داشته باشه؟! 

لرزید و اکو شدنش تو فضای حموم بیش از حد صداش یم
 خواست زار بزنم. یم جذاب بود و دلم

 

کبن حرفای شیدا حقیقته و حرفای من نه، ینکه فکر یما-
... نه خودم، برام آزاردهنده ست. تو هیجی از من نمیدوین

نه زندگیم ویل با من مثل یه عوضن رفتار نکن که دنبال تن 
 و بدنتم! 

 

ه  قلبم به کوبش افتاد.  و ی کمرم رعشه گرفت تی 

بیدنم رو داشت و اگر بامهرداد عاض واقعا توان درهم کو 
 ترک برداشته بودم به حتم با عاض... 

ن انداختم.   لب گزیدم و ش پایی 
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ه و من باید هرچه احتماال یم خواست بعد از من دوش بگی 
 کردم. رفتم و خودم رو تو همون اتاق زنداین یمزودتر یم

 

 رفت خییل عصباین بود! یمشیدا رفت، وقبی هم -

 

 ست باهاش برم اما من... میدونم، خوا-

 

ن حرفم پرید و با شدترین حالت ممکن پچ زد:   بی 

 

؟! اونجا امنچ- تره... خیالت راحته کیس نیست که را نرفبی
اذیتت کنه و شبونه با خشونت تو رو بکشه تو اتاقش و از 

 دستات کار بکشه. 

 

 شوکه شدم و فقط نگاش کردم. 

د؟!  ن  چرا غر می 

رد، کو از صدایی که آب تولید   ی وان گذاشتمدستم رو لبه
 ش چرخوند و بهم زل زد. 
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 خوام قضاوتت کنم ویل بیا باهم سازش کنیم. من نیم-

 م اومده... خوام بدونم چی به ش من واقعا یم

 . تو... قول دادی اون آدم... هرگ که هست رو پیدا کبن
م که... اونموقع جلوت رو نیم  گی 

 

ن اون آدم...   داشتم به کشیی

 بود شدنش... به نا

کردم... اینبار دیگه به عجز و التماس و خورد شدنش فکر یم
 تریس نداشتم چون پوست کلفت شده بودم. 

تصمیم داشتم به محض اینکه بهیی شدم به امید ش بزنم. 
 رسید و من شک نداشتم. امید... یه ش این ماجرا به اون یم

 چطور تونسته بود اینکارو درحقم بکنه؟! باهاش خییل
 حرف داشتم. خییل... 

 

- !  پس فقط مشتاق حقیقبی

 فهیم خییل زود... یم
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نگران نباش، لباسات رو بپوش. به بهجت میگم برات کاچی 
 درست کنه. 

 

هام رنگ یه لحظه حس یه تازه عروس رو پیدا کردم و گونه
 به رنگ شد. 

 عاض رفت و من پوف کشیدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "عاض"
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ردم. بااینکه کتم و به کره آغشته  ای از نون تست برداشتکه
از لحاظ روچ به هم ریخته بودم اما خود حس نزدییک با 
ن و شبی که باهم به صبح رسونده بودیم، توان آروم   الی 
کردنم رو داشت. عصبی بودم اما دلم تکرار دیشب رو 

 خواست. یم

 

 فرار اون دخیی ابله زهره... 

ت جز مقّر هرچند خوب میدونستم جایی برای فرار نداش
 من! 

ن   ی با شیدایی که هنوز بهش شک داشتم و الی  بحث و درگی 
 که... 

ینه اون دخیی از همه هام بیشیی من رو تحت فشار ی درگی 
 گذاشت. یم
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به بوسه و آغوش من احتیاچی نداشت؟! این رو بهش ثابت 
خوندم... اون کردم و وقبی نیاز رو از تو چشماش یمیم

 لحظه دیدین بود. 

 

ن خم شد و لیوانم رو از آب پرتقال تازه پر  بهج ت روی می 
 کرد و مقابلم گذاشت. 

 

 قهوه درست کنم؟! -

 

شی به نقن تکون دادم و رو به زهرا که تازه استخدام کرده 
های ریز و درشت کنار بودم و در سکوت داشت به گلدون

 داد لب زدم. ها آب یمپنجره

 

ن کجاست و چیکار یم- ن الی   کنه! ببی 
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روزها بهجت هم ث کرد و من بااخم براندازش کردم. اینمک
 شناسازگاری داشت. 

 

 چشم آقا... -

ن خانم رو صدا یم ون منتظر شماست. الی  کنم هاتف هم بی 
 و بیاره. ر فرستم زهرا کیف و کتتون و یم

 

 دستم رو مشت کردم و رو به نگاه بهجت لب زدم: 

 

ن فکر کنم بعد از چندی- ی من خونهن سال هنوز با قوانی 
آشنا نشدی بهجت، نظرت چیه از نو بهت یاد بدم که تو 

؟!   چه مسائیل نباید دخالت کبن

 

ن  خییل زود متوجه منظورم شد که با خجالت ش پایی 
 انداخت. 
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قا؟! من واقعا منظوری نداشتم. نمیدونم چی شنیدین آ-
ن خانم بود که...   ویل من فقط به خاطر خود الی 

 

بار خییل آهسته جوری که زهرا متوجه دست باال آوردم و این
 نشه ادامه دادم: 

 

ی هم نیست چی شنیدم ویل این بار آخرت باشه تو خونهم-
خوری و پشت شم دسیسه و یممن، نون و نمک من

! چیبن تا زنمیم  و از من دور کبن

 

این لفظ، هردو ابروش رو باال انداخت ویل بهجت باید حد 
 فهمید. خودش رو یم

 

 ا قول میدم دیگه تکرار نشه! چشم آق-

 

ش تکون دادم و رفت. نون و کره و عسل رو به دهن  
 گذاشتم. 
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ن وارد سالن غذاخوری شد و با  مشغول خوردن بودم که الی 
ن ایستاد.   مکث و تعلل کنار می 

سالم کوتایه گفت و من بهش زل زدم. وضعیت جسمانیش 
الغری  باعث شده بود یکم رنگ پریده به نظر بیاد و باز این

 و ضعفش عصبیم کرد. زیادی شبیه دنیا بود "خواهرم"

 از نظر ظاهر نه اما باطنا... 

های زیرزیرگ و مخفیانه... پوف  اون معصومیت و نگاه
 کشیدم. 

 

 قهوه درست کنم آقای شیخ نجیب؟! -

 

ن -  کنه.  صبحونه بخور بهجت درست یمالزم نیست، بشی 

 

ن نگاه معناداری به بهجت انداخت اما  هیچکدوم حرقن  الی 
ای به زهرا اون رو متوجه کرد و باهم نزدند. بهجت با اشاره
 از سالن خارج شدند. 
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ن نشست و یی  ن پشت می  حرف مشغول خوردن شد و الی 
ه.   چقدر خوب که قصد نداشت اعصابم رو به بازی بگی 

 

ی؟! -  بهیی

 

 با این سوالم دست از خوردن کشید و نگام کرد. 

 

 م منظورتون... -

 

ن هست. یتتوضع-
ّ
ی داری مسک ن  و میگم، اگه دردی چی 

 

 ن نه... نیازی نیست، خوبم! -

 

نگاهش مثل همیشه متواری بود. مثل یک دزد که از پلیس 
کرد و من از این موش و گربه بازی خییل خوشم فرار یم
 میومد. 
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ن نیاز نداری یا درد ندار -
ّ
 ی؟! مسک

 

 اویل... -

 

آب گرم کارسازه،  کیسه  پس درد داری؟! شنیدم ماساژ و -
 خوای من برات انجام بدم؟! یم

 

ن باری بود که به  چشماش تا آخرین حد گشاد شد. این اولی 
ن پیشنهادی یم  دادم. یه دخیی چنی 

 بخش بود. کم کردن دردش برام لذت

 

 نه... الزم نیست. من خودم... -

صبحونه بخورم بهیی میشم االن هم دیگه درد ندارم فقط 
 یه که طبیعیه! حالیکم ضعف و یی 

 

ن   نزدم. همی 
که با حرفم تا گوش و  آهاین گفتم و دیگه حرقن

! گردنش شخ شده بود کفایت یم  کرد. دخیی حاچی
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تلفنم به صدا درآمد و من با نیم نگایه با ساعتم که عدد 
 ی اتصال رو لمس کردم. داد، دکمههشت رو نشون یم

 

 عاض؟! -

 

شنیدم، به  که  ی کیوان رو زدهصدای ترسیده و هیجان
ن شاپا گوش شد. زیادی   پشبی صندیل تکیه دادم و الی 

 کنجکاو بود. 

 

 چی شده اول صبج کیوان؟! -

 

ن رو اسم کیوان همه  فعال کرد.  ی سنسورهای الی 

ون فرستادن هوای درون   کیوان مکث کرد اما همراه با بی 
 کالبدش حرض پچ زد: 

 

 ها رو زدن... ی ییک از... از کامیون-
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ن گذاشتم.  عصبی   از جا بلند شدم و دست چپم رو روی می 

 

؟! چه غلیط کردی کیوان؟! -  چی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دونست من تو جابجایی واقعا وحشت کرده بود و خوب یم
ها با هیچ احدی شوچن نداشتم. هیچ احدی... محموله

 حبی اگر اون شخص کیوان بود. 
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صداش باال رفت و همونطور که داشت مشتش رو روی 
ی ف ن  آورد، داد زد: رود یمچی 

 

. ییک از کامیون- ن  ها رو گرفیی

عاض؟! اینبار اسامه از این گندکاری نمیگذره... درعرض 
ان کنم؟! ده ساعت چطوری یم  تونم این خرابکاری رو جیی

 

ان؟!   جیی

 و مشبی که شدیدا 
ی

ن فاصله گرفتم و با کالفیک از کنار الی 
 لرزید گفتم: یم

 

دادی حرومزاده؟! بازم یه  و از دستکدوم کامیون؟! چی -
گند باالتر... از آخرین باری که بهت هشدار دادم، هنوز سه 

گذره... گفبی چون من خودم نظارت نکردم ماه هم نیم
؟! خراب کردی من و کشیدی ایران که اینجا هم باز گند بزین

و میدوین قبل از اینکه به دست اسامه بیفبی خودم گورت
 کنم؟! یم
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ن   صدام رو متوجه نشه ویل این اعصاب سیع داشتم الی 
داد. بیشیی فاصله گرفتم و درحایل که از  خراب اجازه نیم

د، به عربده ن ی کیوان گوش  کف پاهام مواد مذاب غل می 
 کردم. 

 

ده بودم دس-  ت رضا، تو خودت هم درجریان بودی... سیی

ن بود!  ا با دستبند سیی  آدم مورد اعتمادمه... کامیون دخیی

 

هام فرو بردم و اونقدر عصبی بودم که اگر  پنجه الی مو 
دیدم، به حتم زیر مشت و لگد له کیوان رو حاال مقابلم یم

 کردم. یم

 

... منتظر من باش کیوا-  ن، هر گورستوین که هسبی

کت منتظر من باش و عواقب کارت ، من میام شر و گردن بگی 
 خوام رو در رو حرف بزنیم. و یم
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ن رو از نزدیک شنیدم. تلفن رو قطع کردم و صدای ال ی 
ی کنجکاوش بهش امون نداده بود تا در سکوت روحیه

 فقط گوش کنه... 

سمتش چرخیدم و با اخم نگاش کردم ویل خجول لب گزیده 
ن انداخت.   و ترسیده ش پایی 

 

 مشکیل پیش اومده؟! -

 

ه ی ش شدم و با یه پوزخند رو گرفتم. شمارهدو ثانیه خی 
ن بود تلفن رو به  امی  رو گرفتم و همونطور   که چشمم به الی 

 گوشم زدم. 

 

نداخت و این همون نگاه لرزون و معصومش ترس به دلم یم
ن رو از خودم دور   ی بود که سیع داشتم به خاطرش الی  ن چی 

 تونستم. کنم ویل نیم

 

 سالم آقا... جانم؟! -
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 خییل کوتاه گفتم: 

 

 کیوان با تو... -

! دوین من باید با اسامه حرف بزنم و یم  باید چیکار کبن

 

 بله آقا چشم. نگران نباشید! -

 

ن که همچنان منتظر جواب  تماس رو قطع کردم و رو به الی 
 سوالش بود، پچ زدم: 

 

احت کن. صبحونه-  ت رو بخور و اسیی

 

اض چی شده؟! مشکیل پیش اومده؟! در مورد همون ع-
ایه که شب مهموین تو اتاق راجع بهش حرف محموله
 زدین؟! 
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تم اون شب تا پشت در اتاق اومده بود چون کل دونسیم
ن داشت و همون شب خودم شکارش   اون محوطه دوربی 

 کرده بودم. 

کرد، احتماال  های ثبت شده رو پاک نیماگر امی  اون صحنه
 کیوان هم خیی داشت. 

 

ه قایط کار من نیسر - . ابرات بهیی ن  لی 

 

دم کر گفتم و صیی نکردم. باید این اتفاق رو جمع و جور یم
ان نیم ر بزرگ به این راحبی جیی شد. اسامه به چون این ضن

گذشت و من اوج خشمش رو دیده بودم. نه به راحبی نیم
 کرد. من و نه به باعث و باین این خرابکاری رحم نیم

 خییل عصبی بودم. 

 

 کبن مگه نه؟! عاض؟ تو... تو قاچاق یم-
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، ایستادم و با قلبی که روی دور تند  نرسیده به مسی  خروچی
افتاده بود، به صدای پاهاش گوش دادم. پشت شم ایستاد 

 ی شکیسر که زیاد ازش دیده بودم گفت: و با همون روحیه

 

ه ویل باور نیده بودم عربش- ها کارشون قاچاق دخیی
 کردم. تو... نیم

؟!   اومدی ایران تا اینکارو بکبن

 

حاچی سازگاری  پوزخند زدم. انگار شغلم با مزاق دخیی
اشت. سمتش چرخیدم و با ابروهای درهم و صوریی که ند

رفت، تو چشمای از شدت فشار عصبی رو به کبودی یم
ی ن ن و مرموزش زل زدم. این سیی ی ها شبیه یه دریاچهسیی

 بود. به همون اندازه عمیق دورافتاده کنار یه صخره
ی

ی سنیک
 و مرموز و مهیب! 

 

 کنجکاوی نکن... -

ه تا وقبی فضویل تو این خونه جزو خط ق رمزای منه... بهیی
 .  اینجایی از من و شغلم دور بموین
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؟! چرا؟! منم یم-  فرویسر

ی؟!   تو واقعا تو کار خرید و فروش دخیی

 

جلو رفتم و درست مقابلش ایستادم. اینبار یی ترس و دلهره 
 تو چشام زل زد. 

 

ی آبروتاونروز تو ک تو رو که خریدم،-  و... النیی

 و... ندی که زدی، جونتجلوی کیوان و با اون گ

ونگیت  و... هروقت هم که اراده کنم دخیی

 

 با نفرت نگام کرد. 

ن به خشمم زل زد.   حرض دستش رو مشت کرد و از پایی 

 

 کند؟! رفت؟! دل یمشد، یماگر از من ناامید یم
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 و... حبی شاید دلت-

ی که تو سینه ن کوبه و من دارم صداش رو ت یمهمون چی 
! شنوم. کنار گو یم  شم... مثل یه بمب ساعبی

 

 خییس لبش رو مکید و مبهوت براندازم کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و خوش نکن. و به هیچکس نفروختم پس الگ دلتمن دلم-

 ضمنا این موضوع حقیقت داره... 
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تو واقعا همون حیووین هسبی که شب اول از شنیدن 
 اسمت تصور کردم. 

 

 عصبی دست دور کمرش انداختم و تنش رو به خودم
چسبوندم. از اینکه کیس بهم لفظ حیوون رو نسبت بده 

کردم؟! فهمید داشتم ازش محافظت یممتنفر بودم. نیم
 چقدر خطرناک بود؟!  فهمید حضورش کنار مننیم

 

یوون؟! من اگه یه جو انسانیت تو وجودم نبود، همون ح-
ف شب اول کار نیمه تموم عادل رو تموم یم کردم. اگه شر

م دیشب یمنداشتم، حداقل  تونستم حقم رو از تنت بگی 
ویل تو زیادی پررو شدی چون بهت سخت نگرفتم، چون 

ها رو گشتم تا بفهمم گ و چرا اینجوری بوسیدمت و کوچه
 من... 

ی
 تو رو انداخت تو جهنم زندگ

 

م کوبید. حاال اونقدر عصبی و تحت فشار با مشت تو سینه
اشت از من بودم که برام اهمیبی نداشت این دخیی د
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 وحشت یم
ی

کرد. کنار من امنیت نداشت و این دوگانیک
 کرد. م یمداشت دیوونه

 

خوای که مثل یه حیوون واقیع بهم حمله الن مدال یما-
؟! باید برات نکردی؟! جایزه یم خوای که منم نفروخبی
و بوسیدی تا تجربیات اولم رو کنار یه دست بزنم که من

 قاچاقجی بگذرونم؟! 

 

 رد داشت! حرفاش د

شم رو تو گودی گردنش فرو بردم. این دخیی زیادی خوشبو 
 بود. عطر تنش خالص و پاک بود. 

 

 هرکس یه جوریه تو هم فروخته شدی... ویل ب-
ی

االخره زندگ
من تو رو از بابات گرفتم. به ازای چهارده تا سکه خریدمت. 

دوین چرا داری چموش بازی درمیاری مایه کوچولو؟! نیم
تر، صیاد حریصهرچقدر  ن  تر میشه؟! طعمه لی 
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ن حراریی که به جونش افتاد،  دمای بدنش باال رفت و همی 
های تنم رو درگی  کرد. بغض تو گلوش نشست ی سلولهمه

و سیع کرد دربرابرم مقاومت نشون بده. تقال کرد و من ولش  
 کردم ویل با نفرت نگام کرد و من با خونرسدی پوزخند زدم. 

 

... و جحرفای من-  دی نگرفبی

ها وسطه، االن  گفبی پای شیخ نجیباگه اون شب نیم
تونسبی تو اتاقت عزا کتک خوردنت هم تموم شده بود و یم

 ! ی ویل اینجا نبایسر  بگی 

 

ن کردم ویل باز صدام کرد و من ایستادم.   قصد رفیی

دادم. وقت نداشتم و باید خودم این خیی رو به اسامه یم
لود پچ دم. با همون صدای بغض آرفتم ویل صیی کر باید یم

 زد: 

 

 کمکن کن... -

کمک کن اوین که اینکارو کرده پیدا کنم. بعدش تو رو به خی  
 خوره! و به سالمت. من... داره حالم به هم یمو من
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 سمتش چرخیدم. 

 

؟! اینجا بودن؟! -  از چی

 

 نه... -

 

هایی لرزون رو به شی به پچ و راست تکون داد و با لب
 امعلوم نالید: ای ننقطه

 

وقت مجبورم از پول کثیف تو بخورم، ز اینکه وقت و یی ا-
های کثیف تو بپوشم. از اینکه مجبورم هرلحظه از داشته

 ببینمت و دستت رو روی تنم حس کنم! 

 

 هاش برام مسخره بود. حرف

رمق بهم زل زد. ش رو گرفتم و یی با دو انگشت چونه
 هاش... لب
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 کاون صوریی 
ی

ههای پررنیک تر به نظر ه از جای دندون، تی 
ن بود ویل پا روی میلم گذاشتم و  یم رسید... هوس برانگی 

 گفتم: 

 

 به من چه... -

خوام من کاری که باید کردم، اینجا هم دیگه کاری ندارم. یم
 برگردم کویت! 

 

شوکه لبش نیمه باز موند و من به سخبی دستم رو از زیر 
 ش برداشتم. چونه

 

 نه... -

 ادی... تو قول د

 

ف که قاچاق یمقول یه آدم یی -  کنه؟! شر

 

 ی آستینم رو گرفت. لبخند تلجن زد و گوشه
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 کردم. س یمحای که تو وجودش بود رو رعشه

 

ن رحال اون عوضن هبه - ای که با من اینکارو کرده ییک عی 
 شماست. 

... دیشب برای یه لحظه  همتون مثل هم، همتون عوضن
مدت خییل رفتارای ضد و حس کردم تو هم آدیم... این 

ن شدم که تو هم آدم  نقیض ازت دیدم ویل حاال مطمی 
. فقط یم خوام کمک کبن چون تو احتماال زبون اون نیسبی
 فهیم. عوضن رو بهیی یم

 

 نتونستم در جواب حرفش هیجی بگم. 

ای مثل تف ش باال بود. این دخیی از هر حرف و هر دفاعیه
 دونست. من و زندگیم هیجی نیم

 

، حاال ا- ون قول و قرارها واسه وقبی بود که کیس رو نداشبی
 .  یه رفیق مثل شیدا داری که بهش اعتماد داشته بایسر

 من باید برگردم کویت. 
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ن و با  دستش رو از آستینم جدا کرد و با همون چشمای سیی
 های شخ نگام کرد. رگه

 

 پس راهمون جداست! -

 

 راه ما جدا بود، از اول... 
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ن همون شب منحویس که به صحنهاز  ی تجاوز عادل به الی 
 رسیده بودم. 

 

ایک با من نداشت. به نفعش بود تا  این دخیی هیچ وجه اشیی
از خودم و زندگیم و کارم دورش کنم. من کم دشمن نداشتم، 

 خصوصا تو ایران... 

 

خواستم بهش فکر کنم که ممکن بود چه بالیی ش حبی نیم
ن بیاد.   الی 

حساب بود. وقت جنگ و این دخیی دووم  وقت تسویه
 آورد. نیم

 

 و جمع کن و برو پیش شیدا... وسایلت-

 

فقط دو ثانیه نگام کرد و با نفرت رو گرفت. رفت و با زدن 
ون زد. التهاب  یه تنه به من دور شد و از سالن غذاخوری بی 

 شد. درونم با هیجی خوب نیم
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ن لیوان آب پرتقال رو ش کشیدم و از سالن  ون زدم. بی  بی 
ی راه با زهرا سینه به سینه شدم و با دیدن سیبن قهوه

ن عادت کرده دستش عصبی شدم. این مدت به قهوه ی الی 
 بودم و حاال مییل به استشمام بوی خوشش نداشتم. 

 

 آقا قهوه... -

 

بدون واکنش از کنارش گذشتم و وارد محوطه شدم ویل 
 صدای زهرا رو شنیدم که گفت: 

 

 کتتون رو میارم! کیف و  -

 

ن ایستاده بود و من با گام های بلند خودم هاتف کنار ماشی 
 رو بهش رسوندم و لب زدم: 

 

 کار انجام شد. -
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 هاتف لبخند زد: 

 

ها امنه؟! - ن بودم، جای دخیی  مطمی 

 

 ش تکون دادم و خییل کوتاه گفتم: 

 

جایی که باید مستقر شدن، امی  حواسش امنه، همون-
 هست. 

 

شد و مکث کردم. کیفم رو هاتف گرفت و من   زهرا نزدیک
 کتم رو پوشیدم و روی تنم تنظیم کردم. 

به محض دور شدنش، پشت فرمون نشستم ویل تا هاتف 
ن رو باز کرد، گفتم:   در ماشی 
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ن باش. بهش گفتم وسایلشم- م، تو مراقب الی  و ن تنها می 
جمع کنه و برگرده پیش دوستش. صحیح و سالم 

 تحویلشون بده! 

 

ن اج و واج نگام کرد. انگار باور نیمه کرد اینقدر ناگهاین چنی 
م.   تصمییم بگی 

کنار من امنیت نداشت و این رو نباید برای هاتف توضیح 
دادم، کیفم رو روی صندیل گذاشت و جدیتم رو که دید، یم

ین صدای ممکن چشم گفت. عقب   متوجه شد که با کمیی
ن افتاد. ی کشید و من ناخواسته نگاهم به پنجره اتاق الی 

ها دیدم، درد بدی به قلبم خودش رو که از الی پرده
 نشست. 

 

کرد من توان دیدن طرح اندامش رو از احتماال خیال یم
 پشت اون پرده نداشتم ویل... 

 

ا کار  آقا؟! - اگر اسامه بفهمه این گم و گور شدن دخیی
ی پرسود مون نمیذاره، سه بار، سه تا معاملهماست، زنده
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های باکره از  تونست حساب اسامه رو پر کنه ای که یمدخیی
ه...   و اعتبارش رو باال بیی

 

ن نگرفتم و با همون اخم های به شدت درهم و چشم از الی 
ن دندون  های چفت شده گفتم: ازبی 

 

رار نیست کیس بفهمه وقبی ما مستقیما تو ارسال ق-
ای  محموله نقیسر نداریم. اینبار الزم بود اون عوضن رضا شن 

 مونه کیوان... کارش رو پس بده که داد. فقط یم

خوام که... براش فکر خویی دارم. به امی  زنگ بزن و بگو یم
ا به سالمت به مقصدشون برسن.  تک به تک اون دخیی

 ضمنا... 

 

ن شک کشید.  ن خم شد و به داخل کابی   روی ماشی 

 

 بله آقا؟! -
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 دستبندها... -

. نباید هیچ  ن  اثری از ما بمونه. اون ها رو جدا کنی 

 

 حتما... -

ن خانم رو چیکار کنم؟! من هنوز به شیدا مشکوکم،  الی 
ن زیاد از حد ش و صدا کرد و من  آقا؟! اون دخیی موقع رفیی
ن نیستم که دردش درست نکنه پس فکر کنم  مطمی 

ن خانم به خونه  ها... ی اونفرستادِن الی 

 

 من نگران شیدا نبودم. 

ن پرده رو انداخت و من باالخره از اون  استارت زدم و الی 
 پنجره دل کندم. 

 

کنم. نشنیدی یا دوست ن خوب میدونم دارم چیکار یمم-
 داری یه جور دیگه بهت بگم؟! 
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ن فاصله گرفت و ش تکون داد. حاال تمام و کمال  از ماشی 
کت ش یم  زدم. حرفم رو فهمیده بود. باید به کیوان و شر

 

 

 

 

 

 

 

 

خواست با مادرم حرف ن دلم یمقبل از رسیدن به کیوا
 زدم. یم

 و روی اسپیکر زدم. ر ش رو گرفتم و تلفن شماره

 

ن بوق  خییل دیر اما باالخره تماس برقرار شد و با ششمی 
 صدای گرمش رو شنیدم و نتونستم لبخند نزنم. 

 دلهره دوست داشتم. تنها کیس بود که یی 
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 معرفت... سالم پرس یی -

ز شده، مادرو رو از یاد بردی، ببینم از وقبی پات به ایران با
ی تو رو پابند کرده؟!  ن  اونجا چی 

 

دم.  ن  نمی 
ه اما من حرقن  توقع نداشتم اینقدر زود یی بیی

 

 سالم مادر... -

تا وقبی یه نفر هست که دست و دل و پام رو بند کرده، 
 مگه جا واسه کیس هم هست؟! 

 

ن یم ش دلم رو گرمخنده رگ ی بز هکرد. من هنوز یه انگی 
 کنم. 

ی
 داشتم تا وسط این جهنم زندگ

 

؟! ین رو وقبی عاشق شدی ازت یما- پرسم. چه خیی خویی
 گردی؟! پرسم گ بریم
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 عاشق؟! 

ن و خایل شدن اون اتاق و قلبم محکم یم کوبید و فکر رفیی
 اینکه دیگه دستم توان لمس کردنش رو نداشت... 

 

 به زودی مادر... -

 د پیشتم. کارم اینجا تموم شده و خییل زو 

 

 خوام زودتر برگردی! مادر فدای تو بشه. یم-

 

کت رو در پیش گرفتم. امروز  از عمارت خارج شدم و راه شر
 یه جنجال بزرگ برپا بود. بخاری رو زدم و پوف کشیدم. 

 

 م. حال عادل چطوره؟! شنیدم یه کارایی کرده که... برمیگرد-

 

 باز کوتاه خندید. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 فقط یکم... -

، از هاتف شنیدم داروهاش رو درست بهش حق بده عاض
کنه. میدوین که عادل فقط به حرف تو گوش مرصف نیم

لش کنه. کنه حبی اسامه هم نیمیم  تونه کنیی

 

قط یه مدت کوتاه بهم مهلت بده، یه کار کوچیک دارم. ف-
 میام مادر... 

 

 کشید. 
ی

 نفیس از ش آسودگ

اده بود و من بالتکیف بودم ویل بعد از اتفاقی که امروز افت
غیب شدن یه کامیون پرسود برای بار سوم، حساسیت 

 کرد. ها رو برانگیخته یمخییل

 

 .. کرد من یه قاچاقجی بودم که البته. اون دخیی بچه فکر یم

 بودم ویل به روش خودم... 

، همون ن های با دستبند سیی ن تست دخیی هایی بودند که حی 
 رضایت نداشتند. 

ی
 شدن توسط کیوان، به هرزگ
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ل کل زن های هرزهمن توان کنیی ی اطرافم رو ها و دخیی
هایی که یا دزدیده شده نداشتم ویل یم

تونستم اون دخیی
بودند، یا از ش اجبار و فرار از دست خانواده به این کار 

 آوردند، نجات بدم. روی یم

 

 بینمت. پس یم-

 بیشیی از این مزاحمت نمیشم. 

 

 مراقب خودت باش مادر... -

 دانیال که اذیتت نکردن؟! حنیسه و 

 

 نه... -

 

ی نگفتم.  ن  من باور نکردم ویل چی 

تماس رو با یک خداحافیطن کوتاه قطع کردم و تا رسیدن به 
کت سیگار کشیدم.   شر
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ن پاک کنم و باید موفق  سیع داشتم کل ذهنم رو از الی 
 شدم. یم

 

ن رو پارک کردم و پیاده شدم. نگهبان که انگار من رو  ماشی 
ها دیده بود، تا رسیدن به من دوید و با از پشت شیشه

ن کاله از شش عرض ادب کرد.   برداشیی

 

الم آقا... خییل خوش اومدین، آقا کیوان خییل وقته س-
. خییل هم توپشون پر بود.  ن  منتظر شما هسیی

 

 توین بری. سالم باشه یم-

 

از چندپله باال رفتم و با آسانسور خودم رو به پنت هاوس 
 دم منیسر هول شده از جا بلند شد. رسوندم و با ورو 

ی من به گوششون زیاد رفت و آمد نداشتم ویل آوازه
 رسید. یم
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 سالم شیخ نجیب... -

 

ش رو تموم کنه و پا به اتاقم  من صیی نکردم تا جمله
ن صحبت با تلفن وسط اتاق  گذاشتم. کیوان رو که حی 

ی "یه دیدم، عصبی سمتش رفتم و قبل از اینکه جمله
" از دهنش به طور کامل خارج بشه، مشتم رو لحظه گو  یسر

ی دقیقا روی فکش کوبیدم که با درد روی مبل سه نفره
 چرم وسط اتاق پرت شد و دوتا پاش تو هوا معلق موند. 

ن پرت  آچن گفت و گویسر آیفون آخرین مدلش روی زمی 
 شد و من صیی نکردم. 

 

 عرضه... یی -

ی که هربار گند باال الشخور پول مفت یم   بیاری؟! گی 

 

تکوین به خودش داد و پاهای نحس و کثیفش رو از روی 
ن انداخت و من به صفحه ی موبایلش ی خورد شدهمبل پایی 

ل خودم رو نداشتم. همه چی  پوزخند زدم. حاال توان کنیی
ن بکشم ویل باید جوری این نقشه ی من بود تا کیوان رو پایی 
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که گند زده   کردم تا خودش هم باورش بشهنقش رو بازی یم
 بود. 

 

ری که ما دادیم رو تو میدی؟! میدوین اون  ح- رومزاده؟! ضن
ایی که به خاطر هر نفر، میلیاردها 

کامیون پر بود از دخیی
 آوردیم؟! تومن پول به دست یم

 

دست رو فکش گذاشت و رو به آتشفشاین که خودم تو 
 وجودم ساخته بودم ایستادم. 

 ک کرد. ی لبش رو با پشت دست پا خون گوشه

 

 مقرص من نیستم... -

ان کنم خودم از اسامه مهلت  قرار باشه گندی که زدم رو جیی
م. یم  گی 

 

ش رو گرفتم و تو هه بلندباالیی نثارش کردم و دو طرف یقه
 صورتش توپیدم: 
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ن کامیون از ب- ه نظرت اسامه بعد از گم و گور شدن سومی 
رو  ده میذاره؟! شهامتتگذره؟! تو رو زنخی  کارت یم
ن یم ... تحسی   کنم که االن اینجایی

 کبن که در بری... کردم یه سوراخ موش پیدا یمفکر یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرزید. عصبی بود و کل وجودش یم

ای خورده بود و من داشتم از له کردن دونست چه بازینیم
 بردم. کیوان زیر پاهام لذت یم
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ر رو - ان یمجخودم ضن خیی های حرویم دکنم. اون کثافتیی
 کنم. خوان، منم جور یمیم

 

ر عرض چند ساعت؟! چطوری؟! پس بگو چرا جور  د-
کردن صدتا دخیی سه ماه طول کشید و تهش هم اسامه 

 عتماد کردم کیوان... و فرستاد؟! من بهت امن

 

ن خم کردم.   محکم تکونش دادم و کمرش رو روی می 

 

ان یم-  کنم. میگم جیی

 اسامه با من! 

 

 خییل خب... باشه-

م. درستش کن. من االن با اسامه تماس یم  گی 
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ن کنار رفت و  ولش کردم و نفس عمیقی کشیدم. از روی می 
دم عمیقی گرفت و با حایل خراب باز دست روی محل 

 جراحت گذاشت. 

 

ن پرت  شماره ی اسامه رو گرفتم و تلفنم رو با حرص روی می 
 کردم. 

 منتظر تماسم بود که خییل زود جواب داد. 

 

های کشدار کیوان کل اتاق رو برداشته بود و سصدای نف
ن کالیم که اسامه  وزی دست به کمر گرفتم و با اولی  من با پی 

 به زبون آورد گفتم: 

 

 قلت أنها کیوان لم تکن فعالة. -

ی  ی أعمل وحدي لکنک لم تثق یی
کنت قد حذرت ذلک دعبن

" ی
ی کاقن

اقن  الن آنت ظننت إشر
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 خوره... اینکار نیم"بهت گفته بودم کیوان دیگه به درد 

م  بهت هشدار داده بودم که بذار من تنهایی کار رو پیش بیی
کردی فقط نظارت ویل به من اعتماد نکردی چون فکر یم

 من کافیه!"

 

 اسامه اول سکوت کرد ویل با مکث پرسید: 

 

 ماذا حدث؟! -

 "چی شده؟!"

 

نیم نگایه به کیوان انداختم و مسئولیت گفتنش رو 
 گذاشتم. ی خودش  برعهده

 

 إحدي الشاحنات... -

 ها...""ییک از کامیون
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اسامه تا انتهای این جمله رو حدس زد که عربده ش کل 
 ساختمون رو به رعشه انداخت. 

 

ی وال أحد یستطیع أن یضمن حیاته ک-
نت قد حذرته، ال یسر

 یدفع الخسائر ثم... 
ً
 بعد اآلن. أوال

 

 "بهت اخطار آخر رو داده بودم... 

ر و زیان تونه جونتدیگه هیجی نیم ن کنه. اول ضن و تضمی 
 این معامله رو میدی و بعدش..."

 

 با وحشت به من زل زد تا من براش کاری انجام بدم. 

تا من جونش رو نجات بدم و من با پوزخند رو به وحشتش 
 جلو رفتم و پچ زدم: 

 

 و کندی کیوان. گور خودت-

 

ن بود.   این تاوان دستمایل کردن الی 
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 داد. هایی که انجام یمکاریز و کثافتتاوان تجاو 

ترس مثل یه غول یی شاخ و دم به کیوان با اون هیبت حمله  
 کرد و به لکنت افتاد. 

 

 اسامه... -

ا... برات دخیی جور یم کنم. پول من به تعداد اون دخیی
دیرکرد رو به اون الشخورا میدم. خودم جون رضای 

م... دست و پا رو یمیی   گی 

 . فقط... فقط.. 

 

 کرد ویل اسامه رحم نداشت. داشت برای جونش التماس یم

 رحمیش رو زیاد دیده بودم. من یی 

 

عویض الخسارة. قریبا جدا لکن تکفی  سوف تعیطی عذا ت-
 العار عاض؟! 

 

ان کن،  ر و زیان رو جیی  "ضن
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 و پس میدی. عااااااض؟!"ویل تاوان یی اعتبار کردن من

 

رو به زبون آورد که   جوری با اون تارهای خشدار اسمم
 کیوان با ترس به من نگاه کرد. 

 

 ما یلزم، اجمع هذا العار و ارجع. االن هو الوقت افعل کل-

 "هرکاری که الزمه انجام بده... 

 این افتضاح رو جمع کن و برگرد. دیگه وقتشه..."

 

دونست اینجا لبخندم ترس کیوان رو بیشیی کرد چون یم
ه تاق خورد ویل قبل از اینکای به در اآخر خط بود. تقه

 ی ورود بدم گفتم: اجازه

 

- .  حسنا ، لقد انتیه عمیلی

 "باشه، اینجا کارم تمومه..."
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ن خم شدم و تلفن رو برداشتم. با قطع تماس کیوان  روی می 
 برآشفته سمتم اومد. 

 

؟! تو که قصد نداری من-  و بکیسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رو به کیوان به شخص پشت در دستوری گفتم: 

 

 ا تو... بی-
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هاش وارد اتاق شدند و پشت ش من امی  و دو نفر از نوچه
 ایستادند. در که بسته شد، صدای امی  رو شنیدم. 

 

ک کنیم ام. قراره کیوان رو خا ی خدمتگزاریا من آمادهآق-
 یا... 

 

دست باال آوردم و کیوان یک گام به عقب برداشت. یه 
هن مردونه ای وار پارچهلی سفید تنش بود و یه شدست پی 

ش رو جذب که خوب تونسته بود درشبی اندام ورزیده
 نشون بده. 

 

 یه الشخور بود... 

ن رو مسموم یمیه کثافت که با نفسش کره کرد ویل ی زمی 
ها مجبور بودم باهاش کار کنم و حاال وقتش بود تا من سال

وزی رو از نگاهم بخونه.   برق پی 
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... تو اینکارو نیم-  کبن

ر رو میدم. گفتم دخیی جور یم من که گفتم کنم. نمیتوین ضن
. مع کنم، منتونم این گند رو جوقبی یم  و بکیسر

 

یل این دستور من نیست. شنیدی که چی گفت؟! اسامه و-
خواد تو رو با دستای خودم خاک کنم. بهت هشدار داده یم

ن انجام بشهبودم که یم  ... خوام کار تمی 

ر داشته تو هیچ میدوین اینکارت چقدر یم نه واسه اسامه ضن
... اون اعتماد و اعتبار چی  ان کبن باشه؟! پولش رو جیی

 میشه؟! 

 

ن شیشه ای تهاجیم شد و گایم به عقب برداشت. پاش به می 
ن   ن مبلمان برخورد کرد و با کوبیده شدن آرنجش به می  مابی 

 کارم خودش رو نگه داشت و آخش هوا رفت. 

 

 لعنت بهت عاض... -

. داری بزرگش یم  کبن
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 و یم دیدی. گفبی و عکس العملش ر امه یماین رو به اس-

 

یک خندید و دو طرف گردنش رو گرفت و نم عرق  هیستی 
 رو از روش پاک کرد. 

واقعا ترسیده بود و من داشتم از اون حس وحشت لذت 
 بردم. یم

 

 میدوین اسامه چه حیوونیه! -

 

ش مشتم رو برای بار دوم رو فکش کوبیدم و دو طرف یقه
 رو گرفتم. 

 

 باش. -
ی

 مراقب مزخرفایی که مییک

 ام؟! عاض شیخ نجیب، قاتلت، عزراییلت... میدوین من گ
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دست رو مشتم گذاشت و من با نفرت نگاش کردم. چه 
هایی که این الشخور به کثافت کشیده بود و حاال دخیی و زن

ن دست  ش کنم. هام خفهبدم نمیومد خودم با همی 

 

و دارم. و دارم. منم اطالعات خودممنم آدمای خودم-
میدوین اگه تو قانون داری که وقبی میام شاغت تنها و 

 محافظ بیام، به عوض... یی 

و به جایی برسونن که منم دارم یه کسایی که اطالعات من
 دوست نداری. 

 

اول متوجه منظورش نشدم اما خون دهنش رو تف کرد و 
 با همون لحن قبیل ادامه داد: 

 

... ماجرا- ن ه الی 
 ی اون دخیی

 

ش کنار زد و واکنش نگاش کردم ویل دستم رو از دور یقهیی 
 صداش رو باال برد. 
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گرفت و از اینکه هنوز زنده بود استفاده داشت معرکه یم
 کرد. یم

 

 فکر کردی من خیی ندارم؟! -

 

م ویل  سیع کردم از چشماش و لحنش یی به مقصودش بیی
خون شخ شده بود، به  با یه نیشخند دندوناش رو که با 

هنش رو مرتب کرد. امی  یک گام نمایش گذاشت و یقه ی پی 
 جلو اومد و خییل کوتاه گفت: 

 

 آقا... -

 

 دست باال آوردم و صیی کردم تا باالخره سکوتش رو بشکنه. 

ن برام دردش یمدونستم روبهیم شد ویل نه رویی کیوان و الی 
 به این زودی... 
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ن رو خدمتکار  معرقن کردم و جوری وانمود کردم که اگه الی 
باهم درارتباط بودیم، فقط به خاطر حفظ جونش و عفتش 

 ... ن  بود. همی 

 

و با چی دونست و سیع داشت منحاال این عوضن چی یم
 تهدید کنه تا از خی  جونش بگذرم. 

 

ن تکیه داد و پا روی پا انداخت. هر دو دستش  از پشت به می 
 کج شده لبخند زد.   رو ستون تنش کرد و با گردن

 

- ...  دست نگه داشبی

بردم، االن داشتم نفس آخرم رو اگه اسم اون دخیی رو نیم
ون... کشیدم... مگه نه؟! بگو این حرویمیم  ها برن بی 

 تنها حرف بزنیم. 
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 من هیچ واکنیسر نشون ندادم و حبی اخم نداشتم. 

 م: چند گام به چپ و راست برداشتم و با یه پوزخند گفت

 

کبن اگه مکث کردم و تو کشتنت وقفه را فکر یمچ-
ه؟!   انداختم، به خاطر اون دخیی

 

 چون برات مهمه... -

 نیست؟! 
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ون کشیدم. اینبار سیب گلوم جابه جا شد و یک نخ سیگار بی 
به سمت هر سه مرد پشت شم نیم نگایه انداختم. هر سه  

 ی حمله... کت و شلوار پوش و هرسه آماده

 

ه اما من فقط  امی  با  تکون ابرو سیع کرد از من دستور بگی 
 گفتم: 

 

ون... -  برید بی 

 خوام تنها با کیوان حرف بزنم. یم

 

 ویل آقا... -

 

- ... ون امی   بی 

 و تکرار کنم. برای تو نباید حرفم
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ون رفتند. در بسته شد که   امی  چشم گفت و هرسه بی 
ار کیوان دست به سینه به من زل زد. پک عمیقی به سیگ

 زدم و منتظر موندم. درکمال خونرسدی... 

 

ن رو دیدم ویل باور نکردم، ت- و اون شب حس نگاهت به الی 
تت یم م رگ غی  ون... تو مهموین دیدم تا سمتش می   زنه بی 

 

 یی و یمب این چی خ-
نقصیه و منم بهش رسونه؟! دخیی

 میل نیستم... یی 

که   احتماال اون جاسویس که فرستادی، بهت خیی رسونده
 دیشب رو تخت من بود! 

 

 معنادار خندید. 

 

 اون که بله... -

معلومه باالخره تونسته یه تلنگر بهت بزنه ویل شیخ نجیب 
 میدونه؟! 
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 تهدیدش این بود؟! 

ن رو دور زدم و و با فهمیدن اسامه تهدید یممن کرد؟! می 
ن شیشه ن نشستم. تا کنار می  ای درکمال خونرسدی پشت می 

دستمال برداشت و صورتش رو از  وسط رفت و چند برگ
ن کرد و بزاق دهنش رو تو سطل زباله م خون تمی  ن ی کنار می 

 تف کرد. 

 

دم که این باید به خاطر یم  طل رو دور بندازم. سسیی

 

 و بزن... حرفت-

؟! فکر کردی من برام مهمه که اسامه یا چی یم
ی

خوای بیک
کنم؟! من پرسشم  هرکیس بفهمه با اون دخیی چیکار یم

دوین هیچوقت جلوم رو نگرفته که با گ وان و خوب یمکی
 چیکار کنم. 

 

ن و برنده مقابلم ایستاد. دستش پر  نوچی کرد و با نگایه تی 
؟!   بود ویل از چی
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 پوزخندش لبش رو کج کرد. 

 

خوام تو رو از خوابیدن بااون دخیی و را فکر کردی من یمچ-
سونم؟! فقط بهم بگو خیی د اری االن لو دادنش به اسامه بیی

 اون دخیی کجاست؟! 

 

 ای قلبم نکوبید. برای ثانیه

من امروز صبح اون دخیی رو رونده بودم ویل خیالم راحت 
 زد. گدار به آب نیمبود که هاتف یی 

 دندون به هم ساییدم و بدون اخم گفتم: 

 

 منظورت چیه؟! -

 

 شونه باال انداخت. 

 

 هیجی فقط... -
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ی!  من اینجا نه... ویل  شاید بهیی باشه ازش یه آمار بگی 
هرجا که فکر کبن آدم دارم که بتونم از جون خودم 

 محافظت کنم. فقط کافیه من دستور بدم تا... 

 

دار و طالیی رنگ چسبیده به دیوار مقابلم، ساعت شماطه
خواستم امیدوارانه فکر  داد و یمعدد ده صبح رو نشون یم

ن نیم  رفت. کنم که الی 

 ه... یا حداقل به این زودی ن

 

آدم داشت؟! از بهجت و هاتف خیالم راحت بود ویل اون 
 ها... دخیی خدمتکار جدید یا هرکدوم از نگهبان

کردم، به خاطر درز پیدا کردن اگر آذم جدید استخدام نیم
 اطالعاتم بود و حاال... 

 

به زد تا حواس من رو  ن ضن خندید و با دو انگشت رو می 
 معطوف خودش کنه. 
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 رو بهیی بلدی...  تو زبون اسامه-

 از منم یه کارایی نیم
خوام تهدیدت کنم ویل خوب میدوین

 برمیاد. اون دخیی تا وقبی جون من درامان باشه، در امانه... 

ر مایل و با اسامه حرف بزن تا من و نگه داره... من ضن
ان یم ُبرم تا کنم جلوی اون عوضیا َش یماعتبارتون رو جیی

 گناه بودیم! ما یی خیالشون رو راحت کنم که 

 

لرزیدم و فکر اینکه اون دخیی االن تو چنگال از درون یم
 های آشغال کیوان بود. نوچه

 لعنت به این کفتار صفت...! 

... داشتم آرزو یم ن  کردم که ای کاش الی 

 

؟! یمچی خب عاض... -
ی

 یم یا نه؟! تونیم همکاری کن نییک

 

گر قبول افتاد و ا کردم جونش تو خطر یماگه قبول نیم
 کردم... یم
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فهمید که افتاد چون اونوقت کیوان یمباز هم تو خطر یم
ن یه مهره  ی مهم بود تو زندگیم. الی 

 

ی بود که من ازش وحشت داشتم.  ن بود و این همون چی 
 ناموس... 

 

ه برام و تهدید یماری مند- ؟! میدوین خود اون دخیی کبن
ن مهم نیست ویل اینکه تو سیع داری با به خطر ا نداخیی

ی...   اطرافیام از من باج بگی 

 

 بلند خندید و من مکث کردم. 

 

 باج نیست. -

و نجات میدم. عاض؟! خودت میدوین من فقط دارم جونم
من هرکاری از دستم برمیومده انجام دادم و اینکه چندباره 

 داره این اتفاق میفته حتما دلیل داره... 

 کنه. ییک این وسط داره بدجور کارای مارو خراب یم
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از جا بلند شدم و عصبی چند گام فاصله گرفتم. به شدت 
 به هم ریخته بودم ویل حاال وقت هیچ واکنیسر نبود. 

 

حال بدم رو به کار ربط دادم و با کوبیدن مشتم تو دیوار  
 و به برج میالد غریدم: ر های شتاشی و کنیی آینه

 

 

 

 

 

 

 

 

ه مشکیل مگه تو عوضن نگفبی کارا رو ردیف کردی و دیگ-
مگه نیست؟! پس این چه گندی بود، بازم باال آوردی؟! 

نگفبی یه افغان پیدا کردی که کارت رو راه بندازه؟! مگه 
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خیالم رو راحت نکردی که محموله صحیح و سالم 
 رسه؟! یم

 

سمتش چرخیدم و اوج خشمم رو تو چشام ریختم. هنوز 
ب دستم بدجور نابودش   درگی  زخم لبش بود و انگار ضن

 کرده بود. 

 

 گی  این بودی که جاسوس بفرسبی تو تخت من؟! یا نکنه در -

 

 استارت مانند خندید. 

 

 . اون دخیی که فقط یه شوچن بود.. -

ه رو  گفت کوالک کردی، حال کردم که اونجوری دخیی
خفت کردی. چخیی شاه داماد؟! تونستم به آرزوت 

 برسونمت یا نه؟! 
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 برد و به سمتش هجوم بردم که هردو دستش رو باال 
 ی تسلیم مقابلم گرفت. نشونه

ن کرد و یمکاش هرچه زودتر گورش رو گم یم تونستم از الی 
م.   خیی بگی 

 

 باشه بابا... -

 تونیم رفیقای خویی بشیم برخالف اون عادل... من و تو یم

؟! اصال اعصاب نداره. چطوری تحملش یم ن  کنی 

 

 دستم رو مشت کردم. 

 

کنم. خوبه که و یماعاتتخوبه که میدوین من دارم مر -
داد و احتماال میدوین اگر عادل اینجا بود بهت فرصت نیم

 زدی. االن داشبی تو خون خودت غلت یم

 و گم کن کیوان... گورت
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هرچه زودتر این خرابکاری رو جمع و جورش کن. فقط تا 
چند روز فرصت داری. اگه نتوین اون رضا رو پیدا کبن و 

ر و زیان اسامه ...  نتوین ضن  رو بدی، با من طرقن

 

 نیشخند زد. 

وزی یم د. کرد، حالم رو به هاینکه حس پی  ن  م می 

 

؟! - ا چی  پس دخیی

 

ونا رو که مفت از چنگت درآوردن. من با اون طرف حرف ا-
نم تا یکم مهلت بده... نمیشه هر بنجل و دست دویم رو  ن می 

 بهشون انداخت. 

 

گایم فاصله    دسبی به ته ریشش کشید و با بیبن باال کشیدن
گرفت. کتش رو از روی مبل برداشت و انگشت شستش 

 رو روی رد خون کشید. 
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 بینمت! پس یم-

 

به محض رفتنش مشتم رو به رونم کوبیدم و با اعصایی به 
ون آوردم.   هم ریخته تلفنم رو از جیب داخیل کتم بی 

 

ی هاتف رو گرفتم و با عصبانیت طول و عرض اتاق شماره
 با جواب ندادنش اه بلندی گفتم.  رو یط کردم ویل

 

؟! -  امیییی 

 

 به ثانیه نرسیده وارد شد و من داد زدم: 

 

 این کیوان رو تعقیب کن. -

 

 چشم، عیل تعقیب کردنش باتو... -
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ون چشم گفت و صدای پاهاش رو شنیدم که دور  عیل از بی 
 شد. 

ی هاتف رو گرفتم ویل باز پاسخگو نبود و شم دوباره شماره
... تا مرز ا  نفجار پیش رفت. لعنبی

 

ن  -  یوان بره؟! کمشکیل هست؟! چرا گذاشتی 

 

 ترم کرد. سوالش عصبی 

های گرفتم و صدای بوقی هاتف رو یممدام شماره
 کرد. م یممتوالیش دیوونه

 

 ه؟! لعنت بهش... این هاتف چرا جواب نمید-

 

 ونم تا خیی تلخ دریافت کنم. تونستم منتظر بمنیم

 

ی نگف- ن  ته... به من چی 

 اطالعم! من یی 
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 وسط زمستون استخون سوز تهران داغ کرده بودم. 

ِ ترسیده رد شدم. امی  و یه 
ون زدم و از کنار منیسر از اتاق بی 

نفر محافظش دنبالم اومدند و من با عجله پشت فرمون 
 نشستم ویل امی  سدراهم شد. 

 

 چیشده آقا؟! -

 

ن چشم گره د و ابروهاش شدیدا درهم  های سیاهش برق می 
 خورده بود. 

 

 و تهدید کرد... من-

م  . من می  ن چشم از کیوان برندار و بگو برام زهره رو پیدا کین
 عمارت! 

 

 با چی تهدید شدین آقا؟! -
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ن با لبباید یم ؟! گفتم بااون دخیی چشم سیی  های صوریی

ن رو به راه انداختم.   پوف کشیدم و ماشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تم و به خودم لعنت چندین و چندبار تا مرز تصادف پیش رف
 فرستادم که چرا اون دخیی رو از خونه روندم؟! 

کنار من امنیت نداشت، من چی فکر کردم که دور از من 
 کنه؟! یم

ی
 تونست تو امنیت زندگ
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 ی مجهول بود... شیدا خودش یه مهره

ن میومد، هیچوقت خودم رو  اگر بالیی به ش الی 
 بخشیدم. نیم

 

ن رو گرفتم شماره د نظر خاموش ویل دستگاه مور ی خود الی 
بان قلبم شد و درست سمت  ن ضن بود و این باعث باالرفیی

 م به سوزش افتاد. چپ سینه

 

بیشیی از نیم ساعت این مسی  لعنبی رو یط کردم و به 
ن تو محوطه ی عمارت، در رو باز کردم محض توقف ماشی 

 و بسته و نبسته به سمت ساختمون پیش رفتم. 

 

ن رو جار زدم ویل در رو باز کردم و  با نفس نفس اسم الی 
 خونه خایل بود یا حداقل این وقت روز کیس تو سالن نبود. 

 

؟! - ن  الی 
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خونه پیش رفتم ویل هیچ صدایی نشنیدم و  ن به سمت آشیی
با خایل بودنش پاهام سست شد دستم رو به دیوار تکیه 

 دادم. 

 نه... امکان نداشت! 

 

 ضا کرده بود. کیوان بااین کارش سند مرگ خودش رو ام

 

ن رو که از پشت ش شنیدم، سیع   صدای ییک از محافظی 
 تونستم. کردم خودم رو جمع و جور کنم ویل نیم

 

ی شده؟ آقا دیدم باعجله اومدین،- ن  ! چ چی 

 

ی مقابلم رو از سمتش چرخیدم و درحایل که کل محوطه
 دیدم، پچ زدم: آلود یمای خونپشت الیه

 

 بقیه کجان؟! -
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های منقطع که به م نشد و با همون نفسمتوجه منظور 
 خاطر دویدنش ایجاد شده بود، گفت: 

 

 و کل محوطه کشیک میدن. ش پستاشون آقا... ت-

 

 صدای فریادم کل عمارت رو برداشت. 

 

ن و هاتف... -  بهجت کجاست؟! الی 

 

ش تونستم اسلحهترسیده عقب کشید و به لکنت افتاد. یم
 ون بود. رو ببینم که به کمر شلوارش آویز 

 

 آقا هاتف بعد از شما رفت... -

 

 آخ خدایا... 
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ن کجاست؟! د حرف بزن یی - ف... الی   شر

 

سمتش هجوم بردم و قبل از اینکه مشتم رو تو صورتش 
ن رو از پشت شم شنیدم.   فرود بیارم، صدای الی 

ن بودم که خودش بود.   مطمی 

 

 عاض؟! من... من اینجام! -

 

تونست من کس نیمشنیدم؟! شک نداشتم هیچدرست یم
 رو اینجوری صدا کنه... 

ِ حروف اسم منحوسم، عاض... 
ی

 بااین لحن و بااون کشیدگ

 عصیانگر... 

 

دستم تو هوا خشک شد و مرد ترسیده عقب کشید. کل 
 لرزید. وجودم یم
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 در... شده؟! چرا اینقچی -

 

قبل از تموم شدن حرفش، سمتش چرخیدم و با دیدنش 
ن   انداختم.  پلک بستم و شم رو پایی 

با چند میی فاصله... صحیح و سالم ایستاده بود و حضور 
 زهرا و مرد و بهجت... 

 

؟! گ گوشیت چرا خاموشه؟! هاتف  تو نرفبی ال- ن ی 
 کجاست؟! 

 

دم. خاطره ی دنیا از مکث کرد و من پلکام رو به هم فرسر
 ... شد. تلفنش خاموش بود جلوی چشمام دور نیم

... خاموش... خاموش و دیگه روشن ن ن  شد و حاال الی 

 

؟! خیس عرق شدی! -  عاض؟! تو خویی
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صداش اینبار خییل نزدیک بود. به خودم جرات دادم و الی 
 پلکم رو باز کردم. 

 

م نشست و من انگار گم شدم. پرت شدم دستش روی سینه
 و نفهمیدم چرا و چطور... 

ش رو جوری به آغوش  فقط تن لرزون و وحشت زده
ن و آخرین دیدار بود. کشیدم که انگار این ا  ولی 

 انگار قرار بود کل زندگ رو یکجا دریافت کنم. 

 

دم و بیبن الی موهاش  ن کشید و من تنش رو سخت فرسر هی 
 فرو بردم. 

 

... من درسته ورزشکارم ویل تحمل له ع- اض... آرومیی
 شدن زیر عضالت تو رو ندارم. 

 

- ...  نرفبی

 ! ن تو نرفبی  الی 
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چندین و چندبار نفس   گیج و مبهوت سکوت کرد و من
 گرفتم. 

 

 خفه شدم عاض... -

شده؟! آره نرفتم چون من رو قول اولت حساب کردم.  چی 
کبن و منم منتظر کمک توام. فکر کردی گفبی کمک یم

؟! ا حرف منتوین با چهارتیم  و از ش خودت باز کبن
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 نتونستم لبخند نزنم. 

که تو وجودم   لبخندم عمق گرفت و با همون دلهره و تریس
 بود، پچ زدم: 

 

؟! بچطوری هاتف رو متقاعد کردی -  موین

 

اینبار تقال نکرد تا دستم رو کنار بزنه و من فشار دستم رو  
خونه هیچکس نبود و انگار همه رفته  ن کم کردم. تو آشیی

 ... ن  بودند و حاال من و الی 

 

ی استفاده کردم که روی بابام جواب یماز همون چ- ن  داد. ی 

 

یوان فقط تهدیدم کرده بود و قصد انجامش رو انگار ک
 نداشت یا شاید... 

 نه... 
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ن و هرکیس  کیوان یم دونست دست درازی کردن به هرچی 
که تو حریم من بود، چه پیامدی داشت ویل با بردن اسم 

ن جون خودش رو نجات داده بود.   الی 

 

 چجوری خامش کردی مویرگ؟! -

 

ه به چشم  هام حبی پلک نزد. خی 

های درخشاین که با به زبون آوردن این لفظ، ستارههربار 
دیدم. غلتید، یمدر پهنای وسیع زمردین نگاهش یم

 مسحورکننده و پر از جاذبه بود! 

 

ای طوالین فقط نگام کرد و درآخر لب پایینش رو به ثانیه
 دندون گرفت و من صورتش رو قاب گرفتم. 

 

! فقط خودم- ن  و لوس کردم، همی 
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اون صحنه رو تجسم کنم که هاتف با اون  خواستدلم نیم
بچه شده باشه!   حجم ریش و ابهت، خام یه دخیی

 

 ترسیدی برم؟! -

 

ح یم  دادم؟! باید ترسم رو شر

ِ دنیا وحشت خییل... به اندازه
ن ن و برنگشیی ی ترس از رفیی

 داشتم! 

 

 دم مدرن و اپن مایندی نیستم؟! آمیدوین من اصال -

 

 های گر گرفته لب گزید. هابرو درهم کشید و باهمون گون

 

؟! -  یعبن چی
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 گونه
ی

هام حرکت کرد یکطرفه خندیدم و نگاهش تا فرورفتیک
 
ی

ها نشست. بزاق و دستاش دقیقا روی همون فرورفتیک
 دهنم رو فرو دادم. 

 

، ناز  ی- عبن یه بار دیگه واسه هرکیس... هرمردی لوس بیسر
، عشوه بریزی و لبات  و... کبن

 

ش گذاشتم و صدای نفیس که هانگشت شستم رو زیر چون
ون ایی  ن لباش بی   ومد، شنیدم. هوا از بی 

 

- ... ن  هیچکس الی 

تو چشمای هیچ مردی نگاه نکن. واسه هیچکس اینجوری  
، نزن! از اون حربه ین ن ی کوفبی هم فقط واسه که لبخند می 

 من اجرا کن! 

 

ن با شیطنت و همون  ن بار الی  عجیب بود ویل برای اولی 
های گزیده شده، چشم چرخوند و ی و لبهای متوار نگاه

 پچ زد. 
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 دقیقا کدوم حربه؟! -

فهمم. بامن رک های پشت پیشوین رو نیممن زیاد حرف
 حرف بزن. 

 

 شد! این شیطنت براش گرون تموم یم

ن دندون کشید  ن با همون حربه لبش رو بی  اخم کردم ویل الی 
 
ی

ن خونم ر و فرورفتیک و ای که روی لباش ایجاد شد، آدرنالی 
 به حد اعال رسوند. 

 

 یبن داره! رک حرف زدنم برات بهای سنگ-

 

ن ج- تری دی؟! بیا امتحان کنیم و ببینیم گ بهای سنگی 
میده؟! دوست دارم بدونم چی عاض شیخ نجیب رو تااین 
 حد ترسونده؟! مگه نگفبی برم پس چرا االن حالت اینه؟! 
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ن فرق داشت. پنجه الی  جنس ترس من با تصورات الی 
هاش بردم که از زیر شال آیی رنگش به خویی رخ نشون مو 
 داد. یم

 

 ترسیدم که بالیی شت بیاد! -

 

ش رو با دو انگشت گرفتم و هاش دو دو زد و چونهچشم
ن متوجه جدیت من شد.   انگار الی 

 

 من خوبم... -

 کنم تب داری! حس یم

 

ن دمای تن من عادیه،- ؟!  باالرفیی ن  الی 
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 جونم؟! -

 

ن درجوابم "جانم" یماین او  ن بار بود که الی   گفت. لی 

ن لبخند ملیج به لب آورد  ن شد و الی  سیب گلوم باال و پایی 
ن انداخت ویل من نیم خواستم و با خجالت ش پایی 

 ها و لبش رو از دست بدم. ی دیدن چشممنظره

  

 دست دور تنش انداختم و کمرش رو محکم گرفتم. 

 

- ...  خوشحالم که اینجایی
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 بشم بالیی شت که ن
ن ! تا برسم اینجا و مطمی  رفبی

 نیومده... 

 

 ترسیدی؟! -

 

من یکبار طعم مرگ رو چشیده بودم. مرگ دنیا به هیچ 
 عنوان برام هضم شدین نبود... 

... همون روزی که دنیا برای همیشه  اون روز باروین و لعنبی
 چشم بست... 

 

ن -  ؟! نمیذارم از کنارم تکون بخوری، دیگهخییل... الی 
 نمیذارم. 

 

، ازت یموقبی اینجوری سلطه-  ترسم. گر مییسر

 

 حاال نه... -
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و بهت گفتم یا حاال ترسناک نیستم، نمیدونم تا به حال این
ی رو  ن نه ویل... من ترس از دست دادِن هرکس و هرچی 

 ندارم! 

 

ون از گایم فاصله گرفتم و یی   که بی 
توجه به هر اتفاقی

خونه در حال وقوع بود، کمر  ن ن آشیی ش رو گرفتم و روی می 
خونه نشوندم.  ن  وسط آشیی

 

ون آوردم و طالیه ، شالش رو از شش بی  ن های خوشبوی الی 
 م رو پر کرد. شامه

 

 مثل اینکه واقعا ترسیدی... -

شنایس! عاض؟! من کردم تو اصال ترس رو نیمحس یم
خوبم باور کن. مگه قرار بود چی بشه؟! به... به کارت ربط 

... ه اونایی که باهاشون کار یمداره؟! ممکنه ک  کبن

 

انگشتم رو با حرص روی لبش گذاشتم و صداش از الی 
 انگشتم، خفه و بم به گوش رسید. 
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تونه به تو آسیب بزنه. یشش.. تکرار نکن! هیچکس نیمه-
 هیچکس جز من! 

 

ی چشماش چرخوند و خنیک زبونش رو نگاهش رو در حدقه
دم بزاق دهنم رو فرو روی انگشتم حس کردم. برای بار چن

ن روی سینه م نشست و کراواتم رو  دادم که دست الی 
 گرفت. 

 

تونم تو این تونم بهت دست بزنم، فقط من یمقط من یمف-
 فاصله باهات حرف بزنم. 

 

ن کشید.   شی به تایید حرفم تکون داد و دستم رو پایی 

 

 عاض؟؟-
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ن پاش جا دادم و گودی کمرش رو گرفتم و جل و  خودم رو بی 
 کشیدم. 

شم رو الی موهاش فرو بردم و به این فکر کردم که این 
 که الی رگ و یی تنم 

آرامِش به دور از هر حس شهویی
 چرخید، یه معجزه بود. یم

 

 هیچ جا نرو... -

از پیش من تکون نخور... بذار فقط من عطر تنت رو بو 
بکشم، فقط من خودم رو تو جنگل چشمات ببینم. فقط 

؟؟ تابه حال من بتونم اینج ن ... الی  وری بغلت کنم. لعنبی
 این حرفارو به هیچکس نزدم. 

 

 عا... عاض؟؟-

 

ن هم  ن رو هم از دست بدم. الی  ترسیده بودم که نکنه الی 
 معصوم بود! 
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 برای من لوس شو... -

ن من و بابات و هاتف رو بفهمم.  یه جور دیگه که فرق بی 
ن حاال هرکاری  خرجم کن تا همی 

ی
خواسبی  فقط یکم زنونیک
 برات انجام بدم! 

 

لرزید. من برای تسلط روی  های صورتم یمکل عصب
کلمات و جمالت فاریس خییل تالش یم کردم ویل گایه این 

دم. داد و ناخواسهیجان کار دستم یم ن  ته عریی حرف می 

 

- ! ی
 إبتسم عیبن

 

ابروهاش رو به هم نزدیک کرد و من دو طرف صورتش رو 
رارت داشت و از کف دستام قاب گرفتم. گوش و گردنش ح

 کرد. تا مغز استخونم رو گرم یم

 

... عریی بلد ن-  یستم! من... من عریی
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 های من! گفتم بخند چشم-

 ! ی
 بخند عیبن

 

ی چشم راستش چکید و قبل از یک قطره اشک از گوشه
اینکه راهش رو تا گردنش پیدا کنه، لبم رو روی خیسیش  

 گذاشتم و صدای کوبش قلبش رو شنیدم. 

 

 شوری اشکش رو چشیدم و لب زدم. 

 

 بخند... -

 و ببوسم! خوام لبخندتمویرگم؟! یم

 

 

 

 

 . 
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س کش آورد و لبخند ملیحش رو که دیدم،   لبهاش رو با اسیی
 کل وجودم پر از آرامش شد. 

 

ک نازک نارنجی با نیم وجب قد و چند کیلو وزن،  این دخیی
دکیی  هایشتم حرفو داشت و حاال داتوان رام کردن من

 کردم. ساجدی رو با گوشت و پوست درک یم

 

ه به چشم ی بینمون رو کم و کمیی کردم و هاش، فاصلهخی 
ن لبم روی نریم و لطافت لب  هاش، پلک بستم. با قرار گرفیی

 

طوالین و عمیق از شهد وجودش نوشیدم. اونقدر 
 یی هیجان

ن  نفس عقب کشید. زده بودم که الی 
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- ...  آخ عاض آرومیی

 

 طع لب زدم: منق

 

- ... یبن  زیادی شی 

ی به لبات مالیدی؟!  ن  چی 

 

ض گفت:   اخم کرد و با کوبیدن مشتش تو بازوم معیی

 

داشتم تو م- ی بمالم به لبم؟! خیی ن ن فرصت داشتم چی 
؟! اگه بهجت و وقت یموقت و یی  خوای همه جا خفتم کبن

ون نیم  کردم، حتما جلو اونا... زهرا و اون یارو رو بی 

 

 ید: نفسم خند

 

ن چند ثانیه پیش که زبونت به - باز زبون دراز شدی، تا همی 
 رسید... سخبی به لبم یم
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م و خجالت لب گزید.   تا بناگوش شخ شد و با شر

 

! خییل یی -  حیایی

 

پیش رفتم و جلوی عقب رفتنش رو گرفتم. کمرش رو روی 
ن خم کردم و لبم رو روی گردنش نگه داشتم.   می 

 ! دونستممن وضعیتش رو یم

 

 عاض؟! ت تو... -

 

تریس که به دلش افتاد، حس کردم ویل اهمیت ندادم. تنش 
ن کامل خم کردم و نقطه به نقطه ی گردنش رو رو روی می 

ن با فشار بوسیدم و پنجه  روی کتم نشست.  های الی 

 

؟! د داری چیکار یم-  کبن
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 بوسمت... فقط یم-

ت با من آشنا بشه وگرنه وضعیتت رو خوام پوست تنیم
ه بدوین شانس باهات یاره که هربار قرص یم دونم و بهیی

ی!   درمی 

 

بچه  هشدارگونه اسمم رو صدا کرد که خندیدم. بااین دخیی
خندیدم. انگار نه انگار وسط چه جهنیم بودم و زیاد یم

 کردم. داشتم عشقبازی یم

 

بری و ناکام ی آخر پیش یمو تا مرحلهربار تحریک کردنمه-
... مونم. این تایم ن  وان داره الی 

 دوین مگه نه؟! یم

 

های لرزون، بیشیی حرارتم ترسیده نگام کرد و اون نگاه و لب
 رو باال برد. 
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سون... به خدا من... من کاری نکردم. من وروخدا منت- و نیی
 نخواستم... 

 هربار تو خودت... 

 

ی گوشش گرفتم که ناله کرد و من متوجه گازی از الله
ن دمای تنش   هم به من یی باالرفیی

ن میل نبود و فقط شدم. الی 
 ترسید. یم

 

 اییت دووم بیارم؟! توقع داری دربرابر زیب-

من اصال صبور نیستم مخصوصا وقبی که تااین اندازه 
 بخوامت! 

 

 و؟! م م من-
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 فقط تورو... -

 برو خداروشکر کن که وضعیتت مساعد نیست. 

 

 اینبار چشماش برق زد و گردن کج کرد. 

داد. رو به ز خییس زبونم روی گردنش رخ نشون یمهنو 
 صورت شخ و خیس از عرقش لب زدم: 

 

 بریم اتاق من؟! -

 

 وای نه عاض... -
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 بهجت هست... زهرا هست... محافظا... 

 

ن بود؟!   مشکل فقط همی 

 خواست؟؟یم

 

ن همه رو مرخص کن-  ؟! جا از خجالتت دربیامم یا همی 

 

 باشه...  تونست جواب سوالمسکوت کوتاهش یم

 لبش رو نرم بوسیدم که پسم زد. 

 

وروخدا اینجوری حرف نزن، من... منظورم این نبود. تو ت-
 کشم. بکبن که از خودم خجالت داری کاری یم

 

خونه چرخ دادم. اینجا دید نداشت  ن نگاهم رو یه دور تو آشیی
 تونستم فقط یکم... و یم

 روی کنم. یکم زیاده
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ن دادم. قهلبم رو از گردنش رد کردم و ی ی لباسش رو پایی 
ش نفسش رو منقطع  برخورد لبم به پوست ملتهب سینه

 کرد. 

 

 وای ع عاض؟! -

 

 فقط یکم... -

خوام طعمت رو بشناسم که اگر چشم بسته هم یم
 !  بوسیدمت، بدونم تویی

 

ون فرستادن هوای داغ روی ابرها سی  یم کرد ویل با بی 
 درون کالبدش گفت: 

 

ی؟! ببویس و یممگه قراره کیس رو -  تریس با من اشتباه بگی 

 

 درست کنار گوشش، حروف رو از ته گلو بیان کردم. 
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... مگه خوش طعم- ن  تر و زیباتر از تو هم هست؟! الی 

ست، ی همدیگهخوام فقط چون اسممون تو شناسنامهنیم
، من آدیم نیستم که وادارت کنم  مجبور به انجام کاری بایسر

. فقط... فقط ی زن و به خاطر وظیفه شوهری کاری کبن
 خوامت! االن... یم

 

بازش هوش از شم برد ویل خجول نیمچه های نیمهلب
ن انداخت.   لبخندی زد و ش پایی 

 

ه غریزه تو وجودمه که دوست دارم یه نفر رو با تمام ی-
 وجود دوست داشته باشم، لمس کنم، بغل کنم و... 

؟! همون اندازه که گیجم از این حس..  ن . به همون اندازه الی 

خواد بپیچه خوام بذاری به حسم بال و پر بدم. دستام یمیم
 الی موهات... 

 

واسطه الی ابریشم موهاش فرو هام یی و صیی نکردم. پنجه
د.  ن چشم بسته به نوازشم دل سیی  رفت و اینبار الی 
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سم از پا  خواد ببوسه اما یمبام یمل- ترسم، بیا کاری کن نیی
ن تو این   راه... گذاشیی

 هرچند مقطیع و کوتاه... هرچند... 

 

لبم رو از پیشوین و گونه و گردن و کتفش رد کردم و وقبی 
ن به الله ن رو از باال و پایی  ی گوشش رسیدم، هیجان وافر الی 

 ش دیدم. ی سینهشدن قفسه

 

 بیا به آخرش فکر نکنیم... -

؟!   موافقی

 

ین خ. عاض؟! تو موافقم ویل من.. - ن  من ییل خوب حرف می 
 تونم منکر این بشم که... که منم... بلد نیستم ویل نیم

 

انگشتم رو روی لبش گذاشتم. من تردید و ترسش رو حس 
ن تن بلورینش... یم  کردم. کل وجودم نیاز بود و خواسیی
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- ... ن  نه الی 

تو فقط سکوت کن. بذار اگه هراتفاق بدی هم افتاد، بتوین 
ا رو بندازی گردن منهمه وع یم . منی تقصی  خوام، من شر
 کنم... یم

 کنم. من "میم مالکیِت تنت" رو با لبام حک یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی زد. لبخند دندون
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ن به صورتش نیم نگایه انداختم. گونه هاش گل از پایی 
 ای به موقعیتمون فکر کردم. انداخته بود و من برای ثانیه

 

 ... ن خونه و روی می  ن  وسط آشیی

 

 عاض؟! -

 

 جانم؟! -

 

 خواست! داد از من فرصت یمنشون یم سکوتش

دست زیر گردنش انداختم و درحایل که کل وجودم برای 
 کرد، پچ زدم. لمس تنش بیداد یم

 

احت کن. یم-  برمت تو اتاقم، اونجا تا هروقت بخوای اسیی

 

 .. و بیی اتاق خودم. من-

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جایی که االن مال منه! یعبن همون

 

ن آوردم و دو  ن پایی  طرف صورتش رو قاب   تنش رو از روی می 
 گرفتم. 

 

ن از این لحظه برام آسون نیست ویل م- یدوین که گذشیی
 و باور نداری! گذرم چون هنوز منیم

 

؟! رت دارم، چرا اینعاض من... من باو -
ی

 و مییک

 

 پیشونیش رو بوسیدم که ساعدم رو گرفت. 

 

ایطت رو درک ن- گران نباش من ناراحت نیستم، فعال شر
 کنم ویل... یم

 

 اض؟! ع-
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ن دندون گرفتم که دست روی  سکوت کردم و لبم رو بی 
 پهلوهام گذاشت و بهم نزدیک شد. 

م گذاشت و دستاش محکم تنم رو به شش رو روی سینه
 آغوش کشید. 

 

، اگر یمفهمیدم چی تو شت یماش یمک- ن دونستم  گذره الی 
 که بعد از فهمیدن حقیقت قصد موندن داری... 

ت یه لحظه هم تردید واسه تصاحب جسم و روح
کنم ویل کردم. به من اعتماد کن... من برات پیداش یمنیم

 بهم بگو تصمیمت چیه؟! 

 

 نمیدونم عاض... -

و از دست ی نجاتم شدی، منتو بهم لطف کردی، فرشته
و عادل نجات دادی... بهم جا و مکان دادی، اعتمادت

تا ابد  دادی... وقتت، از اعتبار و آبروت مایه گذاشبی و من
 مدیونتم اما... 
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ش تکون دادم و تنش رو از خودم جدا کردم. با همون 
مچشم  زده، براندازم کرد. های متواری و شر

 

توجه شدم، یکم کارام به هم ریخته... تو این مدت، هیچ  م-
 بامن نه  

ی
کاری نکن که بهت آسیب بزنه، بدون هماهنیک

ن و نه از خونه خارج شو...   کیس رو ببی 

. متوجه شدی؟! مسئله  ن  خییل جدیه الی 

 

- ...
ی

 آره، هرچی تو بیک

 

 

 

 

****************** 
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ن خشک کردن موهام،  با حوله از حموم خارج شدم و حی 
 روی کمدم ایستادم. روبه

 

ون کشیدم و با حوله تعویض کردم. روبه  یه دست لباس بی 
 روی آینه ایستادم و به خودم زل زدم. 

 

یل بهیی شده بود و دیگه پای چشمام  رنگ و روی صورتم خی
گود نبود. موهام رو سشوار کشیدم و دسبی به بلندای 

 موهام کشیدم. 

 

ی شل داشت و تا یه بافت زرشیک رنگ تنم بود که یقه
حدودی ییک از شونه هام رو در معرض دید قرار یم داد و 

 داد. یه شلوار کوتاه نود سانبی که ساق پاهام رو پوشش نیم
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اون اتفاقات و اون هیجانایی که کنار عاض تجربه   بعد از 
 کرده بودم... 

دونستم چه حیس تو وجودم نسبت به عاض داشتم نیم
شدم و گایه فکر کردن ها با دیر اومدنش، نگران یمویل شب

به اینکه ممکن بود با یه زن دیگه باشه، حسادتم رو 
 خواست بهش زنگ بزنم. کرد و دلم یمبرانگیخته یم
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حبی االمکان باهام برخوردی نداشت و شاید اون هم مثل 
 ترسید و البته حق داشت. من از آخر و عاقبت این رابطه یم

 

خواستم ویل م رو یممن قرار نبود کنارش بمونم. من خانواده
تونستم عاض شد، یمدونستم وقبی همه چی درست یمنیم

 رو ول کنم و برم؟! 

 

به  م زدم و پوف کشیدم. یقهای به شقکالفه ضن

 کنم. 
ی

شاید بهیی بود به عاض اعتماد کنم و تو لحظه زندگ
ن ثانیه ای شک و تردید دلم براش ای که بدون ذرهتو همی 

 دیدنش تنگ بود. 

برای شنیدن صداش و برای همون اخیم که همیشه رو 
 صورتش داشت. 

 

 گوشه ی لبم رو جویدم. 

 کردم. هونه جور یمزدم و باالخره یه بکاش بهش زنگ یم
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کیف لوازم آراییسر که عاض در حضور خودم خریده بود 
ن آرایش گذاشتم. رو باز کردم و چند تا وسیله  ش رو روی می 

رژلب قرمز رو برداشتم و قبل از اینکه روی لبام بکشم، 
 کردم. پشیمون شدم؛ نباید زیاده روی یم

 

دم به جاش یه رژلب محو صوریی برداشتم و روی لبام کشی
و حرف عاض تو خاطرم زنده شد که گفته بود سیایه 

 .. کنه اما رژلبم. آرایش دور چشمم رو خودش پاک یم

 

ه بود و اون شب تو مهموین یم دونستم عاض به لبام خی 
داد که میل بوسه اون توجیه که بهش داشت نشون یم

 داشت. 

 

دونستم که عاض اون شب قصد نداشت به االن دیگه یم
درازی کنه و فقط به خاطر ترسوندن من و رو من دست 

 دادن ماجرا اونکار رو کرده بود. 

هام و یکم رژگونه، باالخره از ریمل زدم و با فر خوردن مژه
 گونه خارج شدم. اون حالت روح
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ای که موبایلم رو برداشتم تا به عاض زنگ بزنم ویل با تقه
 اشتم. به در خورد، ناخواسته ترسیدم و دست رو قلبم گذ

 

 خییل زود صدای زهرا رو شنیدم و یه نفس عمیق کشیدم. 

 

ن خانم منم، یم-  تونم بیام تو؟! الی 

 

ده شد ویل بفرماییدی گفتم و خودم تا  ن دستم فرسر تلفن بی 
 وسط اتاق پیش رفتم. 

ی کادویی صوریی رنگ زهرا که وارد شد، با دیدن جعبه
ن شده ب ود دستش که با یه پاپیون صوریی پررنگ تزیی 

 ابروهام باال پرید. 

 

 این برای شماست خانم. -

 

 متعجب ابرو باال دادم: 
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 من؟! از طرف کیه؟! -

 

زهرا با لبخند پهبن جلو اومد و دو دسبی جعبه رو سمتم  
 گرفت و ردیف سفید دندوناش رو از الی لباش دیدم. 

 من هنوز شوکه بودم ویل زهرا با ذوق گفت: 

 

اد، گفت بگم از طرف د کارت نداره ویل وقبی بهجت خانم-
 آقا عاصیه. 

 

 کردم. نه این رو دیگه عمرا باور یم

 واقعا برای من بود؟! 

ن از  ؟! اون هم بعد از یک هفته گذشیی ن عاض و کادو گرفیی
 آخرین ابراز احساسات و آخرین لمس بینمون؟! 

ی لب پایینم رو با خجالت تو دهنم فرو بردم و گوشه
ن افتاد.   چشمای زهرا چی 
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؟! خنیم- ن ی الی   وای بگی 

 

 آخه من... -

 

زهرا جلو اومد و با همون هیجاین که اصال پنهانش نمیپکرد، 
 دستم رو گرفت و سمت تخت کشید. 

خودش کنارم و با فاصله نشست و جعبه رو بینمون قرار 
 گفت: 

ی
مندگ  داد و با یکم شر

 

 نمردم!  دروغ گفتم اگه بگم از فضویل-

ن چی گرفته!   تورو خدا بازش کن ببی 

 

تر شده بودیم چون تنهایی و این مدت با زهرا یکم صمییم
 و فکر و غصه وادارم یمیی 

ی
ت با زهرا حوصلگ کرد به معاشر

 و بهجت و گایه هاتف... 
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ی غلیظ و فاریس دست و پا هرچند هاتف با اون لهجه
 ی مناسب حرف زدن باشه! تونست گزینهشکسته، کمیی یم

 

 حتما اشتباه شده... -

ه؟!  آخه عاض  چرا باید برام کادو بگی 

 

 دستم تو دستای زهرا نشست و خییل خواهرانه گفت: 

 

ن بدی نباشه و خوشت انقد- ، باز کن شاید چی  س نگی  ر اسیی
 بیاد. 

 

باالخره تردید رو کنار گذاشتم و بخاطر فضویل زهرا بند 
 پاپیون رو گرفتم و کشیدم. 

ه جعب های شخ دروندر جعبه رو باز کردم و با دیدن گل
ن کشیدم.   دست رو دهنم گذاشتم و هی 
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های تونستم تعدادش رو بشمارم ویل به تعداد زیادی گلنیم
ن در جعبه، عطرش تو هوا پخش  ن که با برداشیی شخ و آتشی 

ل کنم.   شد و نتونستم لبخندم رو کنیی

 

، دقیقا هموین که من دوست دارم. و - ن ای گل... رز آتشی 
 ینات. وای زهرا... همون عطر... همون جعبه و تزی

 

خواست جیغ دست رو قلبم گذاشتم و از هیجان، دلم یم
ه موندم. بزنم. از روی تخت بلند شدم و از باال به گل ها خی 

دونست که من چی دوست داشتم؟! دقیقا عاض از کجا یم
ی که یم ن  خواستم... همون چی 

 

... معلومه آقای شیخ نجیب وای خ- ن ییل خوشکله الی 
 ت شده! حسایی عاشق

 

های گر گرفته جعبه رو برداشتم و یه چرخ خوردم و با گونه
با بیبن تو جعبه فرو رفتم و عمیق بو کشیدم. خدایا خییل 
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های رز خییل خوشبو بود و انگار وسط یه جنگل پر از گل
ن و وحیسر نفس یم  کشیدم. آتشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یه کارت سفید و کوچیک چسبیده به جعبه دیدم و با ذوق 
 ه زهرا گفتم: رو ب

 

 سا ببینم چیه! یه... یه کارت داره، وای-
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زهرا جیغ کشید و بلند شد و درست کنارم ایستاد. زیر جعبه 
ون آوردم و زهرا رو گرفت و من کارت رو از کنار گل ها بی 

 هول شده گفت: 

 

 اشق پیشه چی نوشته! عزود بخون ببینم آقای -

 

م و زهرا هم من از ارتباطم با عاض بهش حرقن نزده بود
کرد عاض به چندان اطالعایی نداشت و احتماال خیال یم

ی نیم ن  دونست. من حس داشت و از جریان ازدواجمون چی 

 

با دستای لرزون و شی پر از هزاران هزار حس و فکر کارت 
 رو جلو چشام گرفتم و کلماتش رو بلند خوندم. 

 

دیره ها "سالم گل همیشه بهار، یکم واسه فرستادن این گل
یک بگم شد، خواستم حماقتتویل زودتر از این نیم و تیی

 و...."
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 رفته رفته لبخندم پر کشید و قلبم روی هزار رفت. 

بانش اونقدر باال بود که حبی کلمات رو به سخبی  ضن
یک؟! من.. داشتم درست یم خوندم. حماقت؟! تیی
 خوندم؟! یم

 

و کشید صدام تحلیل رفت و زهرا دیگه تاب نیاورد. کارت ر 
 ها رو خوند. و خودش نوشته

 

؟!  ن "...و بگم که اشتباه کردی زن اون عوضن شدی، الی 
، انجام  واسه به دست آوردنت هرکاری که فکرش رو بکبن

 ...  میدم. تو مال مبن

 

 امید"

 

 بند دلم پاره شد و کل وجودم لرزید. امید؟! 

ی گل از دستم افتاد و اون چشمام سیایه رفت و جعبه
ن چند لحظهرزهای آت ی پیش حکم یه شیبن که تا همی 
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جنگل زیبا رو داشت، حاال مثل یه دشت پر از کاکتوس بود 
 دویدم. که با پاهای برهنه شتاشش رو یم

 

های امید رو حس تو کل وجودم رد خارهای زهرآلود حرف
 کردم. یم

 

؟! این گلو - ن چی شد؟! تو زن آقا عاض هسبی ها از ای الی 
؟!  طرف اون نیست؟!  ن  امید؟! این کیه الی 

 

دست کمکش رو رد کردم و با زبوین که به سنگیبن یه کوه 
 شده بود، لب زدم: 

 

ون زهرا... -  ب برو بی 

 

هاج و واج نگام کرد ویل من حالم خوب نبود. اون کارت 
داد و از من جواب لعنبی تو دستاش بود و مدام تکونش یم

 خواست. یم
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 رو... ها مگه بهجت نگفته بود این گل

 

جواب زهرا رو ندادم و با چنگ زدن به یه شال از اتاق خارج 
های شدم. شال رو روی موهام انداختم و بدون صدا کردن

ن رفتم و با دیدن بهجت که داشت سمت زهرا از پله ها پایی 
 رفت گفتم: اتاقش یم

 

 بهجت خانم... -

 این... این... 

 

 باال نیومد 
ی

 ویل بریده گفتم: تا کنارش رفتم و نفسم از دوندگ

 

 ! ها از طرف کیه؟این گل-

 

متوجه حال بدم نشد که لبخند زد و زهرا با تاخی  کنارم 
 ایستاد. 
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 ویل داده... پیک آورده و به نگهبان تح-

 گفته از طرف آقاست! 

 

 و به جای من زهرا گفت: 

 

ها از طرف آقا نیست. یه نفر به اسم ین کارت میگه گلا-
ن ای  ن امید کیه؟! امید فرستاده. الی 

 

ن کشید و دست رو دهنش گذاشت. متوجه  بهجت هی 
وخامت اوضاع شد که بدون مکث کردن کارت رو گرفت و 

ون سالن رفت تا با نگهبان ها حرف بزنه. امید سمت بی 
 کرد؟! داشت چه غلیط یم

 خدایا... 

 

د. دست زهرا رو گرفتم و با حال  ن قلبم تو کل وجودم نبض می 
 بدی گفتم: 
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  گویسر و کیفم رو از باال بیاری؟! توین یم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها رفت ویل داد زهرا شی به تایید تکون داد و به سمت پله
 زدم: 

 

 ل از تو کشو بیار... یه مانتو و یکم هم پو -

 

 . ای گفت و من دنبال بهجت رفتمباشه
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وسط محوطه و کنار استخر و باغچه ایستاده بود و با 
ی رو توضی ن داد و من دیدم  ح یمحرکات شی    ع دستاش چی 

ها موبایلش رو برداشت و احتماال به که ییک از نگهبان
د.  ن  عاض زنگ می 

 خودم رو به بهجت رسوندم و بهجت نگام کرد. 

 

 کردم که از طرف آقاست چون... من... من فکر یم-

 

 این کابوس حقیقت نداشت. 

 امید... 

خیال صدای نگهبان شدم که حاال دسبی به بازوش زدم و یی 
ن جملهب ن ا گفیی ی "سالم آقا یه مشکیل پیش اومده" مطمی 

 شدم مخاطبش عاض بود. 

 

.  من... از کجا باید یم-  دونسبی

 بهجت من... 
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ون زد و با عجله به سمتم  زهرا رو دیدم که از در عمارت بی 
 اومد. موبایل و کیفم و به پالتو دستش بود. 

 

شد ث یمبااینکه خورشید تو آسمون بود اما هوای شد باع
 ی چشمام یخ بزنه... حدقه

خواست اینجا ضعف و ترسم رو نشون بدم، پس دلم نیم 
 سیع کردم قوی باشم. 

 

تونستم صیی کنم. شد و من دیگه نیماین جریان باید حل یم
 فهمیدم که امید چرا اینکارو بامن کرده بود. باید یم

 

 حاال دیگه شک نداشتم که کل این جریانات از زیر ش اون
 د بود. شد چون پیامش پر از تهدیبلند یم

 

ن خانم کجا؟! -  الی 
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پالتو رو پوشیدم و رو به بهجت که با وحشت به حرکاتم 
ه بود، پچ زدم.   خی 

 

 ن خونه نیستم. من زنداین هیچکس نیستم. من زنداین ای-

ون و وقبی من رفتم یم م بی  توین آقا و اربابت رو خیی  دارم می 
 .  کبن

 

رو برداشتم و گایم دور شدم ویل نگهبان کیف و موبایلم 
ی و هیکل درشتش برام مهم  جلوم رو گرفت. اون قد دومیی

سیدم.   نبود و اصال نیی

 

 تونم بذارم جایی برید.  دستور آقاست. خانم من نیم-

 

 پوزخند زدم و شالم رو جلو کشیدم. 

 

 برو کنار... -

ه! هیچکس نیم  تونه جلوم رو بگی 
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م رو بست که داد زدم.  جلو رفتم ویل با هیکل  درشتش مسی 

 

 و با پررویی داری تو ا -
گر آقا بفهمه اینجوری جلوم رو گرفبی

، تو رو زندچشام نگاه یم  ه میذاره؟! برو عقب. کبن

 

ویل کنار نرفت و من پوزخند زدم. بهجت بازوم رو گرفت و 
 به عقب کشید. 

 

ن خانم، حق با نگهباندورتون بگ- هاست. اگر آقا ردم الی 
شون نکردی...  ون و خیی  بفهمه شما رفبی بی 

 

 م بیدار شده بود. گریدست خودم نبود که خوی وحیسر 

ی عضالین مرد مقابلم کوبیدم و با جیغ به با مشت تو سینه
 حرف اومدم. 
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ن نمیدونم دستور آقا چی بوده و چی خواسته ویل اگر م-
ن حاال نری کنار و اجازه ندی من از اون هیکل گوریل  همی 

خوام بدونم کلت رد شم، اونوقت با من طرقن و یمش
 از یه دخیی  چطوری یم

ی
خوای تو روی بقیه نگاه کبن و بیک

 کتک خوردی! 

 

شوکه نگام کرد و من اینبار رحم نکردم. حداقل خیالم راحت 
 بود این عوضیای هرکول، جرات زدن من رو نداشتند. 

 

ن و رد شدن یم اشت  داد. اهمیبی ندمغزم فقط فرمان رفیی
که با ش و صدای من و اون مرد، چندتا از نگهبان ها هم 

 به این سمت اومدند. 

 

 ویل آقای شیخ نجیب... -
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ی ژیمناستیک، طبق میل بابام عالوه بر مربیگری تو رشته
گفتند زن باید بتونه از خودش دفاع  و داییم که همیشه یم

 حداقل کنه، چند دوره کاراته ثبت نام کرده بودم و حاال 
 نم تا اون سد محکم رو کنار بزنم. تونستم کاری کیم

 

گارد گرفتم ویل انگار حرفم خییل تاثی  داشت که قبل از  
 کوبیدن پام به ناکجاآبادش تسلیم شد. 

 

 این دخیی چموش رام شدین نیست.  همتون شاهدین که-
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زهرا ریز خندید ویل بهجت تاخواست مانع رفتنم بشه، 
 تم: سمتم چرخیدم و گف

 

گردم. خودم برای عاض خودم هستم و بریم مراقب-
 توضیح میدم. 

 

زیرلبی خداحافیطن کردم و از وسط چندتا نگهبان رد شدم و 
 شنیدم که عصبی اه بلندی گفت و ادامه داد: 

 

قا بگو که خانم آبرن. زنگ بزن به مون رو از اینجا یمنازهج-
 رفت. 

 

رو تا رسیدن  من جواب بهجت رو هم ندادم و تمام مسی  
ن که یه سمند نقره ن ماشی  ای رنگ به خروچی دویدم و با اولی 

 بود، از عمارت دور شدم. 
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ون آوردم و درجواب مرد جوون راننده که  موبایلم رو بی 
ی" سکوت کردم و شماره  ی امید رو گرفتم. پرسید " کجا می 

 

 یه بار، دوبار، سه بار، چهاربار... 

ویل به محض قطع تماس،  اونقدر بوق خورد که قطع شد 
 ردم. ی اتصال رو لمس کش رو دیدم و با عجله دکمهشماره

 

دم و هنوز باور نداشتم که امید...  ن  هنوز نفس نفس می 

 

س باالخره زنگ زدی، باالخره یادت اومد یه احمقی مثل پ-
 منم وجود داره! کادوم به دستت رسید؟! 

 

 شنیدم. یمهام رو از تو تلفن صدای برگشت نفس

 مید بشنوم. م رو از کنار اتونستم حبی صدای واضح خالهیم

 خونه بود. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

از کنار خاله فاصله گرفت و صدای بسته شدن دراتاقش رو 
 شنیدم و سکوت مطلق... 

ب یم گرفت رادیو روشن بود و راننده داشت روی فرمون ضن
و منتظر بود تا من بهش آدرس بدم و من خودم اینجا بودم 

 و دلم... 

 بودم.  گم شده

 

؟! من... یم-  خوام ببینمت امید! کجایی

 

خاله یاد پرسخاله افتاده، باالخره ا- وه... پس باالخره دخیی
یادت افتاد که کره االغ سینه چاکت دم در چه جوری خفت  
گی  پلیسا شد و چه جوری تو هلفدوین آب خنک خورد 

 کردی! درحایل که تو داشبی کنار اون مرتیکه کیف دنیارو یم

 

 ف دنیا؟! من؟! کی

فهمید با من و زندگیم چیکار کرده فهمید؟! یماصال یم
 بود؟! 
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م امید، راننده منتظره بهش آدرس بدم. صدای و تاکیست-
؟! بیام خونه ی خاله رام خاله نرگس رو شنیدم. اونجایی

 میدن؟! 

 

 فهمید! حروف به حروفم درد بود و باید امید یم

 صداش باال 
ی

 رفت. مکث کرد و با کالفیک

 

خوام اینجا ببینمت. باالخره بعد از اون م ویل نیمن خونهم-
 رضایت گرفتم. مثل سگ کتک خوردم و تازه 

ی
همه دوندگ

مرخص شدم. شیدا بهت گفته نه؟! خیی داشتم این مدت 
 چیکارا کردی... مهموین خوش گذشت؟! 

 

 از همه چی یی کم و کاست خیی داشت! 

 یدم. بغض تو گلوم نشست ویل دوباره پرس

 

 کجا بیام؟! -
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 نفس تازه کرد. 

 

 ی تو مشتاقم ببینمت. منم اندازه-

م اونقدر کتک خوردم که رو پا بند نیستم. مطمئنا اگه قیافه
شنایس ویل صیی کن... آدرس رو برات پیامک رو ببیبن نیم

کنم. ممکنه دیر بیام ویل بمون حتما میام. باید مامان رو یم
 راضن کنم که بیام. 
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گرفتم ای گفتم و تماس رو قطع کردم. داشتم گر یمباشه
 ویل دسبی به صورتم کشیدم و خییل زود پیامک امید رسید. 

 

آدرس رو به راننده گفتم و شم رو به پشبی صندیل تکیه 
 دادم و چشم بستم. 

دادم موبایلم رو سایلنت کنم تا نشنوم. ترجیح یم
ن رو سایلنت  شه. تلفبخواستم هیچکس مانع رفتنم نیم

 کردم و تو کیفم انداختم. 

 

تا رسیدن به اون آدریس که امید داده بود، بیشیی از 
یکساعت زمان گذشت و من تو این مدت به همه چی فکر  

 ای نرسیدم. کردم و به هیچ نتیجه

خواستم که چرا امید این رسوایی رو به بار فقط یه دلیل یم
 آورد؟! چرا؟! 

 

 داشت؟! به خاطر عشق؟! ارزشش رو 

ن چسبونده بودم و تو یه عالم شم رو به شیشه ی شد ماشی 
 کردم که صدای راننده رو شنیدم. دیگه سی  یم
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ن -  جاست. رسیدیم خانم همی 

 

س   اصال نا نداشتم و دست و پاهام از شدت ضعف و اسیی
ش رو پرداخت کردم کرخت بود ویل پول برداشتم و کرایه 

ارم رد شد و من نگاهم رو و پیاده شدم. با تک بوقی از کن
 چرخ دادم. 

ی دو طبقه و نیمه ساخته بود که کنارش یه عالمه یه خونه
سنگریزه ریخته بود و یه فرغون و یه پالستیک بزرگ که 

 داشت. ها رو از بارون احتمایل در امان نگه یمسنگریزه

ن چهارصد و پنج یشیم و چندتا نهال که انگار تازه  یه ماشی 
 رفته بودند.  تو دل خاک فرو 

 

اینجا کجا بود؟! باد شد لرز به تنم انداخت اما دستام 
 روجلوم گرفتم و ها کردم ویل افاقه نکرد. 
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ی پا صدای موتور سیکلت رو از دور شنیدم و رو پاشنه
چرخیدم و از دور اون موتورسوار رو دیدم. کاله کاسکت 

 ودند. بشد تشخیص داد که دونفر داشت و یم

 

ن پنجهکنار ایستاد دم. شعت م و بند کیفم رو بی  هام فرسر
 موتور کم شد و باالخره تونستم امید رو ببینم. 

 

گفت. مهرداد حسایی کتکش زده بود چون یه راست یم
 دستش شکسته بود و وبال گردنش... 

 

 رو یم
ی

شد به زیر چشماش ورم کرده بود و هنوز آثار کوفتیک
 خویی از کل تنش تشخیص داد. 

 

دسبی به کتف راننده زد که کالهش رو درنیاورد پیاده شد و 
 و نتونستم ببینمش... 

 

ن دوستش آبروم رو برده بود؟!   بااستفاده از همی 
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ن یجن تنش   هن مردونه و یه کت چرم و یه شلوار جی  یه پی 
ی باد حسایی آشفته به نظر کرده بود و موهاش به واسطه

 رسید. یم

 

به یه تیی چراغ دوستش دور شد و موتورش رو پارک کرد و 
 برق تکیه داد ویل امید بهم نزدیک شد. 

زدم ویل احتماال نگاهم با نهایت توان نفرتم من حرف نیم
د.  ن  رو داد می 

 

ی نیمه کاره کلید از جیبش درآورد و روبروی همون خونه
 ایستاد و به داخل اشاره داد. 

 

 برو تو... -

 

 حرفش رو گوش نکردم. 

 نم حرف بزنم. باز بشه و بتو  ای کردم تا راه نفسمتک شفه
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 همینجا خوبه... -

 اومدم حرف بزنم. 

 

ش درهم شد چون دسبی به ته ریشش کشید و چهره
 زخماش هنوز تازه بود. 

 

خاله...  چیه ترسیدی؟! البته حق-  میدم دخیی

ی... نیم ن یس چی   تنت سالمت یه سالیم... احوالیی
ی

خوای بیک
یس؟! باالخره از زندان دراومدی؟! نیم.خوای اح  والم رو بیی

 

ه  ش زل زدم. چشم باال کشیدم و به اخم و نگاه تی 

هیچوقت اینقدر مغرصانه نگام نکرده بود. انگار داشت به 
 کرد. دشمنش نگاه یم

 

- ... ن  برو تو الی 

 

 همینجا... -
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 دادی که زد من رو تو جا پروند. 

 

 گفتم برو تو منو سگ نکن. -

 

ه پا به اون خونه  خودش کنار ایستاد و من با ترس و دلهر 
 گذاشتم. 

های خییل زود وارد شد و در رو روی هم گذاشت و از پله
روی یه در ضد شقت ایستاد و با کلید خایک باال رفت. روبه

 بازش کرد. 

 باز کنار ایستاد تا من وارد بشم. 

 

 امید؟! همینجا هم میشه حرف زد. -

 

اینبار رحم نکرد. بازوم رو گرفت و کشید و با سکندری 
خودم رو نگه داشتم. من رو وسط سالن بزرگش پرت کرد 

ن نخورم.   و به سخبی ایستادم تا زمی 
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کاری نشده بود و کل خونه بوی هنوز حبی کف خونه کایسر 
 داد و به شدت شد بود. نم و نا یم

 

خودم رو جمع و جور کردم و یه لعنبی گفتم. نباید تنها 
 میومدم ویل حاال تنها بودم. 

 

ن آدم... تو حاال یم-  نیم حرف بزنیم عی 

 

لنگ لنگون تا کنار کانیی پیش رفت و کلید و کتش رو روی  
 کانیی پر از خاک پرت کرد و بهش تکیه داد. 

 

 چه خیی همرس عاض شیخ نجیب؟! -

 

د.  ن  چقدر با کینه حرف می 

داد تا بند کیفم رو محکم گرفتم. انگار بهم قوت قلب یم
 دربرابرش مقاومت کنم. 
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 پرسخاله؟!  تو چه خیی -

 

پوزخندش تو خونه اکو شد و من به اطرافم نگاه کردم. 
خونه پشت شش بود و اتاق ن  ها دوبلکس... آشیی

 دار بود و در حیاطش باز... پله هاش هنوز یه سطح شیب

کیل سیم و کابل و فرغون و خاک انداز که سالن ریخته بود 
 و من واقعا گیج بودم. 

 

 یل عایل... بیبن به لطف جنابعامنم که یم-

 

 ها... اون گل-
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وشت نیومد؟! همون گیل که دوست داشبی رو فرستادم خ-
یک بگم. الزم نیست بگم  تا زن یه عرب شدن رو بهت تیی

 چرا اون رو به من و مهرداد ترجیح دادی، مگه نه؟! 

 

زد، کاش فهمیدم از چی حرف یمکاش احمق بودم، کاش نیم
قدر واضح حرف بزنم ویل اون تونستم خودم رو به خریتیم

د که نیم ن  م. شد خودم رو به نفهیم بزنمی 

 

ای بزنه، دست عصبی پیش رفتم و قبل از اینکه حرف دیگه
باال بردم و جوری تو صورتش کوبیدم که صورتش برگشت 

 و صدای آخ گفتنش رو شنیدم. 
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فکش رو تکوین داد و به سمتم چرخید و با کینه نگام کرد. 
های لرزون به خون نشسته و عصبباهمون نگاه 

 صورتش... 

 

ذار حدس بزنم چرا کتک خوردم. بهت برخورد که به ب-
خواهیت رو تونست زیادهروت آوردم، فقط یه عرب یم

 ارضا کنه... 

 

اد زدم و صدام اکو ش کوبیدم و دی سینهبا مشت تو قفسه
 شد. 

 

 خفه شو امید... -

؟! یه لحظخفه شو. یه ذره خجالت نیم ه هم به من کیسر
 فکر نکردی؟! 

 

بهم حمله کرد و با دست سالمش بازوم رو گرفت و کنج 
 دیوار نگه داشت. خودش سد راهم شد. 
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خاله؟! اینهمه سال عاشقت بودم، ت- ؟ فکر کردی دخیی و چی
 حبی نگامم نکردی... عاشق مهرداد شدی... 

 

ن بودم که همه چی زیر ش امید بود. شک نداشتم  من مطمی 
ن رو یمی حو همه  داد. رفاش بوی همی 

 

ن کاری کردی و - ن هم آبروم رو بردی؟! واسه همی  اسه همی 
 عروسیم به هم بخوره؟! 

 

 متوجه حرفم نشد و بازوم رو بیشیی فشار داد. 

 

و انتخاب بی زماین که اون عوضن رسوات کرد، بازم منح-
و آویزون اون حرویم کردی؟! اصال خیی نکردی و خودت
 ست؟! ین چیکارهدوداری کیه؟! یم

 

 لرزید از شدت خشم... مثل یه بید تو باد یم
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 ساییده شدِن دندوناش به همدیگه وحشتناک بود. 

 محیط اطرافم مدام تکرار 
ی

صداش تو سکوت و تو بزرگ
 کرد. شد و ترسم رو بیشیی یمیم

 

های نزدیکیش و بوی عطر تنش و صورت شخ شده و رگ
 ی پیشونیش و دستاش... برجسته

 

 و عقب امید... بر -

آبروم رو بردی... کاری کردی عروسیم به هم بخوره... 
تهمت شنیدم، تو... تو چطور روت میشه تو روی من نگاه  
؟! به تو چه که با گ ازدواج کردم.  کبن و طلبکار بایسر

؟! خودت رو الیق من یم  بیبن عوضن

 

با مشت کنارش زدم و اونقدر داغون بود که از پسش بربیام. 
دور شد و پاش به یه آجر برخورد کرد و از پشت رو  چندگام

ن افتاد و برخورد تنش به خاک و وسیله ، زمی  ن های روی زمی 
 ترس به دلم انداخت. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن کوبید. ترسیده  آخ بلندی گفت و شش رو از پشت به زمی 
 ایستادم و سمتش رفتم. 

 

 امید؟! -

 

ن کوبید و خاک رو به هوا بلند کرد.   ویل مشتش رو به زمی 

 

؟! من؟! مبن که تو صورتت نگاه م- ن آبروت رو بردم لعنبی
؟! نیم  کردم مبادا فکر ناجور کبن

. چی داری  از صدفرسخیت رد میشدم که آسیب نبیبن
؟! هیچوقت من

ی
. مییک ن  و ندیدی الی 

 

کیفم رو ول کردم و کنارش زانو زدم. از درد کل اجزای 
د. دورگه و  ن با صورتش رو جمع کرده بود و دردمند حرف می 

 تارهایی لرزون... 
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و نکردی؟! تو نبودی که جلوی اون زنه آرمیتا رو گرفبی و ت-
ن دوست و رفیقات  با بچه هاش تهدیدش کردی؟! با همی 

 کردی؟! 

 

 تکوین به خودش داد و به سخبی بلند شد. 

ی آهبن و خایک تکیه گوشه آستینش رو گرفتم و به یه بشکه
ره اشک از گوشه ی داد و من با هردو زانو نشستم و یه قط

 چشام چکید. 

 

؟! -
ی

 آرمیتا کیه؟! چی داری مییک

 

 تلخ خندیدم. 

 

- ...  بایدم رد کبن

خواست زن مهرداد بشم. و دوست داشبی و دلت نیمتو من
ن کیس که از به هم خوردن ازدواجم خوشحال  مطمئنم اولی 

 شد تو بودی. 
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 بدون مکث گفت: 

 

 آره... -

 

ه مکث کردم و تو چشمای شخ شده و  براق از اشکش خی 
 موندم. 

 بغض وحشتنایک تو گلوم بود. 

 

 هم قبل از دایی ا-
ن  ومدی... واسه همی 

ریزی کرده بودی. عجیبه که همون شب چون خودت برنامه
ی و مننیومدی جلوم و بکیسر تاالر که زنت بشم. و بگی 

ن هم وقبی فهمیدی زن شیخ نجیب شدم...   واسه همی 

 

 . ش کل خونه رو لرزوند عربده

 

 با نامردی... -
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؟! تو حق من بودی.  ن  الی 

 

 امید؟! -

 

ش ی سینهسکوت کرد و من به تکون خوردن شی    ع قفسه
 کوبید. زل زدم که چجوری یم

 

را اینکارو کردی؟! چطور دلت اومد؟! به من ... به مامان چ-
 و بابام فکر نکردی؟! 

 

ه.   دست دراز کرد ویل مانع شدم تا دستم رو بگی 

ن بود. خییل دردناک بود. قلبم تی   این درد خییل سنگی 
 کشید. یم

 

- ... ن  من عاشقت بودم الی 

عاشقتم. به تو فکر کردم که هیچوقت زور باال شت 
 و بخوای... نذاشتم من
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به فکر خاله و شوهرخاله بودم که یه بار هم نگفتم باید تو 
 ن. دادن تا اینجوری رسوا نشرو به من یم

 

ن شدم. تو خاک دسبی زیر چشمام کشیدم و ک امل پخش زمی 
 و تو غم غرق شدم. 

 

یل تو بودی که جلوی آرمیتارو گرفبی و ازش خواسبی یه و-
 سوژه دست مهرداد بده تا ولم کنه. 
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انگار اینبار حرفم به حد کاقن واضح بود که ابروهاش به 
 ش گذاشت. جنگ هم افتاد. با درد، دست رو سینه

 

؟! من چه کاری کردم که- ارم؟! آرمیتا  خودم خیی ند چی
؟! 

ی
 کیه؟! درست حرف بزن ببینم چی مییک

 

 آورد. بلند خندیدم. داشت خییل خوب ادا در یم

 

دوین وقبی خودت همه چی رو عبن تو خیی نداری؟! نیمی-
ی آرمیتارو دزدیدی ریزی کردی؟! تو نبودی که بچهبرنامه

و با دوست پرسش تهدیدش کردی که اگر کمکت نکنه، 
؟! یم  کیسر

 

مبهوت و پرسشگر نگام کرد و اینبار جلو اومد. بازوم رو 
 چنگ زد و با خشم نگام کرد و غرید: 

 

؟! ماین چرت و پرتا چیه - ن  الی 
ی

؟! چی مییک
ی

 ییک
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 به گریه افتادم. 

هام مخقن کنم. امید دیگه قرار نبود از مسبب بدبخبی 
دونست و من این خودش این نقشه رو کشیده بود و یم

 کردم. هارو باور نیمایی مظلوم نم

ن امروز با اون گل  ها ثابت کرده بود. همی 

 

ز آرمیتا خال روی تنم رو پرسیدی و به مهرداد گفبی تا ا-
ای که باعشق اونجوری با کتک و تحقی  و تهمت از تو خونه

ون کنه. یم شد؟! یه دوین بعدش چی ساخته بودم، بی 
ی با نیت تجاوز دیوونه ش خواست ونهو برد خمن ی زنجی 

 بهم تجاوز کنه... 

 

؟! ننه... - ن . الی 
ی

. داری دروغ مییک
ی

 ه نه... داری مزخرف مییک

 

ش استفاده کرد انگار جنون گرفت که حبی از دست شکسته
و دو دسبی محکم تکونم داد و متوجه دردی که تو استخونام 

 پیچید، نشد. یم
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؟! ا-
ی

؟! د چی مییک ن  یعبن ججی الی 
ی

حرف  ین... اینایی که مییک
 . ن  بزن الی 

 

ن گریه و ترس به حرف اومدم.   بی 

 

ره امید. اون کاری که تو کردی باعث شد من یه شبه آ-
 و تجربه کنم. جهنم

رسید حاال من... و به مهرداد گفبی و اگر عاض نیمخال تنم
 من... 

 

ای هیچ حرقن نزد. ناباور لبش باز و بسته شد و تا ثانیه
شد که حبی توان  دستاش شل شد و جوری تنش سست 

ن گردنش رو نداشت.   گرفیی

 

 د دروغه... -

ن تو... تو...   نه! الی 
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 آره امید... -

 

 من به خاطر یه عشق-
ی

 و نابود کردی. یه طرفه زندگ

 

ن چه خایل... از چی ن... من نکردم. من نیمم- دونستم. الی 
؟! گ چی به  . این... این آرمیتا کیه لعنبی ین ن حرف می 

 من انقدر یی یمخوردت داده که فکر 
ناموسم که از کبن

 ناموس خودمم نگذرم؟! 

 

م کل خونه رو با مشتام به رونم کوبیدم و صدای بلند گریه
 برداشت. 

 

و بس کن. پس کار گ بود جز یگه نقش بازی کردنتد-
خواست من زن مهرداد نشم؟! جز تو؟! گ تو...؟! گ یم

 مخالف بود؟! ها؟! 

 اری... بس کن امید. بسه... خسته شدم از دروغ و پنهان ک
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ش کرد و شم و قفل سینهکردم که دستامهنوز خودزین یم
 داد زد: 

 

و تموم کن. من این کارو نکردم. کار من یوونه بازیتد-
 ... ن  نیست. من نکردم الی 

ت دیدی؟! و یی این حرفا چیه؟! انقدر من  غی 

؟! خال؟! تجاوز اصال... اصال تو داری راستش
ی

و مییک
؟ ن ن گیه خورده؟! بگو تا جنازه  ! الی  ش رو بندازم جلو گ چنی 
 پات! 

 

ش حس خیانت محکم تنم رو به آغوش کشید و عطر غریبه
 بهم داد. 

 

 ولم کن امید! -

 

 آروم باش حرف بزن. -
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. د بگو چی شده!  ن  بگو چی شده... دارم دیوونه میشم الی 

 

 سخت بود... خییل... 

و امید هرلحظه م ی ماجرا رو براش تعریف کردویل همه
 ه دیو تو وجودش ظاهر شد. یتر شد و خشم مثل شخ

 

 و تو فکر کردی اینا کار منه؟! -

ای  ناموس حروم لقمهکار من نیست. من نکردم ویل اون یی 
ن کاری کرده، یم . یمکه چنی  ن کشم ویل این رسمش کشم الی 

 .  نیست که به منم شک کبن
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هنش رو  پسم زد و بلند شد. به سخبی رو پ ا ایستادم و پی 
 گرفتم. 

 

و وقع داشبی چیکار کنم وقبی یه نفِر ناشناس زندگیمت-
 خراب کرده؟! من به همه شک کردم. 

 

 پوزخند تلجن زد. 

 

خورد مه حبی من؟! ِگ نگاهم ابزاری بود؟! به من یمه-
؟!  ن م؟! الی  ن کاری کنم؟! آبروی ناموسم رو بیی  چنی 

 

 برام از برادر کمیی نبود. 

 که هیچ خواهر و برادری نداشتم و فقط شیدا و امید... من  

مثل خواهر و برادرام بودند و من داشتم بااین اوضوع 
 کردم. داغونم به همه شک یم
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ف؟! هرداد یی مکار کیه؟! خود - ... یمشر ن  کشمش الی 

 کنم کار من نبود. و بهت ثابت یم

 

م   جلوش ایستادم و قطرات اشک رو از صورتش دیدم. شر
ای  چون تا به حال ندیده بودم امید برای هیچ مسئله کردم

ن یم  خورد. گریه کنه. حبی وقبی بچه بود و زمی 

 

... دارم یم- ن  سوزم الی 

م. اون عادل کثافت و اون مهرداد و شیخ دارم آتیش یم گی 
 زنم. نجیب رو باهم آتیش یم

 

ی نداشت. -  امید؟! شیخ نجیب تقصی 

اون بود که باعث شد  اون شب اون بود که نجاتم داد... 
 عادل بهم دست درازی نکنه و منم... 

 من مجبور شدم که... 
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 حرفم رو امید تموم کرد. 

 

جبور شدی زنش بیسر که دهن بقیه رو ببندی مگه نه؟! م-
ن طالقت رو یماذیتت یم م. خودم نوکرتم... کنه؟! الی  گی 

شدم و روز دیوونه نیمخودم هستم. لعنت به من اگر اون
 تونستم که... کردم، یمکیسر نیمی عربدهاونجور 

 

حرفش رو ادامه نداد و هردو طرف صورتم رو قاب گرفت 
 و رو به چشمای خیس و لبای کبود و لرزونم پچ زد: 

 

 زنم شو... -

و پیدا یمخودم یم ن کنم و از نامرد هم گردم اون یی همه چی 
 نامردترم اگه دارش نزنم. 

؟! بهم اعتماد کن... قسم یم ن شون ورم که بیچارهخالی 
کنم. اون شیخ نجیب هم حتما همدست اون مهرداد یم

رو الشخوره... من میدونم تو اون مهموین کوفبی باهم روبه
خیالت شدم؟! رفیقام رو فرستادم شدین. فکر کردی من یی 

 دنبالت... 
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 سیع کردم خودم رو کنار بکشم. 

رو به سیع کردم آرومش کنم تا ولم کنه ویل محال بود. تنم 
د.  ن  خودش چسبوند و انگار که داشت برای خودش حرف می 

 

 لعنت به من... -

؟! چرا به یه مرد عریی که معلوم 
ن ... الی 

ی
لعنت به این زندگ

نیست کیه اعتماد کردی؟! مگه من مرده بودم؟! من برات 
 کنم. پیداش یم

 

 امید توروخدا ولم کن... من... -

نداری که بهم دست من االن یه زن متاهلم و تو... تو حق 
 .  بزین

 

... وار و جنونخندید. دیوونه ن  آمی 

 

؟! ناموس وفادار یمو نخندون. داری به اون یی من-  موین
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 به خودم... ولم کن امید! -

 

تر تو آغوشش فرو رفتم. داشتم زیر ویل ولم نکرد و محکم
شدم و اصال کوتاه فشار دستاش و تِن سختش له یم

 نمیومد. 

د. کرد و گریه یم ن  حرف می 

 

 کنم. پیداش یم-

م. زن خودم مییسر و با شبلندی پاکیت رو و یمطالقت گی 
نم. نمیذارم کیس نگاه چپ بهت بنداره... یم ن برمت جار می 

تونن ییک یه تون... پیش مامانت و بابات... مگه یمخونه
 ؟! تو که کاری نکردی دورت بگردم. شون رو نبخشندونه

 

قدر  فاش حقیقت داشت و اوندونستم چند درصد حر نیم
خواستم گیج بودم که قدرت تفکر نداشته باشم. فقط یم

 کرد! ولم کنه و نیم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

داری  عقب عقب کمرم رو به دیواِر چسبیده به سطح شیب
 و خودش راهم رو بست.  رسید، چسبوند که به دوبلکس یم

 

 مال من بودی... -

 اگر از اول اینارو گفته بودی... 

 

ده بود که صدای باز شدن در شنیدم هنوز حرفش تموم نش
 و قلبم تو گلوم تپید. 
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ی ببینم. ش کج کردم ویل نیم ن  تونستم چی 

های کلید امید خودش رو بهم چسبوند و از الی دندون
 شده، پچ زد. 

 

 فقط بگو عاشقیم... -

و دوست داری، من اون شیخ رو با کل زندگیش نابود بگو من
 کنم. یم

 

ون کیس که وارد خونه شده بود، شنیدم های اصدای قدم
 و نالیدم: 

 

 ییک داره میاد امید! -

 

م مالید که از ترس ش رو به گونهویل امید نشنید و گونه
هنش چنگ زدم و خواستم کنارش  قالب تیه کردم. به پی 

ی، زبونم به بزنم ویل با دیدن عاض تو فاصله ی نیم میی
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و از کجا آوردم سقف دهنم چسبید و نمیدونم اون توان ر 
که امید رو با شتاب به عقب هل دادم و با یه گام فاصله 

 ایستاد. 

 

 ع عاض؟! -

 

 مثل همیشه شیک و برازنده و باابهت بود. 

ای که به چشم های درهم و نبض شقیقهبا همون اخم
دیدم. امید خییل زود متوجه عاض شد و من وحشت یم

 زده باز اسم عاض رو تکرار کردم. 

 

شلوار خوش دوختش خییل به هیکلش میومد ویل کت و 
کردم این مرد و حاال واقعا اونقدر ترسیده بودم که آرزو یم

 ی جذابیت و نگاه نافذش نبود. همه

 

. چطوری اومدی تو؟! بب- ن گ اینجاست. آشغال عوضن ی 
 من درو بستم. 
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رهای ضدشقت با یه کارت بانیک خییل راحت باز میشن. د-
 کردی که نکردی! یم باید از تو قفلش

 

ن قدم، عاض چنان  ن اولی 
امید عصبی شد ویل با برداشیی

ن حاال سقف این خونه رو  فریاد زد که حس کردم همی 
شد. دست رو گوشم گذاشتم تا نشنوم اما شمون آوار یم

 شنیدم. 

 

؟! این ع-  وضن رو بیی تا به وقتش به حسابش برسم. امی 

 

عجله وارد شد و خودش از پشت دیوار، امی  رو دیدم که با
ل کرد.   تنها، امید رو کنیی

 صدای فریاد امید رو شنیدم: 

 

خاله- خوای؟! م چی یمچی میخوای کثافت؟! از جون دخیی
من از همه چی خیی دارم. میدونم چی به شش آوردین... 
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 جایی نرو... اینجا همون خونه
؟! بااین عوضن ن ایه که الی 

دم گذاشتم. برات ساختم... خشت به خشتش رو خو 
 کارگری کردم تا یه روز... 

 

ی ویل امی  باالخره امید رو از خونه برد و من از پشت الیه
ضخیم اشک به عاض زل زدم که به ظاهر خونرسد و در 

 کرد. ی آتشفشان نگام یمباطن مثل گذاره

 

دست به کتش کشید و چند گام به چپ و راست برداشت 
امید جار زده بود برای ای که و پشت به من و رو به خونه

 من ساخته، ایستاد: 

 

 شمات... لباسات... خوشکل کردی، لبات... چ-

تو این مدت و جز اون شب مهموین یه بار هم به خودت 
 نرسیدی و آرایش نکردی. 

 

م های عصبی پرید و قطرات شکش اشکاختیار یمپلکام یی 
 غلتید. م یممدام روی گونه
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ی یمداشت خامت  وقبی رسیدم تو بغلش بودی،- کرد. دلیی
 ای مثل تو... کرد از دخیی سادهیم

؟! ای زانو شل یمواسه هر حرف عاشقانه  کبن

 

؟!   چی

همونطور که دستام رو گوشم بود، شی به چپ و راست 
 شنید. دید ویل صدام رو یمو نیمتکون دادم. من

 

کردم کار امید بوده رام گل فرستاده بود، من... فکر یمبب -
گفت ا از ازت طالق ... اون هم خیی نداشت. داشت یمویل

م و...   بگی 

 

ت با امید به کجا رسید؟! ی خلوت دونفرهب؟! نتیجهخ-
 فرسته. ی سابقت برات گل یممعشوقه

 رز دوست داری؟! 
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سمتم چرخید و خشم نگاهش تنم رو لرزوند. دستام رو 
ن آوردم و عاض درست روبه  روم ایستاد. پایی 

 

ی چی بهت داد؟! کارگری کردن تو خونهی وعده-
؟! اصال... مطمئبن ننه  عشقتون؟! پیدا کردن اون عوضن

 ی من... اجازهمن غریبم بازی درنمیاره؟! یی 

 بدون خیی دادن به من... 

 با جواب ندادن تلفنت... میای پیش این آدم تا... 

 

 عاض؟! -

 

  سمتم هجوم آورد و فکم رو جوری گرفت که لبام رو به جلو 
جوشید و نگاهش تیغ و کشیده شد. از فرق شش عرق یم

 شمشی  داشت. 

 

- ... ن  نباید میومدی، نباید الی 

 االن امید هم میدونه کجای تنت چی داری؟! 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 وای خدا... وای! 

ت عاض فکر نکردم؟! چرا  من چرا یه درصد به غرور و غی 
 خیی بود و گفتنش... یه درصد فکر نکردم که شاید امید یی 

 

 ؟! عاض-

 

دست دور کمرم انداخت و درحایل که از شدت خشم و  
یل که سیع داشت روی اعمال و رفتارش داشته باشه،  کنیی

 لرزید پچ زد: یم

 

- . ن  با من بیا الی 

 

تونستم داد و بازوم رو گرفت و دنبال خودش کشید. یم
هوار کردن امید رو بشنوم و وقبی از خونه خارج شدیم، 

 ت امید رو گرفته بودند. چندتا محافظ دیدم و دوس
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ی؟! با... با امید چیکار یممن- ؟! و کجا مییی  کبن

 

ی  ن ن چی  اهمیت نداد و من رو روی صندیل پرت کرد و با گفیی
ه رو کشیدم  به محافظاش پشت فرمون نشست. دستگی 

ی گوشم رو لرزوند و با ترس تکون ویل داد عاض پرده
 نخوردم. 

 

ن ش جات. -  بشی 

 

ن از جا کنده شد و خایک  استارت زد و با  تیک آف بدی ماشی 
 که به هوا بلند شد، دیدم. 

ن پخش شده بود و من نفس های بلندش تو فضای ماشی 
جرات حرف زدن نداشتم. بیشیی از ده دقیقه گذشت که 

 باالخره ترسم رو کنار گذاشتم. 

 

یم؟! -  ک کجا می 
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. خفه شو... - ن  خفه شو الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصبی جیغ زدم: 

 

 یشم. نمیشم عاض! ولم کن دست از شم بردار... خفه نم-

 منه... مال منه فقط من. کیس که زندگیش
ی

و از این زندگ
م رو از دست دادم. همه چیم رو دست داد، منم. خانواده

 باختم. لطفا ولم کن و انقدر زورگویی نکن. 
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ن رو یه گوشه پارک کرد. هنوز وسط یه بیابون بودیم.  ماشی 
 سابقه... و یه شمای یی  تو یه صحرای خشک

شد چندتا تکه برف این قسمت تا حدودی برف داشت و یم
ن هنوز به قوت خودش باقی بود.   رو دید که جای جای زمی 

ن چسبوند. ه بدنهم کرد و تنم رو بپیاده  ی ماشی 

 

 عاض؟! -

 

دو طرف صورتم رو گرفت و رو به ترس و وحشتم خییل 
 خونرسد پچ زد: 

 

 ری تونسبی از ناموس من جلوشچی بهت گفت؟! چجو -
؟! رفبی به پرسخاله ت گفبی من رو یه نقطه از حرف بزین

 ... تنم یه خال دارم؟! به من فکر نکردی؟! لعنبی تو زن مبن
 زن من! 
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 رده بودم ویل حاال... کگفت. من خریت  داشت راست یم

تونستم اونقدر عصبی بودم. اونقدر ترسیده بودم که نیم
 بهش حق بدم. 

 

تری. مگه هر تر نیست. تو صد پشت غریبهتو که غریبه از -
ی تونه مارو محرم کنه؟! اون پرسخالهای یمخطبه و آیه

؟!   منه. تو گ مبن

 

ش فکش منقبض شد و یه رگ از فرق شش تا کنار شقیقه
رد انداخت و من فرو دادن بزاق دهنش رو حس کردم. 

ن آورد و رو به چشمای گشاد شده  م پچ زد: صداش رو پایی 

 

 شوهرت... -

 کیس که باید فقط اون رمز و راز تنت رو بدونه... 

 من یه یی 
ن رگ و ریشه نیستم. باید بهت بگم... اتمام الی 

 حجت کنم. باید حالیت کنم که تنت مال منه... 
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که کل وجودت مال منه! اون خطبه چه زوری چه اختیاری 
ن ما خونده شده. اسمت تو شناسنامه حق ی منه و من بی 

دارم. کاری نکن واسه اثباتش دست به هرکاری بزنم که دلم 
 خواد! نیم

 

ن کوبید. صدای   به پهلوم زد و کمرم رو دوباره به ماشی 
ی

چنیک
 راف هم بلند بود. های بلندش تو فضای اطنفس

 

 ند نفر بشنون؟! چندنفر بدونن که تو... دیگه قراره چ-

؟! واسه گفتنش به من جون به لبم کردی ن و انگار یه  آخ الی 
ت؟! بهش اندازه و خاطره تعریف کردی واسه پرسخاله

گفبی که قشنگ تصویر سازی  سایز و رنگ خالت هم یم
 کنه. لعنت بهت... 

 

ن کوبید و به جای اون،  مشت محکمش رو روی سقف ماشی 
من درد کشیدم. ولم کرد و کالفه پنجه الی موهاش فرو برد 

 و داد زد. 
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ش پاره بشه ویل چندین بار رهکردم ممکن بود حنجحس یم
 روم ایستاد. نعره کشید و باز سمتم اومد و روبه

 

ت منغ- چرچن تا و زدی ش یه چوب و تو کل شهر یمی 
. گور بابمسبب بدبختیات  ای من... و پیدا کبن

ت من!   گور بابای غی 

 

نگام از چشماش به دستاش کشیده شد. به مشت محکیم  
رفتم و به رگ و یی دستاش زل که کوبیده بود. ترسیده جلو 

 زدم. هرلحظه حس انفجارشون رو داشتم. 

 

 آروم باش... -

 

 چطوری؟! -

 

 دونستم ویل... من اشتباه کرده بودم و یم
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 دونه. کردم، یمکردم کار امید بود! فکر یممن فکر یم-

 

ت به سنگ خورد. -  ویل تی 

ن کیس که شک کردم، امید نبود؟! فکر   فکر کردی به اولی 
خیالش بودم؟! کل مکالمات تلفبن و پیامکاش ی من یی کرد

. کار شیدا هم نیست.  ن رو چک کردم. کار امید نیست الی 
ن چون اون آرمیتا تو عمرش این دوتارو این دوتا یی  خیی

 ندیده... 
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دهنم باز موند و شوکه نگاش کردم ویل عاض شی به 
 تاسف تکون داد. 

 

؟! - ن ؟! آبروی من چیکارت کنم از دستت چیکار کنم الی 
؟!   ی دست تو نیست. چیکارتبازیچه  کنم دخیی

 

 لبم رو گاز گرفتم و خجول لب زدم: 

 

 . دونستممن... من نیم-

 

و یمو- ن ، قویل که بهت دادم. من هم یل یه چی  دونسبی
هقولش ن ش رو داشتم تا کمک کنم. با یه و دادم هم انگی 

ونت بردن.   طعمه از خونه بی 

 تا گل و یه کارت؟! فقط یه چند

ن تو  ن یه موش احمق عمل کردی. بشی  بااون همه ادعا عی 
 . ن  ماشی 
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رفت  اونقدر حال عاض بد بود و اونقدر رو به کبودی یم
 که ترسیدم مخالفت کنم. 

حرف فقط اطاعت کردم. روی صندیل نشستم و عاض یی 
بعد از چند لحظه مکث، کنارم جای گرفت و بدون نگاه  

ن رو به راه انداخت. کردن به من، ما  شی 

 دست از شم 
ی

حس عذاب وجدان داشتم و حال خفیک
 داشت. من چیکار کرده بودم؟! برنیم

 

ن هنوزم گیجم، حالم خوب نیست عاض... اون روزی  م-
 که ب بابام بهت زنگ زد رو یادته؟! 

 

 رو... فکش منقبض بود و نگاهش به روبه

 داد. آزارم یم نه و اینکرد تا به من نگاه کهیچ تالیسر نیم

 

 یادته؟! -
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 خشدار و گرفته لب زد: 

 

 یادمه! -

 

ه بابام چی گفبی که اونجوری عصباین شد؟! من خوب ب-
یادمه که تا قبل از اون تماس تلفبن بابام خوب بود... مامانم 
و بابام نگرانم شدن. بغلم کردن و کل شب رو کنارم بودن. 

ن منخب عصباین بودن درست ویل نیم . و خواسیی ن طرد کین
ن مننیم  و دور بندازن که... خواسیی

 که اینجوری گی  هم بیفتیم. 

 

ن  دستش رو دور فرمون محکم کرد و به سمتم چرخید. ماشی 
خورد و صدامون مدام ی جاده خایک تکون یمبه واسطه

 شد. قطع و وصل یم

 

؟! وقبی بابات به من زنگ زد، هیچ حرقن چی -
ی

 داری مییک
... بینمون زده نشد جز این ن ن ماست. همی  سه چی بی   که بیی
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د و- ن یل همون موقع... همون زماین که داشت به تو زنگ می 
کردیم، بابام با ییک حرف زده بود. ییک  من و مامان گریه یم و 

که بهش گفته من و یه شیخ عرب باهم رابطه داریم و آبروی 
تونست مهرداد رو بردیم. تو گفبی مگه نه؟! جز تو گ یم

 خیی داشت؟! بگه؟! گ 

 

ه تر از شب شد. اخم کرد و با پوزخند رنگ نگاه عاض تی 
 مشبی به فرمون کوبید. 

 

ن کیس بودم که گفتم درمورد اون اتفاقات هیجی نگو... م-
کبن و بزنم؟! یه درصد هم شک نیمچرا باید اون حرف

 ی اینا کار اون آدم ناشناسیه که این گندو باال آورد؟! همه

 

 به صندیل تکیه لبم رو به دند
ی

ون گرفتم و با ناچاری و کالفیک
 لرزید. کرد و پاهام یمدادم. شم درد یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

اض؟! گ...؟! من خسته شدم از اینکه نمیدونم چی گ ع-
 شده... 

 حبی 
ی

 کار امید نیست، به شیدا شک داشبی و حاال مییک
ی

مییک
 اون هم نه... پس گ؟! من... 

 

 رداشت. داد زد و صداش از فریادش خط و خش ب

 

 ونم کیه که حبی به منم رحم نکرد... نمیدونم. نمید-

گفتم پای من وسطه و اگه به میل خودم نمیومدم ایران، یم
از طرف دشمنای منه ویل اومدنم ناگهاین بود و طبق میل 

 خودم. 

 

 پس... -
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 از کارم و حرفایی که 
ی

مندگ خودم رو سمتش کشیدم و با شر
ش گذاشتم. نیم نگایه بهم زده بودم، دست رو بازو 

 انداخت و قطرات درشت عرق رو از صورتش دیدم. 

 

کردم همه چی زیر ش کردم کار تو بود. فکر یموایل فکر یما-
توئه چون... چون وقبی لباس زیرم رو از تو گاوصندوق تو 

ون کشیدن...   بی 

 

کشیدم مکث کردم و دست رو لبم گذاشتم. خجالت یم
های لمس و آغوش بارها تجربه بااینکه شوهرم بود و 
 داشتیم ویل هنوز هم... 
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 جریان اون تیکه لباس فرق داشت. -

 

ن ماجرا خییل شی    ع گفتم:   لجباز و حریص برای دونسیی

 

؟! - ؟! چرا نگه داشبی  چرا برداشبی

 

تونست باسکوت از زیرش خواستم و اینبار نیممن جواب یم
 فرار کنه! 

 

... نمیدونم. - ن  نمیدونم الی 

 

، تو هم نقطهمی-
ی

ی تاریک و پنهان زیاد داری  دوین و نمییک
. فقط من نیستم که خطا کردم، میدوین اگر  که نگفبی

 کردن، ما رو... مدرک پیدا نیم

 

 ش کوبید. پوزخند زد و با دو انگشت به شقیقه
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 من اونقدر زیاد هست که تو باورت ن-
ی

قاط تاریک زندگ
 تو گنجه ویل یه درصد هم تو ز نیم

ی
دخالت نداره. تنها ندگ

ن  ن اولی 
ی که مهمه اینه که من... هیچوقت از برداشیی ن چی 

سیدم!   قدم نیی

 

چندباری پلک زدم و لبم رو با زبون تر کردم. نگاهش از 
 ییل زود رو گرفت. هام به لبام رسید و خچشم

 

س و بگو که چرا... -  پس بازم نیی

 

 عطر تنت... -

 

ش صداش قابل حرف تو دهنم ماسید و ادامه ندادم. لرز 
حس کردن بود. شعتش رو کم کرد و وارد خیابون اصیل شد 

ه تو چشام لب زد:   و خی 

 

 و اون تکه لباس جا مونده بود... خواستم که... ر عطر تنت -
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 عاض؟! -

 

ن شد و یه تک خنده  ی کوتاه کرد. سیب گلوش باال و پایی 

 

م حبی اگر - کرد. همون   عطرت مجذوبم آور هم باشه،شر
همون لحظه و با همون چهره و بدن لرزون باهام  شب... 

ی برنیومده بود. کاری رو کردی که از عهده ی هیچ دخیی
 برداشتم تا... 

 

 باز خندید و من هاج و واج نگاش کردم. 

 

 ودت رو به دست آوردم. خبد نشد، عطرت نه... -

 

د. حس یم ن کردم تو این جمله یه عالمه خودخوایه موج می 
اقات خوشحال بود. لبخند حرص دربیاری از افتادن این اتف

 زد که گفتم: 
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ایط به اینا فکر میکردی! اباورم نمیشه تو -  ون شر

 

- ... ن  من نه الی 

من برام عادل مهم بود و نجات جون و عفت تو... ویل قلبم 
ت شد. ناخواسته... حاال که فکر یم کنم، و حسم... درگی 

به تصاحبت ینکه بخوام، داشتم ابینم اون لحظه بدون یم
 فکر یم کردم. 

 

ل من نبود. اون لبخند و اون نگاه  قلبم دیگه تحت کنیی
ششار از بدجنیس و خودخوایِه عاض رو به اجزای 
وجودم، یه حس متفاوت داشت. عاشق شدن تو 

 اض واقعا عاشق بود؟! عترین حالت ممکن؟! محال

 

 ح حاال چی میشه؟! -
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ن ویل حاال  فاقات افتمن خوشحال نیستم که این ات- ادن الی 
 که رخ داده، خوشحالم که با تو آشنا شدم. 

 

بارید و من عاض مهربون بود. از چشماش اطمینان یم
 کردم. احمق بودم اگه باورش نیم

 

خواستم خورم که نیمبخشید ب بخاطر امید، ق قسم یمب-
 شه. من فقط... خواستم اینجوری بحماقت کنم. نیم

 

 با خشم رو گرفت و جوابم رو نداد. انگار باز یادش اومد که 

 

... خراب! - ن  خراب کردی الی 

 

 

 

 ��️❤ی قبلپارت جا مونده از هفته
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 ��اریم گالی تو خونه.... ی بعد پارت نددیگه تا شنبه

 نظر، انتقاد، پیشنهاد یادتون نره... 

انرژی بدین که ایشاال عالیه جون تندتر برامون بنویسه و 

 ��ها هم بیشیی بشهپارت

 

... و ن  ��یل امان از الی 

ونهپارت  ��ست.... های بعدی دلیی
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************************ 

 

 

ن عسیل گذاشتم و صدای شر شر  فنجون قهوه رو روی می 
 گرفت. آب رو شنیدم. طبق معمول داشت دوش یم

نگاهم به قاب عکس مادر عاض افتاد که با اون نگاه 
 کرد. دازم یممهربون و لبخند واقعا محسوسش بران

خواست از نزدیک ببینمش و شاید هیچوقت خییل دلم یم
تونستم فرصتش پیش نمیومد. شاید هیچوقت نیم

 ببینمش! 

 

گذشت و تقریبا ده روز از اون حادثه و از دیدارم با امید یم
جز چندباری که با شیدا تلفبن حرف زده بودم و گایه حرف 

 های کوتاهم با زهرا و بهجت... 

ن قهوه آوردنهیچکاری انجام نیمتقریبا  ها دادم جز همی 
 برای عاض... 
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از حال و روز امید خیی نداشتم و وقبی با شیدا حرف زده 
ب  ی از ضن بودم، نامحسوس از امید پرسیده بودم ویل خیی

دونستم اون روز عاض با کاری نداشت. نیمو جرح و کتک
 امید چه رفتاری نشون داده بود. 

 امیدوارباشم که بالیی شش نیومده بود. خواستم فقط یم

 

موند تا من برم و باهام روبرو عاض اونقدر تو حموم یم
نشه! من خراب کرده بودم و حاال هیچ فکری نداشتم تا این 

کردم، خرابکاری رو درست کنم. هرچقدر بیشیی فکر یم
دادم. اون کارم یه حماقت بود. بیشیی حق رو به عاض یم

 گفتم ویل... یمباید به عاض 

 

ی رو درست نیم ن ن سمت حاال این فکرها چی  کرد. پاورچی 
ی عاض رو شنیدم که داشت حموم رفتم و صدای زمزمه

ِ آروم رو یم خوند. واقعا صدای خویی یه آهنگ عریی
 داشت. 
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آروم الی در رو باز کردم و با دلهره و از الی خط بارییک که 
ن در و چهارچوبش ایجاد کردم، به   داخل شک کشیدم. بی 

 

کرد و هنوز پشت به من بود و داشت ته ریشش رو مرتب یم
ن عجلهبدنش خشک بود و نشون یم ای داد برای دوش گرفیی

نداشت. نفیس تازه کردم و بهش زل زدم. دقیقا مثل نگاه یه  
 گرسنه به غذا... 

 

ن تنهباالتنه ش رو با یه حوله پوشونده ش لخت بود و پایی 
 رو جویدم و ته دلم خایل شد.  بود. پوست لبم

 

عاض یه مرد فوق العاده جذاب بود و من یه شب رو تا 
 صبح زیر نوازش دستاش گذرونده بودم. 

ش رو به خاطر داشتم که  من رو بوسیده بود. هنوز جمله
وع کننده باشه!   گفته بود، سکوت کنم و اجازه بدم اون شر

! اگر خواست؟و نیمحاال چی عوض شده بود؟! دیگه من

ن داره و من یمگشت و یمیه روز بریم موندم گفت قصد رفیی
؟!   جهنیم چی

ی
 و این زندگ
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تونستم بغض تو گلوم نشست و با حرست در رو بستم. نیم
 کنم و اجازه بدم عاض رو از دست بدم. 

ی
اینجوری زندگ

 شد حذفش کرد. ناراحت اون خال بود؟! من داشتم و نیم

نور امید تو دلم  نم جرقه زد و یهشد؟! یهو یه فکر تو ذهیم
 روشن شد. 

 شاید نمیشد حذفش کرد اما... 

 

 عاض از اون خال عصباین بود و میشد که.. 

ون آوردم و درحایل که هنوز  موبایلم رو از جیب شلوارم بی 
شنیدم، سمت صدای آواز خوندن عاض رو از تو حموم یم
نیک رو ی یه کلیپنجره رفتم و تو گوگل شچ کردم. شماره

س منتظر برقراری تماس موندم.   پیدا کردم و با اسیی

 بیشیی از پنج بوق نخورد که صدای یه زن رو شنیدم. 

 

 سالم بفرمایید! -
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ر یمسال - ن  وفایی م ببخشید یه نوبت لی 
خواستم، خانم دکیی

؟!  ن  هسیی

 

صدای زن که پر از عشوه و افاده بود، به گوشم خورد و تو 
 دماغن گفت: 

 

ر چی عزیزم؟! سالم خانویم- ن ن عزیزم، لی    بله هسیی

 

س گویسر رو به گوش چپم چسبوندم و  لب گزیدم و با اسیی
 نگاهم رو به در حموم دادم. 

 

خوام برش خوام، یمراستش من... من یه خال دارم که یم ر -
 دارم. نوبت میدین؟! 

 

ی یادداشت یم ن  کرد. مکث کرد و انگار داشت یه چی 
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ان ببله گلم، فقط اندازه و قط- ن  خال رو بگید  ر و می 
ی

رجستیک
 که بدونم. 

 

س داشتم که نیمزیاد نیم تونستم دونستم و اونقدر اسیی
 تمرکز کنم. 

 

گه نمیشه که یه نوبت مشاوره بهم بدین. خانم برام مهمه  ا -
خوام حتما که حتما اون خال رو بردارم. من... من یم

 برداشته بشه. 

 

و اعصاب خورد   کوتاه خندید و باز با همون صدای نازک
 کن گفت: 

 

ن گلم. نگران نباش تو علومه که دلت یمم- خواد. همه همیین
ن فرصت برات یه نوبت مشاوره یم ذارم. فقط کلینیک اولی 
 ما مشاورش آقاست. مشکیل ندارید؟! 
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؟!   چی

 معلومه که مشکل داشتم. 

 

 چرا خانم-

خوام خانم ویزیتم کنه. من شوهرم حساسه... فقط یم 
 ممکنه شوهرم شبرسه! عجله دارم 

 

 باز خندید. 

 

لم، ممکنه مشاور خانوممون دیرتر بشه چون گباشه  -
 مسافرته... 

تونید با خود خانم دکیی هماهنگ  ویل موردی نیست. یم
، خودشون ویزیت   ن کنید که اگر بیکار بودن و وقت داشیی

ن که انشاهلل حل بشه . چند سالتونه؟! رضایت همرس کین

 هم الزمه... 

 نیم. کتونیم کار غی  قانوین  ا نیماینجا م
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 متعجب ابروم باال پرید. 

 

انم خال تن خودمه به اون چه ربیط داره. ضمنا جایی خ-
 نیست که آقا دیده باشه. 

 

 رو ممنوعتونه خانم؟! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 با خجالت لب زدم: 
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 بله! -

 

ها خب باشه عزیزم، پس فردا بیا کلینیک که انشاهلل خانم آ-
 دکیی ویزیت کنه. 

 

س   لبم رو از درون جویدم و پشت به در ورودی با اسیی
 گفتم: 

 

بودش چطوره؟! من نمیخوام شوهرم فقط روند به-
 بفهمه... 

 فقط میخوام هرچه زودتر از شر اون خال راحت بشم. 

 

ا آقاتون ارتباط جنیس نداشته باشید چون ممکنه ب-
 ! ن  عفونت کنید. یه مدت بایدآقارو دست به ش کنید همی 
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ای من که نگران این موضوع نبودم چون اصال رابطه حاال 
ن و بلند شدن به مشکل نداشتیم ویل حس یم کردم تو نشسیی

 خوردم. یم

حرفای اون روز عاض عصبیم کرده بود و تو کل دو هفته 
 حبی باهام حرف هم نزده بود و حاال... 

ن اون خال بود یا فکر یم ین راه حل برداشیی کردم بهیی
 حداقل... 

 

 دارید که... شه، پس اگر فردا بیام، اون خال رو بریمبا-

 

ون فرستادن نفسم و تکمیل جمله م چرخیدم و همراه با بی 
روم نفسم بند رفت. کل تنش نم داشت با دیدن عاض روبه

 و موهاش تو پیشونیش ریخته بود. 

رسید و کردم عاض ش یمچرا من هربار هرکاری یم
 فهمید؟! یم

زدم عاض ش برسه ویل حاال با دیدنش و بااینکه حدس یم
 اون اخم جذابش، ترس به دلم افتاده بود. 
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ی خطا کار لبم رو گاز گرفتم و صدای منیسر رو مثل یه بچه
 شنیدم. 

 

 داریم! آره گلم... خال رو بریم-

 

؟! داری چیکار یم- ن  کبن الی 

 

دستام رعشه گرفت و تماس رو بدون خداحافیطن قطع  
 با مالیمت حرف بزنم. کردم و سیع کردم 

اینبار واقعا قصد نداشتم عاض رو اذیت کنم و از دستش 
 بدم. من به حمایتش نیاز داشتم. 

 

 عاض من... -

 

ی سکوت رو لبش گذاشت و جلو انگشتش رو به نشونه
ی تخت نشستم و عاض از اومد. اونقدر نزدیک شد تا لبه
 باال نگام کرد. ترسیده گفتم: 
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گفتم. شتبایه کردم. میدونم نباید یممن میدونم کار ا-
تت بازی کردم. فقط خواستم  میدونم چقدر با غرور و غی 

ان کنم. من از اون خال به امید گفتم  جیی

ین راهه که...    خیلیا میدونن و این... این بهیی

 

 صداش نه بلند بود نه کوتاه، نه عصبی بود نه آروم... 

 گذشت. دونستم از این کارم نیمفقط یم

 

- . ن  هیشششش، هیجی نگو الی 

اشتباهات تو تموم شدین نیست. قصد نداری این بچه بازی 
؟! دور از چشم من قراره تا کجا نقشه  رو تموم کبن
؟!فقط کافیه چشم از روت بردارم تا باز خرابکاری   بکیسر

 .  کبن

 

ن سکوتش دونستم تنبیهم یمیم کرد ویل برای شکسیی
داد و ی عکس یمنتیجهکردم. احتماال حاال کارم هرکاری یم
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یه قهر و یه سکوت و یه نبودن طوالین مدت دیگه انتظارم 
د بهیی کشید. چرا اینجوری تنبیهم یمرو یم ن کرد؟! اگر داد می 
 بود. 

 

 خب... خب چشم برندار! -

 

؟! -  چی

 

 انگشتام رو تو هم قالب کردم و جلوم تکون دادم. 

ن به صورت پر جذبه و ته ریش تازه اصالح ش شده از پایی 
شیو یم کرد. هام رو خنک یمداد و ریهزل زدم. بوی افیی

 کرد. پوستش هنوز رطوبت داشت و از موهاش آب چکه یم

 

 ار... گفتم... گفتم از من چشم برند-

، خرابکاری یموق وقبی یم کنم. وقبی بیبن اگه از من دور بیسر
نم.... خب... خب دور یم ن ی، گند می  بیبن اگر فاصله بگی 

 اض! نشو ع
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 عصبی خندید و دست به کمر گرفت. 

ی لرزون عضالتش زیادی پهن بود و من دربرابرش یه جوجه
 بودم که تو آفتاب مونده بود. 

 

ن -  فهیم؟! ، خودت یمبا من اینکارو نکن الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن انداختم. دلم  بزاق دهنم رو فرو دادم و مغموم ش پایی 
خرابکار ی همیشه خواست عاض به من مثل یه بچهنیم

 شد. نگاه کنه ویل نمیدونم چرا اینجوری یم
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ی خودش، براش زن خواستم بزرگ باشم و طبق گفتهیم
ی دردشساز مدام باشم. عشوه بریزم نه مثل یه دخیی بچه

 دردش درست کنم. 

 

 ب بخدا قصد بدی نداشتم عاض... -

من... من خییل فکر کردم. ح حق با تو بود. من یکم یی عقیل  
ن اون راز...  کردم و   باگفیی

 

؟! به من نگاه کن. - ن  راز؟! الی 

 

به وارد کرد. ش  جلوم زانو زد و با کف دستش به رونم ضن
 
ی

ی های روی گونهبلند کردم و به صورتش... به فرورفتیک
 استخونیش... 

 های مخوفش... های پر و سیاه و چشمبه مژه

کل وجود عاض رو از نظر گذروندم و روی لبش مکث  
 کردم. 
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 آره عاض... -

ن ما...   اون خال یه راز بود بی 

ویل فاش شده بود از قبل... مهرداد میدونه... امید میدونه 
و حبی یه نفر که نمیدونیم هم خیی داره، عاض من فقط 

 فکر کردم که با نبودنش... 

 

 خوام ببینمش. یم-

 

؟! -  چی

 

دوباره حرفش رو تکرار کرد ویل من مبهوت حبی پلک هم 
ن  ن دستاش قرار داد. نزدم. بی   پام جا گرفت و صورتم رو بی 

 سوزوند. شد و وجودم رو یماز کف دستاش آتیش بلند یم

 

- !
ی

 ع عاض ت تو که ج جدی نمییک
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ن خونم  پلک باز و بسته کرد و صورتش رو جلو آورد. آدرنالی 
اراده پلک بستم و نفسم به شماره به حد اعال  رسید و یی 

 افتاد. 

 

؟! - ن  الی 

 

های گرمابخشش و جلو کشید و حرارت نفسخودش ر 
 پشت لبم نشست. 

 

 عاض نه... -

 

ش  پیشوین به پیشونیم زد و ناخواسته دست رو سینه
گذاشتم. خییس و داغن تنش رو حس کردم و پوستم به 

 سوزش افتاد. 

د و چرا احساس یم ن کردم از گوش و گردنم آتش فواره می 
 دید. های شکش رو نیمعاض این شعله
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 یششش... ه-

ن فقط یم نه، آروم باش. الی  ن خوام قلبت مثل یه گنجشک می 
 ببینمش. 

 

 نیست. -
ی

 ش شوچن قش قشنیک

 

م مالید. باز لبش از بینیم رد شد و ته ریشش رو به گونه
 دادم. کرد و داشتم زیر نوازش دستاش وا یمداشت اغوام یم

ین حرکاتش من رو  چقدر سست اراده بودم که هربار با کمیی
 آورد. سلط خودش دریمبه ت

 

خوام وچن نیست، حقش رو دارم. مگه نه؟! فقط یمش-
ه تنبیهت کنم.   تنت رو کشف کنم وگرنه برام بهیی

 

انگار از من یه نقطه ضعف بزرگ پیدا کرده بود که با خودش 
کرد. با حرف نزدنش... با نگاه نکردنش... با تهدیدم یم

 نبودنش و من... 
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ها رو تاب تونستم این یی محیلتونستم تحمل کنم. نیمنیم
 بیارم. مردد موندم. 

 

 خوام کل تنت رو کشف کنم. کل تنت... یم-

وع شد به کل تنت یم خوام همونطور که از تو چشمات شر
هات... های تنت، پسبی و بلندیختم بشه. تک تک خال

 جنس تنت... 

 

 و ویل من... -

 

م کشید.  روی گونه ی گوشم جدا کرد و انگشتش رو از الله
هام رو لمس کرد و انگشت کتفم... گردنم... چونه و لب

شون داد. ش روی لب پایینم مکث کرد و از هم فاصلهنشانه
با یه صدای خفیف از هم فاصله گرفتند و من به وضوح 

 صدای کوبش قلبم رو شنیدم. 

  برخالف من عاض آروم بود خییل آروم... 
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 زد: با صیی و حوصله کنار گوشم لب 

 

ی کم ن- ن  م ویل متنفر نه... شده، عصبی از حسم چی 

خوام بذاری من... من تنت رو فتح کنم. من این هنوزم یم
وع کنم. یم ن رو شر خوام بهم رابطه، این عشق، این خواسیی

ن مردی که حاال داره تو  . به من... به همی  ن اعتماد کبن الی 
ن کبن نیم سوزه و وادارتتب خواستنت یم  ... کنه تا تمکی 

 

ین بود. یه تجربه  د! ی همزمان خوب و بحرفاش شی 

 ترسناک و آرام! 

 همزمان هم وسط بهشت بودم، هم وسط جهنم! 
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 میدونم سخته ویل... -

 

 باشه! -

 

ی ناگهاین نمیدونم چرا قبول کردم. نمیدونم چرا اون باشه
 رو به زبون آوردم ویل عاض مکث کرد. 

ه موند و من انعکاس لرز  ون خودم رو تو سیایه تو چشام خی 
ن  مخوف چشاش دیدم. بهش اعتماد داشتم ویل در عی 

 حال... 

 

 مت! بخواب روی تخت و بذار من ببوس-

 

 کاری که گفت رو انجام دادم. تو آرامش دراز کشیدم و... 

ن بلند شد و پرده هارو کشید. من پلک بستم و از روی زمی 
ن عاض با خونرسدی در اتاقش رو قفل کرد و از باال  و پایی 

شدن تخت متوجه اومدنش شدم. با ش انگشت پوست 
 دستم رو نوازش کرد و صدای گرمش رو شنیدم: 
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ها بیشیی بهت میاد، طرح اندامت رو بهیی نشون ین لباسا-
 کنه و.... میده. رنگش پوستت رو زیباتر یم

 

نوازشش از ساعد و بازوم به پهلوم نشست. روی یه دستش 
م باعث شد لبخند ش روی شقیقهی مالیمجک زد و بوسه

 بزنم. 

 

 همون لباساییه که خودت خریدی. -

 

 ی خودته... لیقهمن فقط همراهیت کردم. س-

 

ن دندون گرفتم و عاض ماهرانه نقطه به نقطه ی لبم رو بی 
 تنم رو لمس کرد. 

رفت و انگار دیگه اهمیبی هرلحظه حرارت تنم باالتر یم
 ه کجا برسه... نداشت که ممکن بود ته این راه ب
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 ه اما بدن تو مال منه... بدن هرکیس مال خودش-

ون! میدوین من آدیم نیستم  همه ی وجودت از درون و بی 
یک بشم. من تمام و کمال مال که داشته هام رو با کیس شر

 توام، تو هم صددرصد مال من. 

 

ن کردن شم تاییدش کردم که نفسش خندید.   با باال و پایی 

باعث شد مو به تنم راست بشه. این  درست کنار گوشم و 
 شد... کرد... شکار نیممرد مهارت خاض داشت. شکار یم

 

ثال من میگم چی بپوش که بیشیی بخوامت، من میگم م-
 م چشم ازت بردارم. ت بشم و نتونچیکار کن که دیوونه

 من میگم چطوری نگام کن که... 

 

. عاض من نیم-  خوام طلسم بیسر
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دم ز گرفت و مورمورم شد. گردن کج کر ی گوشم رو گاالله
ویل شش رو تو گودی گردنم فرو برد و نرم و پر حرارت 

 بوسید. 

 شد. انگار قلبم داشت از جا کنده یم

 

 طلسم نه... -

 عاشق! 

خوام تنها خوام چندین برابِر حاال عاشقت باشم. یمیم
 که یه تنه کار کل رگ و یی تن رو انجام میده... 

 بیسر
ی

مویرگ
... عنتیت یمخود ل توین اون حجم خون رو تو شم جمع کبن

؟! کار یمبیبن باهام چیتو دستام، تو قلبم. یم  کبن

 

 شد بفهمم. از داغن تنش یم

 رسناک بود و هم... فهمیدم و این... هم تیم

شدم. دوست داشتم که توانایی انقالب کردن تو کنجکاو یم
 وجودش رو داشتم. 
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 رقیص؟! برام عریی یم-

 

 ... بلد نیستم. من-

 

... ب- هت یاد میدم فقط کافیه به دیوونه کردن من فکر کبن
ن از خواب بیدار میشه. مطمئنم تو  اونوقته که اون روی الی 

ی هسبی که یم  یی تنها دخیی
 تابم کنه! توین

 

؟! یم-  خوای برقصم که خال تنم رو ببیبن

 

خوام برقیص که پیچ و تاب تنت رو ببینم. اون خال یم-
 ی آخره... همرحل

 

 ی کیم دیدم. پلک باز کردم و صورتش رو تو فاصله

م رو گرفت و نوک شد لبخند زد که خجالت کشیدم. چونه
 بینیم رو بوسید. 
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گه مامانم بفهمه اینجام و با یی حیایی تو بغلت لم دادم، ا -
 کشه. منو یم

 

خندید و من لبخندش رو لمس کردم. دقیقا همون دو خط 
گرفت. ناخواسته بود ش شکل یمروی گونهای که فرورفته

اما شم رو از روی تخت بلند کردم و خط لبخندش رو 
 بوسیدم. 

 

 آه کشید و یه پاش رو روی پام انداخت. 

 

 گری جهاد زن در قبال مرده... عشوه-

 فقط ناز کن. 

 

ه؟! گ بچه- ن  داری کنه؟! پس گ غذا بیی

 

شدت  گاش کردم و از نمحابا خندید. شوکه بلند و یی 
 ش کم نشد. خنده
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اونقدر خندید که کل پوست تنش شخ شخ شد و من 
 خجالت زده و عصبی کنارش زدم. 

 

 چی گفتم مگه؟! جوک گفتم؟! -

 

ن بلندی کشیدم و با باز شدن  رو تنم خیمه زد که هی 
 ش جیغ زدم. حوله

 

س کاری باهات ندارم. تو که تا بچهه- دار ییییشششش... نیی
 تریس؟! ی من یمز شدن حولهشدن رفبی چرا از با
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 و بلندتر خندید. 

 آبروم رفت... هوووووف! 

دید چقدر خجالت کشیدم که تنم رو تو آغوشش حل کرد 
 و شم رو بوسید. 

 

... من عاشق بچه- ن  هام الی 

ی م. شاید یه روزی تو مادر بچهعاشق اون دنیای بچگونه
 من شدی، مگه نه؟! 

 

 میدی! عاض بس کن، داری خجالتم -

 

 رتم افتاد. ی هیکلش رو صو رو یه دستش جک زد و سایه

ن کشید و من تواین برای مخالفت   دستش رو از گردنم پایی 
کردن نداشتم. دستش رو از زیر بافتم روی شکمم کشید که 

 نفسم رو حبس کردم. 
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ن -  جا... یه بچه درست همی 

 

 دست روی دستش گذاشتم که بیبن الی موهام فرو برد. 

 

؟! - ن  الی 

 

 ج جانم؟! -

 

م اینه  ای که یمترین کلمهاحتر - تونم واسه حسم به کار بیی
 که... 

 دوِست دارم! 

 

شنیدم؟! این رو عاض  شک کردم. من داشتم درست یم
 گفته بود؟! 

 

ن ست، نیمیه لحظه هم یه لحظه- خوام از دستش بدم. الی 
 دوست دارم. 
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...  ی بینمون رو کم کرد، کمفاصله  و کمیی

 کشیدم. های عاض، نفس یمه من از نفساونقدر ک

 

 میشه ببوسمت؟! -

 

 از شدت هیجان توان حرف زدن نداشتم ویل گفتم: 

 

ی؟! چ چرا اجازه یم-  گی 

 

ترسم ه به خودم بفهمونم حد و حدود نگه دارم. من... یمک-
های زیرپوستیت، کار... دستم بده. این زیبایی و این عشوه

؟!  ن  ببوسمت الی 

 

سوالش، خودم رو باال کشیدم تا ببوسمش به جای جواب 
 ویل عقب کشید و با بدجنیس هیش گفت. 
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 منه...  جرزین نداریم، این بوسه مال-

 بوسم بعدش تو! من یم

 

 فرقشون چیه؟! -

 

 ش خییل جذاب بود. ی یکطرفهخنده

ها رو تاحاال تو کردم، این جذابیتحاال که فکرش رو یم
 اد... وجود هیچکس ندیده بودم. حبی مهرد

 

 ینه که فرصتش رو دارم باز از طعم لبات بچشم. فرقش به ا-

 

این رو گفت و لبش رو روی لبم گذاشت و با حرکت تند و 
هاش، نفسم به شماره افتاد. اونقدر پر حس و پر شی    ع لب
داد من هم ببوسم. لبام رو بوسید که اجازه نیمشتاب یم

ن پنجدا جدا یم دبوسید و دستش بی   شد. ه یمجه هام فرسر

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

صدای نفساش که بلند شد، ش کج کردم که لبش با صدا 
از روی لبم کنده شد ویل عاض گردنم رو گرفت و پرحرارت 

 و از ته گلو پچ زد. 

 

 ترین لبا رو داری... طعمتو خوش-

 اونقدر که به طعم لب هیچکس فکر نکنم. بیا ببینم... 

 

م و دوباره خودش رو جلو کشید ویل دست رو لبش گذاشت
 عاض چشم بست. 

 

 م منم... منم دوست دارم عاض! -

 

 ناباور چشم باز کرد و با یه لبخند محو رو لبش بهم زل زد. 

 

 حاال نوبت منه! -
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اینبار خودم رو باال کشیدم ویل قبل از برخورد لبامون، 
ش رو روی لبم گذاشت و من شوکه و انگشت نشانه

 زده نگاش کردم. هیجان

 

ینجا  بی بری کلینیک، دراصل اومدی امیدونم قصد نداش-
 و بشنوم. مگه نه؟! که زنگ بزین و من صدات

 

ت باز موند. خنده ی جذاب و لعنتیش دلم رو دهنم از حی 
گر لبش رو روی انگشتش و لبام گذاشت لرزوند ویل سلطه

 و با همون نفس پرحرارتش گفت: 

 

 وز راه زیاد داری ویل... واسه پیچوندن من هن-

 ون، باهام رک و راست حرف بزن. و نپیچمن

 

عمیق و پرحرارت لبام رو به کام گرفت و با همون حس 
 تسلط، خودش رو روی تنم تکون داد. نفس بریده پچ زدم. 
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ن... نمیدونم چطوری فهمیدی، نمیدونم ویل... بلد م-
 و بگم. نیستم حرف بزنم. نمیتونم با حرف حسم

 

گوشم   و تا کنار م مالید و لباش ر ته ریشش رو روی گونه
ن کشید. دستاش اصال یی  موند و داشت زیر حرکت نیمپایی 

کرد. برای باال بردن دمای بدنم حرارت تنش، ذوبم یم
 کرد. هرکاری یم

 

ست که تو عشق با رفتارش نشون بده که یل اوین برندهو-
 تره... عاشق

عشق به یه حدی که برسه، کلمات جلوش کم میارن. زانو 
ن  نن... الی  ن ی که ؟! من زبون بدنت رو یممی  ن خوام، همون چی 

هربار با لمس کردنت، بدون اینکه خودت بفهیم، با من 
 همراه میشه. 

 

ناخواسته آه خفیقن از لبم متواری شد که لباسم رو از شم 
ون کشید. اینجا همه ن من و عاض شکسته بی  ی مرزهای بی 

 ترسیدم. شد و من نیمیم
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***** 

 

 

 

 

!"و جمع کن، از امشب یم"وسایلت  خوام کنار من بخوایی
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پیام رو ارسال کردم و همزمان در اتاق کناریم باز شد و یه 
ها تو خاطرم نیم ون اومد. اسم این دخیی موند اما دخیی بی 

شناختم. تقریبا مثل یه این دخیی مو مشیک رو خوب یم
هایی که به این خونه پناه

 خواهر بزرگیی بود برای کل دخیی
 آوردند. یم

 

شمیم، یس و چهارسالش بود و از پنج سال پیش تا به حال 
 شناختمش... یم

اون زمان حبی دیپلم هم نداشت و حاال دانشگاهش رو تموم  
 کرده بود و برای ارشد درس میخوند. 

 

 یخ نجیب، خوش اومدین. مشتاق دیدار... خسته نبایسر ش-

 

ه ن رد درست مقابلم ایستاد و همزمان چندتا از دخیی ا حی 
 شدن، سالم کردند که به گریم جواب دادم. 

 

 سالم، ممنون... -
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 کنه؟! چی خوبه؟! ساجدی اون تو داره چیکار یماینجا همه

 

 پوف کشید.  و ی اتاق انداخت نیم نگایه به در بسته

 

 ست که طبیعیه... ه هم ریختهوارداست، یکم بازهییک از ت-

. یکم طول ن کشه تا یم سلطان و آدماش بهش سخت گرفیی
 به روال عادی برگرده... شیخ نجیب؟! 

 

پیش اومد و من عصبی دستم رو مشت کردم. لعنت به 
 اسامه و کیوان... 

و پیدا نکرده بود یا شاید هنوز هم قصد همکاری رضا ر 
 گشت. نداشت و امی  هم همچنان دنبالش یم

 

 خدا بهتون طول عمر بده... -

نکرده به خاطر اگر االن هم وضعیتش اینه و خودکیسر 
 شماست. 
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ی خییل بزرگ نگاهم رو روی اطرافم چرخ دادم. یه خونه
 بود به سبک معماری قدیم... 

 و حیایط بزرگ با یه حوض و درختبا شیشه
ی

های های رنیک
 چنار و صنوبر... 

 ی امکانات رفایه رو داشت. دورتا دورش اتاق بود و همه

ده یم شد اما یه خونه که هربار با دیدنش قلبم فرسر
 هیچوقت این رو به کیس نشون نداده بودم. به هیچکس... 

 

، یمب- ن م بچهاید بیشیی مراقب باشی  ی سیی ن بیشیی ها دوربی 
ن و یه چندتا سگ بذارن تو حیاط...   نصب کین

آدم مورد اعتمادم رو میذارم تا کشیک بده، حاج مظفر هم 
 هست. 

 

 لبخند کوتایه به لب آورد و شالش رو جلو کشید. 

 

ن اندازه هم امنیت ما رو فراهم میکنه... ه-  می 
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ی ماست. حاج مظفر هم مثل بابای ما.. تازه اینجا خونه
 اعظم خانم هم هست که مادرانه محبت خرجمون کنه! 

 

ن لبم به طرچ از  تلفنم به صدادراومد و با دیدن پیامک الی 
 لبخند باز شد. 

 

 من مال توئه
ی

ویل  "االن هم تو تخت تو خوابیدم، کل زندگ
سه بیام و تو  از من نخواه وقبی میدونم تهش به کجا به می 

 اتاقت و رو تختت بخوابم!"

 

 شمیم حرفش رو ادامه داد: 

 

ا باالخره خانوادهفتهه- ش رو پیدا کرد، اومد ی پیش، سمی 
یبن پخش کردن، راهیش کردیم  اینجا باکیل گریه زاری و شی 

زن خویی  ... ش. من مامانش رو دیدمقزوین پیش خانواده
 به نظر میومد. 
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ن رو ندادم اما لبخندم محو نشد.   جواب الی 

 

ی کردن، نگران نباش جاش اونجا امنه... بچه-  ها پیگی 

 ی خویی داره... خانواده

 

 از بغض گرفت. 
ی

 شی به تایید تکون داد و صداش رنیک

 

ا قول داد بیاد و کم فقط بچهی- ها ناراحت شدن که سمی 
 ش بزنه... 

 از لطف شماست. اینا 

 

ون اومد و من سمتش رفتم.  در اتاق باز شد و ساجدی بی 
 از الی در نیمه باز اون دخیی آسیب دیده رو دیدم. 

ش های خشک و ترک خوردهرنگ به رو نداشت و لب
داد که حال روچ مساعدی نداشت ویل باوجود نشون یم

تونست شد و یمساجدی خیالم راحت بود که زود درمان یم
 برگرده...  به

ی
 زندگ
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دست ساجدی روی کتفم نشست و من اخم کردم. لعنت 
 به من! 

 تقصی  نبودم. من هم کم یی 

 

شمیم با ببخشیدی وارد اتاق شد و در رو بست و صدای 
ون کشید.   ساجدی من رو از فکر بی 

 

ه... -  حالش خییل بهیی

 داره واکنش مثبت نشون میده! 

 

 کنه؟! ه پیدا  تا گ قراره این کثافت ادام-

 

 م کرد. لبخند ساجدی عصبی 

 

اش براش زماین بود ویل حبی اگر اسامه و کیوان نباشن، ک-
 کنه. خویی عاض؟! این چرخه ادامه پیدا یم
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شی به چپ و راست تکون دادم و ناامید از این وضعیت  
 گفتم: 

 

 نه... -

کیوان از دستم قرص در رفت و رضا هم معلوم نیست  
ی که این وسط  کجاست. زهره رو فرستاده ن ترکیه و چی 

ان یم کنه و اسامه هم فشاری اهمیت داره اینه که داره جیی
روی کیوان نذاشته چون میدونه اون الشخور خییل زود این 

 کنه! افتضاح رو جمع یم
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 ای کشید. فشاری به کتفم آورد و من رو به گوشه

ها رو از الی از اینجا یم ی پردهتونستم شیطنت دوتا از دخیی
های قرمز و آیی ببینم که کنار حوض ایستاده حریر و شیشه

 خندیدند. های دریس بلند یمبودند و با اون کتاب

 

 یشون تو بهشت کوچیک اینجا... از وسط جهنم میار -

. از خوراک و پوشاک گرفته تا چی براشون فراهم یمهمه کبن
 ...  تحصیل و امکانات رفایه و درماین

ن سال پیش دوت ا ازدواج کردن و ده نفرشون همی  ا از دخیی
ن پیش خانواده  قن نیست؟! شون. این برات کابرگشیی

 

ه تو قاچاق-  ... نه تا وقبی پام گی 

 

ن یه پیامک دریافت کردم. نگاهم رو از اون دو  دوباره از الی 
ن رو باز کردم.   دخیی و از ساجدی گرفتم و پیامک الی 
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؟! "حاال چرا جواب نمیدی؟! قهر کردی؟! می  کجایی
ی

شه بیک
 ...  از صبح رفبی و هنوز برنگشبی

 من برات کیک درست کردم."

 

خییل خسته بودم ویل فکر به کیک و یه چای داغ حالم رو 
 جا آورد. 

 

و عوض کنه که تونه نظرم"منتظرم بمون ویل این کیک نیم
" ...  شب پیش من نخوایی

 

دست ساجدی رو کتفم نشست و من موبایلم رو درون 
 نداختم. جیبم ا

 چندگام فاصله گرفت و من رو باخودش همراه کرد. 

 

 عادل بهم زنگ زد! -
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عادل به دکیی زنگ زده بود؟! کنجکاو و پرسشگر نگاش کردم  
 که لبخند زد. 

دونستم هزارتا معنا از همون لبخندهایی که حاال خوب یم
داشت. حتما اخبار مهیم داشت که به نطر نمیومد چندان 

 دلچسب باشه! 

 

؟! چی گفت؟! چی یم خب-  خواست؟! دکیی

 

ن  ن های تا خوردهیه تای ابروش رو باال داد و آستی  ش رو پایی 
آورد و کتش رو از میخ چسبیده به دیوار برداشت و خاک 

 احتمالیش رو تکوند. 

 

ل کردنش رو از راه دور خ- ییل عصباین بود و منم توان کنیی
 ن... کنه چو نداشتم وای مطمئنم داروهاش رو مرصف یم

 

 نفسم به شماره افتاد و با اخم و ترسر پچ زدم: 
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 خواست؟! چرا به من زنگ نزده؟! چی یم-

 

شونه باال انداخت و با نیم میی فاصله از من ایستاد و دسبی 
به صورتش کشید. ته ریشش بلندتر شده بود و نگاه باریکش 

 کرد. داد که داشت حرکاتم رو تجزیه و تحلیل یمنشون یم

 

  اره زیاد ایران بموین و بعد از اون اتفاقات شکعادت ند-
ن  یه و به اون نمیگن. انگار اسامه هم از الی  کرده اینجا خیی

ی به عادل نگفته...  ن  چی 

دار شدن که سیستمت رو عوض کردی و محافظ و  اما خیی
تر از این ی جدید استخدام کردی. عادل باهوشخدمه

یه  حرفاست عاض. خودت هم خوب میدوین که عادل
کنه. تا قبل از و نمرات درسیش ثابت یمست و ایننابغه

 فوت دنیا.... 

 

هوف کشیدم و ناخنام رو تو پوست شم فرو بردم. تا قبل 
ن روال عادی خودش رو داشت و بعد  از فوت دنیا همه چی 

 از دنیا... 
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 ما به قبل و بعد از اون خودکیسر تقسیم یم
ی

 شد. انگار زندگ

 

 دل.... رو به هم ریخت وگرنه عاخودکیسر دنیا، عادل -

 

ش تکون دادم و یی توجه به شمیم که داشت سیبن عرصونه 
ه، گفتم:   بیی

 رو از یه کسس دیگه یم گرفت تا برای اون دخیی

 

دونستم دنیا قصد داره خودکیسر کنه، تنهاش گه یما -
... عادل  نمیذاشتم. اون اتفاق، فقط دنیا رو نگرفت دکیی

 هم ازم گرفت. 

 

ید حرفم ش تکون داد و نفس گرفت. کتش رو روی به تای
 دستش انداخت و بازوم رو گرفت. 

 نفسم به سخبی باال میومد. 

 

 خواست برگردی... یم-
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ن حرفاش فهمیدم به کیوان زنگ زده و ازش  حبی از بی 
 اطالعات خواسته. 

 

ن پرسید؟! - ی از الی  ن  چی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سید. -  نه. هیجی نیی
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م رو مالیدم. کیوان هنوز ی چشمبا انگشت شستم گوشه
ها بود و این موندن داشت زیادی کش  درگی  پیدا کردن دخیی

 کرد. پیدا یم

ه با تونستم باالخر ی بعد بود و یمریزیم برای هفتهبرنامه
 عادل حرف بزنم. 

 

 از کیوان چی گرفته؟! -

 

 درمورد کار... -

خواست حال تو رو بفهمه و از وضعیتت ش ففط یم
ن بودکه چرا ن هم هرچی یمدربیاره. از م پرسید درمورد همی 

 گردی! دیر کردی و چرا برنیم

 

د. - ن  باید به خودم زنگ می 

 

به دیوار پشت شم تکیه دادم و نگاهم رو از پشت 
ون دوختم. های کوچک و رنگارنگ بپنجره  ه بی 
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ادل رو نمیشه شناخت. میدوین اونقدر باهوش هست  ع-
 . کنهکه نشه فهمید به چی فکر یم

 

کنم که چرا شکل منم همینه، هنوز دارم به این فکر یمم-
 اون شب... 

 

ن حرفم پرید. بی دکیی رو شنیدم و پوف کالفه  ی 

 

کبن عاض؟! شاید خییل اتفاقی را انقدر جناییش یمچ-
شراهش قرار گرفته، خودت میدوین که عادل دارو مرصف 

 کنه و تو حال خودش نیست. یم

 

ن هایی که به طبقهرو به پله یک گام فاصله گرفتم و  ی پایی 
 رفت ایستادم. یم
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کرد، کل چندمایه که ایران بود و یل دارو مرصف نیمو-
ی تعبی  یمیی  ی ازش رو خوش خیی ها کردم، اون لعنبی خیی

ن هیجی رو نیم خورد. بعدشم... مدام میگه من از الی 
ن  نمیدونم و بااون همه تحقیق، نتونستم بفهمم ارتباط الی 

 عادل چیه!  و 

 

 
ی

م رو  از سمت راستم عبور کرد و باز مقابلم ایستاد. کالفیک
که دید، اخم کرد و با یه لبخند کوتاه کل وجودم رو ارزیایی  

 کرد. 

 

ن بیسر که ارتباط عاطقن بینشون نیست؟! یم- خوای مطمی 
ن رو...   که عادل، الی 

 نگراین

 

ن حرفشدلم نیم  خواست این فکر رو به زبون بیاره پس بی 
 اومدم. 

 

ن از عادل داره، محاله... اسمش میاد، ب- ا اون وحشبی که الی 
 پره! رنگ از رخش یم
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ها رو از سمت چپ شنیدم.   صدای ییک از دخیی

 

تونم الم، ببخشید مزاحم میشم آقای شیخ نجیب... یمس-
ی بخوام؟!  ن  یه چی 

 

ببخشید کوتایه به دکیی گفتم که با ش همراهیم کرد. روی 
ه ی پا پاشنه چرخیدم و به صورت دخیی زل زدم. موهای تی 

و چشمهایی بادایم شکل. لبهاش رو خییل کمرنگ به رژ 
 آغشته کرده بود و لبخند مهربوین داشت. 

 

دین ببخشید. - ن ن حرف می   داشتی 

 

ی الزم- ن  داری؟!  مهم نیست، بگو... چی 

 

تونستم حدس بزنم که یه کتاب دریس دستش بود و یم
ن کل جلد کتاب از دست امتحان سخبی داشت چو 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

های ریز و درشتش پر شده بود و نشون میداد نکته نوشته
 کرد. برداری یم

 

ن داشتم. این ترم از دانشگاه مرخیص   خیی از تحصیالت الی 
 گرفته بود تا.... 

 

ی کم نداره و شما همه چی فراهم آ- ن ره... میدونم اینجا چی 
ن ویل... یم  کنی 

ی الزم دارم که...  ن  من یه چی 

 

ن مردد بود. من بهش حق یمب دادم چون احتماال تا رای گفیی
به حال هیچ مردی برای رضای خدا براش کاری انجام نداده 

شناختم. دخیی یه خانواده ده بود. به اسم نه اما به چهره یم
دوازده نفره بود که پدرش برای بیست میلیون بدیه، اون 

مرد شصت ساله فروخته بود و چون اع تیاد رو به یه پی 
داشت، به سال نرسیده این دخیی رو دست به دست 

 چرخونده بود و... 
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 شگذشت تلخش، مثل زهرمار بود! 

 

، ما که نیمیم- ن تونیم خواستم اگه بشه برام کار جور کنی 
های شما بخوریم. دراصل من از طرف تاآخر عمر از داشته

همه اومدم... فکر کردیم که اگر بتونیم منبع درآمد داشته 
 اشیم... ب

 

خواستم مخالفت کنم ویل دکیی پیش اومد و شونه به 
 میق گفت: عم ایستاد و با یه لبخند شونه

 

 آفرین، فکر خوبیه! -

 

ن بازو و سینه ش  دخیی با ذوق و خوشحایل کتاب رو بی 
 گرفت. 

 

 تونیم کار کنیم؟! واقعا؟! یع یعبن یم-
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 البته... چرا که نه! -

 

 رضایبی گقتم: رو به دکیی اخم کردم و با نا

 

ون... -  ویل محیط بی 

 

ی ساجدی دسبی به کتفم زد و رو به شادی مردد مونده
 دخیی لبخندی زد و برای اطمینان دادن به من ش تکون داد: 

 

ن خونه یمه- تونه یه محل کسب درآمد باشه! حتما که می 
کت صحبت یم . من با چندتا شر ن ون کار کین کنم، نباید بی 

 کرد. شاید بشه یه کاریش  

 

من چندان موافق نبودم ویل حرقن نزدم. دخیی با ذوق انگار  
 کرد، نگاهش برق زد. که روی ابرها سی  یم

 

 ن خییل خوبه! ها خیی بدم. ای... پس برم به بچهمن... من-
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 رفت و من تا جایی که در و دیوار اجازه یم داد دنبالش کردم. 

 

و جلب از شدن پای بقیه به اینجا چرا قبول کردی؟! ب-
 توجه کردن اصال فکر خویی نیست ساجدی! 

 

 شونه باال انداخت. 

 

االخره که چی عاض؟! این دخیی راست میگه... تاابد ب-
ون دورشون کرد. این جامعه هرچقدر بد، به  نمیشه از بی 
ن پس باید  همون اندازه هم خوبه... هیچکدوم بچه نیسیی

 ...  بتونن از پس خودشون بربیان. تو همیشه نیسبی
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 گفت ویل من... کثافت این لعنبی رو دیده بودم. راست یم

 

 باشه، درسته اما... -

 

 کنم. ه... من امنیتشون رو فراهم یمدیگه اما ندار -

 

به دکیی اعتماد داشتم پس سکوت کردم. کتش رو پوشید و 
هاش رو دستش کرد. نیم نگایه به ساعتش دستکش

ن ر  ن شد اما حی  ن من رو مخاطب قرار انداخت و عازم رفیی فیی
 داد. 

 

یل که دچارش شدی، هستم. از عاشق شدن متوجه تحو-
س...   نیی
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************ 

 

 

 

پشت فرمون نشستم و دکیی ساجدی با تک بوقی از کنارم 
رد شد. شاید بهیی بود با عادل حرف بزنم و خودم از این 

سم ویل تو لحظه پشیمون شدم.  ات رفتاریش بیی  تغیی 

ی قدرت هل حرف زدن نبود و اون روحیهعادل زیاد ا
 طلبیش ازش یه مرد عمل ساخته بود. 

 

ی کیوان رو گرفتم و با وجود حس نفرتم، سیع کردم شماره
ن عجله داشتم و   به خودم تسلط داشته باشم. من برای رفیی

 آورد. کیوان داشت بازی در یم
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 بعد از سه بوق صداش رو شنیدم که تو فضای اطرافش اکو 
 میشد. 

 

خواستم زنگ بزنم اما بعد از یه شنای اض، یمعسالم -
 !  حسایی

 

 پس تو استخر بود! 

هندزفری رو به گوشم زدم و تلفنم رو روی صندیل کناری 
ن رو به حرکت درآوردم و گفتم:   انداختم. ماشی 

 

 آخرین فرصتت گ تموم میشه؟! -

 

 خندید و خییل زود جوابم رو داد: 

 

 قت ندارم. آخر هفته، چندروز بیشیی و -
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ن بودم که دستور جدیدی  شی به تایید تکون دادم. مطمی 
 از اسامه دریافت کرده بود. 

 

 رنظر من کار انجام میشه، رضا کجاست؟! مثل همیشه زی-

 

و ندیده. نوز پیداش نکردم بعد از فرارش کیس اونه-
 خیی بود! سلطان هم یی 

 

 یم
ی

ها رسیدگ  کرد. به جای سلطان یه زن دیگه به دخیی
ف نداشتم اما یم دونستم یه زن چندان شناخبی روی اشر

جدی و بامهارت بود. امی  تاییدش کرده بود و اینکه تا این 
کردم و همچنان بهم اعتماد اندازه تو کارهای اسامه نفوذ یم

 داشت، باعث لذتم بود. 

 

 بینمت! باشه، پس آخر هفته یم-
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 رسیدن تماس رو با یه خداحافیطن کوتاه قطع کردم و مسی  
 تا عمارت رو یط کردم. 

ن رو پارک کردم و پیاده شدم ویل نرسیده به ساختمون  ماشی 
و کنار استخر، تلفنم به صدا دراومد و من از جیب داخیل  

ونش آوردم. با دیدن شماره ی دانیال پلک بستم و کتم بی 
 باز کردم. 

 

داد و من واقعا خسته و  ساعتم عدد دو عرص رو نشون یم
م. خود حس حضورم در ایران و این خاک به حد  کالفه بود

 کاقن من رو تحت فشار میذاشت و واقعا تحمل نداشتم. 

 

باالجبار تماس رو وصل کردم و همون ثانیه صدای پر از 
 شور و نشاط دانیال باعث شد اخم کنم. 

 

؟! -  عاض؟! خویی
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ن که  عصبی به ساختمون نیم نگایه انداختم و با ندیدن الی 
به محض برگشتنم به عمارت، به استقبالم  این چند مدت

 میومد؛ گایم فاصله گرفتم و استخر رو دور زدم. 

 

 ره؟! مادرت خوبه؟! سالم دانیال، حالت چطو -

 

 کوتاه خندید. 

 دانیال دخیی بزرگ خونه بود. بعد از ثامر و فائق و من... 

ین عضوهای خونه  دانیال و عادل و دنیا به ترتیب، کوچیکیی
 بودند! 

 

 رم خوبه، پدرم هم خوبه، من منتظر توام! گ میای؟! ماد-

 

ی قبل که زنگ زدی بهت گفتم دنبال یه انیال؟! دفعهد-
 شگریم دیگه باش! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

مکث کرد و نفسش رو خییل مالیم در گویسر فوت کرد. با 
تابید اما محیط ی ابر یماینکه خورشید از الی چندتا لکه

 شد بود. 

 کرد
ی

 ه بودند. برای امشب اعالم بارندگ

 

ی گفتم؟! فقط دلم برات تنگ شده و دلم م- ن گه چی 
 خواد هرچه زودتر برگردی! یم

 

 رو یم
ی

 دونستم. من انتهای این دلتنیک

 

البه که برات اهمیبی نداره من به خاطر تو حبی فاریس ج-
 یاد گرفتم. 
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های وقت پنجه الی موهام فرو بردم و کشیدم. این تماس
کرد و رایه برای اعصابم رو مخدوش یموقتش شدیدا و یی 

 عجیبی بود، خییل عجیب و 
فرار نداشتم. دانیال دخیی

ین راه رفتاری باهاش چی بود ویل هیچکس نیم دونست بهیی
ل کردنش رو یاد گرفته بودم.   من تا حدودی راه کنیی

ی درست نیم ن شد. دوست داشت همیشه با یی محیل چی 
 ن... مرکز توجه باشد، حداقل از سمت م

 

ندبار خواستم بیام ایران، اینبار موندنت زیاد طول  چ-
 کشید! از این دوری خسته شدم لطفا برگرد. 

 

 ازه کردم. تها ایستادم و نفس زیر ییک از درخت
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؟! -
ی

 زنگ زدی اینا رو بیک

 

 خندید، خییل لطیف و آروم... 

 زیبایی بود، با هیکیل تراش خورده و البته تو پر... 
 دخیی

تر بود اما هنوز تر و معمویلخالف دنیا، درشتبااینکه بر 
ن هم خواستگارهای  زیبایی ظاهری زیادی داشت برای همی 

 غرور... کرد. از خودراضن و مزیادی رو رد یم

 

خوام حتما تو تولدم حضور نگ زدم بگم تولدم نزدیکه، یمز -
داشته بایسر پس کارت رو تموم کن و برگرد کویت. عادل هم 

انه منتظیی   ر توئه! صیی

 

 انگار ویروس دور بودنم، به تن همه تزریق شده بود. 

 اخم کردم. لعنبی تولد دانیال رو فراموش کرده بودم. 

 

؟! -  باشه، از عادل چه خیی
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ناراحت شد ویل به روی خودش نیاورد یا حداقل تمام 
 تالشش رو کرد که به رخ من نکشه! 

 

ی؟! من برااغ عادل رو یمش از تولدم میگم، - ت مهم گی 
 نیستم؟! 

 

 مهیم... خییل مهم. -

اگه بعد از مادرم، زین تو خانواده برام اهمیت داشته باشه، 
 ...  اون تویی

 

 پوزخند زد. اینبار نتونست احساساتش رو کتمان کنه! 

 

، برای تولدم بیا... حتما تو حقیقت رو می-
ی

 یک

 

ین هدیه م- یام، مگه میشه من تو تولدت نباشم؟! برات بهیی
ی که برازندهگی  رو یم ن ی تو باشه... قول میدم تو م. چی 

 تولدت کنارت باشم و باهات برقصم! 
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ن شد، خودم رو لعنت کردم. هم  صداش که با لبخند عجی 
 ترسیدم. خواستم و هم یمیم

 

وشحالم، عاض؟! تو میدوین که از تمام مردهای خ-
 اطرافم، فقط تو رو دوست دارم. 

 

 .. منم تو رو دوست دارم ویل من. -

 

، خودم خوب ن-  یا شزنشم کبن
ی

ی بیک ن ه... الزم نیست چی 
کنم. فقط برگرد و به قویل که دادی عمل  میدونم چیکار یم

 کن. 

 

با خداحافیطن خییل کوتایه تماس رو قطع کرد و من عصبی 
و کالفه از خودم، دسبی به ته ریشم کشیدم و تا خواستم 

ن رو مقابلم دیدم. صورتش درست روب روم بود هبرگردم، الی 
 شد. تر یمو لبخندش هرلحظه ماسیده
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هر دو دستش رو در هم قالب کرده بود. رنگ صوریی 
 اتر کرده بود. تر و البته زیبش رو معصومانهلباسش، چهره

رسید ویل تنها هاش یخ زده بود و کبود به نظر یمش انگشت
ش، بیبن شخ شده از شماش بود که ی دلربای چهرهنکته

ن رو برام مثل یک آدمحاال ال  برقن کرده بود. ی 

 زیادی سفید بود! 

 

؟! -  از... از گ اینجایی

 

 هاش براق شد. لبش رو با زبون تر کرد و کبودی

 

ز وقبی بهش قول دادی تو تولدش بایسر و باهاش برقیص ا-
 و گفبی دوسش داری! 
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این حرف رو با منظور زده بود. کوچولوی من... داشت 
وم مردی بود که متوجه حس پشت کرد و کدحسادت یم
 ها نشه؟! این حسادت

ی خورشید از پیش رفتم ویل یک گام عقب رفت و اشعه
 الی شاخ و برگ درخت، بریده بریده روی صورتش افتاد. 

 

؟! م- ن دم. با دانیال... الی  ن  ن... داشتم با خواهرم حرف می 

 

های یک دست لبش رو به راست کش آورد و دوتا از دندون
 و به معرض نمایش گذاشت. سفیدش ر 

 

نه! حهیچکس اینجوری با خواهرش - ن  رف نمی 

 

 چی شنیدی؟!  مگه من چه جوری حرف زدم؟! -
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دستاش رو از پشت شش در هم قالب کرد و من نگاهم به 
ای که ش افتاد. همون استخون باریک و برجستهترقوه

 و ببوس"م میکرد "منوسوسه

 

 دکیی ساجدی... 

ن این رابطههربار با موجه دونس ی اجباری، من رو آشفته یی
 کرد. یم

 

هر دو دستم رو در جیب شلوارم فرو بردم و درحایل که 
های خیس زیر پاهام بود، پیش رفتم تا وقبی  نگاهم به چمن

ن در یک راستا قرار گرفت.   که کفشم و صندِل الی 

 

 نمیدونم یه جوری که... -

 یه جور مشکوگ که... 

 

هاش زل زدم م و همزمان به چشمش رو تموم کردمن جمله
 تا واکنشش رو ببینم. 
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 ت تو رو برانگیخته کرد، نه؟! یه جوری که حساد -

 

 

 

 ️❤های  پارت

 سه شنبه

 

 به حول و قوه الیه.... 

های این هفته اپ شد و دیگه پارت نداریم تا پارت

 ��️❤شنبه
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 هاج و واج نگام کرد و حبی فرصت نکرد تا مخالفت کنه. 
ون آوردم و بدون توجه به نگاه احتمایل  دستم رو از جیبم بی 

ش باال آوردم و شدی پوستش رو ها، تا زیر چونهنگهبان
 لمس کردم. 

 

و میگم. دیدی، دنیا... خواهرمو با دنیا یماید ارتباطمب-
 خواهر من و دانیال و عادل و ثامر و فائق! 

 

 لکنت گرفت و صداش لرزید. 

ن برای شاید از شدت شم ون آوردم و الی  ا بود، کتم رو بی 
ن کتم روی دوشش مخالفبی نکرد؛ بلکه کت رو از  قرار گرفیی
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دوطرف گرفت و به خودش چسبوند و من متوجه دم 
 عمیقی که از عطرم گرفت، شدم. 

 

یل من... من حسادت نکردم. فقط برام جالب بود که و-
ین که انگار...  ن  تو... با همه یه جوری حرف می 

 

دونستم. یه جوری حرف ش رو یممه نداد ویل من ادامهادا
ی بود. فکر یم ن دم که انگار بینمون یه چی  ن هام کرد حرفمی 

ن با دونست جنس حرفاز ش عادت بود، نیم هام برای الی 
 دنیایی که جونم به جونش 

همه فرق داشت. با همه... حبی
 بند بود. 

 

. یعبن تو با خیال اصال به... به من چه، فقط حرفات.. یی -

 تری؟! دنیا نزدیک

 

شالش رو جلو کشیدم و با خجالت لبش رو گاز گرفت. از 
 ریخت. شاش وجودش عشوه یم
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ن ما نیست. -  بودم، دنیا دیگه بی 

 

؟! دنیا... اون... -  اون مرده؟!  یعبن چی

 

ون فرستادم و بااینکه دلم نیم خواست نفسم رو پرفشار بی 
 اما گفتم: 

 

 خودکیسر کرد! -

 

ن   کشید و هر دو دستش رو روی دهنش گذاشت. ناباور هی 
شی به چپ و راست تکون داد و من دست دور کمرش 
ن رو باهم  انداختم. حاال ابایی نداشتم که کیس من و الی 
ببینه، سمت عمارت چرخیدم و هاتف رو از دور تشخیص 

ای رنگ پالستییک دستش بود و از ی شمهدادم. یک پرونده
  تکون داد. همون فاصله دسبی 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

کردم که دنیا را؟! چند سالش بود؟! عاض... من فکر یمچ-
 ست. زنده

 

قریبا یکسال و ده ماهه که خودکیسر کرده، یه روز که با ت-
گشتیم و یکم مست بودیم، دنیا رو غرق عادل از کلوپ بریم

 خون پیدا کردیم. تو حموم رگش رو زده بود! 

 

ن هنوز باور نیم  کرد. الی 

ی نیم طبییع بود  ن دونست. از زندگیم، از چون از من چی 
 دردام، از... 

 

ن رو تو آب دیدم. خییل  کنار استخر ایستادم و عکس الی 
 محو و لرزون... 

 

اقعا؟! باور کردین نیست. یه دخیی چرا باید اینکارو و -
 بکنه...؟! البته.... 
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ی به خاطرش اومد که مغموم سکوت کرد.  ن انگار یهو یه چی 
ن به سمتم چرخی ن اولی  د و دستم رو گرفت. تا به حال الی 

 قدم رو برداشته بود؟! 

 

ن واقعا متاسفم که این اتفاق افتاده، نمیدونم چطوری م-
تونم درک کنم یه نشون بدم که ناراحتم. خواستم بگم نیم

 دخیی خودکیسر کنه اما... اما منم... 

 

 ش رو تموم کرد. مکثش زیاد طول نکشید و جمله

 

ن و کتک، طمنم اون شبی  - ردم  که مهرداد با تهمت و توهی 
و از زندگیش گم کنم، بهش فکر کردم کرد و خواست گورم

 ... ... حبی  حبی

 

هام چشام رو خمار کرده بود و نور نبض دردناک شقیقه
شدید خورشید که هرچند ثانیه از الی ابرها رخ نشون 

ی من به داد، چشام رو حسایی باریک کرده بود اما سایهیم
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ن این اجازه رو یمال رنگ رو به داد که اون تیلهی  ن های سیی
 نمایش بذاره! 

 

و بکشم ویل بی اون تیغ رو برداشتم و خواستم خودمح-
وقبی اومد و گفت حبی لیاقت مردن ندارم، وقبی گفت 

 مردن من براش مهم نیست. خب من... 

 

یک قطره اشک از چشاش چکید و من دو طرف صورتش 
 به جلو متمایل شد.  رو قاب گرفتم. لباش

 

؟! اون روزا ت- ن  موم شد. هیششش... الی 

درسته هنوز نمیدونیم مقرص گ بوده و چی شده ویل تموم 
 شد. 

 

 دست باال آورد و اشکش رو پاک کرد. 
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کردم فالگوش ایستادنم به اینجا برسه، من... من کر نیمف-
 دونم. واقعا هیجی از زندگیت نیم

 

ی خودکیسر دنیا، اون ی مسئلهخواستم با زوم کردن رو نیم
 رو به گذشته بکشم. علت اون کار دنیا هنوز مجهول بود! 

 عادل... آخ عادل... 

هیچکس جلودارش نبود و بعد از اون فاجعه... دیگه اون 
 مرد پر عطوفت گذشته نبود. پر از کینه و انتقام شد. 

 

س! هرچی یم-  خوای بیی

 

ن زد و من دست از قاب صورت ش لبخندی نامطمی 
خواست ببوسمش اما عقب برنداشتم. خییل دلم یم

ن اشکاش رو پاک کرد و زوری خندید.   ایستادم و الی 

 

 دنیا چرا خودکیسر کرد؟! -
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میدونم، هیچوقت نفهمیدم ویل... شاید بخوای بدوین ن-
کنه، بعد از مرگ دنیا به هم عادل چرا دارو مرصف یم

حنیسه ی سابق نشد. ی ما دیگه اون خونهریخت. خونه
شه!   هنوز عزادار دخیی

 

و آه عمیقی کشید و سیع کرد با مرور اون خاطرات، کام من
 تلخ نکنه. باز لبخند زد! 

 

 دانیال رو خییل دوست داری؟! -
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حسم به دانیال ابدا شباهبی به دنیا نداشت. اون دخیی یه 
الهه بود، پاک و مقدس... معصوم... مظلوم، زیبا... درست 

! مثل ال ن  ی 

 

انیال خییل به مادرش شباهت داره، ظاهرش رو نمیگم. د-
حاال شاید خودت ببینیش ویل اخالقش.. دقیقا مثل 

 ست. حنیسه

 

 های چویی بشینیم؟! روی اون تخت-

 

 منظورش اون سوی استخر بود. 
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شی به تایید تکون دادم و به همون سمت رفتم. یادآوری 
ن م شده بود و دنیا باعث ضعف و شگیجه  چه خوب که الی 
 داد. خودش این پیشنهاد رو یم

 

 دو تا تخت چویی سفید که زیر یه آالچیق قرارداشت. 

روم ی ییک نشستم و پاهام رو از هم فاصله دادم. روبهلبه
 نشست و کتم رو به خودش نزدیک کرد. 

 

 خواد مادرت رو ببینم.  دلم یممن... راستش خییل-

 

م. لباش نه اما اون نگاهم رو از کفشام به چشاش دوخت
 مثل دوتا بچهتیله

ی
ی پر شر و شور بودند که یه جا های رنیک

 شدند. بند نیم

 

 مادرم؟! -
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کنم باید خییل مهربون باشه. مثل هر زن ره... حس یمآ-
 ایراین دیگه... 

 

ن برام مسخره بود. نیم خواستم پوزخند زدم. این حرف الی 
ایم کنم اما... به نظرش یی   احیی

مهر و محببی از این مردم دریافت نکرده بودم. من هیچ 
 هیچوقت... 

 

 ه که دوست دارم. مادر من تنها زن ایرانی-

 

ه شد.   خییل ناگهاین لبخندش پر کشید و رنگ نگاهش تی 

مردد چشم دزدید و یهو از جا بلند شد. کت رو از روی 
 دوشش برداشت و روی تخت انداخت و با لکنت گفت: 

 

ه بریم ناهار -  هم پختم!  ... من خییل گشنمه، کیکب بهیی

 

ن کرد و تا دو گام برداشت، ایستادم و گفتم:   قصد رفیی
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؟! دتنها زنیه که - ، هسبی  وست دارم. تو که زن نیسبی

 

ی پا چرخید و هاش نفس کم آورد و ایستاد. روی پاشنهگام
من کتم رو برداشتم و تا کنارش رفتم. تصویر طرح انداممون 

م ی عمارت، کامال مشهود بود. با یه دهای شتاش در شیشه
 عمیق، بوی خاک نم خورده رو به شامه کشیدم. 

 

 قط... من که برای این بلند نشدم. ف-

 

 لبخندم باعث شد این بهانه رو ادامه نده. 

ن انداخت.   با خجالت ش پایی 

 

ای اینکه بلند شدی نگفتم، فقط حرفم رو تصحیح  منم بر -
 کردم. 
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به این فکر کردم که چرا نباید از  چند باری پلک زد و من
 خیی رو رام کنم. کردم تا این دزورگویی استفاده یم

ی اونقدر از من خجالت یم کشید که فقط زورگویی چاره
 دردمون بود! 

 

 وسایلت رو جمع کردی؟! -

 

 وسایلم؟! -

 

م رو نماییسر خاروندم و جلو رفتم. با انگشت شست، چونه
هنوز به حضورم عادت  از نزدییک با من متواری بود و 

 نداشت. 

 

دم هاتف کارای رفتنت-  و انجام بده! سیی

 

 گیج نگام کرد. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رفتنم؟! -

 

 از ایران... -

 با من میای کویت! 

 

چشماش گشاد شد و با بهت و ناباوری نگام کرد. انگار یهو  
های شخ کل وجودش با حس غربت آمیخته شد که رگه

ویی بود برای چشاش دوباره پدیدار شدند. مویرگ اسم خ
 !
ی

 این ظرافت و شکنندگ

 

م رو ول کنم. شیدا... تونم خانوادهیل من... من نیمو-
 داییم، مامان و بابام! 

 

دستش رو گرفتم و اون شما رو با ها کردن نفسم روی 
 ش، دور کردم. پوست یخ زده

 

 و نداری! تو توی ایران هیچکس-
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ن انحنا گرفت. بغض ش به وضوح اخم کرد و لباش رو به پایی 
 قابل دیدن بود. سخت بود باور این حرف... 

ن باید باورش یم های من کرد. با وجود کیوان و دشمناما الی 
ن رو تو ایران رها کنم. خصوصا   تو ایران، صالح نبود تا الی 

ن تهدید  که کیوان یه بار من  رده بود. کو با الی 

 

 ! انصافیه عاضاین... یی -

 

خوام امشب تو اتاق من و جمع کن، یمفعال وسایلت-
، کنار خودم!   بخوایی

 

 اما... -

 

انگشتم رو روی لبش گذاشتم و رطوبتش حریصم کرد تا 
همینجا سیاه و کبودشون کنم. من چرا بهش فرصت 

 دادم؟! یم
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. توین منخالفت نداریم، نیمم- و از حقم محروم کبن
ن خوام پیش من بخوایی و نیمیم ی بشنوم. خوام دیگه چی 

و رایه هم بریم ناهار بخوریم و ببینم اون کیک منحاال 
 کنه یا نه... بیمارستان یم

 

ن با انقباض عضالنیش همراهیم   دستش رو کشیدم و الی 
 کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

***************** 
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ن خانم؟! قربونتون برم... اینبار من تنها برگردم اتاِق ا- لی 
 کنه! آقا... اخراجم یم

 

ی درهم و ا کوبیدم و رو به قیافهبا ترس و لجبازی و پ
 ی زهرا گفتم: وارفته

 

 وای تو رو خدا زهرا... -

 خوام برم. خودت نگو... به بهجت بگو تا بهش بگه، من نیم

 

هجت شدرد داشت زود خوابید. قرص خورده بود. ب-
دفعه عصبی بود،  بیبن من اومدم اینجا؟! به خدا آقا ایننیم

 گفت اگه نری خودش میاد! 
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ن دندون گرفتم و یه دستم رو به کمرم زدم. لب م رو بی 
 هوفففف... 

ی داده بود! لعنبی گفتم و دست زهرا رو گرفتم.   چه گی 

ن  بعد از ناهار و اون دش شکالیی و هیجاین که عاض خی 
ن  خوردنش داشت و اون برق لعنبی چشای سیاهش، تا همی 

کار حاال عاض رو ندیده بودم. تمام مدت با هاتف تو اتاق  
ه...  ی نداده بود تا بهجت براش بیی ن  بود و حبی سفارش چی 

شام هم تنهایی خورده بود و من زیاد مییل به خوردن 
 نداشتم. 

 

 باشه، برو بهش بگو میاد! -

 

ن نداشتم ویل حداقل  لبخندی زد و بغلم کرد. من قصد رفیی
کرد من شدم. درک نیمجوری از دست زهرا راحت یماین
 تنها باشم.  ترسیدم با عاضیم

 

ی که تو چشاش بار مثل دفعهاین ن ی پیش نبود و با اون چی 
 چرخید و بعد از اون اتفاق تو اتاقش و دیدن خال تنم... یم
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 کردم. من حریص شدنش رو حس یم

 رفتم، کارم تموم بود. اگه یم

 

ن خانم بری-  ها... الی 

 تاکید کرد حتما... 

 

ن حرفش پریدم و عصبی گفتم:   بی 

 

م مگه نگف- تم خانم به ریش من نبند؟ باشه دیگه گفتم می 
 فقط... تو نیا باال! 

 

 . صورتم رو بوسید و عقب ایستاد 

 

 دورت بگردم عزیزم. -
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 خدا نکنه! -

 

وزا باهم خییل صمییم  تر شده بودیم. ایین

ن شهری بود و دونستم زهرا از یه خانوادهدیگه یم ی پایی 
ل ج تحصیتر داشت که خودش خر چهارتا خواهر کوچیک

داد. مادر نداشت و پدرش مریض بود و و زندگیشون رو یم
 آورد. جوری خرج زندگیش رو در یماین

 

ی خواسبی زنگ بزن. - ن  اگه چی 

 

 باشه برو دیگه دیروقته! -

 

ن  بویس تو هوا فرستاد و رفت. دل تو دلم نبود ویل با رفیی
زهرا در رو قفل کردم و کلیدش رو روی عسیل کنارم  

خاموش کردن چراغ اتاق، روی تخت خزیدم.  گذاشتم. با 
محال بود به اتاق عاض ش بزنم. پتو رو تا گردنم باال  

 کشیدم و با خیال راحت چشام رو بستم. 
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جوری آرامش داشتم. عاض خییل راحت حداقل این
تونست به هدفش برسه و من اون لحظه جوری مسخ یم

 شدم که... هاش یمحرکات دستش و بوسه

 

ن راحبی خودم حبی نیم خواستم بهش فکر کنم که به همی 
 رو تقدیمش کنم. 

 آباژور رو خاموش کردم و سیع کردم بخوابم. 

 

دقایقی طوالین گذشت و تو عالم خواب و بیداری بودم و 
هنوز کامل چشام گرم خواب نشده بود که صدای باال و 

ه ن شدن دستگی  ی در رو شنیدم ویل اونقدر مست پایی 
 تکون نخوردم.  خواب بودم که

 

کلید تو قفل در فرو رفت و من انگار به پلکام و بدنم 
های هزارتبن وصل شده بود که نای تکون خوردن وزنه

 نداشتم. 
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های پای کیس رو شنیدم و در باز و بسته شد و صدای قدم
ترس به دلم افتاد. به زحمت تکوین به خودم دادم ویل زیاد 

 موفق نبودم. 

که بود، روی تخت اومد و زیر   اون شحص ناشناس هرگ
پتو خزید و من تا به خودم بجنبم و تکون بخورم، دستاش 
دور تنم حلقه شد و از پشت تو آغوشش فرو رفتم و صداش 

 مو به تنم راست کرد. 

 

 هیییششش مویرگم! -

 

ن لحظه فکر یم کردم زهرا بود ویل این تارهای خشدار تا همی 
 داشت. عاض...  علقی مردونه، فقط به یه نفر تو دورگه
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؟! فکر کردی یم-  توین از بغل من فرار کبن

 

هایی  هوشیاریم رو به طور کامل به دست آوردم و با نفس
که به شماره افتاده بود، خواستم خودم رو کنار بکشم ویل 

، من و بیشیی آغوشش درست مثل یه باتالق بود و هرتقالیی
 کرد. غرق یم

 

 اومدی تو؟!  عاض؟! تو... چطوری-

 

های ریز و درشتش روی گوش و گردنم مدام پوستم بوسه
داد های نامنظم قلبم اجازه نیمکرد ویل تپشرو خنک یم
 آروم باشم. 
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 با کلید زاپاس... -

تنها جایی که کلید نداشت، قلبت بود. با چنگ و دندون 
و رد کردم تا برسم اونجا... خیال کردی بعد از دیدن خودم

 ی تنت... واسطهیی 

تونم ازت دل بعد از دیدن اون خال... اون ظرافتت... یم
 بکنم؟! 

 

 انگار نه دست داشتم نه پا... 

شد این مرد حریص و یه لب و دهن بودم و با حرف هم نیم
 به چشمه تشنه رو رام کرد. انگار بعد از سال

ی
ها تشنیک
اب شدن فکر یم  کرد. رسیده بود و حاال فقط به سی 

 

 ویل من... -
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ی با چرخوندنم و خیمه زدن روی تنم، حرفم رو با یه ناله
خفیف قطع کردم. چشام تا انتها گشاد شد و رو به نگاه 

 خمارش لبم رو گاز گرفتم. 

 

دونسبی وقبی تو تارییک ون لعنتیا رو نکش الی دندون... یما-
ن فکر یماون برق خیس رو یم  کنم؟! بینم، فقط به یه چی 

 

 و لبم رو ول کردم. گیج ش تکون دادم 

 

- ...
ی

. اض داری لهم یمعنمیدونم چی مییک  کبن

 

ین که تحمل وزن مردش رو نداشته باشه، یعبن زیادی ز-
! الغره... حداقل من دوست دارم یکم تپل  تر بیسر

 

من دوست نداشتم کیس از الغری و سفیدی بیش از حدم 
ه.   ایراد بگی 
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 سوخته باشم خوبه؟! مثل تو چاق و سیاه-

 

ن کشید. شم رو به راست  ک وتاه خندید و خودش رو پایی 
م نشست. برخورد ته ریشش کج کردم و لبش روی گونه

ن داشت. حیس که دلم  روی پوستم، یه حس دلنشی 
 نداخت. خواست اما ترس به دلم یمیم

 

 انقدر از من فرار نکن! -

 

 کنم. فرار نیم-

 

 و بغلم بمون! تپس بدون اینکه تقال کبن -

 

ن دندون گرفتم که عاض حریص لبم بدون ار  اده لبم رو بی 
 رو به کام گرفت و من دست روی گوشش گذاشتم. 

خواستم شش رو عقب بکشم اما مهارتش تو بوسیدن، یم
بازم سستم کرد و وقبی به خودم اومدم که داشتم همراهیش 
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وزمندانه یم کردم. خودش رو عقب کشید و با یه لبخند پی 
 گفت: 

 

خواد، زبونت ا من با زبون دلت حرف بزن، دلت یمب-
 کنه. مخالفت یم

 

 م چسبوندم. م رو به سینهخجالت زده چونه

 

ن ه- اف کنم چقدر ماهری که هربار و یممی  خوای؟! که اعیی
 و نگه دارم؟! تونم خودمنیم

 

م کشید و اونقدر آروم اینکارو با پشت انگشتاش روی گونه
 وی هم افتاد. انجام داد که چشمام ر 

 

ی هسبی که دیدم. فقط دلم یموسیدین ب- ن خواد اون ترین چی 
 دوتا گوشت لذیذ رو دائم بچشم. 
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ن بود، االن دلم عکاش - ملیات کچل کردنت موفقیت آمی 
 خنک میشد. 

 

کنار گوشم رو بوسید. از بوسیدن هیچ نقطه از صورت و 
شد. مثل همون روزی که خال تنم رو بدنم غافل نیم

 ه بود. بوسید

ش  دوباره با یادآوریش داغ کردم و با مشت مالیمم تو سینه
 کوبیدم. 

 

دونسبی من روی موهام ز تصورش هم عصبی میشم، یما-
 یه تعصب خاض دارم؟! 

 

فهمیدم، اینجوری اونروز جلوش رو دتر یمکاش زو -
 گرفتم. نیم

 

ن انگشتش تو پهلوم مثل برق گرفته ها تو جا پریدم با فرو رفیی
انگار آتوی خویی ازم گرفت که ول نکرد. قلقلکم داد و ویل 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

من زیر دست و پاهاش لولیدم و التماس کردم تمومش کنه 
 داشت. ویل بدجنس شده بود که دست برنیم

 

ی عاض... بس کن. سوراخ شدم. آی خدایا... وای آ-
 مامان. عاض ولم کن. دیوونه... وای... 

 

کرار کرد که جفتک کار رو تویل ولم نکرد و اونقدر این
انداختنام باالخره جواب داد و عاض رو روی تخت پرت  
کردم و خودم رو شکمش نشستم. از نفس نفس زدن، 

هام صدام درنمیومد و اونقدر خندیده بودم که دل و روده
 و گرفتم و جیغ زدم. اشکرد ویل دوتا دستدرد یم

 

م هاوونه... پهلوم رو سوراخ کردی. رودهدیوونه... دی-
 ترکید. 

 

با بدجنیس تو چشمام زل زد و زبونش رو معنادار روی لبش  
 کشید. 
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و گرفته و کار شدم، شکار یه جوجه که دوتا دستامش-
 نمیذاره تکون بخورم. 

 

جوری برنده شدنم رو به سخره از اینکه داشت این
 گرفت، حرصم گرفت و پام رو جایی گذاشتم که نباید... یم

 

آقای شیخ  قیع رو نشونت بدمی وانظرت چیه برنده-
 نجیب بزرگ؟! 

 

و رو به سقف گرفت و همونطور که مچ کف هر دو دستش
ارت نگاش  دستش رو محکم به تخت فشار یم دادم با شر

 ای زد. کردم که لبخند مثال ترسیده

 

. دوین اگه اینکارو بکبن باید قید مادر شدنیم-  و بزین

 

 حاال تا وقت مادر شدِن من... -
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ادر میشم به هر حال... تو به فکر این باش که پدر من که م
 !  نمییسر

 

ای من رو یهو ابرو در هم کشید و با یه حرکت خییل حرفه
 زیر کشید و دوباره هیکل درشتش روی تنم افتاد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وااااا
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ن دو ثانیه پیش من رو سینه ی شی  بیشه چطور شد؟! همی 
شکارچی بود و نشسته بودم و برنده بودم ویل حاال عاض 

 ه بود. کردم، محکم گرفتو که زیر دست و پاش تقال یممن

 

اخماش ناگهاین تو هم رفت و جوری با خشم نگام کرد که 
 رنگ از رخم پرید. 

 

؟! -  چی گفبی

 

 ترسیده لب زدم: 

 

ای... اصال گ هیجی به خدا... بابا ببخشید تو برنده ه-
 نه که من بکنم؟! تونه شی  نر رو شکار کیم

 

ویل انگار جوابم راضیش نکرد که دو تا دستام رو با یه دست 
و باالی شم گرفت که از فشار دستاش آخ گفتم. چرا یهو 

 جبن شده بود؟! 
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وع کرده بود!   مگه من چی گفتم؟! این بازی رو خودش شر

 

 آی دستم... عاض چت شد؟! -

 

 عصبی شم داد زد: 

 

؟! ها؟!  از گ جز من قراره باردار -  بیسر

 

خواستم ه منظورش نشدم و گیج نگاش کردم. یممتوج
م رو گرفت و وزنش رو روی دستام رو آزاد کنم ویل چونه

 دستام انداخت. 

 

ه من نگاه کن. االن گفتم اگه بزین من عقیم میشم، گفبی ب-
. داری به حامله شدن از گ فکر یم ؟! ویل تو مادر مییسر  کبن

 

 وا... 
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! اصال ن ن دونستم چرا یماون فقط یه شوچن بود. همی 
ی   ن اونجوری گفتم. یادم نمیومد. وسط بازی و شوچن یه چی 

 گفتم. 

 

 سط بازی... و من.. منظوری نداشتم. فقط -

 

داد زدنش، هوای درون کالبدش رو تو صورتم پخش کرد و 
دم. عاض رو تا به حال  من ترسیدم. چشمام رو به هم فرسر

 این اندازه عصبی ندیده بودم. 

 

؟!  تو با خودت هم شوچن ندارم.  بازی؟! من درمورد - ن الی 
نگاه نکن چندبار باهات راه اومدم و از کارات گذشتم، یعبن 

ت ندارم!   غی 

 

 و نکردم. عاض؟! و نزدم... این فکر ن حرفمن... من ای-
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انگار متوجه شد که فشار دستاش زیاد بود چون ولم کرد و  
 کالفه پوف کشید. 

فت و من دلهره گرفتم خواستم کنار برم اما مچ دستام رو گر 
 ستام باعث تعجبم شد. های مالیمش روی داما بوسه

 

ل خودم  ببخشید، یهو -  دت گرفت؟! و از دست دادم. در کنیی

 

خواستم  یاد... خوبم. عاض من منظوری نداشتم، نیمنه ز -
 که... 

 

خواستم اذیتت کنم فقط یه لحظه تصور یدونم. منم نیمم-
 اینکه تو... 

. هووووفففف، بیخیا ن  ل الی 

 

ن اومد. نوک بینیم رو بوسید و شقیقه م رو بوسید و پایی 
 روی لبام مکث کرد. 
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ها نکن. حبی فکرش هم یگه با من از این مدل شوچن د-
؟! من... بیخیال. م یمدیوونه ن  کنه. الی 

 باخودم فکر کردم که... 

 ی پدریت! شاید بهیی باشه فردا بریم خونه

 

م. چندین و چندبار این شوکه از این حرف گیج نگاش کرد
 حرفش تو شم تکرار شد. 

 

 ای که... ی ما؟! ی یعبن همون خونهخ خونه-

 

- . ن  آره الی 

باید با پدرت حرف بزنم. الزمه که قبل از رفتنمون حتما 
 ببینیش! 

 

؟!  ن  رفیی

واقعا از این همه خیی و اتفاق گیج بودم. قرار بود واقعا 
 بریم؟! من و عاض؟! 
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 نه؟! عاض تو... تو ک-
ی

 ه جدی نمییک

یم  من فکر یم کردم واسه اینکه ش به شم بذاری گفبی می 
 کویت. 

 

خودش رو روی تخت انداخت و با یه حرکت تنم رو به 
ی آدم خودش چسبوند. داغ داغ بود اونقدر که مثل یه کوره

 کردم تب داشت! سوخت. حس یمپزی یم

 

وقبی ، فردا باید برم تا یه جایی ویل کامال جدی گفتم-
یم خونه  ی حاج محمد زرگر. برگردم، باهم می 

 

ش بلند  ای شنواییم کم شد. شم رو از روی سینهبرای ثانیه
 ش گفتم: کردم و رو به صورت تو تارییک فرو رفته

 

 . بابام گفت..  ویل آخرین باری که رفتم،-
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- . ن  اون با من الی 

و نداره محبت و توجه و دعای هیچ پدر و مادری حقش
ش   ش برداره. رو از ش بچهخی 

 

 چرا حس کردم این حرف رو با حرص بیان کرد؟! 

 

و بیارم، گفبی یل خودت گفبی حق ندارم اسمشونو-
... نا تو خونهخوای هیجی از او نیم  ت باشه. گفبی

 

ی عرقی نگاه  ش گذاشت و من به قطرهدستش رو روی سینه
 د. کردم که با رعد و برق کم جون پشت پنجره رخ نشون دا

 

ای خویی دم، برام تداغعصبی بو -
ن  نبود ویل گر چی 

 حداقل... 

و داره قبل از رفتنت یه بار دیگه تو حداقل مادرت این حق
 رو ببینه. حبی اگر واقعا نخواد! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن شدم و به دست چپم تکیه دادم تا بهیی ببینمش.  نیم خی 
 هنوز هم عاض برام گنگ بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن شدم و به دست چپ م تکیه دادم تا بهیی ببینمش. نیم خی 
 هنوز هم عاض برام گنگ بود. 

 

- ... ن  عاض... این کویت رفیی
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ن نیستم که دلم بخواد بیام. من اینجا  من خییل مطمی 
 خانواده دارم. دوستام. درس و دانشگام... 

 این ترم مرخیص گرفتم ویل از بهمن ماه... 

 

د،  به سمتم چرخید و با جدیت نگام کرد. دیگه لبخند نم ن ی 
 کامال جدی و محکم بود! 

 

 کارای دانشگاهت با من... -

ین دانشگاه درس یم . واسه زبان عربیت تو کویت بهیی خوین
ی خییل  هم فکر خویی دارم. وقبی تو موقعیتش قرار بگی 

ی. منم زود یزود یاد یم  اد گرفتم، خییل زود! گی 

 

 مگه عاض از اول زبون عریی رو بلد نبود؟! 

فهمیدم. انگار داشت به یه زبون دیگه یمو ناصال حرفاش
د و من گیج نگاش یم ن  کردم. حرف می 
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و کویت ایراین زیاد هست. اهل خونه هم جز اسامه و ت-
 حنیسه، تاحدودی فاریس بلدن. 

 

 خوام... عاض من نیم-

 

، تو با م- ن  ن میای! انتخایی نیست الی 

 

و مغموم کنارش دراز کشیدم. پوف کشید و باز بغلم کرد. ر 
بازوم با انگشتاش بازی کرد و داغن نفسش، پوست گردن و  

 گوشم رو سوزوند. 

 

 اینجا برات خطرناکه... -

و نشون نداده کیس که عروسیت رو به هم زد، هنوز خودش
ی بیشیی و نیمو ما هنوز هدفش ن . اگر هدفش چی  ن دونیم الی 

؟!   از یه آبروریزی و به هم زدن عروسیت باشه چی

 

 تا االن اجرا کرده بود! اگه هدقن داشت -
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دوین دوریت از من چه عواقبی گه از من دور شدی؟! یمم-
ن من...  ؟! الی  داره؟! مگه نگفبی دور نشم تا خرابکاری نکبن

 قصدم زنداین کردن و دور کردنت از وطنت نیست. 

 

 کتفم رو بوسید و دستاش روی شکمم نوازش گرفت. 

 

 کنم. حتیت هرکاری یممن دوِست دارم، برای را-

 

به سمتش چرخیدم و با انگشتام ته ریشش رو لمس کردم. 
چشماش رفته رفته بسته شد و من تا روی سیب گلوش رو 

 لمس کردم. 

ن شدنش باعث خنده م بزاق دهنش رو فرو داد و باال و پایی 
 شد. 

 

ن آدم من- شناسم چیکار  هایی که نیمتو یه کشور غریب و بی 
 کنم؟! 
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 و غربت وطنم شو... تی تو غریبم، منم اندازه-

 

اونقدر این جمله رو با درد بیان کرد که نتونستم هیچ حرقن 
بزنم. خودم رو تو بغلش جا کردم و گردنش رو بوسیدم. 

 آروم و با دهن بسته خندید. 

 

 س... تا وقبی من هستم، از هیجی نیی -

 

ها تو سکوت اتاق پیچید و صدای برخورد بارون به شیشه
 حس و حال فضایی پچ زد:  عاض با همون لبخند و 

 

وع شد! -  بارون شر

 

 چقدر این آغوش رو دوست داشتم. 

انگار نه انگار غریب بود، انگار سالیان سال بود که 
 شناختم. یم
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قبی تازه اومدی تو اتاق، ترسیدم برام خواب و خیاالت و -
 !  داشته بایسر

 

 خندید و کنار گوشم پچ زد: 

 

؟! یم، پشیبگم داشتم، از اینکه تو بغل-  مون مییسر

 

 نه ویل... -

 

 دستش رو از زیر تاپم رد کرد که نالیدم: 

 

 عاض؟! -

 

 هیششش... -

 و لمس کنم. خوام پوستتفقط یم
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ایی  
ن یکم آروم گرفتم. نمیدونم چرا ویل از فکر کردن به چی 

 ترسیدم. که ممکن بود بهش فکر کنه، یم

 

 من تو کویت تنهایی چیکار کنم؟! -

 

 ش خوشت میاد. مادرم هست، مطمئنم از -

 

 ی بدی گفتم: ترسیدم بگم ویل با دلهرهلبم رو گاز گرفتم. یم

 

؟! اون... -  پس... عادل چی

 

پنجه الی موهام فرو برد و چند تار موهایی که روی صورت 
 و گردنم ریخته بود رو کنار زد. 
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قبی به عنوان زن من پا تو کویت بذاری، عادل به عنوان و -
ن بهت رو نداره. من فکر همه برادر من حق چپ نگاه کرد

 چی رو کردم. 

 

خواستم به عاض اعتماد کنم. ترسیدم ویل یمخییل خییل یم
ری بهم نرسیده بود پس لزویم نداشت  تا به حال هیچ ضن

سم.   بیی

 

؟! بفهمن با من چه جوری ازدواج  انوادهپس.. خ- ت چی
 کردی... 
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 رو رفت. مکث کرد. خییل طوالین و انگار به فکر ف

باقن کنم ویل انگار عاض به اینجای خواستم منقن من نیم
 ماجرا فکر نکرده بود. 

 

ی اسامه ازدواج اجازهها... هیچکس یی و شیخ نجیبت-
 انون شکبن محضه... قکنه. این کار من یه نیم

 

سم و عاض وجودم رو پر  هنوز فرصت نکرده بودم که بیی
 از آرامش کرد. 

 

ن قانو - های اون خونه عادت ندارم اما با نمن به شکسیی
کنم. اگه ازدواج ناگهاین تمام وجود از این ازدواج حمایت یم
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من با یه دخیی ایراین خالف مقررات باشه، چندان تفاویی با 
خود اسامه ندارم. ملک عبدهللا، پدر اسامه هم به ازدواج 

 مادرم و اسامه رضایت نداشت. 

 

 ه گلو پچ زد: انگشتاش رو روی لبم کشید و از ت

 

 و دوست داری؟! واقعا من-

 

 شم. اونقدر که از بوسیدنت سی  نمی-

دوست دارم اونقدر ببوسمت که لبات سیاه و کبود بشه 
کنم. ت بهت رحم یمویل چون قراره بریم دیدن خانواده

 بخواب مویرگ! 

 

 دستام رو با تردید روی پهلوش گذاشتم. 

ن ح ریمم رو برام این مهم بود که عاض قصد شکسیی
 نداشت. کل روز رو بیخود ترسیده بودم. 
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 کبن اگر بمونم برام خطرناکه؟! چرا فکر یم-

 

 اونقدر خمار خواب بود که صداش به سخبی شنیده میشد. 

 

 به خاطر شغلم... -

ت. شاید تو رو با شغلم آشنا کنم قبل از دیدار با خانواده
؟!  ن  الی 

 

 هویم گفتم که پیشونیم رو بوسید. 

 ش رو تموم کرد. شد ویل جملهت بیهوش یمدیگه داش

 

کردم تو اتاق دنیا، روی تخت اون... ییک رو کرش هم نیمف-
تا ش حد مرگ دوست داشته باشم. برای من دنیا بعد از 

 دنیام، جهنم بود. حاال... حاال تو بهشت... 
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و درست مثل یه پرسبچه تو آغوشم خوابش برد. اونقدر که 
پیدا نکرد. با یه لبخند محو شم رو  ش رو توان تکمیل جمله

 بلند کردم و کنار گوشش رو بوسیدم و لب زدم: 

 

! منم تو بهشتم. دوِست دارم-  ، شبت بخی 

 

های پر عاض رو رعدو برق اتاق رو روشن کرد و من مژه
دیدم که روی صورتش سایه انداخته بود. با کنجکاوی 

. از سفتیش لب گزیدم هاش رو لمس کردم و سیکس پک

 ای داشت. چه بدن سفت و عضالین 

 

ته ریشش رو غرق بوسه کردم و از هیجان دیدار دوباره با 
 چشمم نیومد.  م تا خود صبح خواب بهخانواده

 

 

******************** 
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ون آورده بود و حاال های شب عاض یی نیمه تش رو بی  شر
داشتم با ریتم شر شر باروین که هنوز به قوت خودش باقی 

 دادم. ش تکون یم، انگشتام رو روی سینهبود 

هایی بود که آلود شاید از اون صحنهدیدن عاِض خواب
برای هرکیس پیش نمیومد. اون مرد خشن به یه پرسبچه 

شد شد که گایه نفساش تند و به شماره افتاده یمتبدیل یم
لهره خورد و من با دش تکون نیمی سینهو گایه حبی قفسه
دم تا تنفسش رو حس کنم.  دست زیر بینیش ن  می 

 

ا بود. همون عطر شکش و  لعنبی بوی تنش مثل همیشه گی 
 کرد. و آروم یمهمون عصیاین که من

 هام رو پر کردم. عطرش رو به شامه کشیدم و ریه

 

، صباح- ! صباح الخی   النور حبیببی
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م رو به یه لحظه از شنیدن صداش شوکه شدم اما چونه
 جه شدم که بهم صبح بخی  گفتهش چسبوندم. متو سینه

 بود. غلت زد و دستم رو گرفت و به لب زد. 

 

ت آقا... -  صبح بخی  حرصن

خییل وقته بیدارم. مگه تو همیشه ساعت هفت قهوه 
 خوری؟! نیم

 

با استفاده از دستای من، روی صورتش رو لمس کرد و الی 
های براق واقعا پلکش رو باز کرد. دیدن اون سیایه

 چسبید. یم

 

 ساعت چنده؟! -

 

 لب پایینم رو با عشوه زیر دندون گرفتم. 

 

 ته! فکر کن منم زمان از دستم دررف-
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یه تای ابروش رو باال داد و با همون صدای گرفته خندید. 
ن شد و به  هویم گفت و موهام رو به هم ریخت. نیم خی 

 ساعت روی عسیل نگاه کرد. 

 

 را بیدارم نکردی؟! از هفت و نیم گذشته، چ-

 

 لم نیومد. د-

 

اکیر مواقع لبای عاض خشک و ترک خورده بود. انگشتم 
رو روی ترک واضح لب پایینش کشیدم که باز انگشتم رو 

 بوسید. 

 

ن -  های بدنت کم باشه! شاید ویتامی 

 

 تو دماغن خندید و دوباره چشماش رو بست. 
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ه ب- ه شما و گرمای زیاد حساسم. وقبی دمای بدنم باال می 
 رم، معموال اینجوری واکنش نشون میده! یا افت دما دا

 

 االن داغن یا شد؟! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تریس؟! بگم داغ، نیم-
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ن انداختم که لبخندش عمیقخجالت تر شد و زده ش پایی 
ن هم باعث بیشیی شدن اون شکاف شد و آخ عاض  همی 
 رو درآورد. خون کیم جوشید که با ش انگشتش پاکش کرد. 

 

 داره خون میاد. -

 

 نیست، عادت دارم!  مهم-

 

 نمیدونم چرا ویل از دهنم پرید. 

 

طوبش کن، با آب دهنت. اینطوری وقبی بخندی خب مر -
 خون نمیاد! 

 

نگاهش رو با شیطنت تو صورتم چرخوند و روی لبم مکث  
 کرد. 

 

 خب بیا تو خیسش کن! -
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ش گذاشتم خواستم عقب برم اما یه با دسبی که روی سینه
ن  دسبی مهارم کرد و روی ت نش افتادم. از شدت هیجان هی 

 کشیدم که خندید. 

 

؟! ی و به مرحلهباز تئوری داد-  ی عمل رسید، وارفبی

 

 با زبون خودت گفتم نه زبون من. -

 

ون مال منه؟! این ب- هت نگفتم کل وجودت از درون و بی 
 یعبن زبونت مال منه. 

 

 خییل چندشیه، بعدشم لبت داره خون میاد.  ویل این کار -

 

کش همونطور  شی به  تاسف تکون داد و با یه لبخند دخیی
و روی پاش و یه دسبی گرفته بود، بلند شد و منکه من
 نشوند. 
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دستام رو دور گردنش انداختم که پاهام رو دو طرفش 
م اسمش رو صدا کردم.   انداخت و من با شر

 

 عاض؟! -

 

؟! جون عاض؟! قراره ت-  ا گ از من خجالت بکیسر

 

 تو چشماش هم نگاه نکردم.  جوابش رو ندادم ویل

 

م و اهم صبحونه یمب- خوریم. یه کار کوچیک دارم، می 
یم خونهگردم. بعدش حاضن شبریم  ی پدریت. و می 

 

کردم شوچن کرده بود یا دیشب تحت تاثی  جو من فکر یم
ن شدم که  بینمون اون حرف رو زده بود ویل حاال مطمی 

 عاض قصد داشت اینکار رو انجام بده. 

 یعبن کویت رفتنمون هم...  این
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ی؟! -  کجا می 

 

م؟- ی کنار من دوش بگی  کت. می   ! شر

 

 لبام رو آویزون کردم که کش و قوس کوتایه به خودش داد. 

 

 قدر راحت نخوابیده بودم. تاحاال تو ایران ان-

 

کنار کشیدم که از روی تخت بلند شد. یه تاپ و یه 
زد و  ساپورت خییل جذب تنم بود. چرچن به دور خودش

رو به من ایستاد. موهام خییل به هم ریخته بود و احتماال 
 دید. مثل همیشه یه تصویر نه چندان زیبا از من یم

 

ن مادریت چرا تو ایر - ؟! مگه شزمی  ان راحت نیسبی
 نیست؟! 
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ی زیر لبی زمزمه کرد که من به سخبی  ن جوابم رو نداد اما چی 
 شنیدم. 

 

ن دلیل باشه! -  شاید به همی 

 

 ییل مرموز بود، خییل... عاض خ

خییل زود دوش گرفت و من مجبورا از اتاق خودش یه 
دونستم پس سیع  ش رو یمدست لباس آوردم. تقریبا سلیقه

ین کت و شلوارهاش رو بیارم.   کردم ییک از بهیی

لباس رو روی تخت گذاشتم و خودم با تعویض لباسم، قبل 
ون زدن عاض از حموم، از اتاق خارج شدم  . از بی 

 

خونه گذاشتم زهرا رو دیدم که داشت  ن تا پا به آشیی
 داد. ها یمحافظمها رو دست ییک از ی نگهبانصبحونه

و دید، سالم بلندی گفت و توجه زهرا و بهجت مرد تا من
 به من جلب شد. 
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- !  سالم صبح بخی 

 

بهجت با نگاه مهربونش سالمم رو جواب داد ویل زهرا با 
دست اون مرد بلند قد و  هیجان زیادی دیس بزرگ رو 

 درشت هیکل داد و سمتم اومد. هر دو دستم رو گرفت. 

 

؟! دیشب چی سالم خانو - ؟! چیکم، خویی ار  شد؟! رفبی
 کردی؟! 
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ن نگهبان بلند گفت:   بهجت قبل از رفیی

 

ین باهم بخورین. دصیی کن یه چای -  م کردم، بدم بیی

 

ر کشید و منتظر و کنامرد تشکر کرد و منتظر موند. زهرا من
 و با دلهره نگام کرد. 

 

وال که علیک سالم، دوما... باز بهم گفبی خانوم؟!  زهرا ا-
نیست خانوم بچسبوین  سن همیم الزمو تو تقریبا هممن
 بهم. 

 

 با لبخند دندون نمایی صورتم رو بوسید. 

 

دای تو بشم مریس ویل زود باش سوما رو بگو تا بهجت ف-
 و صدا نکرده. من
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خواستم حرف بزنم اون مرد از کنارمون رد شد و بهجت، تا 
 زهرا رو صدا کرد. 

 

و ای دخیی چقدر حراقن یمو - ن ، بدو تا آقا نیومده باید می  کبن
 بچینیم. 

 

کل صورتش آویزون شد. با لبخند دسبی به بازوش زدم و  
 گفتم: 

 

و بچینیم اض عجله داره، یمع- ن کت. فعال می  خواد بره شر
 م. وقت هست. زنیبعدش حرف یم

 

ساز رفتم تا ای گفت و رفت و من سمت قهوهمجبورا باشه
سوی دوبل و تلخ درست کنم.   یه اسیی

ن متحرک رو سمت زهرا هل  بهجت مهربون نگام کرد و می 
 داد و دستوری گفت: 
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- ...  بدو دخیی

 

زهرا که رفت نزدیکم ایستاد و به کانیی تکیه داد. با دستش 
گ یش چشمام رو جال یمهای گیل که ییک از گلیی ن داد، سیی
 نوازش کرد. 

 

 رنگ و روت باز شده، خوب خوابیدی؟!  ماشاهلل امروز -

 

من اصال نخوابیده بودم ویل خوشحال بودم. خییل خییل 
 زیاد... 

 

بره دیدن و یمهجت خانوم؟! عاض گفت امروز منب-
 م. باورتون میشه؟! خانواده

 

ی من لبخند پلک باز و بسته کرد و رو به نشاط و شاد
 پرمهری پاشید. 
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را نشه؟! پس باالخره تو هم با اون روی ارباب این خونه چ-
 ه چشمه زالله... رو شدی. دل آقا مثل یروبه

روز هم وقبی مادرت با یه چمدون اومد تا تو رو اینجا اون
 بذاره و بره... 

 

ین حالت هم بغض داشتم. این و به بهجت نشون تو بهیی
 ندادم. 

 

شون ر آقا از ا- و ین ناراحت بود که یه خانواده چطور دخیی
. نگران حال و روز تو بود یار و یاور ول یماینجوری یی  ن کین

م!   دخیی

 

 دونستم ویل االن میدونم بهجت خانوم. اونموقع نیم-

 

م نفس تازه کرد و من با وجود اون غیم که از خانواده
 داشتم، زوری لبام رو کش آوردم. 
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م. -  من قهوه رو بیی

 

 م نه! دادم اما به خانوادهبه عاض حق یم

این حق من نبود حبی اگر تو اون جریان هم گناهکار بودم، 
ش یم  شد ویل من... بازم یه خانواده باید حایم دخیی

نیسر دیدم باید چه واکم رو یمدونستم وقبی خانوادهنیم
 دادم. نشون یم

 

 و قهوه رو برای عاض بردم و وقبی به اتاق رسیدم حاضن 
 آماده رو به آینه ایستاده بود. 

صداش کردم ویل جواب نداد. متعجب نگاش کردم که از 
ن آراییسر یه قاب کوچیک چند در چند آینه ِ می  ی کشویی

ون آورد. یک گام جلو رفتم و با دیدن تصویر یه دخیی  بی 
ن کیس که فکر کردم، دنیا بود.   خندون به اولی 

هایی آیی که گ و چشمای رنیه دخیی با موهای مواج قهوه
 شباهت به نگاه عادل نبود. یی 
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 ها... همون حس... همون برق و همون رنگدونه

 

 چه خوشکله! -

 

باالخره متوجه حضور من شد. دسبی که پای چشماش  
کرد؟! البته... چرا که کشید، متعجبم کرد. عاض گریه یم

 نه! 

ده بود و چرا نباید به  خواهر معصومش رو به خاک سیی
 ریخت؟! ش اشک یمحال

 

 خییل... -

 تر بود. ها خوشکلاز کل شیخ نجیب

 

 بخیل زیاد هست.  پس حتما چشم خورده! آدم-
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قهوه رو قابلش گرفتم که با یه تشکر از دستم گرفت. هنوز 
کردم که یه مرد با هاش خیس بود. داشتم به این فکر یممژه

 اون جذبه و ابروهای همیشه گره خورده... 

نازک بود که با دیدن عکس یه دخیی اینقدر دل شد کهچی یم
 کرد؟! اینجوری گریه یم

 

 اینجا اتاق اونه... -

 

 یه لحظه قلبم نکوبید. 

 

 هایی که پوشیدی، مال اون بود! لباس-

 

ن نگاش کردم. عکس رو وارونه روی  جلوش ایستادم و از پایی 
عسیل گذاشت و کل تلجن و داغن قهوه رو یه نفس ش  

 کشید. 

 

!  حتما - یک بیسر  برات سخت بود که خاطراتش رو با من شر
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بهلبخندی یه طرفه زد و با انگشت نشانه ای به بینیم ش ضن
 زد. 

 

ن - دیدم، تو وجود تو هم ی که تو وجود دنیا یمهمون چی 
 هست. 

 

 این خوب بود؟! 

 

 ! یه خواهیسر دارم، مثل دنیا نباش-

 

 

 

 

 

************************* 
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 شده بود و ابرهای سیاه کل شهر رو شدت بارون کمیی 
 احاطه کرده بود. 

عاض بعد از ناهار اومد و حاال که تقریبا یکساعبی از ناهار 
گذشت، روی صندیل جلو نشسته بودم و خوردنمون یم

 دونستم مقصدمون کجا بود. نیم

 

ی قبل هیچ حرقن بینمون رد و بدل تو تمام بیست دقیقه
رسید؛ البته درگی  به نظر یم نشده بود و عاض هم به شدت

دونستم مخاطبش، جز چندباری که با تلفن حرف زد و یم
 امی  و هاتف بود. 

 

 عاض؟! -
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 جان؟! -

 

چسبید. مثل یه بستبن تو صبح چقدر این جان گفتنش یم
 زمستون. همون وقتایی که گونه

های من و شیدا شد و برقن
د اما از خی  خوردنش نیم ن  گذشتیم. یخ می 

 

یم؟! ک-  جا می 

 

 فهیم! وقبی رسیدیم، یم-

 

دونستم کردم و یمهای نا آشنا رو نگاه یمکنجکاو خیابون
های جنویی شدیم و به محلهداشتیم از مرکز شهر رد یم

 آورد؟! رسیدیم. عاض چرا باید من رو به این قسمت یمیم

تا رسیدن و پارک کردن کنار یه درخت خییل تنومند هیجی 
 دش رو باز کرد و گفت: نگفتم. کمربن
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 پیاده شو! -

 

خودش زودتر پیاده شد و اورکتش رو از صندیل عقب 
 برداشت و پوشید. 

پالتوم رو که روی زانوم بود، چنگ زدم و پیاده شدم. یه 
خیابون باریک و بلند بود که از دو سو پر از درخت بود و یه 

ن و رنگ و رو رفته چند میی دورتر سطل زباله ی بزرگ سیی
 یمیم

ی
کرد و دیدم و یه دوچرخه سوار که با یه دسبی رانندگ

ش به چیی گی  بود. عاض چیی رو از صندوق دستش دیگه
برداشت و روی شم گرفت. پالتو رو پوشیدم و متعجب  

 گفتم: 

 

 ی مادریت؟! اینجا دیگه کجاست؟! خونه-

 

 یهو ایستاد و هر دو ابروش باال پرید و با شوک نگام کرد. 

 

 وری به فکرت رسید؟! این چط-
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 شونه باال انداختم. 

 

میدونم، فقط حدس زدم چون میدونم مادرت ایرانیه و ن-
 یم

ی
 کردن. مگه نه؟! خب... حتما اینجا زندگ

 

ن  ون آورد و حی  از جیب کتش پاکت سیگار و فندکش رو بی 
ن الی لباش، من مدهوش  روشن کردن یه نخ و گذاشیی

خوب نبود وقبی این  گفت سیگار ژستش شدم. لعنبی گ یم
ن لعنبی دراز و باریک، اینجوری دل مرد یم تونست باهمی 

 و بلرزونه؟! من

 

 ی پدِر مادرمه. درست حدس زدی، خونه-

 

 از خوشحایل ذوق کردم. 

 

 وای پس... درست گفتم! -
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ن از عرض خیابون، من  ش تکون داد و با رد شدن یه ماشی 
 یم دیدم. وای... رو کنار کشید و پاشیدن آب رو ش جای قبل

 یکلم خیس آب بود. هداد االن کل اگر عاض تکونم نیم

 

 مریس! -

 

روی یه خونه ایستاد.  از روی جوی پر آب رد شدیم و روبه
 کوچه خلوت بود اما خییل زود صدای یه مرد شنیدم. 

 

 کیه؟! -

 

 منم. -

 

در باز شد و صورت بشاش اون مرد رو دیدم. کل ریش و 
به سفید بود و قطرات ریز بارون سیبیل و موهاش مثل پن
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دیدم. تا عاض رو دید، لبخندش رو روی موها و صورتش یم
 تر شد. پهن

 

ن داخل. به به آقا... خوش اوم-  دین. بفرمایی 

 

 با عاض دست داد و باالخره من رو دید. 

 

 سالم! -

 

م. مهمون جدید داریم آقا؟! سالم به روی م-  اهت دخیی

 

 مهمون جدید؟! 

 

مرد رو حاچی صدا کرد و من شک کشیدم. یه نفر از د ور پی 
رسید. در شد و به یه حوض یمحیاط از یه داالن بلند رد یم

اتاق سمت چپ نیمه باز بود و اون مرد جوون هم از 
 همونجا میومد. 
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 خ نجیب خییل خوش اومدین. صفا آوردین. سالم آقای شی-

 

ه بدم ک تونستم تشخیصاین مرد یکم لهجه داشت ویل نیم
 اهل کجا بود. 

 

 سالم جواد، ممنون! -

 

باالخره وارد شدیم و همونطور که کنار عاض گام 
 داشتم، گفتم: بریم

 

 میای؟!  مگه هرروز با یه مهمون جدید -

 

- ! ن  فقط کنارم باش الی 

 

ای گفتم و با عاض و اون دو مرد وارد حیاط شدیم. باشه
نیم هنوز زیر چیی عاض بودم و بوی سیگار عاض زیر بی
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پیچید. با رد شدن از کنار حوض، یه زن رو تو چهارچوب یم
کردم این زن یه در و باالی ده تا پله دیدم. اول خیال یم

 نسبت نزدیک با عاض داشت. خاله و زن دایی و... 

ویل خییل زودتر از حدتصورم متوجه شدم که اینجا فقط 
ی از خانوادهخونه ش ی اجدادی عاض بود و دیگه خیی
 د. نبو 

 

ه و چ- دم رسول با ون بیی ، سیی ن ا امتحان داشیی ندتا از دخیی
 بیاره... 

ن برای تولد گیسو یه کادو سمیه و آزاده و رزیتا هم یم خواسیی
بخرن. براشون آژانس گرفتم، خیالتون راحت باشه. پرسه 

 شناسه... 

 

ها باال رفتیم و اون زن گفت گ بودند؟! از پلهاینایی که یم
هار و پنج نفر تبدیل شدند و حاال از هر به دو و سه و چ

دیدم. واقعا ترسیدم چون ای دوتا چشم یمپنجره
دونستم کجا بودم. چیی عاض رو همون مرد جوون  نیم

 گرفت و تا کمر جلوش خم شد و عقب ایستاد. 
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ی نشد؟! دستت درد نکنه، از ساجدی خ-  یی

 

 نه آقا... -

ا... به نظرم  شنیدم قراره کسب و کار راه بندازین برای  دخیی
کار درست همینه که شگرم باشن. درس و تحصیل هم یه 

 حدی داره. باید منبع درآمد داشته باشن. 

 

 ناخواسته به کت عاض چنگ زدم و خییل آروم گفتم: 

 

ه عاض؟! -  اینجا چه خیی
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مرد دسبی به موهای نم دارش کشید و رو به من لبخند پی 
 زد. 

ی
 پررنیک

 

اومدی، آقای شیخ نجیب، خانوم رو  شما هم خوش-
معرقن نکردی. ما هم معرقن نشده موندیم، من مظفرم. 

ا بابا صدام یمهمه ن تو هم یمی دخیی و همون بابا توین منکین
 .  صدا کبن

 

 خوشبختم. -

 

ون اومد و رو به عاض ایستاد.  ا از درگاه بی   ییک از دخیی

 

 خییل خوش اومدی آقا.. -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 روز میاین. به دلم افتاده بود ام

 

خدای من اینجا چه خیی بود؟! جواد چیی رو به دیوار تکیه 
 داد و عاض سیگار رو زیر کفشش له کرد. 

 

؟! - ن  الی 

 

با دلهره نگاش کردم که پلک باز و بسته کرد و نفسش رو با 
ون داد. بخار غلیظ دهنش رو دیدم و باالخره  فشار بی 

 سکوتش رو شکست. 

 

 حاج مظفر؟! شمیم؟! -

... همرسم! اومدم   ن  که قبل از همه... به شما معرقن کنم. الی 

 

ن کشیده ا رو شنیدم. شوکه یک گام عقب رفتم و هی  ی دخیی
شمیم با لبخندی جلو اومد و هردو تا دستام رو گرفت و من 
مبهوت از این حرف عاض، فقط نگاش کردم. حاج مظفر 
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یک گفت و بقیه ون با سالم و صلوات تیی ا بی  ی دخیی
 اومدند. 

 

س... اون پرنسیس که تونست دل آقا و صاحب این خونه پ-
؟!   رو بلرزونه تویی

 

های درشت و پوست سفیدش گرفتم و نگاهم رو از چشم
رفت. به عاض نگاه کردم که داشت تو بغل حاج مظفر یم

مرد داشت شادی ش رو با در آغوش کشیدن دراصل پی 
و بسته هام باز اور لبداد. من هنوز نابعاض نشون یم

ی شد که شمیم محکم من رو تو آغوشش کشید و چهرهیم
 شاد بقیه رو دیدم. 

 

االن چی شد؟! مگه عاض قرار نبود این ازدواج رو علبن 
 نکنه پس... 

 اصال اینجا کجا بود؟! 
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ی آفتاب ه دیدمت. ماشاهلل مثل پنجهخوشحالم ک-
. یم  موین

 

 یک جوابشدم. ییک یداشتم از این حجم سواالت دیوونه یم
یکشون رو دادم ویل درجواب سالم و خوش آمد گویی و تیی

این سوال که گ جشن عرویس داشتیم، سکوت کردم و 
 عاض هم جوایی نداد. من و عاض... 

 

 آقا واقعا ازدواج کردین؟! -

 

 کجا پیدا کردین؟!   این خوشکل خانوم رو از -

 

 ماشاهلل چقدر به هم میاین. -

 

 ! ایشاهلل که خوشبخت بشید -
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ی یم ن گفت تا اینکه باالخره عاض خودش به هرکدوم یه چی 
 حرف اومد. 

 

، از همتون ممنونم. جواب سواالتون بمونه برای ممنون-
 بعد... 

، یعبن همرسم... با چشم باز انتخاب   ن اومدم اینجا تا الی 
 من

ی
، کنه. زندگ ن و ببینه... این همون زندگیه که من دارم الی 
 ! ن  خوب ببی 

 

جکاوی روی اون همه دخیی چرخید. خییل نگاهم با کن
 های عاض بودند یا... کردم همه زندار بود اگر فکر یمخنده

 شش رو جلو کشید و درست کنار گوشم پچ زد: 

 

دته بهجت بهت چی گفته؟! که هرشب با یه دخیی میام یا-
 خونه و... 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  ها خیی خوب یادم بود. بعدش از عاقبت اون دخیی
 شد. نیم

ها  و با ... این آخر وقاحت بود که عاض مناین دخیی
 رو کنه. ش روبههای یه شبهها و دوست دخیی سوگویل

 اخم کردم که شمیم گفت: 

 

ّیم ماست. بهمون جا و مکان میده و خرج تحصیل و آ-
َ
قا، ق

 کنه. ازدواجمون رو فراهم یم

 

انگار زیر پاهام خایل شد و حس مزخرقن تو وجودم پیچید. 
ّیم؟! 

َ
 ق
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 انگار یهو کل امواج منقن دنیا رو دریافت کردم. 

و آورده بود اینجا؟! که به من چی رو ثابت  عاض چرا من
 کنه؟! 

 

معوج گیج و وی    ج نگاهم رو روی تصاویر خندون و کج و 
ی ی اطرافیام چرخ دادم و صدای آدم فضایی شدهشده

ن لحظه حس یم مردی که تاهمی  ا و اون پی  کردم چقدر دخیی
 بون بود رو شنیدم. مهر 

 

خودم رو عقب کشیدم و لبخند از رو صورت شمیم پر  
 . رفت و حالم افتضاح بود کشید. شم گیج یم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

های پشت شم برخورد  ییک دو گام عقب رفتم و به نرده
کردم و انگار دیگه زیر سقف اون ایوون نبودم که قطرات 

 ریخت. ورتم یمها روی ش و صدرشت بارون از دیوارک

 

کرد ض سمتم اومد و من از تکون لبش فهمیدم صدام یمعا
پیچید که م به هم یمویل اونقدر حالم بد بود و دل و روده

 خواست یه لحظه هم بمونم. دلم نیم

 

ها رفتم و دیگه صیی نکردم. کل مسی  عقب عقب تا کنار پله
 اومده رو برگشتم و از کنار حوض گذشتم. 

خواستم صیی کنم. شنیدم ویل نیمصدای عاض رو یم
خودم رو تو کوچه پرت کردم و از سمت مخالف ماشینش 

 راهم رو گرفتم و رفتم. 

 

خواستم صداش رو خواستم دیگه عاض رو ببینم. نیمنیم
 بشنوم. 

آورد تا با دوست باخودش چی فکر کرده بود که من رو یم
های هرشبه رو بشم که حاال تحت نظارت اون ش روبهدخیی
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 یم
ی

ها ردند. مگه اهمیبی هم داشت که عاض با اونکزندگ
 رابطه داشت یا نه! 

 

بارون خیس خیسم کرده بود و تا خواستم از روی جوی آب 
م، دست عاض از پشت دور کمرم حلقه شد و کمرش رو  بیی

 به دیوار کوبید. 

انگار اونقدر ناگهاین بود که خودش هم دردش گرفت ویل 
ن دست دم و خییل راحت مهارم  هاش لرز کر هیجی نگفت. بی 

 کرد. 

من رو چرخ داد و درست رو به صورتم و با اون صورت 
 خیس و بارون خورده لب زد: 

 

؟! چی شد؟! - ن  الی 

 

ش کوبیدم و برام مهم نبود که این ساعت با مشت تو سینه
 از روز کیس تو کوچه و خیابون بود یا نه... 

ن  ض شنیدم و من و عاها رو یمصدای عبور و مرور ماشی 
پشت شمشادها و چسبیده به دیوار کوتاه یه خونه ایستاده 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه  بودیم. انگار سقف آسمون سوراخ شده بود و آب شر
 کرد. یم

 

 ولم کن عاض، ازت متنفرم. -

 

ون؟! -  چی شد؟! چرا یهو زدی بی 

 

 فهمید؟! دونست؟! واقعا نیمنیم

 

- ...  جالبه که نمیدوین

و بردی اونجا منخییل جالبه که برات مهم نیست. برای چی 
 چرا اومدی دنبالم؟!  و زنت معرقن کردی؟! و من

؟! منو چسبیدی و ولم نیمچرا من ن کبن و کشیدی بی 
هایی که معلوم نیست گ

ان و چجوری پاشون ان و چی دخیی
ین من زنتم؟!  ن  به زندگیت باز شده و جار می 

 

 بون چشماش شد. اخم کرد و ابروهاش سایه
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 النیم-
ی

... فهمم چی مییک ن  ی 

صیی کن من حرف بزنم بعدش هرچی دوست داری بگو... 
؟! من نیاوردمت که تو رو به عنوان سوگویل حرمرسام  ن الی 

؟! معرقن کنم. واقعا من  و اینجوری شناخبی

 

 ش کوبیدم. باز تو سینه

 

ا مگه چ- جوری فکر کنم؟! هان؟! چجوری؟! اون دخیی
ن که شب به شب میومدن خونه  ت؟! همونایی نیسیی

 

م آتیش روشن  دون مکث تاییدم کرد و انگار وسط معدهب
 کردند. 

 

ا آرزوی خوابیدن و - اقعا واست متاسفم. نصف اون دخیی
، باهات اومدن که بغل خوابت بشن.  ن تو بغل تو رو داشیی

ن تو...  ن باهات باشن... خواسیی  خواسیی
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دست رو لبم گذاشت و اجازه نداد ادامه بدم. دستاش 
د محکم و ا عاض منو با انزجار ش کج کردم امتر تنم رو فرسر

 محکم به خودش فشار داد و لبش رو به گوشم چسبوند. 

 

 اشتباه... -

 . ن  اشتباهه الی 

ا سودای کنار من  من نمیدونم چند نفر و چندتا از اون دخیی
ا برای رسیدن به  بودن رو دارن ویل هیچکدوم اون دخیی

 ی من. تختخواب و رابطه با من نیومدن تو خونه
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 فهمیدم. گفت؟! نیمفهمیدم چی یمنیم

دستش رو گاز گرفتم ویل فقط جای دستاش رو تغیی  داد و 
 دوباره دهنم رو بست. 

 

... فقط باید به ز - .. ببیبن  ور متوسل شد تا گوش کبن

دخیی مهلت بده من حرف بزنم. تو درست حدس زدی، 
 من... کارم قاچاقه. 

ن شغلم درمیاد.  زدماون دشمنایی که ازش حرف یم ، از همی 
ا رو جور یم کنه و وقبی تو با کیوان کیوان کسیه که این دخیی
 برگشبی انگار وسط جهنم سوختم. 

 

دادم. فقط دیگه قرار بود چی بشنوم؟! فقط یه احتمال یم
اف  یه احتمال و اونقدر از عاض ترسیده بودم و حاال که اعیی

ن پلکرد. چرا ولم نیمیم  یس تحویلش بدم؟! کرد تا به اولی 
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... حاال که دارم سیع ار خانوادهک- ن ی من... قاچاقه الی 
دونسبی ویل من یه کنم زندگیم رو کنار تو بسازم باید یمیم

. قاچاقجی نیستم اونجوری که تو فکر یم  کبن

 

 دستش رو پس زدم و با جیغ به حرف اومدم. 

 

؟! - . گه فرقی هم یممپس گ هسبی  کنه؟! ولم کن عوضن

 

یل ولم نکرد. با حرص و خشم نگاش کردم و با دوتا دستام و
ش کوبیدم تا شاید دست برداره اما محال به تخت سینه

کرد و تو پیاده رو و بود. از ش و روی جفتمون آب چکه یم
درست وسط خیابون جوری تو آغوشش حل شده بودم که 

 جدا شدین نبودم. 

 

... فرق یمفرق یم- ن مجبورم واسه به کنه وقبی من کنه الی 
 یی 

گناه، بیام وسط و از تمام لجن کشیده نشدن دوتا دخیی
م. انرژیم استفاده کنم تا حداقل جلوی این لجن زارو بگی 

م کاری رو یمدارم با خیانت به اسامه، جلوی این کثافت گی 
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. هربار جونم ن ی و کف دستم میذارم تا اجازه ندم آیندهالی 
 کیس خراب شه. 

ای کشورم رو فکر کردی من  خییل خوشحالم که زن و دخیی
 بفروشم؟! من اینم؟! 

 

 رحیم داد زدم: با یی 

 

 از این هم بدتر... -

 ام. مهمون بعدی... ی بعدیمنم احتماال گزینه

؟! تو قاچاق میکبن و وایسادی درجه بندی یم  کبن

 

 صدام گرفته بود و گلوم خش برداشته بود. 

 

ن خاکه و بزرگ  اون زین که با خون دل من- کرد، از دل همی 
. من اهل خیانت نیستم هرچند اون خاک، خاک ایران  ن الی 

 باشه! 
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و بوسیدی... با این س اسم این کارت چیه؟! تو... تو منپ-
دستا لمسم کردی. چطور تونسبی با این تن نجس و کثیفت 

؟!   به تصاحب من فکر کبن

 

م دستاش شل شد و من راه فرار پیدا کردم. یه گام عقب رفت
لرزید و و با نفرت نگاش کردم. کل وجودش خیس بود و یم

 دیگه اون صدای دورگه و خسته... 

اون بوی مست کننده، اون حال نگاهش برام مجذوب  
 کننده نبود. 

 کردم؟! باید به آغوش یه قاچاقجی دل خوش یم

 

 ازت متنفرم عاض... -

ر و بازی دادی. بیشیی از مهرداد خوردم کردی. فکتو... تو من
 این باالتر امکان نداره اما تو...  کردم دیگه از یم

 

؟! - ن  الی 
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اونقدر با درد اسمم رو صدا کرد که از خودم متنفر شدم. 
ن انداختم.   شم رو پایی 

 

. نرو... - ن  نرو الی 

 

با تاسف ش تکون دادم و عقب عقب ازش دور شدم. 
رمق نگام کرد و من حاج مظفر و جواد رو دیدم. شمیم و یی 

ا با چند میی فاصله ایستاده بودند و صدای  چندت ا از دخیی
ن رو شنیدم.   کشیده شدن الستیک یه ماشی 

 

خواستم برم، خواستم دیگه عاض رو نبینم ویل پاهام به 
ن چسبیده بود.   زمی 

های فرو افتاده نزدیکم شد و با دست به عاض با شونه
 خونه اشاره کرد. 

 

- ... ن  گوش کن الی 
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ایه که مادرم توش بزرگ شد... این خونه، همون خونه
 جاییه که من رو تو خودش راه نداد. 

... از این کشور لعنبی  رونده شدم از این خونه و شهر لعنبی
 چون... 

 

دم.   لبم رو به هم فرسر

رفتند. انگار خواستم بشنوم اما این پاهای لعنبی راه نیمنیم
 کرد. دستورشون از عقل نبود و دلم فرمانروایی یم

 

م که لیاقت کرد من یه حرومزادهدربزرگم فکر یمچون پ-
 کردن تو این خونه رو ندارم. من و مادرم رو طرد کرد. 

ی
زندگ

تهش مرد و این ملک پدری رو از کل اون خاندان کوفبی 
کردم حق منه، خریدم. با یه اسم فیک... چون حس یم

 سهم منه نه هیچکس دیگه! 

 

 د. م زد و شم رو باال آور دست زیر چونه
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، برام مقدسه... د نیمتو این خونه فسا- ن  کنم الی 

داد و گ از من شغلم اینه چون باید یه نفر این کارو انجام یم
...؟! من اونارو نجات دادم.  ن . الی  ن ا رو ببی 

؟! این دخیی بهیی
 آفرین خوب کاری کنیم

ی
 ردی... خوام بیک

 ... ن . من همینم الی   فقط خواستم با روی واقیع من آشنا یسر

 

 چرا من؟! -
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لبخند غمگیبن زد و دستش رو به دیوار تکیه داد. با چشم 
، سمتم  ن دنبالش کردم و بعد از چند گام بیهوده برداشیی

 چرخید. 

 

ن سوال ر - ن شدی هم من همی  وزی که تو ش راه زندگیم سیی
 رو از خودم پرسیدم، که چرا من؟! 

ن حیس که باعث شد با وجود  ... همی  ن  جوابش شد یه چی 
، بازم بگم من چه اینکه یم دونستم از من متنفر مییسر
 ام! جونوری

 

حرف اضافه و حس چند ثانیه نگام کرد و رفت. یی 
 ای... اضافه

از پیچ کوچه که گذشت و از مقابل دیدم دور شد، انگار روح 
دونستم چیکار کنم ویل کنار اومدن بااین از تنم رفت. نیم

گار قلبم کف آسفالت قضیه اصال راحت نبود. نبود و ان
 شد. افتاده بود و زیر الستیک ها له یم

 

؟! - ن  الی 
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صدای شمیم نگاهم رو از انتهای کوچه گرفت. بهش نگاه  
 کردم که با لبخند نیمه جوین گفت: 

 

 کبن درسته... هرچی فکر یم-

ا هم قرباین قاچاقن. کنه و همهآقا قاچاق یم ی اون دخیی
 تلف ویل... هرکدوم از یه شهر و یه کشور مخ

آقا مثل بقیه نیست. جلوش رو بگی  و بذار توضیح بده. 
 اینجوری زود قضاوتش نکن. 

 

کردم یا قطرات بارون بود. هرچی بود، دونستم گریه یمنیم
گذشت. انگار تو حلقم خاک پاشیده بودند و خییل تلخ یم

 تونستم بزاق دهنم رو فرو بدم. نیم

 

 باید -
ی

یکار کنم. نمیدونم چمن نمیدونم اینجای زندگ
 تصمیم درست چیه! 
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 دسبی به بازوم زد و با نگایه خاموش گفت: 

 

ن نمیدونم تو باید چیکار کبن اما اینو میدونم که اگه آقا م-
ا باید تو یه خونه و یه   عاض نبود، حاال هرکدوم از ما دخیی

ی یم  شدیم. کردیم و تحقی  یمکاباره دلیی

ه تا آدم بفروشه، فکر کن  کنبه این فکر نکن که قاچاق یم
که جون چندنفر رو نجات داده و االن چشم ما به دستای  

 کیه تا راه نجاتمون باشه. 

 که آقا داره، دنبال 
ی

نمیگم خوبه اما... وسط کثافت این زندگ
... یعبن فقط  راه بهشت نباش. وقبی تو رو آورده اینجا یعبن

قضاوتش   ت بدی. یه بار بدون اینکهتوین آقا رو نجاتو یم
، به ندای دلت گوش بده!   کبن

 

ا رایه شدند. حاج مظفر و جواد  رفت و پشت شش دخیی
 رفتند و من موندم و خیابون و بارون... 

دسبی به صورتم کشیدم و بارها حرفای شمیم تو شم تکرار 
 شد. 
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ن از ایراین  ها عاض هم مثل من طرد شده بود؟! برای همی 
 خواست؟! رو نیمبدش میومد؟! چون پدربزرگش اون 

من هم قضاوت شده بودم و هیچکس جز خود عاض، 
 باورم نکرده بود. هیچکس... 

 این چه حماقبی بود که من کردم؟! 

 

ایطم سخت بود، باور کردن یه آغویسر که بوی تلجن  شر
 داد. یم

اییط قرار نگرفته بودم. من تو کابوس ن شر  هام هم تو چنی 

کردم ویل یمنگاه ن رفتم و پشت شم رو همدراصل باید یم
یا به همون سمبی کشیده شدم که  ناخواسته مثل یه آهین
عاض رفت. کنار حاج مظفر و جواد ایستاده بود و شمیم 
ا رو به داخل خونه فرستاد و خودش  با دیدن من، دخیی

 واکنش رفت. یی 

 

ن  عاض به ماشینش تکیه داده بود و اورکتش رو تو ماشی 
شنیدم و عاض هنوز رو یم ی حاچی انداخت. صدای زمزمه
 متوجه من نشده بود. 
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بهش حق بده... معلوم بود وقبی بشنوه واکنشش  پرسم؟! -
 اینه! 

 

تا رسیدم، جواد متوجه شد و بازوی حاچی رو گرفت. با 
دیدن من نفیس گرفت و با تکون دست عاض دور شد. 
رنگ عاض شخ شخ شده بود. در اون خونه که بسته شد،  

 کوتاه گفت: 

 

ن یم-  تون! رسونمت خونهخیس شدی، بشی 

 

 نگاش کردم و درو باز  
ی

ن رو دور زد. با غمزدگ دور شد و ماشی 
کرد ویل سوار نشد. در رو به هم کوبید و عصبی مشتش رو 

ن نگه داشت.   روی سقف ماشی 

 

- ... ن  سوار شو الی 
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نم. شاغت نمیام. تو یم ن رسونمت و قید همه چی رو می 
توین طالق کویت و اونوقت یم  گردمبمون... من بریم

 ...  غیایی

 

عصباین بود و شاید از من هم ناامید شده بود اما داد و هوار 
 کرد. نیم

 

 حقیقت داره؟! -
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مسکوت نگام کرد. عصبی شدم. حداقل حاال نباید سکوت 
 کرد. نباید... یم

تا کنارش پیش رفتم و درست کنارش و وسط خیابون 
 ایستادم. 

 

 ه عاض... جواب بد-

 این جهنم واقعیه؟! 

 

ن دندون گرفت و به  لبش رو که هنوز شکاف داشت، بی 
ن نگه تایید ش تکون داد. دستم رو روی بدنه ی ماشی 

 داشتم. 

 

؟! -  چرا زودتر نگفبی

 

ی عوض میشد؟! - ن  چی 
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 شدم! آره عاض... عاشقت نیم-

 

ن شد و صدای پوزخندش تو  سیب گلوش باال و پایی 
ن الستیک  عبوری گم شد. دسبی به ته ریشش  های ماشی 

ن عصا قورت  کشید و گره کراواتش رو شل کرد. عی 
ن ژست آقامنشانهداده و ش منهای عهد قجر بود و همی 

 فریب داده بود. 

 

 ببخشید... -

ی تازه ست. دیر نیست، ویل مایه رو هروقت از آب بگی 
 دنده عقب بگی  و از همون رایه که اومدی برگرد. 

 

 د زدم. با بغض لبخن

 

؟- ن م و تموم؟! پس تکلیف دل من همی  ! دنده عقب بگی 

 چی میشه؟! 
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هارو از روش بنویسم. مون تکلیقن که قراره من شبه-
 هرشب هزارتا "او دیگر نیست."

 

؟!  ن راحبی  به همی 

 

؟! - ن  همی 

 

جلو اومد و دستاش با مکث و تردید و تاخی  باالخره باال 
ه به فرق شم اومد. تا کنار صورتم و موهای خییس ک

ی پالتوی چسبیده بود. دو دسبی شالم رو جلو کشید و یقه
 خیسم رو به هم رسوند. 

 

 یاد نگرفتم کیس رو با زور وادار  ح-
ی

یف شد، من از بچیک
 . و بخواد. یا خودت بمون یا.. کنم من

 

 عاض؟! حداقل دروغ بگو... -

، بگو شوچن بود،بگو تو قاچاق نیم  بگو...  کبن
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با سماجت موهای لعنتیم رو پشت گوشم  نچ نجی کرد و 
 انداخت. 

 

- . ن  من همینم الی 

با چشم باز ردم کبن بهیی از اینه که با چشم بسته قبولم  
 !  کبن

 

 مشت کرد.  م لرزید و عاض دستاش رو چونه

 

 مون! و برسون خونهمن-

 

ن اشاره کرد.   شی تکون داد و به ماشی 

 

ن قبل از اینکه شما بخوری! -  بشی 
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ن نشستم. خیس بودم اطاعت ک ردم و روی صندیل ماشی 
 ویل اهمیبی نداشت. شد شد بودم ویل مهم نبود. 

لرزیدم ویل باز هم بهش بها ندادم. تو داشتم مثل بید یم
ن رو به حرکت انداخت.   سکوت استارت زد و ماشی 

 نمیدونم چرا ویل یط یه تصمیم ناگهاین گفتم: 

 

  عمارت! و بیی ی ما... منمون یعبن خونهخونه-

 

؟! و ویل... -  چی

 

دونستم ویل به خودم اشاره کردم و  بهانه و خودم خوب یم
 گفتم: 

 

ن موش آب کشیده نیما- تونم برگردم خونه، ینجوری عی 
 و بیی عمارت عاض! تونم برم. منبعدا هم یم
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شک نداشتم که نفسش خندید. به سمتش چرخیدم ویل 
 زد: خودش رو جمع و جور کرد و خییل جدی پچ 

 

 هرچی تو بخوای! -

 

 

****************** 

 

 

 

 

 "عاض"
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ون زل زدم. کل  پک عمیقی به سیگارم زدم و از پنجره به بی 
نم ی مقابلم از سیالب پر شده بود و هنوز بارون نممحوطه

 بارید. یم

م از هجوم دود به سوزش افتاد و شفه کردم و همون سینه
 لحظه صدای کیوان رو شنیدم. 

 

ی از رضا گرفتم! ب-  االخره یه خیی

 

ی کفش خیال نشون دادم ویل برخورد پاشنهخودم رو یی 
ش تا پشت شم ادامه پیدا کرد. تصویر محوی از مردونه
ی مقابلم دیدم و آتیش سیگارم دقیقا ش رو تو شیشهقیافه

 سوخت. روی گردنش یم

 

ه بگم داشته قاچاقی رد گلب مرز  - رفتنش، دراصل بهیی
 که گی  مامورای مرزی افتاده...   شدهیم

 

ن آوردم.   سیگار رو با دو انگشت گرفتم و پایی 
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 االن کجاست؟! -

 

 شدخونه... -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ش آستینش رو باز کرد و تا سمتش چرخیدم که دکمه
ن نشست و یه پاشزد. لبه  رو باال گرفت.  ی می 
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 گوش نکرده...   بهش فرمان ایست دادن ویل-

 و با دو تا گلوله کشته شده! بهش شلیک کردن 

 

نزدیکش شدم و سیگارم رو در جاسیگاری کنار پاش خاموش  
 کردم و فاصله گرفتم. 

 

 اسامه میدونه؟! -

 

 ر درجه یک رو از خودت بشنوه... اجازه دادم اخبا-

 

 پوزخند زدم. 

 

؟! -  از زهره چه خیی

 

هاش رو صدا زد. من ی کوتایه کرد و ییک از نوچهخنده
ش دستور داد تا شاتش جواب بودم که به نوچههنوز منتظر 

 رو از اون مایع کوفبی پر کنه. 
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ن نشست و بسته ون کشید پشت می  ی کوچییک از جیبش بی 
و پودر سفید رنگ رو روی یک خط صاف درآورد. یه 

ن رو چاقوی ضامن دار از جیبش درآورد و کیم از اون کوکائی 
ن لوله ن گرد سفید رو ی او ی بینیش، همهبرداشت. با گرفیی

 د. ش رو مرخص کر استنشاق کرد و با بازدم عمیقی نوچه

 

کیوان تنها کیس بود که تو دم و دستگاه اسامه مواد مرصف 
کرد و مرصف الکلش به شدت باال بود. اصال صفر رو یم
آورد. مثل روابطش تو شناخت و تا ته همه چی رو دریمنیم

 تخت... 

 

 گقت. شات رو باال گرفت و به سالمبی  

 

ون زنیکه رو ولش کن، انگار شوچن شت نمیشه. فقط یه ا-
 شوچن بود عاض! 

 

 جا میشه؟! محموله گ جابه-
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ن تا آخرین دخیی رو ی- یک دوروز دیگه... نگران نباش اولی 
. مثل همیشه! خودت چک یم  کبن

 

. باید به خونه بریم ن گشتم. ش تکون دادم و سمت کیفم رفیی
ن  بودم و آرامش نداشتم. اگر تو نبود نگران حال و روز الی 
؟! من خونه رو ترک یم  کرد چی

 

بخشیدم که اونجوری دلش رو شکسته بودم. خودم رو نیم
دادم که من رو نخواد ویل... حق داشت. واقعا بهش حق یم

 فهمید! دلم که نیم

 

 اونور خاطرخواه زیاد داری... -

، عادل ا رو تموم کنم که برگردیخواد زودتر کار اسامه یم
نه و ریز و بم کار رو یم ن پرسه. تو و اون داداشت مدام زنگ می 

و درآوردین ویل خب... کار کردن با تو رو بیشیی از پدر من
 پسندم. عادل یم
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کیفم رو دست به دست کردم و جوابش رو ندادم. تا کنار 
 در رفتم ویل با شنیدن حرفش مکث کردم. 

 

د. نمیدونم کجا و با گ ین بو اینبار که عادل زنگ زد، عصبا-
و گرفت، گفتم شت با یه مست کرده بود ویل شاغت

 جوجه ایراین گرمه! 

 

حس کرد ویل یه رگ پشت گردنم تی  کشید و دستم رو یی 
اجازه ندادم مکثم زیاد طوالین بشه. من همه جوره داشتم 

دم. یی  ن  گدار به آب می 

ی خیی نداشت.  ن  از کیوان توقیع نداشتم وقبی از چی 

 

زنک- ن این پی  های صدسال پیش اش همون اندازه که عی 
، یم  نقص انجام بدی! و یی تونسبی کارتبلدی غیبت کبن

 

بلند خندید. انگار تازه اون افیون داشت رو بدنش تاثی  
 ذاشت. یم
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ن گذاشت و از جا بلند  سمتش چرخیدم که شات رو روی می 
ن انداخت و درحایل که پوست گر  دنش شد. چاقو رو روی می 

 شخ شده بود، بهم نزدیک شد. 

 

 خوای بدوین عادل در جواب حرفم چی گفت؟! نیم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خییل کنجکاو بودم... خییل... ویل هیچ واکنیسر نشون 
 ندادم که خودش شخوش خندید. 
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ن من خوشحال شد. -  عی 

چندتا فحش آبدار هم به من داد که تو کارت دخالت نکنم.  
 و ن باهات تو رابطه باشن های دنیا مشتاقگفت کل زن
 ایرادش چیه! 

 

 ابرو در هم کشیدم و مشکوک نگاش کردم. 

 منظورش از این بحث چی بود؟! 

 

 و ایرادش چیه کیوان؟! -

 

تا کنارم پیش اومد و با انگشت الی دندوناش رو پاک کرد و 
 انگشتش رو لیسید. 

 

 ایرادی که نداره فقط... -

ه خدمتکار عادل که نمیدونه عاض شیخ نجیب عاشق ی
ن منم منرصف شد.   شده و به خاطرش حبی از کشیی
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خونم به جوش اومد ویل قصد داشتم دربرابرش واکنیسر 
نداشته باشم تا حساسیتش رو کم کنم ویل با حرف بعدیش 

 عنان از کف دادم. 

 

ی ناپذیر شناسم با اون روحیهگرنه عادیل که من یمو - ی سی 
ن کردن زنو سلیقه داره... احتماال میومد ها ای که تو گلچی 

 تا برای تصاحب اون دخیی باهات رقابت کنه. مگه نه؟! 

 

مشت راستم رو جوری تو فکش کوبیدم که گیج شد و عقب 
ن افتاد و لپ تاپ و چراغ مطالعه ن عقب روی می  ش روی زمی 

هاش رو به داخل کشید که افتاد. آخ بلندش دوتا از نگهبان
 داد زدم: 

 

ون. -  گم شید بی 
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ون رفتند و هیچک س جرات حرف زدن پیدا نکرد. هردو بی 
ن دندونمن تا کنار جنازه های  ی متعفنش پیش رفتم و از بی 
 کلید شده گفتم: 

 

ین آخرین باریه که بهت هشدار میدم دست کثیفت، ا-
چشم کثیف و اون ذهن لجنت رو از من و زندگیم بکش  

 کنار... 

 

ن فاصله گرفت.   خندید و از روی می 

 

 . لعنبی دستت خییل سنگینه! هوففف.. -

 

هاش بلند و بلندتر شد و من انگشت تهدیدم رو باال  خنده
 گرفتم. 

 

ی بعد شت ین بار آخریه که هشدار دادم کیوان... دفعها-
ه. ی من قرار یمهدف گلوله  گی 
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 ...  لعنبی

ون زدم. همون  اینبار ترس رو تو نگاهش دیدم و از اتاقش بی 
 رستادم. لحظه برای امی  پیامک ف

 

ی حواست رو بده به کیوان، باید مثل همیشه عمل  "همه
. نیم  خوام مشکیل پیش بیاد"کبن

 

ون ارسال کردم و شماره کت که بی  ی عادل رو گرفتم. از شر
 زدم و شم داغ داغ بود. زدم، نفس نفس یم

عادل با تاخی  حواب داد و تا صداش رو شنیدم، کیفم رو 
 روی صندیل جلو پرت کردم. 

 

 یه عاض؟! -

 

 هام یخ بست. دیم از هوای آزاد و خنک گرفتم و تا ریه

 شد. آسمون کبود بود و داشت رفته رفته تاریک یم
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؟! -  عادل؟! کجایی

 

هویم گفت و انگار که خمار بود، صداش گرفته و بم به  
 گوشم رسید. نمیدونم شاید خواب بود یا شاید... 

 د. هواش بهم ثابت کرد که مست بو ی یی خنده

 

- ...  خونه نیسبی

؟!   کجایی

 

؟! آره... شیخ نجیب دوست نداره تو چ-
ی

ون مستم مییک
و تو ش الکل مرصف بشه و اگر بفهمه مستم حبی منخونه

 خونه راه نمیده! 

 

د.  ن  خود اسامه هم لب به الکل نمی 

 دونستند! این رو همه یم
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؟! -  پرسیدم کجایی

 

 .! ت و الکیل جا بدن، هتل.. یه جا که به مِن مس-

 

ی اتاق کارم دوختم و کیوان رو دیدم. داشت نگایه به پنجره
کشید. هیچ واکنیسر نداشت. خورد و سیگار یمالکل یم

 پشت فرمون نشستم و هندزفری رو به گوشم زدم. 

 

، چی یممدر به در دنبال دنبال -  خوای؟! بن
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خندید و با بلند و کوتاه شدن صداش متوجه شدم که 
لیبی انجام یم داد و برخورد پاهاش به پارکت، داشت یه فعا

 رفت. نشون داد که راه یم

 

؟! نگرانت بودم، گ خیی -   داد؟! کیوان یا دکیی

 

س.  مگه مهمه؟! اگه سوایل-  داری از خودم بیی

 

 جواب میدی؟! -

 

ریخت ویل این معمایی حرف زدنش اعصابم رو به هم یم
ن از زیر نگاه  مشت مالییم به فرمون کوبیدم و برای دور شد

ون زدم. کیوان اصال  کت بی  کنجکاو جاسوس اسامه از شر
 قابل اعتماد نبود. 
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 میگم... -

س!   هر سوایل داری بیی

 

 آهاین گفت و طلبکار به حرف اومد. 

 

ن رو پیش خودت نگه چرا نگف- ... الی 
بی که اون دخیی

؟!   داشبی

 

؟! تا کجا  ایی
ن شوکه دهنم باز موند. خیی داشت؟! از چه چی 

.. خیی    داشت؟! لعنبی

 

 ا کردم... مگه نگفبی پیداش کنم؟! پید-

مگه نگفبی باید بفهمم کیه، سیع دارم بفهمم. تو که یه بازی 
 فهیم دردت چیه! راه انداخبی و خودتم نیم

 

 هه بلندی گفت و عصبی غرید: 
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ردم؟! بازی؟! من بازی درنیاوردم عاض، اوین که سیع د-
! داره من  و دور بزنه، تویی

ه به خاطر من پیداش کردی و االن پیشته، چرا به من اگ
؟!  م و... چرا نگفبی بیام ایران و خودم گردنش نگفبی  و بگی 

 

لرزش وحشتناک تارهای صوتیش رو حس کردم و قلبم به 
ن  درد اومد. اونقدر تحت فشار بود که به سخبی و از بی 

 د: های به هم چفت شده ادامه دادندون

 

... وقبی ک-  جون بشه ول نکنم؟! ها؟! ه یی تا وقبی

 

صدای خورد شدن جام یا بطری دستش رو شنیدم و نگران 
 صداش کردم. 

 

 ش... چندتا نفس عمیق بکش. عادل؟! عادل؟! آروم با-
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کت دور شده بودم، دلییل وجود حاال که از محوطه ی شر
 کنم. 

ی
 نداشت تا رانندگ

ن رو گوشه راه ک کردم و پیاده شدم تا ی خیابون پار ماشی 
 نفسم باز بشه. 

 

- ...  بیخود نگران مبن

ن رو برام بیاری، گفبی پیداش یم کنم من ازت خواستم الی 
... عاض من بهت اعتماد کردم.  . لعنبی  ویل بهم دروغ گفبی

 

هنم رو از گردنم فاصیقه  له دادم. ی پی 

 

اشه عادل... باشه، کیس پیشت هست؟! کیس هست ب-
 و بده؟! بتونه بهت داروهات

 

کردم زد و صداش تو سکوت اطرافش پیچید. حس یم داد 
 لرزید. مثل همیشه صورتش کبود شده بود و دستاش یم
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ن رو یممن به قرص نیازی ندار -  خوام. م، الی 

 

؟! - ن میدوین  چی از الی 

 

ا... - ن  خییل چی 

. تو حقی  ه، تو نیسبی ویل اوین که باید ازش حساب پس بگی 
فکر پوسیده بخوای نداری که کنارت نگهش داری و با یه 

ی. اصال به تو چه... و اونجوری بچانتقامت  گانه بگی 

ها؟! مگه تو ککت گزید؟! به تو چه که بخوای جای من 
ی؟!   حساب پس بگی 

 

ریخت. کرد. داشت اعصابم رو به هم یمداشت گیجم یم
 ...  لعنت به عادل و این جریان مجهول کوفبی

 

 تو برادریم! -

 

لش یم  کرد؟! گ تو نبود من کنیی
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چرا کنارش نبودم؟! انگار خشم تونست آرومش کنه؟! گ یم
 ترسیدم بالیی شش بیاد. عادل، گردنم رو گرفته بود و من یم

 

 چرند نگو... -

ن لیاقتش خدمتکار  تو پرس مهربانویی من پرس حنیسه، الی 
 و برام بیار... شدن و زیرخواب شدن تو نیست. اون

 

ن زنم بود؟!  دونست و نیم  چی یمپس خیی نداشت الی 
....؟!  گفت؟!   چی

تونست از ش عشق باشه. با خودم فکر کردم این کینه نیم
ن رو با کیس اشتباه گرفته بود ویل عادل از هیچ  شاید الی 

 و مو طالیی خوشش نمیومد. 
ن  دخیی چشم سیی

 

ه و چشمکل زن ههای اطرافش موهای تی  تر داشتند های تی 
ن و عمل جراچ  ... حبی با زور لین

 ره و یه دوست دخیی قدییم باشه! تونست یه خاطپس نیم
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ن رو یم-  شنایس؟! از کجا الی 

 

ی  خنده ن ی عصبیش رو به رخم کشید و مشبی که به چی 
 کوبید شنیدم. 

 

 ! میاریش کویت یا من بیام ایران؟-

 

- ....
ی

 تا نیک

 

 صداش دونستم. نیممن حاالتش رو یم
ی

دیدمش اما گرفتیک
ی لباسش رو محکم گرفته بود ن یا یقهداد که گردنشون یم

 شد. داد زد: و داشت خفه یم
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ن تکلیف نکن-  معلم ادبیات.  واسه من تعیی 

واسه من بکن نکن راه ننداز عاض. من آب از شم گذشته! 
ن رو برام بیار... هرچی بخوای میگم.   الی 

 

 لبم رو با زبون تر کردم و باز اون شکاف لعنبی رو حس کردم. 

 یع داشتم به حرف زدن وادارش کنم. س

 

 بهت جواب رد داده؟! -

 

ن کر یمف- کبن من انقدر احمقم که به خاطر جواب رد گرفیی
ی هست که به من جواب  یاغن بشم؟! اصال زن و دخیی

 منقن بده؟! 
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 پس دردت چیه عادل؟! -

 

 ین مدت... ها خندید. بلند و طوالمثل مجنون

و باالخره بعد از یس ثانیه صیی کردم تا دست از خنده برداره 
 قهقهه زدن صدای غرشش رو به گوشم رسوند. 

 

ن نبود، از شدت بغض  دیگه این صدا فقط خشمگی 
ن نفس ش لرزید و شکسیی   سد غرورش رو حس کردم. گی 

ن گریه به حرف اومد:   بی 

 

ن و یمو درد منت- دوین عاض، ولم کردی. روز و شب عی 
نت بهت... من به لعهاشدم، نمیدونم چیکار کنم. دیوونه

 .  بودنت احتیاج دارم. االن باید اینجا بایسر

 

ن خم  گردنم رو گرفتم و درمونده روی صندوق عقب ماشی 
 شدم و مشتم به لرزه افتاد. 
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... و نابود یمعادل؟! داری خودت-  کبن

کارام گی  کرده وگرنه االن پیشت بودم، من گ ولت کردم؟! 
ن و دی گه اون زهرماری رو آروم باش و نفس بکش... بشی 

 نخور... میام عادل. 

 

 وشم... ش یه بار بود روی دصدای هق هق مردونه

یی که قسم خورده بودم از عادل دست  رو وجودم و غی 
 نکشم. من چه برادری بودم؟! 

 

 تونم بو بکشم عاض... ویل من یم-

 ازش خوشت اومده، بهت حق میدم. خییل خوشکله... 

س عکس از یه دخیی رو  نقصه و مثل یه قابخییل یی 
ن رو برام بیاری، یم توین هرچقدر زیباست. پس تا وقبی الی 

ی.   دوست داری ازش لذت بیی
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تم ورم کرد و برای یه لحظه فراموشم شد که این  رگ غی 
ن یم گفت، برادرم مردی که پشت تلفن از زیبایی تن و بدن الی 

 اد زدم: داراده صدام باال رفت و بود. یی 

 

و فایی که از دهنت درمیاد باش عادل، منمراقب مزخر -
ی خوب نشناخبی و نمیدوین من آدیم نیستم که بنده

 شهوتم باشم. 
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ن مهمون تختت بود؟! د- رسته، واسه همینم اون شب الی 
خجالت نداره، عاض شیخ نجیب باالخره برای یه نفر وا 
... تو که عاشق اون دخیی نشدی مگه  داده... اتفاقا بهیی

 نه؟! من و تو نداریم. 

 کاری که قرار بود من انجام بدم، تو انجام میدی! 

 

دم و شم رو به سمت آسمون گرفتم. اون  لبم رو به هم فرسر
کرد. من چرا سوز و دردی که تو صداش بود عصبیم یم

 تونستم بفهمم؟؟! نیم

 

ی احتماالت رو برریس کرده بودم. عادل با هیچکدوم همه
ن ارتبایط نداشت. با هیچکدوم... های اطراف از آدم  الی 

 نه پدرش، نه مادرش، نه دایی و خاله و عمو و عمه... 

ستوین تو دل عادل ریشه کرده بود؟!   این کینه از کدوم قیی

ن اتفاقی نبود. حبی داشتم به این فکر یم کردم که هیچ چی 
 حضور عادل تو اون شب باروین که... 

 خواستم باور کنم ویل پچ زدم: نیم
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ن ظاهر شدی؟! اتفاقی - اون شب تو چه جوری ش راه الی 
 نبود مگه نه؟! 

 

 نه عاض... نه! -

 منم مثل تو سوپرایز شدم، باور کن. 

ن روبهحبی فکرشم نیم کردم رو شم. فکر نیمکردم با الی 
ی   ن ببینمش. منم از دیدنش شوکه شدم. عاض؟! االن چی 

 که اهمیت داره اینه که... 

 

 د ادامه داد: مکث کرد و با پوزخن

 

ش بندازی. مطمئنم تو عاشق خ- وشم اومد که تونسبی گی 
اون دخیی نشدی، مطمئنم پای عاض واسه اون عوضن 

! نیم  لرزه. پس کاری که الزمه انجام بده، ثابت کن برادر مبن
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زد، عمیق و عاشق شده بودم و حاال این زخیم که عادل یم
 برنده بود. 

 

؟! و دیوونه نکن، دردعادل من-  ت چیه لعنبی

 

حاالت عصبیش رو حبی از دور و از پشت تلفن تشخیص 
 دادم. آروم و قرار نداشت. یم

مشتم رو جلوی دهنم نگه داشتم و به انتهای خیابون زل 
 زدم. 

ش تو گویسر پخش شد و من مشتم رو گاز  باز صدای گریه
 گرفتم. 

 

 سوزم عاض، سوختم... دارم یم-

ن یه بیماری مرسی از همه د ور افتادم. عاض بهت عی 
 ! م.... بریدم عاضاحتیاج دارم. تنهام... خسته
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؟! آفرین تو بردی، مثل من و تنها فرستادی که چیکار کبن
شدم ویل همیشه تو بردی و من باختم... داشتم ناامید یم

ن پیش توئه، خوشحال شدم.   وقبی شنیدم الی 

 میدونم تو اون کاری که الزمه انجام میدی یا... 

 هم انجام دادی، آره؟!  شاید 

 

امیدی که تو لحنش حس کردم، پلکم روی هم انداخت. 
 خواست ویل علتش چی بود؟! دونستم از من چی یمیم
ن تجاوز کنم؟! یم  خواست من به الی 

 

ه بودن تو محتاجم عادل، ویل فقط یه دلیل برام بمنم -
 بیار... 

 یه حرف بزن که من بدونم چرا... 

 

ن  ن  های متو نه نه گفیی الیش رو شنیدم و مشتم رو به ماشی 
ن و زمان کنده شده بودم و فقط به صدای  کوبیدم. از زمی 

 عادل گوش یم دادم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن شد.   بیبن باال کشید و متوجه شدم که پخش زمی 

ن تکیه  همراه با عادل زانوهام لرزید و برای نیفتادن به ماشی 
 دادم. 

 

 کردی، باهاش بخواب. و باید پیدا یماون دلیل رو ت-
... اگه یه ذره هم به من اعتماد داری،  عاض؟! اگه برادر مبن
اینکارو بکن. بعدش دیگه برام مهم نیست چی به شش 

 زنیم. خییل زیاد! و تو باهم حرف یممیاد، اونوقت من

 

زنیم. کدوم هتیل؟! بگو به ییل خب، آروم باش حرف یمخ-
نم خودش ن  رسونه. تو خوب نیسبی و بهت یمدانیال زنگ می 

 عادل. 

 

 دم عمیقی گرفت و با درد خندید. 

 

ن دست توئه، یمنه... من خوبم! وقبی یم- بینم قراره بینم الی 
ی، خوب میشم. عاض قول میدم قرص  ازش انتقام بگی 
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ی میشم، هرکاری که آرومت یمیم م بسیی کنه، خورم، می 
 انجام میدم. فقط... 

 

 باشه عادل... -

؟!   فقط بگو کجایی

 

ن رفتم و برای اسم هتل رو   گفت و من با التهاب سمت ماشی 
 دانیال پیام فرستادم تا به عادل برسه. 

 

 بیا عاض، بیا... -
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خداحافیطن قطع کرد و من پوف کشیدم. داشتم تماس رو یی 
 شدم! لعنت بهت عادل... یمدیوونه

 لعنت به من! 

 

ن زن من بود و حاال درد این پرس چی بود؟! نیم دونست الی 
کرد من قصد تموم کردن کار وشحال بود چون فکر یمخ

نیمه تمومش رو داشتم! تجاوز؟! نه... کار من نبود، نه وقبی 
ن هرکاری هم که کرده  خودم از هر متجاوزی متنفر بودم. الی 

 کردم. بود، باز هم من این کار رو نیم

 

 امید... 

 داییش... 

 پدر و مادرش... 
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ن دور از حاشیه و دو   الی 
ی

 من بود، کل زندگ
ی

ر از عادل و زندگ
تونست هیچ ارتبایط با عادل داشته باشه و اینکه به نیم

ی این بود که بهش داد، نشون دهندهمن دستور تجاوز یم
 تعلق خاطری نداشت. 

 

 عادل.... لعنت بهت! -

 

 پشت فرمون نشستم و به سمت عمارت روندم. 

  خسته و کالفه وارد ساختمون شدم و در جواب محبوبه که
 گفته بود" شام هنوز حاضن نیست" سکوت کردم. 

 

ن روبهپله جون رو شدم. تو نور کمها رو که تموم کردم با الی 
ش رو تشخیص دادم. ها صورت رنگ و رو رفتهدیوارکوب

های عادل مثل یه نوار صویی سالم کوتایه گفت و حرف
 دردآور تو گوشم تکرار شد. 

 

 سالم! -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ن کشیده یم  . شد پاهام رو زمی 

از کنارش رد شدم ویل صدام کرد و ایستادم. دست مشت 
 لوارم فرو بردم. شم رو به سخبی تو جیب شده

 

 عاض؟! -

 

ن تالیسر برای دیدنم کرد. از همون جا نه من برگشتم و نه الی 
 لب زد: 

 

 بری پیش مامانم؟! و یمفردا من-

 

دم و پلک باز و بسته کردم.   فکم رو به هم فرسر

 

 باشه! -
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 ممنون. -

 

 قصد نداشت امشب رو با من و تو یه تخت بگذرونه؟! 

 

خورم فقط یه جام اری نکردم، به بهجت بگو شام نیمک-
اب برام بیار!   شر

 

 من بیارم؟! -

 

ن انداخت و با انگشتاش  سمتش گردن کشیدم که ش پایی 
 بازی کرد. 

 

 تو بیار! -

 

 وارد اتاق کارم شدم و پیامک امی  رو باز کردم. 

 من مراقبم" "سالم آقا چشم،
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ن  کت و کیفم رو روی مبل پرت کردم و خودم پشت می 
ن  نشستم. شم رو با دست گرفتم و طویل نکشید که الی 

 ن در رو نبسته بودم. صدا وارد اتاق شد چو یی 

 

- . ی که خواسبی ن  اینم اون چی 

 

ن حس کردم و شم رو باال  برخورد سیبن دستش رو به می 
د ویل نفرت... آوردم. تو نگاهش ناامیدی و غم مو  ن  ج می 

کردم. حرفای عادل حداقل من کامال خوشبینانه حسش نیم
 خوره بود، خوره... 

 خورد! داشت روح و جسمم رو یم

 

! دا خانوادهشاید تونسبی فر -  ت رو مجاب کبن بموین

 

 جام رو برداشتم که ش تکون داد. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

کر کنم شزنش شنیدن و کتک خوردن و تا همیشه به یه ف-
 کردن کنار کسیه که  چشم دیگه د

ی
یده شدن، بهیی از زندگ

ه!   کارش قاچاق دخیی

 

 تلجن اون زهرماری رو بلعیدم و پلک بستم. 

 

 قبل از دوازده شب تو تختم باش! -

 

 شوکه و با دهن باز نگام کرد. 

 

؟! -  چی

 

حرفم رو تکرار نکردم، مکثم که طوالین شد با اخم و ترسر 
 به حرف اومد. 

 

 ه؟! نو جدی نگفبی مگه این-
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 یی 
ن حالتیم عصبیش  باز هم واکنیسر نشون ندادم و همی 

ن گذاشت و سمتم خم  کرد. کف هر دو دستش رو روی می 
 شد. 

 

نظی  بود. باز هم عصبی بود دیدن چشماش از این زاویه یی 
ن باعث شده بود اون و ترسیده و شاید هیجان زده و همی 

 هاش بیداد کنند. های شخ چشمرگه

 

یگه کنار تو داینکارو بکنم، محاله یه بار  میدوین من محاله-
. نفس بکشم، محاله بذارم هرکاری دلت یم  خواد بکبن

 

 بیا امتحان کنیم! -

 

 و؟! چی -

 

 لبم رو کش آوردم. 
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ی راست لبم به باال کشیده شد و چشای  به زحمت گوشه
ن آورد. ش رو تا طرح لبخندم پایگرد شده  ی 

 

 اینکه گ قدرت مطلقه! -

 

 نازی؟! به عضالتت و زورگو بودنت؟! ه زور بازوت یمب-
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ن رو دور  ن با جسارت تکون نخورد. می  از جا بلند شدم و الی 
زدم و از کنار مبل رد شدم. درست کنارش ایستادم و فقط 

ن برداشت.   دستاش رو از روی می 

صاف ایستاد و من به نیم رخش زل زدم. به بیبن خوش فرم 
 ی بوسیدن بود. هایی که انگار مهیاو لب

 

اقعا الزمه واسه چهارتا پاره استخون از زور بازو مایه و -
 رقیص! بذارم؟! تو، توی بغل من نزده یم

 

ن لحظه رمان رو شکافت  نفسش به شماره افتاد و انگار همی 
و از یه دوی ماراتن ایستاد و تو چشام زل زد. اینبار با 

 شهامت و جسارت و یکم حماقت... 

 

ر باال داد و چشاش رو باریک کرد. لعنبی هی لبش رو گوشه
دادم که من هم کرد و نباید گاف یمحرکتش مجذوبم یم

ن یم  رقصیدم. داشتم به ساز ناکوک الی 
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ت متحان کن، یه بار دیگه دستت به من بخوره؛ بیچارها-
! یم  کنم عاض. چه برسه به خوابیدن دوباره با من فکر کبن

 

ری خوندن یه جوجه در براب
ُ
 ر فیل... ک

ش کشیدم که ش کج کرد و من از انگشتام رو روی گونه
 فرصت استفاده کردم. 

گردنش رو گرفتم و جلو کشیدم. آچن گفت و با هر دو 
م رو به عقب هل داد تا بهش برخورد نداشته دستش سینه

 باشم. 

 

 قبل از دوازده تو تخت من باش! -

 

- !  مگه تو خواب ببیبن

 

؟- ارم دراز کشیدی ! اگه مشتاق کناگه تو بیداری دیدم چی
؟!   و التماس کردی بهت دست بزنم و ببوسمت چی
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ی تو چشماش بود که انگار یم ن گفت "کور خوندی یه چی 
ن حس نگاهش حریصم کرد.   عاض شیخ نجیب" و همی 

 

 بهم زور بگو... -
ی

 داری مییک

 خودت دوست داری محبورت کنم! 

 

نخوری به  اری، بااین رشد قدی،چقدر اعتماد به سقف د-
 طاق... 

نم و با پا پیش یم ن کشم؟! با فکر کردی دارم با دست پس می 
ی من خودت فکر کردی هیچکس دست رد به سینه

نه؟!  ن  نمی 

 

نه؟! - ن  می 

 

 آره... من! -
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آورد؟! نکنه هنوز هم فکر این همه شهامت رو از کجا یم
 گرا بودم و توان نداشتم؟! کرد من یه همجنسیم

 

 و بکش! ... دستتبه من نزدیک نشو -

 

بیشیی به خودم نزدیکش کردم ویل از بوی الکل دهنم چهره 
 در هم کشید. 

 

 م به هم خورد. برو عقب از بوی الکل حال-

 

؟! - ن  الی 

 

با ساعدش پسم زد اما دست دور کمرش حلقه کردم و شم 
تر از همیشه، رو تو گودی گردنش فرو بردم. حریص

 تر پچ زدم: تر و مبهوتعصبی 

 

 نیای...  اگه-
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میام، عاض؟! هرکاری دوست داری بکن ویل من تو بغل  ن-
 خوابم! کنه، نیمکیس که دخیی قاچاق یم

 

 درمونده دستم مشت شد. 

 

ای نداشتم، گفتم فتم مجبورم، گفتم چارهگبهت  -
 تونستم... نیم

 

یام. عاض بتونم باهاش کنار تونم تحمل کنم. نیمنم نیمم-
 ولم کن! 

 

ن دستام رو گرفت تا مانعم   دو طرف شش رو  گرفتم و الی 
 بشه. 

ن لباش به جلو کشیده شد و من یم خواستم ثابت کنم که الی 
 دنم رو نداشت. خواست هم توان پس ز حبی اگر یم
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شد که حرفاش باد هوا بود بوسیدمش، بهم ثابت یماگه یم
 ویل چشاش رو بست و دست به التماس برداشت. 

 

 ز شم بردار عاض! ت او نبوس... دسنکن، من-

 و بازی بدی. تو حق نداری اینجوری من

و رام حق نداری با اون مهارت کوفبی دستات هربار من
. من  و به خودت وابسته نکن. خودت کبن

 خوامت... من نیم

 

 خوای! و یمبذار ببوسمت تا بفهیم من-

 

 فشار دستاش رو روی مچ دستم بیشیی کرد. 

 

 شدن هورمونایی  باال پ عقل و منطق رو قبول داری یا -
ن ایی 

؟! ی بوسه هم تغیی  یمکه حبی با دیدن یه صحنه ن کین
و خوش کردی به واکنش بدنم؟! عاض؟! دلم دلت
 خوادت، بفهم. نیم
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 گفت. راست یم

ه به لب  و به سخبی برو دادم. هاش بزاق دهنم ر خی 

 

 فردا قبل از من آماده باش! -

 

ن بال درآورد. ن فهمیدم چجوری با اون ولش کردم و برای رفیی
ون زد و عصبی جام رو به دیوار کنار   شعت از اتاق بی 

 کتابخونه کوبیدم. 

 ...  اه لعنبی
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******************** 

 

 

 

ن به بدنه ن تکیه دادم و رو به تردید و ترس و لرز الی  ی ماشی 
 دست به سینه گرفتم. 

 

بازم  ترسم. آخرین بار بابام گفت اگهمن یم عاض؟! من... -
 بیای ممکنه که مامانم... 

 

نگ درو بزن، نگران هیجی نباش. اگه کیس حالش بد ز -
 کنم. بشه، اورژانس خیی یم

 

 اخم کرد و با حرص دندون قروچه کرد. 

 

 خدا نکنه... همیشه اینجوری قوت قلب میدی؟! -
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 فقط در مواقع لزوم... -

  دلبزن زنگ درو... من تا آخر عمرم فرصت ندارم منتظر دل
 کردن تو بمونم. 

 

دهن کجی کرد و با حرص به سمت در خونه رفت. دستش 
روی زنگ ننشسته، باز شد و با ظهور ناگهاین محمد زرگر 
ن کشید و یه گام به عقب پرت  ن هی  تو چهارچوب در، الی 

 شد. 

 

کت و شلوار و کاله شش رو از نظر گذروندم و حاج محمد 
کرد، زل زد نگاش یم با ناباوری به من و الیبن که هنوز شوکه

 و در آخر گفت: 

 

؟! تو اینجا چیکار یم-  کبن

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

نگاهش رو دو سوی کوچه چرخ داد و نفرت از کل وجودش 
 بارید. 

 

 ب بابا؟! -

 

ن رو حس کردم ویل انگار خیال گریه کردن نداشت.   بغض الی 

ی التماس به هم زد و با ش فرو هردو دستش رو به نشونه
 افتاده جلو رفت. 

 

ها دخیی کبن که یه وقت همسایهکوچه رو نگاه یم  بابا؟! -
ش یی  ن و بگن حاج محمد پشت دخیی آبروت رو نبیین

 درومد؟! اعتبار و آبروت مگه من نبودم؟! 

 

دم و سیع کردم دخالت نکنم.   ردیف دندونام رو به هم فرسر

ن و برنده  و نشونه رفت. ی حاج محمد مننگاه تی 
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مگه بهت نگفتم دیگه نه ؟! گ بهت اجازه داده بیای اینجا -
مادر داری نه پدر؟! مگه نگفتم سمت اینجا پیدات نشه؟! 
با این مردک نانجیب اومدی اینجا که هرچی از آبروم مونده 

؟! چیه؟! دو روزه شکمت باال اومده؟!   رو ِدرو کبن

 

 آشنا...  ها آشنا بود، خییل خییلاین حرف

دستم رو   گم بود وقبی مادرمهای لعنبی پدر بزر همون حرف
 ش پناه برد. کشیده بود و به خونه

 ش رونده بود و حاال.... اون مرد من و مادرم رو از خونه

 

دادم این اتفاق تکرار بشه. جلو رفتم و نگاه حاج اجازه نیم
محمد روی من زوم شد. کف دستم رو به دیوار تکیه دادم 
ن گذاشتم و با حرص گفتم:   و دست آزادم رو پشت کمر الی 

 

ست، هنوز ت واسه زن شدن و مادر شدن هنوز بچهدخیی -
 ست که به پدر و مادر احتیاج داره نه شوهر... اونقدر بچه
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 یی 
ن حال زانو شل کرد اما اجازه ندادم این سسبی کار الی 

 دستش بده. 

حاج محمد عصبی چشم گرد کرد و درحایل که صورتش رو 
ل کرد تا ته موندهرفت صداش رو کبه کبودی یم  ینیی

 آبروش رو به باد نده! 

 

 این وسط؟! بچه بود عاشق نمیشد، بچه بود ت-
ی

و چی مییک
 یی پاش رو تو یه کفش نیم

ن کرد تا با اون عوضن همه چی 
 ازدواج کنه و تهش با تو فرار کنه! 

 

ام ریش سفیدش رو نگه یم داشتم که داد و هوار احیی
ن ر نیم  و سمتش هدایت کردم و پر خشم گفتم: کردم. الی 

 

ت - آدم اگه قرارباشه با عقل پیش بره عاشق نمیشه، دخیی
 رو آوردم که حمایتش کبن حاج محمد! 

 

ه  تر از شب شد. رنگ نگاهش تی 
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ن نگاهش رو به پشت شش انداخت. انگار یم ترسید مادر الی 
 ش برسه! 

 

ن نیست، دست زنتا- و بگی  و بیی ینجا دیگه جایی برای الی 
 خوای! هرجا خودت یم

 

ن با  الخره شکست. الی 

، حاج محمد رو   ن گریه کرد و من توان از کف دادم. با الی 
. حاج محمد پرخاشگر  ن کنار زدم و پا به حیاط خونه گذاشیی

 وسط حیاط ایستاد. 

 

؟! قبل از اینکه حرقن بزنم که ا- ن ون... الی  زاینجا برید بی 
دلت بشکنه، دست این نانجیب رو بگی  و برو... همون 

، ما رو از دست  شبی که آبروم رو کف دستت گذاشبی
 دادی. 
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ن شاسیمه و پا برهنه از  یهو در ساختمون باز شد و مادر الی 
، انگار دنیا رو بهش دادند.  ن ن اومد و با دیدن الی   دوپله پایی 

 یی 
ن توجه به حال نزار حاج سیالب اشکش جاری شد و الی 

 . نیدمشی اون زن رو محمد، سمت مادرش دوید و من ناله

 

خ مادر... آخ دخیی نازم. باالخره اومدی جون مادر؟! آ -
؟! چشمم به در و   ن فدای اون چشمات بشم. کجا بودی الی 

 گوشم به زنگ خشک شد. 
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حاج محمد قصد پاتک زدن به خلوت مادر و دخیی رو 
ی خشمش، تکه داشت که بازوش رو گرفتم و تی  سه شعبه

 م کرد. پاره

 غی  این بود؟!  دونست و مگهو نانجیب یممن

 

 حرف آخر پدربزرگم تو گوشم سوت کشید. 

"دست این حرومزاده رو بگی  و از این خونه برو... اینجا جا 
برای یه زن خطاکار نیست، وقبی با اون مرد فرار کردی، باید 

 کردی"فکر این روزا رو یم

 

مگه چند سالم بود؟! حبی بلد نبودم تا ده بشمارم و چطور 
 ادرم دفاع کنم؟! تونستم از میم

 

اج محمد؟! من نانجیب و ناپاک و اجنبی و حرومزاده ح-
ته...  ن دخیی  هم که باشم، الی 

 از خوِن خودت! 
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ی که با یه ن تیشه به ریشهم- ی این پیوند خوین زدم، دخیی
 مرد فرار کنه، دخیی من نیست! 

 

ن به راه بود. هنوز ناله  ی الی 

ستم حدس بزنم که تونکرد و حاال یمهنوز مادرش مویه یم
ن نزدیک  تمام مدت قبل به خاطر حرمت این مرد به الی 

 نشده بود! 

 

م. -  بذار بمونه، من می 

 

دستش رو پس کشید و انگار با یه جسم نجس برخورد 
 داشت، ابرو درهم کشید. 

 

 رد تو خونه! عاطفه؟! برگ جای زن پیش شوهرشه،-
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ال ح ی عاطفه خیی از موهای آشفته و رنگ و روی پریده
داد که بدون حجاب و با یه لباس ساده، خودش درونش یم

 رو تو حیاط انداخته بود. 

 

م اومده، چطوری دل بکنم؟! چطوری این م- حمد دخیی
و نیم ؟! دخیی  بیبن

 

ن برداشت، دوباره بازوش رو   ن خی  تا حاج محمد سمت الی 
 گرفتم. 

 لش رو از دست داد و فریاد زد: تر از قبل کنیی عصبی 

 

ِ خونهنزن، مگه نیم به من دست-
ن ی خواسبی خوشه چی 

 ... ن زدن ما نبود؟! بردار بیی ؟! مگه قصدت زمی  من بیسر
زنت مال خودت ویل جاش اینجا نیست چون من دیگه 

ن ندارم.  ی به اسم الی 
 دخیی

 

 کوتاه نیومدم. 
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یی از در خونهمحال بود یه بار دیگه با یی  ی کیس که غی 
 ی حمایت داشت، رونده بشم. وظیفه

 

، وظیفهمَ - ت رو ی حمایت از ییک یه دونهردی کردی حاچی
دی دست مِن نانجیب و ناپاک.   سیی

ت به جای  همونجوری که تحویلم دادی، برات آوردم. دخیی
 من، به شما نیاز داره! 

 

ن رو دیدم.   من چرخیدن ش الی 

ی مادرش و نگاهش کف حیاط نشسته بود و شش رو سینه
 به ما بود. 

ن بود و خشم دستای عاطفه نو  ازشگر کمر و ش و گردن الی 
 کرد. حاج محمد اصال فروکش نیم

 

ن اگه لیاقتشا- و داشت، با تو به آبروی من و اون شوهر لی 
د.  ن  بدبختش پشت پا نمی 
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ت حقیقتکاش قبل از قصاص-  پرسیدی! و یم، از دخیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن رو تحویل  دستش رو ول کردم و یک گام عقب رفتم. الی 
 دم، کاری که باید رو انجام داده بودم. داده بو 

ن چرخ دادم و غم نهفته در  نگاهم رو باز سمت الی 
 هاش دل سنگم رو آب کرد. قرنیه
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فرستادم. شاید داشتم برخالف میلم، این دخیی رو پس یم
شد و دیگه هیچوقت گرفت، شاید تموم یمطالق یم

 دیدمش و من... نیم

 شتم. گذبرای شاد کردن دلش از خودم یم

 

پشت کردم و صدای حاج محمد رو شنیدم که هنوز عصبی 
 بود. 

 

 شیخ نجیب؟! -

 

من قصد ایستادن نداشتم، پدر و دخیی باهم کنار میومدند 
موندم تا خاری تو چشم و دل و این من بودم که نباید یم

 حاچی باشم. 

 

مرد از  شاید اگه مادرم، من رو به دنیا نیاورده بود، اون پی 
ش قطع ا  کرد! مید نیمدخیی
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 ه زن خطاکار بود. گفت و مادرم یبه من حرومزاده یم

 

دم ویل هنوز  ن رو فرسر ون زدم و ریموت ماشی  از در خونه بی 
ن متوقفم کرد. یه  پشت فرمون ننشسته بودم که صدای الی 

ن بود و یه دستم به در...   پام تو ماشی 

به سمتش چرخیدم و دیدمش که شاسیمه از در رد شد و 
 مد. سمتم او 

 

 عاض؟! -

 

با یه میی فاصله ایستاد و حاج محمد پشت شش وارد کوچه 
 شد. 

 ا نه ویل... دونستم کیس شاهد بود یمن نیم

 

 صیی کن عاض! -
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ن چکید. پلک  تکون نخوردم و یه قطره اشک از چشم الی 
بستم و لبم رو جوییدم تا روی ش اون مردی که اشک به 

کم میاورد آوار نشم.   چشم دخیی

ها اشک چشم مادرم رو خشک کرده بودم و دیگه سال
 تحمل نداشتم. 

 

 متاسفم بابا... -

، اینجا دیگه جای من نیست ویل 
ی

متاسفم ویل راست مییک
نه چون من لیاقتش رو ندارم. نه چون من آبروتون رو بردم، 
ی نه به خاطر اینکه اسم عاض شیخ نجیب تو شناسنامه

 منه... 

 

 ود! حال نگاه حاج محمد دیدین ب

روی زیر تابش نور خورشید و وسط کوچه و درست روبه
 ... ن  دادگاه الی 

 

ی بهت بگم. من نیم- ن م ویل باید یه چی   مونم، با عاض می 
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ن فاصله ن کردم و الی  ش رو با حاچی کم کرد و درست گوش تی 
در مقابل نگاه اون مرد بلند قامت و اخمو و مادری که تازه 

ش رو ببینه، با  چادر سفید به ش کرده بود تا  وداع دخیی
 شهامت گفت: 

 

ت رو یمو - پرسیدی،  قبی که باید مثل هر پدری درد دخیی
 کنار کشیدی... 

سنجیدی و از وقبی باید راست و دروغ حرفاش رو یم
ت، از آبرو و ناموست نیم ، گذشبی دخیی  بابا...  گذشبی

ی بچگیم چال  مامان؟! با یه چمدون کل سهمم از خونه
داد. امیدوار . کل خاطراتم بوی خاک مرده یمکردی و آوردی

 بودم خشمتون خوابیده باشه ویل... 

 

دسبی پای چشماش کشید و من دیگه منتظر نموندم. 
ن انداختم و با چشمدست دور شونه های معصوم و ی الی 

 بارش نگام کرد. اشک
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ت بتونه اینکارو کنه کافیه که ه- مینکه باور کردی دخیی
. متاسفم که جلوی نبفهمم تو هیچوقت م و نشناخبی

 م! مامان ببخشید ویل... شوهرم، کوچیک شدم با خانواده

 از تو بیشیی از بابا ناراحتم که... که... 

 

ن رفت و من موندم و مادری که پر پر زد تا  ن سمت ماشی  الی 
ن حق داشت  ش رو به آغوش بکشه و الی  یه بار دیگه دخیی

 تا این زن رو پس بزنه! 

 

ن رفت و من رو به حاج محمد گفتم: مادرش تا کن  ار ماشی 

 

 کنم. من تموم یم-

ت داشبی رو من گردن اون وظیفه ای که تو در قبال دخیی
م. یم  گی 

ن مثل برگ گل پاک و مقدسه... یه تشکر یم کنم که تا الی 
این سن، مثل چشمات مراقبش بودی ویل... از این به بعد 

 کنم. ی اون دخیی رو من مرمت یمچیبن بندزده
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ن نداری!  ی به اسم الی 
 دیگه دخیی

 

اهمیت پشت فرمون صدای شکستنش رو شنیدم و یی 
ن با بغض لب زد:   نشستم و الی 

 

! برو عاض... من-  و بیی

 

 

 

 

 

 

 

***************** 
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های چوب رو روی سنباده رو روی کمر اسب کشیدم و براده
 م بهاره بود و لباساش فوت کردم. دستام پر از خاکپیکره

د.  ن  سفیدی می 

 

کل چند ساعت عرص رو تا حاال که آسمون روشناییش رو 
به شب بخشیده بود و فضای کارگاِه پشت عمارت، تنها با 
ن  یه چراغ مطالعه روشن بود، داشتم روی ساخت همی 

 کردم. اسب چویی کار یم

 

کار با چوب رو دوست داشتم و هروقت ذهن مغشوشم با 
  چویی  شد، خودم رو هیجی خوب نیم

با ساخت یه یسر
 کردم. شگرم یم

باز، من رو به خودم ی نیمهصدای پیچیدن باد الی پنجره
ن گذاشتم و بهش زل زدم. انحنای  آورد و اسب رو روی می 

 بدنش رو سنجیدم و لبخند زدم. 

 

کش و قویس به بدنم دادم و لباسم رو تکوندم و یه تکه 
 کردم. چوب زیر پوست دستم فرو رفت و از دردش اخم  
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 ...  لعنبی

 

خون کیم از جای فرورفتگیش جوشید و پوف کشیدم. 
دستم رو زیر نور چراغ مطالعه گرفتم و نتونستم اون تکه 

 ای که به در خورد، شم رو باال آورد. چوب رو دربیارم. تقه

 

 کیه؟! بیا تو... -

 

 قبل از شنیدن صداش، خودش رو دیدم. 

ن بود که با یه تونیک و شلوار و کال ه و شالگردن مقابلم الی 
ایستاده بود. دستاش رو تو هم قالب کرد و با کنجکاوی 

 نگاهش رو تو کارگاه چرخ داد. 

تر یم  دم. ششد و من از جا بلند هرلحظه متحی 

 

 س سالم، منم! -

 

 علیک سالم، بیا تو... -
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 ... ن کنار آتیش گرم بیسر  بشی 

 

ی کوچیک سمت راستش اشاره کردم که لبخند به شومینه
ن تارییک رو نداشت. جلو اومد  زد.  نور کِم فضا توان شکسیی

ن ایستاد.   و کنار می 

 

ن بخورم. ش زیاد -  دم نیست ویل تا برسم نزدیک بود رو برفا لی 

 

؟! -  االن خویی

 

شی به تایید تکون داد و با همون لبخند، اسب چویی رو 
 برداشت و با انگشتاش تنش رو لمس کرد. 

 

 و تو درست کردی؟! این-

 

 وسایل اینجا رو من درست کردم.  کل-
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 متحی  لب زد: 

 

ن و صندیل-  ها؟! حبی می 

 

 ی این کارگاه! همه چی جز پیکره-

 

ی اطرافش رو کاوید و لب پایینش رو  اینبار با هیجان بیشیی
هاش به دندون گرفت و اسب رو باال آورد. ییک از چشم

پشت اون اسب چویی پنهان شد و لبخندش کل ردیف 
 به رخ کشید.  دندوناش رو 

 

ن بعد از اتفاقایی که در خونه ی حاج محمد افتاده بود تا همی 
 امروز... 

گرفتیم و هردو تا جایی که امکان داشت از هم فاصله یم
ن خودش این سکوت و انزوا رو یم شکست برام اینکه الی 

 ارزشمند بود. 
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 میشه این اسب مال من باشه؟! -

 

 مال تو... -

 

ن  های چوب روی  نشست. خاکهبا صدا خندید و روی می 
لباسش نشست و من حرقن نزدم. به سمت سماور رفتم و 
 با دوتا استکان کمرباریک چای برگشتم و کنارش ایستادم. 

 

 ساز عاض شیخ نجیب خوردن داره! چای دست-

 

 نوش جون. -

 

 استکان رو جلوش گذاشتم که با شیطنت گفت: 

 

یبن خودننه توروخدا قند الزم -  خوریم. تون یمیست، به شی 
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ی ابروم رو ی کالمش رو گرفتم و با انگشت گوشهطعنه
 خاروندم. 

 

ن اهل قند و نبات نیستم، اینجا هم جز من کیس نمیاد. م-
 نیازی نبود بیخود پرش کنم. 

 

 پس چرا دوتا استکان داری؟! -

 

 کرد؟! کنجکاوی جالبی بود، حسادت یم

 

ی یه جفت تو خلوتچون سیع یم- ن  م بذارم. کنم از هرچی 

 

از از چای داغ رو نوشیدم. یه طعم خاص داشت مثل جرعه
 ...  چای آتییسر

به تبعیت از من لب به فنجون زد و من تو تاریک و روشن 
 که پشت چشماش کشیده بود 

ی
فضا خط باریِک سیاه رنیک

 رو دیدم. 
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 خودش رو برای من آماده کرده بود؟! 

 

 مثال زن... -

 من جفت بشه! نکنه یه زن دیگه هم داری که با 

 

ل کنم. صدای خندهنتونستم خنده م تو سکوت م رو کنیی
اطرافم پیچید که با همون لحن گرم و صمییم شش رو جلو 

 داد و لباش رو جلو کشید. 

 

 و گرفتم، تعجب کردی؟! چیه؟! چون مچت-

 

 انگشتم رو به بینیش زدم که اخم کرد و با همون اخم گفت: 

 

 م! یه بچهکنم اینکارو نکن، احساس یم-

 

؟! -  مگه نیسبی
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 معلومه که نه... -

 

هر دو ابروم رو باال دادم و صندیل رو پیش کشیدم و برعکس  
گذاشتم و نشستم. هردو آرنجم رو به پشتیش تکیه دادم و 

 رو به نگاه شیطونش گفتم: 

 

تونم کنم، نیمگردم و از اول آشناییمون مرور یمقبی بریمو -
! یه دخیی بالغ ازت ببینم. بال  یی نبود ش من نیاورده بایسر

 

 باز لب پایینش رو گاز گرفت و دلم به تب و تاب افتاد. 

 زورگویی جواب نیم
 داد. چموش بود! روی این دخیی

 

 هرکاری کردم حقت بود، فقط... -

پریدم تو حمومت و شانسش رو پیدا کاش اونروز نیم
 ی طاس ببینمت. کردم تا با کلهیم
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به  باز خندیدم و  ل کردم تا باز به بینیش ضن دستام رو کنیی
 نزنم. 

 

- !  یخ کرد، چای رو بخور گرم یسر

 

ن کنار رفت.   لبخند به لب چای رو نوشید و از روی می 
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ن ناگهاین اون  انگشتم رو دور استکان حلقه کردم و با فرو رفیی
تکه چوب، آچن گفتم که با دلهره سمتم اومد و دستام رو  

 گرفت. 

 

 شد عاض؟! چی -

 

 نگرانیش دلچسب بود! آخ... دل

 

ن ک- ار یه تیکه چوب رفت زیر پوستم... نتونستم درش حی 
 بیارم. 

 

ای... خب... خب بذار من کمکت کنم. این چوب حرکت و -
نه به قلبت! یم ن  کنه و می 

 

ت و ترس نگاش کردم.   به ظاهر با حی 

 

 اوف آره، خییل فاجعه شد! -
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رسه چند سایل طول ویل... خب فکر کنم تا بخواد به قلبم ب
 !  بکشه، حرکتش اونقدر زیاد نیست که هول بیسر

 

 حرض مشبی به بازوم کوبید. 

 

ی. درد داری؟! به مسخره یم همیشه همه چی رو -  گی 

 

 نه زیاد... -

 

  
ی

دستم رو باز کرد و با چشمای ریز شده دنبال محل فرورفتیک
 گشت. باالخره پیداش کرد. 

 

ونش بیایمتونم ببینمش، اگه سوزن داری یم-  رم. تونم بی 

 

 مگه دکیی جراچ؟! -
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 لباش رو آویزون کرد. 

 

ه ویل ییک دوبار اینکارو کردم، قول میدم بدون درد و ن-
 خونریزی در بیاد. 

 

ی سوزن و نخ اشاره کردم و خییل زود با چشم به جعبه
برگشت. یه سوزن رو روی آتیش فندکم گرفت و زیرلبی  

 گفت: 

 

ه باشه.. - ن لی  حرفهباید اسیی ایه ویل بهیی از اینه که . یکم غی 
 و سوراخ کنه! قلبت

 

ف خوب بلد بود در با دست، لبخندم رو پنهان کردم. یی  شر
ی کنه!   هر حالبی دلیی

 

ن گذاشت و انگار داشت اتم  پشت دستم رو روی می 
ی سوزن رو روی یم ن شکافت. تا کمر خم شده بود و تی 
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تماشای خودش  داد و اونقدر محو پوست انگشتم تکون یم
 کردم. بودم که دردی حس نیم

وزمندانه اون چوب کوچیک رو که ش سوزن  با لبخندی پی 
 بود، نشونم داد. 

 

 تموم شد! -

 

ه تو چشماش، لب زدم:   خی 

 

 چرا اینقدر خوشکیل؟! -

 

ن  از سوال ناگهانیم لبخندش محو شد. خجول ش پایی 
ن  انداخت که دستش رو گرفتم و اون سوزن رو روی می 

 نداختم. ا

 

ن  تنش رو پیش کشیدم و به پشبی صندیل چسبید و از پایی 
 به تصویر زیبای صورتش زل زدم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 عاض؟! -

 

؟! توین منگ بهت گفت یم-  و اینجا پیدا کبن

 

اراده روی پهلوش حرکت کرد و تا کمرش امتداد  انگشتام یی 
 گرفت. چشماش خمار شد و کوتاه لب زد: 

 

 هاتف... -

خواست که...  میای اینجا! بهجت یم گفت هروقت ناراحبی 
 که برای شام صدات کنم. 

 

 هیچ واکنیسر نشون ندادم. 

 

؟! -  تو... ناراحبی
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؟! تو چی فکر یم-  کبن

 

شونه باال انداخت. همینکه از زیر نوازش دستام فرار 
ن هنوز از من و زندگیم و شغلم متواری نیم  بود. الی 

کرد، کاقن
 بود ویل... 

 

 ... کنم آرهخب فکر یم-

توین تو ایران دووم بیاری، هاتف گفت گفت نیمبهجت یم
 دیگه راه به جایی نداری به اینجا پناه میاری و اونقدر 

وقبی
ین تا وقتت بگذره!  ن  با چوب ش و کله می 

 

ش رو بوسیدم و هیجاین  شم رو پیش کشیدم و جناغ سینه
 که زیر پوستش جریان گرفت، حس کردم. 

 

 چرا انقدر خوشکیل؟! -
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طمئنا با وجود دنیا، خواهرت رو میگم. من... اصال به م-
ه.   چشم نمیام! اون خییل خوشکلیی

 

روته که تو رو زیباترین ی جادویی روبهود، االن یه آینهب-
 بینه! دخیی دنیا یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیع داشت طفره بره... 
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 چشماش رو تو حدقه چرخ داد. 

 

 مادرت... -

ی ت ن ه! یه چی  و چشماش هست که...  اون از منم خوشکلیی
 که... 

 

 یم
ی

 کرد. کوتاه خندیدم. احساس زرنیک

دستش رو به لب زدم و بوسیدم. من بوسیدن دستای مادرم 
بچه رو دوست داشتم.   و حاال این دخیی

 

ی که تو چشمای مادرمه، تو توی دستات داری. ه- ن مون چی 
 بخش! لطیف و آرامش

 

 هیچ حرقن نزد. 

ن چشم از شم رو باالتر بردم و لبم رو ب ا زبون تر کردم. الی 
 داشت. من برنیم
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نمیدونم چی بود ویل یه کشش عجیب، یه حس خاص و 
ن اومد. خارق ن رو خم کرد و تا کنار صورتم پایی   العاده کمر الی 

 

ی یه نفس از هم فاصله داشت و عطر لبامون به اندازه
 انداخت.  ی تنش، چشام رو روی هممست کننده

و لبش به لبام برخورد کرد و  دو طرف صورتم رو گرفت
نفسم تند شد. خودم رو باال کشیدم ویل عقب رفت و ناکام، 

ش رو دیدم. لب  ی شیطنتچشم باز کردم و خنده ن آمی 
 گزید. 

 

 سهم من بود نه تو... -

 

! سهمت رو اینجو - ن خانم دکیی  ری حروم نکن، بیا پایی 

 

چشاش رو لوچ کرد و با دندونایی که حرض روی لب 
 انداخت، گفت:  پایینش
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... خودت-  و مسخره کن. من خانم وکیلم نه خانم دکیی

 

ن دادگاه  ب- ن خانم وکیل، وگرنه مجبور میشم رو می  یا پایی 
 کمرت رو به خاک بمالم. 

 

 نمیدونم چی از نگاهم خوند که باز طفره رفت. 

ن  خواست خودش رو عقب بکشه ویل پیچک دستام چنی 
 ای بهش نداد. اجازه

 

، بذار سهممو گرفسهمت- م. بی  و بگی 

 

ی نیمه باز رو تا انتها باز  هاش گل انداخت و باد پنجرهگونه
ن انداخت. دونه های برف کرد و برخوردش، ترس به دل الی 

به داخل هجوم آورد و من روی پا ایستادم و درحایل که 
هنوز پاهام دو طرف صندیل بود، دست پشت گردنش 

 کام گرفتم.   انداختم و لبای نیمه بازش رو به
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چشماش تا آخرین حد گشاد شد و من به کمرش چنگ 
 مه دادم. ی خشن و حریصم اداانداختم و به بوسه

 

نشیبن کرد، قصد عقببازوهام رو گرفته بود ویل تقال نیم
ی از قحیط دراومده، گوشت نداشت و من مثل یه تشنه

هاش رو جدا جدا بوسیدم و خنکای به جا مونده لذیذ لب
 م رو نوشیدم. سهاز بو 

 

با نفس نفس ش کج کرد که لبم به گوشش چسبید. من 
کردم. با لبهام پوست گردن و  حرارت تنش رو حس یم

 گوشش رو به بازی گرفتم و همزمان نالیدم: 

 

 سخت گذشت، خییل زیاد... -

 خوام. خوام، بیشیی یمبازم یم

 

 نه... عاض بسه! -
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ر نکن. بذار اون یست، فرانهنوز واسه مست کردنم کاقن -
 تریس؟! لبا رو ببوسم. چرا یم

 

ن لبناله  از بی 
هاش متواری شد و من گردنش ی کم جوین
 رو بوسیدم. 

 

 ترسم فقط... نیم-

کبن که من از خودم هیچ اختیاری تو داری یه کاری یم
ام که تو داری  کنم یه عروسک کوگنداشته باشم. حس یم

لم یم ! کنیی  کبن

 

ی تسلیم باال آوردم. نفسم به سخبی هدستام رو به نشون
 باال میومد. 

 

لت نیمبهت دست نیم- کنم. بذار ببوسمت و زنم، کنیی
ت نمیندازم. هرجا حس کردی  خیالت راحت باشه که گی 

و هل بده عقب، ادامه نمیدم کافیه، فقط با دستات من
 ... ن  الی 
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خواست تار به تار اون صداش به لرزه افتاد و من دلم یم
 رو ببوسم.  صدا 

ن یم خواستم زمان همینجا متوقف بشه و تا ابد تو همی 
 نقطه نفس بکشم. 

 

 این.... این درست... نیست! -

 

از شدت هیجان توان حرف زدن نداشت و من هنوز دستام 
 رو باال نگه داشته بودم تا مبادا خطا بره! 

 خوم رو جلو کشیدم و لبم مماس با لباش قرار گرفت. 
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س ا- ... نیی ن  لی 

 

ه شد و لبش رو تو دهنش فرو برد.   تو چشام خی 

 

؟! -  قول میدی هرجا گفتم بس کبن

 

ط مزخرف رو قبول  اگه عاشقش نبودم، تا ابد این شر
ن زیادهکردم که تجربهنیم روی کردنم رو با ناکایم ی اولی 

 تموم کنم ویل... 

 

 قول میدم. -
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من لب  اعتماد کرد که انگشتاش رو تو انگشتام چفت کرد و 
هامون تو فضای به روی لبش گذاشتم و صدای بوسه

 شدت ساکت پیچید. 

 

ن و نمیدونم چقدر طول کشید ویل یم دونستم از اون می 
صندیل فاصله گرفتیم و کمرش رو به دیوار چویی تکیه دادم 

 و عمیق لباش رو به کام گرفتم. 

 

ن همچنان نیم خواستم از دستام استفاده کنم و الی 
 و تو گوشت دستام فرو کرده بود. هاش ر پنجه

 

- ...  آه لعنبی

ابم کنه. خود این لبا... یم  تونه سی 

 

 لبم داره کنده میشه... -
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با نفس نفس زدن خندیدم و گوش و گردنش رو غرق 
های ریز و درشتم کردم و حریص دستاش رو به دیوار  بوسه

 کوبیدم که آخ گفت. 

لم رو از دست یم ن هیداشتم کنیی بی چ مخالفدادم و الی 
 نداشت. 

 

دار شد، شم هاش ادامهگردنم رو بوسید و همینکه بوسه
 رو به عقب متمایل کردم و سیب گلوم رو بوسید. 

م رو بوسید و من دستاش گردنم، گوشم، ته ریشم و سینه
 رو ول کردم. 

هنم رو باز کرد و نفس بریده پچ زدم: دو تا از دکمه  های پی 

 

؟! داری چیکار یم- ن  ؟! کبن الی 

 

 سینه
ی

م  جوابم رو نداد و دهنش رو که روی برجستیک
ون آوردم و پنجه هام الی گذاشت، کاله و شالگردنش رو بی 

 موهاش فرو رفت. 
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...؟! - ن ن کافیه، الی   الی 

 

 شنید. نه... انگار صدام رو نیم

هام رو باز کرد و باال ی ردیف دکمهشنید چون بقیهواقعا نیم
 م گذاشت. و روی سینهاومد. کف هر دو تا دستاش ر 

 

 عاض؟! -

 

 آخ جانم مویرگم؟! -

 

ی میشه که... میشه که من م- ن و از این دنیای کوچیک و فانیی
 دربیاری؟! 

ی
 بچیک

 

و فقط اراده کن، کاری نیست که به خاطرت انجام ندم. ت-
 ...  چیکار کنم؟! بگو عیبن
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کشیدم و جنون، تنم رو داغ  از هیجان، یک درمیون نفس یم
م برانگیخته شده بود و های مردونه. کل هورمونکرده بود 

ن یم  ترسید؟! دونست. نیماین رو به حتم الی 

 

ن  با اون شیطنت نگاهش، مغزم فقط حول محور یه چی 
خواستم اجراش کنم. حداقل نه تو یه  چرخید که نیمیم

کارگاه ته عمارت و تو این هوای شد و روی یه تخت قدییم 
 داد. و یک نفره که بوی خاک یم

 

؟! یم- ن  خوای چیکار کنم الی 

 

 کیس جای تو بود، صدها بار انجام داده بود! کاری که هر -

 

اختیار کرد و دستام یی م یمحرفش حرارت داشت، دیوونه
خواستم بهش آسیب بزنم و حس شد، نیممشت یم

کردم حاال خطرناک بودم. تا به حال به این مرحله یم
 نرسیده بودم! 
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خوای؟! وقبی فردا از خواب بیدار و یمئبن اینتو... تو مطم-
؟!  ، پشیمون نمییسر  یسر

 

وع  ا - م، اگه بذارم تو شر گه فکر نکردن به فردا رو از یاد بیی
 ، ، تو بخوای، تو تموم کبن پشیمون میشم؟! خب... اگه کبن

 و نکن. کبن پشیمون میشم، اینکار فکر یم

 

ن دست زیر زانو و گردنش انداختم و با یه جیغ خف ه از زمی 
ی کارگاه پیش ی گوشهبلندش کردم. سمت تخت یک نفره

 رفتم و تنش رو روی تخت دراز کش کردم. 

ای رنگ رو انداختم و با های شمهپنجره رو بستم، پرده
ن و تخت ایستادم. تکون  قفل کردن در کارگاه، رو به الی 
نخورده بود و من از شدت هیجان به ستوه اومدم. ردیف 

ن و اون نگاه براقش انتظارم رو هام بدکمه از بود و الی 
 کشید. یم
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چراغ مطالعه رو خاموش کردم و تو تارییک مطلق سمت 
ن تخت نشستم. جز همون برق  تخت پیش رفتم و پایی 

ی نیم ن  دیدم. نگاهش چی 

 

 خوای؟! هنوزم یم-

 

م رو لمس کرد و صدای جی  با ش انگشتاش چونه و گونه
ن شد و کنار گوشم رو بوسید. خجی  تخت رو شنیدم. نیم ی 

 خود خود شیطان بود و تو کل وجودم رخنه کرده بود. 

 

 مون هست؟! روی این تخت، جا برای دوتا-

 

ون آوردم و همراه با بوسیدنش، روی تنش  هنم رو بی  پی 
 خیمه زدم. 
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ه نبودی شاید نه ویل حاال... ا - ن گه انقدر بغیل و ریزه می 
، پشیمونت نیماونقدر کوچییک که انگار تو خو  کنم د مبن

 ! ن  الی 

 

ه تو چشم هاش های نیمه بازش، لباسهای خمار و لبخی 
ون کشیدم تا طواف کنم اون بدین که مال من  رو از تنش بی 

 بود! 

ناخناش رو تو کمرم فرو برد و از شدت هیجان آه کشداری  
ن پاهاش رو دور کمرم حلقه کرد.   کشیدم که الی 

بش رو به کام  لرو دوست داشتم.  نظی  ی بکر و یی این تجربه
های درشت عرق رو از ش و صورتش کنار گرفتم و دونه

ن تنش رو سانبی  میی به زدم. وقت زیاد داشتم تا شزمی 
 میی ببوسم. سانبی 
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 نه... اگه ا-
ی

ن دارم، اگه تو بیک ؟! من هنوز توان برگشیی ن لی 
 ...  االن پشیمون شده بایسر

 

لبم گذاشت و دستاش مثل نفهمیدم گ لبش رو روی 
ن مهارت اما  پیچک دور گردنم حلقه شد. با وجود نداشیی

ن نابلدی، کاری کرد که مثل یه و با دلم یمحاال داشت با همی 
 آوردم. هیجان نفس کم یم ی نابالغ از فرطپرسبچه

 

 خوام تموم شه. خوام برگردی، نیمنیم-

 

 مایه؟! تو مطمئبن شاه-
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چسبوندمت به دیوار و کبودت اونروز تو حموم باید یم
؟! دیگه کردم. لعنبی برخورد دستات رو سینهیم ن م... الی 
 تونم. نیم

 

 تو رگ و یی 
ن ن مورفی  بوسیدمش و یه لذت مثل تزریق اولی 

 کل وجودم پیچید.   تنم، تو 

 

 و به من بسپار... خودت-

 

قطرات عرق رو از صورتش کنار زدم و برق اشک روی  
 ش رو بوسیدم. گونه

 

 آی عاض... -

 

 جونم مویرگ؟! -

 

 با ناخن روی کمرم رد انداخت و با ناله لب زد: 
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خوام اونقدر... اینجا و تو بغلت باشم که... که بدن منم، یم-
ه که ت تو میدی.   همون بویی رو ب بگی 

 

 با ش انگشتام خییس چشماش رو گرفتم. 

 

در بمون که از من هات برم، اونقتک تک مژه من قربون-
!  جدا   نیسر

 

 

**************** 

 

 

 

 دارش رو بوسیدم. های نمتو آغوشم خزید و من گونه

بان قلبم باال بود و هنوز عرق از فرق شم  هنوز ضن
 جوشید. یم
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؟! -  خویی

 

جوابم رو نداد اما دستش دور کمرم حلقه شد و شش رو 
 م چفت کرد. روی سینه

 

؟! - ؟! خویی
ن  الی 

 

 م. بالش کوبیدم رو بوسید و شم رو به سینه

 

 هیچوقت اینقدر خوب نبودم! -

 

 ...  آخ لعنبی

فرق شش رو بوسه زدم و یه دستم رو روی پیشونیم تکیه 
ون کشیدن یه تکه چوب، کارمون رو به کجا  دادم. بی 

 رسونده بود؟! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 درد نداری؟! تنت شده! -

 

 های عمیق و کشدارش لب زد: با نفس

 

 گرمم کن! -

 

دم و تنش رو زیر پتو و تو آغوشم پتو رو تا گردنم باال کشی
 پنهان کردم. پیشونیش رو بوسیدم. چشماش... 

 بینیش... دستش رو بوسیدم. 

 

- !  عاشقتم، احبک حبیببی

 

ی رو سینه ن م پیشونیش رو روی لبم مالید و با انگشتش چی 
 نوشت و خودش معنیش کرد. 

 

 نوشتم منم دوستت دارم. -
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 با من میای کویت؟! -

 

با دلهره نگاش کردم. عجیب ساکت شده جوابم رو نداد و 
 بود. 

 

کنم. بگو که نوان عروسم تو رو به مادرم معرقن یمبه ع-
 میای! 

 

ن شدم. دستم رو از زیر پتو  آخ ریزی گفت و نگران نیم خی 
 و گرفت. روی شکمش گذاشتم که دستم

 

؟! - ن  چی شد الی 

 

یم نیست نگران نباش- ن ... چی   . هیجی

 

 خوبه، خوب باش. -
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ش رو بهش تکیه م گذاشت و چونهو روی سینهساعدش ر 
ن چشمام رو نداشتم اما نیم تونستم داد. توان باز نگه داشیی

ن ببندم.   پلک روی تصویر زیبای الی 

 

؟! اگه مامانت ب-  گه چرا با یه دخیی ایراین برگشبی چی

 

 نمیگه... -

 اون تنها کسیه که خوشحال میشه. 

 

 عادت کرده چشماش درخشید، حاال که چشمام به تارییک
 تونستم کامل و واضح ببینمش. بود، یم

 

 واقعا؟! -

 

- ... ن  آره الی 

، مطمئنم.   عاشق مادرم مییسر

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ن انداخت. آبشار موهاش روی سینه م لب گزید و ش پایی 
ریخت که با دو انگشت کنارش زدم تا مانع دیدن ماه 

 صورتش نشه. 

 

 و ببینم. ارم مامانتپس میام، خییل دوست د-

 

 راحت چشم بستم و پچ زدم: با خیال 

 

ه یه هدیه برای ماد-  رم بخریم. پس بهیی
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" ن  "الی 

 

 

 

 

اسب چویی رو تو مشتم گرفتم و با یادآوری خاطرات عاض 
به تو شقیقه دم و یه ضن  م کوبیدم. لبام رو محکم به هم فرسر

 هوفففف.... 

 

چطوری تونستم اونکارو بکنم! هنوز یکم درد داشتم که با 
 خودم رو آروم کرده بودم. مسکن 
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ای به در خورد و با ورود زهرا، خجالت کشیدم. بااینکه تقه
هیچکس جز من و عاض خیی نداشت اما انگار از تو صورتم 

 پیدا بود که... 

 

 حونه رو بیارم همینجا بخوری! سالم، آقا گفت صب-

 

ای گفتم که زهرا جلو اومد و با یه لبخند خییل گشاد باشه
ن عسیل گذاشت و دست رو لباش، س یبن دستش رو روی می 

 به کمر، چشمک زد! 

 

! مریس عزیزم، الزم نب- ن  ود خودم میومدم پایی 

 

 شه که انجام نداد. دیگه دستور آقاست، نمی-

 

 تو همون حالت ابروهاش رو رقصوند و معنادار پرسید: 

 

؟! -  چه خیی
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 وای نکنه فهمیده بود؟! 

 

 دیشب ندیدم از کارگاه برگردی. -

 

 وا خراب بود، عاض گفت بمونیم. ه-

 

ای آلود و یخبندون، واقعا فکر حکیمانهیگه جاده هم مهد-
 بوده! الیه... لوپات چرا گل انداخت خانوم؟! 

 

 با شیطنت کنارم روی تخت نشست که اخم کردم. 

 

ی نشده الگ بزرگش نکن. - ن  چی 

 

.... باشه گی  نمیدم ویل وقبی میومدین عمارت، مثل هوم-

 دومادا شده بودین.  عروس و 
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 دهنم باز موند. 

 

 ! مگه عروس و دومادا چطوری میشن؟-

 

- ...  خجالبی

 

ی عیل اسب رو روی بالش گذاشتم و خودم رو به کوچه
 چپ زدم. 

 

وین که دیدی خجالت نبود، باهم دعوامون شده بود، ا-
 ! ن  زوری آشبی کردیم. همی 

 

 شت گوشام مخمیل... ای جونم... باشه منم پ-

 

ن برداشت و ستمحرض د و باال بردم تا مثال بزنمش ویل خی 
 ازم فاصله گرفت. 
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... از تو صورتت یمتوین منیل نیمو- فهمم که و گول بزین
 یه کارایی کردی! 

 

 وای... 

 آورد؟! از خجالت آب شدم. دیوونه خب چرا به روم یم

 

ی و کن، ارباب این خونه با اون اخمای درهم و قیافهکرشف-
... صبح اونجوری ناز و نوازشت  همیشه عبوس و عصبی

ن یم خونه دستور اکید داد برات یه چی  ن کرد. تازه اومد آشیی
ی. حاال فقط یه درصد  مقوی درست کنیم که جون بگی 

 تصور کن آقای شیخ نجیب با یه باکس پر از گل.... 

 

ی در رو باز کرد و قصد داشت همزمان با بیان کردن جمله
من، پا به فرار بذاره ویل با دیدن آخرش و دعوای احتمایل 

ن کشید و با ترس و لرز یه گام به داخل  شخص پشت در، هی 
 اتاق برداشت و دست به خواهش برداشت. 
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یب من کنم آقای شیخ نج... خواهش یموای ببخشید -
 فقط... 

 

 عاض بود؟! 

م رو پا ایستادم از روی تخت بلند شدم و با وجود شگیجه
 زهرا مغموم نگام کرد.  و زیر دلم تی  کشید. 

 

کبن ز گ تاحاال تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت یما-
 و اظهار نظر؟! 

 برگرد شکارت... 

 

 چشم آقا... ببخشید! -

 

زهرا که رفت، عاض وارد شد و من قبل از اینکه بتونم به 
ی بهش بگم، با دیدن اون  ن خاطر دعوا کردن زهرا یه چی 

 موند. دسته گل بزرگ رز، دهنم باز 
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وارد اتاق شد و درست وسط اتاق ایستاد. یه کت و شلوار 
هن کرم رنگ تنش بود و باز بودن ییک از  مشیک و یه پی 

 داد. یمهاش، شچن گردنش رو نشون دکمه

 

 دونستم اینقدر با زهرا عیاق شدی! نیم-

 

روش ایستادم و با استشمام عطر اون  آروم جلو رفتم و روبه
 ها... گل

  زدم و خودم رو تو بغلش جا کردم. لبخند پهبن 

 

 دست دور کمرم انداخت و دم عمیقی گرفت. 

 

 کردم دلخور و ناراحت ببینمت. فکر یم-

 

ها خییل خییل خوشکله، وای عاض باورم این گل چرا؟! -
 نمیشه! 
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؟! یه آدم گنداخالق مثل من با دسته گل بیاد ک- ه چی
 ها؟! دیدنت؟! اونم جلوی خدمتکارا و نگهبان

 

هنش بوسیدم. ریز خندیدم و جناغ سینه ش رو از روی پی 
 مثل همون کاری که کرده بود. 

 

 ی، همه حق دارن. ندارن؟! قبول کن نمیشه نخند-

 

اسه خندیدن دنبال بهونه نباش، بیا بخند... با اون لبهایی  و -
ی! که منحبن درست یم ، خوشکلیی ن  کین

 

گها رو از دستش گرفگل هاش فرو تم و بینیم رو الی گلیی
 بردم که عاض هم بیبن روی موهام چسبوند و بو کشید. 

 

؟! چیکار یم-  کبن

 

 کشم. گل رو بو یم-
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 باز دهن کجی کردم و گفتم: 

 

 ها اینجاست، تو دست من. گل-

 

لبخند جذابش دلم رو لرزوند. من... واقعا پشیمون نبودم 
کشیدم از تصور خودم و عاض تو اون ویل خجالت یم

ایط و ا  تفاقایی که رخ داده بود. شر

گنجید اینقدر عاشقانه و رمانتیک باشه  حبی تو باورم نیم
 که... 

 

 و... ن گل خودممتو گل خودت رو بوسیدی، -
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د؟!  ن  چرا اینقدر خوب حرف می 

عمیق و برای بار چندم موهام رو غرق بوسه کرد و 
همونطور که دستاش دور شکمم بود و مالش یم داد، یه 

ون آورد. متحی   دستش رو تو جیبش فرو برد و یه جعبه بی 
تر تنم رو موندم و با دهن باز نگاش کردم. دستاش محکم

د و لبش رو کنار گوشم نگه داشت. اون ته ریش مییل  فرسر
یش تو پوستم فرو یم رفت و حس خویی بهم یم داد.   میی

 

 ا این چیه عاض؟! -

 

د اگه تو میدونم کمه، میدونم به چشمت نمیاد و شای-
ی بودیم، یم ایط بهیی ینموقعیت و شر ها تونستم برات بهیی
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 رو انجام بدم ویل... دلم یم
ی

ن روز زندگ خواست صبح اولی 
ی بدم.  ن کمون بهت یه چی   مشیی

 

 گردنم رو بوسید و اون جعبه رو جلوم باز کرد. 

ن   کاری شده بود. یه گردنبند نگی 

 

 . من... وای عاض... الزم نبود من.. -

 

رو به جیبش برگردوند و گردنبند رو دور گردنم بست  جعبه
ون کشید. لب های داغش رو به و موهام رو از زیرش بی 

 دارم چسبوند. پوست تب

 

 و بهت بدم. دوست داشتم این-

 

 عا الزم نبود. خودت که هسبی کافیه. ممنون ویل واق-

 

 دستاش زیر شکمم نشست و آروم مالش داد. 
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! نیمشدی، از جات بلند نیم-  خوام اذیت بیسر

 

 نیستم، خوبم عاض! -

 

وار تا کنار پنجره و دستاش رو دورم حلقه کرد و پنگوئن
ون رفتیم. منظره  بی 

 ی برقن

 

 ست. من و تو و هاتف... هامون آمادهبلیط-

 مطمئبن پشیمون نشدی؟! 

 

طمئنم، هوای اونجا چطوریه؟! چجور لبایس بردارم؟!  م-
 کنیم؟! گ حرکت یم

 

ن بود. تنم رو گرم حرکت دس تاش روی شکم و پهلوم دلنشی 
 داد. کرد و بهم آرامش یمیم
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 خوام بدوین که من هنوز یه کوچولو کار دارم. یم-

خواد تنهات بذارم کنیم. بااینکه دلم نیمفرداشب حرکت یم
گردم. زیاد لباس اما... مجبورم برم. قول میدم زود بریم
ریم که به خودم و برندار چون... اونجا فرصت زیاد دا

 کنیم. خودت برسیم. باهم خرید یم

 

خورد تا خوابش مثل یه بچه که تو آغوش مادرش تکون یم
ه، من داد و صداش ی آغوشش تکون یمو تو گهوارهبیی
 کرد. سستم یم

 

، خانوادهمطمئبن نیم- ن ؟! خوای قبل از رفیی  ت رو ببیبن

 

ی- ا بریس؟!   مطمئنم، تو... می   که به اون دخیی

 

 هیچ ابایی نداشت تا حقیقت رو رک و ضی    ح بیان کنه. 
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جا میشه که باید بل از طلوع آفتاب فردا، یه محموله جابهق-
ی که یم ن ... من باشم. باید بتونم طبق چی   دوین

 

ا رو نجات ب-  دی مگه نه؟! باید اون دخیی

 

روش قرار گرفتم. پیشونیم رو بوسید من رو چرخوند و روبه
 رم صداش گفت: و با همون لحن گ

 

... ی تالشم رو یممن دارم همه- ن  کنم الی 

تونم کمک کنم تا جون چندنفر رو خوام تا جایی که یمیم
ا کجا  نجات بدم وگرنه االن معلوم نبود هرکدوم از اون دخیی

 بودن. 

 

 راستش... برام سخته ویل... -

 نکردم. اون روز نیم
ی

تونم قضاوتت کنم وقبی جای تو زندگ
ای که مون از حق من دربرابر خانوادهیاط خونهوقبی تو ح
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شدن دفاع کردی، فهمیدم که میشه باید حایم من یم
 قاچاقجی بود اما انسانیت فهمید. 

ن بد و کنم و فقط یمو تایید نیمکارت تونم بفهمم که بی 
تونم امیدوار باشم که بدتر، تو بد رو انتخاب کردی. یم

؟!   تمومش کبن

 

 ن داد. با اطمینان ش تکو 

 

... آره! - ن  آره الی 

 به خاطرت هرکاری میکنم. 

 

هام نگاه کنه، به  من رو برگردوند و قبل از اینکه به چشم
گردنم نگاه کرد و با انگشتاش اون گردنبند رو روی گردنم 

 مرتب کرد. 

 

ه تو چشمام گوشه ی لبش رو گاز گرفت و اون ابهت و خی 
 رو لرزوند. ش دلم اخم لعنتیش درکنار لبخند یه طرفه
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ن آورد و گردنبند و   این همه جذابیت زیادی بود. ش پایی 
 گردنم رو باهم بوسید. 

 

 مریس این خییل خییل خوشکله. -

 

 ی تو نه. قطعا اندازه-

 تره! همه چی کنار تو قشنگ

 

 

 

 

 

********** 
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وسایلم رو با وسواس تو چمدون گذاشتم و نفس بریده از 
س و هیجان، لبه  تخت نشستم.  یفرط اسیی

کردم؟! واقعا قرار بود تا چند ساعت من داشتم چیکار یم
م، بعد پرواز کنیم و از ایران بریم؟! کل دوستام، خانواده

 های شهر و... ی خیابونهمه

 

م خودم لبم رو جویدم و با زدن یه مشت مالیم تو شقیقه
رفتم و قرار بود با رو شماتت کردم. درسته داشتم یم

ید و شهر و آداب و رسوم جدید آشنا بشم های جدآدم
 اما... 

 

من عاض رو کنارم داشتم. همون مرد بداخالقی که اوایل 
 مثل مرگ ازش وحشت داشتم. حاال درست برعکس... 

دونستم اون مرد یه قلب بزرگ و مهربون داشت و اصال یم
پشیمون نبودم که زنش شدم. دسته گل و اسب چویی روی 

ن عسیل بهم لبخند  ، اون یم می  زدند و من با یه حال خویی
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اسب چویی که عاض خودش با دستای خودش درست 
ن مشتم گرفتم.   کرده بود رو بی 

 

ی اون شب برقن تو کارگاه و روی اون تخت  خاطره
 کوچیک... 

ن انداختم. انگار گونه هام گل انداخت و با خجالت ش پایی 
 دید. عاض بود و من رو یم

جینم جا دادم و با دستم جاش رو اسب رو تو جیب شلوار 
فیکس کردم. گوشیم رو برداشتم و با دیدن ساعت، اخم  

 کردم. زیاد فرصت نداشتیم و عاض هنوز نیومده بود. 

 

 کلید برق رو زدم و نفس گرفتم. 

تا جایی که عقلم دستور داده بود، دو تا چمدون پر کرده 
ی کم بیارم. انگاچخواست اونجا بودم چون دلم نیم ن ر ی 

ن ناشناخته یم  رفتم. داشتم به یه شزمی 

س دستام یخ کرده بود. فکر کردم شاید بهیی بود قبل  از اسیی
ن به شیدا زنگ بزنم پس شماره ش رو گرفتم و روی از رفیی

 اسپیکر زدم. 
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هام گذاشتم و زیپ م رو روی لباسآلبوم عکس خانواده
 به 

ی
چمدون رو بستم. صدای شیدا رو که شنیدم دلتنیک

ن لحظه حس غربت داشتم و یمجو  خواستم نم افتاد. از همی 
 خودم رو با بودن عاض آروم کنم. 

 

 سالم خانوم خانوما... -

 چه عجب یادی از ما کردی؟! 

 

ن شام بود صدای قاشق و چنگال یم شنیدم. انگار که ش می 
 و من بد موقع مزاحمش شده بودم. 

 

م خییل روزا زندگیمعرفبی کردم. اینسالم. ببخشید یی -
ه... داشتم شام یم ن  خوردی؟! قایط پایط شده. چی 

 

 تموم بودم. -
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صدای مادرش رو شنیدم که انگار از شیدا پرسید "کیه" 
 چون شیدا اسمم رو گفت و سالم کردنش رو شنیدم. 

 

، یه ش به ما هم - ن  زدی. یمسالم الی 

 

 خجول دست رو دهنم گذاشتم. 

 

 ینور... مامانمه... میگه کاش بیای ا-

 

م بود معرفتم. وظیفهشکر کن و بگو ببخشید که انقدر یی ت-
 بیام ویل نشد... 

 

 بیخیال بابا... -

چه خیی شده این وقت شب زنگ زدی؟! من اومدم تو 
اتاقم. این داداش فضول منم که چشمش به دهن منه...  

 گوشیم زنگ خورد، فکر کرد امیده! 
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 انگار امید خییل جدی شده! -

... چه خیی ازش؟! عادت   نداری ازش زیاد حرف بزین

 

نفسش رو با فشار تو گویسر فوت کرد و من تا پشت پنجره 
تونستم گشت طبق معمول یمرفتم. اگر عاض بریم
های شد و بخار گرفته ببینم ویل ماشینش رو از این شیشه

 شدم. هنوز برنگشته بود و کم کم داشتم نگرانش یم

 

؟! امید واسه من- ن حس دلنشینه...  فقط یه چی بگم الی 
نه، دیگه اونقدر من ازش حرف زدم که شوش هم  ن زنگ نمی 

دار شده!   خیی

 

ش بود، پرس خوب و بااخالق و خییل  شوش برادر کوچیکیی
مندی بود!   هین

د و گایه هم من و شیدا رو یم ن ن گایه گیتار می  برد تا ماشی 
یم. من زیادی خنگ بودم و البته ترسو...   سواری یاد بگی 
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بار که تا مرز تصادف رفته بودیم، بهم نشون داده  همون یه
 شدم. بود که من راننده نیم

 

 خوبه دیگه... -

ت داره!   داداشته و غی 

 

- ...  گمشه مرتیکه اسگل رواین

غلط کرده با نیم وجب قد و هیکل بخواد امر و نیه کنه! 
اون بره به فکر خودش باشه که شب به شب صدای پچ 

شیشپچ  وم. و میشنهای خاکیی

 

 م گرفت. هم خجالت کشیدم هم خنده

ن خواهر و برادر رو نچشیده بودم  من هیچوقت طعم داشیی
 کردم. و همیشه به شیدا حسادت یم

 

!  خییل بیشعوری، اینا -
ی

 خییل خصوصیه نباید بیک
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سم. خوام خصوضو دیدی؟! یمه؟! کجاشع- ترش رو بیی
سم اون شب چ  چرا زنگ زدی، بذار من بیی

ی
ه تو که نمییک

 غلیط کردین پیش هم؟! 

 

ناامید از دیدن عاض عقب گرد کردم و پشت به پنجره 
گفت  شدم. تهش یمایستادم. نکنه نمیومد و من ضایع یم

که چه دخیی هول و آویزوین که حبی چمدون بسته انتظارم 
 کشید. رو یم

 

 هیجی دیوونه! -

 دیدی که پریود شدم و تخت عاض هم کثیف کردم. 

 

ی شوش کرد که یه فحش آبدار حوالهبلند خندید و 
ش رو احتماال پشت در اتاقش ایستاده بود چون من زمزمه

 شنیدم. 

 

هنش هم داشتم یم- ن پی  ، به آستی 
ی

رفتم اون کثافبی که مییک
 زده بودی! 
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 . هام شخ شد و به شفه افتادمگونه

 

ی نکبت، مردهذلیل ن- ن که شور اون مغز منحرفتمی  و بیی
ای اینجوری یم فقط ن  چرخه! حول و حوش چی 
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ل و کوری ووووف، بابا کپک بستیم و هیچ شاهزادهه-
َ
ی ش

؟! باالخره شما به وصال رسیدین یا  با االغ نرسید. چه خیی
 شما هم ماست موندین؟! 

 

 ماست چی بود؟! 

 

لنگه، مگه میشه آخه؟! ه خدا این مرتیکه یه جاش یمب-
ی ب ن حور و پری جلوش راه می   عد... عی 

 

 

من عمرا اگه روم میشد که براش بگم. خواستم بپیچونم و 
ن حرفش پریدم.   با لکنت بی 

 

یم  ع- یم کویت، یعبن امشب می  ه... آممممم... ما داریم می 
 کویت، ساعت دوازده پرواز داریم. 
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ی؟! پ- ؟! واقعا داری می 
ی

ن چی داری مییک رواز؟! کویت؟! الی 
 مامانت اینا میدونن؟! 

 

ده کرد. بغض به گلوم یادآوری دی دارم با مامانم قلبم رو فرسر
م غلتید. چنگ زد و یه قطره اشک ناخواسته روی گونه

کرد، مگه و طرد یمخواست، منو نیمای که منخانواده
 گفتم؟! مهم بود؟! چرا باید یم

 

 نه... -

؟! هیچکس نمیدونه جز تو! شیدا؟! یه کاری برام یم  کبن

 

ه و اونقدر شوکه بود که معلوم بود خییل تعجب کرد
 کرد. شزنشم نیم

 

ی؟! ن- میدونم چی بگم، ویل واقعا تعجب کردم. امشب می 
 خوای؟! ج جانم بگو... چی یم
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و مشت کردم. یه شگیجه به جونم افتاد و باز مجبورا دستم
 ها و روی تخت نشستم. وسط چمدون

 

 ها! و اونجا ول نکبن بهم زنگ بزن. من-

 

 قربون اون چشای خوشکلت برم، غصهعمرا ولت کنم. -
نخور... حتما االن تو دلت آشوبه نه؟! تو هیچوقت از 

... تون دور نموندی و حاال یهوخونه  یی

؟! عاض قابل اعتماده؟! یه وقت نری اونجا بال مال  ن الی 
شت بیاد... اونجا وسط اون همه مرد و زن عرب تو مملکت 

؟! غریب یم  خوای چیکار کبن

 

 ام شیدا... خایل نکن. من زن عاضو تو دلم-

... شیدا؟! اون که نیم تونه بمونه ایران. منم که... خب یعبن
مامان عاض ایرانیه... میدونم اونجا تنها نیستم. نگران 

 نباش. 
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 هوف کشید. 

 

 بگم، خب اگه اون زین باشه که عکسش تو اتاق شیخ چی -
 گردی؟! بود، به نظر مهربون میاد. گ بریم

 

ن فکر یمنمید- . ونم. فعال که فقط به رفیی ن  کنم نه برگشیی

 

 یهو لحنش شوخ شد و از اون حالت دل نگران خارج شد. 

 

ون کشیدم. گفبی زن عاض  از - ایی بی 
ن وسط حرفات یه چی 

 هسبی و... 

ها... ببینم نکنه باالخره کار دستت داد، حواست باشه
ست. یه وقت مردای عرب همیشه توپشون تو دروازه

 باال نیاد. شکمت 

 

ض صداش کردم.   معیی
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 گمشو دیوونه. -

ای بابا... اصال نمیشه دو کلمه حرف جدی زد. داشتم گریه 
 کردما... خاک تو شت! یم

 

خ من قربون اون اشکات برم. نگران نباش رفبی اونجا آ -
نم یم ن خندونمت اشک تو چشات نیاد. خودم یه زنگ می 

خره ثابت کرد اال بو بگو... عاض شیخ نجیب فقط راستش
شهمجنس و همه جا جار بزنم. مرتیکه گرا نیست یا برم خیی

با دومیی قد و صدمیی پهنای شونه و اون نگاه وحشتناکش 
 نداشته باشه باید از... 

ی
 مردونیک

 

ن حرفش پریدم و شماتت  گونه گفتم: بی 

 

 وااااای شیدا... -

ن فکت یم ن تا خود صبح رستاخی  جنبه، یه نفس بگی  ولت کین
. حدا ن وع کن چرت و پرت گفیی  قل بعد شر
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 باز خندید. 

 

 و برده خانوم خانوما... پس دلت-

 اسمش میاد نفست کم و زیاد میشه، من تو رو نشناسم... 

 

یهو سکوت کرد و من خجول لبام رو تو دهنم فرو بردم. 
ه  ی کمرم از عرق خیس شده بود. تی 

م. کشیدم حرفای شیدا رو تایید کننمیدونم چرا خجالت یم
 یهو شیدا جیغ زد. 

 

 وای... -

 ... ن  وای الی 

بینم یا نه... نمیدونم  واااااای من... من نمیدونم درست یم
نه. قطع کن خیی  ن کور شدم یا بینام.... امید داره زنگ می 

 و بدم. تونم جوابشمرگم دستم یخ کرده نیم
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ت دهنم باز موند. شیدا باز غر زد و  ابروم باال پرید و از حی 
 گرفت. اشت با گویسر کشبی یمانگار د

 

 کنه؟! ی خدایا... این کوفبی چرا کار نیموای ننه، وا-

ن گوشیم هنگ کرده یی  صاحاب... قطع کن جواب بدم الی 
 تا پشیمون نشده! 

 

 م گرفت. هول شده تلفن رو قطع کردم و خنده

ی به تمام معنا بود. پوف کشان از اتاق شیدا یه دیوونه
ون زدم و پله رد کردم. شالم رو با دیدن ییک از  ها رو بی 

خونه رفتم. سها جلو کشیدم و به محافظ ن  مت آشیی

 

 بهجت خانوم؟! -

 

 بهجت که نشسته بود، با دیدنم بلند شد. 

 

ی الزم داری؟! - ن  جانم عزیزم؟! چی 
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خونه خییل خوب یم ن ن و چروکتو نور زیاد آشیی های شد چی 
ای هصورتش رو دید. یه دفیی جلوش بود و ستون اسم

 دیدم. چهارده معصوم رو یم

 گفت. احتماال ذکر یم

 

 نه ویل... -

 به نظرتون عاض دیر نکرده؟! 
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 به ساعت زل زد. 

 

ی ز این دیر و زود کردنا- ن ن برات یه چی  ها طبیعیه، بشی 
 بیارم بخوری! 

 

 سیع کردم مثبت فکر کنم. 

 روی صندیل نشستم و بهجت سمت یخچال رفت. 

 

ن رو یمستشام هم آماده- چینه که آقا اومد، ، زهرا داره می 
 شی    ع غذا رو بکشیم. 

 

 کردم. االن دلهره داشتم و بوی غذا رو حس نیم

بهجت لیوان آب پرتقال رو جلوم گذاشت ویل همزمان 
 نگاهش سمت پنجره کشیده شد. 

 

 بفرما... -
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 بیخودی نگران بودی، آقا اومد! 

 

ن عاض و خود خ وشتیپ و از جا پریدم و با دیدن ماشی 
ن پیاده یم شد، جذابش که با همون اخم لعنتیش از ماشی 

 نیشم تا بناگوشم باز شد. 

 

های ها جلوش خم شدن ویل نگاهش سمت پنجرهمحافظ
خونه دید، دیگه تاب  ن عمارت چرخ خورد و من رو که تو آشیی

 نیاوردم. 

 

 من برم بهجت خانوم، عاض اومد! -

 

ن راه زهرا رو دیدم ویل صیی نکردم و سمت محوطه  بی 
 دویدم. 

ها حرف زد و من تمام مسی  عاض چند کلمه با محافظ
 رسیدن تا آغوشش رو دویدم. 
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همه رو برگردوندند چون هیچکس اجازه نداشت 
 آغویسر ما رو ببینه! هم

 از گردنش آویزون شدم و با یکم دلخوری گفتم: 

 

دم، چ چرا انقدر دیر اومدی؟! عاض شجون به لب -
؟!   خویی

 

مثل پیچک دور تنم پیچیده شد و شش رو تو   دستاش
 یه عمر رو 

ی
 و خستیک

ی
گودی گردنم فرو برد. انگار دلتنیک

کرد. فشار دستاش زیاد بود ویل من داشت رو من خایل یم
 کردم. دردی حس نیم

 

 تر کردم ویل عاض حرقن نزد. دستام رو دور گردنش محکم

ی نیم ن بخندش اراحتش کرده بود چون اون لدونستم یه چی 
وجود نداشت. ترس به دلم افتاد. یه ترس ناشناخته و 

 عجیب غریب... 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

د؟! اگر یمکرد؟! اگر مناگه ولم یم ن خندید و و پس می 
ی باقی یمخوامت؟! اونوقت اگفت نیمیم ن  موند؟! ز من چی 

ن خوره روحم رو خورد. اگر همه ی این عشق و یه حیس عی 
ر نیمه تموم شت کاها نقشه بود و عاض قصد دامحبت

 عادل رو تموم کنه و... 

 

عاض عملیاتش رو با موفقیت پشت ش گذاشته بود و 
 حاال... 

ها و ترسم ازش فاصله گرفتم ویل قبل از اینکه بتونم دلهره
ون بریزم، لبم رو به کام گرفت و حرص و ولعش رو  رو بی 

 حس کردم. 

 

ن تکیه داد و با زدهی یخکمرم رو نرم به بدنه هردو ی ماشی 
 دست شم رو گرفت تا عقب نرم. 

 

های بلندش تو فضای اطراف پیچید. قلبم اونقدر نفس
کوبید که انگار قصد داشت انعطاف یممحکم و تند و یی 

 م رو بشکافه و پرواز کنه... ی سینهقفسه
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داد تا من کرد و مهلت نیملباش با حرارت لبام رو فتح یم
 هم همراهیش کنم. 

گردنم و زیر موهام برد و با عقب  یه دستش رو پشت  
 کشیدنش، لبم با صدا جدا شد. 

داد که عاض اصال مالیمت خرج گز گز کردنش نشون یم
 نکرده بود. 

 

با نفس نفس زدن دست رو دهنم گذاشتم و به چشماش 
 نگاه کردم. دو تا گودال عمیق بود که با خون پر شده بود. 

 

 دلم برات تنگ شده بود! -

 

ن جمله بعد از اون حرص ای رو انتظار نداشتم. و خشم چنی 
 د. ی لبم رو بوسیبا لرز لبخند زدم که اینبار گوشه

 

 دلتنگ بوسیدن لبخندت بودم. -
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... خییل!  ن  خییل شده الی 

 

 ترسیدم. 

 

؟! به نظرم که... -  تو خویی

 

لبخندی زوری به لب آورد و اجازه نداد تا حرفم رو تکمیل  
 کنم. 

 

! شناهام میام، هفقط از ش خاک ییک از آ- ن  می 

 

 آشنا؟! -

 

 ش تکون داد. 

 

 ... آره مویرگ، یه آشنای خییل دور -
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ن بود. این آشنا گ بود که عاض رو اینقدر به  چشاش غمگی 
 ا تو ایران بود؟! ریخت؟! یعبن قیی دنیهم یم

 

 گ؟! دنیا؟! -

 

دونستم با شیطنت دستش رو زیر لباسم فرو برد. من یم
کنده کنه. شاید دوست نداشت سیع داشت ذهنم رو پرا 

 درموردش حرف بزنه ویل من کنجکاو بودم. 

 

 . اینکارو میشه بذاری برای بعد.. -

 کجا بودی؟! فکر کردم پشیمون شدی! 

 

م و تو هم بامن میای واسه- ؟! برگشتنم؟! من می  ی چی
 !  عیبن

 

 عیبن و مویرگ... 
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ستاین  ها ذوق کردم و یکم دوست داشتم. مثل این دخیی دبی 
 و لوس کردم. دمخو 

 

 کجا بودی؟! حاال نیم-
ی

 خوای بیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به زد.   با انگشت به بینیم ضن
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 نای قدییم بودم. بهت گفتم، ش خاک یه آش-

 

ون فرستادن  من رو سمت عمارت کشید و باز به همراه بی 
 نفسش پچ زد: 

 

 خییل شده! -

 

 خییل تاکید داشت. 

 

 یم فرودگاه! بریم شام بخوریم، بعدم بر -

 

  کیه؟! نپیچون، بگو اون آشنای قدییم-

 

 نزدیک به در ورودی ایستادم و لجبازی کردم. 

 

 از آشناهای مامانته؟! -
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ن  ن بود، غمگی   تر شد. نگاهش غمگی 

ی از من چشم دزدید و با ش انگشت شست، گوشه
 چشمش رو گرفت و پوف کشید. 

کت و شلوارش زیادی شیک و برازنده بود و بااینکه 
ترین افتاده بود اما هنوز هم جزو شیک هاش فرو شونه

 رفت. مردهای جهان به شمار یم

ن کت  هربار انگار اون بازوهای لعنبی قصد پاره کردن آستی 
هنش رو داشت.   و پی 

 

 آره... -

 

ش گذاشتم که بهم نگاه  کف هر دو دستم رو روی سینه
 کرد. 

 

 مادربزرگ و پدربزرگت؟! -
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هام، دست تو چشم مکثش طوالین شد ویل بدون نگاه کردن
دور کمرم حلقه کرد و صدای دورگه و خمارش رو به گوشم 

 رسوند. 

 

ی چپت کنم، بریم شام رسنمه، قبل از اینکه یه لقمهگ-
 بخوریم تا به پرواز برسیم. 

 

 مورمورم شد که کنار گوشم رو بوسید. 

 

 دلتنگم نبودی؟! -

 

   خییل خییل-
ی

ترسیدم، اونقدر که یادم رفت اظهار دلتنیک
ی بگم؟! ک ن  نم. میشه یه چی 

 

تونستم علت م رو گرفت. کاش یمموهام رو کنار زد و چونه
 و درد رو بفهمم. به من اعتماد نداشت؟! 

ی
 این خستیک
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- !  بگو حیایی

 "زندگیم"

 

 اون شب تو کارگاهت... -

 

ن یه برق خاص تو چشماش افتاد که باعث شد شم و پایی 
 بندازم. 

 

 پشیمون شدی؟! -

 

 ال آوردم و به چپ و راست تکون دادم. با شتاب ش با

 

 نه... نه اصال عاض. -

 فقط... 
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م رو خیالش راحت شد که با دو تا از انگشتای داغش گونه
 نوازش کرد و با صبوری منتظر موند تا خودم ادامه بدم. 

 

 پس بگو... -

 

 کنم که بوی عشق ما... فکر یم-

سه عشِق شما چه بویی میده، میگم بوی  یعبن اگه ییک بیی
 چوب! 

 

ون آوردم و کف دستم   اسب چوبیش رو از جیبم بی 
 گذاشتم. کوچیک بود ویل ظریف و ماهرانه... 

 نگاه عاض از چشمام به دستام افتاد و با مکث لمسش کرد. 

 

 چوب؟! -

 مگه عشق هم بو داره؟! 

 

 هیجان زده گفتم: 
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 معلومه که داره... -

ی یعبن تاحاال نشده یه عطر، یه رایحه تو رو به  ن یاد چی 
 بندازه؟! 

 

د.  ن مشتم فرسر  انگشتام رو لمس کرد و اون اسب رو بی 

باز لب پایینش شکاف داشت و من غرق بودم تو رویای 
 بودن عاض... 

... مثل یه میل  ن  و هیجان انگی 
همینقدر پرشور و ناگهاین

 شکش برای یه سقوط آزاد! 

دم و شاید به  خودم رو تمام و کمال به دست عاض سیی
 ، سند تباهیم رو دستش دادم. ترین شکل ممکنهاحمقان

ترین شکل ممکن زمینم بزنه، تونست هم به مهلکعاض یم
ه. هم من  و به عرش خدا بیی

ن بود.   عشق همی 

 

 شده... -
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 عشق ما بوی چوب میده! 

 

 این عایل نیست؟! -

 

 پیشونیم رو بوسید. 

 

 خودت جداش نکن.  خییل عالیه، خییل... از -

 

د و با یه چشمک  متوجه منظورش شدم چون مشتم رو فرسر
، نگاهش رو به اطراف چرخ داد.   لعنبی

 

ردنشون خورد شد انقدر که جرات نکردن تکون بخورن. گ-
 بریم تو مویرگ! 
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 "عاض"

 

 

 

ن هم د- ا رو سوار کردن، امی  هم کامل درجریانه. ماشی  خیی
ه که بریم فرودگاه!   حاضن

 

ون کردم و خو  دم رو به قاب با حرکت دست، هاتف رو بی 
 عکس مادرم ایستادم. 

هر دو دستم رو در جیب شلوارم فرو بردم و درحایل که 
ن بود و قلبم ناهماهنگ با نفسم یمسینه کوبید، پچ م سنگی 
 زدم. 

 

 دارم خفه میشم. -
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نداخت. سوال اون مرد روی اعصاب و روانم خدشه یم
های هم ن و درختوسط قیی های ش به فلک  سطح با زمی 

 و سوز شما... چی گفته بود؟!  کشیده

؟!"  "تو گ هسبی

 

 . ن  همی 

فقط پرسیده بود من گ هستم و انگار کل دنیا روی وجودم 
 گفتند؟! آوار شده بود. زلزله چی بود؟! آخرت به چی یم

ن سواِل هرچند  مگه پایان دنیا چه شکیل بود که با همی 
 کردم؟! کس حس یمساده، خودم رو تنها و یی 

 

ی پایان رسیده بود و من داشتم به به نقطهانگار جهان 
کردم. از درون های به جا مونده از یه نابودی نگاه یمخرابه
ن رو  یم  نارم نداشتم... کلرزیدم و اگر الی 

ن اشتبایه بکنم.  د تا چنی  ن  حبی به شم نمی 
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د.  ن ن رو تو چهارچوب در اتاق دیدم که داشت لبخند می  الی 
ی بلند عسیل رنگ و کاله سفید، یه دیدنش تو اون پالتو 

ی شبیه به خود آرامش بود.  ن  چی 

 

، مثل من! توین مادرتگه یمتا چندساعت دی-  و ببیبن

 

م تکیه داد. دست دور  وارد اتاق شد و صورتش رو به سینه
ن کمرش حلقه کردم و دردی که تو سینه م بود رو به روی الی 

 نیاوردم. 
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 فراموش کنه! و فکر کنم اگه تو رو ببینه من-

 

کوتاه و نخودی خندید و دستاش دور کمرم حلقه شد. از 
ن بهم زل زد و لبش رو باز الی دندون کشید.   پایی 

 

؟! از االن حسودی یم-  کبن

 

دار یمقیقتح- یی شد، انقدر تنهاو میگم، اگه مادرم دخیی
 کشید. نیم

 

ایطمون اینجوری نبود،  خب- مامان منم پرس نداره، اگه شر
 شدم دخیی مامان تو... دی پرس مامان من، منم یمشتو یم

 

ش میل های شخ شدهخودش از این حرفش خندید و گونه
ن رو تو وجودم زنده کرد. دندونام رو تو گوشت  به گاز گرفیی

 ه کرد. ش فرو بردم که آخ و ناللذیذ گونه
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 نکن شدمه، درد میاد! -

 

سیم فرودگاه ر کنم که چی میشه اگه دیر بیم دارم به این فکر -
 و بتونیم واسه آخرین بار تو ایران... 

 

ض صدام کمشت مالییم به سینه  رد. م زد و معیی

 

 یمع-
ی

خوام اض؟! واقعا که... خب زشته اینجوری مییک
ن دهن باز کنه و...   زمی 

 

ن حرفش پریدم.   بی 

 

تونه دهن باز کنه و تو رو یه لط کرده، تنها کیس که یمغ-
 ی چپ کنه، منم! لقمه

 

- !  رو دل نکبن
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 نگران نباش... -

 بریم که دارم پشیمون میشم زود برسیم. 

 

باهم از اتاق خارج شدیم و تو سالن بهجت و زهرا رو دیدم. 
ها نبود. حاال که من نبودم، هیچ نیازی به حضور محافظ

 هاتف همه رو مرخص کرده بود ویل زهرا... 

 

 نهایی دربیاره. تموند تا بهجت رو از اون یم

افیطن کوتایه گفتیم و بهجت طبق معمول پشت خداح
 شم آب ریخت. 

 

 

**************** 
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ن رو محکم به خودم هاتف چمدون ها رو پیاده کرد و من الی 
ترسید دونستم مردد بود و شاید از این سفر یمچسبوندم. یم
 ویل من بودم. 

 

 یدم. شما تو سالن بمونید! ممن کارا رو انجام -

 

ها رفت ویل تا خواستم وارد سالن بشم یه نهاتف با چمدو 
 نفر صدام کرد. 

 

 شیخ نجیب؟! -

 

م فشار نیاوردم و خییل زود صداش رو زیاد به مخیله
 شناختم. 

ن باهم به سمتش چرخیدیم، امید بود و شیدا...   من و الی 
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ن نگایه به من انداخت و شیدا مسی  رو یط کرد و خییل  الی 
ن رو بغل کرد.   زود الی 

ن رو شنیدم داشتم. گریهاز امید برنیممن چشم  ی شیدا و الی 
 و با اخم به امید زل زدم. 

ن دخیی ولش   ، به خاطر همی  ن اونروز، بعد از مالقاتش با الی 
 کرده بودم و حاال و حضورش درست امشب و اینجا... 

 

ن پیش با گام  ومد و مقابلم ایستاد. اهای نامطمی 

 

ین. خ از... از شیدا شنیدم دارین- ... می   واستم قبلش... یعبن

 

ن انداخت که زیرچشیم ما رو یم پایید. نفسش نگایه به الی 
 رو پوف کرد و من بخار دهنش رو دیدم. 

 

 میشه یکم حرف بزنیم؟! -

 

 به ساعتم نیم نگایه انداختم. زیاد وقت نداشتیم ویل... 
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کردم آخرین بار بهت هشدار کاقن دادم که اطراف کر یمف-
 ما پیدات ن

ی
 شه وگرنه... زندگ

 

یومدم دعوا راه بندازم شیخ نجیب، اومدم حرف بزنم. ن-
خالمه.  ... اون دخیی ن  فکر کنم این حق رو دارم. الی 

 

ن و شیدا فاصله گرفتم.   بزاق دهنم رو فرو دادم و گایم از الی 

انگار شیدا هنوز از من دل خویسر نداشت که حبی سالم 
ش ر نیم ن داشت. شنیدم  و از روی من برنیمکرد. حبی نگاه تی 

ن گفت  که به الی 

 "نتونستم راضیش کنم نیاد، منم با زور اومدم"

 

ن ال نود ایستادم و ابرو در هم کشیدم.   کنار یه ماشی 

 

 شیخ؟! -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یه دستم رو در جیبم فرو بردم و منتظر موندم. 

از این مرد اصال خوشم نمیومد، هرچند بیگناه بود و 
ن بهش ربیط پیدا ن کرد اما اون یمماجرای رسوایی الی 

 اتفاق... 

 

 اومدم بگم که... -

ن ناموس منه! واسم فرقی با مادرم، خواهرم، با کیس که  الی 
م واسش دنیا رو به هم بریزم نداره. خواستم خیالت و حاضن

اعصاب باشم؛ خر و یی راحت کنم که بدوین من هرچقدر کله
 بازم پا رو ناموسم نمیذارم. 
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 و بفهمم. تونستم منظورش ر نیم

 

 و بزن. واضح حرفت-

 

ی دسبی به صورتش کشید و جلوتر اومد. حاال فاصله
 تونستم صدای تپش قلبش رو بشنوم. بینمون زیاد نبود و یم

 

 ه-
ی

رگ... هرگ جای تو بود، شاید اینجوری مردونیک
م واسه ناموسم از نیم کرد. نمیگم خودم... چون من حاضن

 ی! خودمم بگذرم ویل تو مجبور نبود

م متوجه نشن ویل من و شاید خاله و شوهر خالهاین
 فهمم واسه یه مرد آسون نیست که... دونم. یمیم

 

ن حرفش براش حرف زدن سخت بود و من نیم خواستم بی 
م.   بیی
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ن پاکه... من هیچوقت باور نکردم که م-  کردی، الی 
ی

ردونیک
 شناختمش ویل تو... اون کار اشتبایه انجام بده چون یم

ن اومد م بگم که خیالت راحت باشه من نه نگاه بدی به الی 
روز بال و پر های اوندارم نه اونقدر عوضیم که به حرف

و ی عفت الینه! فقط اومدم اینی من گنجینهبدم. سینه
 بگم چون... 

 

دست باال آوردم و سکوت کرد. جلو رفتم و دستم رو روی  
 کتفش گذاشتم. 

ن بشتر بود و باعث یماز من کوتاه  هم نگاه کنه. د از پایی 

 

 م، حاال اینجا نبودی امید! و باور نداشتدرصد حرفت اگه یه-

 

صداش رعشه گرفت و بغضش، اشک شد روی  
 هاش... گونه
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 پس... مراقبش باش! -

 

 هستم. -

 

گه یه روز فهمیدی این رسوایی کار کیه، تردید نکن. یا ا -
م عاض شیخ نجیبو یمخودت بکشش، یا من جونش  ! گی 

 

حرفش بوی تهدید و خشم داشت. عقب ایستادم و ش 
 تکون دادم. 

 

 گذرم. وضوع نیمماز هرچی بگذرم، از این -

 

 خیالش راحت شد که دست روی صورتش کشید. 

ون فرستاد و بیبن باال کشید.   نفسش رو پوف مانند بی 

 

 دیرتون نشه! -
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ن اشاره کردم و به سخبی از شیدا جدا شد. به من  به الی 
ه بود که شیدا کنار امید ایستاد و با نگراین نگاش کرد. نرسید

 این دخیی عاشق بود! 

 

زیرلبی حالش رو پرسید که امید رو گرفت و اجازه نداد تا 
ن شاهد اشک ریختنش باشند.   شیدا و الی 

 

ی شده؟! - ن  عاض چی 

 

 نه، فقط خواست مراقبت باشم. -

 

ن دست دور بازوم حلقه کرد و رو به امید و شیدا  لبخندی  الی 
 شاش دلهره و ترس زد. 

 

 . روز ببخشید ویل.. ومدین. امید؟! بابت اونممنون که ا-

؟!   میشه مراقب مامان و بابام بایسر
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ای محکم گفت اما دیگه نموند. رفت امید تاب نیاورد. باشه
 و شیدا با بغض نگامون کرد. 

 

 چرا رفت؟! شیدا؟! -

 

ن به گریه افتاد اما شیدا جلو اومد و س یع کرد آرومش  الی 
 کنه. 

 

ن شمارو نداشت.  من- هستم، نگرانش نباش. دل دیدن رفیی
 من کنارشم. 

 

ن گریه گفت:  ن بی   الی 

 

 دلم براتون تنگ میشه. -

 

 آقا عاض؟! هرچند زیاد خوشم نمیاد از شما ویل... -
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 . ن ن اونجا فقط شما رو داره. مواظبش باشی   الی 

 

ن که از شدت گریه   کل گفت و رفت. من موندم و الی 
 لرزید. وجودش یم

 حال و هوای دل من هم ابری و طوفاین بود. 

 

 

 

*************** 

 

 

 

 

 

به عنوان آخرین نفرات از راهروی هواپیما رد شدیم و 
ی دوتا از ها ایستادم. صدای مکالمهدرست باالی پله
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ن از همیشه بیشیی شنیدم و پنجهدارها رو یممهمان های الی 
 در بازوم فرو رفت. 

 

ن خود من بود، خود شش سالهال ای که وقبی پا به خاک ی 
ن لحظه، از ترس  امارات و کویت گذاشت، مثل همی 

هام رو تو بازوی روبرویی با کشور و مردیم ناشناخته پنجه
 مادرم فرو کرده بودم. 

 

ها ییک از بدترین احساسات ترس و وحشت از ناشناخته
 بود. 

ن   ... من توسط خانواده طرد شده بودم مثل الی 

ن من رو حرومزاده یم  آبرو... رو یی  دونستند و الی 

 

ن من ن بود. من مادرم رو داشتم و فرق بی  ن فقط یه چی  و الی 
کم یی 

یاور فقط به تنها ریسمان زندگیش، مادر و یی حاال دخیی
 نداخت. یعبن من چنگ یم
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 عاض؟! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدای گرفته و غمگینش، دلم رو به درد آورد. 

 ش لب زدم: گونههتابرو به صورت م

 

 من کنارتم! -

 

و ها شازیر شدیم. در کل این کشور، همه مناز پله
های اینجا بودم. ترینشناختند. من پرس ییک از ثروتمند یم
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ام کردند و من مجبورا با چند نفر  چند نفر با ش ادای احیی
 دست دادم و باالخره به هاتف عالمت دادم. 

 

ن من رو تا  برد و حاال  سالن ورودی یم معموال یه ماشی 
 کارها رو ردیف کنه.   ای ایستادم تا هاتفگوشه

 

ن رو مقابلم نگه داشتم و به تصویر کوچک شده از خودم  الی 
 نگاه کردم. 

همون روزی که مادرم با ورود به کویت کنار گوشم گفته 
 بود. همان حروف و همون کلمات رو به لب آوردم. 

 

هیچکس اعتماد نکن... به  و نداری. بهاینجا جز من کس-
هیجی دل نبند، برای کیس کاری انجام نده و یادت نره که از  

 کجا اومدی! 

 

ن بیشیی از یه پرسبچه ن مغموم نگام کرد. احتماال الی  ی الی 
 فهمید. شش ساله یم
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ن انداخت و با لب  هایی لرزون گفت: ش پایی 

 

 قراره خییل سخت بگذره؟! -

 

های دور و سوایل که سالپلک بستم و با یادآوری اون 
 پرسیده بودم، لب زدم: 

 

قبی تازه اومدم کویت و مادرم همینارو برام دیکته کرد، و -
 فقط یه سوال پرسیدم. 

 

های پرسشگر نگام کرد اما برق لعنبی اشک رو از قرنیه
ش دیدم.  ن  سیی

 

 چی پرسیدی؟! -

 

 قراره هیچ دوسبی نداشته باشم؟! -

! این ن  و پرسیدم الی 
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 تر شد. وین به لب آورد و بهم نزدیکلبخند محز 

 

 یه پرس کوچولو بودی. -

 

 بینیش رو گرفتم. 

 

- ...  کوچولویی
 تو هم یه دخیی

 

 چون پرسیدم قراره سخت بگذره؟! -

 

. نه... چون دوست دارم ه-  میشه کوچیک بموین

 

 شد اما مهم نبود. شاید متوجه حرفم نیم

 من عادل و دنیبازی و همهدوسِت من، هم
ی

ا بودند.  ی زندگ
 ها... ی شیخ نجیبکل دارایی من تو خونه

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ن رسید، بریم. -  ماشی 

 

ام به من، در رو باز کرد و من  راننده پیاده شد و با ادای احیی
ن روی صندیل عقب نشستیم.   و الی 

ن به حرکت افتاد.   هاتف جلو نشست و ماشی 

 

 شناختم. سلیم! راننده رو یم

 

 ة خاصة؟ بطائر انت مرحب بك.  لماذا لم تطی  -

"خییل خوش اومدین، چرا با هواپیمای شخیص پرواز 
 نکردین؟!"

 

 

 جوابش رو هاتف داد: 
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 أمر سيدي-

 "دستور آقا بود."

 

یفات نبودم و اگر گایه اسامه با خطر جاین  زیاد اهل ترسر
 دادم. کرد، انجام نیمتهدیدم نیم

 

 كان هناك خطر أقل-

ی داشت!"  "خطر کمیی

 

ن ش روی کتفم گذاش ت و اصال شکایبی نکرد که متوجه الی 
جم روی شد. باید خییل زود یه برنامهحرف ما نیم ی میی

کردم تا به راحبی با بقیه ارتباط برقرار  موبایلش نصب یم
 کنه. 

 این روی آموزش زبانش هم تاثی  داشت. 

 

ن  یفات و تحویل گرفیی وارد سالن شدیم و بعد از کیم ترسر
شدیم و همینکه سمت  ها، از سالن فرودگاه خارجچمدون
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ن شخصیم که در پارکینگ پارک شده بود رفتیم؛  ماشی 
هن مردونه و کت چرم، راهمون رو سد کردند.  ن  چهارمرد با پی 

 

ن ترسیده به من چسبید و هاتف گایم به جلو برداشت.   الی 

 

 ماذا يجري هنا؟-

ه؟!"  "اینجا چه خیی

 

ه به من با جدیت لب زد:   ییک از مردها خی 

 

ی هذه الساعة ، تعال معنا كنا نعلم-
 أنه سيصل قن

 ید."رسید، باید با ما بیااعت یمسدونستیم این "یم

 

 وار پچ زدم. اخم کردم و زمزمه

 

ی - ن س، من اینجام. چی  ن نیی  یست. نالی 
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ن آروم گرفت و خودم جلو رفتم.   الی 

 ی آشنایی نداشتند. چهره

 

ء إیل هنا؟- ی  من أمرك بالمجی

 اینجا؟!" "گ بهت دستور داده بیای
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ام کرد. زیپ کتش رو بسته بود و من  همون مرد ادای احیی
 اسلحهیم

ی
 ش رو ببینم. تونستم برجستیک

ون آورد و زیر سایه ی رقصان یه نخل عینک آفتابیش رو بی 
 ایستاد. 

 

ل شیخ نجیب لقد طلب منا - ن  مرافقتك إیل المین

ن شما رو تا خونه همرایه کنیم."  "شیخ نجیب خواسیی

 

 یم
ی

کردم و این حساسیت معموال این مسی  رو خودم رانندگ
 کردم. اسامه رو درک نیم

 اگر از ساعت دقیق پروازم باخیی بود پس... 

 مسئله خییل جدی بود. 

 هاتف کنارم ایستاد. 

 

 ما أخبارك؟! -

 "چه خیی شده؟!"
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 ال اعرف-

 "نمیدونم."

 

ء؟- ی
 هل عرفوا أي یسر

دار شدن؟!" ی خیی ن  "نکنه از چی 

 

ن دوختم. با کنجکاوی هات ف مکث کرد و من نگاهم رو به الی 
 دیدم. کرد و هنوز ترس رو از وجناتش یمبه اطراف نگاه یم

ن شایس بلند کناری  ن خودم و ماشی  ن رو گرفتم و بی  دست الی 
ای با موبایلش حرف زد و ثابت کردم و هاتف چند ثانیه

 سمتم برگشت. 

 

ا ما ، فهذا ليس انوا يعرفو كإنهم من أهل اسامه.  إذا  -
ً
ن شيئ

 سلوكهم"

. "واقعا از آدم ن  های اسامه هسیی

ی فهمیده بودن، برخوردشون این نبود!" ن  اگر چی 
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گفت. اسامه با هیچکس شوچن نداشت. به من راست یم
 کرد. هم رحم نیم

 

 . لم تكن هناك حاجة ، كنت قادًما -

 تونستم خودم بیام.""الزم نبود، من یم

 

های بست. آدمرو برای هر حرقن یماخم و جدیت مرد راه 
 ریزی شده بودند. اسامه بیشیی شبیه ربات برنامه

عصبی نگاهم رو روی کل محوطه چرخ دادم و سوییچم رو 
 به جیبم برگردوندم و ش تکون دادم. 

 

 نعم. -

 "باشه."

 

ن پچ زدم:   کنار گوش الی 
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مه برامون اسکورت فرستاده، ما رو تا خونه همرایه اسا-
. یم ن  کین

 

ی دست هیچ حرقن نزد و فقط با چشم تاییدم کرد. با اشاره
ن  ن ماشی  های پارک شده رد همون مرد پیش رفتم و از بی 

 شدیم. 

 

ن مدل باال و سیاه رنگ پشت ش هم پارک شده  سه ماشی 
ن وسیط رو باز کرد  بود و همون مرد سیاه پوست، در ماشی 

ن با انقباض عضالین همراهیم کرد. چندان راضن   نبود و الی 
د به خاطر من بود.  ن  نمی 

 واگر حرقن

 

ن خم شد.   هردو سوار شدیم و هاتف روی ش ماشی 

 

 من جلو میشینم آقا... -
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ن کنارم جای گرفت.  ش تکون دادم که رفت و الی 
 جلویی جا دادند چمدون

ن هامون رو در صندوق عقب ماشی 
ن به حرکت افتاد.   و ماشی 

ن با نفس نفس زدن به حرف اومد:   الی 

 

؟! اگه بگم یم-  ترسم، ناراحت مییسر

 

ش رو با دو انگشتم گرفتم و صوریی کمرنگ لباش رو چونه
 با ش انگشتم لمس کردم. 

 این دخیی خود آرامش بود. 

 

 به من تکیه کن. -

 

راننده ضبط رو روشن کرد و یه موزیک شاد عریی گذاشت 
ن حلقه کردم.   و من دست دور کمر الی 
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ای فکر کردم که من به لحظهشش رو به کتفم تکیه داد و 
های عریی رو نقص ییک از اون لباساین دخیی ظریف و یی 

ی یمیم  د زدم. کرد. ناخواسته لبخنپوشید و جلوم دلیی

 

 خندی؟! به چی یم-

 

 رقیص؟! به اینکه چرا برام نیم-
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سیع داشتم حواسش رو پرت کنم و نمیدونم چقدر موفق 
هام نگه داشت و به ی انگشتهاش رو البودم ویل انگشت

 بازوم بیشیی تکیه کرد. 

 

 رقصم، هرجوری که تو بخوای. یم-

م. بلد نیستم ویل یاد یم  گی 

 

ن افتاد و نگاه مشکوک راننده نگاهم به آینه ی جلوی ماشی 
 عصبیم کرد. 

کردم این حفاظت برای من معنایی نداشت و اگر قبول یم
ن بود   . همراهیشون کنم، فقط به خاطر الی 

 

ون آوردم و دور از چشم راننده ی همچنان موبایلم رو بی 
ن سیمکارتم رو عوض کردم و با خط کویت،  بی  ن مشکوک و تی 

 برای امی  یه پیامک فرستادم. 

 

 "من رسیدم، اونجا همه چی مرتبه؟!"
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پیامکم خییل زود رسید و نفسم رو پوف کردم. هاتف با ریتم 
ن انگا د و الی  ن به می  ن ر با تکونآهنگ به رونش ضن های ماشی 

 برد. داشت خوابش یم

ون دادم و جاده  من نگاهم رو به بی 
ی

ای که با مسی  همیشیک
 فرق داشت. پیامک امی  به دستم رسید و بازش کردم. 

 

له" . فعال همه چی تحت کنیی  "به سالمبی

 

 یکم خیالم راحت شد اما همچنان آرامش نداشتم. 

ن که به فرغ پیچید، لب زدم:   ماشی 

 

 نت تطيل المسار.  أال تعرف هذا الطريق؟أ-

، مگه این راه رو بلد "داری مسی  رو طوالین یم کبن
؟!"  نیسبی

 

 راننده جوابم رو نداد و قلبم به کوبش افتاد. 
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ن رو محکم   ن در عروقم جریان گرفت و الی  ترس از لو رفیی
 گرفتم. 

 ... ن  برای خودم نه اما الی 

 شده بود، گفت:  هاتف که انگار تازه متوجه تغیی  مسی  

 

 الطريق الخطأ-

ت اشتباهه"  "مسی 

 

 ة شخص ما. ليس خطأ. أنت بحاجة لمقابل-

" ن  "اشتباه نیست، شما باید با ییک مالقات کنی 

 

 این حماقت بود. 

ن رو از خودم فاصله دادم. یکم ترسید که با  اخم کردم و الی 
 فشار دستم به رونش، تکون نخورد و واکنیسر نشون نداد. 

 

 ما تفعله؟  هذا يعرض حياتك للخطر هل تفهم-
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؟ این موضوع جونت و به خطر "یم فهیم چیکار یم کبن
 میندازه"

 

ش رو ادامه داد  از موضعش کوتاه نیومد و مسی 

هاتف احساس خطر کرد. نگایه به من انداخت و رو به  
 راننده گفت: 

 

 ذا؟إذا أخطأت ، ستموتهمن طلب منك أن تفعل -

ی.""گ ازت خواسته اینکار  ، یم می  ؟! اگر اشتباه کبن  و بکبن

 

ی أمان تام ... -
 أنت قن

 ال تقلق و 

 عليك فقط مقابلة شخص ما.  

 "جون شما در امنیت کامله... 

 نگران نباشید و

". ن  فقط باید یه نفر رو مالقات کنی 
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 عصبی صدام رو باال بردم. 

 

 باسم بیطار؟! -

 "اسم یک شخص"

 

 ای و کشدار... لمهکرد. تک کدقیقا مثل یه ربات عمل یم

 

ی خطر.  من األفضل أن أ -
ؤكد لك فقط أن حياتك ليست قن

 تجلس للوصول إیل وجهتك. 

ه  "فقط اطمینان میدم جون شما در خطر نیست. بهیی
 بشینید تا به مقصد برسیم."

 

ها  دستم رو مشت کردم و برای اون مردک عوضن نقشه
نبار کشیدم. اگر دستور این حماقت رو اون داده بود، ای

 کردم. بهش رحم نیم
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ا-  لقد ارتكبت خطأ كبی 

 انجام دادی!"
ی

 "اشتباه بزرگ

 

ن با همون چشم  ه نگام کرد. های براق و ترسیدالی 

 

 عاض چی شده؟! -

 

ی نیست. - ن  چی 

 

ی نیست؟! تو عصبا- ن  ین شدی و... چطور چی 

 

دادم وقبی خودم هم خیی نداشتم. چطوری باید توضیح یم
ای که از هر دو سو به کویر ماسه  باالخره از اون جاده

های کنار ای از شیی و درخترسید، رد شد و از کنار گلهیم
 جاده عبور کردیم. 

ن رو کنار یه مخروبه پارک کرد.   تقریبا پنج دقیقه بعد، ماشی 
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ن به من چسبید.   راننده پیاده شد و الی 

 

 تو کویر؟!  ی شما اینجاست؟! خونه-

 

مون لحظه با یه اسلحه مهارش  هاتف پیاده شد و یه نفر ه
 ...  کرد. لعنبی

 

آوردم و ش کیس که این دستور رو ربایی رو تاب نیماین آدم
 بریدم. داده بود، یم

ن از دو طرف باز شد. دستام رو دور   ن جیغ زد و در ماشی  الی 
ن حلقه کردم و قبل از اینکه دست اون عوضن به تن  کمر الی 

ن برسه، داد زدم:   الی 

 

 ، سأقتلك.  إذا لمسته-

، خودم یم  کشمت!""بهش دست بزین
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تهدیدم به حد کاقن اثرگذار بود که عقب ایستاد و مرد کناریم  
 گفت: 

 

ول- ن  الین

 "پیاده بشید."

 

ه؟! -  عاض؟! تورو خدا.. چه خیی

 

کم مثل یه گنجشک شمازده یم تپید و من خودم قلب دخیی
 رو لعنت کردم. 

 پیشونیش رو بوسیدم و کوتاه پچ زدم: 

 

م هم نمیذارم بالیی شت بیاد. ن- گران نباش، حبی اگه بمی 
 ... ن  با من بیا الی 
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ن رو به سخبی پیاده کردم و بدون اینکه به اطراف نگاه   الی 
دفاع به من چسبوند و با ی یی کنه، خودش رو مثل یه بچه

 و صدا کرد. وحشت اسمم

 

 عاض؟! -

 

س... -  جونم مویرگ؟! نیی

وع یمیه نفر داره باز  و خواد منکنه و فقط یمی بدی رو شر
 ببینه. 
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ی ی دومرد قرار گرفتم و به این نقشهمورد هجوم گلوله
 مزخرف خندیدم. 

ن بود. خافتاد، فقط به اگه ترس به دلم یم  اطر الی 

 

ن کشید و به گریه افتادو به کت و سینه م با دیدن اسلحه، هی 
 چنگ انداخت. 

 

 عاض چه خیی شده؟! عاض؟! -

 

وع به وزیدن کرد و ماسه ها رو به هوا بلند کرد. باد تندی شر
 چشم ریز کردم و اطرافم رو پاییدم. 

 

ی ستأفض معه عیل عقد لکن أ-
خیی باسم بیطار عیل أنبن

 رائحة عمله مثل الدم. 

کنم اما کارش "به باسم بیطار بگو من باهاش مذاکره یم 
 بوی خون میده."
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ی از من ایستاد فاصلهییک از مردها جلو اومد و با  ی دو میی
ن رو پشت شم مخقن کردم. دستاش روی پهلوم  و من الی 

الکریس خوند و التماس  زده آیتنشست و آروم و وحشت
 کرد که بریم. 

 

 نحن ال نتقیل أوامر منه. -

یم.""ما از او دستور نیم  گی 

 

هاتف دست اون مرد پشت شش رو پیچ داد و یه گلوله از 
ن رو درآورد. تفنگ شلیک شد    که جیغ الی 

 

. هیجی نیست. - ن  هیشش الی 

 

ن خییل ترسیده بود.   اما الی 

تر شد و باز گی  ییک از همون مردها هاتف چند گام نزدیک
 افتاد. اخم کردم و اینبار با اعصایی خراب داد زدم: 
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ی مالکك. أدعهم یذهبون. -
. سأنتظر أن یأیی ی

 نت تریدین

مونم تا اربابت ین. من یمخواو یمبذار اونا برن. شما من-
 بیاد. 

 

ارت بار مقابلم ایستاد و نگاهش روی مرد با نگایه شر
ن افتاد که روی سینه و پهلوم یمدست  لرزید. های ظریف الی 

 

 محنا... انت آمن. سا لکن... نحن ال نریدک. -

 "ویل ما شما رو نمیخوایم. 

 خوایم."شما جونتون در امانه، معذرت یم

 

م. مشتم رو گره کردم و درحایل که از شدداشتم گیج یم
 شدت خشم کل وجودم یم لرزید گفتم: 

 

 الذی یملک لکم؟! عن ماذا تبحث؟! 

؟! - ن  صاحبت کیه؟! دنبال چی هستی 
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- ... ن  دنبال الی 

 

ن ساکت شد و من نگاهم رو با شوک  با شنیدن صداش، الی 
ن از مرد مقابلم گرفتم و ش چرخوندم. هنوز دست های الی 

 وانش تنم رو گرفته بود. با تمام ت
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ی عظیم عقرب به به محض دیدن عادل، انگار یه دسته
 م حمله کردند. عادل؟! پیکره

 مثل همیشه شیک و فاخر... 

ی شبیه به  ن با اون کت تک و شلوار جذب، یه چی 
اف های اروپایی بود. رنگ آیی نگاهش و موهای زادهاشر

 ساخته بود. روشنش... از او مردی به شدت جذاب 

 

 عادل؟! -

 

ن رو گرفتم و عادل جلو اومد. برخورد کفشش  دست الی 
ها به هوا بلند شد و با دو سه گام فاصله از من روی ماسه

 ایستاد. 

ه و رگ هایی که از پیشوین و گردنش اخم غلیظش، نگاه تی 
 داد چقدر تحت فشار بود. دادند نشون یمرخ نشون یم

 

ن محافظت کردم و با بهت و ناباوری از   با یه دستم از الی 
 دیدنش وسط این بیابون، لب زدم: 
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 و بیارن؟! تو گفبی من-

 

های پخش شده لبش رو به راست انحنا داد و با اون شچن 
ن نگاه کرد که پشت من سنگر گرفته در چشم هاش، به الی 

 بود. 

 

 ت-
ی

و رو نه داداش، قبل از اینکه پای اون دخیی به خونه زندگ
 دیدمت. ... باید یممن باز بشه

 

ی دست عادل، هاتف رو رها کردند و با عجله با اشاره
 سمتم اومد. 

 

 آقا؟! -

 

 با دست ساکتش کردم. 
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. نیاز به این  تونسبی منکردی، یمگه یکم تحمل یما - و ببیبن
 کبن عادل؟! یکار یمچها نبود. داری گانگسیی بازی

 

ه اسلحه گایم به چپ و راست برداشت و از کمر شلوارش ی
ن شنیدم.  ون کشید و اسمم رو از زبون الی   بی 

 

 کشه. و یمکشه. عادل منو یمعاض؟! م من-

 

ن بلند خندید و من از این جنونش  عادل با شنیدن حرف الی 
 ترسیدم. 

تا به حال هیچوقت عادل رو اینقدر آشفته ندیده بودم؛ 
 ی دنیا رسیده بودیم. حبی وقبی به جنازه

 

ن رو - ن و آرومش کن.  هاتف؟! الی   بیی تو ماشی 
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ی عادل بلند شد هاتف هنوز به من نرسیده بود که عربده
و جوری فریاد کشید که کل کویت این نعره رو شنیدند. پلک 

 روی هم گذاشتم. 

 

 خوره حبی تو داداش. عاض؟! یچکس از جاش تکون نیمه-
ن  . بهت اعتماد کردم و قرار شد الی   و پیدا کبن

 

 کردم عادل. -

 

 ه. ن-

 پیدا کردی اما نه برای من. پیدا کردی اما نه به خاطر من. 

و از کیوان شنیدم. این دخیی از روز اول کنارت بود. این
 دروغه؟! 

 

ن رو از دور کمرم آزاد کنم تا هاتف سیع داشتم پنجه های الی 
 به دادش برسه. 
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گایم به جلو برداشتم و با نگاهم به هاتف دستور دادم که 
ن رو با خو  ه ویل اینبار که هاتف بهم نزدیک شد، الی  دش بیی

و نشونه رفت و من مات موندم. ی عادل منی اسلحهلوله
 کشید؟! روی من اسلحه یم

 

 تکون نخور عاض. -

. حق نداری  تو حق نداری اون دخیی رو محافظت کبن
 .  اینجوری نگاش کبن

 

 باشه عادل... -

 .. باشه، بذار حرف بزنیم. اون اسلحه رو بذار کنار. 

 

ن به گریه افتاد و من همه ن گردن کلفت الی  ی اون محافظی 
ن رو گرفتم و مقابلم نگه داشتم.   رو مرخص کردم. الی 

 

داد که هرلحظه یه جوری خودش رو به من فشار یم
ن یمعکردم تن طریفش با من احساس یم  شد. جی 
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ن چرخ داد.   عادل نگاه پر از نفرتش رو روی الی 

 

ن - ف... ی یی حرومزادههااا خودشه، خود همی   شر

 

ن اینجاست. اال اسلحهح- . من اینجام، الی  ن ت رو بیار پایی 
 و غالف کن عادل. اون تفنگ

 

ن گرفت و به من داد.   نگاهش رو از الی 

تو روشنایی روز و آفتایی که درست وسط آسمون 
 دیدم. یم درخشید، صورتش رو به خویی یم

 

 این دخیی برمیام.  من بدون تفنگ هم از پس-

 

ن شکمش به  ن زانوهاش لرزید و من با گرفیی جلو اومد و الی 
ن انداخت و قبل از  خودم چسبوندمش. اسلحه رو روی زمی 
ن فرود بیاد، دست  ب تو صورت الی  اینکه دستش با ضن
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ن رو با یه حرکت سمت هاتف هل  عادل رو گرفتم و الی 
 دادم. 

 

عادل رو کشون کشون تا کنار اون مخروبه پیش بردم و تقال  
د.   کردنش کاری از پیش نیی

 

تکون نخور و نذار مجبور بشم یه  کون نخور عادل... ت-
 بالیی شت بیارم. 

 

به زد که از  عربده کشید و با آرنجش محکم به شکمم ضن
 شدت دردش، لبم رو گاز گرفتم اما ولش نکردم. 

 

د و مدام اسمم رو صدا یم ن ن جیغ می  ی عادل کرد. سینهالی 
 که از درد آخ کشید.   رو به دیوار کوبیدم

 

ی عاض. 
 أتركبن

- . ن  ماذا تنتظر؟خذ إلی 
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 .  "عاض ولم کن لعنبی

ین." ن رو بگی  ؟! الی  ن  منتظر چی هستی 

 

با یه حرکت ساعدم رو دور گردن عادل انداختم و سمت 
ن چرخیدم.   الی 

ی عادل رو برداشت و همه رو مورد هدف هاتف اسلحه
ن برد  ن رو سمت ماشی  ن قرار داد و همزمان الی  . خیالم از الی 

 راحت بود. 

 

 کبن عادل؟! داری چه غلیط یم-

 

ن -  خوام. و یممن... الی 
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کرد تا دستم رو از دور گردنش آزاد کنه و داشت تالش یم
 باالیی داشت که خییل زود خسته شدم 

اونقدر توان بدین
 اما ولش نکردم. 

 

 عادل، یی همه
ن ه طرف من واکنش ایستادند. یی محافظی 

م به گوششون رسیده بود و یه طرف بودم که خوب آوازه
 عادل... 

 ی اسامه... فرزند مورد عالقه

اندازی نداشت.   این وسط هیچکس حق تی 

 

 مدم... من اینجام. کویت... پیش تو... عادل؟! من او -

ن رو بیارم؟! االن اینجاست.   مگه نگفبی الی 
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رگه باز به ساعدم چنگ زد و صداش پشت دستم گرفته و دو 
 آورد. شد. انگار داشت از شدت فشار دستم نفس کم یم

 

 ولم کن عاض... -

و به من تحویل بدی... ازش خوشت تو قصد نداشبی اون
 میاد. سوگولیت شده. دروغه؟؟؟؟؟! 

دادی. ای رو به تختت راه نیممگه تو نبودی که هیچ هرزه
؟!  ن  حاال الی 

 دست گذاشبی روی دشمن من؟! 

 

و شل  لیل رفت و من ترسیده دستمصداش رفته رفته تح
کردم اما دستاش از تقال افتاد و تا خواستم ولش کنم، محکم 

ن داد زد:  ن الی  ن سمت ماشی  ن رفیی  به پهلوم کوبید و حی 

 

 کشمش. یم-
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 و باال بردم. هنوز چند قدم برنداشته بود که صدام

 

خواستم بهت تحویلش بدم رست حدس زدی عادل. نیمد-
ن زن منه. فقط چون... چون ا  لی 

ن زن منه.   عادل؟! الی 

 

 ایستاد.  هاش آهسته شد و رفته رفتهگام

ن رو یممن از شیشه ، الی  ن دیدم که روی ی جلویی ماشی 
 صندیل عقب از شدت گریه شخ شخ شده بود. 

هاش عادل پشت به من ایستاد و متوجه فرو افتادن شونه
شدم. دست روی پهلوی دردناکم گذاشتم و جلو رفتم. 

... دل تکون نخورد. حبی یه مییلعا  میی

 

ی باد تو هوا به رقص درومد و من  اما موهاش به واسطه
 ش ایستادم. کنارش و شونه به شونه

ن گرفت و ش کج کرد. با همه ن و الی   ی توانش چشم از ماشی 

 قش، دردم رو زیاد کرد. رخ شخ و خیس عر دیدن نیم
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 عادل؟! درست شنیدی... -

ن رو آوردم تا  ن فرصبی که دیدمت بهت بگم. الی   تو اولی 

 

- ... ؟! یعبن  زنته یع یعبن چی

 

م رو با زبون خیس کردم و درحایل  لب خشک و ترک خورده
 شد، لب زدم: پرت یم م با شتاب به جلو ی سینهکه قفسه

 

 عقدش کردم. -

 

هایش زیادتر شد و با هر دو دست های شخ چشمرگه
 موهاش رو گرفت و کشید. 

هنش یمهمن رگ برجست دیدم  ی گردنش رو از الی کت و پی 
 کشید. که چجوری عربده یم

 

 حقیقت نداره... -
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؟! تو اینکارو... نیم . داری ضامن... جونش... مییسر کبن
 مونه... مگه نه؟! بخوای... فقط... زنده یم

 

 آورد. نفیس به زبون یمی کلماتش رو منقطع و با یی همه

 ی ماسه رو پخش کرد. هاباز باد تو هوا پیچید و دونه

 

ن زن منه! -  نه عادل... الی 

 حاال بگو این کینه از کجاست؟! 

 

به سمتم چرخید و تعادلش رو از دست داد. دستش رو برای 
 نیفتادن روی کتفم کوبید و کل وجودش به رعشه افتاد. 

 و بیان کرد. صدای هاتف رو شنیدم که با دلهره اسمم

 

بدنش،  این لرزش زیاد  شد و تر یمنگاه عادل هرلحظه شخ 
 باعث ترسم شد. 

 

 ب بگو... بگو عاض... ب ب ب بگو... -
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... آ-  روم باش. عادل؟! عادل؟! عادل لعنبی

 

ی کوفبی ی وجودش بیشیی شد و مدام اون کلمهویل رعشه
 رو تکرار کرد. 

 

 نه... ب بگو... بگو... -

 

کنم آروم باش. لعنبی چرا ؟! عادل خواهش یمچی بگم-
خوری؟! عااااااااادل؟! ییک زنگ بزنه به نیم و قرصات

 اورژانس... ییک زنگ بزنه.... 

 

ی "بگو" روی لباش مکث کرد. دهن عادل باز موند و کلمه
های غرق خونش به باال کشیده شد و زانوش تا شد و آیی 

 افتاد. 

 پای عادل زانو زدم. هردو دستش رو گرفتم و هم
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برای نفس کشیدن  حاال جز سفیدی چشم عادل و دهبن که
 دیدم. کرد، هیجی نیمالتماس یم

 

ی یه نفر رو  هاتف با عجله سمتم اومد و همزمان شماره
ن افتاد و دست و پا زد.   گرفت اما عادل با شتاب رو زمی 

 

ون یمانگار قلبم رو با یه داس از سینه کشیدند و اونقدر م بی 
 درد تو کل وجودم نشست که داد زد. 

 

. عادل... عادل داداش؟! عااااآمبوالنس خیی ک-  ادل؟! بن
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ها تر دست و پا زد و دو نفر از محافظویل بیشیی و محکم
 پای عادل رو گرفتند و اون رعشه به کل وجودم شایت کرد. 

 

 دندون
ی

 رد. هاش مغزم رو سوراخ کصدای ساییدگ

 

  نه... نه... نه عادل... عادل لعنبی -

 فکش داره قفل میشه. 

 

ی توانم فکش رو گرفتم و ه جایی نداشتم. با همهراه ب
 دادم. دهنش رو باز کردم. نباید اجازه یم

 ساعدم رو الی دندونش گذاشتم و داد زدم. 

 

 این آمبوالنس کجاااااست؟! -
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 هاش بود. رصی مرصف نکردن قاین تشنج کوفبی نتیجه

 . ن  به خاطر من... به خاطر الی 

از دست  عادل رو  هام دست خودم نبود. اگهریزش اشک
بخشیدم. گوشت ساعدم دادم هیچوقت خودم رو نیمیم

ردی حس شد و من هیچ دهای عادل له یمالی دندون
 کردم. نیم

 

... عادل؟! -  عادل.... لعنبی

 

 ویل افاقه نکرد. 

ی عادل خایل کرد و ییک یه شیشه آب رو روی ش و سینه
 من دست زیر گردنش گذاشتم. اون هیکل درشت مثل یه

 چوب خشک شده بود. 

 

 با خودت چیکار کردی؟! -
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ن رفت  نمیدونم چقدر طول کشید تا باالخره اون تشنج از بی 
 ها رو ببینم. و من تونستم دوباره اون آیی 

 کل صورتم از عرق و اشک خیس بود. 

 و عقب کشید. ییک من

 

ف. - ن  أنت تین

 "شما خونریزی دارید!"

 

 . به عقب هولش دادم و روی ش عادل خم شدم

 جون شده بود. رمق و یی از شدت تشنج یی 

 دست زیر شش گرفتم. 

 

ی -
ی ساعدین

ی السيارة.  يجب أن نذهب إیل قن
 وضعه قن

 .  المستشقن

. باید بریم بیمارستان." ن ن بذارمش تو ماشی   "کمک کنی 
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ن شده ی عادل رو بلند  دو سه نفری تِن کرخت و سنگی 
ن دراز کش کردم. هنو  ز کردیم و روی صندیل عقب ماشی 

 پرید. بدنش هر چند ثانیه یکبار یم

 

 ممکنه باز تشنج کنه. -

 

ن بشم، یه نفر گوشه ی کتم رو گرفت تا خواستم سوار ماشی 
و با عصبانیت سمتش چرخیدم تا داد و هوار کنم ویل با 

، انگار غم دنیا روی دوشم دیدم چشم ن های معصوم الی 
 سنگیبن کرد. 

 

 ی  منه. عاض؟! ب ببخشید همه چی تقص-

 نمیدونم چرا اما... ع عادل... 

 

ل رفتارم به دست خودم نبود.   اصال کنیی

 دو طرف صورتش رو گرفتم و قلب لعنتیم به سوزش افتاد. 
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ن سینه شیی سوخت و هرلحظه بیم یمانگار یه مشعل بی 
 شد. یم

 

- . ن  نه نه الی 

... تو مقرص نیسبی دورت بگردم. ف  تو مقرص نیسبی
ونه. هاتف تو رو به مادرم فقط... فقط با هاتف برگرد خ

 ... س. از هیجی ؟! از هیجی نیی ن  میده! الی 

 

هنم چنگ انداخت و با مظلومیت لب زد:   به پی 

 

 یاد! مدستت... د داره... داره خون -

 

؟! و نیماین خونریزی من- ن  کشه. الی 

 اگه عادل بالیی شش بیاد... 

 

انگشتش رو روی لبش گذاشت و شی به چپ و راست 
 تکون داد. 
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 برو عاض... -

 و نجات بده. داداشت

 

 تم: و مالیدم و با درد گفبا دو انگشت چشام

 

 دعا کن عادل سالم برگرده... -

؟! من نیم ن  تونم بدون عادل... الی 

 

ن فاصله گرفتم و روی  گفتم و دیگه صیی نکردم. از الی 
ن نشستم. ش یی  رمق عادل رو روی رونم  صندیل ماشی 

 گذاشتم. 

 

کنم. نجاتت ر دیر نیمنمت بیمارستان. اینبارسو یم عادل؟! -
 میدم. 

 

 داد زدم: 
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 اذهب للمستشقن -

 "برو بیمارستان."

 

ن بود! کی آخر هاتف رو دیدم  لحظه  ه کنار الی 

ی م کوبیدم و رو به اون رانندهمشت محکیم به شقیقه
 احمق گفتم: 

 

ء سأقتلك. - ی
 إذا حدث له یسر

 کشمت.""اگه براش اتفاقی بیفته، یم

 

 روی پدال گاز گذاشت و موهای خیس عادل رو کنار زدم. پا 

ی زیرلبی زمزمه یم ن شنیدم. روی شش کرد که نیممدام چی 
 خم شدم و گوشم رو به لبش چسبوندم. 

 

 و شنیدم. به سخبی حرفش
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اداش من با... با ق قات قاتل خ خواهرم از ازدواج د-
 کنه. نه... نیم

 

 گفت؟! ؟! چی یمبه گوشم شک کردم. قاتل؟! قاتل دنیا 

گفت چون دنیا گفت. آره حتما داشت هذیون یمهذیون یم
خودکیسر کرده بود. عادل دستش رو به سخبی باال آورد و  

 کراواتم رو گرفت. 

 توان باز کردن چشماش رو نداشت. 

 

... عاض... تو نیم-  توین

 دنیا...  د توین با... با ق قاتل ن نم نیم
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 آروم باش عادل... -

. کنم. لعنبی آرو اهش یمخو 
ی

 م باش. داری هذیون مییک

 

 خندید. 

 جون... و جونم رو گرفت. یی 

 

دن دنیا خ خودکیسر کنه،  د . ب باعث شد کیس که.. -
 الینه... 

 

و به پیشونیم زدم و مبهوت و ناباور به حرف کف دستم
 ش گوش کردم. های بریده بریده
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 . با باهاش از ازدواج... کر کردی-

 هرم. با قاتل خوا

 

 قلبم از کوبش افتاد. 

ی مرگبار رو کردم. عادل این جملهمن دیگه حسش نیم
های معصوم مدام تکرار کرد و اون صورت گریون و چشم

ن جلوم نقش بست.   الی 

ن باعث مرگ دنیا بود؟!   الی 

ش عادل رو روی پام محکم کردم و شم رو به پشبی صندیل 
 تکیه دادم. 

 م: فقط با تمام توانم تونستم بگ

 

 رسونمت بیمارستان داداش. تحمل کن... یم-

 فقط تحمل کن. 

 

ن ایستاد.   ماشی 
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راننده و مرد کناریش، برای آوردن برانکارد رفتند و من تکون 
ی نخوردم. نایی برای تکون خوردن نداشتم. انگار جمله

 بود.  ی رمق رو از وجودم گرفتهعادل همه

ی چهکل مسی  چشم از من برنداشته بود و اون حوض
 ای بسته نشده بود. هاش ثانیهآلود چشمخون

 

ها عادل روی برانکارد قرار گرفت و من مثل مسخ شده
 دنبالش افتادم. 

م وارد سالن شلوغ بیمارستان شدم و دست ییک به سینه
ون  نشست و من و از اون راهروی طویل و سفیدرنگ بی 

 کرد. 

 

و و من موقعیتمته بود ای از دود فرو رفانگار همه چی تو هاله
 دونستم. نیم

 کردم. کمرم رو به دیوار تکیه دادم و زمزمه

 

 نباید از دستت بدم. عادل... -
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ی اون حجم مویی  پنجه الی موهام فرو بردم و کشیدم. همه
کرد رو کشیدم و پلکام رو به که انگار روی شم سنگیبن یم

دم.   هم فرسر

دم. باید با ساجدی حرف ن دم و  باید به ساجدی زنگ می  ن می 
گفتم. ساجدی دکیی عادل بود و این وضعیت رو یم

 داروهاش... 

 

ها رفتم و خودم موبایلش رو از جیبش سمت ییک از محافظ
ون کشیدم و داد زدم:   بی 

 

 خیی أسامة بهذا الخیی اآلناخرج من هنا .ال ت-

ون...   "گمشو بی 

 این خیی رو فعال به اسامه نگو."

 

 تم. ی ساجدی رو گرفارهبا اطاعت دور شدند و من شم

دم.  ن  باید حرف می 
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شد و هرلحظه انگار برام مدام حرف عادل تو شم تکرار یم
شد. روزی که عادل از من اجازه گرفته بود تا به تر یمواضح

 ایران بیاد... 

ای که به هنوز اون جمله رو به خاطر داشتم. همون جمله
 خاطرش به رفتنش رضایت دادم. 

 

 رگردم، دوباره همون عادل گذشته باشم""قول میدم وقبی ب

 

 خواستم باور کنم... یمنخواستم قبول کنم. نیم

 خواستم. نه... نیم

با عصبانیت موبایل رو به دیوار کوبیدم و مشتم رو روی 
 دیوار نگه داشتم. 

 

يدي ، اهدأ ، يدك تحتاج إیل غرز. ال تقلق عیل المريض. س-
 األطباء معهم. 

تون نیاز به بخیه داره. نگران حال "آقا آروم باشید، دست
"! ن ا هسیی  بیمارتون نباشید، دکیی
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و و گرفت و منکرد. دستمی پرستار عصبیم یمصدای زنونه
 یچ واکنیسر نشون ندادم. هها نشوند و من روی صندیل

 

 يدك مصابة. -

 "دست شما آسیب دیده"

 

ون آورد و...   کتم رو بی 

 

 

 

 

 

******************** 
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ات الدواء ، فإنهلقد -  استعاد وعيه للتو ، لكنه بسبب تأثی 
 ال يزال غی  موات. من األفضل عدم مقابلتك. دعه يهدأ. 

"تازه به هوش اومده اما هنوز به خاطر اثر داروها گیجه و 
ه که شما رو مالقات نکنه. بذارید در آرامش باشه"  بهیی

 

ن لبمانگشت نشانه  دم. فرو بردم و با دندون فرسر  م رو بی 

کرد ویل پانسمان دستم خییل محکم بسته شده بود و درد یم
ن  برام اهمیبی نداشت. از روی صندیل بلند شدم و روی می 

 دکیی خم شدم. 

 عینکش رو برداشت و به پشبی صندیل تکیه داد. 

 

ی  كي-
ف حاله ؟!مبی أستطيع مقابلته؟! الطبيب؟! هو حيایی

 كلها ... 

؟! اون همه "حالش چطوره؟! گ میتونم ببینمش؟!  ی دکیی
 منه..."

ی
 زندگ
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 شی به تایید تکون داد و نفسش رو فوت کرد. 

 

عرف الوقت بالتحديد لكن يجب أن يكون ارب  ع ال أ-
ون ساعة.   وعرسر

لقد استعاد أخوك للتو وعيه، هذه إشارة جيدة لكن اآلن ال 
 أستطيع التعليق. 

"نمیتونم دقیق بگم ویل حداقل باید بیست و چهارساعت 
 ه. بگذر 

ی خوبیه اما فعال برادر شما به هوش آمده، این نشونه
 تونم نظری بدم."نیم

 

 مخدًرا لتهدئته قال طبيبه يجب أن نبقيه-

ش گفت باید چندساعت بیهوش باشه تا آرام بشه."  "دکیی

 

  تقلق! هذا صحيح.  هذا هو هدفنا. ال -

 "درسته، هدف ما همینه. نگران نباشید!"
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م. هنوز بینیم از بوی خون پر بود دسبی به ته ریشم کشید
د ویل مغزم...  ن  و حالم رو به هم می 

 پر از چرک و عفونت بود! 

 

 وأنا انتظر.  أعيديه صحته-

 برگردونید.." مونم. سالمبی رو بهشمنتظر یم

 

ن رو دور زد. مقابلم ایستاد و  از روی صندیل بلند شد و می 
 دست روی کتفم گذاشت. 

 

رته لکن ال مشكلة ن يؤثر عیل ذاككم مرة طلبت.هذا يمكن أ-
ء يدعو للقلق. فقط انتظر!  ی

 اآلن. ال یسر

 "چندبار تو رو خواست. 

ش تاثی  بذاره ویل حاال اون حادثه ممکن بود روی حافظه
 هیچ مشکیل نداره. 

ی برای نگراین نیست فقط صیی کن." ن  چی 
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 پلک بستم و با یه دم عمیق، گفتم: 

 

 شکرا-

 "ممنون."

 

ل والراحة. عیل - ن  الرحب والسعة. يمكنك العودة إیل المین
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."کنم. یم"خواهش یم احت کبن  توین بری خونه و اسیی

 

ون زدم و هاتف رو انتهای راهرو  با تشکر از اتاق دکیی بی 
 دیدم که به سمتم میومد. 

 درست کنارم ایستاد. 

 

 آقا عادل خوبه؟! -

 

 خوبه. خوبه... -

 

دست صورتم رو پنهان  روی صندیل وا رفتم و با هر دو 
 کردم. 

 

دم آ- . ایشون رو سیی ن ن خانم هم نباشی  قا عاض؟! نگران الی 
 به مادرتون... 

 

 ... ن  الی 
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اییط بود که یم شد حقیقت داشت؟! کاش عادل تو شر
ن تنگ باهاش حرف زد. دلم برای دیدن دوباره ی روی الی 

 شده بود. 

ن چند ساعت پیش کنار من و توی تخ ت انگار نه انگار همی 
ی یم کرد و اون تن لرزون و سفید چطوری بهم من دلیی

 آرامش داده بود! 

 

ن بود و یه طرف عادل...   یه طرف الی 

 یه طرف دل المصب من که الی منگنه گی  کرده بود. 

 

 آقا عادل چرا اینکارو کرد؟! -

ن خانم چی میدونه؟! چی یم خواد؟! اون عصبانیت از الی 
 این اوضاع بشه...  حتما دلیل داره. اگه اسامه متوجه

 

 جواب سواالت هاتف رو ندادم. 

جوایی نداشتم و تنها از روی صندیل بلند شدم و پشت به 
 هاتف گفتم: 
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ایط، عادل رو ول کنم. به مادرم زنگ بزن یمن- تونم بااین شر
 و بگو از امانبی من مثل چشماش مراقبت کنه تا برگردم. 

 

 چشم آقا... -

 

هام روی یش رفتم و کفشبه سمت اتاق انتهای راهرو پ
 های سفید کشیده شد. موزایک

تا به هوش اومدن و ثبات حال عادل، وقت زیاد داشتم تا 
 ی زندگیم فکر کنم. به فاجعه

 

 

 

******** 
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های تخت، پلک باز کردم و از درد کمرم، آخ  با تکون خوردن
 گفتم. 

انگار کنار عادل و روی صندیل کنارش خوابم برده بود. به 
های آروم، قد های باز عادل و اون آیی حض دیدن چشمم

راست کردم و دست روی پیشونیش گذاشتم. دمای بدنش 
پرید، اختیار نیمطبییع بود و این که دیگه دست و پاهاش یی 

ل شده بو نشون یم  د. داد که تشنجش کنیی

 

دست باال آورد و با حرکت آهسته روی دستم گذاشت و 
 لباش رو باز کرد. 

 ثل گچ سفید... مخورده بود و صورتش ترک خشک و 

 

 ش؟! عادل؟! بیدار شدی؟! خویی دادا-

 

ش افتاد که پلک باز و بسته کرد و یه قطره اشک روی گونه
 خندیدم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 مردم و زنده شدم. -

 عادل؟! 

 

هاش پلکم رو فشاری به دستم داد که از جای زخم دندون
دم و طعم دهنم شور شد.   به هم فرسر

 

 رسوندمت. ب ببخشید ت ت-

 

- ...  حاال خویی

 .  خویی عادل! یه شبانه روز شکنجه بسه، خویی

 

ش رو خیی کنم  پیشونیش رو بوسیدم و خواستم برم تا دکیی
 اما دستم رو گرفت و اجازه نداد. 

ون فرستاد.   باز رو شش خم شدم که نفسش رو آهسته بی 
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 صیی کن. -

 

ون اشاره کردم.   به بی 

 

 اگه...  ت کنه کهبذار دکیی معاینه-

 

ن حرفم پرید و با همون لحن مالییم که با واسطه ی بی 
 داروها بود، لب زد: 

 

 حقیقت... داره؟! -

 ...  اون دخیی

 

کالفه و عصبی از کنارش فاصله گرفتم و با چند گام بلند دور 
از عادل ایستادم. دست الی موهام فرو بردم و رو به در 

های بیماران، هر کِم دکیی و همرای اتاق و عبور و مرو بسته
 نفس عصبیم رو فوت کردم. 
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 فبی مگه نه؟! و واسه حفاظت ازش گاون ب بگو عاض؟! -

 

ی پا چرخیدم و به کل وجود عادل نگاه کردم. روی پاشنه
همون مردی که روزگاران دوری، یه پرسبچه بود و باهم 

 بزرگ شده بودیم. 

 حرفش باز مثل پتک تو شم کوبیده شد. 

 

 باورم نکردی. -

 

ی باالی یخچال کوچیک نگاه دزدیدم و در سکوت به پنجره
 شد. ابری کویت باز یمنگاه کردم که رو به آسمون نیمه

 

 کردم من برات باارزشم. فکر یم-

کبن کردم اگه بگم شبه، ح حبی به آسمون نگاه نیمفکر یم
. و چشم بسته تایید یمو من  کبن

ن مسبی تو هتل با چندبار من جمع کردی و چندتا زن  و حی 
 پیش چشمت شدم یه آدم هوسباز کثیف که... 
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به شفه افتاد و با نگراین سمتش رفتم اما دست باال آورد و 
 اجازه نداد تا لمسش کنم. 

 

 نه عاض، بهم دست نزن. -

اون چشمات میگه دفاع نکردی. اون آشغال زنته... مگه 
و... کیس که باعث مرگ خواهر یی  گناه نه؟! تو اون دخیی

 شد...  من

 

 اون خواهر منم بود. -

 

ن این کلمه صداش لرزید و با بغض لب زد:  ن گفیی  حی 

 

 نبود. -

 و... زن تو کشت! خواهر من

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انگار کل وزن عادل روی گردنم بود. 

 

ی که... ادعاشا- ن و داری، ینارو تو... تو به عنوان برادر... چی 
 خودت و مادفهمیدی اما... تباید یم

ی
. و غرق زندگ ریی

خواهر من برات... مهم نبود. مهم نبود که بیخیال قاتلش 
 شدی. 

 

ی تختش گذاشتم و رو شش خم هردو دستم رو روی لبه
 شدم. 
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 عادل؟! دنیا... خودکیسر کرد. -

 

به ثانیه نرسیده بغضش شکست و به سقف اتاق زل زد. 
ی لخت جا شد و من به قفسهسیبک گلوش با درد جابه

های کناری وصل بود و که به دستگاهش نگاه کردم  سینه
د.  ن بان تند قلبش رو جار می   حاال داشت ضن

 

... همون زن پاک و مقدس تو، خ- ن ودکیسر کرد چون الی 
 و ازش گرفت. عشقش

 مهرداد با خواهرم... 

 

ها حرف عادل نیمه  در اتاق با شتاب باز شد و با ورود دکیی
 موند. 

ه به من به گریه افتاد و با هر دو دست صورتش رو از  خی 
 من پنهان کرد. 
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تونست واقیع باشه. نه... این حقیقت نداشت. نیم
 ی این اتفاقات زیر ش عادل باشه. تونست همهنیم

 

و به عقب انگار کل دنیا رو تو فرق شم کوبیدند. دکیی من
 کردند اما من 

ی
هل داد و دو نفری به وضعیت عادل رسیدگ

 شوکه گفتم: 

 

مام این اتفاقات تدل. مگه نه؟! بگو که تو اینکارو نکردی عا-
 زیر ش تو نیست. بگو عادل... 

 

ون هل یمدکیی با عصبانیت من داد و من فقط جواب و به بی 
بان قلب عادل باالیم  رفت. خواستم. ضن

 

لسيد الشيخ نجيب ؟! المريض ليس عیل ما يرام. ال يجب ا-
 أن تغضبه. أنت تعرف حالة المريض. 

حال بیمار خوب نیست. شما نباید  "آقای شیخ نجیب؟! 
 اون رو عصباین کنید، حال بیمار رو یم دونید."
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. فقط یه "آره یا نه" یم ن  خواستم. فقط همی 

 

 عادل؟! بگو کار تو نیست. -

 

ن صدای عادل  ونم کرد ویل دم رفیی دکیی باالخره با اجبار بی 
ن  ر رو شنیدم که درحایل که دکیی سیع داشت ماسک اکسی 

 ش بذاره گفت: رو روی دهن

 

 من کردم. کار من بود عاض... -

من از حق دنیا دفاع کردم. کار تو رو من انجام دادم. من  
 کردم. 

 

 

 

 

*********** 
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ها رو از  ن گذاشت و دلسیی هاتف ظرف غذا رو روی می 
ون کشید. هردو دستم رو در جیبم فرد بردم و به  نایلون بی 

ن محوطه ون و تصویری از ماشی  های ا و درختهی بی 
 باغچه زل زدم. 

 

د و دلم یم ن خواست کل بوی غذا حالم رو به هم می 
 بیارم.  م رو همینجا باال ی معدهمحتویات داشته و نداشته

 

 بفرمایید شام. -

 

دونستم چند ساعت، چند روز، چند هفته بود که تو نیم
 بیمارستان بودم و واقعا انگار زمان از دستم دررفته بود. 
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 ی غذاییم رو گ خورده بودم. مد آخرین وعدهیادم نمیو 

 

 میل ندارم. -

 

 ویل... -

ی بخورین تا...  ن ه یه چی   بهیی

 

حوصله دست باال آوردم و سکوت کرد. حبی از مادرم یی 
ن هم خیی نداشتم چون اگه زنگ یم زدم، باید از حال الی 

 دادم. رو جواب یم پرسیدم و سواالت مادر یم

 

ن چی بهش  نیم ی داشت گفته بود و این یی دونستم الی  خیی
 داد. آزارم یم

کرد. اون  فکر کردن به گذشته داشت وجودم رو لگدمال یم
 کیس که قصد کشتنش رو داشتم، عادل بود؟! 

 ود؟! ببرد، برادرم اون کیس که آبروی یه دخیی رو یم
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ون هاتف! -  برو بی 

 

 آقا؟! -

 

 سمتش چرخیدم و با خشم غریدم: 

 

ون و به عادل-  ش بزن.  برو بی 

 

چشم گفت و رفت و من نگاهم رو در کل اتاق چرخ دادم. 
ها بود و این چند این اتاق ییک از اتاق احت دکیی های اسیی

 روز تحت اختیار من قرار گرفته بود. 

مجهز به تلویزیون... تخت... شویس بهداشبی بود و 
ن و اون غذای امکانات داشت. لبه ی تخت نشستم و به می 

 ردم. لعنبی نگاه ک

 

 کردم؟! حاال باید چیکار یم
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خواست عادل چندروز بود که دوش نگرفته بودم و دلم نیم
ن نداشتم.   رو تنها بذارم و جایی برای رفیی

 

کالفه از جا بلند شدم و همزمان درباز شد و تاخواستم ش 
هاتف داد و هوار کنم، با دیدن دانیال تو چهارچوب در اتاق، 

 باز باقی موند. شوکه ایستادم و لبم نیمه 

 و صدا زد. ای نگام کرد و اسممثانیه

 

 عاض؟! -

 

؟! از کجا و... اینجا چیکار یمتدانیال -  همیدی که... فکبن

 

کل مسی  ورودی تا من رو که کنار تخت و چسبیده به پنجره 
ایستاده بودم، دوید و خودش رو تو آغوشم انداخت و بلند 

 به گریه افتاد. 

اال آوردم و کمرش رو گرفتم و همون با مکث و تردید دست ب
 روی در دیدم. لحظه حنیسه رو روبه
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پوشیده در برقع بود و جز یک جفت چشم سیاه و شمه  
ی ندیدم.  ن  کشیده چی 

روی ها خشم و نفرت بارید و با حرص از روبهاز همون چشم
 در کنار رفت. 

 

ض؟! چی به ش عادل اومده؟! دو روزه برگشبی و من عا-
 ز بفهمم؟! باید امرو 

 

پس چهل و هشت ساعت از مویرگم دور افتاده بودم؟! من 
 دونستم. هنوز هم اون دخیی رو مویرگ یم

ن گنایه نداشت. نیم تونستم ازش متنفر باشم چون الی 
ن هم یه قرباین بود.   حرف مهرداد رو به خاطر آوردم که الی 

دانیال رو از خودم جدا کردم اما با سماجت بهم چسبید و 
 ش قاب گرفت. های کشیدهف صورتم رو با دستدو طر 

 

 الغر شدی... -

 چرا نیومدی خونه؟! 
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دستش رو پس زدم و فاصله گرفتم اما باز از پهلو بهم 
 چسبید و دستاش دور تنم حلقه شد. 

یه بافت زرشیک رنگ پوشیده بود و یه کت چرم روی شلوار 
رو  مواجش کرد. موهای باز و جینش تیپش رو تکمیل یم

 دیده بودم و حاال هیچ واکنیسر نداشتم. 

 

 دلتنگت بودم. -
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! فکر یم- ین ن  کردم اول به عادل ش می 

 

 به لب آورد. 
ی

 لبخند کمرنیک

 

 عادل تحت نظره ویل تو... -

 اینجا تنها بودی و هیچکس به حال تو فکر نکرده. 

 دلم برات تنگ شده بود، داشتم دیوونه میشدم. 

 

 اومدم دانیال... -

؟! ما رو اینجا باهم دید.  میشه بری  و به حنیسه ش بزین

 

شونه باال انداخت و با لبخندش، هر یس و دو تا دندونش 
 رو به رخ کشید. 

 

 خواست نبینه... یم-
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برام مهم نیست. مگه چیه؟! تو مگه ییک از اعضای 
؟! خانواده  ی ما نیسبی

 

هستم، برادرتم و االن هم عادل روی تخت بیمارستانه  چرا -
. و بهیی   ه که بهش ش بزین

 

 لبخندش پر کشید و با اخم مقابلم ایستاد. 

 

 که من ازت دلخور بشم؟!  این حرفا رو عمدا -
ی

 مییک

 

ون... -  دانیال؟! برو بی 

 و بشکنم. خوام دلتباور کن حال خویی ندارم و نیم

 

؟! دلم-  و بشکبن

ی که با خودت از ایران آوردی؟!  چرا؟! به خاطر اون دخیی
 خدمتکار شخصیته، راست میگه؟! گفت بابا یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 لعنت به کیوان. 

و حفظ کنم. دانیال کنارم ایستاد پلک بستم تا آرامش خودم
 و ساعدم رو گرفت و زخم دستم به سوزش افتاد. 

 

ون. -  آخ... دانیال گفتم برو بی 

 

 با ترس به ساعدم نگاه کرد و پرسشگر چشم باال کشید. 

 

 دستت چی شده؟! -

 

زخرقن که گذرونده بودم و این های میادآوری ساعت
وضعیت از توانم خارج بود. حرف عادل موریانه بود و من 

 و پیدا نکرده بودم. هنوز خودم

 

 و... د، تو دستتوقبی عادل تشنج کرده بو -
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ن کشید و دستم را باال آورد. آستینم  انگار متوجه شد که هی 
 رو تا زد و با دیدن پانسمان چهره درهم کشید. 

 

ی جدی چرا اینکاروکردی؟! نگفبی ممکنه صدمهعاض؟! -
؟!   ببیبن

 

ی جدی رو دیده بودم. از این بدتر امکان نداشت.  صدمه
 گی  کرده بودم وسط جهنم... 

 

بل از اینکه با حنیسه به مشکل بخوری، برو دانیال. منم ق-
 االن میام. 

 

ون زد. عصبی پوف   ن کیفش از اتاق بی  مکث کرد و با برداشیی
 کشیدم. 

ن دخیی رو کم داشتم.  فقط  همی 
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ی  از اتاق خارج شدم و به سمت اتاقی رفتم که عادل بسیی
 شده بود. 

ی مستطیل شکل ایستاده حنیسه و دانیال پشت شیشه
 کردند. بودند و به عادل نگاه یم

هاتف رو روی صندیل دیدم و به محض دیدنم، ایستاد و با 
 فته به سمتم اومد. ای به هم ریخته و آشچهره

 

هو فاقد للوغی بسبب الدواء.  من األفضل أن ترتاح.  -
 سأبقی معه

احت کنید من اینجا  "تحت تاثی  داروها بیهوشه، شما اسیی
 مونم."یم

 

ی حنیسه رو شنیدم. زیرلبی کنار دانیال ایستادم و گریه
د و مویه یم ن کرد. بااینکه این زن، خون به دل من و حرف می 

 سوخت. ش یمبرای درد مادرانه مادرم کرده بود اما حاال دلم

ش رو خاک کرده بود و حاال عادل... آه عادل!   دخیی
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ء يحد- ی
 ث بسببك أنت ووالدتكأنت مذنب. كل یسر

 "تقصی  توئه... 

 هر اتفاقی میفته، به خاطر تو و مادرته."

 

ن بود.   همیشه همی 

، کل اتفاقات دنیا روی دوش منبا تقصی  و یی  و مادرم تقصی 
 د. دانیال غر زنان بازوی پهن مادرش رو گرفت. کر سنگیبن یم

 

. عادل- ی أیمی
ا وهو هنا من أجل ابنك.  يكقن

ً
 ليس جيد

"بس کن مادر، عادل خوب نیست و اون به خاطر پرس تو 
 اینجاست."

 

حنیسه عصبی دست دانیال رو پس زد و به سمتم اومد. 
ن انداختم. های خیس و ش چشم  خش رو که دیدم، ش پایی 

 

. ال يهم.  - ی
ی بخی  قبل أن يأیی

 كان اببن

 "مهم نیست. قبل از اومدن اون خوب بود."
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خوب یعبن به خونه ش نزدن و هتل موندن و غرق بودن 
 در الکل؟! 

 خوب بودن این بود؟! 

 

 مذنب. لديك مشكلة مع أم عاض.  األم؟! عاضی غی  -

"مادر؟! عاض گنایه نداره، تو با مادر عاض مشکل 
 داری."

 

 ه ش دانیال داد زد: اینبار حنیس

 

ی مريض ويتناول الحبوب كل ا-
ی ماتت. اببن

نت ال تتكلم، ابنبی
 يوم.انت لست ام. 

"تو حرف نزن. دخیی من مرده. پرسم مریضه و هرروز قرص 
."یم  خوره. تو مادر نیسبی

 

ی نگفتم.  ن  به ساعدم چنگ زد و از درد پلک بستم ویل چی 
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ء، سأقتلك أنت - ی
 أمك. و إذا حدث له یسر

 ك هنا. سأحرصن له أفضل األطباءاتر 

 کشم. و یم"اگه اتفاقی واسش بیفته، تو و مادرت

ها رو براش میارم." ین دکیی  از اینجا برو. من بهیی

 

 دانیال دست پشت کمرم گذاشت و من ففط یه جمله گفتم: 

 

س منه. -  لذا احیی

 "پس مراقبش باش."

 

 کرد، از عقب کشیدم و بدون توجه به دانیال که صدام یم
ون زدم.   راهرو گذشتم و از بیمارستان بی 

تونستم به خونه ش بزنم اما دیگه تحمل موندن تو نیم
ن رسیدم و هاتف با نفس  بیمارستان رو نداشتم. به ماشی 

 نفس زدن به من رسید. 
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 ست؟! مقصد خونه-

 

 شی به چپ و راست تکون دادم. 

 

م کلوپ... -  می 

 

 پشت فرمون نشستم که به شیشه کوبید. 

 

 . دوروزه منتظره... خواد شما رو ببینهه یمآقا؟! اسام-

 

ن رو نداشتم ویل نیم تونستم برگردم. من تحمل دیدن الی 
 برای دیدنش، آزارم یم

ی
 داد. دلتنیک

 

نم فقط... - ن  آخر شب بهش ش می 

 

 منتظر موند و با مکث ادامه دادم. 
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 بگو منتظرم باشه. -

 ساعت دوازده شب! 

 

 

 

 

 

 

" ن  "الی 

 

 

 

هام رو ی صندیل گذاشتم و دستهام رو روی لبهجفت پا
 دور پام حلقه کردم. 
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های سمت چپ صورتم رو روی زانوم گذاشتم و به پرده
 نگاه کردم که از لحظهشمه

ی
ی ورودم به این اتاق، ای رنیک

 حبی یه ثانیه هم کنار نرفته بود. 

 

از این خونه و این اتاق و حجم زیاد نبودن عاض وحشت 
ها گذشته بود و حاال که دقیقا دو ها و ساعتنیهداشتم. ثا

کردم گذشت، احساس یمروز و پنج ساعت از جداییمون یم
بود این درد هیچوقت فروکش  کرد و قرار نم درد یمسینه
 کنه. 

 

 عاض نبود و این یعبن فاجعه... 

 یعبن ترس... 

 دور از عاض تو این خونه... 

حایل  ه چهخواستم بهش فکر کنم که بنه حبی نیم
ن بود و هرشب موقع یم رسیدم. سقف بلند این خونه سنگی 

وکه ی غریب، روی خواب، انگار سنگیبن کل سقِف این میی
 آورد. م فشار یمسینه
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 آوردم. این هرشب و هرشب فشار قیی رو دووم نیم

ای از پیش چشمم دور تصویر آخرین دیدارم با عاض لحظه
ن پاره و خوننیم  ش و صورت غرق عرق... آلودشد. آستی 

آلود و تریس که کل وجودش رو دربر گرفته های اشکچشم
بود. عاض یه برادر بود که حاضن بود برای عادل حبی 

ترین جونش رو بده. این بهم ثابت شده بود و شاید ترسناک
ن بود.   قسمت ماجرا دقیقا همی 

 

 کرد. ای هرکاری یمعاض برای عادِل کینه

ن و بخواستم منقن نیم  اقن کنم ویل اون مرِد خشمگی 
، هموین که کف خیابون و اون ماسه ها مثل مرغ عصباین

د...  ن  ش کنده دست و پا می 

 

با ترس چشمام رو بستم و زیرلبی اسم خدارو به زبون آوردم. 
نماز خونده بودم و چادر نماز گلداری که از تو کشوی کمد 

 ده بود. پیدا کرده بودم، حاال کنار سجاده و قرآن تا ش
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ی موبایلم نگاه  استفادهی روشن و یی آه کشیدم و به صفحه
 کردم. 

د. نه به موبایلم  ن هنوز هم امید داشتم که عاض زنگ می 
 خواست. ویل... حتما راه ارتبایط ما قطع نشده بود اگر یم

 

ای به در وارد شد غرق افکار شوم و منحوسم بودم که تقه
. هنوز به اینجا عادت و ناخواسته از ترس تو جا پریدم

ن باری بود که کیس به در یم  کوبید. نداشتم و شاید این دومی 

از جا بلند شدم و یه شال روی موهای بازم انداختم و با 
 دلهره پشت در چویی ایستادم. 

 

 کیه؟! -

 

بانو، مادر عاض لب گزیدم و به با شنیدن صدای ماه
نجا همه ساعت چسبیده به دیوار سیاه رنگ نگاه کردم. ای

 چی یه جور دیگه بود. نمای خونه و دیوار و پرده و تابلوها... 

 انگار یه دنیای دیگه بود! 
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ن  در رو باز کردم و مثل تمام دو روز قبل با خجالت ش پایی 
 انداختم ویل زیرچشیم لبخند مهربونش رو دیدم. 

 

م؟! -  خویی دخیی

 

م صدا یمخوب نبود که من  کرد؟! و دخیی

 فهمید... ه یمعایل بود ویل اگ

 ش تکون دادم که با همون لبخند مهربونش گفت: 

 

 تونم بیام تو؟! یم-

 

 ناخنام تو گوشت دستم فرو رفت و کنار کشیدم. 

ن در اتاق، خییل ناگهاین دانیال  ن بسیی وارد اتاق شد و من حی 
کرد. نمیدونم ها به این سمت نگاه یمرو دیدم که کنار راه پله
 ش رو دوست نداشتم. اصال... چرا ویل اصال طرز نگاه

یه حس سنگیبن و پر رمز و راز داشت. یه لباس مشیک تنش 
رسید و یه کراوات باریک تا وسط بود که تا روی باسنش یم
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ش مثل مرواریدی وسط سیایه ش بود و تخت سینهسینه
د.  ن  برق می 

 

ام ش تکون دادم که پوزخند زد و رفت.   با احیی

 ش نمیومد. کردم زیاد از من خوشحس یم

 

 و چیدی! انگار وسایلت-

 

دار تنش و اون در رو بستم و سمتش چرخیدم. لباس پولک
 تنش دیدم.  ی سیاه رنگ و نجن رو تو مقنعه

 

 دوش گرفتم و خب... -

و باز کنم. دیدم اونجوری زیاد جالب مجبور شدم چمدونم
 و تو کمد جا دادم. نیست. لباسام

 

و موهای یه دست ش رو از دور شش باز کرد مقنعه
هاش ریخت. این رنگ سفیدش رو با سخاوت دور شونه
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ن فاخر با پوست سفیدش همخوین داشت. ماه بانو... از سیی
 تر بود. عکسش خییل خوشکل

 

روی صندیل نشست و پا روی پا انداخت. با خجالت دستام 
 رو تو هم قالب کردم و تکون نخوردم. 

 

 حالت بهیی شده؟! -

 

 . آره ممنون. فقط.. -

 

 با یه مکث کوتاه ادامه دادم: 

 

ی نشده؟! -  از... از عاض خیی

 

 مشکوک نگام کرد. 

آخه من هنوز جرات نکرده بودم از نسبتم با عاض حرقن 
بزنم و این عاض گفتنم، مشکوکش کرده بود. واکنش 
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ون فرستادن نفسش  خاض نشون نداد فقط همراه با بی 
 گفت: 

 

بی رسیدی اینجا، کل قنمیدونم چه اتفاقی افتاده که و -
لباسات خایک بود و اونقدر ترسیده بودی که حبی حاال هم 

 خونم. اون وحشت رو از نگاهت یم

 

 من حرقن نزدم و خودش ادامه داد: 

 

 ش، رفته بودن بیمارستان، پیش عادل! دانیال و مادر -

 

سنسورام فعال شد و با شوک شباال آوردم و دیدمش. 
 . تو زیرنظر داشی حرکاتمهمه

 

عاض به من زنگ نزده و منم خییل نگرانشم. تا حاال -
ن اتفاقی نیفتاده بود که پرسم از من فراری  هیچوقت چنی 
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و دیده بود. گفت حالش خوبه و مونده باشه ویل دانیال اون
 تا وقبی عادل مرخص بشه. 

 

 حال عا عادل چطوره؟! -

 

 اونطور که از هاتف شنیدم، زیاد خوب نیست. 

کنه و این تشنِج هاش رو مرصف نیممدتیه که دارو 
 ...  ناگهاین

 

 هوف کشید. 

 

ش زیاد از وضعیتش راضن نی-  ست. دکیی

م؟!  ن دخیی  الی 

 

 ج جانم؟! -
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از روی صندیل بلند شد و با چرخ دادن نگاهش تو کل اتاق 
 و دیدن سجاده و چادر... 

 د و درست مقابلم ایستاد. تری به لب آور لبخند عمیق

 

 با پرسم...؟! ارتباط تو -

 

ی بگم. نیم ن تونستم بدون حضور عاض از ازدواجمون چی 
 چرخید! انگار زبونم نیم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بل از اینکه خودم بیام، خیی اومدنم رسیده. من... انگار ق-

 

 یص عاض هسبی ویل... بقیه میگن خدمتکار شخ-

هیچ خدمتکاری وقبی اسم ارباب و آقای خونه بیاد، 
میشه. کل وجودش گوش اونجوری چشمای کدرش، براق ن

ه. من این حاالت  شناسم. و خوب یمنمیشه تا ازش خیی بگی 
. ارتباط شما... من مادر عاض ن  ام الی 

 

 وای خدایا... 

ن بود و انگار این حاالت بانو هم به اندازهماه بی  ن ی عاض تی 
 تابلوی من، همه چی رو لو داده بود. 

 

ن ما نیست فقط... - ی بی  ن  چ چی 

 

 عاشقش شدی؟! -
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ن دندون گرفتم. چقدر رک  قلبم به کوبش افتاد و لبم رو بی 
د. انگار اینجا همه عادت داشتند که رک  ن و ضی    ح حرف می 
حرف بزنند مثل همون وقبی که دانیال با همون نگاه پر از 
نفرتش به من خدمتکار گفته بود. انگار از له کردن من لذت 

د.   مییی

 

 ون بگه. کاش بذاریم که خود عاض بهت-

 

ت و پر از هاش شدم. درشو گرفت و من مسخ چشمدستم
 حرف... 

ن و چروک خییل کم عمقی گوشه ی چشمش رخ نشون چی 
 ه قلب بود. تواقیع و از  داد اما لبخندش... یم

 

 به من اعتماد نداری؟! -

 

ن من فقط ه نه... به خدا اونجوری نیست که فکر یمن- کنی 
 ون... میگم که کاش خود عاض بهتون بگه من و ا
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ی ورود بدم یه ای به در وارد شد و قبل از اینکه اجازهتقه
زن ش تا پا سیاه پوش که جز دست و قرص صورتش معلوم 

 بانو رو مخاطب قرار داد. بود، وارد شد و همون لحظه ماه

 

 اول العشاء. الشيخ نجيب يقول تعال لتن-

 "شیخ نجیب میگن بیاید برای شام..."

 

 له گرفت. بانو از من فاصماه

 

 سأكون بعد خمس دقائق. -

 "تا پنج دقیقه ی دیگه میایم."

 

 زن رفت و حرفش رو برام ترجمه کرد. 

 

 باید بریم برای شام. -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 باشه، نوش جان. -

 

- ... ن  امشب با من میای ش می 

 

با شوک نگاش کردم. من به عنوان خدمتکار اینجا بودم و 
گشاد شده و    نبود. چشایبانو برام باورکردین این حرف ماه

 دهن نیمه بازم رو که دید لبخند زد. 

 

 ناسب بپوش با من میای... زود باش، یه لباس م-

 

 ویل آخه... -

 

 غریبی کردی، تو مهمون پرسیم. و-
یل آخه نداره، به حد کاقن

ایم و یم . قابل احیی  خوام کنار من بشیبن
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حبی تصور دوباره دیدن اسامه و حنیسه که با اون هیکل 
ق و نگاه وحشتناکش، با نفرت نگاهم کرده بود، زیادی چا

خواست شد. نه... من هیچوقت دلم نیمباعث وحشتم یم
 دوباره ببینمش. 

 

؟! شیخ زیاد منتظر نیمم- مونه. اینجا همه نتظر چی هسبی
 خورن پس عجله کن. ش ساعت غذا یم

 

ن بلند که نتونستم مخالفت کنم. لباسم و با یه تونیک آستی 
رسید عوض کردم و ترجیح دادم اواسط رونم یمبلنداش تا 

تا یه شلوار گشاد بپوشم. شال رو جوری روی موهام  
کشیدم که مثل اعضای این خونه، موهام زیاد به چشم نیاد 
چون مردهای زیادی تو شتاش خونه رفت و آمد داشتند  

 ترسیدم. که از همشون یم

 

ن از دوپله، به ج شدیم و بعد از باال بانو از اتاق خار با ماه رفیی
 سمت چپ چرخید. 
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های مرمر کردم. کل خونه با سنگمن آهسته همراهیش یم
پوشیده شده بود. انگار اعضای این خونه به گل و گیاه خییل 
 عالقه داشتند چون پر بود از گلدون های ریز و درشت... 

 های عجیب و غریب. تابلوهای گرون قیمت و مجسمه

 

ی "هیچ" بود که ون تابلوی کلمهالبته از همه عجیب تر، ا
دقیقا روبروی در ورودی قرار داشت و اونقدر خوشکل بود  

دونستم با گرفت. یمای رو یمکه مطمئنا چشم هر بیننده
طال نگاشته شده بود چون رنگ طالییش زیادی به چشم 

 میومد. 

 

ام کردند چند زن از اتاقی خارج شدند و به ماه بانو ادای احیی
ی به  ن بانو هم عریی گفتند که من متوجه نشدم. ماهو چی 

و درجوابشون عریی حرف زد و باالخره بازوم رو گرفت و من
 با خودش به سالن بزرگ کشید. 

 

ن بار بود که کل خانواده ها رو یه جا ی شیخ نجیباین اولی 
دیدم. دانیال درحال خندیدن بود اما حنیسه همون ثانیه یم
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ترسناکش لرز به تنم انداخت. های و دید و اخم و چشممن
 پاهام با زور به جلو حرکت کرد. 

 

ن نشسته بود و دانیال پشت به من...   اسامه راس می 

حنیسه روبروم و اون دو مرد قدبلند که احتماال برادرهای 
 عاض بودند و چهارزن... 

ن نشسته بودند و من  بچه هم پشت می  دو پرس و یه دخیی
 اد. بانو بامن ایستمکث کردم. ماه
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 کنم که... من... فکر یم-

 

 ییک از مردها صداش رو باال برد. 

 

؟-  هل جاءت هذه الفتاة مع عاضی

 "این دخیی با عاض اومده؟!"

 

و پیش کشید و پشت ش دانیال ایستادیم. اسامه بانو منماه
نگاهش رو از من نگرفت و من قالب تیه کردم. من این 

 و بدون عاض...  کردم؟! تنهایی وسط چیکار یم

 

 نعم. -

 "آره."

 

ی به من رو به همون مرد  ن ن آمی  دانیال برگشت و با نگاه توهی 
 جوابش رو داد: 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 إنه خادم العاض. -

 "خدمتکار عاصیه."

 

 جمع به خنده افتاد اما حنیسه و اسامه نه... 

هاون دونفر همچنان با اخم به من نگاه یم ی  کردند و من تی 
 هارزن... لرزید. اون چکمرم یم

 بانو خییل کوتاه گفت: ماه

 

ی -
ن یه ضيف اببن  الی 

ن مهمون پرسمه..."  "الی 

 

 ی دوم حرفش رو فاریس بیان کرد تا من متوجه بشم. تکه

 

ه اعضای خونه رو بهت معرقن کنم. پرس بزرگ خونه، ب- هیی
 فائق و هردو همرسش... 

ش...   پرس و دخیی
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 اشت. زیادی خشن بود ویل حداقل به من نگاه بدی ند

 نفر بعدی رو با دست نشون داد. 

 

 ثامر... -

 هردو همرسش و پرسش... 

 شنایس. دانیالرو یم

 

 اسامه به پشبی صندیل تکیه داد و من ترسیده لب زدم: 

 

 خ خوشبختم. -

 

ن رو آماده  دانیال بلند به خنده افتاد. خدمتکارها داشتند می 
 کردند. یم

 

؟! تکار معرقن یمداری ما رو به یه خدم-  کبن
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 نیدم. شو فاریس گفته بود و من هم این

 از سمتم گردن کج کرد و از جا بلند شد. 

ن برخورد کردم و قلبم تی   باروی من و کشید و جلو برد. به می 
 کشید. 

 

؟! بانو تو داری چیکار یمماه-  کبن

وقت مارو گرفبی تا این دخیی بدبخت خدمتکار رو با ما آشنا  
؟!   کبن

 

 هیچکدوم از پرسها و حنیسه خبیث لبخند زد ویل
همرسشون واکنش نشون ندادند. انگار اینکه یه مرد دو تا 

 زن داشته باشه کامال طبییع بود. 

 

ی که از حرف دانیال پیدا کردم اهمیبی  حاال اون حس تحقی 
و به نداشت ویل نبودن عاض اذیتم کرد. قرار بود من

 ! ش معرقن کنه و نمیدونم کجا بود. کنار عادل؟خانواده

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اون احتیاج داشت و من نه؟! 

 

ن تحت هر عنواین مهمون ماست و من تا به د- انیال؟! الی 
 حال ندیدم کیس با مهمون این خونه اینجوری برخورد کنه. 

 

دلیلش هرچی بود، انگار از من خییل کینه داشت. با ابروهای 
بانو هل داد و همون لحظه و سمت ماهدر هم گره خورده من
 نیدم. صدای اسامه رو ش

 

 دانیال... -

 اجلس ودعه يفعل ما يحلو له. 

 "دانیال... 

. بذار هرکاری دوست داره انجام بده." ن  بشی 

 

 دانیال کالفه دستاش رو تو هوا تکون داد. 

 

 أنا ال أحب هذه الفتاة. لماذا عاد مع فتاة؟-
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 "از این دخیی خوشم نمیاد، چرا با یه دخیی برگشته!"

 

 مخاطب قرار داد. فائق قاشق به دست دانیالرو 

 

.  يجب أن يكون هناك سبب- ی
 للسؤال عندما يأیی

س."  "حتما دلییل داره، وقبی اومد بیی

 

و کنار خودش نگه داشت. ثامر بانو دستم رو گرفت و منماه
ن کرد و من به اون  با دستمال دور دهن پرس کوچیکش رو تمی 

 ها نگاه کردم که انگار آدم نبودند. نه نگاه خاض... نهزن
 ... ... نه حیس.. نه واکنیسر  حرقن

 خدای من اینجا کجا بود؟! 

 

های سیاه و بدرنگ هر چهار نفر خودشون رو الی اون لباس
تونستم درست صورتشون مخقن کرده بودند و من حبی نیم

رو ببینم چون ششون تا جایی که امکان داشت به سینه 
 چسبیده بود. 
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 سيكون عاض الليلة. -

 "امشب عاض میاد."

 

 داد. اسم عاض هم بهم قوت قلب یم

ن که دانیالرو آروم کرد کاقن بود.   نشنیدم چی گفت اما همی 

 

؟-  سوف يایی

 "اون میاد؟!"

 

ی زیرلبی به حنیسه گفت و ماه ن بانو باالخره کنار  اسامه چی 
 گوشم گفت: 

 

 انگار عاض امشب میاد اینجا... -

 

ن نگاهم پر از امید بود. لبخند زد و من   کشید. و سمت می 
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ن رو دور زد و من پرواز دسته ها رو تو ی پروانهخودش می 
وجودم حس کردم. پس... باالخره این انتظار به ش 

 تونستم ببینمش؟! رسید؟! یمیم

 لبخند روی لبم نشست که دانیال با اخم غلییطن نگام کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانو کنار دانیال و اسامه نشست و من به تنها صندیل ماه
 ه کنار دانیال بود نگاه کردم. خایل ک

ها رو ی سخبی قرار بود عاض بیاد و من حاضن بودم همه
 تحمل کنم. 
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تا صندیل رو کنار کشیدم، دانیال کف دستش رو روی 
 صندیل گذاشت و خییل طلبکار گفت: 

 

 برام آب بیار... -

 

 بانو قصد مداخله داشت که دانیال صداش رو باال برد. ماه

 

 تکارها... توین از خدمیم-

 

ن - یاره، مگه خدمتکار عاض نیست؟! پس خدمتکار مالی 
 منم هست. 

 

اقن و ظرف و  ن اشر بغض به گلوم چنگ انداخت. اون می 
 ظروف میس... 

های زیبا... اون بوقلمون های پر گل و قاشق و چنگالگلدون
 شناختم.... درسته و چند مدل غذایی که نیم
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 هیجی برام اهمیبی نداشت. 

 

 چشم. -

 

گرد کردم و زیر سنگیبن نگاه اسامه و دانیال از سالن قبع
ون زدم تا دستور دانیال رو اجرا کنم.   بی 

دیدمش زار زار  ی امیدم به اومدن عاض بود! وقبی یمهمه
خواستم کردم. فقط یمکردم و حبی شکایت نیمگریه نیم

 چند ساعبی رو تو آغوشش نفس بکشم. 

 

د و اون صدای آرامش دلم برای عطر تنش تنگ شده بو  
خواستم. تو اوج ترس و وحشت و اون بیابون بخشش رو یم

... من تو نگاهش اعتماد و اطمینان دیده بودم که  لعنبی
 یمهنوز هم تو این لجن

ی
 کردم. زار زندگ

 

و به با یه لیوان و سیبن وارد سالن شدم ویل دانیال دستش
شد و عمد به لیوان زد و کل حجم آب درون سیبن خایل 

 و خیس کرد. حبی لباسم
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 بعد انگار نه انگار اتفاقی افتاده بود، پوزخند زد و گفت: 

 

. ب- ا این دست و پا چلفبی بودنت، خییل زود اخراج مییسر
 .  تو کاباره شغل خویی پیدا کبن

 شاید بتوین

 

 دانیال؟! -

 

بانو هم بانو انداخت و ماهحنیسه با حرص نگایه به ماه
ه اومده بودم برگشتم ویل حبی خم به حرقن نزد. از رایه ک

ابرو نیاوردم تا دل دانیال رو خوش کنم. لعنت به این خونه 
 هاش... و آدم

 

 

************** 
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بعد از اون شام کوفبی که من بیشیی از دو قاشق غذا نخورده 
بانو هم های ماهبودم، به اتاقم پناه بردم و حبی صحبت

 درست و حسایی نشنیدم. 

 

سیده بود با عاض چه ارتبایط داشتم و به  دیگه ازم نیی
ن نداشتم. عهده  ی خودم گذاشت تا بگم و من هم قصد گفیی

 

 وریه! اخالقش اینج از دانیال ناراحت نشو،-

 

 انگار از من خوشش نمیاد. -

 

 اون از هیچکس خوشش نمیاد. -

 

 خودش حرفش رو تصحیح کرد. 

 

 البته جز خودش و عاض... -
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 دم. متعجب نگاش کر 

ش رو روی موهاش مرتب کرد. من رو برگردوند و مقنعه
سم. به نظرم رفتارهای  جرات نکردم تا معبن حرفش رو بیی

ی عاض و دانیال وقبی دانیال زیادی مشکوک بود. مکالمه
 تهران بودیم... 

 افکار منقن رو دور ریختم. 

 

 عاض گ میاد؟! -

 

ن آراییسر تکیه داد و با چشم کرد.   ده نگامهای باریک شبه می 
 لبخندش معذبم کرد. 

 

ن حرف-  های اسامه شنیدم که... از بی 

 فکر کنم نیمه شب. 

 

 چرا اونموقع؟! -
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س. بنمیدونم. وقبی اومد از خودش -  یی

 

 م رو بوسید. گونه

 

 گردم اتاقم. مجبورم تنهات بذارم ویل... من بریم-

معرفبی رو وقبی پرسم اومد، از طرف من بهش بگو این یی 
 میارم. تاب ن

 

 حتما... -

 !  شب بخی 

 

ن آراییسر ایستادم   بچگانه روبروی می 
وقبی که رفت با اشتیاقی

م و موهام رو با انگشت شونه کردم. بلندیش تا سینه
 رسید. یم
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از این اتاق اصال خوشم نمیومد ویل مجبور بودم تحمل  
کنم. با ذوق کیف لوازم آراییسر که خود عاض برام خریده 

ون آوردم.  بود رو باز کردم  و رژلب رو بی 

 

بچه ها به  با خودم گفتم وقبی عاض میاد، نباید مثل دخیی
ون آوردم و پوشیدم.   نظر بیام. یه تاپ و شورتک بی 

 خییل خجالت کشیدم ویل... 

به خودم نهیب زدم. من چرا باید از شوهرم خجالت 
 روی لبم کشیدم و لبخند زدم.  کشیدم؟! رژلب رو یم

 عاض حتما میومد. 

 

دم.  ن  نگاهم به ساعت چسبیده به دیوار بود و حبی پلک نمی 

ن شد و خوابم  اونقدر به سفیدیش نگاه کردم که پلکام سنگی 
 برد. 
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ن کشیدن، از خواب پریدم.   با هی 

گردنم تی  کشید و دستم رو روی گردنم گذاشتم. وای 
خدایا... چطوری خوابم برده بود؟! اون هم اینجوری و 

 .. روی صندیل. 

 تمام مدت من اینجوری خواب بودم؟! 

 

ی ایستادم و با گیجی به اطراف نگاه کردم و چشمم به آینه
ن آراییسر افتاد. به خودم و پلک های متورمم... موهای می 

 آشفته و رژلبی که... 

من تمام شب رو منتظر عاض بودم. قرار بود به اسامه ش 
 بزنه و... 
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 ...  این یعبن

 

مده بود. که عاض اصال به اتاقم نیو   خواستم باور کنمنیم
 تونستم باور کنم. نیم

و شستم و با تعویض اون لبایس که با دست و صورتم
 حماقت پوشیده بودم، شال شم کردم و از اتاق خارج شدم. 

 

کشیدند دو تا از خدمتکارها داشتند کل سالن رو دستمال یم
 کردند. ها رو جابجا یمو دو مرد ییک از مجسمه

 

نقدر تو این سه روز از اتاقم خارج نشده بودم که حبی او 
 بانو رو هم بلد نبودم. اتاق ماه

ساعت شماطه دار و بزرگ وسط سالن، عدد هشت صبح 
  بودم. داد ومن از خودم عصباین رو نشون یم

 از خودم و اون همه انتظار... 

ویل هنوز امید داشتم. نگران بودم و یه حس بد داشتم که 
د عاض خیی نداشت من تو کدوم اتاقم؟! شاید شاید... شای
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ه منخیی نداشت منتظرش بودم و فکر یم و بیدار کرد بهیی
 نکنه. 

 شاید حال عادل بد شده بود و اصال نیومده بود. 

 

ن  ن راه ییک از خدمتکارها رو گرفتم که با عجله قصد رفیی بی 
 داشت. 

 

 بانو خانم، مادر آقا عاض کجاست؟! اتاق ماه-

 

ی گفت که متوجه نشدم و از گیجی خودم  به عریی  ن چی 
 فهمید. و نیمحرصم گرفت. اون که زبون من

 و بهش بفهمونم. سیع کردم حرفم

 

 بانو... مادر... ماه-

 

و کنار زد. انگار تالشم شی به چپ و راست تکون داد و من
 شد؟! یی چی یمنتیجه موند. مادر به عریی 
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ینجوری لنگ کردم حاال اهوف... اگه یکم دقت یم
 موندم. نیم

 

بانو رو که دیدم انگار یه نور امید تو دلم روشن شد. خود ماه
لغزید ویل با عجله سمتش های مرمر کف یمپاهام رو سنگ

 رفتم. 

هداشت کنار پنجره ن رو حرف های شتاشی با یه زن سیی
د.  ن  می 

و دید یه گام سمتم اومد و قبل از اینکه من حرف بزنم، تا من
 ان گقت: با هیج

 

- ...  صبح بخی 

 انگار حرفت روی پرسم جواب داد. دیشب عاض اومد. 

 

هام فرو افتاد. عاض اومده لبخندم روی لبم ماسید و شونه
 بود؟! 
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. کاخ... و گرفت و با خودش همراه کرد. این عمارت.. دستم

 دونستم ویل زیادی بزرگ بود. و نیمیا قرص... اسمش

 

 یدن من. داسامه، اومد دیشب بعد از حرف زدن با -

 

ن راه ایستادم و پشت پلکام به سوزش افتاد.   بی 

 لبخندش کمرنگ شد. 

 

 یومد؟! نببینم، عاض... برای دیدنت -

 

 شاید اومده بود، شاید... 

و روی همون و خر کنم که اومده بود و مننتونستم خودم
تونستم باور کنم. اگر میومد، صندیل ول کرده بود. نیم

 باعث روی تخت نیمو حداقل من
ی

خوابوند؟! دلتنیک
و تو اتاق حس شد بیدارم کنه؟! من... بوی عطرشنیم

 نکرده بودم. 
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 شی به چپ و راست تکون دادم. 

 

 از... از منم حرقن نزد؟! -

 

 ی خویی نبود. اصال... سکوتش نشونه

 

 و رفت تا کنار عادل باشه!  فقط دو دقیقه موند -

 

دید و میومد، مادرش رو یمفقط عادل؟! برای دیدن اسامه 
ن از وقتش رو نداشتم؟!   من حبی لیاقت دو دقیقه داشیی

حبی یس ثانیه هم به من فکر نکرده بود؟! بغض بدی به  
 گلوم نشست و نفهمیدم چجوری... 

بانو فاصله گرفتم و حبی جوابش فقط با ببخشیدی از ماه
 و صدا کرد. رو ندادم که اسمم

 

ن من به خودش زحمت عاض میومد و حبی برای دید
 داد؟! نیم
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پرسید؟! وارد از من با مادرش حرف نزده بود. حالم رو نیم
و روی تخت پرت  اتاق لعنبی با دیوارهای سیاه شدم و خودم

کردم. دیدن اون تاپ و شورتیک که با امیدواری برای عاض 
 پوشیده بودم، آزارم داد. 

 

ت کردم  و لعنچید و خودمم تو سکوت اتاق پیصدای گریه
که به عاض اعتماد کردم. عاض تا وقبی عادل رو داشت، 

.. و یممن  . خواست برای چی

 

و با زور های بد دنیا به وجودم شازیر شد. چشامکل حس
 بستم. 
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یه بافت ریز پوشیدم و موهام رو دم اسبی بستم. تو این 
خونه تنها کیس که موهاش رو آزادانه باز میذاشت دانیال 

 ود. ب

ا حنیسه رو حبی یه بار هم بدون اون لباس های بلند و اکیر
ه و مقنعه ، با هیجی ندیده تی   ودم. بی نجن

 نیم
ی

کردند و برادرها و همرسهای برادر عاض اینجا زندگ
 انگار اون شب برای مهموین اومده بودند. 

 

ون  ن بی  حنیسه اکیر مواقع اخمو و عصبی بود و چندباری حی 
ن از خونه  گفت برای دیدن بانو یمدیده بودمش و ماهرفیی

 کرد. رفت و هربار دانیال هم مادرش رو همرایه یمعادل یم

 

ون زدم و اطراف رو پاییدم.   خسته از تو اتاق موندن، بی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی از بقیه نداشتم چون  ساعت یازده صبح بود و هیچ خیی
ن غول پیکر رفته بود  بعد از صبحونه، اسامه با دو تا ماشی 

 خونه تو سکوت فرو رفته بود. و حاال 

 

از کنار خدمتکارهای عجیب و غریب خونه رد شدم و وارد 
 محوطه شدم. 

های گل که دورتا یه فضای به شدت بزرگ بود که با گلدون
 کرد. دور ساختمون چیده بودند، ترکیب جالبی پیدا یم

درخت نخل و یه حوض با فواره درست مقابل در ورودی 
 بود. 

 

ی کنجکاوی کردن، محوطه رو بگردم، یه تا خواستم برا
ن از دور دیدم. دروغ چرا... برای یه لحظه حس کردم  ماشی 

 شاید عاض بود. 

و امروز روز چهاریم بود که امید به دیدنش داشتم. خودم
ای زیاد ایستاده بودند، بغل زدم و به چند مردی که با فاصله

 اهمیبی کردم. یی 
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ن که متوقف شد، دانیال رو  دیدم که با عینک آفتایی ماشی 
 پیاده شد. 

ون زدند تا به حنیسه و اون هیکل  دو زن از ساختمون بی 
ن پیاده یم شد و راه درشتش کمک کنند که به سخبی از ماشی 

 رفت. یم

 

و دید و به ییک از مردها دستوری داد و دو تا دانیال من
ی خرید از صندوق عقب برداشت و جلوتر از حنیسه بسته

 اومد. به سمتم 

 از کنارم گذشت و من همچنان ایستاده نگاهشون کردم. 

 

ی گفت که متوجه نشدم  ن حنیسه که از کنارم گذشت، چی 
ن وزن بود که به سخبی نفس یم کشید و ویل اونقدر سنگی 
 پوستش شخ شده بود. زیاد هم سفیدرو نبود... 

 

دانیال با ادا و اطوار مختص خودش سمتم اومد و دست به 
 ودم رو از نظر گذروند. سینه کل وج
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 منتظر عاض بودی؟! -

 

 و زد. اخم کردم و شدت تابش نور خودشید، چشمم

 

 نه. -

 

، وقبی داشبی راهتد-
ی

کردی، با و کج یماری دروغ مییک
ن ما متوجه شدم که صیی کردی.   دیدن ماشی 

 

غضب دورم چرخ  جوابش رو ندادم. مثل یه بازرس یا یه می 
یل خوش اندام بود. مثل من زد. هیکل پری داشت اما خی

 الغر و نزار بود. 

 

 یام، برات یه پیغام دارم. مدارم از پیش عاض -
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ناخواسته بود ویل نتونستم اون حس خوشایند و اون برق 
خوشحایل که تو چشمام افتاد رو از دانیال مخقن کنم. چند 

 ثانیه نگام کرد بعد یهو پقی زد زیر خنده... 

ن عینکش، اشک گوشه اونقدر بلند خندید که با  ی برداشیی
 چشمش رو پاک کرد. 

 

ت دیدین بود. ببینم تو واقعا منتظری که عاض برات یافهق-
 پیغام بفرسته؟! تا وقبی عادل هست... 

 من هستم... چرا باید حبی به تو فکر کنه؟! 

 

باز خندید. این واقعیت رو با بدترین شکل ممکن به رخم  
ن  ا اهمیت داشت که من کشیده بود. برای عاض خییل چی 

 و این چهارروز بهم ثابت کرده بود. جزوشون نبودم. این

 و جلوی دانیال تحقی  نکردم. خودم

 

 ویل من... -
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نه منتظر عاض بودم، نه باور کردم که برام پیغایم داشته 
باشه. تازه عاض اگه پیغایم هم داشته باشه... مطمئنا به 

ی هم های اتو نمیگه که بهم خیی بدی. راه رتبایط بهیی
 هست. مگه نه؟! 

 

ش رو تموم کرد و با ابروهای در هم فرو رقته و نگایه  خنده
 که حاال به جوش و خروش افتاده بود، جلو اومد. 

 انگار تونسته بودم عصبانیش کنم. 

 

ه- ؟! تو... چی گفبی دخیی  ی پاپبی

 

د. این اصطالحات رو هرکیس  ن چقدر خوب فاریس حرف می 
 بلد نبود. 

 

ه بودم خواهر روی برادرش زیادی حساسیت به خرج دید-
کردم. عاض بهم  بده، ویل این همه وسواس رو باور نیم

 گفته بود که با خواهراش صمیمیت زیادی داره ویل خب... 
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ن دیگه بود. حیف شد... من عکسش و دنیا براش یه چی 
 دیدم. به عاض حق میدم از اون بیشیی از تو خوشش بیاد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده بودند. و یه خدمتکار معرقن کر ته مندرس

دادم درست بود تا امروز سکوت کرده بودم ویل اجازه نیم
 بیخود و یی 

ن کنه و فقط مثل یه  این دخیی جهت بهم توهی 
 گاو نگاش کنم. 

 

 و عاض بهت گفته؟! آره؟! تاین مزخرفا -
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مثل خودش دست به سینه گرفتم و با پشت چشم نازک  
 کردن گفتم: 

 

تونستم رض چهارروز و زنداین بودن تو اتاق که نیمدر ع-
 اینارو کشف کنم! 

 خود عاض بهم گفته... 

 

ن پرت کرد و  با حرص و عصبانیت عینکش رو روی زمی 
 خورد شدنش رو شنیدم. بازوم رو گرفت و تکونم داد. 

 

؟! جز یه خدمتکار که معلوم نیست ت- و فکر کردی گ هسبی
 بن که باهاش بیای... چطوری تونسبی عاض رو راضن ک

؟! فکر کردی اگه عاض تو رو آورده پس این  دیگه گ هسبی
 ست؟! برات یه برگ برنده

 

 شکست. دستش داشت استخون بازوم رو یم
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 عوضن چه تواین داشت! 

 

تونه خییل ض یه شاهزاده نیست، یه دیوه که یمعا-
 خطرناک باشه. 

 

اصله  و بدم، فاینکه جوابش و پس کشیدم و بدوندستم
 گرفتم و دور شدم. صداش رو باال برد. 

 

 اض دووم نیاورده! تاحاال هیچ زین کنار ع-

 شناسم. من عاض رو خییل خوب یم

 

م غلتید. پشت پلکام سوخت و یه قطره اشک رو گونه
 جلوی هیچکس نه... 

 تو خلوت هم حق گریه کردن نداشتم؟! 
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****************** 

 

 

 

تر ی روزهای قبل سختهمهروز پنجم نبودن عاض از 
 گذشت. یم

 خییل سخت... 

 . جمعه بود و انگار فرقی نداشت که تو کدوم کشور بایسر
ی این جمعه ی لعنبی در هر حالبی دلگی  و خفه بود. نه خیی

ن و پیدا کردنش از عاض یم شد و نه من تواین برای رفیی
 داشتم. 

 

! قرار بود تا همیشه فرار کنه؟! عادل مرخص نشده بود؟

د؟! باشه... نگران بود ویل برای من دلتنگ  ن چرا زنگ نمی 
 شد؟! نیم

 ... شد؟! من تنها بودم. تنها نگرانم نیم
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های گاه و بیگاه با مادر عاض هم آرومم حبی صحبت
فهمیدم به مادرش زنگ کرد. اتفاقا برعکس... اینکه یمنیم

د. اینکه ماه ن د و حبی یهمی  ن بار  بانو با لبخند باهاش حرف می 
 گرفت... هم از من شاغن نیم

 درد داشت، نداشت؟! 

 

داشتم. هدف داشتم به چپ و راست گام بریمتو سالن و یی 
ن یه تا حدودی این خونه رو یاد گرفته بودم. طبقه ی پایی 

دنیای کامال مجهز بود. از سالن ورزیسر گرفته تا استخر و 
 جکوزی و سونا... 

 

. از هر طرح و رنگ  یه سالن گلف و یه نمایشگاه بزرگ ن ماشی 
 و مدل... 

 باورکردین نبود ویل اینجا مثل یه شهرک بزرگ بود. 

خونه ن ی که آشیی ن ش مثل یه سوپرمارکت مجهز بود و هرچی 
 باید و نباید رو تو خودش جا داده بود. 
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بانو رو از دور دیدم. همون زن پشت پنجره ایستادم و ماه
ه ن ن گلدون بزرگ  من از  رو یه سیبن مقابلش گرفت و سیی بی 

گل و ستون مرمرین وسط، دیدم که یه قرص رو با لیواین 
 آب بلعید. 

همزمان در ورودی باز شد و من شش مرد که دونفرشون  
کت و شلوار پوشیده بودند و بقیه با دشداشه و عقال 

بانو  بودند، وارد شدند. همون ثانیه هاتف رو دیدم. ماه
 و گرفت. ویل دستم کنارم ایستاد و من گایم فاصله گرفتم

 

 کجا؟! -

 

تونستم از او رو شدن با هاتف و اینکه یماز هیجان روبه
م، خواستم باز برم ویل ماه بانو محکم شاغن از عاض بگی 

 نگهم داشت. 

 

 وقتش نیست.  با اسامه جلسه دارن. حاال -
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کرد. اگه عاض دیگه این دوری بدجور داشت اذیتم یم
ش خییل خوب داشت نقشه قصد نابود نکردنم رو داشت

 کرد. رو اجرا یم

انگار دیگه برام مهم نبود. این عرص دلگی  و هوای نیمه ابری  
کل اعصابم رو به هم ریخت. به گریه افتادم ویل پشت به 

بانو که خییل زود و پاک کردم. ماهبانو ایستادم و اشکامماه
 و کنار کشید. متوجه شده بود، من

 

؟! چی شده؟! - ن  الی 

 

دم و سیع کردم صبور باشم. شاید عاض ملب و به هم فرسر
 خواست من این ازدواج رو بگم. نیم

خواستم باعث اصال شاید همه چی یه نقشه بود و من نیم
مسخره شدن خودم باشم. با اون کینه و نفریی که دانیال از 

 شد... من داشت، معلوم نبود اگه ازدواجمون رو یم
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و طوالین به من، به همراه هر  هاتف با نیم نگایه معنادار 
ها باال رفت. اتاق اسامه و کل اعضای خونه پنج مرد از پله

 باال بود. 

 

 ... ن ن و نگفیی ن گفیی  با خودم درگی  بودم بی 

اصال مگه عاض نگفته بود مطمئنا اسامه مخالفت 
 کرد؟! یم

 

ی نیست فقط- ن  م شدم. ... دلتنگت ایران و خانوادهچی 

 

م رو گرفت و مجبور شدم بهش نگاه  نهروم ایستادو چو روبه
 کنم. 

های کرد که انگار قصد داشت حرفیه جوری نگام یم
م رو از تو چشمام بخونه. نمیدونم موفق شد یا نه نگفته

 رسید: و پاک کرد و با مالیمت پویل اشکم

 

ن تو و عاض چی هست؟! -  بی 
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 تونه باشه؟! چی یم-

 

ی... - ن  هرچی 

 شناسم. و یممن پرس خودم

 

؟! به نظر شما... این رفتار عاض و یم- ن که چی شناسی 
 کنه؟! نیومدنش به خونه... طبیعیه؟! همیشه اینکارو یم
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 وی مبل نشست. ر ی شالش رو محکم کرد و گوشه

 

- . ن  بشی 

 

 مجبورا نشستم. 

ن انداختم. تو گرفت و من خجالدستم  زده ش پایی 

 

سیده   یه بار هماینکه عاض تو این مدت حبی - از تو نیی
 فقط یه تعبی  داره! 

 

 شا پا گوش شدم. 

 سمخواستم اون دلیل جهنیم رو بیی یم

 گرفت؟! چرا شاغن از من نیم 

 

 چون حال عادل خوب نیست؟-
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 شی به نقن تکون داد. 

 

ال عادل خوب نیست و تا اونجایی که من خیی دارم، ح-
ی کردنشه ویل حنیسه راضن نیست.   عاض درگی  بسیی

  این دلیل موجیه برای کار عاض نیست. ویل

 

گشت و ی کوفبی بریمتر از اون جلسهکاش هاتف شی    ع
سیم  م. عاض کجا بود؟! تونستم ازش سوال بیی

 

 پس فکر شما چیه؟! -

 چرا نمیاد؟!  کجاست؟! 

 

ون داد.   نفسش رو بی 

ی گهاین ش و کلهشدیم، خییل نا بانو تنها یمو ماههربار من
 شد. پیدا یمدانیال هم 
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ی نه چندان خوب، نفرت از بعد از اون روز و اون مکالمه
نگاهش بیشیی شده بود. برام سوال بود که چرا دانیال تا این 
اندازه روی عاض حساس بود. سه تا برادر دیگه هم داشت 

 ویل... 

 

 باز دانیال پیداش شد. -

 

ی که فکر یمبا دانیال - ن  .. تره. کبن خطرناک بحث نکن. از چی 

 

ه به من، داشت با تلفن حرف  نگاهم رو از دانیال گرفتم. خی 
د.  ن  می 

 

. ه حبی فکرش هم نیمکازش کارایی برمیاد  -  کبن

 

کنم تا طعنه و یممن باهاش کاری ندارم. یعبن تمام تالشم-
کنه. هاش رو نشنوم ویل گایه خییل عصبیم یمو نیش کنایه
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کنه و اونجوری تونم تحمل کنم که اونجوری بهم نگاه  نیم
ن کنه.   بهم توهی 

 

 میدونم ویل... -

، الزمه که جواب بعیصن حرفا رو   کبن
ی

برای اینکه بتوین زندگ
 ندی. 

 

با ش حرفش رو تایید کردم. خودم هم حدس زده بودم که 
ی که نشون یم ن تر باشه ویل هنوز داد، خطرناکدانیال از چی 

 برام گنگ بود. 

 

- . ن  از... از عاض بگی 

 

 باشه. -

ن حرفاش شنیدم که یا چ ندباری که تلفبن حرف زدیم، از بی 
پرسه و بیمارستانه یا کلوپ شبانه. نامحسوس از تو یم
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ن. تو رو  مطمئنم اینجا کسایی رو داره که از تو براش خیی بیی
 و مطمئنم... بیخود نیاورده اینجا، این

 ویل اینکه اینجا نمیاد، فقط... 

 

لتماس وجودم رو تو ی اکنجکاو دستش رو گرفتم و همه
 چشام ریختم تا شاید دلش به رحم بیاد. 

 

ن -  کنه. ی فرار یمچون از یه نفر یا یه چی 

ن شما گذشته... حل این معما برای   چی بی 
ی

شاید اگه بهم بیک
 تر باشه. من هم راحت

 

 من هیچ حرقن نداشتم. 

بماه  ه به دستم زد و با لحن آرویم گفت: بانو چند ضن

 

کنه، یعبن کشه و سکوت یمو کنار یمهربار عاض خودش-
 اتفاق خییل مهیم افتاده. 
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حتما همینطور بود. اتفاقی مهمیی از این هم وجود داشت  
 کرد؟! که عادل اونجوری با نفرت نگام یم

بعد از دیدن من و حرقن که عاض گفته بود به این حال 
ن بودم و نشنیدم ویل هرچی که بود، عادل  افتاد. من تو ماشی 

 خییل به هم ریخت. رو 

 

دونستم از گ من فقط دنبال جواب سواالتم بودم و نیم
سم؟! حاال فقط به یه نفر امید داشتم. به هاتف...   باید بیی

 داد... یمکرد و جوایی ناگر اون هم از من فرار یم

 

؟! ه برام جهنمه، ناراحت یماگه بگم این خون- ن  شی 

 

ی مهربونش، ا خندهاول نگام کرد ویل بعد یهو بغلم کرد و ب
به زد.   به پشتم ضن

دست خودم نبود که به گریه افتادم و کنار گوشم خییل 
 مادرانه گفت: 
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م. یم-  دونم چه حایل داری دخیی

ی این احساسات رو تجربه کردم. منم اینجا غریب منم همه
 بودم ویل... 

 

و با حرص پاک کردم. دلم ازم فاصله گرفت و من اشکم
 ضعیف باشم.  خواست اینقدر نیم

 

ت داری بهت نشون بدم چه جوری وسط این جهنم، دوس-
 زنده موندم؟! 

 

 بانو هم جهنم بود؟! اون چرا... یعبن اینجا برای ماه

 خانواده
ی

ش رو داشت. بیشیی از بیست سال اینجا زندگ
کرد و دیگه عادت کرده بود. عاض رو داشت ویل من یم

؟!   چی

 نزده بودم.  م هم زنگحبی به شیدا و خانواده

 

 و گرفت. شی به تایید تکون دادم که از جا بلند شد و دستم
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 اقش شد. حرف دنبالش رفتم و وارد اتیی 

یه اتاق خییل بزرگ بود. یه تخت شاهانه با روتخبی زرشیک 
ن آرایش فوق العاده زیبا و یه کمد و  ... یه می  رنگ و سلطنبی

 ی عاض... شدهقاب عکس بزرگ

 

نگاه   ایستاد و با من به تصویر لبخند عاضبانو کنارم ماه
ی به روم نیاورد.  ن  کرد. شاید شک کرده بود اما چی 

ن چشم هاش زیادی های لبخند کنار چشمهای سیاه و چی 
 آور بود. برای مِن دلتنگ عذاب

 برق دندونش و ته ریش مالیمش... 

 

داد. بوی عشق من و عاض... بوی این اتاق بوی چوب یم
 و ساعبی که به گریم گذرونده بودیم. همون کارگاه 

 آه کشیدم. 

 

 با من بیا. -
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های زرشیک رنگ و سلطنبی رفت و من به سمت پرده
 و تو کل اتاق چرخ دادم. نگاهم

ین بود. اینکه ماه  بانو هم یه سجاده و چادر داشت برام شی 

 

ای، به من ها رو کنار زد و با باز کردن درهای شیشهپرده
ن فاصله هم یماشاره ک تونستم اون جنگیل که رد. از همی 

 ها بود ببینم. پشت شیشه
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ت باز موند ویل ماه بانو وارد اونجا شد و من با  دهنم از حی 
 تعادل همراهیش کردم. های یی گام

 

 باورکردین نبود ویل اینجا یه باغ... 

ی خییل خییل بزرگ بود. یه فضای یه باغچه یا یه گلخونه
 ای قرار داشت. که وسط یه دنیای شیشه  ای شکلدایره

 

من به این قسمت خونه هیچوقت ش نزده بودم و انگار 
 پشت ساختمون اصیل بود. 

 

هایی طبقه طبقه گل و گلدون بود و حبی از سقف هم گلدون
یش چشمم ن  و زد. سفید آویزون بود و شسیی

 ها... مرغ عشق و طویط... صدای پرنده

 که روشن بود. ای  حوض بزرگ وسط و فواره

 هوای مطلوبش واقعا بهشت بود. 

 

 با اینجا زنده موندم. -
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توین بیای و اینجا بهشت منه... هروقت دلت گرفت، یم
. خودت  و اینجا آروم کبن

 

دست روی دهنم گذاشتم و درحایل که چشمام پر از اشک 
 شده بود، سمتش چرخیدم. 

 

 اینجا... خییل خوشکله. -

 شه یه بهشت پیدا کرد. باورم نمیشه وسط جهنم هم ب

 

ینهدو تا دستام ن هاش ای که تو چشمو گرفت و من به سیی
 نشست نگاه کردم. 

 

ینجا رو عاض برام درست کرد، درست وقبی که نوزده ا-
 ش رو داد ویل... سالش شد. اسامه سخت اجازه

باالخره عاض موافقتش رو گرفت و بعد از اون، من تونستم 
 رم کنم. و با گل و گیاه شگخودم
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انگار مادر و پرس هرکدوم یه بهشت جداگونه داشتند. 
 ها... عاض با چوب و مادرش با گل

ی گل شچن نگه داشت و با ش انگشتاش،  و کنار بوتهمن
گ  هاش رو لمس کرد. گلیی

 

شناسم، برای هرکارش یه دلیل داره. و خوب یمن پرسمم-
م.   نگران نباش، همه چی درست میشه دخیی

 

ید پلک بستم و روی گل خم شدم. بوی همون دسته  با ام
 ود. بداد که عاض برام آورده گیل رو یم

تونستم حداقل ازش دلیل کارش رو کاش درست میشد و یم
سم.   بیی

 

 تونم بیام؟! هروقت بخوام یم-

 

و تو آغوشش انداختم. دلم م رو نوازش کرد و خودمگونه
 کرد. م درد یمتنگ بود و سینه
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 ه بخوای. هروقت ک-

 

 

 

 

 

 

********** 
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توجه به اون مردهای حریص  هاتف که وارد محوطه شد، یی 
و شدم، صداش کردم و خودمکه با نگاهشون هم معذب یم

 بغل زدم. 

 

ن اشاره   اول هیچ واکنیسر نشون نداد اما با دست به ماشی 
و کرد و بقیه رو فرستاد. خودش بهم نزدیک شد و من خودم

 دم. جمع و جور کر 

ی بگه...  ن  امید داشتم که هاتف یه چی 

 نه. کو از این حس بد دور  یه حرقن بزنه و من

 

روم که ایستاد، خواستم حرف بزنم اما با نگایه روبه
مشکوک به اطراف و دیدن یه زن و مرد که با چندمیی فاصله 

 و به جایی دورتر ترغیب کرد. از ما ایستاده بودند، من

 

ن و صندیل  از ساختمون دور شدیم و  های فلزی که کنار می 
ن و زیر آالچیق قرار داشتند وسط محوطه ی شسیی

 ایستادیم. 
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سم ویل هاتف قبل از  دیگه دل تو دلم نبود تا از عاض بیی
 من به حرف اومد. 

 

ن خانم؟! -  الی 

 ا عاض منتظرمه! تونم زیاد بمونم. آقمن نیم

 

ی تر شده بود چون دیگه تالیسر براش غلیظاینجا لهجه
 کرد. فاریس حرف زدن نیم

ههای درشت و پرو به لب ن  م زار شد. ش، قیافهوست سیی

 ض برسم. ی امیدم بود تا به عااین مرد همه

 

 میدونم. -

، مراقبم بودی. هاتف؟! تو... تو همیشه هوای من و داشبی
ست  چه تو ایران و چه اینجا... یه نگاه به من کن. یه هفته

ز آخر بهم قول داد تنهام که از عاض خیی ندارم. رو 
 نمیذاره... 
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با تاسف رو گرفت و من جلو رفتم. حق نداشت اونجوری 
ن با ناامیدی نگام کنه. نیم تونست اینجوری از زیر بار گفیی

 شونه خایل کنه. حقم این نبود! 

 

 عاض کجاست هاتف؟! -

ی پیشش مگه نه؟!  ... داری می 
 تو میدوین

 

ن خانم. باید خییل زود -  رم. ببله الی 

 

 قصد فرار داشت درست مثل عاض. 

 

 بهم بگو کجاست؟! -

 

، بیمارستان و درگی  آقا عادل، آقا ما بهیی یمش- ن دونی 
 روزها تو فشاره...! این
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ی شده... اون روز تو م- ن یدونم. هاتف؟! من میدونم یه چی 
اون بیابون وقبی عادل مارو دزدید، عاض چی به عادل  

د شد؟! چرا عاض نمیاد؟! گفت؟! عادل چرا یهو حالش ب
نه. فقط یه بار و دو دقیقه...  ن ... به مادرش هم ش نمی   حبی

 

و به چپ و راست تکون داد و گایم به عقب باز شش
 برداشت. 

 

ن این حرف-  ای ندارم. ها اجازهمن برای گفیی

یس. من نیم ن خانم. باید از خود آقا بیی  تونم الی 

 

 چرا؟! -

. حداقل.. من سمو با خودت بیی چی شده   بذار خودم ازش بیی
 و زده. هاتف؟! و مادرشکه قید این خونه و زندگیش
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ی کلفت مشیک  ی اون دستمال سفید از روی اون نوارهلبه
 که دور شش بسته بود، افتاد و هاتف با دست کنارش زد. 

ی آیی رنگ دستش بود و نگاهش مدام به سمت یه پوشه
ن انتظار هاتف رو   چرخید کهاون مردهایی یم کنار ماشی 

 کشیدند. یم

 

تونم هایی نیست که من بتونم جواب بدم و نیمینا سوالا-
م.   شما رو بدون اطالع آقا جایی بیی

ن خانم؟! موقعیت آقا خوب نیست.   الی 
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هام غلتید. با عذاب وجدان رو  بغض، اشک شد و رو گونه
های بلند گرفت و دسبی به صورتش کشید؛ همون انگشت

 زدند. هایی که سفید یمو کشیده و ناخن

 

 ش رو بده. شماره-

 بهش بگو به من زنگ بزنه هاتف... یه توضیح حق منه. 

 

 رم! بتونم. من باید نیم-

 

ن کرد و حبی از آالچیق خارج شد. اشکام تند و تند  قصد رفیی
 رفتنش، پچ زدم:  م بارید ویل قبل از روی گونه

 

 باشه هاتف... -

و بهم ل عاض خوبه؟! توروخدا اینف فقط بگو... حا
 بگو... فقط بگو که صحیح و سالمه! 

 

 ای طوالین نگام کرد. برگشت و برای ثانیه
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ن داشت و توان بیان کردن  انگار که خییل حرف برای گفیی
 نداشت. 

د.  ن مشتش فرسر  پوشه رو لوله کرد و بی 

 

 حالش خوبه، نگران نباش. -

 اگه فرصتش پیش بیاد، رم ویلتونم آقا رو تنها گی  بیامن نیم
. میگم  به آقا میگم که شاغش  ه... که... کو گرفبی

 

 صیی نکرد و حرفش رو نصفه نیمه رها کرد و رفت. 

ن دنبالش کردم و روی  تمام مسی  رو تا رسیدن به اون ماشی 
ی خونه ایستاده بود و بانو زیر سایهصندیل وا رفتم. ماه

 بود.  کاقن کردم اینجا تنها نبودم  همینکه حس یم

 

م بانو شمارهکشیدم از ماهخجالت یم ی عاض رو بگی 
 بانو هم از حال و روز عاض خییل خیی نداشت. هرچند ماه

ن عاض...   من همچنان امید داشتم. امید به برگشیی
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******** 

 

 

 

 

 

 

 "عاض"
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ن شیشه ای وسط پرت کردم و خودم سوییچم رو روی می 
 پشت پنجره ایستادم. 

 ل در رو بست و وارد شد و دم عمیقی از هوا گرفت. عاد

 

 عصبی بودم، خسته... کالفه و بریده از همه... 

یت بود و من در قالب  انگار این شهر و کشور یه قویط کیی
یت جا شده  یه فیل غول پیکر به سخبی تو اون قویط کیی

 بودم. 

ن تک به تک استخون کردم. له شدن هام رو حس یمشکسیی
 جسمم...  روحم در بطن

 ی فکر در مغزم... خوره

 

دونستم دقیقا رفت و نیمعادل داشت پشت شم راه یم
کرد. نگایه به ساعت مچیم انداختم و ساعت چیکار یم

 شش عرص رو جار زد. 
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های مقابلم جون  تصویر تار و ناواضح عادل که روی شیشه
ای نفس گرفت، دست روی صورتم کشیدم و با پوف کالفه

ون دادم. حبس مونده  م رو بی 

 

- ...  بگی 

 

با مکث دست از روی صورتم برداشتم و سمتش چرخیدم. 
یه شات کریستال از ماییع شخ رنگ مقابلم گرفته بود و تو 

 بیداد یم
ی

 کرد. نگاهش خستیک

 با پوزخند از کنارش گذشتم که صدام کرد. 

 

 عاض؟! -

 

ن مبلمان و تلویزیون ال ای دی ایستادم و به روبرو و   مابی 
 تابلوفریسر نگاه کردم که از دیوار آویزون شده بود. 

های مصنوغ رو ی گازی و اون شعلهنور کم جون شومینه
 دیدم و پلک بستم. 
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ندروزه که من ثانیه به ثانیه کنارتم ویل حبی درست و چ-
. حسایی نگام نیم  کبن

، بودنت اینجا هم یه انجام وظیفهحرف نیم ست. مگه زین
 نه؟! 

 

زید و برام دور از انتظار نبود که حدس بزنم باز لر صداش یم
شد. انگار اون داروها اثر هم داشت عصبی و پرخاشگر یم

چنداین نداشتند و من بیخود از بیمارستان مرخصش کرده 
های ساجدی خوش کرده بودم. لعنت بودم و دل به حرف

 به ساجدی... 

 

 سمتش چرخیدم و تصویرش رو تاریک دیدم. 

 

رو یک دم باال برد و تاخواستم مانع شات کریستال 
 های خیسش گفت: نوشیدنش بشم، همه رو بلعید و با لب
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 ن مقرصم. میه جوری برخورد نکن انگار -

 تو... تو با دشمِن من... با قاتِل... 

 

ن حرفش پریدم و اجازه ندادم باز اون جمله ی مرگبار رو بی 
ید از پر پر فهمیل بودم؟! نیمفهمید تو چه حاتکرار کنه. نیم

 رسیدم؟! شدن دنیا و خود لعنتیش به چه جنوین یم

 

 حاال نه عادل... -

 خوام حرف بزنم. نیم

 

ه. حرفت همینقدر مسخرهنم نیمم- ست. خواستم دنیا بمی 
 فهیم چیکار کردی؟! اصال یم

 

ون آوردم و روی مبل وسط پرت کردم. دکمه های کتم رو بی 
 نفسم باز بشه.  اول و دومم رو باز گذاشتم تا راه
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احت کبن پس برو تو ادل خستهع- م، تو هم نیاز داری اسیی
 اتاقت. یه دوش بگی  و بخواب. 

 

 وار... خندید، جنون

 ش کوبید. به خودش اشاره کرد و با انگشتاش به سینه

 

  من بردار... به من فکر نکن. دست از ش -

من احمق نیستم عاض... من بچه نیستم. من دیوونه 
. و به یی خودت توین اینجورینیمنیستم.   خیایل بزین

 

 االن یی خیایل؟! اگه فکر یمیی -
خیالم و دارم بدون کبن

 کنم... و یممشکل زندگیم
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 م کوبید. ی سینهجلو اومد و کف دستش رو تو قفسه

در کرسی از ثانیه رنگ صورتش برگشت و شچن بیش از 
ی  برآمدههای حدش، نشون از اوج خشمش داد. رگ

گردنش رو دیدم و هر دو دستم رو باال آوردم تا آرومش  
 کنم. 

 

مرگ  اشه داداش... باشه ویل منم آروم نیستم. منم تو ب-
 دنیا نابود شدم. 

 

و خونرسد نشون بدی، کار توین االن خودتینکه یما-
هرکیس نیست. تو واست مهم نیست که دنیا... دنیای من 

رفبی با اون  و از دست دادم و مهم نیست که خواهرم مرد! 
ه  ی عوضن ازدواج کردی... دخیی
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 دست روی صورت ملتهب و خیس عرقش کشید. 

 

ین بهش زنگ بزین کر کردی من خرم؟! نیمف- ن بینم پر پر می 
ین یمو هربار به ماه ن یس؟بانو زنگ می   ! خوای از اون بیی

 

 عادل؟! -

 

و با لگد به مبل وسط کوبید و صدای دادش کل سوییت ر 
 برداشت. 

 

 انقدر عادل عادل نکن. -

ی غرق خون خواهرم رسیدم، جای اینکه تو دنبال به جنازه
کردی اما و تو باید پیدا یمقاتلش بگردی، من گشتم. قاتلش

من پیدا کردم. باورم نکردی و هرچقدر گفتم بهم اعتماد  
 کن... گفبی عادل روانیه... گفبی عوضیه... 
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یک عق ب کشید و به موهاش چنگ سمتش رفتم ویل هیسیی
 زد. 

 

 خواهر من مرده... -

و زیر خاک دفن  تو که برات مهم نیست. یه تیکه از جونم
و پیدا کنم و کردم. کردم. قسم خوردم باعث و بانیش

 ...  عاض؟! چطوری تونسبی با اون عوضن

 

ل خارج یم هنششد، یقهداشت باز از کنیی و گرفت و ی پی 
 هاش کنده شد. مهجوری کشید که چندتا از دک

ی شخ شده از خشمش سمتم اومد و دو طرف با سینه
هنم رو گرفت و به سخبی تکونم داد.   پی 

 

 چه حایل داری؟! -

از اینکه دلت واسه قاتل دنیا لرزیده چه حایل داری؟! چه 
سوختم و حرقن داری بزین وقبی من تو آتیش این انتقام یم

؟! بغلش رقصیدیتو داشبی تو مهموین و کنارش یم
 کردی... یم
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؟! جلوی من از اون محافظت یم  کبن

 

 سوختم. یم

ی انفجار بود و ترس از دوباره بد شدن شم هرلحظه آماده
دم.  ن  نمی 

 حال عادل بود که حرقن

 

نه بعدا کر کردی عادل دیوونهف- ن ست، یه حرف مفت می 
ه. یه دائم الخمره که فراموش یم کنه شب قبلش یادش می 

 .. چه غلیط کرده. 

ها  خواستم نابودش کنم. عاض؟! اینجهت نبود که یمیی 
 کردی. کار تو بود. تو... تو باید اینکارو یم

 

دو بازوش رو گرفتم و سمت اتاق خواب کشیدم. برای 
تونستم عادل کرد ویل من باید یمنیومدن و پس زدنم تقال یم

ل کنم. باید...   رو کنیی

 

 شد. و قانع نیم های من نبود حاال مغزش جوابگوی حرف
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 و باال بردم. تنش رو روی تخت انداختم و صدام

 

 آروم بگی  عادل... -

 

و سمت از تقالش کم کرد اما عاجزانه شم رو گرفت و من
خودش کشید. یه زانوم رو روی تشک تخت گذاشتم و رو 

 شش خم شدم. 

 کل صورتش از اشک و عرق خیس بود. 

 

 کنه عاض. قلبم درد یم-

 ور کنم؟! بهم خیانت کردی... من چطوری با

ن اون عوضن  ای  ثابت کردی کل مدیی که من جلوت از کشیی
دم و تو دلداریم  ن که باعث مرگ خواهرم شد، حرف می 

 دادی... یم

تری، همش دروغ بود. حاال با همون گفبی از من مشتاقیم
... چطور اینکارو درحق من کردی عاض؟!   عوضن برگشبی
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داد، نه بود که باید حساب پس یم ایمهرداد اون حرومزاده
 ... ن  الی 

 م درد داشت. خییل زیاد... ی سینهقفسه

کرد و انگار م یمو فشار دستش روی گردنم داشت خفه
 فهمید. نیم

 

 نابود شد عادل...  دنیای منم با دنیای تو -

 ویل بفهم... دنیا خودکیسر کرد. 

 

ول ق دونسبی مهرداد بهشق مهرداد بود، یمچون دنیا عاش-
 ازدواج داده بود؟! 

ن زن پاک و مقدس تو روی هم ریخت تا به خواهر  با همی 
تمن... پوزخند بزنه و بگه چه یی  ... غی   هایی

ن با همون مظلوم  چرا؟! چون الی 
ی نمایی و قیافهمیدوین

خوشکل و اداهای دلفریبش، مهرداد رو هم گول زد، مثل 
 تو... 
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 به دنیا تجاوز شده بود. 

 وز...! مهرداِد متجا

ی نبود که خودش ن دخیی و به راحبی دراختیار دنیا همچی 
 فهمید. و عادل نیممهرداد قرار بده. این

 

ن خودش هم یه قرباین بود. اگه از خود مهرداد نشنیده  الی 
 کردم. بودم، حاال حرف عادل رو باور یم

های دلم تنگ بود برای دیدن روی ماهش... برای دست
 ش... لطیف و برای نگاه معصوم

ن و دیدنش رو نداشتم. آورده بودمش تا ازش  من روی رفیی
 محافظت کنم و حاال دور از من... 

تر اراده یک قطره اشکم روی صورت عادل افتاد و محکمیی 
 به صورتم چنگ زد. 

 

. تو هیجی ت- . حق نداری عذاب بکیسر و حق نداری گریه کبن
از دست ندادی. حق نداری حبی اخم کبن وقبی اون دخیی 

 زنته... 
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 و باید طالقش بدی، باید آواره
ی

... باید بیچارگ ش کبن
مدربه  . دریش رو ببینم تا آروم بگی 

 

 وحیسر رو چه جوری از خودم دور 
ی

طالق؟! اون توت فرنیک
ن کردم وقبی همهیم های زندگیش رو با من تجربه  ی اولی 

شدم وقبی کنارش آرامش کرده بود؟! چه جوری جدا یم
 ستم حبی به طالق فکر کنم. تونداشتم؟! نیم

یل  قابل کنیی مشتم رو روی تشک کوبیدم و با عصبانیت غی 
 داد زدم: 

 

 دل... بس کن... منم از دست دادم عا-

و از دست دادم. دنیای منم مرد. داری ی زندگیممنم همه
ی. خودت هم از من یم  گی 

ن ش  ؟! چجوری؟! به الی  عادل؟! چجوری آروم مییسر
ن ن نم. زنگ نمی  ن بینمش... لعنبی فقط تو خوب م. نیمنمی 

 باش. 
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 از فرط گریه نفس نداشت. 

رحیم شش رو با شتاب به چپ و راست تکون داد و با یی 
 داد زد: 

 

قط وقبی طالقش بدی آروم میشم. اون حق نداره به ف-
 داداش من بچسبه... 

حق نداره بهت دست بزنه. عاض؟! دارم دیوونه میشم. 
 طالقش بده... 
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و بستم تونستم این حاِل بِد عادل رو دووم بیارم. چشامنیم
 و مثل باال اومدن جون از تنم، لب زدم. 

 

 باشه... فقط آروم باش. -

 

این رو که گفتم انگار یه آب خنک روی آتیش خشمش خایل  
 کردم. 

ن گریه و با حرص و خشم خندید. صورتم و ول خندید... بی 
ی که تو چشام بیداد نکرد و من ش کج کردم تا اون درد

 کرد رو به رخ عادل نکشم. یم

 

ی! - ی... برای دیدنش ِنمی   ِنمی 

! طالقش میدی مگه نه؟!  ین چون تو داداش مبن ن حرف نمی 
؟! ولش یم  کبن

 

 کنم. یم-

 و تموم کن. فقط بخواب... بخواب عادل. این عذاب
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و باالخره ول کرد و عقب کشیدم. پشت به عادل روی شم
ن دستام گرفتم تخت نشستم و   ش متورم از دردم رو بی 

 ش تو اتاق پیچید و زیرلبی زمزمه کرد: هق هق مردونه 

 

 و از اون عوضن گرفتم ویل آرومم نکرد. انتقامم-

 این درد با هیجی خوب نمیشه عاض! 

 

 

 

 

 

*********************** 
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د چون از  ن  نمی 
هاتف روی مبل نشسته بود و هیچ حرقن

ن بلند نکرده بودم. وقبی اومد  ه بود، حبی شم رو از زمی 

 

ن خانم، شاغ شما رو گرفت! -  الی 

 

خواستم زنگ بزنم و حضور عادل مانعم بارها و بارها یم
 شد. یم

م یمیم کردم. مگه من خواستم کنارش باشم اما از خودم شر
 رو داشتم؟! با چه رویی باید 

ن ن مسبب رسوایی الی  توان کشیی
ن نیمکردم؟! بنگاش یم رفتم نه ه عادل گفته بودم سمت الی 

 به خاطر عادل... 

... من نیم تونستم تو چشماش نگاه به خاطر خود اون دخیی
خواست، کنم. روی برگشت نداشتم. اگه از من جواب یم

خواست باید چی ی عادل رو یماگه دلیل دشمبن و کینه
 گفتم؟! یم
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که این مگه جلوی امید قسم نخورده بودم جون اون کیس  
م؟! با تنها دلیل برادر بودنم  ن آورده بود، بگی  بال رو ش الی 

 کردم؟! چیکار یم

 

ن خانم خوب نیست، طبیعیه. از وقبی اومدیم  ح- ال الی 
 کویت، حبی یه بار هم شما رو ندیده. 

 آقا؟! 

 

 اسامه چی گفت؟! -

 

 مکث کرد و خودش رو جلو کشید. 

ن   گرفتم و به این مکثش زیاد طوالین شد که چشم از زمی 
 صورتش نگاه کردم. 

 

ن خانوم... -  الی 
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 هاتف؟! پرسیدم اسامه چی گفت؟! -

 

 پوف کشید و هر دو دستش رو روی زانوش گذاشت. 

 

 نمیدونم وقت خوبیه یا نه... -

 ویل اتفاق بدی افتاده! 

 

ابرو درهم کشیدم و درحایل که قلبم داشت از جا کنده 
 میشد، بهش زل زدم. 

د؟!  از چه اتفاق بدی حرف ن  می 

 

ا... محموله-  ی دخیی

 

 زیاد منتظرم نذاشت و با اعصایی خراب و حایل بد بلند شد. 

 

 . هیجی طبق نقشه پیش نرفته آقا.. -
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محموله با موفقیت از مرز رد شده و از همون لحظه رد  
 ها رو گم کردیم. کامیون

 

ن سینه  م حبس شد. قلبم از حرکت ایستاد و نفسم بی 

 

؟! -  چی

 

رفش رو تکرار کرد و کل دنیا روی شم آوار هاتف دوباره ح
 شد. 

 

ا -  و گم کردیم. اینبار از کیوان رودست خوردیم آقا... ر دخیی

باید همون لحظه که فرصتش بود، اون عوضن رو 
. یم ن  کشتی 

 

ی کاری شدهعصبی از جا بلند شدم و گلدون چویی و کنده
ن رو به سمت تلویزیون پرت کردم و در دم صدای  روی می 

د، خفه شد.  اون ن  مردی که تند و تند عریی حرف می 
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 م کل سوئیت رو برداشت. عربده

 

- ...  لعنبی

 

ا رو یمیداشون یمپآقا؟! -  دونیم پس... کنیم. ما مقصد دخیی

 

 سمتش رفتم و با خشم لباسش رو گرفتم و جلو کشیدم. 

 

 اونارو گم کردین هاتف؟!  چند روزه؟! چندروزه-

 

 ترسیده لب زد: 

 

 . پنج روز.. -
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 عبن پنج روزه که از عاقبت اونی-
ی

ها خیی ندارین و مییک
؟! مقصد معلوم بوده پس درست میشه؟! پیداشون یم کبن

ن کجااااچرا نیم  خواست ازت؟! ان؟! اسامه چی یمدونی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لرزید. کل وجودم یم

 و حفظ کنه. هاتف سیع داشت آرامش خودش

 

ن ل- ا رو بفرسیی  بنان. قرار بوده دخیی
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ندنفر رو فرستادم اونجا هیجی متوجه نشدن. کیوان ویل چ
 با کمک آدمای اسامه... 

 

 این افتضاح بود. افتضاح... 

... مادرم...  ن  بدبیاری پشت بدبیاری. عادل... الی 

 حاال این موضوع... 

 

- ...  آخ لعنت به امی 

 . ن ن کجا هسیی . ببی   هاتف اونارو پیدا کن به هر قیمبی

 

 کشید.   های عمیقهاتف عقب رفت و نفس

 

 باشه آقا... -

 و خود اسامه برای شما فرستاد. کنم. اینپیداشون یم

 

ن رو نشونم داد و به سمت اتاق عادل رفت. پوشه  ی روی می 
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. من پیش آقا عادل یم- ن  مونم تا تنها باشی 

 

هاتف که رفت با خشم دسبی به صورت ملتهبم کشیدم. 
مه تغیی  کشتم. اینکه اساخودم اون کیوان حرومزاده رو یم

 ویی نبود. خگفت، اصال اتفاق نقشه رو به من نیم

های کوفبی هرلحظه پوشه رو باز کردم و با دیدن اون نوشته
ن   تر شدم. خشمگی 

 

سند یه کشبی تفریج بود که اسامه به خاطر موفقیت در 
ها به من بخشیده بود. خسته و درمونده  ارسال کامیون دخیی

 روی مبل وا رفتم. 

دم و این گنداب رو حل یم باید به امی   ن  کردم. باید... زنگ می 
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************ 

 

 

 

 

 

 

ن رو تو محوطه ی جهنم ساعت از نیمه گذشته بود که ماشی 
 اسامه پارک کردم. 

عادل رو پیش هاتف گذاشته بودم و خودم باید با اسامه 
دم.  ن  حرف می 

 

دونستم ممکن بود این مکالمه به نفع من تموم نشه اما یم
ها ناا میدی و عجز تو صدای امی  و اینکه از مکان فعیل دخیی

ی نبود که دلم  ن خیی نداشت، وسط این فاجعه، چی 
 خواست تجربه کنم. یم
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ن دستم روی   ام کردند و من با گذاشیی چندنفر ادای احیی
 کتف سلیمان، لب زدم: 

 

 سأعود-

 "برمیگردم."

 

 ستبقی هنا الليلة؟! -

 مونید؟!""امشب اینجا یم

 

رو ندادم و از کنارشون گذشتم. از قبل اومدنم رو   جوابش
گزارش داده بودم و حاال اسامه تو اتاق کارش انتظارم رو 

ن کشید. دلهره داشتم و یمیم ترسیدم که ناخواسته با الی 
 روبرو بشم. 
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حاال اصال آمادگیش رو نداشتم و باید اول خودم رو پیدا 
و گرفت و م و حلیمه کتم ر کردم. وارد ساختمون شدیم

ن   . هام رو تا زدم و وارد شدمخودم آستی 

 

 اين اسامة

 "اسامه کجاست؟!"

 

ی غرفتهم. سأحرصن لك الشاي. 
 هم قن

 تو اتاقشون. براتون چای میارم. -

 

ی قبل، و تو کل سالن چرخ دادم. دفعهرفت و من نگاهم
ن رو از ییک از خدمتکارها گرفته بودم و حداقل حاال  شاغ الی 

 یمدونستم که یم
ی

 کرد. تو کدوم اتاق زندگ

 

نگاهم رو به سخبی از سالن کوچیک زیر راه پله ها گرفتم 
اقن و تاریک که دیوار و  ن اونجا بود. تو اون اتاق اشر چون الی 

هاش سیاه بود. به سخبی چشم گرفتم و به سقف و پرده
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ن یمهایی که به طبقهسمت راست رفتم و از پله رسید، ی پایی 
 گذشتم. 

 

ن بود. خفیانهاتاق م  ی اسامه پایی 

استخر سمت چپم بود و اتاق اسامه دقیقا پشت پارکینگ 
 ای... شیشه

ای به در زدم. با شنیدن پشت در اتاقش ایستادم و تقه
 صداش، در رو باز کردم و وارد شدم. 

 

ش دیدمش و در رو  ن ن روشن کردن مدباخ و پشت می  حی 
 بستم. 

تکون داد و کل وجودم با چند گام جلو رفتم که با رضایت ش 
 رو از نظر گذروند. 

 نگاهش روی پانسمان دستم که ثابت موند، گفتم: 

 

ی -  مرحبا أیی

 "سالم... بابا!"
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ون داد و به صندیل  ها اشاره کرد. دود کِم مدباخ رو بی 

های گنبدی شکل که انشعابش خییل یه اتاق بود با پنجره
ون رو دید.   ریز بود و به سخبی میشد بی 

ای رنگ درست همرنگ مبل و ی چویی و قهوهبخونهیه کتا
 . های چویی

ن  می 

ن بار رو از اتاقش مجزا یمیه قفسه کرد ویل ی چویی که می 
 خییل حفاظ خویی نبود و میشد اون سمت اتاق رو هم دید. 

 

ن بلند شد و تا کنار گاوصندوق پیش رفت و به  از پشت می 
 آرویم بازش کرد. 

 

ی يدكما هو الوضع العادل؟ هل ا-
 جيد؟ لجرح قن

 "وضعیت عادل چطوره؟! زخم دستت خوبه؟!"

 

 ليال عن هذا المكانقعادل مع هاتف.  بعيد -

 "عادل پیش هاتفه، یه مدت از اینجا دور باشه."

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سمتم اومد. برگه رو باال 
ی

ون آورد و به آهستیک یه برگه بی 
 آورد و جلوم تکون داد. 

 

ی حضورك ، كل -
ی انه جيد. قن

ام.لقد حصلت ء عیل ما ير یسر
 عیل نتيجة جيدة بالنسبة یلی هذه األيام. 

 "خوبه... 

وزها نتیجه ی خویی برام 
وقبی تو هسبی همه چی خوبه. ایین

".  داشبی

 

ن و نکته بی  ن ن برگه رو گرفتم و اسامه با نگاه تی  سنجش به می 
نوشید و تکیه داد و کام دوم رو از مدباخ گرفت. نه الکل یم

ها گایه این مدباخ رو وارد نه خالف سنگیبن داشت. تن
 کرد. کرد و هرروز دوساعت ورزش یمهاش یمریه

 شنا... 

 دوچرخه سواری، تنیس، گلف... 
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هایی بود که خدا 
ن معتقد بود که بدنش از ارزشمندترین چی 

ن برداشت  بهش داده بود. تسبیح دونه درشتش رو از روی می 
ه بودنش روی سفیدی لباسش رخ نشون داد.   و تی 

 

 ذا؟! ما ه-

 "این چیه؟!"

 

- . ی عاضی
 الهدف الجديد. ال تخذلبن

 و ناامید نکن عاض.""هدف جدید، من

 

 چند خطش رو خوندم. 

 قاچاق اسلحه! 

برگه رو لوله کردم و کف دستم نگه داشتم. اینکار رو انجام 
ها... نیمیم دونستم دادم اما بعد از فهمیدن مکان  دخیی

 گفتم اما... چطوری باید یم

 

 یاد طوالین شد که خودش به حرف اومد. مکثم ز 
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 ماذا تريد؟! -

ی یم ن  خوای؟!""چی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبای سیایه رو برداشت و روی دوشش انداخت و اون 
 تسبیح درشت رو یه دور چرخوند. 

ی سفید پشت شش و چسبیده به دیوار یه تابلوی با زمینه
" رو شد خط خوش کلمهوجود داشت که یم ی "هللا اکیی

 دید. 
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 لقد تغی  هدفك، فتيات يحملن شاحنة...! -

 "هدفت عوض شد! 

ها..."کامیون حمل کننده  ی دخیی

 

 ه قط. ماذا حدث؟!  أنت لم تتحدث عن-

 "چی شده؟! 

دی!" ن  تو هیچوقت درمورد این مسائل حرف نمی 

 

و فرو دادم و شم رو به سمت مخالفش کج  بزاق دهنم
 کردم. 

 

 لماذا تغی  هدفك؟! -

 !""چرا هدفت عوض شد 

 

ی تأذيت، -
 صلت الشاحنات بسالم. لكن اآلن ... و ألنبن
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 "به خاطر اینکه به من صدمه وارد شد. 

 صد رسیدن اما حاال..."ها درامنیت به مقکامیون

 

؟! اه...   حاال چی

 ی حرفش رو نگفت؟! چرا ادامه

 

ء الذي قلتهكل شخص ينجز عمله.  نف- ی
 س الیسر

ی  "هرگ داره به وظیفه ن سه. همون چی  ."تکه ش می   و گفبی

 

های پاک و دست نخورده، تو  این یعبن حاال اون دخیی
های اشخاض بودند که طالب اون دیسکو و کاباره و خونه

ها بودند. درد بدی در شقیقه م پیچید و حبی نتونستم دخیی
 اخم کنم. 

 

ا- ً  انه جيد.  لذا فزت أخی 

 "این خییل خوبه... 

وز شدی."  پس باالخره پی 
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 قد حصلت عیل حقكهذا صحيح ، و -

 "درسته. 

."تو هم حقت  و گرفبی

 

ن   ون آوردن و روی می  پاکت اهدایی اسامه رو از جیبم بی 
گذاشتم و اسامه توتون مدباخش رو در جاسیگاری خایل  

 نار مدباخ گذاشت. کی کوچک توتون رو  کرد و شیشه

 

 ال أحتاج إیل هدية. -

 من به هدیه نیازی ندارم. -

 

ك عادل وشأنه. -  ال تیی

 "عادل رو تنها نذار!"

 

ش تکون دادم و برای مشکوک نکردنش، پاکت رو برداشتم 
م، مچ دستم رو چنگ زد.   و تاخواستم فاصله بگی 
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های خشن و ابروهای پهنش شم رو باال آوردم و به چشم
نگاه کردم. این صورت باجذبه و موهای سفید، از اسامه یه 

های زندگیم از ساخت. کل شبآور یمتصویر واقعا دلهره
 نزدیک شدنش به اتاق مادرم وحشت داشتم. 

 

شد، تا خود صبح پلک روی هم وقبی وارد اتاق مادرم یم
ن درد   نمیذاشتم و کل کودگ و نوجووین و جوونیم با همی 

 گذشت. 

گشت و کردم که ای کاش زمان به عقب بریمهربار آرزو یم
 آورد. و به دنیا نیممادرم من

 

... هذه الفتاة، ا- ن  لی 

"... ن ، الی 
 "این دخیی

 

 های بدنم نبض زدند. کل رگ

 تر از قبل ایستادم. شم گیج رفت ویل پلک زدم و محکم
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ی من قبلمن یهی تلك الفتاة-
ین  ؟! كان يجب أن تخیی

 "اون دخیی کیه؟! 

".  باید قبال به من میگفبی

 

- .  لقد لجأ إیلی

 "به من پناه آورد."

 

 .. . ابتعد عن النساء، المرأة أداة -

، زن"از زن  اند."ها وسیلهها فاصله بگی 

 

 نتونستم اخم نکنم. 

ن بریم  رو از روی الی 
داشتم. حداقل باید اون نگاه منقن

 دونستم قراربود چی بشه ویل... نیم
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ی -
. والدك كان ضدها لكنك تزوجت لقد وقعت قن  حب أیمی

 .  أیمی

شق مادرم شدی، پدرت مخالف بود اما با مادرم تو عا-
 ردی."ازدواج ک

 

 بخندی کمرنگ، براندازم کرد. لو ول کرد و با دستم

 

. أنا لست مثل وال- ی
وج أبنای  ن  دي.أنا أختار من يیی

 "من شبیه پدرم نیستم. 

"  کنم که پرسهام با من انتخاب یم ن  گ ازدواج کین

 

 م زد. کف دستش رو به سینه

 

ة ... كانت والدتك ه- ی ، ولكن تلك الفتاة الصغی 
 دقن

بچه...""مادرت هدف من   بود ویل اون دخیی

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی که تو شش چرخید، حال انزجار گرفتم. پشت   ن از چی 
ن مشتم گرفتم و گفتم:   کردم و اون پاکت رو مچاله بی 

 

- . ی
ن یهی هدقن  إلی 

ن هم هدف منه!"  "الی 

 

ن  ون زدم و حبی زیر اون دوربی  های مداربسته از اتاق بی 
 نتونستم واکنش دلخواهم رو از این مرد نشون بدم. 

 حالم به هم یم خودم...  از 
ی

خورد. از این خونه و این زندگ
... چطور یم ن  تونست درمورد الی 

 ...  حبی برای خودم تکرارش نکردم. لعنبی

 

خواستم فرار  ها رو باال رفتم. یماز کنار استخر گذشتم و پله
خواستم نباشم ویل قبل از رسیدن به در خروچی و کنم. یم

 .. شرسیدن ییک از خدمتکارها. 

 ایستادم و کتم رو دستش دیدم. 
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 هل تريد الذهاب؟! -

 خواید برید؟!""یم

 

 و لعنت کردم. نباید... خودم

 نباید... اما توان مقابله باخودم رو نداشتم. 

ی پا چرخیدم و اون زن رو مورد خطاب قرار روی پاشنه
 دادم. 

 

ن نائمة؟-  هل إلی 

... خوابیده؟!" ن  "الی 

 

 ش تکون داد و پیش اومد. 

 

ن إیل غر -  فة النوم. شعان ما ذهبت إلی 

 "خییل زود رفت تو اتاق خواب."
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 با دست مرخصش کردم و دل رو به دریا زدم. 

های مزخرف، فقط چند برای تحمل کردن این روز و شب
 خواستم. ثانیه دیدنش رو یم

های ها که روی سنگپاهام رو از روی انعکاس نور المپ
 و پیش رفتم. مرمرین افتاده بود، برداشتم 

ن ایستادم. وارد سالن کوچیک شدم و روبه  روی اتاق الی 

ها روشن شده سالن با دیوارکوب و چند آباژور کنار پنجره
 خورد. بود و هیچ نوری از زیر در اتاقش به چشم نیم

ه ن کشیدم و دستگی  ین صدا پایی 
ی در رو با احتیاط و کمیی
 محتاط به داخل شک کشیدم. 

ن هیج  این رو تجربه نکرده بودم. هیچوقت چنی 

 هیچوقت تا این اندازه قلبم محکم نکوبیده بود. 

 

ن رو که روی تخت درتارییک فرو رفته دیدم، قلبم از کار  الی 
 افتاد. 
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داد خواب بود وگرنه این ناگهاین تکون نخوردنش، نشون یم
 ترسوند. و یموارد شدن به اتاقش، قطعا اون

دیده بشم، وارد شدم و در رو  قبل از اینکه توسط کیس
 بستم. 

و در جیب شلوارم جا وسط اتاق ایستادم و پاکت دستم
 دادم. 

صورت سفیدش تو بالش فرو رفته بود و پتو رو تا گردنش 
 باال کشیده بود. 

 

ن دندون گرفتم.  ن تخت ایستادم و لبم رو بی   پایی 
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ن داشتم ویل ناله ی آرومش و پشیمون از اومدن، قصد رفیی
ن لبهق هقی  ون داد ش جا میخکوبم کرد.  که از بی   هاش بی 

تکون خورد و پتو رو محکم به خودش چسبوند و صدای 
 هق هقش باالتر رفت. 

من منتظر بودم تا بیدار بشه و با دیدن من کل این جهنم رو 
 روی شم آوار کنه اما نه... 

 

 کرد؟! تو خواب داشت گریه یم

اتاق، برق اشکش به سمتش چرخیدم و تو تاریک و روشن 
 رو دیدم که از بینیش روی بالش چکید. 

ن تخت قلبم تی  کشید و یی  اراده سمتش کشیده شدم. پایی 
نشستم و انگشتم برای پاک کردن قطرات اشکش، مکث  

 کرد. 

 

 پنج روز بود که ندیده بودمش. 
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 کرده بودم و حاال این ناله
ی

های پنج روز رو با عذاب زندگ
 کرد. م یمدیوونهجون و هق هقش داشت یی 

زانو زدم و با پشت انگشتم، رد خییس اشک رو از روی بیبن 
 و لبش پاک کردم. 

ون  تا دستم به لبش برخورد کرد، دستش رو از زیر پتو بی 
 و گرفت. محکم و عمیق... آورد و مچم

 انگار بیدار بود و متوجه اومدنم شده بود. 

 

 ع عاض؟! -

 

 از ش گرفت. بینیش رو روی ساعدم مالید و گریه 

دید. خواب اومدین  و یمبیدار نبود و انگار داشت خواب من
 که به حقیقت تبدیل شده بود. 

 

به ساعد و کف دستم چنگ انداخت و انگشتام رو روی 
لبش نگه داشت. روی شش خم شدم و عطر تنش 

 مجذوبم کرد. نابودم کرد... 
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 احساس و سنگدل... چقدر دلتنگ بودم و چقدر یی 

 امید و آرزوی این دخیی بودم و...  یمن همه

 

ن  م و خشم از خودم، شم رو پایی  ده شد و با شر قلبم فرسر
 انداختم. 

 

؟! -  جونم مویرگ... جونم حیایی

 

موهاش رو از صورتش کنار زدم و کنار گوشش رو بوسیدم. 
 شد. انگار حاال برام مهم نبود اگر بیدار یم

 دید. و یممعرفت و شاپا گناه ر اگر مِن یی 

 ی خیسش رو بوسیدم. تر شد و گونهم عمیق و عمیقبوسه

 

ن آرومنفس  گرفت و من ناآروم شدم.   های تند الی 

ی این دخیی رو از روی ی غصهی درد و همهانگار همه
دوشش برداشتم تا خودم حمل کنم. هق هقش بند اومد و 
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دستم رو زیر پتو کشید و لب و بینیش رو روی ساعدم چفت 
 کرد. 

 

. منو من- ن  و ببخش ویل... ببخش الی 

 

و جوری محکم گرفته بود که اگر خواستم برم اما دستم
 بیشیی از این تقال یم کردم حتما بیدار میشد. 

 

 تکون نخوردم و وسط عذاب وجدان سوختم. 

 همونجا نشستم و پیشونیم رو روی تشک گذاشتم. 

 

ن غلت زد،  ن حال موندم و تا الی   تو همی 
تا دقایقی طوالین

ن مردد موندم. با کمر دراز  تمدس و پس کشیدم ویل برای رفیی
ن ابروهاش، پای رفتنم  و سست کرد. کشید و اون اخم ریز بی 

 نباید ویل... 
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یه زانوم رو روی تخت گذاشتم و زانوی بعدیم رو سمت 
ن قرار ددیگه  ادم و دستام رو ستون تنم کردم. ی الی 

 

الیمش های مصورتش دقیقا روبروی صورتم بود و نفس
 کرد. نشست و حس دلنشیبن رو بهم تزریق یمپشت لبم یم

ن نفس ن نزدییک و همی  ، داشت همی  ن های یک درمیون الی 
 کرد. وجودم رو در آرامش غرق یم

 

 ببخشید... -

 

 لبش نگه داشتم.  و بستم و لبام رو رویچشام

هاش رو جدا جدا نفسش تند شد و من درکمال آرامش، لب
وجودم ش برآورد که هنوز از آخرین  بوسیدم و باز حیس تو 

 مون فروکش نکرده بود. بوسه
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هام الی و تسخی  کرد و پنجهحرص و ولع غریبی بدنم
هاش درست موهاش نشست و شش رو عقب کشیدم. لب

 یدمش. هام قرار گرفت و عمیق بوسروی لب

 

 آخ که چه طعیم... 

های چه مدهوش کننده... چه دلپذیر بود این جفت لب
 ریی رنگ و ملس... صو 

 

ن کشیدم و با دیدن اون تاپ دوبندهپتو رو تا سینه ی ش پایی 
 کوچک باالتنه

ی
ش رو با سخاوت به تنش که کل برجستیک

 و مشت کردم. معرض نمایش گذاشته بود، عصبی دستم

 نما و دیوونه کننده... در این اتاق قفل نبود و این لباس بدن
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 از اشکش تکیه دادم و لب زدم:  پیشونیم رو به بالش خیس

 

 کوچولوی من... -

؟! باید االن بیدار بودی و پدر احتیایط یمچرا اینقدر یی  کبن
آوردم تا دیگه جرات و دریماون لبا و اون بدن خوشکلت

 .  نکبن این مدیل تو این جهنم بچرچن

 

ش تکون دادم که غلت لبم رو روی کتفش و استخون ترقوه
 زد. 

با ملچ و ملوچ کردن کوتایه باز به خواب عقب کشیدم ویل 
 رفت و من به شیطون لعنت فرستادم. 
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های کوفبی و وسوسه کننده رو از باید همینجا اون لباس
های پدر دربیار آوردم و تا خود صبح اون سفیدیتنش دریم

 کردم ویل... رو با لبام سیاه و کبود یم

 دلم نیومد. 

 

 هام کشدار و منقطع شده بود. نفس

ن  گش تر کشیدم و تا خواستم برای ثانیهپتو رو پایی  ای تن گلیی
 رو لمس کنم، حرف عادل تو شم تکرار شد. 

 

 "کاری که باید من انجام بدم، تو انجام بده"

 

 "چه حیس داری که دلت برای قاتل خواهرم لرزیده؟!"

 

با حرص پتو رو باال کشیدم و از روی تخت کنار رفتم. اینجا 
 آورد. فشار یم داشت به گردنم

ون دستم و مشت کردم و با حایل خراب و تبن داغ از اتاق بی 
 زدم. 
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م کشیدم و یه گام برداشتم ویل دسبی به صورت عرق کرده
ن چسبید.   با شنیدن صدای مادرم، پاهام به زمی 

 

 عاض مادر؟! -

 

 ..  آخ لعنبی

 مادرم این وقت شب چرا بیدار بود؟! 

ها تونستم مسی  کوببه سمتش برگشتم و تو نور دیوار 
ن به من رسید و آشفتگیم  نگاهش رو حدس بزنم. از اتاق الی 

ن لباس  هام... و به هم ریخیی

 

ن کوچک و گلدون گل طبییع ایستاد و از  نزدیک به من و می 
ن به چشم  هام زل زد. پایی 

 

اتف گفت امشب میای، منم منتظرت بودم اما فکر ه-
... مت نه تکردم باید کنار اسامه ببینیم  و اتاق این دخیی

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 م مادر؟! -

 

دستش رو باال آورد و تقریبا روی لبم کوبید. خییل مالیم اما 
 م کرد. خفه

ی خطاکار نگام  با اخم غلییطن تو چشام زل زد و مثل یه بچه
 کرد. 

 

فقط یه  پرسم و جوابشل ازت یم. فقط یه سواعاض.. -
ه...  ن  چی 

گه به من.. به دوین ا پرسم و خوب یماین سوال رو دیگه نیم
، دیگه تو صورتت نگاه هم نیم

ی
 کنم. مادرت دروغ بیک

 

 دونستم. یم

آخرین باری که برخالف میلش کاری انجام داده بودم، فقط 
ده سالم بود. اون شبی که اسامه تا صبح کنار مادرم  

 
ی

ت بچیک هام جلوی دیدم رو گرفته گذرونده بود و رگ غی 
 بود. 
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زده بودم که "حق نداری  با عصبانیت تو صورت اسامه داد 
"  به مادرم نزدیک بیسر

 

روز مادرم به خاطر کتیک که از اسامه خورده بودم، تا اون
 ها حبی نگام نکرد. هفته

و من کتک خورده بودم، من تحقی  شده بودم اما مادرم من
تنبیه کرد چون عقیده داشت که زندگیش از من جدا بود و 

تن  ه جنگ نابرابر تن بهجنگیدم. یباید برای بقای خودم یم
 های این جهنم... ی آدمبا همه

 

 میدونم مادر... -

س!   میدونم، بیی

 

ن گرفت. انگشت نشانه  ش رو باال آورد و رو به در اتاق الی 

 

- ...  تو و این دخیی
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 مادر؟! -

 

 هیششش... -

 فقط یک کلمه بگو... 

ن چی هست؟! عشق؟!  ن تو و الی   بی 

 

خوایی و م که از شدت یی و مالیدکالفه با دو انگشت چشام
 سوخت. فشار رواین یم

 

 منتظرم. -

 

د راه رو برای هر فراری  ن این تحکیم که تو صداش موج می 
 بست. یم

 

 ز زنمه مادر... -
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باز بهم زل زد. گایم به جلو چشماش گشاد شد و با دهن نیمه
 برداشتم ویل عقب رفت. 

 

ایی  باید برات یه-
ن مادر.  ف بزنیمو توضیح بدم. باید حر چی 

 کنم بهم فرصت بده. خواهش یم

 

و به من بگه؟! نته و اون دخیی بیچاره حبی جرات نکرد اینز -
؟! انگار نیمعاض؟! داری چیکار یم  شناسمت. کبن

، زنته و یه هفته ست مثل مرغ شکنده چپ و این دخیی
ه؟! حبی از منم پره و یمراست یم خواد یه خیی از تو بگی 
سیدی. حالش  و نیی

 ن چطور ازدواجیه؟! ای

 

 توضیح میدم مادر... -
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و عقب کشید و دستاش رو باال آورد تا مانع لمس اما خودش
 من بشه. 

 آخ خدایا... 

 برام بس بود. بس... 

 

ن آوردم تا کیس رو  دیگه تحمل نداشتم. تن صدام رو پایی 
دار نکنم اما اوج خشم و حرص و عصبانیت و میل  خیی

ن همه و همه باهم شکشم برای بوسیدن  و بغل کردن الی 
 بهم هجوم آورد. 

 

 توضیح میدی ویل حاال نه... -
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 از اینجا برو. 

 

 دست دور دهنم کشیدم و به قهر زیباروی جهان نگاه کردم. 

 

 از تو توقع نداشتم. -

 تو این آدم نیسبی عاض! 

 

 هیچ توضیج ندادم. 

ه در نحاال وقتش نبود و باید یم گاه رفتم. جلو رفتم و خی 
 دلخور و لرزون مادرم پچ زدم: 

 

ن باش مادر، بیشیی -   از قبل. مراقب الی 

 مبادا دانیال بفهمه و اذیتش کنه... 

 از حنیسه و اسامه حفظش کن. مادر؟! 
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محکم پسم زد و با همون صدای آهسته اما پر از عصبانیت  
 گفت: 

 

م نیست بهم یاد بدی با امانبی و عروسم چطوری الز -
 برخورد کنم. 

... اوین   که باید یه نفرو نگه داره تا ازش مراقبت کنه تویی
 . ؟! تو خودت نیسبی  داری عوض مییسر

 

تنش رو سخت گرفتم و به دیوار تکیه دادم. لبم رو روی  
ش نگه داشتم و نتونستم جلوی فرو افتادن یه قطره گونه

 اشکم بشم. 

 سمت مخالف مادر رو نگاه کردم و لب زدم: 

 

 . در اتاقش باز بود و.. -

اگه کیس جز من وارد اتاقش میشد و اون دخیی رو با اون 
 دید... ها یملباس
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 م زد. مشبی تو سینه

 

؟! - یی  جسمش برات مهمه آقای غی 

فهیم زن ی کوچییک هسبی که نیمهنوزم همون پرسبچه
؟!   چیه، مرد چیه! روحش چی

 

ن لحظه صدای عادل تو شم تکرار یماگه یم شد، فهمید همی 
؟! گفته  ن رو طالق بدم و این محال بود. چی  بود الی 

 

 من باش مادر.. -
ی

 . فقط مراقب زندگ

آبرویی ندارم. دیگه تحمل از دست دادن ندارم. تحمل یی 
دم. از... از من هم بیشیی مراقبش باش.  ن رو به تو سیی  الی 

 

دیگه صیی نکردم و از کنارش فاصله گرفتم. سخت بود دل  
ن و مادرم اما.   .. کندن از آغوش الی 

ی نداشتم. نه روی دیدن نه توان موندن!  ن  من اینجا چی 
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*********** 

 

 

" ن  "الی 

 

 

 

 

 

 

ی ظریف گل رو تو خاک گذاشتم و با دستام گلدون رو ریشه
 پر کردم. 

ن و گلدار، متوجه ورود ماه بانو شدم ویل با اون دامن پرچی 
بانو روی کریس نشسته بودم و داشتم همونجوری که ماه

 و آزاد کنم. کاشتم تا شاید فکرماده بود، گل یمبهم یاد د
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- .  خییل زود یاد گرفبی

 

پاش کوچیک و آیی رنگ کناریم، روی خاک گلدون با آب
 بانو کنارم ایستاد. آب پاشیدم و ماه

 

 معلم خویی داشتم. -

 

 خییل ملیح خندید ویل من دلم گرفته بود. خییل زیاد... 

یست د که تو روز تولد بکر و یمامروز تولدم بود و گ فکرش
م، باید از دوری سالگیم، دور از شهر و کشور و خانواده

 شدم. عاض اینجوری پر پر یم

 

گانگار نه انگار گل یم  کردم. هاش رو لمس یمکاشتم و گلیی

 

م؟! -  کجایی دخیی
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های حواس ش باال آوردم و نگاش کردم. این لباسیی 
 یومد. ش مدوزی شده و رنگارنگ خییل بهمهره

 

 هیچ جا... -

 

ندبار صدات کردم و حرف زدم ویل نشنیدی. داری به چ-
؟! عاض فکر یم  کبن

 

 هام گل انداخت و طفره رفتم. گونه

 

 نه... -

 کردم. م فکر یمداشتم به خانواده

 

 باهاشون حرف زدی؟! -

؟! تهران؟!  ن  من هنوز هیجی از تو نمیدونم. اونا کجا هسیی
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 هنوز نه... -

م زنگ بزنم. از تلفن اینجا هم... راستش سیمکارت نداشت
 یم

ی
. روم نشد. مامانم اینا هم آره تهران زندگ ن  کین

 

های چویی نشست. دار کنار قفسهروی صندیل چویی دسته
دم ایننیم ن ها رو خود عاض درست  دونم چرا ویل حدس می 

 کرده بود. 

 

 خواهر و برادر داری؟! -

 

 نه. -

 خودم تک فرزندم. 

 

 مثل عاض! -

 

 لدون رو بلند کردم، سفید بود و یکم اطرافش خایک... گ

 با دستام خاکش رو گرفتم. 
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 نمیدونم چقدر نور الزم داره... -

 و کجا باید بذارم خانم؟! این

 

تو نگاهش محبت بود یا حداقل مبن که دور از خانواده و تو 
  کنم. خواست اینجوری تعبی  غربت بودم، دلم یم

 

سخته و همیشه اد، خییل ش خو این گل نور زیادی نیم-
ن هم جاش اونجاست، کنار پنجره ... برای همی  ن های سیی

 انتهای گلخونه. 

 

با دستاش یه قسمبی رو نشون داد. این گلخونه دایره شکل 
های هالیل شکل که بود و با شیشه درست شده بود. پنجره

ن یم  شد. با فلز بارییک تزیی 

 

 پس من بذارمش همونجا... -
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 م انتخاب کن. اول براش اس-

 

 اسم؟! -

 

 ها اسم دارن. ی گلآره... اینجا همه-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متحی  نگاش کردم. 
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ه؟! نمونه؟! یعبن یادتون تون یماسمشون تو ذهن-  می 

 

با لبخند از جا بلند شد و دوتا دستام که دور گلدون بود  
 گرفت. 

 

ه... یادم هم بره، اون گل یادش ن-  می 

 

های پهن و لطیف داشت و اون  یه نگاه به گل کردم، یه برگ
گ ه زیادی بامز گلیی ن  ه بود. های ریزه می 

 

ه... پس اسمش- ن  و میذارم سیی

 

ه؟! - ن  سیی

 

ن باشه هم آ- ره... هم بهش میاد هم دوست دارم همیشه سیی
ه.   راحته و یادم نمی 

یش رو ببینم یادم میاد!  ن  هربار سیی
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لبخند زد و من گلدون رو به همون سمت بردم. از کنار 
ض رد شدم. گلدون رو تو قسمبی از گلخونه گذاشتم که حو 

ی یم  دید. نور کمیی

ها و هوای اینجا واقعا مثل بهشت بود و بوی عطر گل
داد. مثل همون شب و تو کارگاه مرطوبش بهم حس خویی یم

 عاض... 

 

ن کردم و از تو لباس زیرم، اون دکمه ی دست خاکیم رو تمی 
ون آوردم. یاعجاب ن رو بی  حرف اول اسم  ه دکمه کهانگی 

 عاض رو داشت و صبح امروز تو تختم پیداش کرده بودم. 

 

؟! -  گذاشبی

 

ن مشتم با صدای ماه ن کشیدم و اون دکمه رو بی  بانو هی 
مخقن کردم. مشکوک به دستام که پشت شم قایم کردم 

 نگاه کرد و ابروهاش رو تو هم کشید. 
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 چی شد؟! نکنه گنج پیدا کردی؟! -

 

 گنج...؟! 

نه ویل یه امید پیدا کرده بودم. نمیدونم شاید اون دکمه تو 
کردم که عاض بهم شزده اون تخت بود و من اشتباه یم

 ود. بکردم یه توهم بود و عطری که تو اتاقم حس یم

 شاید حقیقت نداشت ویل... 

 

 نه... گ گنج نیست. -

 

! دوست دارم ببینم چیه که اونجوری نگاش پس چیه؟-

 کردی! یم

 

 شتم رو جلوش باز کردم و به اون دکمه نگاه کرد. م

ون فرستاد و نزدیک اومد. قفسه ی  نفسش رو آهسته بی 
میی ی خودش بود و هر چند سانبی قد و اندازهکناریش هم

 فاصله یه گلدون گل قرار داشت. 
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 ها گفت: تو صدای پرنده

 

 کجا پیداش کردی؟! -

 

 خواستم دروغ بگم ویل خودش ادامه داد: 

 

 ما-
ی

ن تازگ  ها؟! ل قبله یا همی 

 

 قم... امروز صبح پیدا کردم. تو اتا-

 خانوم؟! د دیشب... 

 

 بانو؟! هزبون پیدا کردی مام بود، یه همیه دیوونه ک-

 

با شنیدن صدای دانیال، مشتم رو بستم و سمت صداش 
بانو بدون اینکه اخم کنه به مسی  اومدن دانیال چرخیدم. ماه

ن خو  شکل و صوریی رنگ تنش بود و نگاه کرد. یه شومی 
 رسید. ش یمموهای باز و بلندش تا زیر سینه
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خب این دخیی هم خییل خوشگل بود هم خییل ناز و عشوه 
هایی که همیشه های درشت و کشیده و لبداشت. چشم

 داد. خییل خوشگل تکون یم

 

هر دو دستش رو تو جیب پشبی شلوارش فرو برد و با عشوه 
 داد. و تکون ش و گردنش

 

ن صمییم شدی، چون مثل  عجیب نیست- ببینم با الی 
 خودته... 

 

ن بود؟! داشت به ماه ن یماین حرفش توهی  کرد یا بانو توهی 
 به من؟! شاید هردو؟! 

 

ه این منظره -  و به هم نزین دانیال. ر پس بهیی

 

بانو سکوت کرد. اخم کرد و های دانیال گرد شد و ماهچشم
 . با صوریی شخ شده پیش اومد 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

؟! -  تو االن چی گفبی

 

 و ندادم ویل دانیال عصبی شد. جوابش

 

، من دخیی این خونهت- ین ن  با گ حرف می 
م و  و انگار نمیدوین

دونن. چون مثل بقیه  کل خدمتکارها حد و حدودشون رو یم
ن رو دستمال نیم ، فکر یمکف زمی   کبن خانم شدی؟! کیسر

 

 و داد: انیال، آروم جوابشدبانو رو به عصبانیت ماه

 

ه جلوی من با - . مبهیی  همون عاض درست حرف بزین

 

 پوزخند زد. 

 

ه یه - ! خمهمون؟! این دخیی ن  دمتکاره... همی 
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ی و کار یم ه بگم از این به بعد مثل بقیه می  . بهیی  کبن

 

 و به رخش بکشم. خواستم ضعفمبغض کردم ویل نیم

 

 من میگم چیکار کنه دانیال... -

ه دعوا نکنیم، برگرد  تو اتاقت. اونقدر برات مهمه که  بهیی
؟!   میای تا به این دخیی طعنه بزین

 

دم و بهم قوت قلب داد تا دربرابر این  دکمه رو محکم فرسر
 دخیی از خودراضن تحمل کنم. 

بانو براش گرون تموم شد که بحث رو عوض  انگار حرف ماه
 کرد. 

 

؟!  بابا - یه کشبی تفریج به عاض هدیه داده، خیی داشبی
 هم اومده اینجا و با بابا حرف زده. دیشب 
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بانو به من نگاه کرد و من تو وجودم کیل شمع روشن شد ماه
اراده لبخند زدم. عاض دیشب اومده بود؟! پس اون و یی 

 دکمه... 

 

 چقدر خوب شد که اطالع دادی. -

 

 دست به سینه گرفت و رو به من و با تمام نفرتش گفت: 

 

 اتفاقا به من هم ش زد. -

دو ساعت تو اتاقم موند بعدش رفت چون عادل تنها ییک 
 بود! 

 

 قلبم درد گرفت. 

، به عمد دستش رو باال آورد  ن ن رفیی دانیال نیشش رو زد و حی 
ن انداخت و با پوزخند رد شد. و ییک از گلدون  ها رو روی زمی 

 

 این دخیی هیچوقت بزرگ نمیشه! -
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ش رو جمع  خم شد و گلدون شکسته و خاک پخش شده
من تکون نخوردم. عاض چند ساعت رو با دانیال   کرد و 

 گذرونده بود؟! 

کرد و از عمد کردم دانیال به من حسادت یمچرا حس یم
د؟! اون حرف ن  ها رو می 

 

ن خورده و من فقط  ا- سم این گل ققنوسه، هربار زمی 
 و عوض کردم. گلدونش

 

 واقعا عاض اومده بود؟! -
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گل نگون بخت که  مورد روی دو پا نشست و گلدون اون  
گ هاش خشم دانیال قرار گرفته بود رو عوض کرد و به گلیی

 دست کشید. 

 

 آره... -

 

؟! چرا منچ- ن و بیدار نکرد؟! ا اصال از من را به من نگفتی 
 هم پرسید؟! 

کنم یه بانو خانم... خواهش یمو دیدین؟! ماهشما اون
. من دارم کم کم یم ن ی بگی  ن  ت. نیس ترسم. حالم خوبچی 

 

های خاکیش رو روی دستم گذاشت. بلند شد و دست
 اشک تو چشمم جمع شد و با بغض نگاش کردم. 
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؟! - ن  الی 

 

 خوام بشنوم. هرچقدر هم تلخ باشه، یم-

کنه؟! نمیگم چرا به دانیال ش زد عاض چرا داره اینکارو یم
 و به من نه... خب اون... اون خواهرشه... 

 

ن به من گوش کن. -  الی 

 

ریخت، م یمباز مونده و قطرات اشیک که روی گونه با دهن
 نگاش کردم. 

 

ن خودمون بمونه! امروز از من هرچی ش-  نیدی، بی 

 

ن  من هیچ حرکبی نکردم ویل جلوتر اومد و تن صداش رو پایی 
 آورد تا فقط من بشنوم. 

 

- . ی نمیدوین ن  عاِض من چی 
ی

 تو از زندگ
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! و میدونم که تو... ز اما من این  ِن پرس مبن

 

ن اشکام شد. تند و پلک زدن های عصبیم باعث فرو ریخیی
ن تند روی گونه م بارید و از شدت خجالت شم رو پایی 

 انداختم. از کجا فهمیده بود؟! 

 

 خوای بدوین گ بهم گفته... خود عاض! میدونم یم-

 

 من... -

 بانو خانم از ازدواج ما... ماه

 

ی - ن ها شکو توضیح بدی. این ار الزم نیست فعال چی 
ن داره. از تو نیم ی خودش خییل حرف برای گفیی ن خوام چی 

رو توضیح بدی و اگر کیس قرار باشه حرف بزنه، اون تو 
. من این توقع رو از پرس خودم دارم. االن فقط این  نیسبی

 .  اهمیت داره که تو... عروس مبن
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و باور داشت بانو عروس بودن منلفظ عروس و اینکه ماه
د  ن  برام خییل باارزش بود. و ازش حرف می 

دم ویل چونهخجالت کشیدم و لبم ن دندونم فرسر م رو  و بی 
 گرفت و شم رو باال آورد. 

د.  ن  یه لبخند مهربون روی لباش بود و نگاهش برق می 

 

خواست پرسم با یه دخیی ایراین ازدواج کنه. میشه دلم یمه-
 خوشکل و مهربون و پاک مثل تو... 

ن عاض  رو دیدم، اون به دانیال ضمنا من اومدن و رفیی
 شنزده. 

 

 محکم بغلم کرد. 

اونقدر شوکه بودم که نتونستم حبی درست و حسایی این 
محبتش رو جواب بدم. دستاش رو روی کمرم تکون داد و 

ین هدیه  ی تولد من بود. شاید این بهیی

 

 و گفت؟! بانو خانم؟! ع عاض خودش اینماه-
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 و از خودش فاصله داد. من

 

 . آره.. -

ن دیشب بهم گفت و خواست خییل مراقبت باشم.   همی 

 

 خدایا... 

م کرد. نتونستم لبخند نزنم. از ته امید مثل یه هوا احاطه
 ش گرفت. بانو خندهدل لبخند زدم و ماه

 

 ی گفت؟! به من هم ش زده بود؟! چی گفت؟! چه جور -

 

ن ابرو آورد و رو به لبخند از ته دلم گفت:   یه اخم ریز بی 

 

؟!  دوست-  داری عاض رو ببیبن
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 خب معلومه... -

 خییل زیاد. 

 

هردو ابروش رو که باال انداخت فهمیدم که چه سویی بدی 
 ی احمق اونجوری ذوق کردم. باز خندید. دادم. مثل یه بچه

 

 خییل خب... -

و جور کنم. شاید یه پس بهم یه فرصت بده تا موقعیتش
 . ن ن که باهم بزنی   شی حرفا باهم داشته باشی 

 

 گفت یا نه ویل... دونستم اینارو جدی یمنیم

 خییل خوشحال شدم که قصد کمک داشت. 

 

 تونم ببینمش؟! واقعا یم-

 

، حاال نه ویل - ن  عد از ناهار... بآره الی 
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 !  پس برو و به این فکر کن که چی بپویسر

 

 

 

******************* 

 

 

 

م ی سینهزده بودم، قلبم مثل یه گنجشک تو قفسههیجان
تپید و اینکه قرار بود باالخره بعد از یه هفته و بعد از اون یم

همه دوری و دقیقا تو روز تولدم عاض رو ببینم، برام خییل 
 آور بود. خییل دلهره

 

 ترسیدم. لیم بشم اما یمتونستم منکر خوشحانیم

روی آینه ایستادم و به خودم زل زدم. بند لباس زیرم از روبه
رمز رنگ کامال مشخص بود و یه  زیر اون تاپ یقه شل ق

 کتفم و تا یه حدی از بازوم رو به نمایش گذاشتم. 
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گردنبند عاض رو گردنم انداختم و به اون اسب چویی که 
ن آراییسر بود نگاه کردم.   روی می 

ون دادم و از پهلو به خودم نگاه کردم. پشت  نفسم رو بی 
م ر سینهلباس کامال باز بود و فقط یه کمربند باریک طالیی زی

 بود. 

ن یجن و جذب پوشیدم و با یه صندل طالیی ست   شلوار جی 
بانو، یه چادر عریی ش  ی ماهکردم ویل درآخر طبق گفته

کردم و با پوشیدن مقنعه کل موهام رو که دم اسبی بسته 
ای که به در خورد از آینه فاصله  بودم رو پوشوندم. تقه

 بانو وارد شد. گرفتم و ماه

 

 گذشت. ده شب یمساعت از یاز 

 

 ای؟! آماده-
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بانو، به عاض ش بزنم. جدی جدی قرار بود با کمک ماه
س یخ کرده بود.   دستام از اسیی

 

؟! ترسم. اگه عاض ناراکم یمآره ویل... ی-  حت بشه چی

 

 مگه دوسش نداری؟! -

 

ن انداختم. ماه ن ش پایی  مگی  بانو که از ازدواج ما خیی شر
 داد. ردنش بهم عذاب وجدان یمنداشت و این کمک ک

 

- . ن  زود باش الی 

راننده پشت گلخونه منتظر توئه... باید قبل از اینکه شیفت 
ها عوض بشه بری. تقریبا پنج دقیقه وقت داری از نگهبان
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های شیفت اینجا خارج یسر چون بعد از اومدن نگهبان
 توین بری. شب سخت یم

 

 خب چجوری برگردم؟! -

 

 زد که مات موندم. باری لبخند شیطنت

 

 ب برگردی؟! اگه عاض هم عاشق تو باشه... مگه قراره ش-

 شناسم. نمیذاره برگردی! و یمیعبن من پرس خودم

 

 و سوزوند. خندیدنش پوست تنم

 و خجالت زده کنه؟! تونست اینقدر منوای خدایا چطور یم

 

ن من خجالت یمماه-  کشم. بانو خانم؟! اینجوری میگی 

 

 سید. م رو بو گونه

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 بهم بگو مادر... -

 !  من مادرشوهرتم دخیی

 

 چشم. -

 

ون برد و باهم و گرفت و مندستم و با احتیاط از اتاق بی 
وارد اتاق خودش شدیم. انتهای گلخونه یه در فلزی هالل 

 و فراری داد. شد و از اونجا منشکل باز یم

ن سیاه رنگ انتظارم کشید و من  و یمچندمیی دورتر یه ماشی 
بانو و روی دوشم انداختم و نگاه آخر رو به ماهکیفم

 انداختم. 

 

درسته مادر عاض بود و از من خییل بزرگیی ویل از حق 
نقص بود و نمیشد سن و العاده زیبا و یی نگذریم یه زن فوق

سالش رو درست و حسایی حدس زد. انگار یه خواهر بزرگیی 
 بود برای عاض نه یه مادر... 
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دم تو سن خ ن ییل کیم ازدواج کرده بود و عاض هم حدس می 
 خییل زود به دنیا آورده بود. 

 

برام دست تکون داد و بوس فرستاد. دقیقا مثل یه 
 دوست... 

دست تکون دادم و با راهنمایی مرد راننده که کت و شلوار 
د، روی صندیل عقب  ن پوش بود و تقریبا یس و چند ساله می 

ن دادم.   نشستم و شیشه رو پایی 

 و باز هم دیدم. لبخندش ر 

 

ن به حرکت افتاد و من با هیچان و ترس زیادی به پشبی  ماشی 
 چرم صندیل تکیه دادم. 

هزارجور فکر و خیال به شم زد و هزارجور مالقات رو تو 
شد قراربود عاض رو ببینم. اون هم ذهنم چیدم. باورم نیم

 با کمک مادرش... 

یم، زدهمون زین که وقبی تو ایران درموردش حرف یم
 ترسیدم از من خوشش نیاد. یم
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 و تو هم قفل کردم. و جویدم و دستامپوست لبم

 هاشون... به خیابون و اسم

 ها... ها و پاساژ به فروشگاه

 هاشون... به مردم شهر و سبک لباس

 

ی که فکر یم ن کردم خییل خوشکلیی بود و البته اینجا از چی 
 مجهزتر... 

ن   دیدم. واب هم نیمها رو حبی تو خمن بعیصن از ماشی 

 

ن کناری نگاه کردم   پشت چراغ قرمز ایستاد و من به ماشی 
هن مردونه  ی سفید... که یه بوگایی بود و یه پرسجوون با پی 

خوین کنم پس شم حرکت لبش رو دیدم اما نتونستم لب
ن انداختم و به روبرو زل زدم.   رو پایی 

 

 فاریس بلدی؟! -

 

 من ذوق کردم.  و داد و درکمال تعجب فاریس جوابم
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زبون پیدا کنم. خییل دلچسب بود که تو این کشور یه هم
 انگار کل دنیا رو بهم دادن. 

 

 بله خانم. -

 

؟! -  ایراین هسبی

 

چراغ قرمز رو رد کرد و به راست پیچید. یه سینما بود و یه 
 شخصیت مرد و زن... 

نمایی کنار یه مرد خییل شیک و زن با لباس قرمز و بدن
ن   قرمز رنگش ایستاده بود و یه نفر دیگه جذاب و ماشی 

 کرد. به نظرم فیلم جالبی بود. بااخم به این صحنه نگاه یم

 

 بله خانم. -

 

 چقدر خوب... -

 رسیم؟! میگم... چقدر دیگه یم
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 ی بعد... کمیی از بیست دقیقه-

 

ی نگفتم. داشتم به  ن یه دم عمیق گرفتم و دیگه چی 
رگی  اون روز بود و حال کردم ویل فکرم دها نگاه یمخیابون

 بدی که از عاض دیده بودم. 

 ش بعد از تشنج عادل... زدهنگاه وحشت

 

دونستم و اگرچه دلیل و با دلیل مقرص یمو یی من خودم
دونستم من چه کاری انجام داده بودم که عادل رو این نیم

 اندازه از من متنفر کرده بود ویل... 

داشت. حمِل این موضوع  انگار یه بار گناه روی دوشم قرار 
کردم این دور  برام اصال راحت نبود و همش فکر یم

ن بود. کشیدن  های عاض به خاطر همی 

 

ون از کیفم، اون اسب چویی و اون دکمه ن رو بی  ی شآستی 
 آوردم و انگار که یه گنجینه بود، با ذوق نگاه کردم. 
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خواستم یه بار هم من برای این عشق خوشحال بودم که یم
الش کنم. مگه عاض کم تالش کرده بود تا به اینجا ت

برسیم؟! با وجود همه چی از من حمایت کرده بود و باورم  
 کرد. 

حاال من کویت بودم و دور از خانواده اما دلم اگرچه ناراحت 
ن اما قرص بود به حضور اون مرد جذاب و باابهبی   و غمگی 

ام قرار یم  گرفت. که پیش کل خانواده مورد احیی

 

های مهربونش، عطرش، صداش، دل بزرگش، دست
و دوست ی اون مرد اخمو ر ی گرمش... من همهسینه

 داشتم. 

 

ون اومدم.  ن متوقف شد و من از فکر بی   ماشی 

 

 رسیدیم خانم. -
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ون نگاه کردم. چراغ  مشتم رو بستم و از شیشه به بی 
 چشمک زن اون کلوپ شبانه اون سوی خیابون دیدم. 

ایی که در حال رفت و برگشت بودند و دوتا زن و مرده
 بادیگارد مرد که جلوی اون در ایستاده بودند. 

 

خواست از اون در بگذره باید خودش رو معرقن هرکیس یم
کرد و این رو، همون لیسبی که دست یه مرد دیگه بود یم

 کرد. ثابت یم

 

 کنم. مرایه یممن شما رو تا اتاق آقا ه-

 ، کنار من باشید! فقط اینجا خییل شلوغه
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پیاده شد و در رو برام باز کرد. اسب و دکمه رو تو کیف جا 
دادم و پیاده شدم. دست و پاهام به لرزه افتاد ویل نه از 

 ترس... 

 رویی با عاض! از حس هبجان روبه

 

دونستم خودش خیی داشت که من به دیدنش میومدم نیم
ن بودم از دیدن من خوشحال یم  د. شیا نه ویل مطمی 

ن بودم.   مطمی 

 

دارم رو هدف قرار داد ویل اون مرد یه باد شد پوست تب
دونستم با حفظ فاصله با و نیمای که حبی اسمشراننده

و جلوم نگه داشت و بدون اینکه من، دستاش رو پشت کمرم
بهم برخوردی داشته باشه راه رو نشونم داد و از من مراقبت  

 کرد. 

 

بلوی شدر اون کلوپ رو از عرض خیابون گذشتیم و تا
د. دیدم. طالیی و براق که از فاصله ن  ی دور هم جار می 
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روی اون بادیگاردها ایستاد و من نگاه کنجکاو و مرد روبه
شون رو سمت خودم دیدم.  ن  هی 

و تو لیست پیدا نکرد  با عریی صحبت کرد و انگار اسم من
 که شی به چپ و راست تکون داد. 

 

متقاعدش کرد که با لبخند سمتم  مرد با یکم حرف باالخره
 اومد. 

 

! گفتم مهمون ویژه- ن  ی آقای شیخ نجیب هستی 

 

حس غرور کردم. راه رو باز کرد و وارد شدیم. از همون 
 ی موزیک رو شنیدم. ندهی ورود صدای کر کنلحظه

 

یه راهرو بود و انتهاش به پاگردی که به سالن رقص بزرگ 
ن یم ا اونقدر بود که ضا کم امرسید منتیه میشد. نور فپایی 

 ها رو تا آخر سالن ببینم. ی مهمونبه راحبی همه

ن بار سمت چپ و سن رقص مقابلم...   می 
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د،  ن سمت راست هم یه زن با لبایس براق که تو تارییک برق می 
 یم

ی
 کرد. خوانندگ

درست کنارش یه سالن کوچیک بود و چندتا مبل که خدم 
  البته دخیی و پرسهایی  کردند و و حشم زیادی رفت و آمد یم

 گذشت. که انگار زیادی داشت بهشون خوش یم

 

 دست روی گوشم گذاشتم و گفتم: 

 

 عاض کجاست؟! -

 

 از روی حرکت لبم، متوجه شد. 

 رسید. ی باال یمها اشاره کرد که به طبقهبا دست به پله

ی مارپیچ و لبخند زدم و جلوتر از اون حرکت کردم. یه پله
 مفروش بود. 
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ای سوخته و در تا اتاق بود با درهای چویی و قهوه چند 
حدفاصل هر اتاق هم یه تابلوی نقایسر کالسیک به دیوار 

 نصب شده بود. 

 رسید. اینجا صدای موزیک کمیی به گوش یم

 

 نتظر باشید تا بیان. متونید همینجا تاق آقاست، یمااینجا -

 

 دستش سمت اتاق اویل دراز شده بود. 

 

 گ میاد؟! -

 

 تماال بعد از نیمه شب... اح-

 

 االن کجاست؟! -

 

ن مهمون- . ها، طبقهاحتماال بی  ن  ی پایی 
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ن بزرگ میوه و  یه لحظه تصویر رقص و پایکویی و اون می 
ها خورایک تو ذهنم مجسم شد. احتماال حاال وجود اون میوه

ن عجایب  تو فصل زمستون عجیب بود ویل اینجا شزمی 
 بود. 

 رقصید... ویزون شده بود و یمها آاون زین که از میله

 های جنجایل و دود و الکل و... رقص

 

 عاض با من فرق داشت و من دونسته اومده 
ی

خب زندگ
شد خودش هم اینکار رو بودم. چون اینجا بود دلیل نیم

 بکنه و یاد گرفته بودم قضاوت نکنم. 

 

 باشه ممنون. -

 

 ک کنم. چفقط اجازه بدید من اتاق رو -
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وارد اتاق شد و من با دلهره ایستادم و کیف رو جلوتر از من 
 م چسبوندم. به سینه

 

 بفرمایید خانم. -

 

 چویی بزرگ و قهوه 
ن وارد اتاق شدم و اون کنار ایستاد. یه می 

 ای رنگ مقابلم بود و یه دست مبل چرم به همون رنگ... 

ی کوچیک و یه مجسمه با طرچ از اندام یه یه کتابخونه
 زن نیمه برهنه... 

یه تابلوی رقص سمت چپ بود که لباس اون زن زیادی 
 خوشکل و روح بخش بود. 

 

احت م-  یاد باال... آقا کم کم برای اسیی

 گردم. من بریم

 

ن کرد که برگشتم.   قصد رفیی
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 گردی خونه؟! بریم-

 

 بله خانم. -

ن شما شب یم . خانم گفیی ن  مونی 

 

ن نبودم ویل... این  و مطمی 

 لبخندی با دلهره زدم. 

 

 صاحب اینجاست؟! عاض -

 

 بله. -

 

 وا... 

 صاحب یه کلوپ شبانه؟! 

 

 باشه، ممنون خییل لطف کردی. -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

... انجام وظیفه بود خانم. شب بخ-  ی 

 

و رفت و در رو بست. یکم از انقباض بدنم کم شد و دستام
انداختم. کیفم رو روی مبل پرت کردم و نگاهم رو تو کل 

ن  اتاق چرخ دادم. یه گلدون گل کوچیک کاکتو  س روی می 
 های رنگارنگ داشت. کارش بود و سنگریزه

ن کارش نشستم و ییک از کشوها رو باز کردم. یه  پشت می 
 اسلحه و چندتا پوشه... 

جرات نکردم بهش دست بزنم پس کشو رو بستم. احتماال 
 ی کارش بود و هرشب اینجا مطمئنا دعوا پیش میومد. الزمه
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ن بر  ون  پاکت سیگارش رو از روی می  داشتم و یه نخش رو بی 
 کشیدم. بو کردم و دلتنگیم صدبرابر شد. هوففف... 

کشید. پس گ میومد؟! واقعا دلم برای دیدنش پر یم
ساعت گرد روی دیوار عدد یازده و پنجاه و پنج دقیقه رو 

 تپید. داد و قلبم از هیجان یمنشون یم

 

ون آو چادر عریی رو از شم برداشتم و مقنعه ردم. م رو بی 
ن تکیه دادم.   لباس رو تو تنم مرتب کردم و به می 

ی نشد.   نه نمیومد. دوازده شد و از عاض خیی

 

کالفه چند گام به چپ و راست برداشتم و به خودم فحش 
شدم و اگه دادم که چرا اومدم؟! اگه نمیومد خییل ضایع یم

 میومد... 

 

 ؟! کرد ای نداشتم که با دیدن من اینجا چیکار یمهیچ ایده
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ن خم شدم. انگشتم رو به  پشت به در ایستادم و روی می 
 خارهای کوچیک کاکتوس زدم و گفتم: 

 

 پس صاحبت گ میاد؟! -

 

ن  یهو در با شتاب باز شد و جوری تو جا پریدم که به می 
ن کشیده شد.  ن رو زمی   برخورد کردم و می 

ن بلندی گفتم و با وحشت سمت صدا چرخیدم. هنوز  هی 
زدم نرسیده بود که جهنم واقیع رو مقابلم نفسم از دم به با

 دیدم. 

 

ی ورود به خود جهنم بود و اون مرد  انگار اون در، دروازه
که با اون نگاه خونبار و شخ شده از شدت خشم مقابلم 
ن جونم  ایستاده بود، خود ملک الموت بود و برای گرفیی

 اومده بود. 
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 تو...؟! -

 

قارت کردم. جوری این کلمه رو گفت که من فقط حس ح
... توی هرزه... توی کثافت...   تو... یعبن توی عوضن

هایی که تمام این مدت کشیده بودم و ی حقارتمثل همه
 م شنیده بودم. از مرد آینده

 

ن  خییل زود به خودش اومد و من دیگه جا برای عقب رفیی
 نداشتم. 

 در رو به هم کوبید و من از ترس زبونم بند رفت. 

 ه از من ایستاد و دست به کمر گرفت. با ییک دوگام فاصل

لرزید و اونقدر دورگه بود که با صداش از خشم و غضب یم
 گفت. شنیدم چی یمزور یم

 

ودت با پای خودت اومدی، خودت اومدی تا گور خ-
. واااای... اینخودت روزا چقدر دارم سوپرایز میشم و بکبن

 از دیدن تو... 
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 ردم کوچولو... تو... تو رو... باالخره به دستت آو 

 

سمتم هجوم آورد و من نفهمیدم چجوری ویل از زیر دستش 
فرار کردم و درحایل که از ترس چشام تار یم دید، اون سوی 

ن ایستادم.   می 

 

یکش زل زدم. کف هردو  بلند خندید و من به حرکات هیسیی
ن کوبید که باز شونه هام باال پرید دستش رو محکم روی می 

 و بستم. و چشام

 

؟! تقدیر تو بسته شده... ر یمچقد-  خوای فرار کبن

. کاری یم کنم تو دستای من به کثافت کشیده مییسر
. خودت، خودت یسر

ُ
 و ُبک

 

 وای خدایا... واااای... 

و به زبون چرا اینقدر کینه داشت؟! چرا؟! با بدبخبی اسمش
 آوردم. 
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عادل؟! من... من ه یه هیچ ک کاری ن نک نکردم. ق  ع-
 خورم ک که ک کاری نکردم. قسم م م یم یم

 

 شش رو به تایید حرفم تکون داد. 

انگار یهو عصبانیتش فروکش کرد، چندتا نفس عمیق گرفت 
د، سمتم  ن و درحایل که هر دو دستش رو به پهلوهاش می 

 اومد. 

 

 آره... -

تو کاری نکردی، هیچکاری نکردی و من چقدر احمق بودم  
شیخ نجیب،   ن عاضز دونستم. زن داداش من... که نیم

داد... یهو کیس که زن و دخیی رو تو حریم خودش راه نیم
ن برگ گل... بنده و برده  ی تو میشه چون پاک و بکری عی 

 

؟! عادل یم دونست؟! چرا حبی حاال که اینقدر آروم چی
د هم ازش وحشت  ن بود، اینقدر با مالیمت حرف می 

 داشتم؟! 
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رد ویل به دیوار چسبیدم و تابلوی پشت کمرم تکون خو 
 عادل زبونش رو روی لبش کشید و جلوتر اومد. 

 

م و نباشم کاش یم تونستم به خورد دیوار برم. فرار کنم. بمی 
اما حاال زیر اون نگاه باریک شده و ابروهای شدیدا 

م.   وحشتناکش قرار نگی 

 

؟! تو... تو از از ک کجا یم-  دوین

 

ی- ن این  هم هست که من ندونم؟! ببینم... با  من؟! مگه چی 
 و زدی؟! تیپ و قیافه و استایلت مخ داداشم

 

 یهو به خودم نگاه کردم و از ترس قالب تیه کردم. 

یه شلوار تنگ و اون موهای افشون و رژلبی که برای عاض 
 به لبام مالیدم. 

لبایس که ییک از کتف و بازوم رو به نمایش میذاشت.  
 گردنبند و... 
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 من... -

 

 خفه شو... -

 

خودش هم به شفه افتاد. صندیل تک  جوری داد زد که
نفره رو هل داد و سمتم اومد. از پشت صندیل متحرک 
عاض به سمت گاوصندوقی رفتم که به دیوار چسبیده بود 

 برگشت، مثل مرگ بود. و این راِه یی 

 

 و... تعادل؟! من... چیکار کردم که -

 

 م کرد. انگشتش رو روی لبش گذاشت و خفه

دم و اون با جنون و خشم سمتم اومد و از ترس به گریه افتا
د   بازوم رو گرفت. محکم استخونم رو الی انگشتاش فرسر

 که جیغ زدم. 
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رسید؟! نجاتم عاض کجا بود؟! اینبار به دادم نیم
 کشت. و یمداد؟! عادل مننیم

 

 و بشنوم... خواد صداتدلم نیم-

فقط گریه کن. فقط عذاب بکش... فقط ضجه بزن. کاری 
بالیی به روزت میارم که تنها راه این باشه که کنم، یم

 .  خودکیسر کبن

 

ن کشید. با  دست آزادش رو روی موهام پیچید و پایی 
ن کوبیده شدم و از درد ناله کردم.   صورت روی می 

به دستش چنگ زدم تا ولم کنه ویل محکم نگهم داشت و 
 رو شم خم شد. 
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. وای  و پا یمبی اینجوری دست وای که چه لذیی داره وق- زین
که انتظار این روز چقدر سخت گذشت. وای که دارم از 
ت  لذت بال درمیارم. فکر کردی زن عاض شدی منم از خی 

؟! گذرم؟! ولت یمیم  کنم چون ناموس اوین

 عاض به داغ دیدن عادت داره... توی عوضن رو... 

 

ها رو و لرزوند. من لیاقت این حرففریادش چهارستون تنم
 هیچ خطایی نداشتم. قرار بود با نداش

تم. حقم نبود وقبی
و برای بوسه و آغوش و رو بشم. من خودمعاض روبه

 ... ن و تحقی   عشق آماده کرده بودم نه کتک و توهی 

 

 و انداخبی تو بغلش... خودت-
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عادت داری به فریب دادن مردا؟! زیرخواب عاض شدی 
شت. باید چون داداش من هیچوقت با هیچ زین رابطه ندا

و بهش و بلدی. خودتبهت احسنت بگم که خوب کارت
تقدیم کردی نه؟! زود خام لوندیات شد؟! چقدر بهش 

 حال دادی؟! خییل؟! 

 

 بلندم کرد و به دیوار کوبیده شدم و ستون فقراتم تی  کشید. 

 

 من کاری نکردم عادل. -

 شناسم. چرا اینقدر از من متنفری؟! من اصال تو رو نیم

 

 خ و ترسناکش رو دیدم و اون لبخند لعنتیش... صورت ش 

 

 باهات خوابید؟! تو تختش بودی؟! -

 

 مشتش رو کنار شم به دیوار کوبید. 
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دادم. شدم. داشتم جون یمداشتم از ترس زهره ترک یم
تونستم حبی روی پاهام وایسم و خدایا من دیگه نیم
 اینجارو تحمل کنم. 

 

 ولم کن عادل... -

 
ی

ام، من ناموس داداشتم. من زن عاض ولم کن. مگه نمییک
؟! یم  خوای چیکار کبن

 

 زن عاض شدی...  تو غلط کردی، بیجا کردی-

ها رو واسه عاض تو عوضن به چه حقی این آشغال
پوشیدی؟! فکر کردی با رنگ و لعایی که به خودت دادی 

 اون ذاتت هم پاک میشه؟! 

و ودت، خون خکنم که... خودتحاال اینجا باهات کاری یم
 بریزی. 

 

 خواست بهم تجاوز کنه؟! نه... یم

 گرفت. و یمحبی تصور کردنش جونم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 کنم. ... خواهش یمنه نه عادل... توروخدا -

 

و درست از همونجایی  خودش رو بهم چسبوند و تاپ تنم
و به معرض دید قرار داده بود، کشید و من که کتفم
ذاشتم ویل صدای پاره گزده دست روی لباس  وحشت

 و درآورد. شدنش، جیغم

 

 عادل؟! توروخدا... -

 

 کاش نمیومدم. 

 رسیدم. کاش... یمنمردم اما به اینجا کاش یم

 عاض کجا بود؟! 

 

من مثل عاض نیستم، اون شب مست بودم که زده بود -
به شم. االن مست نیستم، خوب خوبم و عقلم درست کار 
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نم ویل.. یم ن . بذار کنه. من... هیچوقت به تو دست هم نمی 

سم.   یه سوایل ازت بیی

 

 خدایا شکرت... 

 خدایا شکرت... 

 

و نجات بدی که به گه جواب بدی، میذارم بری و جونتا -
 !  دست من کشته نیسر

 

یس جواب میدم. هباشه عادل. باشه... -  رچی بیی

 

ن آورد و کنار گوشم با همون خونرسدی  صداش رو پایی 
 وار پچ زد: جنون

 

 باهات خوابید؟! -
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و با لباسم باال  ش زدم تا کنار بره اما منتو سینهبا دست 
ن رسید.   کشید و فقط نوک اون صندیل کوفبی به زمی 

 

 جواب بده کوچولو... -

 باهات خوابید یا نه؟! 

 

 گفتم؟! خدایا... چرا باید یم

 

 عادل؟! -

 

 داد زد: 

 

 آره یا نه... -

 

 ولم...  آره... آره... ت تو روخدا و -
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و د و عقب ایستاد. لبخندش منحرفم تموم نشده ولم کر 
 ترسوند. 

 

ی که یملباسش ن خواست و مرتب کرد و انگار به اون چی 
 رسید. 

صدای نفسام تو اتاق پخش شده بود و من باناامیدی به در 
  بیاد... قراربود عاض ی اتاق نگاه کردم. بسته

 تو شب ازدواجم و شب تولدم... 

و  بخواست که داشت تمام شعادل چی از جونم یم
 کرد؟! و خراب یمروزهای خوب زندگیم

 

 بخشیدمش... هیچوقت. هیچوقت نیم

 خراشید. م رو یمهق هقم مثل یه چاقو بود که حنجره
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 خوبه... -

؟! عاض هیچوقت با هیچ زین خییل خوبه! یم دوین
 نخوابیده... 

 هیچ زین از هیچ نژادی! هیچکس... 

؟!   میدوین چرا با تو خوابید؟! میدوین

 

ی کاش اخواستم بدونم و خواستم بشنوم. نیمنیم
 گفت. نیم

های ترسناکش به سخبی از دیوار فاصله گرفتم و زیر خنده
خواستم فرار کنم به چادر و مقنعه و کیفم چنگ زدم. یم

وزمندانه گفت:   ویل به در نرسیده بودم که با اون لحن پی 
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 و تموم کرد. ار نیمه تموم منمن ازش خواستم. ک-

کاری که قرار بود من انجام بدم، عاض انجام داد پس... 
 ده. شو خوش نکن که عاض عاشق تو دلت

، چی داری که عاض حبی نگات  
ی

تو نیم وجبی بدون برجستیک
 کنه؟! 

 

ن چسبیدم.  قلبم از کار افتاد. مغزم دیگه فرمان نداد و به زمی 
 لرزید و چشام تار تار بود اما شنواییم با دستام شدید یم

س عادل بود. همه  ی قوا در دسیی

 

نه؟! شاغت اومده؟! اصال واسه دیدنت به- ن ت زنگ می 
 تالیسر کرده؟! 

 

 و پرسیده بود، اون دکمه... بانو حالماز ماه

بهخواستم باورش کنم انیم  ی آخر رو زد. ما ضن

 

 و گرم کردی... و گرفته، حتما خوب تختشاگه شاغت-
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و پیدا کنه ک زدن بهتپس منتظر باش تا بازم هوس ناخن
ویل خودش به من گفت طالقت میده، بعدم همینجا تو 

ن کلوپ... روی همون سن، خودم وادارت یم کنم برام همی 
 برقیص. 

 

هایی که داشت دیگه نتونستم وایسم و گوش کنم این حرف
 کرد. نه... یمکرد. عاض اینکارو نخوردم یم

 تونست. نیم

 

ن راه تاق و طبقه بی  هایی اشکبار از اون ابا چشم ون زدم. بی 
و تو خیابون به چند نفر برخورد کردم و باالخره خودم

 انداختم. 

راه نفسم با وجود اون هوای شد هم باز نشد. چادر رو 
مقنعه رو شم کردم و همون لحظه عاض رو دیدم که 

ن پیاده یم  شد. داشت از عقب یه ماشی 

 کنار یه مرد شیک پوش دیگه... 

رش بود و اون لبخند لعنبی روی لباش وقبی با اون یه زن کنا
 زن دست داد، باعث شد عق بزنم. 
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ی عق زدم ویل هیجی باال نیاوردم. ییک دستم ن و گرفت و چی 
 به عریی گفت و من نشنیدم. 

 

های سیاه کنارش زدم و خواستم برم ویل نگاهم قفل چشم
عاض شد. لبخندش رفت، دستاش شل شد و افتاد و مات 

ی  به من نگاه کرد. به تصویری از یه زن داغون و و متح
 ...  شکست خورده وسط یه کشور لعنبی

 

 ردم ویل دیگه نموندم. کو از روی لبش کشف  اسمم

پا به فرار گذاشتم ویل مِن احمِق دست و پا چلفبی حبی بلد 
 نبودم فرار کنم. 

ن خوردم و کف هر دو دستم و زانوهام به سوزش  محکم زمی 
 که بهم رسید جیغ زدم. افتاد. عاض  

 

 بهم دست نزن. -

 

؟! - ن  الی 
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ن بلندم کیی   رد. توجه به من، از زمی 

 و به زیون آورد. دست دور کمرم حلقه کرد و دوباره اسمم

 قضاوت... 

های عادل رو کردم؟! کل حرفحاال هم نباید قضاوت یم
شنیده بودم ویل حاال اونقدر حالم بد بود که جا برای خوب 

 این مرد نداشتم.  هایو بد حرف

 دفاع و عاجز نالیدم: یی 

 

 ولم کن. -

 

؟! تو اینجا چی یمز - ن خوای؟! با گ خیم شدی، الی 
 اومدی؟! اینجارو از کجا بلدی؟! 

 

طوری دلت اومد عاض؟! چطوری دلت اومد چوب چ-
حراج بزین به من... به زندگیم... به احساسم...؟! چطوری 

؟!   دلت اومد نابودم کبن
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 داشت که اون اطرافمون پ
ی

ر از آدم بود چون احتماال تازگ
 مرد متکیی و اخمو رو کنار یه زن ببینند. 

من یه بازیچه بودم تو دستای عاض تا انتقام مجهول عادل 
ه؟!   رو از من بگی 

 اون شب و اون کارگاه و بوی چوب... 

 

؟! - ن  الی 

 بذار برات توضیح بدم. 

 

شده؟! اینکه و توضیح بدی؟! اینکه کارت با من تموم چی -
 خوای؟! و نیمدیگه من

 

 لرزید؟! اون چشمای لعنتیش چرا یم

ی مهاجر و خسته بال و پر قلبش زیر دستم مثل یه پرنده
د و من از خودم متنفر بودم که بازیچه ن  ی دستش شدم. می 

 گ قرار بود عاقل بشم؟! گ؟! 
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 طالقم میدی؟! -

 

شتم بگه چشماش گشاد شد و با دهن باز نگام کرد. امید دا
 نه... 

و به آرامش و آغوشش و یه دروغ بزرگ بدونه و مناین
ن دندون گرفت. حاال چرا اون  دعوت کنه ویل لبش رو بی 

؟! لب ن  ها ترک خورده بود؟! دمای بدنش باال بود یا پایی 

 

 گ بهت گفت؟! عادل؟! -

؟! حرف بزن... بالیی شت آورد؟! اون
ن و دیدی؟! الی 

 خودم آدمش کنم.  اذیتت کرد؟! بگو آره تا 

 

 بگو عاض... -

 خوای طالقم بدی؟! یم
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رگ کلفت روی گردنش رو دیدم و به سخبی آب دهنش رو 
ه موند و دستش و شل کرد. دیگه فرو داد. تو چشام خی 

سوزش دست و پاهام مهم نبود چون قلبم داشت متالیسر 
 شد. یم

 

 طالقم میدی؟! -

 جواب بده عاض... بگو! 
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و به سمت چپ و اون کلوپ نگاه کرد. من مسی   نگاه دزدید 
نگاهش رو دنبال کردم و با دیدن عادل که فقط دومیی از ما 

 فاصله داشت، دوباره سمت من چرخید. 

 

ن به راننده-  م میگم تو رو تا خونه برسونه. بشی 

 

ن کشید ویل کنارش زدم. بازوم رو گرفت و من و سمت ماشی 
ن چسبوند و از تنم ن دن و به در ماشی  های قفل شده دونبی 

 لب زد: 

 

ن تو - ن و برگرد خونه!  بشی  ن این شهر رحم نداره... بشی   ماشی 

 

 صدام از گریه گرفته بود. 

 از بغض درنمیومد. 

 

ن - خوای طالقم و بگو... حقیقت داره که یمفقط همی 
 بدی؟! 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ن پرتم کرد ویل من عادل رو کنارش دیدم. با  عصبی تو ماشی 
هن و شلوار ج  ذب... همون پی 

... همون نفریی که تو وجودش بیداد  ن همون نگاه خشمگی 
 کرد. یم

 

عادل دست روی کتف عاض گذاشت و خییل خونرسد  
 گفت: 

 

 تو بگو. بهش بگو... جلوی من تصمیم-

 

ی عاض رو دیدم و قلبم درد گرفت. ش دست مشت شده
ن انداخت و بدون اینکه حبی من و الیق دیدن اون پایی 

 وز کنه، لب زد: های مرمسیایه

 

- . ن  میدم الی 
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 من همونجا ُمردم... تو روز تولدم! 

 کنار مردی که نابودم کرده بود و زیر نگاه خندون عادل... 

ش دستور حرکت داد و من روی همون عاض به راننده
ی تکون نخورد و  صحنه جون دادم. حبی گردنم مییل میی

، باد شد رو مثل یه سییل تو صورتم کو  ن  بید. حرکت ماشی 

 داد! طالقم یم

 

 

 

 

 "عاض"

 

 

 

کردم و م رو زیرلبی تکرار یممن هنوز داشتم جمله
ن ادامهنیم ی اون حرف رو از روی لبام خوند یا دونستم الی 

 داد که نشنیده بود. نه اما اون نگاه غمگینش، نشون یم
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، توضیح میدم. توضیح میدم، توضیح..." ن  "میدم الی 

 

ه به خیابون و مردیم  که اطرافم جمع شده بودند، خی 
 عادل رو کنارم شنیدم.  و مشت کردم و صدایدستم

 

 مشب این قرارداد رو ببندی. بریم عاض، باید ا-

 

ن گردنش، و گرفت ویل دستمبازوم و پس کشیدم و با گرفیی
 و به گوشش چسبوندم. لبم

کرد؟! آخ قلب لعنتیم داشت با من و زندگیم چه غلیط یم
 فهمید. شد و کاش ییک این درد رو یمداشت متالیسر یم

 

احت  چ- ه غلیط کردی عادل؟! گفتم بری تو اتاق من اسیی
، قرارشد کنارم  ده قایط کار من نیسر کبن چون بابات سیی

، چیکار کردی؟!   بایسر اما گند نزین
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ن همهمه ی بقیه صدای کنار گوشم خندید و من از بی 
 مانندش رو شنیدم. غرش

 

و بهش گفتم، عاض؟! تو... حقیقت فهمم. و نیمنگرانیت-
؟! به خانواده ت، چطوری تونسبی با اون به من خیانت کبن

و چجوری به خواهرم دنیا... من برام مهم نیست که شبت
ه به صبح رسوندی و چقدر لذت بردی چون  با اون دخیی

... از این یم سوزم که... که منم بهت گفته بودم اینکارو بکبن
 شدی. مند تو بهش عالقه

 

دونست که عاشقانه تندیس و یمابایی نداشتم که عادل این
ن رو یم پرستیدم. مگه برادرم نبودم و نباید از عاشقی  الی 

 شد؟! کردنم خوشحال یم

 

ن تو اون جهنم لعنبی  حاال من فقط نگران جون و امنیت الی 
 کردم. بودم که سکوت یم

 

 کنم. فتم ولش یمبهت گفتم طالقش میدم، گ-
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چجوری  و کشیدی اینجا؟! تو خواسبی بیاد؟! تو اون
 آوردیش؟! 

 

 م گذاشت. و روی سینهدستش

و صدا کرد و من چشم روی اون مرد و یه نفر کنارم اسمم
ن قرارداد اومده بودند، بستم.   زین که برای بسیی

 ی زندگیم به هم ریخته بود. همه

 

ه، من اون  فکر کنم- و کل کائنات به میل من پیش می 
 م. خودش اومد... نیاورد

 

؟! -  چی بهش گفبی

 

 م باهات بخوابه... گفتم من از عاض خواست-

و گرفت، حاال هم قراره طالقش بدی! مگه گفتم کامش
 نه؟! 
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 ...  لعنبی

و باز کردم و از وسط و ول کردم و با دست راهمگردنش
ون زدم.   جمعیت بی 

 

 رگرد. عاض؟! بعاض؟! حاال وقتش نیست، -

 

خواستم تا این یت ندادم. فقط دو دقیقه وقت یمویل اهم
 دلشوره و حال مزخرف رو کم کنم. 
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و گرفتم و تلفن رو به گوشم زدم. بار اول و ی مادرمشماره
دوم جواب نداد و من ناامید و بریده از دنیا، برای بار آخر 

 االخره صداش رو شنیدم. بها رو گرفتم و اون شماره

 

 عاض جانم؟! پرسم... -

ن رو دیدی مادر؟! ال  ی 

 

 مادر خیی داشت؟! آخ... 

ن حماقبی یم کرد؟! این اتفاق زیر ش اون بود؟! چطور چنی 
و آزاد کردم. دست به گردنم زدم و اون گره مزخرف کراواتم

 یم
ی

ن میومد یا دیوونیک  کرد... اگه بالیی ش الی 

ن هرچند مادرم که خیی نداشت عادل چه کینه ای از الی 
 داشت. 

 

ن  مادر؟! -  ن خراب شده؟! و فرستادی ایچرا الی 

 

 صداش مالیم بود، مثل همیشه. 
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این خونرسدی و مالیمت رفتاری و صدای لطیفش... وقبی 
 کرد. م یمسوختم دیوونهداشتم تو کوره یم

 

ن تو رو دوست خ- ، عاض؟! الی  ن واستم باهم تنها باشی 
تونم ببینم اونجوری دلتنگت باشه و تو به خودت داره، نیم

ی. ن  گی 

ی عشق مبن و همیشه منم کم عاشقی نکردم، تو هم ثمره
ی و  آرزو داشتم یه روز دست کیس که عاشقیسر رو بگی 

 .  بهم معرقن کبن

 

 خراب کردی مادر! -

 حاال وقتش نیست. 

 

 نگران شد. 

 

ن چی شده پرسم؟! ن-  و پس زدی؟! نگو که... کنه الی 
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 گرده خونه مادر... داره بریم-

ن دخیی لجبازیه کنم جلوی هر ، مادر ازت خواهش یمالی 
 کنه. اینجا کارام رفتار بچگانه

ی
... ممکنه دیوونیک ش رو بگی 

 با من  به هم ریخته... ازت خواهش یم
ی

کنم بدون هماهنیک
 کاری نکن. 

 

ن خوبه؟! چی شده عاض؟! نصف ج-  ونم کردی. الی 

 

 من باید برم. -

ن باش...   مراقب الی 

 

 عاض؟! -

 

 و ساجدی رو لعنت کردم.  ویل تلفن رو قطع کردم

شد. برای ی این اتفاقات از زیر ش اون لعنبی بلند یمهمه
 ساجدی پیام فرستادم: 
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 "هیچ هیچ به نفع تو... 

ی تو... گند گفتم این کار پایان نداره، به خاطر فکِر احمقانه
... کارات . جمعش کن دکیی ن و بنداز جلوتر. زدم تو حاِل الی 

 رم"و ندامن تحمل این ییک

 

به سمت کلوپ برگشتم و با دیدن عادل که داشت همه رو 
کرد و اون زن و مرد رو به داخل کلوپ هدایت متفرق یم

کرد، اخم کردم و با دست کشیدن روی صورتم از التهابم  یم
 کم کردم. 

شد یه سفر در پیش داشتم. لعنت این قرارداد که بسته یم
 ...  به امی 

ها رو به هر قی کردم و اینبار جون مبی پیدا یمباید اون دخیی
ن دستاون کیوان کثافت رو یم های گرفتم. خودم با همی 

 خودم... 

 کتف عادل رو گرفتم و کنار گوشش پچ زدم: 

 

گردیم بندم و بریمرگرد تو اتاق من، من این قرارداد رو یمب-
 خوری عادل، فهمیدی؟! هتل. از جات تکون نیم
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 نگرانیسر نه؟! عاض... -

 

ن حرفش پریدم.  باتحکم  بی 

 

د کنم عادل، برگر و دوبار تکرار نیمیگه هیچوقت حرفمد-
 تو اتاق من. 

 

مرموز چشم باریک کرد و ش تکون داد. خیس عرق بود ویل 
 دسبی به صورتش کشید و رفت. 

 کنار امی  و هاتف ایستادم و خییل کوتاه گفتم: 

 

- ... ن م دنبال الی   من می 

ن این   قرارداد هم با تو هاتف... عادل رو نگه دارین، بسیی

 

دار دیگه منتظر نموندم تا این فاصله بیشیی از این دنباله
 بشه. 
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کم شکسته بود و هیچکس این درد رو تحمل  دل دخیی
 کرد. لعنت به من... نیم

دم.  ن امی  نشستم و پا روی پدال گاز فرسر پشت فرمون ماشی 
 برد. حاال برام مهم نبود اگه کیس بو یم

 

 زدم. باید... ام فرستادم. باید باهاش حرف یمبه راننده پی

کرد. خییل زود جواب داد و با فرستادن یه قلبم درد یم
ن رو به همون سمت بردم.   لوکیشن، ماشی 

شعتش رو کم کرده بود و همینکه خوب متوجه منظورم 
 کرد، کاقن بود. بر استفاده یمشده بود و از یه خیابون میان

 

ن رو جلوش کشیدم و  ترمز گرفت. همون ثانیه پیاده ماشی 
ن رو دیدم. با دست به زدهی وحشتشدم و چهره ی الی 

ن برسم پیاده شد و با ادای  راننده اشاره کردم و تا به ماشی 
ن رو  ام دور شد. خودم پشت فرمون نشستم و جیغ الی  احیی

 شنیدم. 
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؟! عاض؟! لعنبی داری چیکار یم-  کبن

 

 باید حرف بزنیم. -

 

دونستم عادل  و باید یمرقن باهات ندارم، هرچی من ح-
 و داد. ی سواالم گفت. زحمت هیجی رو نکش. جواب همه

 

ن خودش رو جلو  ن رو به حرکت درآوردم و الی  عصبی ماشی 
کشید و به گردن و کتفم چنگ انداخت. احتماال تصور 

کردم؟! چیکار؟! خویی از من نداشت و من باید چیکار یم
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کردم؟! زخرفم رو به این دخیی حایل یمچطوری باید حال م
 قرار بود گ بفهمه؟! 

 

و بدزده یه بار تو؟! اض؟! باتوام... یه بار باید عادل منع-
ین؟! و از من یمم کردین... دارین انتقام چی خسته  گی 

 

دیدن موهای آشفته و آرایش صورتش که برای من آماده 
 شده بود... 

 آخ خدایا... 

 

ن - ن و کجا یم.. منو نگه دار. ماشی  بری؟! قراره بعد از کشیی
؟! روحم، جسمم  و یه جا چال کبن

 

ن به جلو پرت شد. با آخ بلندی  ن ترمز گرفتم و الی  خشمگی 
و از دست دادم. پیاده شدم رو صندیل برگشت و من تحملم

ن و بدون توجه به موقعیتم و شونه ها، ی راه و تردد کم ماشی 
ن رو   پیاده کردم. ترسیده بود...  در عقب رو باز کردم و الی 
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نگاه لرزون و خیسش قرارم رو گرفت. با نفس نفس زدن و 
 درحایل که قلبم داشت از جا کنده میشد نالیدم: 

 

؟! - ن  الی 

 

 شی به چپ و راست تکون داد. 

 

خوام مثل یه احمق حرف الن خوشحایل؟! من دیگه نیما-
از  .. و بازی دادی. همه رو رد کنم و به تو گوش بدم. من
 دست عادل نجاتم دادی تا خودت... 

 

و به زبون نیاره ویل مگه دست روی دهنش گذاشتم تا این
ل کرد؟!  ن رو کنیی  میشد الی 

 ار زد: جم کوبید و نفرتش رو با مشت تو سینه

 

فهیم من بهم دست نزن. ازت متنفرم عاض، متنفرم. یم-
ت چه حایل فهیم با دیدن قیافهچه حایل دارم؟! یم
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م؟! االن باید خوشحال بایسر که باالخره به خواستهگیم ی ی 
 داداشت رسیدی. 

 

 این دخیی جونم بود، عشقم بود. 

کردم ویل کشیدم و این ظلم رو تحمل نیمباید عقب یم
ی نتونستم. مرصانه جلو رفتم و دوتا بازوش رو گرفتم و همه

 شاید بفهمه:  و تو صدام ریختم تا صداقت وجودم

 

، به چشمات قسم اشتباه یمیمداری اشتباه - ن . کبن الی   کبن

حاال از من رو برنگردون، حاال اخم نکن. حاال که اینقدر 
 . ن  بهت نیاز دارم، نکن الی 

 

با حرص کنارم زد و فاصله گرفت. خودش رو بغل زد و رو 
وزید، های روشن و باد شدی که یمی شهر و چراغبه منظره

 ایستاد و به کل وجودم هجوم آورد. 
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کنه منم؟! همیشه همه اشتباه میشه اوین که اشتباه یمه-
نه دروغه و فقط تو یم ن  می 

ن جز تو؟! هرگ هر حرقن کین
؟! 

ی
 راست مییک

.. من  . و ول کردی تو این شهر لعنبی

 

ن نداشتم! توانش و نداشتم. من ول نکرده بودم، روی برگشیی
ن تو خطر بود و من از کجا باید این اتفاقات رو  جون الی 

دم. خیال خام بود که مِن نفرین شده، به آرامش  حدس ن می 
 و خوشبخبی برسم. 

 

ه هفته منتظرت بودم، آخرش عادل رو فرستادی تا تو ی-
 روز تولدم... 

؟! من حقیقت
ی

هایی رو بگه که خودت خجالت کشیدی بیک
 گردم ایران ویل نه با تو... مونم. بریمدیگه یه لحظه هم نیم

 

و به چهارمیخ کشیده بودم تا متولدش بود و من چقدر خود
 بهش ش نزنم. 
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ش رو دیدم. چیکار کرده سمتم برگشت و نگاه پر از کینه
ن و رفتنش...   بودم؟! این حرف الی 

 نه! 

 

م. -  تنها می 

 

ن از وسط خیابون،  راه کج کرد و همزمان با رد شدن یه ماشی 
سمتش کشیده شدم و قبل از اینکه باهاش برخورد کنه، 

ن تکیه دادم و چشم بسته غریدم: نهتنش رو به بد  ی ماشی 

 

ی، این همه راه اومدم... از جونم، از ا- ؟! داری تند می  ن لی 
 زندگیم زدم. 

 

ن پیچید.   جیغش تو صدای باد و عبور یه ماشی 

 

و میومدی، گ ازت خواست بیای؟! مگه عادل نگفت منن-
 طالق میدی و تو تاییدش کردی؟! 
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 بود. و نشنیده ی منی جملهادامه

ی کوتاِه من چه جنجایل به پا کرده بود، من فقط یه کلمه
! خواستم از عادل نجات پییم ن  دا کنم. همی 

 

؟! د- ن ی منه تو نگاه نکن عادل از خانوادهلم گفت، الی 
 ...  جدایی

خون بودن لعنت به من، خانواده بودن هیچ ربیط به هم
... أموت بدو   نك. نداره! تو مویرگیم، چشمایم... اف عیبن

م""اوف چشمام، بدون تو یم  می 
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دست دور کمرش حلقه کردم ویل با انقباض شدید 
عضالتش، خودش رو کنار کشید که مجبورا بیشیی بهش 

 لرزید. چسبیدم. تنش مثل یه بچه آهو یم

 

کنم. بهت فرصت میدم ویل اشه، بازم من دارم اشتباه یمب-
؟! نه واسه فردا... االن بگو چی شده، بگ چرا بهم و چرا رفبی

 ش نزدی؟! بگو حرفای عادل چه معنایی میده؟! بگو... 

 

م ن دستام رو تنش مشت شد. شر زده و ناامید لبم رو بی 
 دندون گرفتم و از درد فرو رفتنش پلک بستم. 

 

 نه؟! جوایی نداری؟! نگو عاض... منم دیگه ازت ن-
ی

مییک
 خوام ویل بدون من... من... جواب نیم
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لرزید ویل با قدرت وجودم شدت بغض و گریه یم صداش از 
 رو کوبید. 

 

فهیم من فهیم من چه حرفایی شنیدم؟! یمزت متنفرم، یما-
 چی کشیدم؟! 

 

 دردت به جون من. -

 حال منم خوش نیست. بذار ش فرصت توضیح بدم! 

 

مشت کوبید و با گریه به حرف اومد. شم رو روی کتفش 
 تکیه دادم

 شیدم. و بیبن الی موهاش ک

 

. نم تا آخر دنیا نیمم- تونم منتظر بمونم تا تو حرف بزین
و توضیح بدی؟! اینکه چطوری با هم به حماقت اصال چی 

 من خندیدین؟! خودم ازت خواستم... اون شب تو کارگاه... 
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 فکر و حس اون شب... 

آخ عادل تا کجا ذهنش رو مسموم کرده بود و به خاطر روند 
جا باید این مویرگ رو از خودم دور درمان دکیی ساجدی تا ک

 کردم؟! یم

 

ن حق نداری اینجوری ه اون شبب- و حس من شک نکن. الی 
 پشت پا بزین بهم! 

شناسه؟! منم مگه تقدیم کردن روح و جسم، مرد و زن یم
 اون شب با تو وارد یه دنیای دیگه شدم. 

 

و عاشق خودت کردی تا من شت پا نزدم، تو زدی! پمن -
ی. چرا؟! دلانتقام عا  من چه گنایه کردم؟!  و بگی 

 

ن کوبیدم تمشتم  ا تو صورتش نکوبم. و به ماشی 

ت یمو اینقدر یی من  دید؟! غی 

 

 و... نزن، نذار قاتل جونم بشم. نزن این حرف-
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؟! به خاطر تو دارم تحمل یم ن کنم. به خاطر تو جنون الی 
م. این حرفنیم  و نزن مویرگ. گی 

 

 کرد. تخونم نفوذ یمهاش تا مغز اسگریه

هام معلوم بود ویل دلم نورهای کم جون از پشت مژه
ی ببینم. خواست جز تار موهای النیم ن ن چی   ی 

 

 کنم. دیگه باورت ندارم. باور نیم-

 

 باشه ویل فقط تحمل کن. -

؟! خواهش یم ن  کنم بهم فرصت بده. الی 

 

و کنار زد و من درمونده و ناامید عقب ایستادم. با مشت من
ن زیباترین خو  دش رو بغل زد و من به این فکر کردم که الی 

ن  ن حال نزار هم توان به هم ریخیی  دنیا بود. با همی 
دخیی

 گذشتم. معادالتم رو داشت. به خاطرش از همه چی یم
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 اومدی اما برام مرگ بودی ت-
ی

و تمام این مدت به نیت زندگ
ز تو  عاض، تنهام. زخم خوردم از همه... از مامان و بابام ا

 .  که قراربود شوهرم بایسر

 خوای؟! فهیم از من چی یمیم

 

 همش عشق نیست، یم-
ی

، زندگ خوام برام زن بایسر
 . ن  مخصوصا واسه من... تحمل کن. فقط همی 

 

با حرص و خشم اشکاش رو پاک کرد و دلم برای بوسیدن 
 هاش لرزید. لب

 

. بوسمت. بذار بغلت کنم تا تنم بوی تنتببذار - ن ه الی   و بگی 
 گذره... خییل سخت! سخت یم

 

ن مردم س- خت؟! اونم به تو؟! تو کشور خودت... بی 
 خودت... هرشب کلوپ و رقص و فساد... 
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یه هفته بهم ش نزدی بدون اینکه توضیح بدی، یه هفته 
و با غم غربت و تنهایی ول کردی، اومدم بهت ش بزنم من

و برای داشتنت بجنگم ویل بازنده برگشتم. تموم شد 
 . خوام دیگه بهت فرصت بدماض... من نیمع

 

ن مردیم که زبونشون رو  ن غریب بودم، بی  من هم مثل الی 
 کرده بودم. فهمیدم و سالیم

ی
 ها کنارشون زندگ

لب باز کردم تا حرف بزنم ویل دست باال آورد و مانع حرف 
 زدنم شد. 

 

ی بشنوم، تمومش کن عاض! نیم- ن  خوام چی 

 

هام فرو افتاد و به گرفت. شونه  بیبن باال کشید و فاصله
رفتنش نگاه کردم، به دور شدنش و پشت کردن به مردی  

 که تنها امید و آرزوش خودش بود. 
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دادم؟! چطوری باید اتفاقایی که افتاده بود رو توضیح یم
گفتم... اصال دونست و از من بریده بود، اگر یمهیجی نیم

 گفتم؟! چطوری باید یم

 

ن من با حرف - اشقت عهیچکس پا تو حریم تو نذاشتم، الی 
ن   و باور کن. بودم و هستم. فقط همی 

 

ه ی در ثابت موند ویل برنگشت. مکث  دستش روی دستگی 
کرد و یی واکنش، روی صندیل عقب نشست و شش رو 

ن انداخت.   پایی 

 

... کهالِک آروم شدن تو بغل  - ن  وچیکتم الی 

 فهمیدی! کاش یم

میشه اما من ن بغل جا نفهمیدی درد بزرگ من تو او یم
کشم مویرگم اما کنم تا جا بشم. دیگه نیمو خورد یمخودم

 کنم به خاطر تو... تحمل یم
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 ی خشمم رو خایل کردم. برای امی  یه پیام فرستادم و همه

"مهرداد بخشایش رو از زیر سنگ هم که شده، پیدا کن و 
 بهم خیی بده."

 

 

 

 

 

*************** 

 

 

 

 

 

ن  از فرودگاه ون زدم و هاتف چمدونم رو عقب ماشی  بی 
گذاشت و تا خواستم سوار بشم، موبایلم به صدا دراومد. 

 هاتف ش تکون داد و پشت فرمون نشست. 
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عادل کنارم ایستاد و با حرکت چشم و ابرو اشاره داد "کیه" 
ی کتش، روی واکنیسر نشون ندادم که با باز کردن دکمه

 ش جا گرفتم. صندیل عقب نشست و من هم کنار 

 

ی مادر بود، بعد از دوروز و دوشب دور بودن از  شماره
 کویت، حاال برگشته بودم. 

 

 سالم مادر... -

 

 سالم پرسم، رسیدی؟! -

 

ن رو به حرکت انداخت و من نفسم رو کالفه  هاتف ماشی 
ون فرستادم.   بی 

 

ی شد- ن ن حاال رسیدم، چی   ه؟! آره همی 
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ن به زبون اون سوال آخر رو فقط برای پرسیدن حا ل الی 
 آورده بودم. عادل رو به هاتف گفت: 

 

 یه موزیک بذار... -

 

 فکری عادل به ستوه اومدم. هاتف اطاعت کرد و من از یی 

 

ن هم خوبه-  . همه چی خوبه، حال الی 

 

ن خیی یماینکه حداقل مادر یم داد خوب فهمید و از حال الی 
 بود. 

 داشت. ازی برنیممروتش که دست از لجبخود یی 

 

 پرسم؟! ناامید نشو... -

ن دل شکسته ست. نمیدونم چی به شش اومده اما بهش الی 
 حق بده نخواد باهات حرف بزنه. 
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ن حق یم  از تصور مادرم به الی 
دادم. هزاربار زنگ زده بیشیی

ن حبی بودم و هزاربار یم خواستم باهاش حرف بزنم و الی 
 شنیدن صداش رو بر من حروم کرده بود. 

 دل... از یه طرف عا

همون کیس که تا به امروز تو هیچکدوم از کارای اسامه 
کرد، از یه طرف هم ای ولم نیمدخالبی نداشت و حاال ثانیه

 ... ن ن الی   نداشیی

 اونقدر این وسط تو فشار بودم که تاب تحمل نداشتم. 

 

ن پیچید و عادل با ریتم آهنگ  ن ماشی  صدای موزیک تو کابی 
ن دور بو  به زد. همی  دن من از خونه و کنار روی رونش ضن

اییط، حالش رو بهیی کرده بود ویل من  عادل بودن در هر شر
؟!  ن چی ؟! الی   چی

وع کرده بود  گ قرار بود این بازی مزخرقن که ساجدی شر
 رو به پایان برسونم؟! 

 کاش حداقل کنار عادل نبودم. 

 

 باشه مادر... حق داری. -
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م هتل، عادل باهامه...   من دارم می 

 

 .. باشه ویل. -

 

ن کردم که با مکث ادامه داد.   گوش تی 

 

نیسه صبح خیی فرستاده که باید تو رو ببینه، بیا اینجا، ح-
شما به همدیگه احتیاج دارین. این دخیی دق کرد و منم تا 

تونم آرومش کنم. حاال که حنیسه تو رو خواسته یه جایی یم
 فرصت خوبیه که ببینیش. 

 

 ف... حنیسه؟! با من چیکار داشت؟! پوووو 

ن قلبم رو به   هرچند این خیی خویی نبود اما امید به دیدن الی 
 کوبش انداخت. 

 

. ا- ن سامه هم هست، دیشب با چندنفر یه جلسه داشیی
 تازه... قراره فائق و ثامر هم بیان. 
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 عادل رو میاری خونه؟! 

 

نگایه به عادل انداختم که شش رو به پشبی صندیل تکیه 
 رو حفظ کرده بود. داده بود و هنوز ریتم دستاش 

 

ه هتل... -  باشه میام، عادل می 

 

 به سمتم ش کج کرد. 

 

 کجا عاض؟! -

 

ای گفت و تماس رو با جواب عادل رو ندادم اما مادر باشه
 بینمت" قطع کرد. بیان کردِن "پس تو خونه یم

 

ی خونه؟! -  داری می 
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 آره... -

هاتف برو سمت خونه بعد عادل رو برسون هتل و بیا دنبال 
 من. 

 

 بله آقا... -

 

عادل صاف نشست و به من نگاه کرد. تلفن رو درجیبم جا 
 دادم که پرسید: 

 

 چی شده؟! -

 

 و ببینه... خواد منمادرت یم-

 خیی فرستاده برم دیدنش. 

 

 چرا؟! اون با تو چیکار داره؟! -
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 ی نمیدونم تکون دادم که پوف کشید. دستم رو به نشونه

 

م هتل... -  من می 

 تر اون... و از همه مهمخواد اون خونه و آدماشنیم دلم

 

 دست باال آوردم. 

 

 باشه عادل، باشه. -
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ش خودش رو جلو کشید  ن سکوت کرد ویل با همون نگاه تی 
 و پچ زد: 

 

ی اونجا... -  داری می 

تکلیف اون دخیی هم روشن کن، موندنش داره زیاد طول 
 کشه. یم

 

اب پس نمیدم ه تو حسمن واسه هیچکدوم از کارام ب-
عادل، اگه دارم دربرابرت کوتاه میام دور برندار... به 

ی کاقن گند زدی تو اعصاب من. بذار به کارام برسم...  انداره
 و بسته، تو قوز باالی قوز نباش. کارای اسامه دست و پام

ن با من... فکرش و از شت بنداز و بسیی به من... حبی الی 
ی، فهمیدی؟!   سمتش نمی 

 

 ی لبش رو خاروند. زد و با دست گوشه پوزخند 

 

 مونم ویل زیاد وقت نداری. منتظر شاهکارت یم-
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 وزش افتاد. سو مشت کردم و چشمام به دستم

ن بودم و این بازی داشت عصبیم یم کرد. دلم دلتنگ الی 
م و باخودم یم ن رو بگی   کنم و دست الی 

ی
خواست دیوونیک

م ویل با اینکار سند مرگ خودم ن بیی کردم.   رو امضا یمو الی 
 فهمید؟! و یمکیس این

 

دادم؟! این و نجات نیمها مادرمشد، تو تمام این سالاگر یم
ن رو قلب لعنبی نیم  خواستم. یمفهمید. من الی 

 

اینکه امی  نتونسته بود از مهرداد اطالعایی پیدا کنه بدجور 
دونست که ایران نبود. طبق رو اعصابم بود، فقط یم

، کیوان هم اینآمارهای ا شد و این روزها زیاد آفتایی نیممی 
هایی بود که من نیمنشون یم  دونستم. داد که تو ایران خیی
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ن کتم هام رو تا و ییک از خدمتکارها از تنم درآورد و من آستی 
های عادل زدم. هنوز دستم پانسمان داشت و رد دندون

 خوب نشده بود. 

ن رفتم و صدای از پله های چند ردنکخنده و صحبت  ها پایی 
 زن رو شنیدم. 

 

کردم، اینکه حنیسه تو حموم بود و باید اونجا مالقاتش یم
د. حالم ن  و به هم می 

 وارد حموم شدم و بخار آب گرم تو صورتم کوبیده شد. 

های خدمتکار رو دیدم  تر شد و چندتا از زنصداها واضح
اجرا  ت حنیسه رو رفتند تا دستوراکه به چپ و راست یم

...  ای از میوه و چایکنند. سیبن نقره یبن  و شی 

 .. های مخصوص سلطان حنیسه. حوله و دمپایی 
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های کرد و با چندتا از زنتقریبا این بساط را هرهفته اجرا یم
 کردند. ی اینجا استفاده یمفامیل، از حموم مجهز و شاهانه

 

 عاض؟! اومدی؟! -

 

. یه حوله دور نیم به سمت صدا چرخیدم و دانیال رو دیدم

ی میانیش بسته بود و موهای خیسش اطرافش رو تنه
 احاطه کرده بود. 

 

 آره... -

 و ببینه. خواد منحنیسه کجاست؟! گفته یم

 

ش رو به تنم زد که پلک بازوم رو گرفت و خییس تن و حوله
خواستم به اعصابم مسلط باشم ویل واقعا جای بستم. یم

 ر زن نبود. من اینجا و وسط بیست یس نف
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دار و کاذب و با خودش همراه کرد و پشت دیوارک شبکهمن
شنیدم که ریز ریز و با اون ایستاد. صدای حنیسه رو یم
د. صدایی که به سخبی از سینه ن ون میومد، حرف می   ش بی 

 

ب، اهال وسهال -  ، اغسل جسدي جيدا. كل و اشر

 "بخورید و بنوشید، خوب بدنم رو بشور."

 

ن  دانیال رو به من لب پایینش رو که هنوز آرایش داشت بی 
 دندون گرفت و صداش تو فضای حموم اکو شد. 

 

 األم؟!  جاء عاضی -

 "مادر؟! عاض اومد..."

 

 ها بلند شد و حنیسه هوم گفت. ی زنصدای خنده

 سکوتش که طوالین شد خودم به حرف اومدم. 

 

؟-  عن ماذا تحدثت میعی
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؟!"  "با من چه حرقن داشبی

 

ون اومد نییک از ز  ها لگن و حوله به دست از پشت دیوار بی 
 و دور شد. 

شنیدم و بخار حموم و نور  هاشون رو یمهنوز صدای خنده
 کرد. کم فضا داشت دیدم رو تار یم

 

 نعم ، أردت أن أعرف حالة عادل. -

 "آره... 

سم."یم  خواستم درمورد عادل بیی

 

 تر دور بازوم حلقه شد. دست دانیال محکم

 

ة  يمكنك- ، إنه جيد وتحت السيطرة، تحمل لفیی ی االتصال یی
ة.   قصی 

ل... "یم ی، حال عادل خوبه و تحت کنیی  تونسبی تماس بگی 

 یه مدت کوتاه تحمل کن میاد!"
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؟! - ی
 لماذا ال يأیی

 "چرا نمیاد؟!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م رو گرفت و با ش انگشت روی دانیال دست پانسمان شده
 نگام کرد.  های آویزونمحل زخم کشید و با لب

 

ة. أنت تعرف ح-  الته. طلب طبيبه من ابنك العيش میعی لفیی
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ش خواسته یه مدت کنار  ، دکیی "تو وضعیت اون رو میدوین
 کنه."

ی
 من زندگ

 

ی ، فهو لي-
. أحرصن اببن ی

ی ولكن أريد اببن
 س ابنبی

م ن"پرسم  خوام."و یمیست ویل پرسمو بیار. دخیی

 

 ه زیرلبی پچ زد: نیدم کشو از دست دانیال کشیدم و دستم

 

- ...  خییل جذایی

. کاش زودتر تولدم بیاد و ببینم یم  خوای برام چیکار کبن

 

... اسم تولد، اعصابم ن و به هم ریخت. اون شب تولد الی 
 من خراب کرده بودم. 

 

ا حنیسه ، سأرحل. -
ً
 حسن

م."  "باشه حنیسه، من می 
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و باال برد و داد زد. جوری که صداش تو حنیسه صداش
 حموم اکو شد. فضای 

 

 استقبلونا-

 "از ما پذیرایی کنید."

 

 دانیال جواب حنیسه رو داد: 

 

 سيصل قريبا. -

سه."  "به زودی می 

 

 به ثانیه نرسید که دانیال با هیجان، لب زد: 

 

 إيصال-

 "رسید..."
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و به سمت صدای پایی چرخوندم که از پشت شم شم
ن و اون قشد و همون لحظه بشنیده یم لیون بزرگ ا دیدن الی 
 کاری شده، روح از تنم رفت. و کنده

ن هم روی من مکث کرد و برق چشم  و لرزوند. هاش دلمالی 

 

؟! - ن  الی 

 

و اونقدر آروم به زبون آوردم که حبی دانیال هم که اسمش
 بهم چسبیده بود، نشنید. اینجا چه خیی بود؟! 

 

- ... ن  زود باش الی 

 مادرم منتظر اون قلیونه... 

 بقیه رو هم بیار...  و برسون و اون

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن با عجله از من چشم گرفت.  محتاط  اخم کردم و الی 
ن و اون هاش رو عوض کرد و از پلهدمپایی  ن اومد. الی  ها پایی 
... لباس  های عریی

اون دامن گلدار و اون لباس بلندی که کل هیکلش رو 
و درگی  کرد. گایم با های تنمی عصبپوشونده بود، همه
دانیال محکم نگهم داشت و کنار گوشم  جلو برداشتم ویل

 پچ زد: 

 

 ها اون پشت لباس تنشون نیست، کجا عزیزم؟! زن-

 

 با حرص به دانیال نگاه کردم و عصبی گفتم: 

 

ن چرا داره قلیون یم-  بره؟! الی 

 

 خیال شونه باال انداخت. خییل یی 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ش مگه این نیست به ما خدمتکارت نیست؟! وظیفه مگه-
 خدمت کنه؟! 

 

تونستم نسبتش رو جار بزنم ویل مشتم رو با دیوار  نیم
 کوبیدم. 

 

 خدمتکار منه نه شماها... -

 برو کنار... 

 

ن رو شنیدم. ییک از اون  صدای خنده و تمسخر کردن الی 
 گفت: زن

ی
 های دهن گشاد با لودگ

 

. هذه الفتاة نحيفة جدا. من ا-  ين ایی

 "این دخیی چقدر الغره... 

 از کجا پیداش کردین؟!"
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ی که با من نیسه با حرص و لذت از کوبیدن منح و دخیی
 اومده بود گفت: 

 

 بانو. سوف يخدمنا. ان مع ابن ماهلقد جاء من إير -

 "به همراه پرس ماه بانو از ایران اومده. به ما خدمت میکنه."

 

فهمیدم که هدف از خیی کردن من، فقط این لذت حاال یم
مانه بود. یی   شر

 ه کردم. با تاسف به دانیال نگا

 

؟! ازی سهیم شدی؟! دانیال... داری چیکار یمتو این ب-  کبن

 

گه چیکار کردم؟! اون دخیی خدمتکار توئه... نیست؟! م-
ن پخش شده، وقبی دستت دور   اون کلیپ که از تو و الی 

 کمرشه و اونقدر بهش نزدییک... چی میگه عاض؟! 

 خدمتکارته یا... 
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پشت دیوار  ی جمعیتو پس زدم و صدای خندهدستش
 بلند شد. 

ن وسط اون زن فهمیدم. ها با زبون عریی گیج بود. من یمالی 
ن من بالتکلیقن و ترس و وحشتش رو درک یم کردم و همی 

توجه اون نداخت تا یی و از کار یمموضوع داشت مغزم
شده و های لخت و عریان، پاتک بزنم به اون خرابزن

م و اهمیت ندم به حر  ن رو بگی   های هیچکس... فدست الی 

 

م زد و خواستم برم ویل دانیال با هر دو دستش تو سینه
 م. های گشاد شده از خشمش رو دیدچشم

 

ن شماست؟! -  چی بی 

 

 دانیال... -

 

 صدای حنیسه رو شنیدم که داد و هوار کرد. 
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ی ، ال يمكنك حبی القيام بعمل صحيح  أنت غبی

 "احمق... 

 حبی نمیتوین یه کارو درست انجام بدی"

 

ن زبونش رو نیم ن موضوع باعث مورد الی  فهمید و همی 
 تمسخر قرار گرفتنش شد. 

 

  أفهم، يجب أن تعاقب. أنت فتاة إيرانية وال -

" ، تو باید تنبیه بیسر  "یه دخیی ایراین و نفهم هسبی

 

ی رو شنیدم و جیغ  ن ن چی  و به ثانیه نرسیده صدای فروریخیی
ن کل وجودم  ردم. و سوزوند. دیگه صیی نکالی 
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های دانیال رو با شتاب کنار زدم و به دیوار برخورد کرد. با گام
ی نیمه تاریک شدم و دیدن الیبن که بلند وارد اون خزینه

ن افتاده بود و اون  ن سکوی چسبیده به خزینه روی زمی  پایی 
و به سوزوند، دادم ر و یمهای روشبن که داشت تنشذغال

 هوا بلند کرد. 

 

؟! - ن  الی 

 

ی ها بلند شد و من بدون نگاه کردن به منظرهاد زنجیغ و د
ن انداختم و ده بیست زن نیمه برهنه، خودم و روی تن الی 

ها رو با دست پس زدم. دامن لباسش دایره دایره اون ذغال
 سوخته بود و پوست سفیدش شخ شده بود. 
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ریه گجوشید و با جیغ  ی چشمش اشک یماز چهارگوشه
 کرد. یم

 

؟! یمعاض چیکار -  کبن

 

ن انداختم و فقط به این فکر کردم  یی  توجه دست زیر تن الی 
 و ذغال

ی
 دیدم، دور کنم. هایی که شاید نیمکه اون سوختیک

ن بلندش کردم و بعد از اینکه تنش رو تا نیمه  دو دسبی از زمی 
ی وسط فرو بردم، به دهن نیمه باز و صورت تو آب خزینه

ن نگاه کردم.   خیس الی 

 

 خویی -
ن  ؟! الی 

 

و نداد اما با حرص سمت حنیسه برگشتم و فقط یک  جوابم
 کلمه گفتم: 

 کاّف -

 "کافیه..."
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ن رو بغل زدم و زیر نگاه مات و مبهوت همه و  الی 
ن راه ایستاده بود، از کنارش رد عیل الخصوص دانیال که بی 

ن دور گردنم حلقه شد.   شدم و دست الی 

 

ن و خودم آب چکه یم داشتم از شدت کرد و از کل وجود الی 
 شدم. عصبانیت منفجر یم

 

 و دانیال با عجله دنبالم کرد.  ها باال رفتماز پله

 

؟! ار یمعاض؟! عاض تو... تو چیک-  کبن

 

ون بردم و ناله ن رو از اون حموم بی  ی ویل اهمیت ندادم. الی 
 و بیشیی کرد. زیرلبیش خشمم

ن به خاطر حرص و خشیم که از من و مادرم داشتند، با ای
 کردند؟! مادرم کجا بود؟! لعنت به من... دخیی چیکار یم

 لعنت... 
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، های مرد و زن این خونهی کارکناز مقابل دید همه ی لعنبی
ن رو باخودم به اتاقش کشیدم. همون دخمه ی با الی 

ه... دیوارهای سیاه و پرده  های ضخیم تی 

 در رو با پا بستم و تنش رو روی تخت درازکش کردم. اونقدر 
 درد داشت که مخالفت نکنه. 

 

؟! - ن  الی 

 

تا خواستم حرقن بزنم، در با شتاب باز شد و با ورود ناگهاین 
 مادرم، با اخم گفتم: 

 

 داری؟! اینه رسم امانت-

 یه نگاه به این دخیی بنداز... 

 

ن گریان و با اون لباس های خیس و نیمه مادر با دیدن الی 
ش نشست. شش سوخته، به سمتش رفت و با دو زانو کنار 
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ن به گریه افتاد و مثل یه بچه دفاع ی یی رو بغل گرفت و الی 
 به مادرم پناه برد. 

 

؟! جانم مادر چیشد؟! - ن  الی 

م... گریه نکن ببینم   درد داری فدات بشم؟!  گریه نکن دخیی
 چی به شت اومده؟! 

 

 کرد. قلبم درد یم

 

ه مادر؟! اون قلیون کوفبی  باید واسه- حنیسه قلیون بیی
ه... و   زنش از این دخیی بیشیی

 نمیدوین واسه حرص از من و تو... 

 

ن گریه ن حرفم پرید و با ملودی میی ن گفت: مادر بی   های الی 

 

ن به من نگفت  د- انیال خیی فرستاد که اسامه صدام کرده. الی 
 که چی شده. 
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؟! مگه نگفتم تو اتاقت بمون و هرگ   ن چرا اینکارو کردی الی 
 بگو من گفتم انجام ندی؟! گفت اینکارو انجام بده، 

 

ن با گریه و صدای دردمندی   پنجه الی موهام فرو بردم و الی 
 گفت: 

 

 کرد.   دانیال... اون... اون مجبورم-

 

 لعنت به دانیال... 

اونقدر عصبی بودم که ممکن بود حرقن بزنم و کاری کنم که 
ل کردم و بشکنم. فقط با تمام وجود خودمدل مادرم و کنیی

ن بود،  و همونطور که ن آراییسر الی  نگاهم به اسب روی می 
 پچ زدم. 

 

ون مادر... -  برو بی 
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انگار متوجه حرفم نشد و باز با بوسه و نوازش سیع کرد تا 
ن رو کم کنه.   درد الی 

 

 قربونت بشم، گریه نکن. -

 و سوزوندی؟! درد داری؟! کجات

 

ن رو زیر اون قلیون کوفبی ندیده بود و شه ش دن مادرم، الی 
 پوست ران و شکمش... 
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ون... -  مادر؟! برو بی 

 

ن سوخته... ب-  رو اون پماِد... پرسم؟! الی 

 

ن بار شش داد کشیدم. اینبار صدام  و باال بردم و برای اولی 

 

ن رو بسیی به من. برو ادر خواهش یمم- ون... الی  کنم برو بی 
 مادر... 

 

ن بیخ گلوم  و گرفت. ویل حرف الی 

 

ن از م با این آدم تنها باشخوانرو مادر، نیم- م. بهش بگی 
 خوام ببینمش. اینجا بره... نیم

 

 مات موندم. 
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های مادرم روی گوش و گردنم نشست و با نگراین از دست
ن رو محکم  تر بغل زد. من چشم گرفت و الی 

 

 اید ببینم چی به شت اومده! بآروم باش عزیزم، -

 

ن گریون و ترسیده به من زل زد ویل با نفرت  ... الی 

دونستم از کجا شچشمه یه نفرت عمیق و مِن لعنبی یم
 ساخته نبود؟!  گرفت. چرا کاری از دستمیم

 

ن بره... -  باشه ویل بهش بگی 

تونم نفس بکشم. خییل داره حالم از دیدنش بد میشه، نیم
 سوزم. وسط آتیش... کنم دارم یمدرد دارم، احساس یم

 

؟! - ن  الی 

 

بانو از جا بلند شد و ماه ش گم شد. صدام تو صدای گریه
ن کشیده شدم، به عقب هولم داد.   من که سمت الی 
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 برو عاض... -

 ه... بیبن حالش خوب نیست؟! ترسیدنیم

های اولیه رو بیار ببینم چی به شش ی کمکبرو و جعبه
ن تنه ... سشش سوخته... لبااومده. کل پایی  ن  و ببی 

 

ن و اون لباس سوخته و سیاه ش ده افتاد. تن نگاهم به الی 
 دامن دیدم، شخ شده

ی
ش و اون تاویل که از الی سوختیک

 و به انفجار رسوند. شم

 

 عاض؟! برو... -

 

ن  ویل من تکون نخوردم و چشم از تن و بدن آش و الش الی 
بانو بیخیال من شد و تا در اتاق رفت و همون برنداشتم. ماه
 های اولیهی کمکجعبه ی مادرم با اونلحظه ندیمه

 برگشت. 
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ن راه ماه بانو که از دستش گرفت و سمت تخت رفت، بی 
 دستش رو گرفتم و اون جعبه رو کشیدم. 

 

؟! عاض چیکار یم-  کبن

 

ی عجز که تو کل وجودم مادر رو تا اتاق کشیدم و با همه
 بود، فقط لب زدم: 

 

 من انجامش میدم، برو... -

 

ون کردم و با قفل کردنش، خودم به اتا ق مادر رو بی 
، مادر به در کوبید. برگشتم. با بلند شدن صدای گریه ن  ی الی 

 

 عاض؟! درو باز کن... -

ن ترسیده!   الی 

 

 ترسیدی؟! -
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خودش رو به زحمت باال کشید و اون دامن رو که به تنش 
 ز خودش فاصله داد. چسبید، با دو انگشت ایم

 صورتش خیس و شخ بود از شدت گریه... 

 شد. من بود که داشت ورقه یمانگار اون دامن، پوست تن 

 

ون... -  برو بی 

 

ل شده لب زدم:   روی تخت رفتم و با خشیم کنیی

 

- ...  سوخبی

 بذار من... 

 

 و پس زد. دستم
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و سوزوندی نه اون سوزم. تو منسوختم، دارم یمن-
ون عاض.. نیمذغال خوام ببینمت. های گداخته... برو بی 

 ان؟! خوای هاص اصال تو... تو اینجا چی یم

 

 شد. خواستم گوش نکنم اما نیمیم

د و نیماین حرف ن  شد نشنید. ها رو جار می 

 

 و درمان کنم. خوام زخمتم، بدنت سوخته... یمجایی نمی  -

 

ی که داره یمال- ن سوزه زم نکرده... بهم دست نزن. اون چی 
. تو نیمرو تو نیم توین درمانش کبن وقبی توین لمس کبن

 ...  دردش خود تویی

ون عاض. برو...  برو   بی 

 

ن بود، من قلبش رو به درد آورده بودم ویل حاال  حق با الی 
 وقت لجبازی نبود. 
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ن و تکون و دربیارم. مثل بچهخوام لباساتیم- ی آدم بشی 
 نخور... 

 

 چشماش گشاد شد و با شوک نگام کرد. 

 

...؟! نه... -  خوام. نیم چی

 

خواستم اون و گرفتم ویل تااشاهمیت پیش رفتم و دستیی 
ون بکشم، جیغ زد:   لباس خیس و گشاد رو از شش بی 

 

 خوام. بهم دست نزن. نیم-

 تو بهم نامحریم... حبی حاال... 

 گفبی طالقم میدی. 

 

تونم هرکاری دلم یل هنوز ندادم. هنوز زنیم... هنوزم یمو-
و یا خودم لختت  خواد باهات بکنم. درمیاری اون کوفبی یم

 کنم؟! 
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م مشت کوبید و با اون صورت معصومش دست و سینهتو 
 و سست کرد. پام

 آوردم. داشتم بهش فشار یم

 

 نه من نه تو... -

و ازت من از خییل وقت پیش... از همون دوروز پیش خودم
 بینم. جدا یم
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یخود کردی، غلط کردی جدا دیدی. تا وقبی اسمت تو ب-
، پس مال مبن می منه، تا وقبی زن شناسنامه ، بن ، جون مبن

، نمیذارم تو مغزت هم به مال  ت و ناموس و عشق مبن غی 
 .  من نبودن فکر کبن

 

ون   ه ویل لباسش رو از شش بی  تقال کرد تا فاصله بگی 
بدری روی سینهکشیدم و دستاش  ش گذاشت. و ضن

! حاال چرا لباس زیر نپوشیده بود؟! بهونه ی ی دفعهلعنبی
؟! ها بو قبلش سایز نبودن اون کوفبی   د حاال چی

 صاحب من؟! لرزوندن دل یی 

 

 دست نزن... نگاه نکن. -

 ولم کن عاض! 

 

ن نپوشیدی؟! -  چراسوتی 
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ی ندار -  ه. یادته؟گفبی نپوشم هم تاثی 

 

 نازکم! کوچولوی ظریِف دل

و داغ کردم ویل تنش رو روی تخت درازکش کردم و دستم
 به کمر دامنش زدم. 

 و گرفت و نالید: دستام

 

 و انجامش بدی. خوام تنیم-

 

ی لخت و شخ شده از تقالهاش نگاه سیع کردم به باالتنه
 نکنم اما نمیشد. 

یل روی رفتارم نداشتم ویل خودم و نگه از شدت نگراین کنیی
 داشتم. ترسیده بود! 

 

؟! کاری باهات ندارم، بخوام طالقت هم بدم، االن ح- بیببی
 و ببینم. تو بردار بذار زخمهنوز زنیم... دستت
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ن کشیدم. اینکه یه تکه  با بغض رو گرفت و دامنش رو پایی 
و ببینم تونستم تنشاز لباس زیرش هم سوخته بود و یم

 دیوونه کننده بود. 

 آخ اون بدن سفید و لطیف و براق... 

 ...  های کوچیک اما لعنبی
ی

 حاال با وجود اون سوختیک

 

ن دندون گرفتم و با رو برگردوندن از آثار خشم دانلبم یال و بی 
 و حنیسه نالیدم: 

 

 تقصی  من بود! -

 

 تنش کشید حس  
ی

هیچ حرقن نزد اما نفیس که از ش سوختیک
 و لعنت کردم. کردم و خودم

 سینه
ی

ش گذاشت و من ساعد یه دستش رو روی برجستیک
 رو برداشتم و تا خواستم 

ی
جعبه رو باز کردم. پماد سوختیک

ن شچن زیر نافش رو لمس کنم سد مقاومتش شکس  ت. اولی 
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 آخ... -

 

 ها... 
ی

 اون پماد کوفبی روی انگشتم بود و اون سوختیک

 

ون... -  عاض برو بی 

 

انگشتم به تنش نرسیده به گریه افتاد و جوری ضجه زد که 
 دل سنگ رو هم آب کرد. 

و دو طرف تنش گذاشتم و صورت به صورتش پاهام
 ساییدم. 

 

 تونم تکون بخورم... خییل میسوزه. نیم-

کردم اطر تو اومدم تو این جهنم. فکر یممِن احمق به خ
. به خاطر سوزم ویل حال و روزمفقط از درون دارم یم ن و ببی 

و خوب  تو به این حال افتادم. یه پماد گرفبی دستت که من
؟! دیگه خوب نمیشم.   کبن

 خوب نمیشه... 
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پیشوین به پیشونیش چسبوندم و بینیم رو به بینیش 
 مالیدم. 

 

 خییل میسوزه... -

 خدا...  آی

 

 سوختم. منم یم

لبم مماس با لبش قرار گرفت که ش کج کرد و اجازه نداد تا 
و به پوست خیس و داغ  نظی  رو بچشم اما لبماون طعم یی 

 گردنش چسبوندم. بوسیدم و تا کنار گوشش باال اومدم. 

 

- ... ن  به من گوش کن الی 

 فقط به صدای من. 

 

 ش شدیدتر شد. گریه

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بدم میاد!  خوام، از صداتنیم-

 از خودت بدم میاد، از حس عطر تنت... 

 

کرد و و خایل یمهاش تمویم نداشت، اون خودشگالیه
 قلب کوچیکش زیاد بود که حرکت دست 

ی
اونقدر سوختیک

 من
ی

و روی تنش فراموش کرد. با انگشتم شچن و سوختیک
 تنش رو مالیدم و کنار گوشم ناله کرد. 

 فیدش... زیاد نبود اما روی پوست زیادی س

 

رکاری خواسبی کردی، به حرف عادل گوش دادی. اون ه-
 یی 

کس و تنها که قرباین انتقاِم داداشته من چَیم؟! یه دخیی
 داداش تو شد. نمیدونم چرا از من بدش میاد ویل... 

 تو کاری کردی که هیچکس نکرد. 

 

ازش فاصله گرفتم و به کل بدنش نگاه کردم. هنوز حرف 
د و متوجه عقب ک ن ی دایره شکل شیدن من نشد. یه لکهمی 

شخ، دقیقا روی قسمت سمت چپ شکمش بود و اون 
 شد تا التهاب تنش رو درمان کنم. لباس زیر کوفبی مانعم یم
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و دور گردنش انداختم و انگار از فاز گالیه خارج یه دستم
 شد. 

 ترسیده چشماش گشاد شد که پچ زدم: 

 

 و دربیارم. خوام شورتتهییششش... یم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟! شوخیت گرفته؟! -  چی
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شد و از فرط هیجان و خشم م با شتاب به جلو پرت یمسینه
ل یماعمالم تم  کردم. دست روی دسو به سخبی کنیی

 گذاشت. 

 

کنم. برای اینکه بتونم به تنت پماد بمالم، باید وچن نیمش-
 اون درش بیارم. 

 

- .  نه... حق نداری بهم دست بزین

 

م، انگار حرکتدوساعته دارم با  - و دستم کل تنت ور می 
ون.   دوست داشبی که هرچی تو دلت بود ریخبی بی 

 

 و کنار بزنه. شوکه دهنش باز موند و تقال کرد تا دستم

 

 تو... تو یه جادوگری! -

کبن وگرنه کدوم آدم احمقیه که از و افسون یمداری من
 حرکت دست دشمنش خوشش بیاد؟! 
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اف یم-  مده؟! کبن خوشت او پس اعیی

 

ن بردم. و از سینهفحیسر زیرلبی داد و من دستم ش پایی 
 . و تکون داد و از درد آخ کشید خودش

 

 تونم. ش رو خودم یمبقیه-

 

نم، االنم تکون نخور وگرنه بدم نمیاد جوری اینکارو  م- ن ن می 
 کنم که جیغت بره هوا... 

ن چقدر آروم تنت و مالیدم، حبی نفهمیدی چقدر ببی 
 لمست کردم. 

 

- ...  عوضن

 تو... تو... 
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و گرفته بودم، هیچ حرقن نزد و من همونطور که گردنش
 ی ظریفش رو بوسیدم. شش رو باال بردم و چونه

 

ن کشید و  ن کشیدم که هی  لباس زیرش رو تا اواسط رون پایی 
 نفسش بند رفت. 

 

 نکن عاض... -

 

 خوام فقط برات پماد بزنم. یم-

 

زیر نافش تا  یقا از و روی پوست تنش کشیدم، دقانگشتم
 ... ن  پایی 

 نفسش به شماره افتاد و لبش رو به هم چفت کرد. 

ن تند خواست من صدای نالهنیم ش رو بشنوم اما همی 
ن دمای تنش...   شدن نفس و باالرفیی

 کوبیدن قلبش... 

 کرد. م یمهمه چی وسوسه
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 بسه... -

 دیگه کافیه! 

 

 و بدنت دوتا شده؟! بون خودتز چرا؟! نکنه بازم -

 

 عاض ولم کن. -

 

 تونم. نیم-

 

ن دستم  و سفت گرفت. تر بردم که مچمو پایی 

 

ازم هوس کردی؟! یه بار کاقن نبود؟! یه شب تا صبح ب-
 عذاب دادن من براتون کاقن نبود؟! 
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دم و لبمپلکم ن دندون گرفتم تا شش داد و به هم فرسر و بی 
 نزنم. 

 

ین؟! تو و اون عادل ر و از من یمانتقام چی - ... چی از گی  واین
خوای دوباره رام دستات، رام خواین؟! یمجون من یم

نوازش و آغوش و اون عطر لعنبی و عصیانگرت شم، 
 بعدش تو خلوتت برای داداشت تعریف کبن و... 

 

دم، یه سییل آبدار تو اون صورت خوشگلش  ن باید می 
 کوبیدم ویل دلم نیومد. یم

شدت مشتم،  وبیدم و از کو کنار شش و روی بالش  مشتم
تکون سخبی خورد و با تمام وجودم اون نعره رو تو خودم  

 کشتم: 

 

- ... ن  خفه شو الی 

 ناموس نیستم. خفه شو... من یی 
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ِ پ-
ی

؟! مگه از عادل دستور نگرفبی که زندگ س چی هسبی
. آره من  خودت خواسبی

ی
. که هربار رامم کبن و بیک و تباه کبن

ویل... تو  من کردم، من خواستم، من جلوت کم آوردم
 اینکارو کردی! 

 

کرد و مزخرف ترسید که اینجوری گالیه یماز خشمم نیم
 داد. تحویلم یم

ش ی معرکهکردم که نقشهمن اون دکیی ساجدی رو خفه یم
این بود که نقش بازی کنم تا عادل خیال کنه قصد طالق 

ن رو داشتم.   دادن الی 

 قراربود آرومش کنم، اونقدر آروم که... 

 و یی که بتون
ن گناهیش بگم. حاال  م باهاش حرف بزنم و از الی 

خواستم اون روح بیمارش با گنجایشش رو نداشت و نیم
یش کنم. های من به هم بحرف  ریزه و مجبور بشم بسیی

 

پشیموین که یه شب تا صبح بهت لذت دادم؟!  یه؟! چ-
 رفت... لبخند از لبت نیم

 بهت بد نگذشت. 
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 کنه عاض!   خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت-

 

د، بعد از  ن ن ازش حرف می  لعنتم کرده بود، اون خدایی که الی 
 رده بود. ی من ازم قطع امید کبسته شدن نطفه

 

... ندهتو خدا رو قبول داری، ب-  ی مقربیسر

، از من متنفری؟!   تنت سوخته، درد داری، ناراحبی

و آروم  باشه ویل... یه دخیی باایمان میدونه که باید شوهرش
ن حاال یمکنه. ه  ور... ز خوامت. حبی شده با می 
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ون کشیدم و تا دستم به   اون شورت رو کامل از تنش بی 
 کمربندم خورد، با حرفش از زنده بودن پشیمونم کرد. 

 

 ظیفه دارم راضیت کنم حبی اگر رو به موت باشم. و زنتم... -

خوای بکن، داداشت خوشحال میشه باشه هرکاری یم
کنم که زارم دادی. اونوقت منم کاری یمبشنوه چجوری آ

 کشم مثل دنیا... و یمو داره. خودماون آرزوش

، خودم  کشم. و یمعاض؟! اگه اینکارو بکبن

 

، جز صدای نفستا ثانیه ن منای طوالین و های خشمگی 
ن از شدت درد و بغض هیجی به گوشم ناله ی کم جون الی 

 نرسید. 

 و ببینم. های لعنتیششمو صاف نکردم تا اون چحبی گردنم
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؟! زود باش... -  معطل چی هسبی

 و مجبور کن ویل... من

 

دادم تا اون سم مهلک رو تو اینبار این اجازه رو بهش نیم
 های تنم تزریق کنه. رگ

ن رفتم. لبه های ملحفه عقب کشیدم و از روی تخت پایی 
ون کشید و روی تنش انداخت.  رو از زیر خوشخواب بی 

ی منخواستم برم  ن ن کشید. ویل یه چی   و سمت الی 

 

 

ی پا چرخیدم و نگاهش رو به ساعدم و اون روی پاشنه
ن التهاب  پانسمان خیس دیدم. مثل کل پوست تن الی 

 داشتم. پاهای کشیده و پوست براقش... 

ی سفیدی که دور تنش پیچیده شده بود، اون ملحفه
 موهای خیسش... 

 صورت رنگ پریده و حال نگاهش... 
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هایی که تو هر حالبی طالِب ها و لباون چشم آخ از 
 بوسیدن بودند. 

 

ن تخت نشستم و انگشت هام بدون کسب اجازه از من، پایی 
 الی موهای لطیفش فرو رفت ویل گردن کج کرد. 

 

نم تو دهنت تا اینجوری منا - ن ناموس جلوه و یی گه االن نمی 
 ندی، فقط به خاطر اینه که... 

 

به من  و وادارش کردم تا فقط ش رو با حرص گرفتمچونه
 نگاه کنه. 

 ار کنه. زدم، از من فر حق نداشت وقبی باهاش حرف یم

 

 خوامت. خییل یم فقط به خاطر اینه که... -

، حبی حاال که اگه اون ناخنات و هم تو گوشت تنم فرو کبن
. از دستت شکارم مویرگ... یه قطره از خونم رو نیم بیبن

 زنمت چون دلم نمیاد. نیم
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 به من نگو مویرگ... -

 .  بزن ویل حق نداری دیگه اینجوری نگام کبن

 

 اخم کردم. 

 

 کنم؟! و درآوردی. چجوری نگات یمتو پدر من-

 

ه جوری که انگار واقعا دوسم داری، من از عشق هیجی ی-
 بلد نیستم. هیجی نمیدونم ویل اینجوری نگام نکن. 

 

ن انداختم نگام ش انگشتام روی لبش مکث کردم. با  و و پایی 
خییس لبش رو لمس کردم و با فشار دستام، اون دوتا 

 صوریی کبود شده رو از هم فاصله دادم. 

 برق دندونش رو دیدم و لب زدم: 
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کنم، هرجور دلم بخواد لمست رجور دلم بخواد نگات یمه-
خوای. وقبی و یمو فهمیدم که تو هم منکنم. دیگه اینیم

شدی. داغ  بدتر ملتهب یم کردم،و کم یمداشتم التهابت
 کردی! 

 

 آفرین خییل ماهری... -

 . ن ن بتونن اینجوری مهارت خرج کین  همه که مثل تو نیسیی

 

 ...  عصبی بودم، خییل زیاد ویل این دخیی

 

ینا از ش تجربه نیست، زبون تن تو رو خوب بلدم ا-
 خوای... پدرسوخته! یم

 

ون عاض. -  برو بی 

و اینبار فریب حرفات من شنیدم که تو چه آدیم هسبی پس
 خورم. نیم
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شدم، لمس و پس کشیدم و وقبی داشتم از جا بلند یمدستم
 دستش رو روی پانسمانم حس کردم ویل دیگه نموندم. 

بدون نگاه کردن به تن لرزونش، کلید رو تو قفل چرخوندم 
 و مادر رو دیدم. 

 نگاهش قفل چشام شد ویل با تاسف ش تکون داد. 

 

 شینه. یمدانیال ساکت ن-

ن تو اتاق بودی!   تو رو دید که با الی 

 

ن که با  تنش رو بغل زدم و با دیدن دانیالی خشمگی 
ی از ما ایستاده بود، کنار گوش مادر پچ فاصله ای چندمیی
 زدم: 

 

ن - دم. من سیع یمالی   روم کنم. آکنم دانیال رو و به تو سیی

کنم مثل و دادم دستت امانت... خواهش یممادر؟! زنم
 مات ازش مراقبت کن. چش
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م، دست دور گردنم انداخت  قبل از اینکه ازش فاصله بگی 
 م رو عمیق بوسید. و گونه

 

ن گفت یم-  خوای طالقش بدی، حقیقت داره؟! الی 

 

 و باور کردی؟! تو چرا این-

بچهفکرشم نیم ی ایراین اینجوری پدرمو کردم یه دخیی
ایی شده که باید بهت بگم و

ن یل به وقتش. به دربیاره... یه چی 
ی نگو...  ن ن چی   الی 

 

بانو به های ماهش تکون داد و من با اطمیناین که از دست
 قلبم نشست، سمت دانیال رفتم و بازوش رو کشیدم. 

وارد یه اتاق خایل شدم و کمرش رو به دیوار کوبیدم. لباس 
بارید. عصبی پوشیده بود و هنوز از چشماش خون یم

 پرخاش کرد: 
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! نیم ساعت تو اتاق اون خدمتکار چیکار بغلش کردی؟-

؟! ر یمکردی؟! عاض؟! داری چیکایم  کبن

 جلوی اون همه زن... بغلش کردی و شم داد زدی؟! 

 

 اخم کردم و رو به صورت عصبیش گفتم: 

 

و و این نقشه روکشیدی؟! چون اون کلیپ مزخرفت-
 پرسیدی جریان چیه... دیدی؟! از من یم

 

 حاال بگو... -

 چیه؟! جریان 

 

 کالفه چرچن به دور خودم زدم. 

 گفتم؟! چی باید یم

رفتم و تا وقبی اون فردا پرواز داشتم و باز باید از کویت یم
ها رو پیدا نیم گشتم. امی  هم به زودی به  کردم، برنیمدخیی

 کویت میومد. 
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ی قرارداد رو بسته بودم، ماموریت جدید اسامه یه محموله
ی زندگیم در هم پیچیده مهحمل اسلحه بود و اونقدر ه

 بود که راه برای نفس کشیدن هم نداشتم. 

 

ن چیده بودم تا این کاش حداقل یه بوسه از لب های الی 
 آوردم. کاش... جهنم رو تاب یم

ی کم من چه احمق بودم. یه بوسه ن ن چی  ی زوری که از الی 
 کرد. کرد اما به من اضافه یمنیم
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ار میدم دست یه که دارم بهت هشددانیال این آخرین بار -
 از این رفتارات برداری. 

ی؟! میدوین  تو که نیم ن دیدار هم از خودت بگی  خوای همی 
. و بشنوی نه منتونم کاری کنم نه صدامکه یم  و ببیبن

 

 خوام هیچوقت. نه نیم-

 

تهدیدم کارساز بود وگرنه اون کلیپ و اون دسبی که من دور  
ن حلقه کرد ه بودم، راه رو برای هر شک و کمر باریک الی 

 بست. تردیدی یم

 

 پس... -

 

م گذاشت و تو جلو اومد و هر دو دستش رو روی سینه
ه موند.   چشام خی 
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 کردی؟! یکار یمچفقط بگو االن تو اتاقش -

 

 خواست. ن چی یمدونستم این دخیی از ممن یم

دونستم. دخیی اسامه و حنیسه، دونستم و ای کاش نیمیم
 دل... خواهر عا

خواه! به من عالقه داشت. به پرِس ماه  بانو و محمد خی 

 

خواد کیس رو اذیت  شنایس، میدوین دلم نیمو یمو منت-
رومه، خدمتکاره کنم. میدوین برام فرق نداره کیس که روبه

 یا شاهزاده... 

 فقط انسانیت حکم کرد بهش کمک کنم. 

 

م سینه مشکوک نگام کرد و چشماش رو تا کنار لب و چونه و 
ن آورد. بهم نزدیک تر شد و نوازشش رو تا پشت گردنم پایی 

 پیش برد. 

 

 کردی؟! شبی انسانیت خرج یمپشت درهای بسته دا-
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؟! -  دنبال چی هسبی

 

ی ریزی به گردنش داد و همون لحظه که اخمم رو عشوه
 دید، موضعش رو عوض کرد. 

 و عصباین کنه... خواست مننیم

 

؟! اینکه قراره برای تول-  دم چیکار کبن

 ی دیگه مونده! میدوین که فقط دوهفته

 

 ش تکون دادم. 

 

ن یدونم ویل من ازت توقع نداشتم خودتم- و اونقدر پایی 
بچه رو تحقی   بکیسر که با نقشه من و بیاری خونه تا یه دخیی

 .  کبن

 

 میاره عاض. -
ی

 عشق دیوونیک
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 با یه پوزخند تلخ رو گرفتم.  و کنار کشیدم و خودم

 

، بابا رو ببینم. می  - ن  م لباس عوض کنم، باید قبل از رفیی

 

 

*************************** 

 

 

 

 

 

ون زدم تا تلفنم رو جواب بدم. با باالتنه  ی برهنه از حموم بی 

گشتم و کل تنم از حرکات سنگیبن  تازه از سالن ورزیسر بریم
کرد. حوله رو روی گوشم زدم و تلفن که زده بودم، درد یم

 اشتم. رو برد
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ون شماره ی ساجدی بود و من با نیم نگایه به راهروی بی 
 اتاق جوابش رو دادم. 

 

 خواست اینجا بودی تا... ساجدی؟! دلم یم-

 

 آوایی که از دهنش در آورد، پوف کشیدم و سیع  
ن با اولی 

 کردم حرمت نگه دارم. 

 کرد. م یماین مرد داشت دیوونه

 

ن کبن بینم که دیگه اصال پنهان نیمیم-  چه جوری دل به الی 
 دادی! 

؟! به خاطر  اینقدر برات سخت شده یه مدت تحمل کبن
ن گنایه  وضعیت عادل و اینکه براش توضیح بدی الی 
نداشته، مجبوری عاض. مگه اینکه بخوای عادل رو 

 بفرسبی تیمارستان تا خودت به عشق و حاِلت بریس. 
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عصبی حوله رو روی تخت انداختم و به خودم لعنت 
ستادم. ساجدی که تن اون دخیی رو ندیده بود، فر 
 سوختم. فهمید من به جای اون یمنیم

 

قدر باید تحمل کنم تا بتونم جواب خطاهای عادل رو چ-
دوین من قبل از اینکه بفهمم بدم؟! ساجدی؟! تو که نیم

ن باعث و باین این  همه چی تقصی  برادر خودمه، قصد کشیی
 و داشتم. رسوایی 

 

ریخت. و خییل به هم یمسکوت کرد و این منهویم گفت و 
ن تنهبا همون حوله م بسته بودم روی صندیل  ای که دور پایی 

 و عقب دادم. کنار پنجره نشستم و موهای خیسم

 

 میدونم چقدر تحت فشاری عاض... -

 و آینده
ی

ی ییک بازی کنه و تو مثل جون اینکه یه نفر با زندگ
، اصال راحت نیست.   خودت بدوین
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ای که عادل به پا کرده بود، هیچ حرقن نزدم ویل این معرکه
خواست عادل شد. خییل دلم یمقطعا به راحبی جمع نیم

ن رو تو  م و پایک و صداقت الی  رو زیر مشت و لگد بگی 
 صورتش بکوبم ویل عادل حق داشت. 

 ... ن  اون مهرداد کثافت با فریب دادن خواهرم و حاال الی 

 

ن هم خام ها بشه و اگه هنوز اون  اون حرف ممکن بود الی 
ن بود. لقمه نفس یمکثافت حروم  کشید، به خاطر یه چی 

اینکه اون عوضن رو جلوی عادل بکشم. اگه دستم بهش 
 رسید... یم

 

، گند زدن تو کارم با تغیی  روال کار ی- و جا انداخبی ن ه چی 
 اسامه... 

ا رو پیدا کنم.   ساجدی؟! باید اون دخیی

 

 د و از جا بلند شد. ای کشیپوف کالفه

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

سه؟! -  امی  گ می 

 

 ست. امروز فردا، دکیی حالم خوب نی-

 

. میدونم ویل تو ا-  ز این بدترا رو پشت ش گذاشبی

دارم قبل از رفتنت رفبی ش خاک بابات!   خیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 اون تکه سنگ ترک خورده و قدییم و غرق خاک... 
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ه وقبی حبی خم نشدم تا با آب شست و شو بدم و دسبی ب
ش بکشم، وقبی ایستاده بودم و حبی زبونم  سنگ قیی

ش کنم، من به ی روح بیچارهنچرخید تا یه فاتحه حواله
ش ش نزده بودم. پا کوبیده بودم! پا...   قیی

 

؟! -  از کجا میدوین

 

گفت وقبی رسیده ش خاک تو رو ز اونجایی که حبیب یما-
 و ندادی. دیده، پرسیده گ هسبی و حبی جوابش

مرد ذهنش درگی  بود و همش یمصیی ن گفت آشنا کردی، پی 
د. چرا صیی نکردی؟!  ن  می 

 

 ... ن  ترسیده بودم. فقط همی 

 

. فقط از پشت من- ن  و دید، تو تارییک و دم رفیی

 بیست ثانیه هم نشد! 
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گفت یاد خاطراتش با اسه ییک مثل حبیب کافیه، یمو -
فت. گت یمگفت. از رو قد و هیکلو یممحمد افتاده! بابات

کرد تو تارییک و خلوت شب توهم زده و محمد رو فکر یم
 دیده! 

 

 پلک بستم و سیع کردم تا این بحث رو عوض کنم. 

 

سم. من قطع ب- اید یه تلفن بزنم و ساعت رسیدن امی  رو بیی
 کنم. یم

 

 صیی کن پرس... -

ی کار نیست. حبیب به گردن بابات خییل حق فرار چاره
 یه بار بری دیدنش؟! کبن الزمه داره. فکر نیم

 

 چون به بابام جا و مکان داد؟! -

عرضه بود که یه بار هم برای زندگیش بابای من یه یی 
 نجنگید. 
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و چنگ زدم و یه نخ  مکث کرد و من عصبی پاکت سیگارم
م از  ی لبم نگه داشتم و با فندک روشن کردم. معدهگوشه

 ضعف یم
ی

هنوز خواب بود چون  رفت ویل عادلگرسنیک
ی م شب رو تو کلوپ گذرونده بود. نیمتما ن خواستم تنها چی 

 بخورم. 

 

. خانوادهیی - ی مادرت عرضه نبود خودت هم خوب میدوین
و آدم حساب نکردن ویل اگه عمرش کفاف هیچوقت اون

 کرد. داد، باالخره یه کاری یمیم

 

و خواست و یل کفاف نداد، تقریبا هفت سال مادرمو-
ای که دو دسبی تقدیم اسامه  هش شد مِن شیش سالنتیجه
 کرد. 

ی که بدون اجازهیه صیغه ن خودش و دخیی ی ی کوفبی بی 
ی بابای خودم و پدر حق عقد نداشت. من شدم حرومزاده

مادرم هم شد زن خطاکاری که فقط عاشق شد و با عشق 
ن من کجام!   کرد. حاال ببی 

ی
 زندگ
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محمد  گ تنته که با وجود اسامه هنوز پرس ر خون بابات تو -
خوایه...   خی 

 عموحبیب حال خویی نداره، یه بار ببینش. 

 

و از برج پک عمیقی به سیگار زدم و از جا بلند شدم. نگاهم
شاپ زنگ های بلند گرفتم و از اتاق خارج شدم تا به کاقن 

ی سفارش بدم تا درد معده ن  م رو کم کنم. بزنم و یه چی 

 

 چیکار کنم؟! برم-
ی

گم ممنون که دست بندازم گردنش ب مییک
ی ش خاک بابام؟!   هرهفته می 

 

 بابا بهت امیدوار میش-
ی

 م، آره... مییک

بیست و چهارساله که عموحبیب هرهفته به بابات ش 
نه. بماند که تو اوج نداری و یی 

ن و  پویل و فقر... دستشمی 
گرفت و تو کارگاه نجاریش بهش کار داد تا بتونه شکم تو و 

 و سی  کنه. مادرت
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 و خون من بود. کار با چوب و بوی لعنتیش... نجاری ت

ن و اون شب بوی چوب خیس و بارون خورده من و به یاد الی 
 نداخت. بخش یملذت

 

- ...  باشه دکیی

ام. درمان عادل چطور شم درد یم کنه، فعال درگی  دخیی
ه؟!   پیش می 

 

از کنار اتاق عادل رد شدم و دیدمش که مثل یه کوه 
و یه دستش از تخت آویرون بود و پتو فروریخته بود. یه پا 

 ی وسطیش قرار داشت. فقط روی نیمه

ن رو تکون دادم که فحیسر زیرلبی  داخل شدم و عادل سنگی 
 داد و باز خوابید. 

 

 خوبه... -
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اتش ... مراقب باش قرصاشو یمکنارته خودت تغیی  و بیبن
 کنم. ش یمبخوره منم دائم باهاش درتماسم. دارم آماده

 

ن -  چیکار کنم؟!  با الی 

... ازت پنهان نیم و تحمل  یتونم این دور کنم ویل نیمدکیی
 کنم. 

 

ا کن و یه مدت زمان بده... ف- عال یه فکری به حال دخیی
 عادل نیاز به زمان داره. 

 

شد. شد، از دستم خالص نیموقبی متوجه اشتباهش یم
 کردم! دهن عادل رو شویس یم

ن برای وقبی که فقط نگران بودم. نگران حال و روز  الی 
نهانش پهاش بود و من فهمید عادل مسبب بدبخبی یم
 کردم. یم

ن عاشقم نبود و یم  رفت... آخ اگه الی 

 کرد؟! اگه عاشقم بود و با فهمیدن این اتفاق، ولم یم
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 پوففففففف.... 

 

، صبح تا شب ب- ، شب تا صبح کلویی د نیست یکم بخوایی
 درگی  مشکالت... 

احت بد  ه عاض! به خودت اسیی

 

ن ت- ، تا عادل خوب نشه، تا الی  ن ا کجا هسیی ا نفهمم اون دخیی
 رو به دست نیارم، خواب به من حرومه... 
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****************** 

 

 

 

 

 

 

ن  م و خجالت از من که پشت می  امی  وارد اتاق شد و با شر
نشسته و منتظر یه توضیح بودم، یه گوشه ایستاد و ش 

ن انداخت.   پایی 

 

ن من تا لحظهآقا - ی آخر حواسم جمع بود. ؟! باور کنی 
 نمیدونم چرا اینجوری شد! 
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تر از این بود  دونستم که اسامه خییل باهوشحداقل من یم
 هاش رو با ییک درمیون بذاره... ی نقشهکه همه

داد، واسه پیچوندن  احتماال اگه راه دوم هم جواب نیم
 کیوان هم نقشه داشت. 

 

ی پیدا کبن یا نه؟! مهم نیست، تونسبی - ن  چی 

 

 شی به تاسف تکون داد. 

 

 فقط تا یه جایی خیی دارم. -

دار شدم که کامیون ها از یه جاده رد از چندتا محیل خیی
 شدن که معلوم نیست تهش به کجا برسه... 

 . ن ن راه، جا رو عوض کین  شاید هم قرار بر این بوده که بی 

 

ن کوبیدم. امی  و مشت کردم و روی معصبی دستم  عقب ی 
دونست من تو این یه ترسید. یمرفت چون از خشم من یم

 مورد باهیچ احدی شوچن نداشتم. 
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ن کردم. اسامه گف- ا برن همونجایی که من تعیی 
 ت قراره دخیی

 

ا کار سختیه.. -  . پس جمع کردن دخیی

... تازه اگه تا  ن چون هرکدوم تو یه کشور و یه ور دنیا هسیی
 االن... 

 

دم پلکم و باال بردم و اجازه ندادم تا و صدامو به هم فرسر
 و تکمیل کنه. حرفش

 

ت نکردم تا تکرار مکررات  ینا- ... خیی و خودم میدونم امی 
 ... ستوین . بگرد پیداشون کن. هرچندتا کشور... هر قیی  کبن

. اونا رو پیدا کن.  ن  هر کاباره و خونه و گورستوین که هسیی

 

 و بلعید. با ترس آب دهنش

 

 چشم آقا... -
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ن به خدا پیدا یمچش کنم ویل اینجوری م، شما آروم باشی 
ن زبونم الل. سکته یم  کنی 

 

ونش کردم که در رو باز کرد. با عادل سینه به  با دست بی 
ون رفت، عادل دست  سینه شد و امی  که با سالم کوتایه بی 

 به جیب جلو اومد. 

 

 چی شده؟! -

 

ی نیست، خرابکاری  - ن . کچی  ن  ردن باید جمعش کین

 

 ابا ربط داره؟! به ب-

 

ن با اون از جا بلند شدم و اون لحظه ای فکر کردم که الی 
ن  لباس زیبا و هیکل ظریفش تو این اتاق بود. من از دوربی 

 دیده بودمش... 
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های عادل و ی حرکاتش، صداش... انتظارش... حرفهمه
ن کرده بود.   اون خشم و کاری که با الی 

 

 عادل برادرم بود، جونم... زندگیم... 

 ی اسامه! تنها داراییم تو خونه

لمویل از این کارش نیم و از دست دادم و گذشتم. یهو کنیی
ش رو گرفت و کمرش رو به دیوار کوبیدم که دو طرف یقه

و باال نیاورد تا دربرابرم از خودش آخ گفت ویل حبی دستش
 دفاع کنه. 

 

 خوری عادل... ی بخور... تو داری دارو یمکمیی زهرمار -

نبی رو یا کم کن یا مجبورم کاری کنم به غلط کردن اون لع
 .  بیفبی

 

جون به و به حالت تسلیم باال آورد و لبخندی کمدستاش
 لب آورد. 
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 چشم داداش، چشم. -

 یه حال و هوایی عوض کنیم. پرسای نصیب 
ن بیا بریم پایی 

شون خوش بگذرونیم.  ن عبدهللا اومدن، بد نیست ش می 
 رن. خو میدوین که به دردمون یم

 

ن چرا نیم م؟! حتونستم همی   اال از عادل حساب پس بگی 

 

ن -  ها زیرنظر دارمت عادل. از تو دوربی 

 ...  ببینم یه شات دیگه باال رفبی

 

ن حاالم رو پا بند نیستم. نیم-  خورم، همی 

 

ن   ی خویی نبود. ها اصال نشونهاین از کوره در رفیی

 

یل عقب رفتم و هر دو دستم رو الی موهام فرو بردم و
 و بدتر کرد. صدای عادل حالم
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ه... کنم چون یمارم صیی یمدعاض؟! من -  بینم کارت گی 

ه ویل دارم  یم بینم عصبی هسبی چون کارات خوب پیش نمی 
م و از دست میدم. اون دخیی رو طالقش بده کم کم اون صیی
 کنم. و یه شه یموگرنه من کارش

 

ون  ایحرف دیگهو با خشم بیان کرد و یی این از اتاق کار بی 
چه هزد. دفیی ن تی  ن رو برداشتی سیی و محکم به  می روی می 

ی نبود که  ن ِ من... چی 
ن دیوار کوبیدم. برخورد تن عادل به الی 

 از خاطرم بره. 

 

تم اثر میذاشت و دیوونه کرد. م یمدقیقا روی رگ غی 
کردم ویل حاال از و قلم یمهرکیس جز عادل بود، دستاش

 گذشتم فقط منتظر یه فرصت بودم تا... عادل هم نیم
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****************** 

 

 

 

 

 

 

 

ون به گوش یم رسید و خیی صدای موزیک تندی از بی 
ن هتل، یه کنرست اجرا یم  شد. داشتم امشب در همی 
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ساعتم رو دور مچ دستم بستم و آستینم رو زیر کتم مرتب  
دیدم  کردم و تا برگشتم، عادل رو در چهارچوب در اتاق

ی باالییش لخت بود و عضالتش رخ تنهدرحایل که نیم
 دادند. نشون یم

 

ی تولد دانیال؟! -  داری می 

 

اخم کردم و جوابش رو ندادم چون بدجور از دستش شکار 
بودم و فقط به حرمت ارتبایط که بینمون بود، زیر مشت 

 کردم. و لگد لهش نیم

 ! ن  فقط همی 

 

 حویل بدی. و بدم، تهامپس بذار منم هدیه-

 

ی چویی دستش بود. وارد شد و یک پوشه و یک جعبه
ه موند.   نگاهش را در کل اتاق چرخ داد و به تخت مرتبم خی 
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 خودت بیا و بهش بده! -

 

 ت، یکیش رو تو باید تحویل بدی. فقط کاِر من نیس-

 

 متوجه منظورش نشدم. 

در دنبال اون مهرداد کثافت بودم و این ناگهاین من دربه
کردم. ید شدن و خارج شدنش از کشور رو درک نیمناپد

 فهمیده بود؟! اینکه دنبالش بودم... 

 

 برسون دست مقصد... -

 

م کوبید و با نگاه براقش بهم زل زد. انگار  پوشه رو به سینه
ها رو از شد اون برقِکیفش کوک بود چون به ندرت یم

 نگاهش دید. 

 

 چی هست؟! برای گ؟! بابات؟! -
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ن توالت پیش رفت. یه شلوار گرملب کج کرد  کن و تا کنار می 
 رسید. تنش بود که بندهای آویزونش تا اواسط رونش یم

 

 ست. نامهطالق-

 

ن گذاشت و از آینه به تغیی  حالتم جعبه ی چویی رو روی می 
زل زد. قصد داشت حال ناخوشم رو از صورتم تشخیص 

 بده و محال بود این رو به رخش بکشم. 

 

ه...  امضا کن و -  بده به اون دخیی

ی من خوام تو خونهطالقش بده و بفرستش ایران... نیم
 کنه عاض. 

ی
 زندگ

 

 پیش رفتم و جعبه رو برداشتم. 

 

 کبن عادل! و خراب یمهای پشت شتداری تک تک پل-
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خواستم از صدای موزیک اعصابم خراب بود با اینحال نیم
یک عادل از خودم واکنیسر   نشون دربرابر حرکات هیسیی

 بدم. 

 پوزخند زد و دست به سینه شد. 

 

م پلت- ... حاضن های جلو روم هم ا طالق ندادن اون دخیی
ن حاال امضاش کن. جلوی  خراب کنم. طالقش بده، همی 

 من... 

 

؟! و امتحان یمعادل؟! داری صیی من-  کبن

 

فاصله گرفت و تا کنار عسیل کنار تخت پیش رفت. یه 
کوبید و من تمام مدت داشتم   خودکار برداشت و روی پوشه
 سوختم. تو آتیش حماقت عادل یم

کردم. امضا کردن اون این آخرین کاری بود که یم
 نامه... طالق
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خوای طالقش بدی نه؟! داری کبن که نیمیگه انکار نیمد-
و بازی میدی؟! عاض... به جون خودت اکه امضا من

، به همه میگم اون دخیی قاتل دنیاست.   نکبن

 

 خواستم حرقن بزنم صدای فریادش کل اتاق رو برداشت.  تا 

 

ش کنم. عاض  رف نزن، امضا کن.قسم خوردم بیچارهح-
کنم حبی اگه یه موش کوچیک هم بشه... پیداش  کاری یم

م. یم  کبن یا نه؟! کنم و خودم تقاص پس بگی 

 

 له دارم. کنم، فعال عجیم-

 

 یخکوبم کرد. ش شجا متا قدیم برداشتم صدای فریاد دوباره

 

... ا- ن امشب هم میدی به اون دخیی الن امضا کن، همی 
 میدوین اگه اینکارو نکبن من خودم... 
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 بس کن عادل، بسه... -

تونم دربرابر کارات سکوت کنم. اوین که منم تا یه جایی یم
ین هنوز زن منه و بهت اجازه نمیدم درمورد  ن ازش حرف می 

 .  زن من اینجوری حرف بزین

 

حرفم اخم غلییطن کرد و جلو اومد. با انگشت شوکه از 
م کوبید و تارهای وحیسر صداش نشانه چندین بار به سینه

 تو کل اتاق پیچید. 

 

ین و زنم زنم یمموین که داری سنگشه- ن کبن و به سینه می 
 تو رو به این روز انداخته... 

؟! یه نگاه به خودت بنداز عاض... تو کل شب و روز یم بیبن
وقت واسه یه گوشه نگاه اون مار خوش خط و و وقت و یی 

. کارش ین ن و خییل خوب بلده که حبی تو رو خال... له له می 
 هم... 

 

 چقدر ذهنش مسموم بود. چقدر... 
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خوردم که اون حرومزاده لعنت به مهرداد کثافت! قسم یم
 کشتم. رو خودم یم

 

ه، ااگه - ، بعد از به خاک و خون کشیدن اون دخیی مضا نکبن
 بیبن عاض. و نیممن دیگه

 تونه پیدام کنه. حبی اسامه هم نیم

 

 

 

 

 

 

 یم
ی

ن یمکرد، خودشدیوونیک داد و اون ژن کوفبی و و به کشیی
افکار مخوقن که دنیا رو به خودکیسر واداشته بود، تو وجود 

ِ من نبود اما... 
 عادل هم بود. برادر تبن و خوین

 کنم. کنم عادل، نیمامضا نیم-
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ون کشید و روی شاهرگش گذاشت تو یه لحظه ی ه چاقو بی 
 و فریاد کشید. 

 کبن داداش؟! و تماشا یمکبن یا مردنمیم-

ن   عقب ایستاد و فرو رفیی
ی

جلو رفتم ویل عادل با دیوونیک
ن چاقو رو روی گردنش حس کردم. نفس لعنتیم چرا  نوک تی 

 شد؟! چرا؟! قطع نیم

. خورم پشیمون مو بذار کنار عادل... قسم یماون-  ییسر

 امضا کن... -

 یک... دو... 

، با اجبار پای اون برگه ای که قرار خیس عرق و با حال خرایی
ن برسه، امضا زدم و قسم  نبود هیچوقت به دست الی 
خوردم تا این ماجرا رو تموم کنم. لبخندش رو که دیدم، 

 : ش کوبیدم و فریاد زدمفقط یه مشت تو سینه

ون. -  گمشو بی 

 به دستشون برسون داداش. و امشب های منهدیه-

ن آورد و از اتاق خارج شد.   چاقو رو پایی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن  دم که خورد شد و فرورفیی ن مشتم فرسر اونقدر خودکار رو بی 
و به یاد ش رو تو دستم حس کردم و سوزشش منیه تکه

 اون شب و کارگاه انداخت. 

ن رو یم ... دلم لمس تن بکر و لطیف الی  ن  خواست. خود الی 

ای معصویم که اون شب حبی ثانیه همون نگاه دردمند و 
 عقب نکشیده بود تا از دردش کم بشه. 

دادم حبی تا من چیکار کرده بودم؟! هیچوقت طالقش نیم
 دادم. یمی لعنت شده رو نرفتم ویل این برگهپای مرگ یم

ی  آلود رو با کاغذ رو در سطل زبالهخودکار شکسته و خون
ن توالت پرت کردم و خودم رو ب  ه باد فحش بستم. کنار می 

 های سیاهم در آینه اصال جالب نبود. اصال... تصویر چشم

کاغذی که با چند لکه خون آغشته شده بود رو زیر چندتا 
 تکه آشغال مخقن کردم. 

ی ادکلن رو روی خودم خایل کردم تا بوی تعفنم رو  شیشه
ن پوشه ِ عادل، از ی خایل و جعبهکم کنم. با برداشیی ی چویی

ی خروج از سوئیت، عادل رو دیدم  شدم و لحظهاتاق خارج 
 که برای رفتنم ش تکون داد. 
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*************** 

 

 

ن رو در محوطه پارک کردم و پیاده شدم. همون لحظه  ماشی 
ن در  ام کردند و من بیخیال بسیی چندنفر بهم ادای احیی

ن شدم و سوییچم رو به ییک از نگهبان دم. سالن ماشی  ها سیی
ی از ساختمون اصیل جدا بود. حوصلهمهموین تقریبا 

 و پایکویی و لبخند زدن نداشتم ویل مجبور بودم. 
 مهموین

ترین و دار و بزرگهای پایهشکوه و عظمت عمارت و چراغ
 های این شهر... ترین آدمبه نام

ن رو  هیچکدوم توان کندن من از خلوت ذهنیم با الی 
 ایستاد.  نداشت. وارد سالن شدم و هاتف خییل زود کنارم

 سالم آقا... -

اسامه با باسم بیطار تنهاست، گفت هروقت اومدی بری 
 پیششون. 

ها رو از نظر گذروندم و به دنبال ش تکون دادم و کل مهمون
ن گشتم ویل انگار نبود. مادرم رو کنار ندیمه ش دیدم. الی 
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ن رو کنارش نیملبخندش دلم دیدم و این و گرم نکرد چون الی 
ن با لجبازی قصد اومدن نداشت. داد کنشون یم  ه الی 

تونستم وسط این من هالک دیدنش بودم و چجوری یم
ِ لجباِز 

همه جفت چشم به اتاقش شبیخون بزنم. لعنبی
 ...  دوست داشتبن

ن تو اتاقشه؟! -  الی 

 بله آقا... -

ن نمیان.   مادرتون هرچقدر اضار کردن، گفیی

ن دندون گرفتم.   لبم رو بی 

های طالیی روشن بود و درکل چراغدورتا دور سالن که با 
های کویبی گندهزدند تا از کلهسالن مدام خدمه چرخ یم

 پذیرایی بشه. 

، تقریبا روی سن شش زن با لباس های نیمه برهنه و عریی
ن بزرگ از انواع خورایک آمادهآماده ی ی رقص بودند و یه می 

 های بامنفعِت اسامه بود. نپذیرایی از مهما 

م پیش ا- سامه، تو هم طبق برنامه همون کاری که می 
 خواستم انجام بده! 

 چشم. -
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یس کردم و انتهای سالن و روی  ن راه، با چندنفر احوالیی بی 
یه صندیل با تاج زرشیک رنگ، باالخره اسامه رو دیدم. کنار 
ن  باسم بیطار و پدرش و چندتا از مردهایی که هربار حی 

 دیدم. معامالت پرسود یم

 ی پول پرست... هیه مشت حرومزاد

 پرسم؟! -

بازوم توسط مادرم کشیده شد و کنار ستوِن وسط ایستادم. 
های مثل خودش رو ببینم  تونستم حنیسه و چندتا از زنیم

های سلطنبی نشسته بودند و بساط که روی مبل
 قلیونشون به راه بود. 

یه سالن کوچیک و دایره شکِل مجزا از سالن بزرگ 
 ...  مهموین

 ! جانم مادر؟-

رکاری کردم راضن نشد لبایس که فرستادی بپوشه... ه-
 . ن  راضن نشد بیاد پایی 

 ییل... خدونستم و فقط دلتنگ بودم. یم

 خرم. رون ویل یمبذار ناز کنه، هرچقدر گ-
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هنم های و روی تنم مرتب کرد و چشملبخند کوچیک زد و پی 
 مهربونش رو باز و بسته کرد. 

 مثل بابات شدی، عاض؟! -

 و تنها نذار... تو زنت

 ش رو بوسیدم. گونه

 خییل خوشگل شدی مادرم. -

م پیش اسامه، قبل از ساعت دوازده به یه  ن با من... می  الی 
ن رو بیی گلخونه!   دلییل الی 

 پلک زد و با بوسیدن پشت دستش، ازش فاصله گرفتم. 

تا به اسامه برسم، بیش از یه رب  ع گذشت اونقدر که مدام 
یس بو  دم. دانیال هنوز وارد سالن نشده مجبور به احوالیی

 بود. 

و از باسم بیطار گرفتم. یه اسامه ش تکون داد و من نگاهم
 رحم... یی  پوش بود، زیادی خشن و جووِن شیک

ی موفقیتش در کل کشور پیچیده بود اینکه کنار اسامه آوازه
بود، برای اسامه یه خطر محسوب میشد؛ خودش هم 

 دونست. یم
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ی انتظاركم-
 . انت متأخركنا قن

 "منتظرت بودیم، دیر اومدی!"

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ادب ش تکون دادم که عمیق لبخند رو به باسم به نشانه
 زد. قراربود با هم وارد یه معامله بشیم. 

 

وبكان لدي الكثی  من الع-  مل ، وتناول مرسر

 "خییل کار داشتم، نوشیدین بخورید."
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 لب زدم: اسامه گارسون خیی کرد و من کنار گوش اسامه 

 

 ال مشكلة. -

 "هیچ مشکیل نیست."

 

ن   نگی 
ش بود و عصای دار روی انگشت نشانهیه انگشیی

 کرد. هاش جلوه یمطرح عقابش زیر انگشت

 

 اين عادل ؟!  يجب أن يكون میعی -

 "عادل کجاست؟! حاال باید کنار من باشه."

 

 هو جيد. -

 "اون خوبه!"

 

اء البنات-  . ابعد عادل عن بيع وشر

ها دور کن.""عادل   رو از خرید و فروش دخیی
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، هذا هو س- وف أراقب أنا ابنک، وأنت تراقب والدیی
 . ی
 اإلتفاق. لقد وعدتبن

"من مراقب پرست هستم، تو مراقب مادرم باش، قرارمون 
 همینه، قول دادی!"

 

ك دانيال وشأنهانعم.  اذهب واستمت-  ع.  ال تیی

 ر...""باشه. برو خوش بگذرون. دانیال رو تنها نذا

 

ن کرد و رقاصه وع به نواخیی ها مشغول موزیک باالخره شر
 رقصیدن شدند. 

ِ مختص اسامه زل زدم. و باال کشیدم و به شاهنگاهم
ن نشی 

 از اون باال تقریبا میشد به کل محوطه دید داشت. 

 

دانیال که وارد مهموین شد، اسامه ترغیبم کرد تا دانیال رو 
 ر گرفتم. همرایه کنم و از خودم حال انزجا
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ها شازیر شد و من از کنار اسامه فاصله گرفتم. با از پله
دیدنم لبخند عمیقی به لب آورد و کنارش ایستادم. دست 
دور بازوم حلقه کرد و من اونقدر توجه نکردم تا درست 

ی ای لباسش و باالتنهدانیال رو ارزیایی کنم. جز رنگ نقره
یای که به نمایش گذاشته بو برهنه ن ندیدم. یه   د چی 

هاش ی آویز آویخته بود که تا روی ششونهگوشواره
 رسید. یم

 

 دلم برات تنگ شده بود! -

 

 منم دلتنگم. -

 

های سفیدش رو لبخند اغواگری به لب آورد و برق دندون
 زیر نور طالیی محیط دیدم. 

 

 با من برطرفش کن عزیزم. -
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ِ من با همون جوجه
ی

 شد که حاال ای برطرف یمویل دلتنیک
 بود. مویرِگ ظریفم...  و از من مخقن کردهخودش

 رقصم. بشدم با دانیال کاش اومده بود و مجبور نیم

 

های و با خودش به وسط پیست رقص برد و وسِط زوجمن
و به گر... منرقصنده ایستاد و با همون لبخند افسون

 عنوان یه پارتین به همه معرقن کرد. 

 مه! هنبودم.  دونستند که من پرس اسامههمه یم

 

یه دستش رو دور گردنم انداخت و دست راستش رو روی 
م گذاشت. لب پایینش رو زیر دندون کشید و قلبم سینه
 لرزید. 

 نه برای دانیال... برای دنیا... 

همون دخیی معصویم که حبی تماییل به رقص در این 
گی  بود! برای خندوندنش مهموین نداشت و همیشه گوشه

 . کردمهرکاری یم
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ا روی توئه ویل یل خوشتیپ شدی، چشم همهخی- ی دخیی
 .  تو کنار مبن

 

- ...  پس لذت بیی

 ست. میدوین اگه االن اینجام فقط به خاطر اسامه

 

- . ن ، فقط همی   برام مهمه که هسبی

 

انتظاری به خودش رو تو آغوشم تکون داد و من با چشم
ن رو ببینم ویل نبو کردم تا شاید الها نگاه یممهمون  د! ی 

 اسامه و اون لبخند... 

 ش... حنیسه و نگاه پراز کینه

 

ی مثبت این جمع، مادرم بود و امیدی که به دیدن تنها نکته
ن داشتم.   الی 

 

- !  تولدت مبارک دانیال، داری بیست و پنج ساله مییسر
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ن و سال مهم نیست وقبی هنوز کنار تو یه نوجوون س-
 زیاد.  ... خییلم. عاض تو خییل جذایی هفده ساله

 

فاصله گرفت و با چسبیدن یه دستم، چرچن به خودش داد 
و گرفت و روی کتفش گذاشت و از پشت بهم چسبید. شم

 و روی شکمش چفت کرد. و دستم

 ی کم... رقصیدن با دانیال و این فاصله

 

. ی مورد عالقهمنون، امیدوارم هدیهم- م رو گرفته بایسر
 و دادی. همون گردنبندی که قولش

 

ن   اون ن تعلق داشت. همون نگی  های ریز گردنبند حاال به الی 
ن میومد. و درشت و همون زیبایی فقط به سینه  ی بکر الی 

 

ن دیگه-  ای گرفتم. برات چی 
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های دانیال بیشیی تنم رو به نور فضا کمیی شد و دست
د.   خودش فرسر

من برای فرار کردن از دست دانیال رایه نداشتم، کمرش رو  
ش نشست و این نشون روی تن برهنه که گرفتم، دستم

 داد که لباسش از پشت باز بود. یم

 

 عاض؟! خوای به مهمونامشب نیم-
ی

ی بیک ن  ها چی 

 

 منظورت چیه؟! -

 

 شه... دوست دارم این مهموین خاص با-

 باالخره نشون بدی که حست به من چیه. 

 

اخم کردم و درحایل که از رقصیدن باهاش حسایی خسته 
و از و به گوشش چسبوندم تا بتونم صدامشده بودم، لبم

ن موزیک به گوشش برسونم.   بی 
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ی برای رونمایی ندارم. -
ن  چی 

 

الی موهام فرو رفت و کشید. شم هاش با قدرت البهپنجه
به عقب متمایل شد و برای یه لحظه نفس داغ و پرحرارتش 

 رو روی پوست گردنم حس کردم. 

 

د از آوردن اض، بعویل امشب یه شب عادی نیست ع-
... من ازت یم خوام ثابت کبن هیجی بینتون اون دخیی

 نیست. 

 

کرد؟! خواهر و برادر چی از جون من تهدیدم یم
 خواستند؟! یم

 

طوری باید ثابت کنم؟! با خوشگذروین کناِر تو؟! دلم چ-
 خواد مدام تکرار کنم که.... دانیال تو خواهریم... نیم
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 د و خییل نماییسر اما م بود، مشت شدستش که روی سینه
محکم روی قلبم کوبید و با یه چرخش، تا کمر خم شد و 

و در گودی کمرش جا دادم و روی تنش خم شدم. دستم
 های دانیال... موزیک به اوج خودش رسیده بود و نگاه و لب

ها رو اونقدر داغ و پرحرارت بود که قطعا نگاه خییل
 کرد. معطوف خودش یم

 

 

 

 

 

 

 

 

های تم که دارم بهت پیشنهاد میدم، کل آدمخواهرت نیس-
و این مهموین میدونن. عاض؟! بهم ثابت کن من

 خوای... یم
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خواستم کمرش رو صاف کنم و وسط پیست رقص تنهاش 
ن کشید و تا گونهبذارم ویل انگشت م هاش رو از موهام پایی 

ی لبش رو  اومد. ته ریشم رو لمس کرد و لبخند زد. گوشه
 گاز گرفت. 

 

؟! امشب خییلها رو یمگاهن- ن ها یمبیبن خوان که همی 
 و ببویس... لحظه من

 

 عصبی دستم روی کمرش مشت شد. 

 

 کنم. تو... دوین من اینکارو نیمیم-

 

و اونقدر عقب بردم که لبش و باال کشید و من شمخودش
روی سیب گلوم نشست و همون لحظه نگاهم قفل یه 

ن شد. دقیقا در شا ِ اسامه و روی ش هجفت چشم سیی
ن نشی 

ف به من... ی مهمونهمه  ها و مرسر
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ن قطره ا ب و شل کردم و ی اشکش که فروچکید... دستماولی 
ن کشیدن چند نفر رو  ن صدای هی  افتادن دانیال کف زمی 

 شنیدم و آِخ دانیال بلند شد. 

 

 ت به تو و عادل. لعنت بهت دانیال... لعن-

 

ی دانیال که زیر نگاه هاموزیک قطع نشد اما دقیقا جای لب
ن روی گردنم نشسته بود، ذوب شد. فرو رفت و حس  الی 

 تیه بودن پیدا کردم. 

 

ن از مقابل نگاهم دور شد. یه دور نگاهم و چرخ دادم و الی 
دانیال با کمک دو نفر ایستاد و نفرت نگاهش از افتادن کف 

ن به رخم کشید. قصد داشت چه غلیط کنه؟!   زمی 

 

ن لبلبخند کوتایه زد  ین و از بی  هاش که سیع داشت کمیی
 تکون رو بخوره گفت: 
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ن زدی.. و بردی، جلوی اون همه آدم منآبروم- . و زمی 

 عاض؟! 

 

ن کردم ویل مچم  و چسبید. قصد رفیی

و از  لرزیدم و نمیدونم این لعنبی شهامتشاز شدت خشم یم
 آورد؟! کجا یم

 

ن - ن رو دیدی نه؟! برای همی    هم... الی 

 

 کشیدم ویل کنار گوشش پچ زدم:   و پسخودم

 

ی بعدی که انیال وای به حالت... وای به حالت... دفعهد-
به شت بزنه کاری فراتر از یه خواهر برای برادر انجام بدی، 

ن راحبی نیم  گذرم. به همی 

ین   اینکه کف این مهموین جلوی همه خوردت کنم، کمیی
حایل   و بدون و نذار من بهتکنم. حد خودتکاریه که یم

 کنم. 
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ن عاشقتم عاض، میدوین از کیس که بخواد تو رو از من م-
ه، نیم ن رو نابود یمبگی   کنم. گذرم. الی 

 

 این فاجعه بود. دانیال مثل اسامه رحم نداشت. 

باز یه نفر برای کمک به دانیال نزدیک شد و من عقب 
ه ی کمرم رو لرزوند. چرا هرچقدر ایستادم. نفرت نگاهش تی 

ن رو از این خانواده دور کنم، بیشیی فرو سیع یم کردم تا الی 
... یم  رفت؟! لعنبی

 

 کل وجودم به عرق نشست. 

ون زدم و منتظر یه فرصت موندم تا به  از پیست رقص بی 
ن ش بزنم.   الی 

دقایقی طوالین گذشت و موزیک قطع شد. من کنار اسامه 
ون آور  دم. بودم و با ورود کیک و جیغ و هورا موبایلم رو بی 

ن حروِف مویرگ رو  ن پیام بدم ویل تا اولی  خواستم به الی 
، قلبم ن و به کوبش تایپ کردم، صدای جییعن از اتاق الی 

 انداخت. 
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توجه به اینکه دانیال رو ندیدم، باعث وحشتم شد. یی 
 ها رفتم و... پله های بلند به سمتاطراف با گام

 

 

 

" ن  "الی 

 

 

 

 

 زرگ و سیاه... ر بشیدا یه مار تو اتاقمه، یه ما-

 

و لرزوند و با ی گوشمجیغم اونقدر بلند بود که پرده
ن انداختم و خودم و روی تخت وحشت موبایلم رو روی زمی 

پرت کردم ویل حرکت اون مار سیاه لعنبی به سمت تخت، 
 باعث شد دوباره جیغ بکشم. 
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بعد از دیدن عاض و دانیال وسط پیست رقص و درحال 
 بوسیدنش... 

خورد. مگه دانیال خواهرش نبود؟! خودم به هم یمحالم از 
ی که فکر یم ن ستون از چی  تر بود. کردم، نفرتاین قیی ن  انگی 

 

م از جیغم پاره شد و یهو مار که یهو غیبش زد، حنجره
دراتاق باز شد و با ورود عاض تو اتاق، اشکام تند تند روی  

 هام غلتید. گونه

 

؟! - ن  الی 

 

ت  یهو غیب شد.  اتاقمه عاض. یه... یه مار... مار تو -
 توروخدا... 
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و روی تخت باال زده خودمعاض با دیدن من که وحشت
کشیدم، سیع کرد آرومم کنه ویل محال بود. اون مار یم

 آورد... لعنبی و اون رنگ سیاه و صدایی که از خودش دریم

 نزدیک شد که با تمام قدرت جیغ کشیدم. 

 

نه.  الننیا جلو... عاض مار بود... ا- ن  تو رو نیش می 

 

و باال  اهمیت سمت تخت اومد و با هردو زانو خودشویل یی 
ای بند نمیومد و مدام نگران بودم که کشید. جیغم لحظه

از یه جایی اون مار کوفبی بهمون نزدیک بشه. چندنفر تو 
 بانو بلندتر گریه کردم. اتاق هجوم آوردند و من با دیدن ماه

ش و شم رو گرفت و به سینه عاض باالخره بهم رسید 
 چسبوند. 

 

. هیجی نیست. اون مار ه- ن ی نیست الی  ن یششش چی 
س.  س مویرگم. نیی  خطری نداره. نیی
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کردم. نگاه فهمیدم. اصال درک نیمویل من اصال نیم
ش بودم. انگار چرخید و منتظر حملهم مدام یمزدهوحشت

ی ممکن صلهترین فاروی بدنم... روی تخت... تو نزدیک
ی عاض چنگ و بستم و به ش و صورت و سینهبود. چشام

 زدم. 

 

ترسم. دا از من دورش کن. عاض من خییل یمتوروخ-
 توروخدا... 

 

 عاض بلند داد زد: 
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ون کن. -  مادر؟! همه رو بی 

 

چرخید. مدام دستاش روی صورت و گردن و موهام یم
دن ه شکرد و تا صدای بستهیش هیش گفتنش آرومم نیم

و جلو کشید در اتاق رو شنیدم، نمیدونم چی شد ویل صورتم
و یهو گرمای لب عاض رو روی لبم حس کردم. با یه ولع و 
حرص وصف نشدین به بوسیدنم ادامه داد و چشمام تا 

 آخرین حد گشاد شد. 

 

کردم و دنبال یه جواب بودم که داشتم تو ذهنم حالچی یم 
 چرا... 

ی پرحرارت رو گرفت و این بوسه  تر و محکمدو طرف شم
ن و  اونقدر ادامه داد که دستام شل شد. انگار یهو از زمی 

و پیدا کردم. بوی زمان کنده شدم و تو دستای عاض آرامش
ی عطرش... گرمای آغوشش. زبری ته ریشش و اون بوسه

 ...  داغ و طوالین

ی فکر کرد؟! با نفس نفس ازم فاصله  مگه یم ن شد به چی 
 یشوین به پیشونیم زد. گرفت و پ
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ی نیست آروم باش. هیجی - ن   نیست مویرگ. چی 

 

ش گذاشتم و یه قطره اشک از و روی سینهدوتا دستام
 چشام چکید. 

 

 م مار... -

 

. دانیال فقط خواسته تو ا- ن نه الی  ن ون مار اهلیه... نیش نمی 
سونه. لعنت به من... نیم خوام کنارت باشم تا آسیب رو بیی

، نیم لرزی. دلم برات یه ذره م ببینم اینجوری یمتونببیبن
ن ویل یم ! شده الی  س من اینجام. اینجام حیایی  ترسم. تو نیی

 

 بغض به گلوم چنگ انداخت. 

 

؟! من... من خییل چ- را بهم آسیب برسه؟! مگه تو نیسبی
 ترسم. ترسم. عاض یمیم
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گونه کل تنم رو دربر گرفت و من گوشم رو دستاش نواز 
آغوشیش با دانیال رو به اشتم ویل یهو همروی قلبش گذ

ای که شاید اگر من ش خاطر آوردم و اون بوسه
 رسیدم.... نیم

 کل وجودم پر از نفرت شد از مردی که با خواهرش... 

 ش کوبیدم. با شتاب پسش زدم و با مشت به سینه

 

ون. -  بهم دست نزن. برو بی 

 

شوکه شد. از  هاج و واج نگام کرد و از این تغیی  ناگهانیم 
بانو رو دیدم و خجالت کشیدم که جلوی ی چشم ماهگوشه

ی طوالین از لبام کام گرفته بود. از پوست اون چندین ثانیه
ون زد و نالیدم:   لبم آتیش بی 

 

ون. االن... -  برو بی 
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؟! -  ماذا حدث عیبن

 چیشده چشمام؟! 

 

م بانو نگاه کردم تا به داداهمیت ندادم و با مظلومیت به ماه
 برسه و باالخره فهمید. 

 

ن رو به من بسپار... زافیکرا رو بگی  و برو پیش پ- رسم؟! الی 
ه ی احمق از حدش گذشته، قبل از اینکه دانیال... این دخیی

 من برم شاغش، تو برو... برو پرسم. 

 

 شکام جاری شد. م لرزید و باز بارون اچونه

 

؟! - ن  الی 

 

ه دانیال رو متوجه ، امشب اگعاض جاِن مادر؟! برو پرسم-
ن ترسیده...  . الی  ، باخبی  اشتباهش نکبن
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عاض با زحمت دل کند و از روی تخت کنار رفت. اون مار 
رو از گردنش گرفت و نگاه آخر رو بهم انداخت. پیچیدن 

 داد. اون مار دور دستای عاض بهم حس انزجار یم

 

نه! - ن  عاض االن نیشت می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شش پناه حلقه کرد و من به آغو بانو دست دور کمرم ماه
 بردم و بلند به گریه افتادم. 
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و انداخت تو اتاقم... داشتم... داشتم با... با ش انیال اوند-
دم که... که...  ن  شیدا حرف می 

 

بانو سیع  م رو عاض هم شنید. ماههای بریده بریدهحرف
کردم اون مار قصد کرد آرومم کنه ویل هنوز احساس یم

داشت ویل پیچیدنش دور ساعد دست عاض  حمله بهم رو 
 و اون حجم کلفبی بدن مار... 

 : بانو پنهان کردم و نالیدمی ماهو تو سینهچندشم شد و شم

 

ات و خ- ون. ها متنفرم... اونزندهاز حرسر ین بی   و بیی

 

عاض سمت در رفت و بازش کرد ویل با دیدن دانیال که با 
 رو بهش توپید:  کرد،اون لبخند مزخرفش نگاهمون یم

 

؟! مار؟! دانیال چه غلیط یم-  کبن

ن فکر کنم وقتش رسیده که حقت و کف دستت بذارم. همی 
ن لحظه...   امشب و همی 
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ون برد و من از اینکه قرار نبود عاض  دانیال رو با خودش بی 
 لعنبی و اون دانیالی عوضن رو ببینم خوشحال شدم. 

 

س عزیزم اون مار خطر ن-  داره... حیو نیی
ی

ون خونیک
 دانیالست. 

 

 خدایا... 

اینجا چه جور جهنیم بود که یه دخیی باید یه مار رو به 
 نگه یم

ی
خواست زار داشت. دلم یمعنوان حیوون خونیک

بزنم و هنوز کل بدنم یه جوری بود. انگار حرکت اون مار و 
 کردم. صدای خزیدنش رو به وضوح حس یم

 

 ترسم. ن از اینجا یممتوروخدا بذارید من بدم. -
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دونستم از چی ناراحت باشم، از باز به گریه افتادم. نیم
هایی که تو پیست رقص دیده بودم یا از نفرت دانیال و 

ن چی 
 کاری های عاض... پنهان

 خسته بودم. خییل زیاد... 

 

 اشکام اصال بند نمیومد. از عاض و این خونه متنفر بودم. 

 وجودم نالیدم: ام التماس بانو رو گرفتم و با تمدست ماه

 

ن من ب-  رم. قراره دیگه چی به شم بیاد؟! کمکم کنی 

 

م. -   شوهرت اینجاست؟! کجا بری وقبی   آروم باش دخیی

 

خوام دیگه یه لحظه و نگید. من نیموهر؟! توروخدا اینش-
 هم بمونم. اون مار.... 

 

 و قاب گرفت. دو طرف صورتم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن - ه. کنو یمو داره تمام تالشش عاض شوهرته الی 
نه و تو جواب نمیدی، پیام میده...  ن روزهاست زنگ می 

 میاد... 

ن نیومدی.   برات لباس فرستاد تا بپویسر و حبی پایی 

 

 کرد. حس حضور اون مار تنم رو مورمور یم

از خودم و این موقعیت متنفر بودم. وقبی دانیال در رو باز  
حرف فقط نگام کرده بود، حبی فکرش هم کرده بود و یی 

...   کردمنیم  که با اون مار ازم پذیرایی کنه. کثافت عوضن

 

 خوام تالش کنه... نیم-

 خوام برگردم ایران. یم

 

ن زودی بریدی؟! -  به همی 

 

 م نیومده باشه؟! ش زود؟! بالیی مونده که -

ن برم.   حبی یه توضیح هم نداد... کمکم کنی 
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 ازش فاصله گرفتم و تو خودم جمع شدم. 

 

... د- اض رو عانیال داشت خودم دیدم تو مهموین
ایی کیم نیست. کدوم خواهری.... بوسید، اینا چیم

ن  ی 

 

ن حرفم پرید.   بی 

 

 دانیال خواهر عاض نیست! -

 

؟!   شوکه دهنم باز موند. نبود؟! یعبن چی

 

- ...  ی یعبن

 

و گرفت و رو به قبل از اینکه حرفم رو بازگو کنم، دستم
 های ترسیده و خیسم گفت: چشم
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 وهر سابقمه. و شعاض پرس من-

 

 گذشت؟! یعبن عادل برادرش نبود و به خاطرش از من یم

ناباور نگاش کردم و چندبار لب باز و بسته کردم و هیچ 
ن پیدا نکردم. تند و تند اشکام و پاک کرد و حرقن برای گفیی

ن نبودم، انگار یهو همه چی پودر شد  لبخند زد. انگار رو زمی 
 و هوا رفت. اینجا چه خیی بود؟! 

 

ی بپوش - ن باید قبل از اینکه دیر بشه با من بیای، پاشو یه چی 
م.   دخیی

 

از روی تخت کنار رفت و من فقط به معبن حرفش فکر  
؟!   کردم. پرس شوهر سابقش؟! این یعبن چی

کرد؟! دیگه اگه عاض پرس اسامه نبود پس اینجا چیکار یم
ِ این خونه سوپرایز بشم؟! قرار بود چی بشنوم  قرار بود با چی

 و چی ببینم تو این دیوونه خونه؟! 
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بانو یه دست من مسخ شده بودم و تکون نخوردم ویل ماه
ون کشید و من و به زحمت از روی تخت لباس از کمد بی 

بلند کرد. یه پالتو رو تنم کرد و یه شال روی موهام انداخت.  
گیج و مبهوت بودم و هیچ حرکبی نداشتم. درست مثل یه 

 ...  عروسک باریی

 

؟! -  این... این یعبن چی

 پس شما... 

 

 یر بشه. فعال باید بریم قبل اینکه د-
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و دنبال خودش کشید و دقیقا مثل یه عروسک کوگ من
ون زد و تلفنم درحایل که  دنبالش رفتم. از اتاقم بی 

دونستم هنوز وصل بود یا نه ول کردم. هیچکس تو این نیم
شنیدم و بوی قسمت سالن نبود اما صدای موزیک رو 

 عطرهای گرون قیمت زیر بینیم پیچید. 

 

و از وسط یه جمعیت کم عبور داد و با دیدن هاتف من
بانو گیج شدم. داشت چه اتفاقی نزدیک به اتاق ماه

 افتاد؟! یم

 بانو خییل آهسته پچ زد: ماه

 

. بقیه- ن  ی راه با تو... حنیسه و اسامه نباید شک کین

 

 ازوم رو گرفت. بانو بهاتف چشم گفت و ماه
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 هرکاری که هاتف گفت انجام بده! -

 

 و بوسید. ریختم. صورتماراده اشک یممن یی 

 

س... -  از هیجی نیی

ی شبیه همینه، بدون ترس.. عشقی وجود  ن عشق یه چی 
 نداره. 

 

بانو رو باز  رفت و من به سمت هاتف چرخیدم. در اتاق ماه
 کرد و به داخل اشاره کرد. 

 

ن خا-  نم. عجله کنید الی 

 

یم؟! -  کجا می 

 

با نگاهش خواهش کرد برم و من وارد اتاق شدم. هاتف 
 پشت من داخل شد و در رو بست. 
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 باید بریم. -

 

 کجا؟! -

 

 آقا میگه... -

 

 ها رفت و کنارشون زد. سمت پرده

 

 خوام برگردم تو اتاقم. ویل من نمیام. یم-

 

 تا خواستم برم، هاتف مانعم شد. 

 

رو میشه جمع  ن نیست. غیبت آقا هیچ فرصبی بهیی از اال-
ن خانم؟! و جور کرد. مگه جواب سواالتون رو نیم خواین الی 

 آقا منتظر شماست تا توضیح بده! 
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 یکم دیر نبود؟! بود... 

های درشت عرق روی پیشونیش به سمتش چرخیدم. دونه
 هام فرو افتاد. رو دیدم و شونه

 

 خوام... خوام ببینمش. نیمنیم-

 

 خواد، گفت اگر راضن به اومدن نشدین... ویل آقا یم-

 

؟! مجبورم یم-  کبن

 

ی نیمه روشن فاصله گرفت. یه پوف کشید و از در گلخونه
ون آورد و جلوم گرفت.  ی از تو جیبش بی  ن  چی 

مشتش رو باز کرد و یه کارت کوچیک رو جلوم گرفت. 
 خطش رو ببینم. ی خوشجوری که بتونم نوشته

 سیاه و پررنگ نوشته بود. 
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و بو بکشم ویل به دِر بسته "اومدم ببینمت، ببوسمت، تنت
 خوردم. نبودی! 

 یه بار دیگه بهم اعتماد کن"

 

ن خانم. وقت نداریم. -  بریم الی 

 

کارت رو جلوم تکون داد و از دستش گرفتم. با فرستادن اون 
لباس و اون جواهرات دلم نلرزیده بود اما این چند خط  

 کوتاه... 

و گفتم "فقط برای اینکه توضیح بده  به خودم نهیب زدم
" ن م. همی   می 

 

جلو رفتم و هاتف با خوشحایل در رو باز کرد و باهم از  
ن بود و تونستم عاض  گلخونه رد شدیم. کیم دورتر یه ماشی 

 رو ببینم. پشت فرمون نشسته بود و منتظر ما... 

ن سیع کردم تا من و دید، پیاده شد و من تا رسیدن به ماشی 
م اما نشد. از قد ب  لند و تیپ زیادی شیکش چشم بگی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

بوی عطرش زیر بینیم پیچید و قلبم روی دور تند افتاد. این 
منصفانه نبود که تا این اندازه دلم برای بغل کردنش تنگ 

 شده باشه و نتونم. 

 

؟! - ن  الی 

 

 هاتف ساعتش رو چک کرد. 

 

ه برید آقا... -  بهیی

 

ن رو دور زدم و ر یی  جلو نشستم. وی صندیل حرف ماشی 
ی به هاتف گفت و پشت فرمون نشست. نیم  ن عاض چی 
د...  ن  نگایه بهم انداخت و هیجی نگفت. هنوز قلبم تند می 

کرد. هنوز وحشت داشتم و سنگیبن بوی عطرش آرومم یم
 نگاهش... 

 انگار توان آروم کردنم رو داشت. 
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ون برد.  ن رو از عمارت نفرین شده بی   ماشی 

 . حرقن نزنم اما نتونستمخواستم سکوت کنم و یم

 بری؟! و کجا یممن-

 رو زل زد. چند ثانیه نگام کرد و باز به روبه

خورد ویل ش خییل مالیم و ریتمیک تکون یمی سینهقفسه
داد که آروم و قرار نداشت. رنگ شخ پوستش نشون یم

ن دندون گرفتم. لبم  و بی 

 بذار حدس بزنم. -

ی این چند همه قراره بریم یه رستوران خییل شیک تا 
ی مزخرقن که تو کویت گذروندم از دلم دربیاد. مگه هفته
 نه؟! 

پوزخند کوتایه زد. از سفیدی ش انگشتاش روی فرمون 
 تشخیص بدم.  تونستم خشم و کالفگیش رو یم

 به دو دلیل نه... -

، دوم  ا خوشحال نمییسر ن یک اینکه میدونم تو با این چی 
 ا... اسن و کنار هم بودن مشنو یماینکه تو این شهر همه من
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 و مشت کردم. دستم

 آها پس بگو... -

 !  نگران خودیی که یه وقت با خدمتکارت دیده نیسر

عصبی شد و سمتم برگشت. شعتش زیاد باال نبود ویل 
ن صدای موتور ماشینش رو یم شنیدم و اونقدر این ماشی 

دونستم هرکدوم اون دکمه عجیب و غریب بود که حبی نیم
 برای چی بود.  ها و چراغ

 و تورو باهم ببینه. آره نگرانم کیس من-

این حجم رک بودنش و حقیقبی که تو صورتم کوبید، از 
ارم کرد. مشتم ن ن کوبیدم و صدام باال خودم بی  و به در ماشی 

ن کنه.   رفت. حق نداشت اینجوری بهم توهی 

ن م- و نگه دار... اشتباه کردم بازم خام شدم. رو کاغذ اشی 
چه شی چه دیم عجب پایی و مِن احمق باور   نوشته بودی

 کردم. 

د و  حبی از شعتش کم نکرد و اتفاقا پا روی پدال گاز فرسر
 و باال برد. شعتش

ا خودخوایه اینجوری توین هربار بدار... تو نیماض نگهع-
 .  رفتار کبن
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یگه هیچکس به اسم من وجود نداره، خودخوایه هم د-
 اگر باشه، تو خواهیه! 

باز نگاش کردم که نیشخند زد. یه قطره عرق از  با دهن
ش فروچکید تا روی رگ کلفت  موهای کوتاه بغل شقیقه

 گردنش رسید. 

برمت یه جایی که ه خاطر امنیت خودت میگم، یمب-
ن چشم دیدِن من و تو رو هیچکس مارو باهم نبینه. این زمی 

 باهم نداره. 

ی تو آسمون؟! پس قراره من-  و بیی

بهم انداخت و یه لبخند خییل محو روی لباش نگاه مشکوگ 
 خندید؟! نشوند. یم

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 آره... -

 ها. بیده به ستارهوسط کویر چس برمت تو آسمون،یم

 

شد و من مدام نگاهش هر چند ثانیه یه بار روی من زوم یم
 کردم تا نبینمش. سیع یم

رسوندم تا عطرش باز مدهوشم نفسام رو به حداقل یم
 نکنه... 

 کرد و باالخره از شهر شلوغ و بیشیی 
ی

 از نیم ساعت رانندگ
ن و خطاون خیابون کیسر های پررنگ و های زیادی تمی 

ون زدیم.   تابلوهای بزرگش بی 

 

ن از اون برج  های لوکس... های شبه فلک کشیده و ماشی 

 رسید... های نخیل که بلنداش تا سقف آسمون یماز درخت

 

ِ اون شهر فاصله گرف
ن تیم و حاال جز تارییک و از همه چی 

ی حس تکون ن ن چی   کردم. یمنهای شدید ماشی 
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ن تا چندمیی دورتر رو روشن تقریبا نور چراغ های قوِی ماشی 
 بود. نکرد و تو تارییک هیجی پیدا یم

 

 از یه پرتگاه بیفتیم نه؟!  احتماال قرار نیست-

 

یه تابلوی مربیع شکل رو چندین میی دورتر دیده بودم و یه  
 ی عریی نوشته بود که نتونسته بودم بخونم. کلمه

و نداد و به رانندگیش ادامه داد. از دور باالخره یه نور جوابم
به چشمم خورد و یکم رو صندیل تکون خوردم. چندتا 
ن وانت تویوتا و غول پیکر و چندتا چادر به چشمم  ماشی 

 خورد. یم

 

ن رو نگاه یمهاج و واج به روبه بعد از  کردم و باالخره ماشی 
های شدید، متوقف شد و عاض اون همه مدت تکون

 پیاده شد.  و حرف کمربندش رو باز کرد یی 
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نگاهم با عاض چرخید و سمتم اومد. در رو که باز کرد یه 
ی بزرگ روی دوشش از پشت به عاض مرد با یه اسلحه

 نزدیک شد. 

 

 پیاده شو... -

 

ی ب ن ه عریی  خواستم حضور اون مرد رو هشدار بدم که چی 
داد  گفت و عاض به سمتش چرخید. لبخندش نشون یم

که برای ما خطرناک نبود و قصد کشتنمون رو نداشتند ویل 
 ی دورنگ و بزرگ... اون اسلحه

 

کردیم؟! مرد جلوی عاض خم شد و ما اینجا چیکار یم
ی مرد و دست عاض رو بوسید و با صدای بلندی بقیه

و زن کرد و کم کم بی   . ن اومدند ها رو خیی

 

با کمک عاض از شایس بلند ماشینش پیاده شدم و کنارش 
 ایستادم و نگاه متعجب همه رو دیدم. 
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و معرقن کرد و ییک ییک سالم کردند و فکر کنم عاض من
شدم رو عاض ترجمه  چندتا از کلمایی که من متوجه نیم

 کرد. 

 

های مسن جلو اومد و پیشونیم رو بوسید و عطر ییک از زن
اض که از لباسش حس کردم برام جالب بود. تقریبا همه خ

ن بو رو یم  جدید...  دادند. یه عطر تند و همی 

 

ی زمزمه کرد و ش تکون داد و عاض با قرار دادن  ن زن چی 
 دستش دور کمرم آروم گفت: 

ی الزواج بينما يبدأون حياتهم الزوجية"
ی حديبر  "دعونا نحب 

 

ِ جمله-
یک میگه، معبن ه گفت اینه که بیاید ای کبهت تیی

 پیوند این زوج رو شادباش بگیم! 

 

 کردیم؟! لبخند زدم و گیج شدم. ما اینجا چیکار یم
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 اینجا کجاست؟! -

 

 پیش دوستای من... -

 

 دوستات؟! -

 

ییک از مردهایی که دورتر ایستاده بود نزدیک شد. شب بود 
ن  های پارک شده و آتیش و المبی  و هوا تاریک ویل نور ماشی 

ن اطراف رو روشن یمکه   کرد، کاقن بود. از موتور ماشی 

 

 تقریبا یس یا چهل تا زن و مرد و بچه... 

ا با دشداشه و کت های بلند که بدنشون رو از این شما اکیر
 حفظ کنه. 

 با دلهره به بازوی عاض چنگ زدم که مالیم پچ زد: 

 

 ماد کن و بیا... من کنارتم، فقط بهم اعت-
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ه و یه مرد من و عاض پشت ش ا ون زن مسن با لباس تی 
ی و یه کت همرنگش تر که دشداشهمسن ی خاکسیی

ی پوشیده بود، پیش رفتیم و دقیقا دور آتیش دوتا کنده
 چوب قرار داشت که زن با دست بهش اشاره کرد. 

 

 باید بشینیم. -

 

من که نشستم، عاض کنارم نشست و زن درست کنارم 
ی زمزمه ک ن رد که متوجه نشدم ویل ایستاد و زیرلبی چی 

 عاض برام ترجمه کرد. 

 

 خونه... داره دعا یم-

 

نه. - ن  فکر کردم داره حرف می 

 

ی کوتایه کرد. زن بعد از خوندن دعا، شم رو بوسید خنده
 . ی خوشکل میس دستش داد و یه نفر یه آفتابه
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های چشم سیاه و اون آرایش عجیب  نگاه خندون زن و دخیی
 و جدی مردها... ی خشک ابروها و چهره

 ترسیدم. دروغ چرا یکم یم

 

 عاض شش رو کنار گوشم نگه داشت و گفت: 

 

 باید دست و صورتت رو بشوری! -

 

 چرا؟! -

 

. ک- اری که میگن انجام بده، اینجا نباید مخالفت کبن
س فقط آبه.   زودباش نیی

 

زن آب رو روی دستم خایل کرد و صورتم رو با خنکاش  پی 
زن کمرش رو شستم و عاض هم همین کار رو کرد ویل تا پی 

صاف کرد و زیرلبی دعا خوند، صدای یه موزیک از یه 
ن به گوشم خورد و یه نفر شلیک کرد. همزمان با  ماشی 
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صدای شلیک گلوله جیغ زدم که عاض با خنده از جا بلند 
ی گفت و همه خندیدند.  ن  شد و به عریی یه چی 

 

ن این چی بود عاض؟! توروخ-  ترسم. من یم دا شلیک نکنی 

 

ن د- و گفتم. گفتم عروس من به شنیدن صداش قیقا همی 
 . ن عادت نداره... رسمه عروس و دوماد رو با گلوله بدرقه کین

 اینجوری خیی میدن اینجا عروسیه. 

 

یه لحظه ته دلم خایل شد. عرویس؟! اینجا...؟! تو یه 
ن مرد و زن هایی که بیابون و کنار چندتا چادر و مابی 

 گفت و یه دوست... م؟! نکنه عرویس ما رو نیمشناختنیم

 

- . ن  برای ما حجله بسیی

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 صورتم شخ شد و تا بناگوشم به سوزش افتاد. 

های خاکیمون نگاه کردم که یه نفر با ش فرو افتاده به کفش
دیگه باز شلیک کرد و همراه با جیغ من، عاض بلند خندید. 

 ت. سوخصورت خیسم دربرابر باد شد یم

 

ن که... -  م مگه خیی داشیی

 

ِ من و م- ن خیی کردم، این زن )حبیبات(... یه روز، ناچی
 مادرم شد. 
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 صورتش پی  و فرتوت بود ویل مهربون... 

هاش کم فروغ بود ش خالکویی داشت و چشمروی چونه
 ویل هنوز هم میشد حدس زد که تو جووین زیبا بود! 

 

 ب میشم. عاض من... دارم از خجالت آ-

 

ِ آب شده رو هم یم-
ن  تونم بخورم. من الی 

 

و خایل کنم ویل دوتا دخیی دو خواستم یه جوری حرصم
ی گفتند که نشنیدم. پر  ن بازوم رو گرفتند و با خنده یه چی 
سوال به عاض نگاه کردم و با شیطنت ابرو باال انداخت. 

 خواست ترجمه کنه؟! نیم

 

ی گفتند که نشنی ن دم. لب گزیدم و باز اون دو تا دخیی یه چی 
های به صورتشون نگاه کردم. یه لباس بلند با طراچ

خوشکل تنشون بود و صورتشون تو تاریک و روشن محیط 
ه،  یه حالت خاص و بانمک داشت. از زیر اون شال تی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

دیدم. عاض جلو اومد و حرارت های بلندشون رو یمگیس
 نفسش پوستم رو سوزوند. 

 

ت کیم- . خوان برای حجله حاضن ن  ین

 

م به عاض نگاه کردم.  قلبم به کوبش افتاد و با خجالت و شر
 و درآورد. لبخند مرموزش حرصم

 

ا کم آوردم و دنبالشون   باالخره دربرابر فشار دست دخیی
 کشیده شدم. 

ش به پاهام بهم و تا یه چادر سیاه کشیدند. اشارهمن
ون آوردم و و دربیارم. کفشمفهموند که باید کفشام  هر  و بی 

سه باهم وارد شدیم. یه پتوی رنگارنگ کف چادر پهن بود 
و از سه طرف با بالش احاطه شده بود. یه لباس سفید رنگ  
که قسمت باالییش توری بود رو آویزون از چادر دیدم. 
سنگدوزی شده بود و یه حریر سفید رنگ هم کنارش قرار 
داشت. یه زن کنار پتو نشسته بود و با ورودم سالم کرد و 

 ن سیع کردم مثل خودش جواب بدم. م
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دیدم. یه عالءالدین و یه کوه عظیم لحاف و تشک یم
ایی زیرلب دونفری من

ن و چرخ دادند و با شوچن و خنده چی 
زمزمه کردند که متوجه نشدم. ییک لباس رو آورد و با حرکات 

ش به لباسم فهمیدم که منظورش این بود که دست و اشاره
 باید بپوشم. 

 

کشیدم ویل با هیجاین که داشت مجبورم کرد و خجالت یم
ش کامال اون لباس رو پوشیدم. قسمت کتف و ششونه

م رو کامال مخقن برهنه بود ویل یه تور ضخیم روی باالتنه
ن بود ویل خب ارزش یم کرد. دامن پف داِر لباس یکم سنگی 

 داشت. 

خییل خییل از این لباس خوشم اومد. حریر سفید رو نگه 
 و به اون پتو اشاره کرد. داشت 

 

داد که قصد آرایش  اون وساییل که دست زن بود نشون یم
 و داشت. کردنم
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با اجبار و خجالت نشستم. انگار تمام مدت تو یه عالم دیگه 
ون باز هم صدای شلیک و موزیک سی  یم کردم. از بی 

میومد و نمیدونم چرا ویل خنده از روی لبم محو نمیشد. 
کردم. به م به معبن حرف عاض فکر یمبااین حال داشت

 اینکه دانیال خواهرش نبود... 

به اینکه اسامه پدرش نبود و حضورش تو اون خونه و کنار 
 اون قوم... 

 

ا موهام و گرفتند خییل زود آرایش صورتم تموم شد و دخیی
و با مدل دادنش و یه طرفه روی دوشم ریختنش، باالخره 

 پر از تحسینشون رو دیدم. دست از شم برداشتند و نگاه 

 

 أنت جمیل جدا غن مصدق. -

""واقعا به طرز باورنکردین   ای زیبایی

 

 دة أخینا وبصحبتة زوجهة بهذا الجمال. من الجمیل عو -

ن دخیی  "خوشحالم که برادرم پیشمون برگشته اونم باهمچی 
"  زیبایی
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؟! -  هل أنت ایراین

؟!"  "تو ایراین هسبی

 

زدم که از ایراین بودنم اسم ایران رو شنیدم و حدس 
ی ای گفتم که خندیدند. انگشتش رو به سینهپرسید. بلهیم

 خودش زد و گفت: 

 

ین" اسم ا-  خبی "نادین" و یه "والء"اسیم "سی 

 

ینه، خ-  واهرم نادین و او، والء... من اسمم سی 

 

 کرد و من هم گفتم: داشت خودشون رو معرقن یم

 

ن هستم. -  من الی 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

م رو زبونم میشد که از جا پرید و گونه انگار یکم متوجه
بوسید. از جا بلندم کرد و یه دور من رو چرخ داد و زیرلبی 

ی به عریی گفت. 
ن  چی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن آورد.   حریر رو روی موهام انداخت و تا صورتم پایی 
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ون زدم و دو نفر اسلحه به  با کمک هردو دخیی از چادر بی 
و دستش   عاض ی شلیک شدند ویل با دیدندست آماده

 که برای توقفشون باال اومد، چشام از تعجب گرد شد. 

ی سفید و عقایل که روی دیدن عاض تو اون دشداشه
شش انداخته بود زیادی برام دور از انتظار بود و نتونستم 

 نخندم. 

 اون عبای سیاه رنگ خییل عاض رو تغیی  داده بود. 

 

ن انداختم و اون شم زن یه باز پو پایی  و تا  و گرفت و منومی 
ی پیش برد. دیدن  مرد با کت خاکسیی کنار عاض و اون پی 
اپل واچ سفیدش روی اون لباس عریی ترکیب خییل 

ی کوتاهم باعث شد دخیی سمت داری بود و خندهخنده
 راستیم یه سقلمه به پهلوم بزنه. 

و عاض گرفت و زیر  انگار این حرکتم زیاد جالب نبود. دستم
 د: گوشم لب ز 

 

 چقدر این لباس بهت میاد. -
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دار نتونستم بگم به تو بیشیی میاد، خییل خییل بامزه و خنده
گنجید اون عاِض همیشه شده بود. حبی تو باورم نیم

خشک و جدی رو اینجوری با لبخند و خجالت تو اون لباس 
 ببینم. 

 

حاال گیج بودم، باید همچنان تو قالب عصبی و ناراحتم باقی 
 خندیدم؟! یا باید یم موندمیم

 بانو هم بود! فقط یه لحظه باخودم گفتم کاش ماه

 

مون کردند و موزیک باالتر رفت و چندنفر زن و مرد احاطه
ی شبیه رقص کوردی تو ایران ارائه دادند. البته خییل  ن یه چی 

 تر... عجیب

ش شنیدم ویل فاصلهاز دورتر باز صدای شلیک گلوله یم
 گوشم از بلندیش سوت نکشه. اونقدر بود که دیگه  

 

دونم چقدر وسط اون زن و مردها به پایکویی گذشت  نیم
ن کشید و  که باالخره عاض رو کنارم دیدم. نگاهش رو پایی 

 از چشمام پشت اون حریر سفید تا روی لبام اومد. 
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 ر بدی و با من تا چادرمون بیای؟! نظرت چیه افتخا-

 

 چادرمون؟! 

ن بودم. ود. من مطی خودش بها همه نقشهاین  می 

 

و تو عمل انجام شده قرار یه دیگه اینجوری مننظرت چ-
 ندی؟! 

 

گفتم دادی بهت یمهام رو یمید اگه جواب زنگ و پیامشا-
 مویرگ. 

 

 

 "حان الوقت للزوج و زوجته لیذهبوا لغرفتهم الخاصه"

 

ی عاض که گفت"باید بریم با حرف اون زن و ترجمه
 بودم با خودش همراه کرد. و که ترسیده حجله" من
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 عاض من واقعا ترسیدم. -

 

 ن راه رو رفتیم؟! و تو یه بار ایخوای یادت بیارم منیم-

 

از یادآوریش تنم گر گرفت. من هنوز هیجی از عاض 
 ین اجازه رو بدم. شنیدم محال بود ادونستم. تا نیمنیم

 

زن   باالخره چندنفر ما رو تا چادرمون همرایه کردند و پی 
ن شده رو باال نگه داشت و به داخل گوشه ی چادِر تزیی 

و از پام درآورد و داخل اشاره کرد. عاض خم شد و کفشم
شدم. خودش هم کفشش رو درآورد و با آخرین نگاه به 
ا، باالخره چادر افتاد و با فاصله  ون چادر و چندتا از دخیی بی 

 از اون فانویس که وسط چادر روشن بود ایستادم. 

 

 دم عمیقی از هوا گرفت و عقالش رو درآورد و تو عاض
 دستش مچاله کرد. 
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ن انداختم که سمتم اومد و بدون ذره ن ش پایی  مگی  ای شر
 خجالت تو چشام زل زد. 

 

ایی بهت بدهکارم. -
ن  یه چی 

"رجعت لالعتناء بک، لم اکن القدم عیل ایذائک؛ انا احبک 
 ! ن  الی 

نم چون "من برگشتم ازت مراقبت کنم، بهت آسیب نم ن ی 
" ن  من دوست دارم الی 

 

ی جمالت عربیش رو ترجمه کرد و جلو اومد. نزدیک همه
 تر... و نزدیک

 

س نگاش کردم های دشداشهدکمه ش رو باز کرد و با اسیی
ون کشید و با  ویل خییل ریلکس اون لباس رو از شش بی 

ن خفه  و بستم که خندید. اش چشامهی 

 

 انا لست عاریا"-

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ""من لخت نیستم

 

م، عاض فاریس  خدای من وسط این هیجان و ترس و شر
 رفت. رو یادش یم

 

س لخت نیستم باز کن چشاتچی شد کوچولو؟-  و... ! نیی

 

م برخورد کرد، اول تردید داشتم ویل دستش که به گونه
هن و شلوار خودش  چشام خود به خود باز شد و با اون پی 

 دیدمش که انگار زیر همون دشداشه تنش بود. 

ون آورد. یه جعبه ی کوچیک اما خییل از جیبش یه جعبه بی 
 خوشکل... 

 

 این چیه؟! -

 

 و بردارم، خودت بازش کن. تبذار تور روی صورت-
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و بوسید. اینجا وسط یه بیابون و تور رو کنار زد و پیشونیم
فهمیدم... محیط این چادر  مردیم که حبی زبونشون رو نیم
که داشتم از شدت گرماش گرم بود. خییل گرم... اونقدر  

 ریختم. عرق یم

 

 است. چشمات با این آرایش زیادی گی  -

 

 دونش شدم. ای طوالین مات نگاه خنتا ثانیه

جعبه رو جلوم گرفت و من بازش کردم. با دیدن یه جفت 
 حلقه دستام روی دهنم نشست. 

 

 ن به تو و یه نشونه از تو به من... یه نشونه از م-

 ز... واجبه که تمام طول رو 

 

ین خییل خوشگله ویل... ویل من یه نشونه از تو دارم. یه ا-
 دکمه که... 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شت داغش گرفت. م رو با دو انگکوتاه خندید و چونه

 

و برات گذاشتم، خواستم بدوین بهت ش زدم. ن اونم-
؟! حال عادل خوب نیست. حال منم خوب نیست.  ن  الی 

 

 ... ترسیدم. منم خوب نیستم، چون نبودی-

 ترسیدم. هنوز هم نمیدونم که... که... خییل 

 

یگم بهت... میگم فقط صیی کن. حاال اونقدر بهت م-
ی دیگه احتیاج دارم، اونقدر محتاج بودنتم که اگر تا یه ثانیه

 . ن  این دوری ادامه پیدا کنه... خفه میشم الی 

 

ن برخورد لبش میی به سانبی سانبی  میی بهم نزدیک شد و اولی 
 وارد کرد ویل اجازه ندادم. به لبم، بهم شوک 

عقب ایستادم و با کج کردن شم بهش نشون دادم که این 
 خواستم. بوسه و رابطه رو نیم
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 که گوشه
ی

ی چادر پهن بود رو دیدم و  تشک دونفره و بزرگ
گ ای که دورتا دور تشک رو های سکههای گل و شمعگلیی

 احاطه کرده بود. چندتا بادکنک هلیویم و... 

 اض بود نه هیچکس... عها مطمئنا کار خود این

 حلقه رو تو انگشتامون فرو کرد و انگشتم رو بوسید. 

 

؟! - ن  الی 
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؟! یمو درک یماض؟! تو حاِل منع- فهیم من چی کبن
ایی از شم رد شده؟! 

ن  شنیدم و چه چی 

ن شنیدم، تنها موندم و تو نبودی از من و تحقی  کردن، توهی 
 .  من حمایت کبن

ر شد به عنوان عروس مادرت بیام نه خدمتکار قرا
 شخصیت. 

 

ی و یه گوشه پرت کرد و همهمههای دستشکالفه لباس
 به موهاش زد و نور کم

ی
ون خوابید. چنیک جون فانوس بی 

 هاش تابید و رنگ آتش گرفت. روی سیایه

 

- . ایی هست که نمیدوین
ن  چی 

 

ا رو یم- ن  خوام بدونم. دقیقا همون چی 

وین پنهان کبن که تو پرس اسامه نیسبی و عادل تاینبار نیم
 هر خواهر و برادری مثل هم برادرت نیست، نیم

ی
توین بیک
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. میدونم خواهرت نیست و بهت عالقه  ن تو و دانیال هسیی
م و تنم و سوزوندن. تو اتاقم داره... مجبورم کرد قلیون بیی

 مار انداخت. 

 

؟! -  تو اینا رو از کجا میدوین

 

 ز کردم. و از دو طرف باقید دستامپوزخند زدم و یی 

 

 مگه مهمه؟! مادرت گفت. -

وع کنم.   عاض اونقدر سوال دارم که نمیدونم از کجا شر

 

ه ی نگاهش دلم رو لرزوند. لباش مثل جلو اومد و رنگ تی 
هاش چراغوین نبود ویل یه برق همیشه ترک داشت، چشم
 داد. خاض رو تو خودش جا یم

 

وع کنم-  . پس بذار من شر
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های داغش قاب گرفت.  کل وجودش و با دستباز صورتم
گدار به کردم ویل حقم بود اینبار یی نیاز بود، من حس یم
 . دادم دوباره خورد بشمآب نزنم. اجازه نیم

 

 بذار من انجام بدم. -

 

نها کاری که باید انجامش بدی حرف زدنه، بگو هرچی که ت-
 الزمه بدونم. 

 

بود و مدام چشماش رو تو حدقه نفساش به شماره افتاده 
 داد. چرخ یم

 

 و از تنت دربیارم. ل بذار این لباسباشه ویل حداق-

 

 عاض؟! -

 

 جانم روچ؟! -
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 یی نفساش پرشتاب تو صورتم فرود یم
ن تابیش اومد و لی 

تونستم دربرابر شکست. نیمداشت سد مقاومتم رو یم
 طرش... هاش... نگاهش... صداش... عحرف

ن این مرد مقاومت کنم. شاید  تونستمنیم دربرابر هیچ چی 
بهیی بود به خودم یه زنجی  وصل کنم تا سمتش کشیده 

ن یم  گفت و بدنم... نشم. زبونم یه چی 

 

 دستاش رو کنار زدم. 

 

 حبی نیم-
ی

 و ببویس. خوام منتا نیک

 

م کار خوامت که مغز خوای؟! چی بگم؟! اونقدر یم یمچی -
... نیم ن  کنه الی 

 

، من به مغزت-  و نداری که بخوای... بگو اگه حرف نزین
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 انگشتش رو روی لبم گذاشت و با ترسر به حرف اومد. 

 

... یم- ن ن بزنه الی 
 برم زبوین که حرف رفیی

خوامت که حس من واسه خودت هم نخوای اونقدر یم
... من پرس اسامه نیستم، بابام  ن جفتمون کاقن باشه. آره الی 

خواه  ... یه مرد ایرانیه، محمدخی 

 ! ن  فقط یه نجار... همی 

 

خواه...   فقط یه نجار؟! محمدخی 

پس عاض از پدر و مادر ایراین بود. نجاری... استعدادش 
 تو نجاری از پدرش به ارث رسیده بود. 

 

 د. مثل تو... ی خییل مذهبی بو  یه خانوادهمادرم، دخیی -

 عاشق شد مثل تو... 

 اشتباه کرد بازم مثل تو... 
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ن این حر  کرد. ها فشار زیادی رو تحمل یمفبرای گفیی
هاش نمیدونم چرا ویل پشت به من ایستاد و دو تا از دکمه

 رو باز کرد تا راه نفسش باز بشه. 

 

 االن بابات کجاست؟! -

 

ستون. -  زیر خاک... قیی

 

 مبهوت موندم. از باباش کینه داشت؟! چرا؟! 

 

 چرا مادرت با اسامه... -

 

و های کبودش منهای شخ و لبسمتم برگشت و چشم
 ترسوند. 

 

؟! باور کن نیم- ن  تونم... الی 
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م رو شخم بزنم. و وادار نکن بگم. وادارم نکن گذشتهمن
 بهت احتیاج دارم. بفهم... 

!)منو ببوس، منو  ن ، قبلیبن الی  االن فقط... فقط... قبلیبن
 ببوس(

 

و  پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند و دستش محکم کمرم
عطاف به تنش کوبیده شدم و شش تو  انگرفت. محکم و یی 
 گردنم فرو رفت

کرد، داشتم از فشاری که برای مهار کردنم به تنم وارد یم 
و سمت تشک برد و با های منقطع منترسیدم. با نفسیم

ن اون تکه ی ضخیم حریر از روی موهام، اسمش رو برداشیی
 صدا کردم. 

 

 قبلیبن مره، قبلیبن وسوف نذهب. -

یم""یه بار منو ب  بوس، منو ببوس بعد می 

 

 عاض؟! -
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 انگار متوجه شد که من عریی بلد نبودم. 

های ریز و دار گردنم قفل کرد و بوسهلبش رو به پوست تب
 درشتش رو تا کنار گوشم ادامه داد. 

 

اشق بوسیدنتم، لبات فقط باید روی لبای من باشه... ع-
 استطیع تقبلیک کلک وسافعل)باید بوسه بارونت کنم(

 

 عاض صیی کن... عاض؟! -
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، خنده ، نایی محبویی  خویی
خندی، هات... یم"مهربوین

 شکل مرواریدن."

 

اونقدر تنش داغ بود که با خوندن آهنِگ لعنتیش مدام 
د و از هرم داغ نفسش، پوستم شعله  ن نفس نفس می 

 کشید. یم

هاش رو الی موهام فرو برد، به بازوش اینبار که انگشت
دارش به خوندن ادامه دم ویل با همون صدای خشچنگ ز 

ِ نییم از تنش، غرق شدم. 
 داد و زیر سنگیبن

 

وقفه، "عشِق گندمگونم، از چشات ممنونم، که چشات یی 
 خیی خوش میدن."
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هام به هم چسبیده بود اما نگاه پرحرارتش رو حس مژه
کرد. چرا هایی که مدام برای بوسیدن تعلل یمکردم و لبیم
ن لحظه... و نیممن  بوسید؟! همی 

ن ثانیه  ها کش میومد. ی ماهای که انگار به اندازههمی 

 

، خنده ، نایی محبویی  خویی
خندن، شکل هات یم"مهربوین

 مرواریدن."

 

ی خفیف از هاش قفل کردم و فقط یه نالهو تو پنجهدستم
ن لبام متواری شد که حریص تر تنش رو مماس با تنم قرار بی 

 داد. 

 

، عشقم انگار دستات، و یمستم"د ی، داغ میشم آین گی 
 دستای خورشیدن. 

بینه تورو، دوست داره مثل تو شه، حرکاتت هر گ یم
 حرفات، مرجع تقلیدن."
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هاش، روی و باال کشیدم و برخورد لبام به جای لبخودم
 ته ریشش... صداش رو کم و زیاد کرد. 

 

وِی هر ر داغ از ی شچن بود، داغ "لبای شخ تو هر، میوه
 درخبی چیدن. 

، دورت یم گردم، دو تا چشمات عشقم، ماه و خورشید مبن
 قابل تمجیدن."

 

 و به زبون آوردم. وار اسمشبیبن به بینیش ساییدم و ناله

 

 و... ب ببوس. عاض؟! پس... پس من-

 

های هاش روی لبحرفم تموم نشده بود که با برخورد لب
ن قطع شد. دیگه نفس داوطلبم، اون کلماِت دلنش ی 

و ی عمرمترین بوسهخواستم طوالین کشیدم و فقط یمنیم
و تو موهای نسبتا کوتاهش فرو بردم و تجربه کنم. انگشتام

ای که وجود نداشت، بیشیی به برای تموم کردِن فاصله
 خودم نزدیکش کردم. 
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بدون اینکه لب از روی لبم برداره، روی تنم خیمه زد و از 
 ش آتیشم زد. کوتاه استفاده کرد و با جمله  ییه وقفه

 

... تمویم نداره، ت- ن ن این خواسیی و وارد رگ تنم شدی، الی 
 خوامت. خییل... یم

 

هردو به طواف عشق رفتیم و نه عاض خسته شد و نه من 
 خواستم که تموم بشه... یم

 

 

 *آهنگ گندمگون

 محسن چاوویسر 

 

******** 
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عاض رو پوست گرم های صبح با حس نوازش انگشت
 و بوسید. شکمم غلت زدم که از پشت گردنم

دونم که از بیدار بودنم خیی داشت یا نه ویل صدای نیم
خمار و خسته از شب بیداریش رو کنار گوشم پیاده کرد و 

 مو به تنم سیخ شد. 

 

ن دلم یما- خواد، گمت کنم تو بغلم... تو الن فقط یه چی 
ن کویر... برات سایه مت یه بون بهمی  شم، یه تکه ابر... بیی

 و تو... جا من باشم

، مویرگم میدونم بیداری.  ن  اما برنگردم الی 

 

قلبم که زیر دستاش به تپش افتاد، بینیش رو الی موهام 
تایی رو فرو برد. گیج خواب بودم اما نه اونقدر که این یی 

 ه خندید. کو روی ساعدش گذاشتم  نفهمم. دستام

 

 صبحت بخی  مویرگم. -
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- ...  صبح بخی 

 

اب نوشید. صدای خواب-  آلودت رو باید مثل شر

 آرزومه هرروز صبح بااین صدا از خواب بیدار شم. 

 

ن  ناز کردم و الکیل آخ کشیدم. نگران دستش رو از شکمم پایی 
ن راه به دستاش چنگ زدم.   برد که بی 

 

 جون دلم؟! درد داری؟! -
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براش نقش بازی  شتمم رو قورت دادم تا نفهمه داخنده
کردم. ناز کردن فقط برای این مرِد همیشه دلتنگ و یم
 چسبید. تاب یمیی 

 

کنم که باید جفتمون دوش ه درد ندارم فقط حس یمن-
یم، نماز نخوندیم و غسل واجب گردنمونه!   بگی 

 

 رو گردنم خندید. 

 

و ینجا زیاد با مذاقت خوش نمیاد، باید با اسفنج خودتا-
م غالمیت بشوری ویل اگه و کنم، خودم بخوای من حاضن

 مایل کنم و... و با اسفنج کفتنت
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ن حرفش پریدم، یی  ض بی 
 کشید؟! حیا خجالت نیممعیی

 

 عه بس کن. -

 تو از کجا میدوین خوشم نمیاد؟! باید نماز بخونیم. 

 

م و حیات... -  فدای شر

بندی مویرگ؟! من گ دیدی من نماز بخونم که جمع یم
ن تنت قامت ببندم. نهایتا بتونم  مثل دیشب رو شزمی 

؟! یم  خوای عیبن

 

متعجب ابرو باال انداختم و تو بغلش غلت زدم و رخ به 
 رخش قرار گرفتم. 

 موهام رو کنار زد و با انگشتاش با صورتم بازی کرد.  

 

کبن ویل یکم درد رو و یمییل لویس، حاال درسته مراعاتمخ-
؟! دارم. چرا نماز نیم  خوین

 د. هوف کشی
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بخشید قربون چشمات برم. نماِز من وقتیه که رو به ب-
ی چشمات ذکِر دوسِتت دارم میگم. بذار از بودنت قبله

م.   لذت بیی

 

های هاش رو روی پوست گردنم تکون داد و مالیم بوسهلب
هاش خیس و مرطوب بود و حس خویی ریزی به تنم زد. لب

 داشت. 

 کرد؟! چرا مدام بحث رو عوض یم

 

ذاری بیشیی بشناسمت؟! چرا از خودت هیجی یمچرا ن-
ِ من

ی
؟! میدونم زیر و بم زندگ

ی
و درآوردی که هیجی نمییک
ی مهدکودکمم خیی ذیهکنم حبی از تغپریس. حس یمنیم

 داری. 

 

ی سفید، هاش داشت با شیطنت از زیر اون ملحفهانگشت
ِ تنم کودکانه یم

ی
 دوید. روی برهنیک
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 جذایی تو زندگیم نیس-
ن اد بشنوی. تو ت که دلت بخو چی 

 ذاری غرق بشم تو وجودت؟! چرا نیم

 

 خواد منم از شوهرم خیی داشته باشم. چون دلم یم-

 

ن لبالله هاش کشید که مورمورم شد. در هر ی گوشم رو بی 
اییط یم  تونست به مقاصدش برسه... شر

اصال انگار بدنم یه جور محرک داشت و هربار به حرکاتش 
داد. تو آغوشش خزیدم و با موهای کم واکنش نشون یم

حجم ساعدش بازی کردم. نفسش رو کنار گوشم فوت  
 کرد. 

 

س دو -  رت بگردم. دلخور نشو مویرگم. بیی

های هفده هجده ساله، از غذا و خوای مثل این جوونیم
وع کنم؟! رنگ مورد عالقه  م شر

 

 دهن کجی کردم. 
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خواه- وع کن، محمدخی   ! از بابات شر

 

روی یه دستش جک زد. شش رو روی شم آه کشید و 
 چفت کرد. 

 

 یل... آدِم خاض نبود، یه مرد معمو-

 کس و کار... پول، یی فقی  و یی 

 

؟! ی بابات حرف یمچرا اینجوری درباره-  زین

 

ش رو ادامه نداد. پدر و فهمید که ناراحت شدم چون جمله
ده م دور افتامادر همیشه حرمت داشتند. بااینکه از خانواده

 بودم اما هنوز هم... 

ن بهشون  اه گفیی واقعا دوستشون داشتم و دلم به بد و بی 
 رضا نبود. 
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 ! چون نتونست از مادرم حمایت کنه-

 

 نخواست یا نتونست؟! -

 

داد  پوزخند زد و باز آه کشید. دمای باالی بدنش نشون یم
 داد. که یادآوریش آزارش یم

 

یل و مجنون. عاشق. مثل لی مادرم عاشقش بود، اون هم-
ی که تو قصهاز همون عشق هاست. بهت  های اساطی 

ش رو تو جنگ از دست کس و کار بود چون خانوادهگفتم یی 
 ای که... که... داده بود. فقط خودش بود و یه چمدون قهوه

هنوز اون چمدون رو دارم. دو تا تکه لباس و چندتا پوِل 
 دک... مچاله شده و یه کیف چرم اصل یادگاری و یه فن

ِ بابام بود. 
ی

 البته با یه عکس برش خورده از مادرم، کل زندگ
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ن تعریف کردنش خییل یم لرزید. از اون صداش حی 
هایی که شاید اگه اینقدر بهم نزدیک نبود، نمیشد لرزش

 تشخیصش داد. 

 

میگم پدربزرِگ مادریم خییل پولدار بود ویل واسه یه آدیم ن-
اطور  ن دخیی از اون مرد  مثل بابام، مطمئنا یه امیی بود. گرفیی

دادی، بداخالق و اخمو که صبح با دیدنش باید کفاره یم
 و دزدید و... سخت بود ویل آخر ش قاپ مادرم

 

و عاشق خودش کرد؟! طوری دزدید؟! چطوری مادرتچ-
 دیدن؟! همدیگه رو یم

 

هاش م رو بوسید و بهم زل زد. چشمخم شد و ش شونه
 داشت ویل من جون ر خوابباریک بود و هنوز آثا

ی
آلودگ

ی لبش و اون دادم برای اون خط باریک لبخند گوشهیم
 چند تا تار موهایی که روی پیشونیش ریخته بود. 

ون زده بود و برهنگیش باعث باالتنه ش از زیر ملحفه بی 
 خجالتم شد. 
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 ها... نو گرفته بود، مثل راهز ادرمیه بار جلوی م-

و بد باهم پی  بشیم. قاپ مادرمگفته بود، بذار خوب و 
 همونجا دزدید. 

 

 زده چشام تا انتها گشاد شد. هیجان

 

؟! چقدر اونوقته- ن شدن عاض، ها راحت عاشق یممی 
 بیا ما هم با هم پی  بشیم. خوب و بد... 

 

به زد.   لبخند تلجن زد و با انگشتش طبق عادت به بینیم ضن

 

 من کناِر تو پی  نمیشم! -

 نداد. تو تصادف کشته شد.  عمر بابام کفاف

بری گذشت، کنار یه مرد که کل عمرش تو یه کارگاه چوب
 بهش جا و مکان داد. بهش میگن عموحبیب. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا رحمتش کنه. -

بعدش چی شد؟! اومد خواستگاری؟! حتما قبول نکردن 
 نه؟! 

 

شی به تایید تکون داد و اون تارهای لرزون تو هواش باعث 
و ببوسم؛ دقیقا همونجایی که با هربار حرف شد زیر گلوش ر 

ن میشد و به جذابیتش اضافه یم  کرد. زدن باال و پایی 
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ومد ویل بهش دخیی ندادن، باالی بیست بار هرروز با ا-
یبن میومد و جواب رد یم  گرفت. چندتا شاخه گل و شی 

 

 لبام آویزون شد. 

 

 چون پدر و مادر نداشت؟! -

 

 نه، چون هیجی نداشت. -

 

 ه نه؟! و دوست داشت عاض، مگ مادرتویل-

 

 خییل... -

ن پدر و مانتیجه  درم هم، منم. ی دوست داشیی

 

ن هم ماه  اض بود. عبانو اینقدر عاشق واسه همی 
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کرد. دربرابر کار برخورد یمهرچند تو خونه همیشه محافظه
کرد و من واقعا به این حجم دانیال و حنیسه صبوری یم

 گفتم. صبوریش احسنت یم

 

های ها سخت بود. مخصوصا نگاهتحمل اون عجوزه
 وحشتناک اسامه، واقعا ترسناک بود! 

 

؟! باالخره اجازه دادن که ازد- ن  واج کین

 

 نه. -

 

 شوکه چشم ریز کردم و یه لبخند لرزون زدم. 

 

 پس... تو... -

 

 ولم کرد و عقب کشید. 
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تکون سخبی خوردم و عاض پشت به من شلوارش رو 
ن  هنش ایستاد. ملحفه رو روی تنم  پوشید و با برداشیی  پی 

ون هیچ صدایی  کشیدم و روی تشک نشستم. از بی 
دونستم چه ساعبی بود ویل تمام شنیدم و دقیق نیمنیم

 شب رو نخوابیده بودیم. 

 

 ش... چی شد عاض؟! بقیه-

 

 کافیه مویرگ... کافیه! -

 

هنش رو بست و تکهدکمه های لباسم رو جمع کرد های پی 
 نشست. و کنارم 

م رو کنار زد و یه دل سی  به با ش انگشتاش، موهای آشفته
 همدیگه نگاه کردیم. 

 

 بگو عاض... -

. پس... پس چی شد؟!  ن  یعبن بابابزرگت نذاشت ازدواج کین
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د و نبض شقیقهپلکاش  ش رو به چشم دیدم. و روی هم فرسر

 ردیف دندون
ی

و هاش و دسبی که لباسامحبی صدای ساییدگ
 د، حس کردم. فرسر محکم یم

 

 فرار کردن. -

 و فراری داد. بابام، مادرم

 

ی که بعد از اون فرار تو شم چرخ خورد، دل و  ن از تصور چی 
ی ی من هم مثل خانوادهم به هم پیچید. خانوادهروده
 بانو خییل مذهبی بودند. ماه

 

تونستم تصور کنم که این اتفاق درست یس و چند سال یم
 جعه باشه. تونست فاقبل، چقدر یم

 

 عاض؟! -
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 لباس رو روی پام گذاشت و بلند شد. 

 

م یه کم حالم ناخوشه وگرنه خودم تنت یمی- کردم، من می 
 م بخوره... بادی به کله

ون.   بپوش بریم بی 

 

 بانو و محمد... و گفت و از چادر خارج شد. یعبن ماهاین

وع... چهبکردم که عاض یه نه باور نیم  ی نامرسر

 . وای خدایا.. 

 

با کف دست تو دهن خودم کوبیدم و از این فکر خبیث 
ی رو به عاض پوف کشیدم. چطور یم ن ن چی  تونستم همچی 

 نسبت بدم؟! 

 هرچند اون که گنایه نداشت. 

و لعنت کردم که عاض رو تو این موقعیت قرار دادم خودم
 تا از این مسئله حرف بزنه. 

 ویل... 
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یبه هرحال عاض ثمره ون بود. پس ا ی یه عشق اساطی 
حجم عشق و محببی که تو وجودش بود، از ذاتش بلند 

 شد. یم

 یه مرد عاشق پیشه... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و پوشیدم و شال شم کردم. یه کت تنم کردم و با لباسام
 های شب قبلم از چادر خارج شدم. همون لباس
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قبل از اینکه دنبال عاض بگردم، نگاهم رو دشت بزرگ 
ز ما اوسط دو باغ بزرگ نخل بودیم که روم مکث کرد. روبه

ی تقریبا زیادی داشتند. شش یا هفت تا چادر و فاصله
هایی که دورتر روی ماسه

ن و شیی ها زانو زده چندتا ماشی 
 بودند. 

 

گی   های سیاه و پوشیده زیر یه آفتابها با لباسچندتا از زن
های درخت نخل درست شده که با چهارتا چوب و برگ

کردند ویل یه دونستم چیکار یمه بودند و نیمبود، نشست
هایی گفت و من گیج و 

ن دخیی سمتم دوید و تند و تند چی 
های یک مبهوت نگاش کردم ویل لبخندش و اون دندون

 درمیونش زیادی بامزه بود. 

 

ره میگه صبح بخی  عروس کوچیک. با آقا بیاید صبحونه دا-
 بخورید. 
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م بود و داشت شم سمت صدای عاض چرخید. پشت ش 
از یه تانکر بزرگ که کنار آخرین چادر بود، دست و 

شست. با خجالت سمتش رفتم که همون و یمصورتش
 و گرفت و باز تند تند عریی حرف زد. دخیی کناری دستم

 

 عاض من نمیفهمم چی میگه! -

 

و یه نفر یه حوله دست عاض داد و قبل از اینکه صورتش
 زد. خشک کنه رو به من لبخند 

 

یگه باید قبل از اینکه بری تو بغل شوهرت، بری و به م-
 . ها سالم کبن  بزرگیی

 

م شخ شد و عاض خندید. همینکه دیگه گونه هام از شر
دلخور نبود، برام کاقن بود. حوله رو به همون زن پس داد و 

 با تشکر سمتم اومد. 
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جم مباهم - یم، مجبورم تا عربیت خوب بشه خودم میی ی 
 بشم. همزمانت 

 

 واقعا که... -

شناسم. فقط هم تو و مادرت بودین  و نیممن که اینجا کیس
م که اونم... ولش کن.   که یاد بگی 

 

 و بشوری خانومم؟! خوای دست و صورتتنیم-

 

ه با عجله رفت و عاض من و با خودش همراه کرد و دخیی
ی گفت  ن ن راه به همون زین که حوله بهش داده بود یه چی  بی 

 انکر آب ایستاد. و کنار ت

 

 خم شو... -

 

 اینجوری که خیس آب و گل میشم. -
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ی و خواسبی همینجو ی صبح یمتو نبود- ری دوش بگی 
؟!   غسل کبن

 

 اینجا؟! اینجوری؟! -

 

با دست به یه چادر دورتر اشاره کرد. سفید رنگ بود شبیه 
 چادر هالل احمر... 

 

ایطش همینه... حموم زنونهونه اونجا... -  ست با یل شر
 تانکر و یه کاسه آب و اسفنج. 

 

 متحی  ش تکون دادم. 

 

 خم شو. -

 

ی آخر عاض دست و شستم ویل لحظهخم شدم و صورتم
 و گود کرد و جلوم نگه داشت. راستش

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 یکم آب بخور... -

 

 از دست تو...؟! -

 

 نکنه وسوایس؟! -

 

 ! نه ویل خب... عاض؟! زشت نیست؟-

 

ن برد و برخورد لباخودش شم خییس آب و  م بهو پایی 
و روی هم انداخت. چند جرعه آب از کف دستش، چشام

دستش خوردم که رو شم خم شد و درست کنار گوشم پچ 
 زد: 

 

و وقبی کف دستم تکون میدی، دلم اون زبون پدر دربیارت-
تیم و بذارم کنار و رو دستام بلندت کنم خواد آداِب معاشر
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ن تنت، صدو بیس ت رکعت نماز و یه دور دیگه رو شزمی 
 شکر بخونم. 

 

فهمید که به عمد هام رو بلد بود و شی    ع یمی شیطنتهمه
دم تا هواییزبونم ن  ش کنم. و به دستش می 

به به پشتم زد و باالخره با نزدیک  به شفه افتادم که چند ضن
 شدن همون زن و یه حوله از من فاصله گرفت. 

 

 هنا هذه الجلک. -

 بفرمایید این مال شماست. 
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باهم به سمت چادر بزرگ اون منطقه رفتیم. همونجایی که 
های قبیله منتظر ما بودند. بوی گوشت شخ کرده و  بزرگیی

 مرغ به مشامم خورد. تخم

 

 ی مردم اینجاست. غذای مورد عالقه-

 

 گوشت و تخم مرغ؟! -

 

 بله... -

تونم حدس بزنم برای ناهار امروز چی به خوردمون حبی یم
 میدن. 

 

س بازوشبا   و صدا کردم. وار اسمشو گرفتم و نالهاسیی
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 گردیم؟! اگه متوجه بشن که من نیستم... قرار نیست بر -

 

ن االن من برای یچکس نیمه- فهمه، نگران نباش. همی 
ن یه قرارداد از کشور خارج شدم. تو هم مادرم حلش  بسیی

 کنه. یم

 

 هویم گفتم و هیجی نگفتم. 

 

الوهاب هستیم، یعبن کل وِن امگفتم، امروز مهمداشتم یم-
ن مردم، ام  بیباته که ازش حرف زدم... حالوهاب، همی 

ِ مخصوص و معطر... 
 "قوزی" با برنج زعفروین

 احتماال هم دش "باللیت" به خوردمون میدن. 

 

 و میشناسم. عفرونیشز اینا چیه؟! فقط برنج -

 

 ی خودمونه... قوزی همون گوسفند درسته-

 ست. باللیت هم یه پاستا
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 اوه کوتایه گفتم و مشتاق شدم تا این غذاها رو بخورم. 

ون آوردیم. تا رسیدن به چادر پر از ماسه  کفشامون رو بی 
شده بود، بااینکه آفتاب مستقیم فرق شمون رو نشونه 

 بود. نرفت ویل با اینحال هوا گرم یم

مرد انتهای چادر بزرگ و  زن و پی  باهم وارد چادر شدیم. پی 
شبی بزرگ نشسته بودند و چندتا مرد و زن ردیف  روی یه پ

 کنارشون... 

ی کاری شده جلوشون بود و یه صندوقچههای کندهقلیون
بزرگ سمت راست که با یه گلیم قرمز رنگ پوشیده شده 

 بود. 

پوش که داشت چای تعارف فرش کف چادر و یه زن سیاه
 کرد. یم

 

ی عرض با خجالت کنار عاض راه رفتم و هردو باهم برا
بویس پیش رفتیم و من سیع کردم همونکاری ادب و دست

ام کوتاه رو انجام بدم که عاض انجام یم داد. اول یه احیی
مرد رو بوسید و من همونکار رو برای  گذاشت و دست پی 
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های کوتایه به عریی یم ن زن انجام دادم. چی  گفت و پی 
 کرد. عاض مالیم ترجمه یم

 

م، سالم پرسم. -  سالم دخیی

یک ما رو قبول کنید و دعای خی  ما  مبارک باشه... تیی
ی راه شماست. امیدوارم خییل زود صاحب اوالد پرس بدرقه

 بشید و سعادتمند باشن. 

 

 عاض تصحیح کرد: 

 

 م نیست، بختش بلند باشه. حاال دخیی و پرس مه-

 

زن به حرف اومد.   باز پی 

 

ادًه لکن انک اطه، اننا ال نستقبل الغرباء عال اقول هذه ببس-
 زوجه صالحه. 
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ها زود اخت "گفتنش برام راحت نیست، ما با غریبه
".  نمیشیم اما تو همرس خویی هسبی

 

زن از با ترجمه  به لب آوردم و پی 
ی

ی عاض، لبخند پررنیک
 که زیر پاهاش بود، یه مقدار پول 

ی
ِ بزرگ

زیر همون پشبی
ون کشید و با زور تو لباس زیرم فرو برد و با خج الت از بی 

عاض چشم دزدیدم ویل متوجه شده بود که کنار گوشم 
 خییل آروم پچ زد. 

 

ن که   ثانیه بعد میفته، سینهیس- هات اونقدر کوچیک هسیی
و پر نکنه، از الی همون ابرهای متظاهر به کاپ سوتینت

ون.  ن بی   هشتادو پنج میفیی

 

های گشاد شده نگاش کردم که چشمک با دهن باز و چشم
حیا بشه که جلوی ت کرده بود تا این همه یی زد. گ وق

ن حرقن بهم بزنه؟!  ها چنی   بزرگیی

 

 عاض زشته... -

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

بعد از یه دور سالم و عرض ادب از کل جمع، خییل زود 
ون از چادر برد و حبی اونقدر خجالت  من و سمت بی 

زن بیچاره بابت اون شادباش  کشیدم که یادم رفت از پی 
 تشکر کنم. 

 

 ی من. ریس بلد نیست جوجهاینجا کیس فا-

 

؟! دنیا - فت کرده. خاز کجا میدوین  ییل پیرسر

 

ات نمیشه خانومم. ا- ینجا تنها جاییه که دستخوش تغیی 
برمت برای همینه که عاشق اینجام. بعد از صبحونه یم

سواری.   شیی

 

ن دندون گرفلبم  تم و عاض کنار گوشم پچ زد: و بی 

 

 انهم سوف یحبونک. -
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یشن." تو عادت داری، هرجا بری همه ها عاشقت م"اون
ها پیش مرده عاشقت بشن. تو کیس رو زنده کردی که سال

 بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************** 
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، من یم- ن  شینم پشتت. بشی 

 

های باریک شده دست به کمر گرفتم و درحایل که با چشم
ه کنار شیی چندتا پرسبچه با لباس ن های عریی و خییل ریزه می 

ن نشسته بودند و با شیی بیچاره ور یمرو   رفتند، گفتم: ی زمی 

 

، مرد باید جلو راه بره... زن پشتش که یه ا- ن ز قدیم گفیی
 وقت دچار گناه نشه. 

 

ه رو هم با فاصله ن ای کم افسار شیی رو گرفته دوتا مرد سیی
بودند. یه زین عجیب و غریب روی شیی بیچاره بود که هم 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

های رنگارنگ و م از پارچهاز چوب درست شده بود و ه
... منگوله  های کاموایی

 

ون واسه وقتیه که مرد و زن نامحرم باشن نه تو که محرم ا-
اییط باید جلو بشیبن که  ن شر ... اتفاقا تو چنی  و حالل مبن
ن سوار تا خودم بلندت نکردم.   به گناه کشیده بشم. بشی 

 

تونم اینجوری جلو چشم این همه آدم عاض من نیم-
... اگه دردش بیاد... بشی نم سوار... تازه اگه یهو بلند بشه چی

 اگه... 

 

و کشید و سمت شیی رفت. جیغ زدم و با ترس بهش دستم
 چسبیدم. 

 

ترسم سوار این شیی کبن من یمای عاض... چیکار یمو -
حوصله نگام و نگاه کن. یه جوری یی بشم. تو چشماش

ن یم مرداکنه، انگار قصد داره عی  ی قدییم غر بزنه و  این پی 
 بگه برید کنار بذارید دو دقیقه بخوابم. 
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 بلند و مستانه خندید. واااا... 

 خندید؟! به چی یم

 

ن سوار یمال حالت همهک- ها اینه... بیا بشی  خوام ی شیی
یم سواری!   بچسبم بهت. باهم می 

 

و سوار اون شیی کرد و خودش باالخره به هدفش با زور من
و از دو طرفم رد کرد چسبید و دستاشرسید. از پشت بهم 

م چشام و بستم و عاض و رو شکمم قفل شد. از شدت شر
 بلند گفت: 

 

 د الحصول عیل بعض المرح. هیا تحرگ، انا اری-

 نم."خوام یکم خوش بگذرو "بیا حرکت کن، من یم

 

ی االمرتم. -  اعتیی

 "به روی چشم"
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دها، شیی با کشیده شدن افسارش تو دست ییک از همون مر 
شیی تکون وحشتنایک خورد و با بلند شدنش، به جلو کشیده 

 و بهم چسبوند. شدم که عاض محکم خودش

 

ن جوجه؟! حاال فهمیدی چرا گفتم جل-  و بشی 

س مویرگم.   من محکم گرفتمت، نیی

 

 و باز نکرده بودم. باالخره شیی بلند شد و من هنور چشام

 

ها . این ماسهو دادم دست تو.. عقلم که عقلممن خییل یی -
ه... اگر شیی نفهم رفت و افتاد تو یه چاله ن ی خییل لی  ن ای چی 

م... من چیکار کنم؟! نیم  خوام بمی 

 

ی؟! هنوز مونده... -  کجا بمی 

ی بارداری ندیدمت. مگه میذارم من هنوز با شکم برجسته
. و جلوتبالیی شت بیاد؟! باز کن چشمات ن  و ببی 
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 ت عریی زیر گوشم پچ زد: دوباره با همون کلمات و جمال 

 

 یجب علیک ان تراها بنفسک. -

، ""باید با چشم  های خودت ببیبن

 آوردمت تو آسمون مویرگم. 

 

ای بود  شی به چپ و راست تکون دادم. شیی چند دقیقه
و باز کنم.  که حرکت کرده بود و من جرات نداشتم الی پلکم

و خورد و تو صورت خودمکون یمی شالم مدام تگوشه
 کرد. عاض برخورد یم

 

. باز کن قربونت برم- ای خویی ببیبن
ن  . قراره چی 

 

و باز کردم و دیدن اون صحرای با اعتماد به عاض چشام
 بزرگ و شاش ماسه... 
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ن بلندی کشیدم و  ن خونم باال رفت که هی  اونقدر آدرنالی 
 م تو کل فضا پیچید. صدای خنده

 

ن شوای... وای... ای اینجا - یه که از صحرا بیه همون چی 
 .. کردم. خییل وسیع و خوشکله. تصور یم

 

یم رو ا- ی؟! ی ماسهون تپهداریم می   ای... حاضن

 

ی چویی زین گذاشتم و عاض به دستاش و روی بدنهدستام
 نوازش داد. 

 

 کنم. انگار دارم پرواز یم-

 

بینمت و بهم لبخند کنم، هربار یمن هربار بغلت یمم-
؟! میدوین چقدر عازین انگار رو ابر یم ن شقتم مگه ام. الی 

 نه؟! 
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ن لحظه کل دنیا متعلق چرا باید دنیا رو یم دیدم وقبی همی 
ن ثانیه...  ن مرد و همی   به من بود؟! کنار همی 

کرد و و گرم یموقبی آفتاب گرما بخش یه کشور غریب تنم
 و پذیرفته بودند. مردم غریبش من

روز خنک نیمباد  های عاض پناه تنم بود و وقبی دست
 داد. و جال یمصورتم

 

ا  ن قرار بود اون خوشبخبی رو ِگ پیدا کنم؟! هنوز خییل چی 
 ِ
تو زندگیم مجهول بود ویل حاال و این لحظه رو به تلجن

 بخشیدم. اتفاقات و حوادِث نیفتاده، نیم

 

 اشقم باش. منم عاشقتم ویل تو بیشیی ع-

 

 چشم ویل چرا؟! -

 

 برداشتم و با هر قدِم شیی باال و و از تکیه گاه چویی یه دستم
ن شدم ویل دستش و عقب کشیدم. و گرفتم و خودمپایی 
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م تکیه داد و اون ش رو روی ششونهجوری که عاض چونه
 مرد عرب بدون اینکه به عقب برگرده به راهش ادامه داد. 

 

ون دوست دارم همیشه فکر کنم تو بیشیی عاشقیم که چ-
 باشم.  من بیشیی تالش کنم عاشقت

 

ی کنه؟! میدوین وجهج- ی من از گ یاد گرفته اینجوری دلیی
 کنم مویرگم؟! های دلیی چیکار یممن با جوجه
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آخ که تو دلم کیلو کیلو قند آب میشد وقبی اینجوری با 
بانو هم گفت. یعبن ماهش از عشق یمصدام بم و مردونه

خواه داده بود   ؟! همینجوری دل به دِل محمدخی 

 "بیا خوب و بد باهم پی  بشیم"

 

بانو اومده بود که حاال کنار اسامه اینجوری چی به ش ماه
 کشید؟! غربت یم

 

 کبن آقای هیوال؟! چیکار یم-

 

ین بود. خییل... ش روی اللهبوسه  ی گوشم، خییل شی 

 

. بوسم تا مثل یه پرندهاونقدر یم-  ی اهیل بیسر

 

 م عاض. ترسگایه از کلمات و جمالتت یم-
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 جات داد. و از دست باد نم رو بوسید و شالمدوباره ششونه

 

 تریس؟! چرا قربونت برم؟! از چی یم-

 

 وار عاشق بودنت... از دیوونه-

 

خوامت، گه عشِق زیادی هم ترس داره؟! اگر اینقدر یمم-
تونم مقرصش تویی جوجه... اونقدر خواستبن هسبی که نیم

 نخوامت. 

 

م از ورشید باریک کردم و یه باد کوتاه، یکو از نور خچشام
 ها رو بلند کرد. ماسه

 

 آره... -

ی عشقت بشم و یه روزی بیاد که... که ترسم وابستهیم
 .  نبایسر
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 و ترسوند. جوابم فقط سکوت بود و این من

م به ی سینهی بال و پر شکسته تو قفسهقلبم مثل یه پرنده
قرارم رو تا دل یی تب و تاب افتاد و عاض هیچ حرقن نزد 

 آروم کنه. 

 

 کرد. بانو فکر یمشاید داشت به محمد و ماه

 به جدایی تلِخ بینشون و... 

ن یه زوج یعبن عاض واقعا نتیجه ی یه ارتباط حرام بی 
 عاشق بود؟! 

 

 

 

 

 

*********** 
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تقریبا ده دقیقه از خداحافیطن کردن و دور شدن از اون 
 یم گذشت و عاضقبیله و صحرا یم

ی
 کرد. تو سکوت رانندگ

گذشت که هوا تاریک بود و ساعت از هشت شب یم
 باالخره سکوت بینمون رو شکستم. 

 

 عاض؟! -

 

؟! -  جانم عیبن

 

 کرده بودیم 
ی

ن اون مردم زندگ این دو شب و یه روزی که بی 
 خییل خوب بود، خییل... 

داشت. دم و بازدم ی فکر دست از شم برنیمویل خوره
ن چسبیدم. تازه از راه پر  عمیقی انجام دادم و به در ماشی 
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ی آسفالت شده رسیده بودیم و دیگه فراز و نشیب به جاده
ن تکون نیم  خورد. ماشی 

 

 و پدرت فرار کردن چی شد؟!  بعد از اینکه مادر -

 

 چند ثانیه چشم از جاده گرفت و به من زل زد. 

 

؟! زند - ن ن نداره، چرا الی   جذایی برای دونسیی
ن  من چی 

ی
گ

؟! یی   خیال نمییسر

 

ِ توئه -
ی

 تو هم شوهریم. حقمه بدونم.  و ویل زندگ

 

ل کرد و دست آزادش رو روی  با یه دست فرمون رو کنیی
وار پوست شدم رو  م گذاشت. نوازشهای یخ زدهدست

 گرم کرد. 
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و باردار شد. و همون روزهای اول فرارشون، مادرم منت-
 تقریبا دوماه و سه روز بعد از فرار... 

 

ی کنم. فقط یمخواستم نتیجهنیم خواستم شنوشت گی 
 بانو و عاض رو بشنوم. ماه

 

ِ بابام یه اتاق عاریهک-
ی

ای از عمو حبیب بود و چهارتا ل زندگ
تخته که به لطف همون مرد زیردستش بود؛ تا مادرم از  

ه.   نمی 
ی

 گرسنیک

ای پونصد کل حقوقش اون زمان به پول رایج ایران، هفته
 . تومن بود 

 

 پونصدهزارتومن؟! -

 

 پوزخند زد. 
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. همون اسکنایس که حاال یه بچهپ- ی ونصد تا تک تومبن
ه. پنج ساله هم از دستت نیم  گی 

 

 یه تای ابروم باال پرید. 

 

ِن عمو حبیب هر هفته تایم حقوق کل محله و کارگاه رو ز -
ای هفتصد تومن روی شش میذاشت چون هفته

خونه. خرجش باهم نیم گفت کمه و دخل و گرفت. یمیم
ی که  ِ شاهانه داشت. دخیی

ی
مادر من با پونصد تومن زندگ

ش بیشیی از اون پویل بود که بابام پول توجیبی هرروزه
 دریافت یم

ی
 کرد. هفتیک

 

 خوشت نمیاد؟!  چون بابات پول نداشت ازش-

 

 نوازشش رو دستم مکث کرد. 

رم حس کردم با سوالم ناامیدش کردم ویل با همون صدای گ
ن جوابم  و داد: و البته غمگی 
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 پول...؟! -

فهمیدم ویل یه درصد هم برام مهم نبود. بچه بودم و نیم
 حاال هم برام مهم نیست. 

 

 ... پس چرا هربار اسمش میاد انگار -

 

ن رو زد و از روی اون کالفه پوف کشید، دکمه ی ضبط ماشی 
داشبوردی که یه جور عجیب و غریبی بود، چندتا تکه نور 

ون زد و یه موزیک مالیم پخش شد. نیم رن  بی 
ن کموین گی 

ن کمانتنه ها روشن و خاموش ی میانیمون مدام با اون رنگی 
 شد و عاض ادامه داد. یم

 

 و عقد نکرد. چون مادرم-

چون باعث شد من یه حرومزاده باشم و مادرم یه زن 
 خطاکار... 
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 پ پس تو...؟! -

 

ل از تکمیل خوب که قبو کامل کنم و چقدر اجازه نداد حرفم
، خودش حرف زد. اون جمله  ی کوفبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و پیدا نکرد سفت و سخت پای ابام هیچوقت شهامتشب-
ی خودش و مادرم وایسه. رضایت پدر نداشت، به اجازه

 مادرم صیغه کردن. 
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ای که از بابابزرگم هیچوقت قبولش نکرد. نه اون و نه بچه
 ش حرام بسته شده بود. نظرش نطفه

 

 دلم غرق غم شد. 

و گرفتم و سیع کردم اعتماد این چه شنوشبی بود؟! دستش
و بهش تزریق کنم ویل عاض خییل خسته و اطمینان وجودم

 بود. خییل... 

 م که اینهمه سال چی کشیده بود. تونستم تصور کنیم

 

همون سال  و مفت باخت. عدش هم با یه حماقت جونشب-
و مادرم تنها موند. برگشت هم عموحبیب و زنش رفته بودن 

 به خاطر من...  ش ویل قبولش نکردنپیش خانواده

 

ه خاطر تو نه، به خاطر غرور و خودخوایه خودشون. ب-
 شد. دادن، اینجوری نیماگر از اول رضایت یم

 

شپدر بود، حقش-  و نده... و داشت دخیی
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خواه رو مقرص میدونم، از بابابزرگم  من اونقدر که محمدخی 
و جنگید که... ترجیح داد خودشت نیستم. باید یمناراح

 خالص کنه. 

 

 ها... با شیخ نجیب-

 

 مونم کرد. ی عاض از پرسیدن پشیپوِف کشیده

 

 باشه... -

 زنیم. خویی عشقم؟! بعدا حرف یم

 

ی پشت دستش نشون های برجستهو نداد ویل رگجوابم
و روی داد اصال خوب نبود. سمتش کشیده شدم و شمیم
ن رو تغیی  بدم که با ب ازوش تکیه دادم. خواستم جو ماشی 

ِ عشوه لب زدم: 
 یکم چاشبن

 

 کن. تو هرکاری که بابات نکرد رو ب-
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عاشقم باش، بمون... منم قول میدم هرکاری بخوای برات 
 انجام بدم. 

 

هویم گفت و دل به دلم داد تا این بحث رو تموم کنم و 
 زارش ندم. بیشیی از این با مرور خاطرات گذشته آ

 

 و ببوس. بار و سه جام بیا امتحان کنیم، سه-

 

 هوم... کجا رو؟! -

 

 اول گردنم. -

 

ی داغ و آبدار روی رگ کلفت گردنش خییل زود یه بوسه
ه  ش رو دیدم. نشوندم و نگاه خی 

لبش رو با زبون تر کرد و همونطور که یه چشمش به جاده 
ن محل بوسه رو گفت.   بود دومی 
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 لبام. -

 

 یم داری-
ی

، حواست پرت میشه، خطر داره. رانندگ  کبن

 

- . ن  بدو الی 

 

و جلو کشیدم و خییل کوتاه دست رو رانش گذاشتم و خودم
و بوسیدم ویل دست آزادش الی موهام فرو رفت و از لبش

ن زبونش روی لبم،  این فرصت استفاده کرد و با قرار گرفیی
ن کشیدم ویل زود عقب رفتم که بلند خندید.   هی 

 

. خوام سویمنیم-
ی

 و بیک

 

 نگم؟! -

 

. نه بگو ویل ق-  ول نمیدم ببوسم. تو داری خطرناک مییسر
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 م رو گرفت. چونه ی برابر مکث کرد و دو ثانیه 

 

و هم بوسیده بشم... تونم هم ببوسمازم لبام، تا وقبی یمب-
 هیچ جایی رو نبوس. 

 

خواستم دلش رو بشکنم. یه نگاه به جاده انداختم. نیم
لوت بود پس جلو رفتم و با قرار دادن دستم روی  تقریبا خ
و محکم بوسیدم که یه آخیش بلند  ی مخالفش، لباشگونه

و راحت کرد که قرار بود تا ابد عاشقم باشه. گفت و خیالم
 تا ابد... 

 

 

 

 

****** 
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بانو شدم و با دیدنم محکم بغلم  از راه گلخونه وارد اتاق ماه
هاش و خود جووین انگار من کرد. لبخندش از ته دل بود و 

 . دید که با محمد فرار کرده بود یم

... به همون اندازه ذوق  زده و هیجاین

 م رو بوسید. گونه

 

وش اومدی دخیی خوشگلم، خوش گذشت؟! اگه عاض خ-
 هم مثل باباش باشه... 

 

یهو صداش پر از غم شد و سکوت کرد. از آغوشش فاصله  
ن دستم نگه دگرفتم و دستاش ن بهو بی  نظر  اشتم. غمگی 

تونستم حدس بزنم تمام مدیی که نبودم، رسید و یمیم
کرد و حاال اون داشت خاطرات خودش و محمد رو مرور یم

 تو ی ساعتدیدم، نتیجهنم اشیک که تو چشاش یم
ی

ها زندگ
 رویا بود. 

 

 عاشقش بودین مادر؟! -
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 خییل... -

 

ای توان بیان  هو این خییل یعبن هیچ حرف و حس و کلم
 و نداشت. کردنش

 

ین - ن امروِز تو... وقبی زندگیم پر از تالطم بود، بهیی مثل همی 
ی کردم. بعد از اون دیگه های زندگیمروز و شب و سیی

 و نچشیدم. هیچوقت طعم خوشبخبی 
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هایی که ذره ذره تو مکث کردم و به آرزوها و حرست
یل دست چکید زل زدم وشد و فرو یمچشماش متولد یم
 پای چشماش کشید. 

 

؟!  ای بابا - ن ن آشبی کنی   تو رو هم ش پا نگه داشتم. تونستی 

 

 عاض هنوز بهم توضیح بدهکار بود. مثال درمورد عادل... 

ویل نخواسته بودم حس و حالمون رو خراب کنم و شاید 
 کردم. فردا این بحث رو باز یم

 

 عایل بود. -

 

ه تو انگشتم، چشمک لقحو باال گرفت و با دیدن اون دستم
 ریزی زد. 

 

 ی عاصیه. هدیه-
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 خییل قشنگه ویل... -

 

ه موندم.  نگایه به در اتاقش انداخت و من به ظاهرش خی 
یبن یم داد.  موهاش رو اطرافش ریخته بود و بوی عطر شی 
ن صوریی کمرنگ و  یه رژلب محو رو لبش بود و یه شومی 

 با این ظاهر بانو رو شلواری سفید رنگ تنش بود. کمیی ماه
 داشت. یم

ی
 دیدم و حاال برام تازگ

 

 تو این خونه دستت نکن چون... -

 

 گفت. ی خونه یمعضای دیوونهادونستم به خاطر یم

 

 ده. عاض، زافیکرا رو گم و گور کر -

 

یکم به مغزم فشار آوردم تا معبن این کلمه رو بفهمم. 
 "زافیکرا؟!" اون دیگه گ یا چی بود؟! 
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انیال... درو میگم. بعد از یه دعوای حسایی با ماِر دانیال -
ون و دوروزه کل خدمه و از پنجرهاون ی اتاقش انداخته بی 

ن و هنوز هیچکس نتونسته  رو بسیج کرده تا پیداش کین
 پیداش کنه. 

 

ن کشیدم که ماه  ادم. دبانو متاسف ش تکون هی 

 

و روی شش گذاشت، چندمرتبه خواست به ر خونه -
های مختلف اجازه ندادم.  که من به بهانهاتاقت ش بزنه  

 و خوایی یا ترجیح میدی باهاش روبه
. گفتم نیسبی  رو نیسر

 

 نگران و ترسیده ابروهام تو هم رفت. 

 

 دانیال، عاشق عاصیه مگه نه؟! -

 دنبال عاض هم گشت؟! 
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داد جواب هردو سوالم مثبت ی درهمش نشون یمچهره
ط خوین باهم نداشتند بود. درسته عاض و دانیال هیچ ارتبا

 ویل... 

 نمیدونم ویل حس مزخرقن پیدا کردم. 

ییک از دالییل که هیچوقت عشق امید رو قبول نکرده بودم، 
 دیدم. این بود که همیشه اون رو به چشم یه برادر یم

 

 اکنش دانیال بایسر هرچند... باید خییل مراقب و -

، بخواد پاش نه، با و از گلیمش درازتر کتو دیگه تنها نیسبی
 ویل... اجازه نمیدم 

ی
من طرفه. عاض یه مرد بود از بچیک

ایم کنه. هیچکس تو این خونه بهت یی   احیی

 

 ش رو بوسیدم. دلم گرم شد و با یه لبخند، گونه

 

. رگرد تو اتاقت، یمب- ن فرستم یه اتاق بهیی برات مرتب کین
 کنه، حبی اگر کل اعضای 

ی
ی زندگ عروس من باید جای بهیی

 لف باشن. خونه مخا

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

؟! -  عاض چی

 

کردم گران نباش. امنیت و آسایش تو دست منه. فکر نیمن-
روی کنه ویل از این به بعد فقط  دانیال تا این اندازه زیاده

 . و ش جاش بشونمکافیه دست از پا خطا کنه تا اون

 

کرد. با یه خداحافیطن کوتاه از و قرص یمنگاه مهربونش دلم
ون زدم و به س المت به اتاقم رسیدم. هوف  اتاقش بی 

و گزیدم. لبخند از روی صورتم کنار ی لبمکشیدم و گوشه
ین شکل ممکن پیش نیم رفت. داشت همه چی به بهیی
 رفت. یم

عاض کنارم بود و کل وجودم آرامش داشت. مخصوصا که 
بانو هم قصد بعد از اون شب تولد و رفتار دانیال، ماه

 و داشت. حمایت از من

 

ق رو زدم و شال و مانتوم رو درآوردم و تا خواستم کلید بر 
 ی تخت بشینم، چشمم به یه بسته و یه تکه کاغذ افتاد. لبه
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 دقیقا روی تخت و چسبیده به بالش... 

 

پام به موبایلم برخورد کرد و با حرص بلندش کردم و 
ش رو لمس کردم ویل انگار شارژ تموم کرده بود. صفحه

 هوففف... 

یدا نرسیده بود. حتما خییل نگرانم شده اصال فکرم به ش
دم. موبایل رو روی تخت انداختم  ن بود و باید بهش زنگ می 
و اون تکه کاغذ رو برداشتم. یه خط خییل خوش بود با اسم 

 عاض... 

 

، حیف بود بعد از  "امیدوارم به سالمت رسیده بایسر
. خوش  گذروین این سورپرایز به دستت نرسه. ازش لذت بیی

 عاض"

 

؟! با بروهام تو هم شد. سورپرایز بعد از خوشا گذروین
دلهره بسته رو برداشتم. انگار یه کتاب یا یه دفیی بود،  

ی آبیش رو کاغذکادوی سیاه دورش رو باز کردم و پوشه
 دیدم. 
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ی آیی قرار داشت که با دستایی لرزون یه کاغذ تو پوشه
ون آوردم.   بی 

 

نستم طرح دادگاه کلمات و جمالت عریی داشت ویل من تو 
و امضای عاض رو روی برگه تشخیص بدم. چند قطره 

 خون خشک شده روی اون تکه کاغذ کامال مشهود بود. 

ی کوچیک دیگه تو پوشه تو گی  و دار خودم بودم که یه برگه
پیدا کردم. اینبار هم همون خط خوش بود ویل با خوندنش 

ه  د. و نفسم به شماره افتا ی کمرم خیس عرق شد تی 

 

ه خودم اون برگه رو  "میدونم عریی بلد نیسبی پس بهیی
 کن.   نامه رو امضا ترجمه کنم. حسایی خوش گذشت، طالق

 عاض"

 

طالق نامه و اسم عاض مثل ناقوس مرگ تو شم تکرار 
 شد. 
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امضای عاض دقیقا زیر اون برگه... تی  خالص بود. روی 
ون کلمات  تخت وا رفتم و برگه از دستم افتاد. تک به تک ا

ن کوبنده زجرم داد و سینه و تر شد و چشامم رفته رفته سنگی 
 بستم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "عاض"
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ن  ماشینم و در پارکینگ طبقایی هتل پارک کردم و با برداشیی
 کتم، سمت آسانسور رفتم. 

ن آسانسور باز کردم.   پیامک امی  رو در کابی 

 

ها رو پیدا کردیم. زیسالم آقا، شیش ت- اد وضعیت ا از دخیی
خویی ندارن. با دکیی هماهنگ کردم و به محض اینکه به 

ها رو یم  فرستم ایران."من برسن، دخیی

 

 ...  لعنبی

م ویل نیم ن بیی ن داشتم رو از بی  خواستم حال خویسر که با الی 
های یی نیم

کرد. وقبی امی  گناه عصبیم یمشد. فکر اون دخیی
د، یعبن فاجعه! این حرف ن  و می 

 

ها توان مقابله با یه مشت "زودتر اقد ، اون دخیی ام کن امی 
؟!" و ندارن. از مهرداد عوضن   و کیوان چه خیی
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 دم و آسانسور حرکت کرد. ی مورد نظر رو فرسر دکمه

 

"کیوان رو پیدا کردم، با یه زن تو یه کلوپ شبانه تو دیی 
و گور دیده شده ویل بعد از دعوایی که به راه افتاده، گم

م ویل فکر یمد یی شده. از مهردا ایی باشه چون خیی کنم یه خیی
ی ّشی لسهجی بخشایش یه دو شب پیش تو خونه

" ن  داشیی

 

 ی شی؟! جلسه دعوا؟! 

 

 "دعوای کیوان درمورد چی بوده؟! 

ی از جلسه ن ؟!"ی بخشایش یمچی   دوین

 

 در آسانسور باز شد و خارج شدم. 

رو وسط  با کارت در سوئیت رو باز کردم و همون ثانیه عادل
 سالن دیدم. 
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ن وسط مبلمان، یه بطری استوانه وب روی می  ای شکل مرسر
 ه کاسه مغز... ی خشک شده و یبود و چندتا تکه میوه

 

های اطراف سالن به خویی هاش تو نور آباژور شچن چشم
و تو جیب و روی مبل انداختم و هر دو دستمپیدا بود. کتم

 شلوارم فرو بردم. 

 

 گذشت؟!   سالم داداش، خوش-

 

و گرفتم ویل اهمیت ندادم. این حاِل عادل ی کالمشطعنه
 و مستیش... 

ل خشمم مالیم لب زدم:   عصبی بودم ویل با کنیی

 

 خوری؟! بازم که مست کردی! مگه تو دارو نیم-
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و تر بگذره و باهاش کنار بیام. سوالمست کردم که راحتم-
 جواب ندادی داداش، خوش گذشت؟! 

 

ست و کار و بدبخبی وا و جنجاِل تو خونهاگه منظورت دع-
 و فالکت... آره خییل! 

 

و ی لبشهه بلندی نثارم کرد و با انگشت شست گوشه
ی با عادل رو نداشتم. خاروند. اصال حوصله ی یه درگی 

خواستم به اتاق و تختم پناه خییل خسته بودم و فقط یم
م.   بیی

 

ار تو حال و خییل به جا گفبی ویل انگبدبخبی و فالکت-
کبن تو کثافت بموین و به حرف هیچ خری هم گوش یم

. کجا بودی عاض؟!   نکبن

 

و باز کردم و سمت اتاقم رفتم. صدای هامردیف دکمه
وبش رو حس کردم. با همون بطری و  ن بطری مرسر برداشیی

ن تعادل و صدای خش  دارش وارد اتاق شد. نداشیی
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دونستم داد و من خوب یمکل وجودش بوی تند الکل یم
ایی داشت  وب کوفبی که تو دستش بود، چقدر گی  اون مرسر

 ؛ هرچند روی عادل جوابگو نبود! 

 

، ک- لوپ نبودی، ورود و خروج خارج از کشور نداشبی
م. هیچ هتل میدوین اونقدر آشنا دارم که بتونم آمارت و بگی 

و رستوران و کافه و کلوپ و کوفت و زهرماری نبودی. کجا 
 بودی؟! 

 

هن م پرت کردم و سمتش و با حرص رو تخت مرتب شدهمپی 
 چرخیدم. 

 

. کف دریا... هرجایی که دو ف- ن کر کن آسمون، زیر زمی 
و نخور دیگه... دقیقه بتونم خودم باشم. بس کن اون کوفبی 

، فردا حرف یم  زنیم. برگرد تو اتاقت و بخواب. االن مسبی
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ن تو  وبش رو روی می  الت گذاشت و پوزخند زد و بطری مرسر
و محکم گرفت. نگاهم از دستای پر رگش به یه بازوم

 چشماش کشیده شد. 

 

ِ منه-
و بهونه روقت قصد فرار از جواب دادن داری، مسبی

. پرسیدم کجا بودی؟! خوش گذشت؟! کنار اون یم کبن
... تونسبی راضیش کبن که عادل مزخرف گفته و  دخیی

؟! بازم کشیدیش تو تختت تا...   عاشقیسر
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و گرفتم. آخ غلیظ و  و عصبی پس کشیدم و فکشدستم
دن  کشداری گفت ویل اون نیشخند لعنتیش حبی با فرسر

ن نرفت.   فکش از بی 

 

 باش عادل. دفعهم-
ی

ی بعدی که راقب مزخرفایی که مییک
ن جرایی کبن تا درباره ی زن من چرت و پرت تحویلم چنی 

ن زنبدی، ازت نیم باهاش  منه و منم واسه اینکه گذرم. الی 
 خوام. چیکار کنم از تو نظر نیم

 

و که روی فکش بود ، گرفت ویل از فشارش کم نکردم. دستم
ن شد و نفسش به جلو پرت یمی سینهقفسه هاش از بی 
د. لب ن ون می   هاش بی 

 

ون... -  برو بی 

 

ولش کردم و تا برگشتم، خط و خش و صدای بمش رو به  
 گوشم رسوند و کل وجودم یخ بست. 
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ِ من یمداشبی -
و تو سطل آشغالت جا  رفبی تولد، امانبی
و من کشیدم. به دست صاحبش گذاشته بودی، زحمتش

... اون برگه ی طالق، تو رسوندم. احتماال تو که برگشبی
 دستای زنته. 

 

شم به انفجار رسید و قبل از خارج شدنش از اتاق،  
زدیک به در خروچی  و به دیوار نو گرفتم و کمرشگردنش
 دم و صدام باال رفت. کوبی

 

 یکار کردی؟! تو چه غلیط کردی عادل؟! چ-

 

خیال نگام کرد و من سوختم برای دل الیبن که اون برگه یی 
... اگه عادل برادرم نبود... و یمبا امضای من  دید. آه لعنبی

 

 ی تو رو انجام دادم، طالقش میدی. وظیفه-
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که از   ه دیوار کنار شش کوبیدمو با خشم وافری بمشتم
وحشت برخورد دستم پلک بست و به ثانیه نرسیده، رنگ 

 از رخش پرید: 

 

ای عادل... وای... خدا به دادت برسه اگه بالیی ش زنم و -
ن زنمه و منم انصاف، یی بیاد. یی  شعور احمق... الی 

ی تو برام مهم نیست. عاشقشم. خشم و حرص و کینه
ن  عادل؟! به جون خودت قسم اگر... اگر اشک به چشم الی 

م و برای همیشه از زندگیت و یمو مادرمبیاد، دست زنم گی 
م. تو بمون و عزاداری واسه دنیایی که خودش و کشت می 

 های تو... بازیواسه خاطر دیوونه

 

هام پشت ش هم به دیوار کوبیده شد تا دهنش رو مشت
غرق خون نکنم چون دست و بالم بسته بود واسه کوبیدن 

 تو صورتش... حرص و خشمم 

و دونست توان زدنشداد، یمدونست و داشت زجرم یمیم
نداشتم. اونقدر مشت کوبیدم که صدای خورد شدن 

 و شنیدم ویل اهمیت ندادم. های دستماستخون
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کنم. خوب  خورم عادل، اینبار بهت رحم نیمسم یمق-
ن شدم پس پاتگوشات  و باز کن، من عاشق الی 

ی
و از زندگ

و  کنم برادریم یا پرس اسامه. ن وگرنه نگاه نیممن بکش بی 
ن نیاد...   دعا کن اشک به چشم الی 

 

و به دیوار کوبیدم و به محض چنگ زدن به دوباره تنش
هنم، از اتاق خارج شدم. صدای عادل رو از پشت شم  پی 

 شنیدم و اهمیت ندادم. 

 

. و نداری منکبن عاض... تو حقشو اینکارو نیمت- و ول کبن
ن اداشتم. من آخرین برگ برنده و دکمهمن د ی انسانیتتم. الی 

ست. لعنت بهت عاض... یه خائن تازه به دوران رسیده
. حق نداری...   حق نداری عاشقش بایسر

 

جواب ولش کنم و دنبالم تا در خروچی اومد و خواستم یی 
ه ی برم تا به مویرگم برسم ویل نتونستم. دستم روی دستگی 
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برگشتم. شکست خورده و رو به  در جاموند و سمتش
 افول... 

و شد و اینداد، داغون یمو از دست یمعادل اگر من
 دونست. یم

 

تونم. میدوین اون دخیی کن عاض، میدوین بدون تو نیمن-
 چیکار کرده... تو خام حرفاش و نگاهش نشو... 

 

کنم. جلوی اسامه مید یمازنم. ازت قطع و یمید درمانتق-
کنم و میگم نتونستم از پس درمانت خم یمو حنیسه ش 

 فرستمت آسایشگاه. بربیام. یم

 

ه شد و با ش فرو افتاده از آتییسر که تو  رنگ نگاهش تی 
وجودم به پا کرده بود، رو گرفت. چندبار به در سوئیت 

به زدم.   ضن

 

ن اون کیس که تو فکر یم- کبن نیست، اون کیس که باید الی 
 ؟! تاوان پس بده نیست. عادل
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هایی که و باال نیاورد و شکست خورده و با شونهحبی شش
ن التماس یم کردند، پشت کرد و برای رسیدن به زمی 

 وار تکیه داد. ی چسبیده به دیو به تابلوی سه تکهدستش

 

 دی که چه غلیط کردی. وقبی برگردم توضیح می-

 

هنم و تو راهرو و آسانسور پوشیدم. در رو به هم کوبیدم و پی 
ن وای پارکینگ شدیدا شد بود ویل یی ه خیالش شدم و حی 

ن پشت فرمون، شماره  ی مویرگم رو گرفتم. نشسیی

 

 زنگ خوردنش بهم قوت قلب داد. 

یه بار، دوبار، سه بار زنگ خورد و داشتم ناامید قطع 
کردم که تماس وصل شد ویل جز صدای نفسش هیجی یم

 به گوشم نخورد. 

 

ن بهم گو - ؟! الی  ن ن الو؟! الی  ؟! اش کن. الی   ونجایی
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ن تعلق اون صدای نفس های منقطع و کوتاه فقط به الی 
ن صشناختم... ساعتداشت. یم  کرده ها با همی 

ی
دا زندگ

 بودم. 

 

ن کار من نیست. من اون-  و نفرستادم. الی 

شنوی؟! من طالقت نمیدم، اون برگه رو من نفرستادم. یم
 حرف بزن... 
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هاش کرد و از کم و زیاد شدن نفس  و محرومویل باز صداش
و روی فرمون  کرد. مشتمفهمیدم که داشت گریه یم

 کوبیدم. 

 

... قسم خوردم یه بالیی شش بیارم اگه اشکتن-
ن و کن الی 

 .  درآورده باشه، گریه نکن عیبن

 

 عاض؟! -

 

 د. شدار باعث دردم اسمم با اون صدای گرفته و بغض

 

گفتم؟! من اون   جون دلم؟! جانم روچ؟! شنیدی چی -
 ی کوفبی رو نفرستادم. برگه

 

 هاست، تو امضاش کردی. گهاسِم تو زیر اون بر -

 

 لعنت به عادل... 
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و روی فرمون گذاشتم و مشتم به لرزه افتاد. من چرا شم
 حداقل یه سییل به عادل نزده بودم؟! 

 

 عاض... من... -

 

روی های افکارم و شم منفجر شد. انگار تکه تکهپلک بستم
ن چسبید.   اجزای ماشی 

 

ها دستخط تو نیست ویل... شناسم. اون برگهط تو رو یمخ-
 ؟! ی طالق رو امضا کردیتوضیج داری که برگه

 

ایی بد-
ن ؟! وقتشه یه چی  ن ، گوشت با منه الی   وین

 

کشید تا کنارش دم عمیقی گرفت و سکوت کرد. دلم پر یم
 باشم و نوازشش کنم. 

موم بشه و بتونم کنارش آرامش ِگ قرار بود این دوری ت
م؟!   بگی 
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یدوین من یه شیخ نجیب نیستم، تقریبا بیست و م-
نم و هربار ش  ن چهارساله که دارم تو اون خونه دست و پا می 

 و داد. هر اشتباه من، مادرم بهاش

. یمتاواِن اشتباهات مادرم ن  فهیم چی میگم؟! و از من گرفیی

 

 یا نه... رسید دونستم صدام به گوشش یمنیم

ِ مننیم
ی

 فهید یا نه ویل... و یمدونستم زندگ

 

ن چون عبن اینکه اجازهی- ی اشتباه رو از تو و مادرت گرفیی
شد. تو با تاوانش روی عزیزتریِن زندگیتون جواب داده یم

 مادرت و مادرت با تو... 

 

 یل تکیه دادم. و به پشبی صندلبخند تلجن زدم و شم

 

و گرفت تا از جهنم  مادرم دستمالوهاب، یه بار وقبی ام-
ها فرار کنیم، بهمون کمک کرد. اسامه چادر به شیخ نجیب
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هاشون رو مسموم کرد.  چادرشون رو به آتیش کشید و شیی
ن  ِط اسامه واسه تاوان نگرفیی برگشتیم تو اون خونه ویل شر

هاش باشم. تو از مادرم، این بود که من پیش مرِگ بچه
. هرکاری که فکرش  و کبن

 

ن هم قایط کار قاچا-  ق شدی؟! برای همی 

 

 آور بود. آور نبود، مرگیادآوریش عذاب

 

رسه. ریان قایط شدن تو کار اسامه به یکم بعدتر یمج-
د دست من. هربالیی ششون  دانیال و دنیا و عادل رو سیی

ن یممیومد، من تاوان یم کاری خوردن، کتکدادم. زمی 
. یم ن  کردن یا... هرچی الی 

 

شد. لرزش صداش بیشیی شد خوب متوجه حالم یم حاال 
 تر... هاش آرومویل حرف
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 مگه اسامه عاشق مادرت نیست؟! -

کردم  کنه؟! من فکر یمچرا از تو بدش میاد؟! چرا اذیتتون یم
که اسامه چون عاشق مادرت شده، با پدرش مخالفت کرده 

 و باهاش ازدواج کرده. 

 

و نیست، مادرمودش خاسامه عاشق هیچکس و هیجی جز -
عقد کرد چون میل تصاحب کردنش کورش کرده بود. فقط 

 ! ن  همی 

 

 متاسف نفس تازه کرد. 

ی حرفم بود و این قسمت ماجرا دقیقا همون منتظر ادامه
ی بود که ازش وحشت داشتم.  ن  چی 

 

ی بود که اوایل اسامه بهش و - ن جود من تو خونه، دقیقا چی 
 فکر نکرده بود. 

 

؟! -  یعبن چی
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گم، من  د؟! و باور داشت کاقن نبو اینکه گلیی

 

و بزنه. اگه مادرم یه ن باعث شدم بابابزرگم، قید مادرمم-
 اسامه باز بچه به دنیا نیم

ی
آورد، اونوقت پای مادرم به زندگ

 شد. نیم

بعدها هم با وجوِد من، یه بچه از عشق سابقش... داغ 
و ای که تمام و کماِل مادرمشدم رو دل اسامهنیم
 خواست. یم
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 یادم میومد، کل اون شب و روزهای تلخ و گزنده... 

 

دید، با من ن پرِس مردی بودم که اسامه به چشم رقیب یمم-
 دشمن بود. 

 

 هدف... 

مادرم یه هدف بود برای اسامه تا عطشش رو بخوابونه. 
 ش... حرص و خشم و کینه

 

 وای عاض... -

دوست ندارم فکر  من... من واقعا نمیدونم چی بگم. فقط... 
و کبن که وجود تو باعث شده که پدربزرگت، مادرت

ِ من بنداز... 
ی

 نبخشه. یه نگاه به زندگ

 

 پوزخند زدم. 
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؟! بابات تو ر - ن  و پس زد چون کنار من بودی! الی 

 

ِ افکارم مکث کرد و نفس نکشید. دستم و دور فرمون از تعبی 
 مشت کردم. 

 

م هم ازت نیمنامه رو پاره کن. میدوین اون طالق- گذرم بمی 
 جوجه. میدوین مگه نه؟! 

 

 باشه ویل عاض... -

 

د تا پاتک بزنم به قلعه ن ی شیخ نجیب و  داشت به شم می 
گم رو بدزدم. خودم و مادرم و زندگیم. سه نفره وسط یه گلیی

 جزیره یا صحرا یا جنگل... 

 کنم. فقط 
ی

فقط از این فضای مسموم دور بشیم و زندگ
 ! ن  همی 

 

 و طرد کرد. تو نبود که پدربزرگت مادرت تقصی  -
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تو مقرص نیسبی که اسامه اونجوری کینه داره، تازه مقرص 
. اینکه بابام من  و نخواست هم تو نیسبی

 

 پس کیه؟! -

 

 تعصب، خودخوایه... -

، خییل هم جذاب و  ، خییل مهربوین عاض تو خییل خویی
. دستات مثل دستای یه کشاورز یم مونه. همون خوشتیبی

 تونه بذر عشق بکاره... ندازه یما

 

های سوزانم کشیدم. این دسبی به صورت ملتهب و چشم
 دخیی ِگ اینقدر بزرگ شده بود؟! 

 

م. دلم تنگ د- وست دارم بیام پیشت، تو رو تو بغلم بگی 
؟! ی مادرم ببینمت الشده! بیام و تو گلخونه ن  ی 
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ون جهیدنخنده  بود. قلبم مهیای بی 
ی

از  ی ریزش خود زندگ
م بود. آروم به خندیدنش ادامه داد و خوین که تو سینه

 عروقم یخ بسته بود به جریانش ادامه داد. 

 

ِ دانیال رو گم کردی، مادرت یمز -
گفت دی مار کوفبی

ن چندروزه دنبالش یم گردن. همه رو بسیج کرده ویل نتونسیی
. فقط کافیه تو بیای اینجا که خونه رو روی ش  ن پیداش کین

 خراب کنه. جفتمون 

 

 هام کش اومد. و قرص کرد. لبی بلندش دلمخنده

ن چندمیی دورتر پارک کرد و یه مرد پیاده شد. داشت  یه ماشی 
داشت و زن  های خریدش رو از صندوق عقب بریمبسته

د.  ن  کناریش مدام لبخند می 

 

ی که حبی به ناراحت کردنت ب یمخرا- ن کنم هرکس و هرچی 
 فکر کنه. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

م رو دربیارم که به چشم دانیال گفت حلقهمیدونم، مادرت  -
 نخوره ویل دلم نمیاد. 

 

و تو، تو انگشتمون نیست. تو قلبمونه ی پیوند منلقهح-
م، بیست و چهارساعته مویرگم. برات یه ندیمه یم گی 

 مراقبت باشه. 

 

 ندید. و شنیدم و ریز خصدای پاره کردن کاغذ دستش

 

ل فرستاده مگه نه؟! بعد و عادنامه رو پاره کردم. اونطالق-
ایی که تو کلوپ ازش شنیدم... 

ن  از چی 

 

مکث کرد و دلم به درد اومد. زن و مرد باالخره به سمت 
ب گرفتم.   آسانسور رفتند و من با انگشتم روی فرمون ضن

 

؟! چرا از من بدش میاد؟! ت- ی میدوین ن  و چی 
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جنگم. بذار همه چی رو میگم.  دارم با چندتا مشکل یم یه جا -
ا یی 

خیی از من از مرز رد شده و تقریبا یس و کامیون دخیی
ا یی 

 نام و نشان گم شدن. هفت تا از دخیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن بلندی کشید و با دلهره اسمم  و صدا کرد. هی 

 

ایی مثل شمیم؟! مثل اونایی که تو خونهدخ-
ی پدربزرگت یی

 بودن؟! 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شی به تایید تکون دادم و باناامیدی لب زدم: 

 

 یرگم. آره مو -

امشب امی  خیی داد که چندتاشون رو تو وضعیت بدی پیدا  
 کرده، باید برگردن ایران ویل تو نگران نباش. من هستم! 

 

 هویم گفت و با ناراحبی سکوت کرد. 

 

 کنم. حبی با قیمت جونم پیداشون یم-

... روزی که مجبور شدم بیام تو این کار... قسم خوردم  ن الی 
ِ کیس نابود ب

ی
م یمنذارم زندگ ن  گذرم. شه. من دارم از همه چی 

 

 ها خیی نمیدی؟! چرا به پلیس-

 

 خییل کوتاه گفتم: 
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 امی  پلیسه. -

 

 واقعا؟! -

 

نفس گرفتم و تایید کردم. هرچند امی  خیی نداشت من این 
 کرد خیی نداشتم. اطالعات رو ازش داشتم. خیال یم

 

 دونم. دونه که من یمخودش نیم-

 ه تو کارم. از همون زمان هم... از طریق ساجدی نفوذ کرد

 

 ش واقیع و از ته دل بود. اینبار خنده

پا به پای لبخندش، خندیدم و دلم آروم گرفت. باید با عادل 
دم. دیگه کاقن بود هرچقدر دربرابرش کوتاه اومده  ن حرف می 

 یچ گنایه نداشت. هفهمید مویرگ من بودم. باید یم

 

که خیی نداره تو   کبن اون چقدر احمقهحاال تو فکر یم-
. رازش  و میدوین
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کر اونم همینه... که من چقدر احمقم که الگ به ییک ف-
ه. اعتماد کردم تا کارام  و دستش بگی 

 

ینش پشت پلکام بلند و یی  محابا خندید. تصویر لبخند شی 
 ...  زنده شد. لعنبی

 هالک بوییدن عطر خالص تنش بودم. 

 

 دوست دارم عاض، نه... عاشقتم. -

 

 من نیازت دارم مویرگ... -

 نیازت دارم. 

 

تماس رو به سخبی قطع کردم و پوف کشیدم. پیامک امی  
 رو باز کردم. 

 

 "زیادی مست بوده، با یه نفر دعواشون شده. 
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فهمم اونجا آوری اطالعاتم آقا... خییل زود یمدر حال جمع
ی شبانه زیادی مشکوک چه خیی بوده، به نظرم این جلسه

 بود"

 

دتر به نتیجه برس. من تا ابد وقت ندارم که صیی  "پس زو 
ا رو زودتر تموم کن، هر یه دقیقه یعبن  کنم. پیدا کردن دخیی

 مرگ یه آدم"

 

 

 

 

*************** 
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ن صبحونه رو یمخدمه چید که از ورزش ی هتل داشت می 
 صبحگایه و استخر برگشتم. 

ِ شب قبل از خواب بیدار شد و ز 
یرلبی عادل گیج از مسبی

سالم کرد. دوش گرفتم و آماده از اتاق خارج شدم. یه 
ت سفید و یه شلوار گرمیی  کن پوشیده بود و داشت یه شر

 جوید. مییل یمتکه نون تست رو با یی 

 

ی بخور... - ن ن یه چی   بیا بشی 

 

خونه نشستم و ییک از تخم ن ن وسط آشیی های مرغپشت می 
 هنم بردم. پز شده رو با چنگال سمت دآب

 

 باید حرف بزنیم. -

 

 وکراین. بندم. باید برم اونه، دارم ساک یمبعد از صبح-
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ن انداخت.   عصبی نون دستش رو روی می 

 

ه؟! -  اونجا چه خیی

 

مرغ رو که ی تخمی بعدی از سفیدهو ندادم و تکهجوابش
 هن بردم. دجات آغشته شده بود تو با ادویه

کشید و بریسر از سوسیس رو جدا کردم که مشتش رو جلو  
ن گذاشت.   روی می 

 

ه؟-  ! باتوام عاض، اوکراین چه خیی

 

 کار... -

 

 رار نشد من مدام باهات باشم؟! قکدوم کار؟! مگه -

 

ن خم عصبی پوزخند زدم و با چشم های ریز شده روی می 
 تر بشم. شدم تا بهش نزدیک
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قبی اونقدر یاغن شدی که تنها کار انجام بدی، مگه به و -
ی کردنتمنم نیاز داری؟! ام و انجام روز و فردا کارای بسیی

 میدم. 

 

ن پرخاشگر صندلیش و پس کشید و با هر دو مشتش رو می 
ن تکون خورد. ای کوبید و همهشیشه  ی ظروف روی می 

 

 عاض بس کن. -

 

ت همینه... از ش لجبازی با تو مزخرف تحویلت ن- ظر دکیی
ی ارزش نداره،  ن ت برات پشی  نمیدم، وقبی حرف من و دکیی

کبن و هرکاری قبی رو اون داروهای کوفبی الکل مرصف یمو 
خواد، بدون مشورت با من انجام میدی؛ نشون دلت یم

خوای روند درمانت میده نه خوب مییسر و نه خودت یم
 خوب پیش بره. 
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لش را از دست یم ی نبود که داشت کنیی ن داد و این چی 
 ایستاد. ای زد و پشت به من خواستم. پوزخند عصبی یم

 

، همهم-
ی

ه... ی اینزخرف مییک ها به خاطر اون دخیی
و از شراهت برداری تا زودتر به اون بریس. مگه خوای منیم

 نه؟! 

 

ای که بهش وصل بود رو تو چنگال و اون سوسیس برشته
 بشقاب سفید پرت کردم و بلند شدم. 
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 نت کم میشه آره... اگه اینجوری عذاب وجدا-

ل هم برت دارم چون اینقصدم اینه از شرا قابل کنیی روزا غی 
ن  فهیم چیکار یمشدی. حبی نیم . هزاربار بهت گفتم الی  کبن
 گنایه نداره. 

 

 ش رو دیدم. ی شقیقهسمتم برگشت و نبض کوبنده

 

 نداره؟! -

من چهارماه اون دخیی رو وجب به وجب دنبال کردم. 
 نکردم و حبی شب به 

ی
چهارماه عاض... روز و شب زندگ

و ی اتاقش عزا گرفتم تا روزی که انتقاممب زیر پنجرهش
م.   ازش بگی 

 

 ناباور فقط دهنم باز موند. چهارماه؟! 

 اخم غلییطن به ابرو آوردم. 

 

 چیکار کردی؟! ازش چی دیدی؟! -
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 فریادش کل سوئیت رو لرزوند. 

 

ِ همه ه-
... هیجی ندیدم. دقیقا مثل یه مامور مخقن یجی

 نکرد. جانبه و قهار... هیچکاری 

هرروز کتابفرویسر و بستبن فرویسر و دانشگاه و خونه. فقط 
رو شد. فقط چندبار تو یه کوچه کنار چندبار با مهرداد روبه

 دانشگاه... 

 

د. بدون تشنج و حال بد...  ن  داشت حرف می 

ن مدت کم جواب داده بود،  انگار درمان ساجدی تو همی 
به اوج عادل یه بیمار اورژانیس و بدخیم نبود ویل وقبی 

ل و پیشخشم یم قابل کنیی شد و هیچکس بیبن یمرسید، غی 
لش رو نداشت.   توان کنیی

 

کنه، آب عد به این نتیجه رسیدی که چون هیچکاری نیمب-
 زیِر کاه و عوضیه نه؟! 
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خونه خارج شد. این بحث رو  ن  به موهاش زد و از آشیی
ی

چنیک
 کردم. اینجوری ول نیم

 

رو  مهرداد و تو  مزخرفش،مگه نیست؟! با همون اداهای -
 بیبن که... از راه به در کرد. یم

و خوب بلده که تو... جلوی خودم از نابود  اونقدر هم کارش
 حرفایی رو 

ن . عاض ِگ و کجا همچی  ین ن کردن من حرف می 
 بهم زد؟! ِگ؟! هیچوقت عاض... 

 

لرزید ویل با این حال هنوز هاش از شدت خشم یمدست
دن داشت. یه لیوان آب از پارچ روی توان حرف زدن و شنی

ن ریخت و با یه قرص بلعید.   می 

 من حواسم به تغیی  حاالت ظاهریش بود. 

 

واستم مهرداد رو متوجه اشتباهش کنم، خواستم بهش خ-
 بازه ویل... بفهمونم که اون دخیی یه کالش و حقه
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؟! -  ویل چی

 

سمتم برگشت و با دیدن لرزش عصبی کل اجزای صورتش، 
گرفتم ویل تا خواستم بهش نزدیک بشم با کف دست   دلهره

 مانع از نزدیک شدنم شد. 

ت سفیدش رو از گردنش فاصله داد. دونهی یی یقه های شر
درشت عرق شتاش ش و گردنش رو پوشونده بود و حبی 

 ر بغلش ببینم. تونستم رد عرق رو از زییم

 

ی  ا مهرداد از اون عوضن جدا بشه. هرکار تهرکاری کردم -
ه بود...   کردم. زیادی تو کارش خیی

حبی آدم اجی  کردم تو همون کتابفرویسر و بستبن فرویسر تا 
م. تو دانشگاه، تو پیاده  رو... ازش یه آتو بگی 

م اما نشخواستم فقط یه بار و یه جا مچش  د. و بگی 
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شنیدم  و مشت کردم و کنارم نگه داشتم. من باید یمدستام
دونستم. اینکه ته این باید یم که عادل چیکار کرده بود. 

 ویل...  رسید رو خیی نداشتممکالمه به کجا یم

 

یدوین به چندنفر چند میلیون پول دادم تا بفهمم م-
ی جدید ست و نم پس نداد؟! هرروز با یه نقشهچیکاره

ن شدم. شماره ن  شراهش سیی دادن نگرفت، آدرس خواسیی
 . های میلیوین رو رد کرد نداد، کادو و هدیه

حبی یه بار زدم به سیم آخرو یه نفر رو فرستادم شاغش تا 
ن با یه مرد دیگه درارتباطه، اونبا صحنه و سازی از اینکه الی 

 از مهرداد دور کنم ویل... 

 

رگ گردنم برجسته شد و با دست پنهانش کردم. عرق از 
ه ی کمرم جاری شد و عادل با همون حال ناخوش و تی 

ن زد و صداشبه پایههای لرزون، لگدی دست و تا انتها ی می 
 باال برد. 
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ه تا ازش ون یی ا- ن رو بگی  عرضه حبی نتونسته بود دست الی 
ن فرار کرده بود و هرروِز این چهارماه...  ن، الی  عکس بگی 

 بهم سخت گذشت تا اون وقبی که.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جای ماجرا رو نشنوم. درد داشت. رگ خواست ایندلم یم
تم نبض م د و یمغی  ن ل خودمی  و از دست ترسیدم توان کنیی

 بدم و یه بالیی ش عادل بیارم. 
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های سمتم برگشت و با دیدن صورت غرق اشک و چشم
ن انداختم. بریده بریده و  شخ و ابروهای درهمش، ش پایی 

 ادامه داد: 
ی

 با نفس تنیک

 

ارن ازدواج نتیجه مونده و دی تالشم یی همیدم همهف-
، نیمیم ن ش نستم ببینم مردی که خواهرم به خاطر تو کین

و اونجوری کشت، کنار یه عوضن دیگه باشه. نه خودش
 اینکه دل خویسر از مهرداد داشته باشم نه... 

واسه اون هم هزارجور نقشه پیاده کردم تا ازش حساب پس 
م ویل نزدیک شدن بهش، ریسک بود چون بابای  بگی 

د. همه جا ساس بو حش، زیادی رو اون کثافت حرومزاده
 و داشت. هواش

 

و سمت مخالف عادل  و گرفت و من شمجلو اومد و بازوم
کج کردم تا نبینمش اما از کف دستاش حرارت زیادی به تنم 

 شد. خییل زیاد... منتقل یم
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سوخت. صداش از شدت بغض و  انگار داشت تو تب یم
هاش مثل یه نوار جویده شده به  لرزید و حرفگریه یم
 ید. رسگوشم یم

 

ه... آ- خرین تالشم بود، خیی داشتم کدوم آرایشگاه می 
آمارش رو گرفتم و یه نفرو اجی  کردم تا هرجور شده جلوی 

ه. نیم تونستم ببینم خواهر من زیر خاک اون ازدواج رو بگی 
 و به دست بیاره... باشه و ییک دیگه عشقش

 خواست. و یممهرداد یه الشخور بود ویل دنیا اون

 

تمی غهمه  و باختم. رور و غی 

ن  جا و کنار کیس که قسم خورده بودم هیچوقت تنهاش همی 
نذارم. شب و روز واسه خوشحایل دنیا و عادل و دانیال 

 تالش کرده بودم. 

 

ی کارت به کجا رسید و چی دوین نتیجهشد؟! یمدوین چی یم-
 به ش اون دخیی اومد؟! 
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فت. رنگ شی به چپ و راست تکون داد و روی مبل وا ر 
جهید. اون قرص لعنبی به رو نداشت و مدام پای راستش یم

 قرار بود ِگ اثر کنه؟! 

 

کنارش ایستادم و از باال به حال نزارش نگاه کردم. به بدنش  
دیدم. به سوخت و شی که دردش رو یمکه تو تب یم

 که از های دونه درشبی پرید و عرقهایی که مدام باال یمپلک
 شید... جو فرق شش یم

 

ی که ترس از دست آ- ن بروش رو بردی، دقیقا همون چی 
ن گرفبی عادل. دادنش تو وجود خواهرمون ، از الی  و داشبی

ی کثافت چطوری جلوی ازدواج مهرداد دوین اون زنیکهیم
ن رو گرفت؟!   و الی 

 ...  با رسوایی

 

ن کشید و شچن پوستش باعث ی یی باز یقه تش رو پایی  شر
 قت دل سوزوندن واسه عادل نبود. ترسم شد ویل حاال و 
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ن برای  ق- ن بفرسیی قرار بود... چندتا پیامک از موبایل الی 
ن...  ر  دوست پرسش، بی 

ن با یه مرد دیگه رابطه داره...   چندتا پیام که ثابت کنه الی 

 

 ود. بدونست فاجعه از کجا پس خیی نداشت، نیم

و اون  ش پیش نرفته بود دونست هیجی طبق نقشهنیم
ی تر از این بود که طبق نقشهی کفتار صفت، کثافتزنیکه
 ی عادل پیش بره. بچگانه

 

هاش و به گوشش چسبوندم. دستکنارش زانو زدم و لبم
گرفتم. دونستم باید با ساجدی تماس یملرزید و یمشدید یم

یکش داشت زیادتر از حد  این حاالت عصبی و هیسیی
ر با یه تشنج دیگه، ترسیدم اینباداد و یممعمول رخ نشون یم

ی  و از دست بدم ویل مگه حقش نبود تا نتیجهبرادرم
 کاریش رو ببینه؟! کثافت

 

 نه عادل... -

 هیجی اونجوری که تو خواسبی پیش نرفت. 
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آرمیتا به جای اینکه چهارتا پیامک بزنه و اظهار عشقبازی  
کنه، آبروی اون دخیی رو نشونه رفت. چهارتا پیامک رو 

شد پیچوند ویل... با اون سند و ل کرد، یمشد حل و فصیم
ن داد، راه ی مدرگ که آرمیتا از تن و بدن الی  ن و برای هرچی 

 بست. 

 

ی نگاهش رو دیدم. های شخ شدهپلکاش باال پرید و آیی 
و روی قلبش گذاشتم  لباش باز و بسته شد و من کف دستم

 که مثل یه بمب ساعبی درحال انفجار بود. 

 

و به  به شش آوردی، خال تِن زن منوقتشه بدوین چی -
 مهرداد گزارش دادن. به دستور تو... 

تونست بگه  تونست دفاع کنه... یماگه فقط پیامک بود، یم
ن اون خال رو تنش... کار هرکیس  کار من نیست ویل دونسیی

 نبود. دست گذاشبی رو خط قرمز من عادل. 

 

 چشماش تا آخرین حد گشاد و قطرات شکش اشک از هر 
و گرفت و ش افتاد. دستمدو چشمم فروچکید و روی سینه
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باز لبش باز و بسته شد و جز ِخر ِخر کردن هیچ صدایی از 
 ش خارج نشد. حنجره

 

به زدم. چند بار به سینه  ش ضن

 

 ه؟! تلفِن آخر رو هم تو زدی مگه ن-

وقبی دیدی من دارم اون دخیی رو از دستت نجات میدم، 
ش با زدی به سیم آخرو زنگ زد ی به باباش... گفبی دخیی

یه عرب بوده که حبی راه برگشت هم نداشته باشه؟! آره 
 عادل؟! 
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 خسته بودم، بریده بودم. 

ن این نامردی رو یم فهمید فهمید... آخ اگه عادل یماگر الی 
ن واقعا گنایه نداشت.   الی 

 

و دونستم. ع عا عاض؟! خ خواهرمن... من ن نیممم -
ن داده بود.   به... به ک  کشیی

 

پیشوین به پیشونیش زدم. جونم بود، برادرم بود و باید 
 کردم؟! و کم یمچطوری دردم

 کردم؟! زدم و این زهر رو از تنم خارج یمچطوری فریاد یم

 

ن نبود. مهرداد وین که باید ازش حساب پس یما- گرفبی الی 
 ... ن  بود که نه از دنیا گذشت نه از الی 

ردی مردی که همزمان با دونفر رابطه یه درصد هم فکر نک
 داشت... 
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ن دست رو گونه ش گذاشتم و دمای باالی بدنش، از گفیی
ش باال پشیمونم کرد. ِخر ِخر سینه و صدایی که از حنجره

به زدم. میومد، چشام  و بست. با پیشوین به پیشونیش ضن

 

ن خ- ودم از مهرداد شنیدم، بعد از تجاوز به دنیا... دنبال الی 
داد یه مرد کنارش بشینه نه؟! با . گفبی حبی اجازه نیمبود 

ی کردی که  اون عقل ناقصت، چجوری نتیجه گی 
 گناهکاره؟! 

ِ کثافت
ن قرباین های مهرداد شدن ویل توی کاریدنیا و الی 

... تو هم به اندازه ن ِ الی 
ی

ی مهرداد مقرصی نابودِی زندگ
 عادل. 

 

بید و من و سفت چسازش فاصله گرفتم ویل بند ساعتم
 و ببینم. حبی برنگشتم تا صورتش

 

عاض؟! من خیی نداشتم، فقط گفتم جلوی  ع-
ن. قسم یم خورم به روح دنیا که ازدواجشون رو بگی 

 دونستم اینکارو کردن. نیم
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و که چنگ زدی تو لم کن، نذار برگردم و همون دسبی و -
 ... ّ من خالص یسر  صورتت بکوبم. بذار برم و از شر

 

خودش داد و با زانو کف سالن افتاد و از آخ  تکوین به 
 کشیدنش، زانوهام لرزید. 

تم  م و کمکش کنم اما غی  خواستم برگردم و زیربغلش رو بگی 
و اجازه نداد. نتونستم به کیس کمک کنم که قصد کشتنش

 داشتم. 

 

 . دونستم عاض... ن نرو.. دونستم. نیممن... نیم-

ن این نیست، از عمد ای نکارو نکردم. اون تاوان ندونسیی
کشم. میدوین من هرچقدرم دیوونه ها رو خودم یمعوضن 

شینم. خودم از رسوایی سوختم. باشم، پای آبروی کیس نیم
 هدفم فقط به هم زدن عرویس بود عاض. 

 

 دلیل موجیه نبود. 
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ی دیگه بمونم، توان از کف دونستم اگه تا چند ثانیهفقط یم
یر هجوم خشمم ز ری از دادم و معلوم نبود عادل چجو یم

 کرد. نجات پیدا یم

و کشیدم که بند ساعتم پاره شد و روی دستم جوری دستم
 ردی از زخم انداخت. 

 

 و سست کرد اما فقط لب زدم: ی عادل پاهامگریه

 

 گردم. دیگه برنیم-

 

 به سوییچم زدم و از سوئیت 
ی

گفتم و صیی نکردم. چنیک
ون زدم.   بی 

 

 عاض نرو... -

... حق نداری بذاری بری... عاض؟! حق ن داری ولم کبن
 اااااااااض؟! تونم تحمل کنم. عاامیدوین نیم
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ن شیشه ای رو حس  در سوئیت رو بستم و شکسته شدن می 
موندم، هیچکس توان نجات دادن عادل رو کردم. اگه یم

 نداشت. هیچکس... 

 

های اسباب و وسایل سوئیت رو فریادها و کوبیدن
ن دادم. دیگه صیی شنیدم ویل به پیم  اهام دستور رفیی
 کردم. نیم

 

 عاض برگرد... -

. نبهت گفتم برگرد، نیم ... یمتوین ولم کبن  توین

ان یم اجیی  کنم. ن یمکنم هرکاری کردم، جیی

 

. تونستم اما خودمنیم ن  و وادار کردم به رفیی

ی ساجدی رو به و به خودم ببخشم. شمارهرفتم تا جونش
 خواستم بهش زنگ بزنه. َمن دادم و ازش الیی 
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ل کنه و ساجدی یم دونست چطوری باید عادل رو کنیی
شناختند که خیالم راحت اینجا اونقدر من و عادل رو یم

 باشه. 

 

 لیاقت عادل این بود که تنها بمونه! 

 

 

 

 

**************** 

 

 

 

 

ن پیاده شدم و کنار تی  چراغ برق شیی رنگ ایستادم  از ماشی 
ی مقابلم نگاه کردم که مثل یه پنج ستارهو به ش دِر هتل 

ی در کل این خیابون شلوغ یم ن انگشیی  درخشید. نگی 
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ون آوردم و با دیدن شمارهموبایلم ی اسامه لعنبی گفتم و بی 
 و خواستم جواب ندم اما نتونستم. 

 

هاتف و دونفر از همراهانش پیاده شدند و با تکون ش از 
و وصل کردم و گایم از من فاصله گرفتند. تماس اسامه ر 

ن دور شدم.   ماشی 

 

- .
ً
، لقد وصلنا توا  مرحبا أیی

 "سالم بابا، ما تازه رسیدیم."

 

 ، لم أعد أفهمك يا رجلال تبدو عیل ما يرام-

 کنم پرس.""به نظر خوب نمیای، دیگه درکت نیم

 

هطعنه و لرزوند. اسامه هیچوقت به من رحم ی کمرمش تی 
 کرد. هیچوقت. نیم
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مسك فتاة من قبل لکن اآلن قن الساعه الماضيه كنت لم ت-
 تتنقل من امرأه آلخرى. 

َء. م ی
ی یسر

خقن
َ
َت ت

ْ
ن
ُ
ك ك

ّ
وُل بأن

ُ
ق
َ
ا إذا َعرفُت بشكل أفضل، أنا أ

 مشکلتک؟! هل هو حبيبك الرسى؟! 

"تاحاال یه دخیی رو لمس نکردی ویل حاال... همش از بغل 
ی.   این زن به بغل اون زن می 

ی رو مت، یمشناختاگر خوب نیم ن گفتم که داری یه چی 
. مشکل تو پنهان یم  چیه؟! نکنه یه عشق پنهانه؟!  کبن
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و از تک به تک طبقات هتل گرفتم و تا پنت هاوس نگاهم
ن از عرض خیابون رد شد و من لبم و با باال رفتم. یه ماشی 

 زبون تر کردم. 

 

ی الوقت الخطأ. 
ی المكان الخطأ قن

 لقد كنِت قن

 ما لم يكن جنس مقابل إن لم ي
ً
كن الجنس، فهو المال دائما

 مال 

"تو در زمان اشتباه، در جای اشتباه بودی. اگه سکس 
 نباشه، همیشه بعدیش پوله. به جز سکس به خاطر پوله."

 

 له بذلك. 
ً
 لقد أنقذت حياته كنت مدينا

. هذا  ی
ی لكن اعتقد دانیال يحببن

 اشعر بأنه ال يفهمبن
ً
دائما

حسب. 
ٌ
ی ف
 يحزین

و بهش مدیون بودم. من و نجات دادم. اینمن جونش"
و کنم دانیال منفهمم اما فکر یمکنم نیمهمیشه احساس یم

 کنه."دوست داره. این اذیتم یم
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 تر پرسید. انگار متقاعد شد چون سوال بعدیش رو محکم

 

ن إخباري أين كنِت. -  هل تمانعی 

 دقیقا کجا بودی!" توین روشنم کبن که"حاال یم

 

ی سأحتفظ بها. هذا الرجل ک-
یوان... هذه سيئة ,ولكبن

 . . قررت أن أبحث عن ذلك الیسر   خطی 

"کیوان... کثافت از دستم فرار کرد. این یارو خطرناکه، من 
 تصمیم گرفتم دنبالش بگردم."

 

ن دور کنم. فقط سیع داشتم ذهنش رو از خودم و مادرم  و الی 

 

ی مع أّي شخص, -
 ن آمنویمی بأيجاد مكاقال تتحدیر

 "پس با هیچکس حرف نزن و یه جای امن پیدا کن"

 

 أقوم بالبقية. الحیاة أو الموت. وأنا س-
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 یا مرگ! بقیه
ی

 ی من."ش به عهده"زندگ

 

، أین عادل؟! -
ً
 حسنا

 "باشه، عادل کجاست؟!"

 

 کشیدم و به هاتف نگاه کردم که 
ی

نفیس از ش آسودگ
ی رو برای دونفر کناریش توضی ن ح همچنان داشت چی 

ن پروازم یمیم گذشت و داد. تقریبا یکساعت و نیم از نشسیی
گشتم. دلتنگ باید تا قبل از طلوع خورشید به کویت بریم

ن بودم.   الی 

 

ء تحت السيطرة. - ی
 ال تقلق كل یسر

ل منه." ن تحت کنیی  "نگران نباش. همه چی 

 

امی  اومدن ساجدی رو بهم خیی داده بود و از این بابت 
ود ساجدی خیالم از بابت عادل خوشحال بودم. با وج

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ها رو پیدا راحت بود و یم تونستم بدون حضورش اون دخیی
 کنم. 

 برد. نباید اسامه از این قرار مالقات بویی یم

 

 عودی إیل هنا، أذهب إیل أمک. -

 "برگرد اینجا، بیا پیش مادرت"

 

کرد که مادرم تو هربار با آوردن اسم مادرم بهم ثابت یم
بود تا اوامرش رو اجرا کنم. اینکار رو  دستاش یه گروگان

 ش... کردم ویل برای نابودِی بیشیی یم

 

- .
ً
 يجب أن أذهب، أراك الحقا

 بینمت.""من باید برم، بعدا یم

 

 تماس رو قطع کردم و به دانیال لعنت فرستادم. اوف! 
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های عریض و کوتاه هتل هاتف رو خیی کردم و باهم از پله
اِن هاتف، به زبان اوکرایبن تسلط باال رفتیم. ییک از همراه

ن هم در این سفر با ما بود.   داشت و به خاطر همی 

 

وسالو سمت رزروشن رفتند و من و مرد کناریم  هاتف و می 
منتظر موندم. یه صحبت کوتاه بینشون انجام شد و شنیدم  
که مرد با موهای قرمِز پشت پیشخوان، به من نگاه کرد و  

ی به اوکرایبن گ ن  فت. کوتاه چی 

 

-Я буду вас вести 

 کنم""شما رو راهنمایی یم

 

ای به من کنارم خودش جلوتر به راه افتاد. هاتف با اشاره
 ایستاد و کوتاه گفت: 

 

 کنه! ووی    چ همرایه یمما رو تا آقای واسیان-
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امیدوار بودم اون مرد، انگلییس بلد باشه چون هیچوقت به 
ای آسانسور شیشه ای نداشتم. زبان اوکرایبن و رویس عالقه

ای به هاوس متوقف شد و مرد راهنما، با اشارهدر پنت
ی پر دار و درخِت انتهای راهرو سمت راست و محوطه

وسالو ترجمه کرد.  ی گفت و می  ن  چی 

 

- . ن  آقای واسیانووی    چ اونجا هسیی

 

وسالو پشت شم بودند و من همگام با مرد وارد  هاتف و می 
د بود ویل آسمون نیمه اون محوطه شدم. هوا به شدت ش 

ابری بود و همون ثانیه واسیانووی    چ رو داخل آالچیق 
 های درخت کاج دیدم. ای و کنار گلدونی شیشهزمستانه

 

ابرو درهم کشیدم و وارد آالچیق شدم. فضای داخل خییل 
 مطلوب بود. 

یش ایستادم. خم  با یک میی فاصله از صندیِل استخر حصی 
وبش رو برد ی ادب باال اشت و به نشونهشد و شات مرسر

 برد که با تکون ش جوابش رو دادم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

-you come on time. Do you drink? 

 خوری؟! "خییل به موقع اومدی، نوشیدین یم

 

و پشتم قالب کردم و یه گام جلوتر رفتم. هر دو دستم
ی اطرافم چرخ دادم. یه جکوزی و یه و تو محوطهنگاهم

و  ن از آالچیق بود و بار کوچک استخر و یه تاب سفید بی 
 چویی انتهای آالچیق. 

 

-no thanks. I come for an important jab and i 
have come a long way. 

"نه ممنونم، برای کار مهیم اومدم و راه زیادی رو یط  
 کردم."

 

-of course, i hear. 

 شنوم.""البته، یم
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-i am going to do something important whit 
your help soon. 

 "قصد دارم به زودی یه کار مهم رو با کمک شما انجام بدم."

 

-what help can i get?! 

 "از من چه کمیک برمیاد؟! 

 

های ای از مایع درون شات دستش رو نوشید و چشمجرعه
رنگش رو باال کشید. این مرد زیادی سفید بود و موهای آیی 

ب ن  عقایی و نگایه تی 
. آوازهبور داشت. بیبن ن ی قدرتش زیاد ی 

 به گوشم رسیده بود. 

 

-seemingly a big loss,but i guarantee your 
benefit. 

ن  سه اما من سود شما رو تضمی  ر بزرگ می  "به نظر یه ضن
 کنم."یم
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-what shoud i do?! 

 "باید چیکار کنم؟!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-I will buy your contract. 

 خرم. من قرارداد شما رو یم

 

-which contract are you talking about?! 

؟!" ین ن  "از کدوم قرارداد حرف می 
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ون آوردم. خودش پوزخند زدم و دست هام از پشت شم بی 
ی کاقن از دونستم که به اندازهو من خوب یمتنها بود اما این

ی محافظت یم ن دونم کرد. نیمجون خودش دربرابر هر چی 
انداز روی برج  کناری... یه بمب ساعبی یا... های  یه تک تی 

-Buy and sell girls. I whill buy that contract at 
a higher price. 

ی اون قرارداد رو  . من باقیمت بیشیی "خرید و فروش دخیی
 خرم."یم

 

متعجب ابرو باال داد و باالخره متوجه جدیت حرف زدنم 
اشد. از روی صندیل بلند شد و من به یی  ت ساده و پی  هن شر

ِ تنش نگاه کردم که انگار وسط زمستان شد، هوِس  هاوایی
تابستون کرده بود. یه شلوارک گشاد خردیل رنگ هم تیپش 

ن و چروک زیر گلوش رو با دست مالش رو تکمیل یم کرد. چی 
 رخ ایستاد. داد و با نیم میی فاصله از من و نیم

 

-why should i trust you?! 
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 م؟!""چرا باید به تو اعتماد کن

 

-more money means more trust. 

"  "پول بیشیی یعبن اعتماد بیشیی

 

-are you betraing your father boy?! 

Your father is a dangerous man. You will not 
a way to escape. 

، پرس؟!""داری به پدرت خیانت یم  کبن

 پدرت یه مرد خطرناکه، تو راه فراری نخوایه داشت"

 

 و هوا تکون دادم و هاتف وارد آالچیق شد. و تدستم

ن شیشه ای مقابل همون لحظه کیف چرم دستش رو روی می 
هاش مرد باز کرد و با دیدن اون دینارهای رقم باال، چشم

 برق زد و یه لبخند کوتاه به لب آورد. 
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-I make an escape for myself. do you work 
with me? 

؟!"زم. با من همکاری یمسا"من برای خودم راه فرار یم  کبن

 

-i like brave and courageous people. 

I want to work more with a man like you. 

های شجاع و جسور خوشم میاد، مشتاقم با مردی "از آدم
 مثل تو بیشیی کار کنم."

 

ی نبود که نبینم. پول ش به پولاشاره ن های درون کیف چی 
ن کثیقن بود. خییل کثیف  ... چی 

 

خواست؟! برای نابود  خورد، پول یماین مرد به دردم یم
 کردن خودش؟! حتما... چرا که نه؟! 
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******************* 

 

 

 

 

 

ن رو پارک کردم  اطوری اسامه، ماشی  به محض ورودم به امیی
ها رفت. و هاتف با تکون ش به سمت چندنفر از نگهبان

ظر هاتف بر این بود  کردم و ناحتیایط یمروزها خییل یی این
ِ خودم و مادرم و حاال 

که باید بیشیی از بابت امنیت جاین
ن اطمینان حاصل یم  کردم. همرسم الی 

 

شد از ها تقریبا یمبا خریدن چندتا از خدمه و نگهبان
ی کرد. دور کردن مادرم محال  قبه جلوگی  میی اتفاقات غی 
قی بود تا وقبی که قدرت اسامه همچنان به قوت خودش با

ن هم به لیست عزیزترین  ه بود. هام اضافه شدبود. الی 
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یس گریم کتم رو گرفت.   وارد سالن شدم و حلیمه با احوالیی

 

ی أتيت. -
 أخیی أیم أنبن

 "به مادرم خیی بده که اومدم."

 

حلیمه چشم گفت و رفت و من با نگایه به اتاق جدید و 
ن که در همون سالن زیر راهبزرگ به سمت ها بود، پلهتر الی 
های منتیه به اتاق مخقن اسامه رفتم ویل اسمم رو با پله

ن مکث کرد.   همون حالوت لعنبی شنیدم و پاهام برای رفیی

 

 عاض؟! -
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ن داشت ویل چند ثانیه ی کوتاه بدون لمس اینجا دوربی 
، به جایی برنیم

ن ن با دیدن روی الی  خورد. مکث کردم و الی 
تنگیم رو صدبرابر کرد. یه عجله سمتم اومد و دیدنش دل

 داد. تر نشون یمو شادابشال صوریی رنگ و ملیح صورتش

 

 گفت اوکراین بودی، آره؟! یم خویی عاض؟! مادر -

 

ی شل لباسش رو باال بکشم تا خواست یقهخییل دلم یم
ن  اونجوری تن بلورینش رو به نمایش نذاره... دقیقا همی 

خواست. یملحظه دلم خم شدن و بوسیدن گلوش رو 
خورد همونجا که با هربار خندیدن و ادای حروف، تکون یم

 نداخت. و به تب و تاب یمو دلم
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؟! ندیمهدرست- ت ه، همه چی خوبه؟! تو اتاق جدید راحبی
 اومد؟! 

 

ی لباسش بازی  لبخند محجویی زد و با خجالت با گوشه
 کرد. نتونستم مقاومت کنم. 

 

ی-  و... هاتبپوشون دلیی

 

و که دنبال کرد؛ لباسش واج نگام کرد ویل مسی  نگاهمهاج و 
 رو مرتب کرد و با گزیدن لبش یه ببخشید کوتاه گفت. 

 

فهمم، چرا و نیمو مرخصش کردم، وقبی زبونشر ندیمه -
 باشه؟! 

 

گه برات یه اپلیکیشن نصب نکردم که باهاش حرف بزین م-
ی؟!   و یاد بگی 
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ین من خوشم نمیاد  بره، بعدم اینکه... میدوخب زمان یم-
و بکنه. ضمنا من هنوز اینجا یه کیس کارای شخصیم

 خدمتکارم، خدمتکارها که خدمتکار ندارن. 

 

 عصبی ابرو درهم کشیدم. 

 

، کنم االن جاش نیست صیی منرستش یمد- و امتحان کبن
 من... باید برم دیدن اسامه... 

 و به همای خلوتتاگر دنیا به آخر نرسه، میشه چند دقیقه
 بزنم. 

 

 عاض؟! -

 

ن هول شده عقب ایستاد و من  با شنیدن صدای دانیال، الی 
 ...  به سمت دانیال چرخیدم. لعنت به این دخیی
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ی کردناصال نیم ها و در رو به تخته  دونستم دقیقا این دلیی
ها یا عشقبازی کردن با من، از گ تو وجود دانیال کوبیدن

 بزرگ شده بود؟! 

 

 من اسامه هم بدش نمیومد،
ی

و به عنوان یه غرامت جنیک
 همچنان تو مشتش نگه داره... 

 

 چی شده دانیال؟! -

 

ن کنار گلدون بزرگ و نرده ها ایستاد و متوجه اخم های پلهالی 
 ش شدم. های باریک شدهو چشم

 

ه ی حلیمه رو دیدم که انگار از دانیال جلو اومد و نگاه خی 
ظاهرش زل زدم.  هبگشت. کنارم که ایستاد اتاق مادرم بریم

ن جذب و یه بافت پسته ای رنگ پوشیده بود. یه شلوار جی 
ه هاش مالیده ای که روی لبموهای باز و آزادش و رژلب تی 

 ساخت. بود از او یه دخیی جذاب یم
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هاش وسعت داشت و تر بود. چشمهرچند دنیا خوشگل
کرد. نگاه معناداری به مهربونیش رو هیچوقت مخقن نیم

ن اندا  خت و با حرص و به عریی گفت. الی 

 

 مع خادمتك؟!  أي قانون سيقول-
ً
 يجب أن تكون لطيفا

ی رفتار   "کدوم قانون ميگه که بايد با خدمتکارت به خویی
؟!" ی

 کبن

 

ن با نگاهش بهم فهموند که  حرفش رو ترجمه نکردم و الی 
 "چی گفت؟!"

 

ه زیاد معطل نشه. بابات منتظرمه دان-  یال، بهیی

 

و گرفت و من ش  بگذرم ویل مچ دستم خواستم از کنارش
 کج کردم و با دیدن مادرم، پوف نامحسویس کشیدم. 
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ی تولدت هم اوین نبود که بهم و گم کردی، هدیهارمم-
ن زدی و حبی و دادی، جلوی اون همه چشم منقولش و زمی 
؟! نیم  خوای ازم عذرخوایه کبن

 

ن به مادرم نزدیک شد و س الم  مادرم کنارم ایستاد و الی 
ن من  و مادرم ردوبدل شد. کوتایه بی 

 

ت استفاده کردی ذرخوایه کنم که از حیوون مورد عالقهع-
؟! اینکه هدیه سوین ی که قولشتا بقیه رو بیی ن و ت از چی 

تر بود، ناراحتت کرد؟! حس کردم به جای قیمتدادم گرون
ن  یه گردنبند، آویزهای یشم بیشیی بهت میاد اما درمورد زمی 

 .. بذار جلوی بقیه نگم چرا اینکارو کردم. خوردنت. 

 

 م شد. و پس کشیدم ویل باز سد راهدستم

 

 تاقم. بعد از صحبت با بابام، بیا ا-

اونجا درموردش حرف بزنیم. میای مگه نه؟! اونوقت شاید 
 بتونم ببخشمت. 
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ن انداختم. دانیال یی  حرف ازش فاصله گرفتم و نگایه به الی 
وز راه ن تا وقبی از سالن   دست به سینه و پی  کج کرد و الی 

 دور بشم، با چشم دنبالم کرد. 

 پوف... 

 

ِ اسامه شدم و درکمال تعجب، اینبار تنها 
وارد اتاق مخقن

ی نبود. مرد مرموز کناریش و اون موهای جوگندیم و چهره
یش...   به شدت عبوس و کت و شلوار خاکسیی

بل از خییل فکر کردم تا این مرد رو به خاطر بیارم ویل ق
ی برسم، مرد از جا بلند شد و با فاریس اینکه به نتیجه گی 

 حرف زدنش، باعث تعجبم شد. 

 

 جیب، من... رسوِل بخشایش هستم. سالم عاض شیخ ن-
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 رسول و یی 
اطالِغ خودم شوکه و مبهوت از حضور ناگهاین

و مشت کردم. اول از این دیدار... حرصم گرفت و دستم
ی کوتاه اسامه و بوی دادم ویل با خندهواکنیسر نشون ن

توتون مدباخش، اخم غلییطن به ابرو آوردم و یه گام به جلو 
 برداشتم. 

 

اصال انتظار این روبرویی رو نداشتم و حاال انگار تو کل عروق 
بدنم، به جای خون، عقرب درگردش بود چون مدام پوست 

 تنم سوزن سوزن میشد. 
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دونستم به  ن، نیمسالم آقای بخشایش. خوش اومدی-
یف آوردین.   کویت ترسر

 

داد زبان اسامه زیاد فاریس بلد نبود، به خودش زحمت نیم
جم داشت. من...! بیگانه ه چون همیشه یه میی  ها رو یاد بگی 

 

ال أتكلم أي الفارسیة. ترجم هذا وأرجع جهازك إیلی  أنا -
 العمل. 

"من زبان فاریس بلد نیستم، اینو ترجمه کن و بعدشم به  
 کارت برس."

 

خورد و انگار قصد های رسول تکون یمدستم در دست
نداشت تا این پیوند رو تموم کنه، من عقب کشیدم و با 

ن بار انتهای اتاقش پیش رفتم.   حرف اسامه سمت می 

 

اب اوآل؟! -  لماذا ال نذهب للرسر

ی نوشیدین بیاری؟!"  "چرا اول نمی 
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به دستش  بطری رو برداشتم و شات رو پر کردم. شات که
 رسید، به عریی تشکر کرد و من فقط ش تکون دادم. 

 

 شده که افتخار دیدنتون رو داریم آقای رسول چی -
ن باره که شخصا  بخشایش؟! مشکیل پیش اومده؟! این اولی 

 میاین کویت... قبال مهرداد... 

 

ن اسمش هم توان به هم ریختنم و داشت. آخ که اگه همی 
گفت... خودم رومزاده یملحظه از موقعیت مکاین اون ح

 کردم. برای کشتنش حبی یه ثانیه هم تردید نیم

 

 ی مهیم اومدم. ه که نیست. برای مسئلهمهرداد، مدتی-

 

 حرف بخشایش رو برای اسامه ترجمه کردم و اسامه پرسید: 

 

 ما المشكلة هنا؟! -
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 "چه مشکیل پیش اومده؟!"

 

م گم شده، یم- . دخیی ن  خوام پیداش کنی 

 

ش؟! د ی فکر یماشتم به اون جلسهدخیی کردم که امی  ی ِشّ
ش باهم گم شده  بهم اطالع داده بود. هم مهرداد و هم دخیی

 بودند؟! 

 

های سالن... یر تختش رو نگاه کردین؟! یا پشت پردهز -
ن ناهارخوری هم مخقن شده باشه.   امکان داره زیر می 

 

 از حرفم بلند خندید. 

ش اهمیت دا شت که به حرفم چقدر این گم شدِن دخیی
 خندید. یم

کرد. اسامه همچنان منتظِر ترجمه بود و مدباخ دود یم
ن گذاشت و سمتم اومد.  بخشایش شات خالیش رو روی می 
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و رسید، صورتمم یمبوی الکل مرغویی که از دهنش به شامه
 جمع کرد. 

 

م مدتیه که ناپدید شویل من - وچن نکردم، مهری... دخیی
 شده. 

 

 رداد؟! مثل پرستون، مه-

 

ش از اون حالت قبیل خارج شد و ای چهرهبرای ثانیه
 ن و اسامه چرخ داد. مواکنش نگاهش رو روی یی 

 

 گرده. شده، داره دنبال مهری یممهرداد ناپدید ن-

 

 پس که اینطور...! 

 مهرداِد الشخور... 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ز من چه کمیک برمیاد؟! باید یه گروه تجسس استخدام  ا-
 بگردم؟!  های شما کنم تا دنبال بچه

 

 رو به اسامه خییل کوتاه گفتم: 

 

 ة للمساعدة. أبنته، إنها مفقودة. بحاج-

ش، اون گم شده، کمک الزم داره."  "دخیی

 

اسامه متعجب ابرو باال داد ویل من متوجه اون نیشخندی  
های که روی لبش نشست، شدم. هر مشکیل برای رقیب

 اسامه، یعبن منفعت برای اسامه... 

 

ی که به منفعت خودش فکر یماحتماال داشت  ن کرد. چی 
کرد. کامال درقبال این کمک از بخشایش دریافت یم

 دستوری رو به من گفت: 

 

 ساعدي، اعیر عليه أرجوك. -
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 کمک کن. لطفا پیداش کن. -

 

فهمید که مهرداد مسبب مرگ دنیا بود هم اگر اسامه یم
ن دستور رو یم  داد؟! همی 

 چویی گذاشتم 
ن و به هیکل چاق و قد  کف دستم رو روی می 

کوتاه بخشایش نگاه کردم. دستمال شجیبش و کراوایی که 
تنگ دور گردنش بسته بود دقیقا همرنگ هم بود و اینکه 

 خندید، برام جالب بود. مثل دقایق اول نیم

 

 کردم؟! من چرا باید دخیی این مرد عوضن رو پیدا یم

 

 باشه. رفته مسافرت، شاید خواسته تنها  شاید با دوستاش-

 

م-  و دزدیدن. دخیی
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تون دزدیده شده؟! شاید ش- ما سند و مدرگ دارین که دخیی
ای کم سن و خودش رفته... به هرحال یم ن که دخیی دونی 
 رن. مگه نه؟! های جووین داسال معموال از این شیطنت

 

ن   ن رو برداشت و چندبار به می  عصبی شد و شات روی می 
کرد. بدم ما گوش یم ی گنگکوبید. اسامه فقط به مکالمه

 نمیومد این مرد رو همینجا بکشم. 
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ند و مدرک دارم، شبونه وقبی داشته ماشینش رو تو س-
. حبی درهای کرده، اونحیاط پارک یم ن و از خونه برداشیی

ن باز بود و در خونه هم باز...   ماشی 

های خویی برای ما نیفتاده... یه از خدا این اواخر اتفاق
ییی  هم پرسم مهرداد رو تا ش حد مرگ کتک زده بود و  خیی

رسیدیم جلوی خونه پیداش کردیم. درحایل که اگه دیرتر یم
 معلوم نبود چی به شش میاد. 

 

 ه! رسیدی بخشایِش حرومزادو ای کاش دیر یم

 پشت به بخشایش ایستادم و متفکر ش تکون دادم. 

 

العات  هام تو ایران خیی میدم که اطباشه، من به آدم-
. مهرداد کجاست؟!  ن  کسب کین

 

 مکث کرد و من سمتش چرخیدم. 
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وت زنگ زد، قرار بود برای پیدا کردِن آ- خرین بار از بی 
 مهری... به دیی و ارمنستان هم ش بزنه. 

 

 ارج شده؟! پس احتمال میدین از کشور خ-

 

 از ترس روی صورتش نشست. 
ی

 گرد غم و رنیک

 

 خارج نشده، خارجش کردن. -

 

ن بلند شد و عبای سیاهش رو روی اسامه  از پشت می 
ش انداخت. از کنار بخشایش عبور کرد و صدای دشداشه
 ی بخشایش رو شنیدم. پر از ناله

 

م-  و پیدا کن عاض! دخیی

 

 ماذا تريد عاض؟! -

 خواد عاض؟!""چی یم
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و مخقن کردم و درحایل که کل وجودم غرق خویسر پوزخندم
 بود، پچ زدم: 

 

 . يريد ابنته-

ش رو یم  خواد.""دخیی

 

 ر. ال تقلق، لن يمّس العاضی أي ضن -

 "نگران نباش، عاض هر مشکیل رو حل میکنه."

 

های متوایل شم حرف اسامه رو تایید کردم. پیدا با تکون
ش... یم  کردم، هم پرسش و هم دخیی

م یا نه ویل نیم دونستم این اتفاق رو به فال نیک بگی 
 ومزاده برسم. دن، به مهرداِد حر تونستم با این کمک کر یم
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ه که با ب- ا کمال میل آقای بخشایش، فقط فکر کنم بهیی
مهرداد درارتباط باشم تا بتونم بهیی کمک کنم. شماره یا 

 آدریس ازش دارین؟! 

 

بهی روبهروی مبل تک نفره ی به روم نشست و کالفه ضن
هن سفیدرنگ با دسته ی مبل زد. شکمش از پشت اون پی 

ی رنگ، بزرگخطوط  تر از حدمعمول نشون باریک و شی 
 داد. یم

 مردک شکم پرسِت حروم لقمه پرور! 

 

 ا مهرداد، خط سابقش خاموشه... باز آخرین تماسم -

نه. وقبی  ن  به دیی یا ارمنستان برسه، بهم زنگ می 
گفت وقبی

م و باهاش حرف بزنم، حتما میگم بهت زنگ بزنه. من دخیی
 خوام. صحیح و سالم یم

 

؟! چی    از این بهیی
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ون آوردنش، شماره ه زد و با بی  ی ساجدی رو تلفنم وییی
دیدم. از وقبی به کویت اومده بود، چندباری تلفبن حرف 

 زده بودیم. 

رج دونستم از هتل خاشدم و یماز حال عادل جویا یم
 نمیشد. 

 پیامکش رو باز کردم. 

"تو اشع وقت به من ش بزن، باید ببینمت. من پیش 
 ."عادلم

 

و بدون جواب دادن به ساجدی، به جیبم برگردوندم موبایلم
و از بخشایش گرفت. اون برقی که تو و اسامه نگاهش

داد که افکار خویی تو شش هاش افتاده بود نشون یمچشم
 نبود. 

شناختم. گم شدن مهری و این من اسامه رو خییل خوب یم
سامه پیشنهاد برای پیدا کردنش جز منفعت هیجی برای ا

 نداشت. 

 

، يمكنِك فعلها.  . إفعليها، يا عاضی
ً
 فهذا ال يبدو مستحيل

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 أنا ما سبق أن كنت أفخر. من سيكون هنا عادل؟! 

 . ممکن نمیاد. انجامش بده عاض، تو میتوین "به نظر غی 
کردم. عادل گ میاد هيچوقت به اين اندازه بهت افتخار نیم

 اینجا؟!"

 

 ، ل-
ً
. كن قر ُربما لیس اليوم أو غدا

ً
 يبا

 "شاید امروز و فردا نه، اما به زودی."

 

 با رضایت لبخند زد و کوتاه گفت: 

 

ی -
ی  دانیال... كوین

ی لرؤيته، هال فعلبی  جيدة و اذهبی

 "دانیال... باهاش مهربون باش و ازش مراقبت کن"

 

متوجه منظورش شدم ویل حرقن نزدم. دست دراز کردم و 
 روبه بخشایش گفتم: 
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تون رو انجام میدم همن کارهای اولی- ی پیدا کردن دخیی
ن که  فقط هر اطالعایی که به دست آوردین به من بگی 

 تر بتونم پیداش کنم. راحت

 

منده و قدردان دستم د. از جا بلند شد و شر  و فرسر

 

 یگم. مممنونم، حتما... همه رو بهت -

 

ن و استخرش رو  ون زدم و نمایشگاه ماشی  از اتاق اسامه بی 
ی دانیال مقابلم د کردن آخرین پله، ندیمهیط کردم. با ر 

ایستاد و دست به سینه و طلبکار چشم و ابروش رو تکون 
 داد. 

 

 إنه ينتظرك سید عاض. -

 "منتظر شما هستند آقا عاض."

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

ن ش بزنم ویل حرف یم خواستم یه به درک بگم و به اتاق الی 
 آخر اسامه... 

ن داشت و تحت نظارت  خود اسامه، این سالن دوربی 
ن رو دیده باحتماال مکالمه  ود. ی من و الی 

 

ها کج کردم و پشت در اتاقش ایستادم. و به سمت پلهراهم
ای به در نزده بودم که خودش درو باز کرد و با هنوز تقه
های ریز و درشتش، کنار ایستاد و به داخل دعوتم  عشوه
 کرد. 
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ی ال چارهاول خواستم مخالفت کنم اما فرار کردن از دانی
ایستادم و بهش حایل دردم نبود. باید محکم مقابلش یم

 م و بس. کردم که من فقط برادرش بودیم

 

و تو کل اتاق چرخ دادم. یه تخت وارد اتاقش شدم و نگاهم
ی رنگ. ی بزرگ به رنگ سفید و پردهدونفره  .. های خاکسیی

ن آراییسر سفید و یه کاناپه ی صوریی رنگ که به نمای می 
داد. چندین تابلو از اش جلوه یمی قدیره و آینهپنج

 ن روی عسیل کنار تختش... های بزرگ و عکس منقاش

 

ی چسبیده به دیوار با چندتا قاب کوچیک عکس پر بوفه
 شده بود از دنیا... 

ت ریش و با یه یی تر... بدون تهدنیا... دنیا و عادِل جوان شر
 و شلوار تقریبا گشاد! 

 

 ون کشید. و از فکر بی  اق دانیال، منبسته شدن در ات

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ها رو خریدم. پسندی؟! تازه این وسیلهو یمتاقماچیدمان -

 

زیاد مییل به درس خوندن نداشت اما چندتا کتاب آمار و 
ش یم ن ن هندسه روی می  ِ پذیرش الی  دیدم. هاتف هنوز درگی 

 تو دانشگاه بود. 

 

 خییل خوب شده! -

 

- . ن  بشی 

 

کنارم ایستاد. ذوق و هیجانش برام روی کاناپه نشستم که  
شدم و اونجوری از دلچسب نبود. وقبی وارد اتاق دنیا یم

ن یم آوردم ویل از این دیدار پرید، بال دریمدیدارم باال و پایی 
 اجباری اصال خوشحال نبودم. 

 

کنارم زانو زد و دستش رو روی رانم گذاشت. نگاهش رو تو  
 کرد.   کل صورتم چرخ داد و روی چشمام مکث
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 عاض؟! نیم-
ی

ی بیک ن  خوای چی 

 

 دوست داری چی بشنوی؟! -

 

هایی -
ن . همون چی    که توقع داشتم تو شب تولدم، علبن کبن

 

هاش پوزخند زدم. حواسم به حرکت نامحسوس انگشت
 کرد. روی عضالت رانم بود که چجوری نوازشم یم

 

و علبن کنم دانیال؟! هوم؟! منظورت از این رفتارات چی -
 چیه؟! 

 

ای به در وارد شد و دانیال از زیر تا خواست حرف بزنه، تقه
بار جواب دادن شونه خایل کرد. بفرماییدی گفت و 

ش با یه سیبن حاوی دو تا لیوان بزرگ و کریستال ندیمه
 میوه وارد شد. آب
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ن گذاشت و یی  حرف حبی به من نگاه نکرد، سیبن رو روی می 
رفت و باالی شم رفت. دانیال دو تا لیوان رو به دست گ

دیدم، های چسبیده به لیوان رو یمایستاد. حاال که عرق
 یم

ی
ها رو سمتم گرفت. یه کردم. ییک از لیواناحساس تشنیک

لیوان با چند مدل آبمیوه از چند رنگ که هیچکدوم از 
 ها با هم مخلوط نشده بودند. رنگ

 

ه ش از دستش گرفتم و تا نییم از لیوان رو زیر نگاه خی 
 وشیدم و لبخند دانیال رو دیدم. ن

 

 خییل تشنه بودی! -

 

 ممنون. -

 

لیوان رو به دستش دادم و بلند شدم ویل دانیال هول شده، 
ن گذاشت و دست شدش رو دور  هردو لیوان رو روی می 

 بازوم حلقه کرد. 
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ن االن اومدی، قرار شد حرف بزنیم. میدوین از ک- جا؟! همی 
گذره؟! عاض وقت یم آخرین باری که اومدی اینجا چند 

 لطفا بمون. 

 

 مردد ایستادم و پوف کشیدم. 

 

 بازی ندارم دانیال... من وقت بچه-

 اگه حرفت مهمه بگو اگه هم نه... 

 

ن لطفا... -  مهمه، بشی 

 

 ترم. ایستاده راحت-

 

کیم فاصله گرفت و پشت به من و رو به آینه ایستاد. 
ن آ راییسر آویزهایی که براش خریده بودم رو از روی می 

برداشت و به گوشش آویخت. تقریبا تا نزدیک به 
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ن هاش یمششونه و شبیه های ریز و درشتش اونرسید. نگی 
 بارش باران کرده بود. البته باران و برف باهم. 

 

 ویت نبودم. کی سال تحویل میالدی من  لحظه

 

ی عادل هم خوشکل بود، یه دستبنِد طالی سفید. دیهه-
 هم میان.  ی تو خییل بهبا هدیه

 

- .  خوشحالم دوست داشبی

 

ی خنک رو نوشیده بودم چون انگار نه انگار تازه اون آبمیوه
، از وسط معده

ی
م آتش بلند انگار از شدت گرما و تشنیک

و شل کردم و دانیال برگشت. دقیقا رو به میشد. گره کراواتم
 من ایستاد و دست به کمر گرفت. 

 

 چی شده عزیزم؟! -
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، فقط گرم-  مه. هیجی

 

 کوتاه خندید و ابرو باال انداخت. 

 

 خوای یکم دیگه آبمیوه بخوری؟! یم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنمشی به نقن تکون دادم و کالفه دکمه و ی اول و دوم پی 
 باز گذاشتم تا شاید از این گرمای ناگهاین خالص بشم. 
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و از فرط  ی سوممعصبی پوف کشیدم و تا خواستم دکمه
م، چشمم به لیوان آبمیوه افتاد گرما و سوزش معده باز کن

ات بدنم...   و تغیی 

از تصور اتفاقی که داشت تو بدنم و حاالت ظاهریم رخ 
ای نفسم بند رفت و با نفس تنگه به پشبی  داد، برای ثانیهیم

 رم بود چنگ زدم. ی لعنبی که درست کناکاناپه

 

 دانیال؟! چ چی به خوردم دادی؟! -

 

ش پا بایستم. دانیال که با به گلوم چنگ زدم و سیع کردم 
و عقب کشیدم و ش بهم نزدیک شد، خودملبخند مسخره

تعادیل سکندری خوردم. لعنت به دانیال... لعنت به با یی 
 اسامه... 

محرک جنیس چه کوفبی بود؟! از شدت گرما رو به هالک 
تر شدن بودم و اینکه مدام داشت این حس تو وجودم بزرگ

 وپیدم: تال رو گرفتم و رو بهش شد، عصبی گردن دانییم
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و کبن دانیال؟! من دارم تمام تالشماری چه غلیط یمد-
کنم که کنم که تو و عادل رو از دست ندم. دارم جون یمیم

شما دوتا رو تو کثافت غرق نکنم. ویل تو لعنبی داری بدجور 
و از چشمم میندازی که حبی به چشم یه خواهر هم خودت

 م. تو صورتت نگاه نکن

 

 به عنوان خواهر نه... -

؟! حالت خوب نیست. ز خوای به عنوان یم  نت نگام کبن

 

ی اونقدر عقلم ن ن چی  و از دست نداده بودم که به همچی 
 حبی فکر کنم. هیچوقت. 

 کنارش زدم و با تمسخر گفتم: 

 

خوای. یه جسم که بدون خوای، یه بدن یمو عشق نیمت-
، فقط  تو رو به اینکه تو وجودش رخنه کرده بایسر

 ت برسونه. مگه نه؟! خواسته
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 اشه... چرا که نه؟! باگه اون بدن، مال تو -

کبن ها که تو یه نگاه به وجود نمیان. تو فکر یمی عشقهمه
. من خواهرتم و من یم  خوام بهت ثابت کنم که برادرم نیسبی

 

ن دستش که از گردن و سینه تر رفت با پوزخند مچ م پایی 
 و گرفتم. دستش

 

یدوین محاله اینکارو بکنم دانیال... محاله به چشم یه زن م-
... دانیال؟! من جز خواهرم نگات کنم. تو عقلت و باخبی

کنم. هرکاری... جز اینکه برات نقش هرکاری بخوای برات یم
 یه معشوقه رو بازی کنم چون تو... 

 

م، عصبی جیغ کشید و با کوبیدن هر دو تا دستش تو سینه
تعادل روی تخت ولم داد که من یی جوری به عقب ه

 افتادم. 
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و بذاره... ببینم هنوزم ی دیگه که دارو اثرشو دقیقهد-
اینجوری مزخرف تحویلم میدی یا نه؟! ببینم بعدش بازم 

 خواهریم؟یم
ی

 ! توین پسم بزین و بیک

 

وع نیم تونست این حجم داغن و دگرگوین حال، فقط شر
 اون داروی کوفبی باشه. 

 

های بلند و کشدارم تو اتاق پخش شده بود و صدای نفس
شد که م اونقدر با شتاب به جلو پرت یمی سینهقفسه

 شد. ز جا کنده یماکردم هرلحظه قلبم احساس یم

 جوشید. ز کل تنم یماهای درشت عرق مدام دونه

 

شنیدم و حضورم تو این اتاق تو گوشم صدای زنگ خطر یم
 
ی

هام خطرناک بود. هورمون اصال به نفعم نبود. برانگیختیک
 خییل... خییل زیاد! 

 

 و پس میدی! ن کارتدانیال؟! باور کن تاوا-
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 وان کارای توئه. فکر کن. شاید هم این تا-

 نگفتم بیای تو اتاقم شاید ببخشمت؟! 

 

سمتم اومد و من تالش کردم تا از روی تخت کوفتیش بلند 
 بشم ویل شگیجه و گرمای بیش از حد، مانع شد. 

ی روی تختش چنگ زدم ویل با فشار یه دستش، ملحفهبه 
ن روی رانم، صدامتنم و و روی تخت پرت کرد و با نشسیی

 باال بردم. 

 

 لعنت بهت. -

 

وع  ف- وع شد، نظرت چیه از یه بوسه شر کر کنم بازی شر
 کنیم؟! تو زیادی داغ کردی یکم رو من کار کن. 

 

به و شیدن موهای بازش، ششکو جلو کشید و با  شش
ن فک قفل شده غریدم:   عقب هدایت کردم و از بی 
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 کنم دانیال... آخ شم. ت یمبیچاره-

 

 کنم عزیزم. من اینجام. و کم یمبذار خودم دردت-

 

ن رو حس یم ، صدای الی  کردم و انگار اوین که تو عالم گیجی
کرد و کنار گوشم پچ پچ کنان حرف و باز یمهامداشت دکمه

ن بود نه د د، الی  ن  انیال... می 

 

ویل با برخورد لبش روی شاهرگم، انگار جون دوباره گرفتم 
ن و کرخت شده ی و قبل از اینکه خطایی کنم، تن سنگی 

ی آرد روی تخت دانیال رو محکم پس زدم و مثل یه کیسه
 پرت کردم و هوار کشیدم. 

 

 و بخون دانیال... ی این ارتباطهمینجا فاتحه-

 . دیگه حق نداری حبی سمتم بیای
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آخ کشید و صدام کرد ویل از روی تخت بلند شدم و درحایل  
ن هورمون هام، کل وجودم که از شدت شگیجه و باالرفیی

 لرزید، نگاش کردم. یم

 

و فهیم من عاشقتم؟! عاض؟! من وجود مادرترا نیمچ-
تونم خییل کنم. میدوین که یمفقط به خاطر تو تحمل یم
 خطرناک باشم. نرو عاض! 

 

ه بدوین منم به خاطر آرامش اون زن، کاری با پس به- یی
 ای. هیچکدومتون ندارم و حاال بااین کارت هنوز هم زنده

 

 بستم و یی هامدکمه
ن حرف فقط فرار کردم. از و باال و پایی 

ن که داشت پله ن رفتم و خواستم برم ویل با دیدن الی  ها پایی 
که   شد ک باال میومد، نفهمیدم چی های سالن کوچیاز پله

یغش رو خودش با دست خفه  جو چنگ زدم و مچ دستش
 کرد. 
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 تو اتاق هلش دادم و درو بستم. 

ِم تاریک و روشن اتاقش و نفس ن ، هی  ن های کشیده و بلند الی 
 آتیش وجودم شد. 

 

؟! - ؟! خ خودیی ن  الی 

 

ترسیدم باز هم یه توهم باشه ویل عقب عقب رفتنش و یم
م دید، بهم حایل کرد که این تریس که از حال عجیب و غریب

ن بود.   دخیی لرزون، الی 
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 درو قفل کردم و یه گام به جلو برداشتم که ترسیده لب زد: 

 

 ع عاض؟! -

 

ن بود و هوای درون کالبدم مطمئنا داغ...   نفسم سنگی 

، با حوصله جلو رفتم.  یه عقب رفت و من مثل یه شکارچی
 رفت. رنِگ اتاق فرو های آیی تا جایی که الی پرده

 

شده؟! چرا  ترسوین عاض. تو چتو م یمداری من د -
 اینجوری شدی؟! 

 

برای یه مرد با طبیع گرم، اون حجِم داروی افزایش میل 
جنیس، یکم زیادی ترسناک بود. خودم هم از خودم 

 ترسیدم. یم

شد قطرات ی محرک تو وجودم، باعث یمتاثی  اون ماده
حاال میل  درشت عرق رو روی کل تنم حس کنم. من
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شدیدی به بوسیدن و بغل کردن داشتم. اونقدر شدید که 
ن ببندم.   چشم رو ترس الی 

 

ون... نذ- . بیا بی  ن  ار من بهت حمله کنم. بیا الی 

 

میام، تو عجیب شدی، ترسناک شدی، محاله عاض ن-
ن اونجوری جلو همه من و بکشه تو اتاق... گفبی دوربی 

 داره... گفبی اسامه... 

 

ش، جلو رفتم دادم و قبل از تموم کردن جمله توان از کف
 و سخت به کام گرفتم. و دست دور کمرش انداختم و لباش

ن لب ن زبونم با فشار و از بی  ش، های به هم چسبیدهفرو رفیی
ها از ها و سالحس لذیی باور نکردین داشت. انگار ماه

هاش داشت گذشت و طعم لبی بینمون یمآخرین بوسه
 کرد. ورتر یمو شعلهآتیشم
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د و از شدت مکیده  ن مثل یه مرغ شکنده تو بغلم بال بال می 
شد از این لعبت کرد. مگه یمهاش آه و ناله یمشدن لب

 بهشبی بگذرم؟! مخصوصا حاال... 

 مخصوصا تو این حال... 

 

هنم ن مشت گرفت و تقال کرد تا از دستم فرار کنه پی  و بی 
 رو طلب کردم. هاش تر نگهش داشتم و لبویل محکم

 

 عاض؟! چت شده؟! تو که... -

 

هاش فریبنده بود. خوِد این دخیی علت ترس واضح چشم
ن هورمون  هام بود. باالتر رفیی

 

. یمن- ن م الی   که قراره بیفته رو بگی 
تونم جلوی اتفاقی

 تونم... نیم
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ن چونهیه دستم ی ظریفش و دور گردنش انداختم و با گرفیی
جونش کاری از پیش های یی تو بوسیدم. مشباز لباش

کردم که چطوری باید دربرابر برد و فقط به این فکر یمنیم
ن این غول یی   کردم! حافظت یممشاخ و دم از الی 

 

و تا کنار تخت پیش بردم و لبام با صدا از روی لبش  تنش
هن و سینهکنده شد. از فرط یی  م چنگ زد ویل  نفیس، به پی 
 کنار گوشش لب زدم: 

 

 خوامت. ید ویل... خ خییل یمببخش-

... ببخشید.  ن  آه الی 

 

و تو تنش جر دادم و تن ظریفش رو روی تخت لباسش
 انداختم. 

 

 عاض؟! یه لحظه صیی کن. -
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ویل صیی برای من معنا و مفهویم نداشت. روی تخت رفتم 
ن لبام روی ترقوه ش، بوسیدمش و ی برجستهو با گذاشیی

 نالیدم: 

 

س و خودت-  بسپار... و به من نیی

 من اینجام. بهم اعتماد کن. 

 

ینش دار از ترقوهلبام گرم و مرطوب و تب های ملموس و شی 
هام باالتر رفت و گودی گردنش رو احاطه کردم. بوسه

بانم رو باال های کمتر میشد و نالهعمیق ن ضن  برد. یم جون الی 

 

ین صدا از حنجره ی بوسیدنیش، دِز اون هربار با تولید کمیی
ِ پوست نمک باال یممحر 

یبن دارش رفت. آخ که شی 
 کننده بود! دیوونه

 

 ویل تو حاِلت... -
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هنم و گرفتم و کشیدم. کنده شدن یه دسبی یه سمت پی 
ه موند و هاشدکمه ن با ترس تو چشام خی  و حس کردم و الی 

 ترسید. هاش نشون داد که چه اندازه یمدو دو زدِن مردمک

 

ن حاال - ... یه تهدید کن. همی  ن   الی 

 

 ت تهدید؟! -

 

... د ده دقیقه باهات آ- ره... بگو اگه بهم آسیب ب بزین
 زنم. یاال بگو... حرف نیم

 

لرزید. دقیقا یه های کشدارم، مثل یه بچه گربه یمزیر نفس
ی بود. زلزله  ی ده ریشیی

ن دندون  و تو گردنش فرو بردم و پوست لطیفششم و بی 
 گرفتم. 

 

 چ چرا؟! -
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دونستم چرا هنوز هم تر شد و نیممیق و عمیقهام عبوسه
 کردم؟! داشتم دربرابر این حس مقاومت یم

 

م و بهت آسیب تونم جلوی خودمگو وگرنه نیمب- و بگی 
 ... ن  نزنم. تهدیدم کن. زود باش الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون زده بود که باالخره ی رگهمه های گردن و ساعدم بی 
ن ناله  ار کرد. و تکر وار و با ترس حرفمالی 
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، اگه این جو آ- ی عاض... ا اگه ب بهم آس آسیب بزین
متشنج و ترسناک رو ادامه بدی، حبی دیگه تو صورتت نگاه 

 بخشمت. نمیکنم، نیم

 

ون دادن هوای داغ کالبدم، رو  ن بی  یه دم عمیق گرفتم و حی 
 به لباش پچ زدم: 

 

نم. - ن نم، نمی  ن  آسیب نمی 

 تونم اذیتت کنم مویرگم؟! مگه یم

 

ا پشت چهار انگشتم، پوست صورتش رو نوازش کردم و ب
 موهاش رو از صورتش کنار زدم. 

 

... قربونت برم خییل خوش- ، خییل خوشبویی
ن گیل الی 

 مویرگم. 
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 بو کردن عطرش، وسوسه کننده بود. 

ش مالیدم و همونطور که دستام رج به ریشم رو به گونهته
ی پوست نواخت، رو رج تنش رو مثل یه ملودِی مالیم یم

و باال کشیدم. لطیف و سفید گردنش نفس زدم و خودم
ش شد. هنوز هم از من گونههام قاب صورت مهتابدست

 دادم. ترسید و حق یمیم

 

ِ باالی سینه
ی

ن دندونام روی برجستیک ن رو فرو رفیی ش آه الی 
 درآورد. 

 

 ترسم عاض. یم-

 

م کردم. صدای تنش رو زیر زبون و لبام حس یمنبِض تپنده
 از شدت خماری درنمیومد. 

ی تنش و با انگشتم گرفتم و خط فرو رفتهبند لباس زیرش
 رو با یه بوسه مرطوب کردم. 
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. یم- ن  خوام الی 

 

ن رو روی خودم کشیدم.  به کمر روی تخت دراز کشیدم و الی 
ی گوشش ی یخ زدهجیغ خفه و کوتاهش رو شنیدم و الله
ن لبام فرو بردم و زیر گوشش پچ   زدم: رو بی 

 

 شدم. رو یمکاش زودتر باهات روبه-

و به عقب بر برگردونم ویل... از ثانیه تونم زماندیگه نیم
 خوامت... کنم. یمی باتو بودن... اس استفاده یمبه... ثانیه

 

و بوسید و دیگه تعلل نکردم. هرچقدر خشن اما من گردنم
 خواستم. این رابطه رو تا انتها یم

 کرد.   و صدا با ناله اسمم

 

 عاض؟! -

 

 ردم. کزده رو با لبام خفه  ی دردناک و وحشتاون ناله
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به ملحفه و کمرم چنگ زد ویل پس نکشیدم. حالت خمار 
یت بود روی انبار چشم هاش و تن داغش دقیقا یه کیی

 باروت... 

 

 

*************** 

 

 

 

ن کشیدم که گردن و قسمت و روی رد ناخنانگشتم های الی 
 و خراش داده بود. م ر باالی سینه

ن باری بود که تا این اندازه خشونت داشتم.  ... این اولی   لعنبی

 

خون جوشیده از گردنم رو با مالیدن دو تا از انگشتام، پاک  
ن   کردم و نتونستم از حالوت اون چند ساعبی که با الی 

 گذرونده بودم، لبخند نزنم. 
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 شد. هنوز از بدنم حرارت بلند یم

ون زدم. با کارت دی آسانسور از آینه ر چشم گرفتم و بی 
 سوئیت رو باز کردم و وارد شدم. 

 

کتم که تو دستم مچاله شده بود رو با کلید روی کنسول  
گذاشتم و تا خواستم برگردم، صدای ساجدی رو تو 

 ای کم شنیدم. فاصله

 

ه به عاض جان، باالخره چشممون به جمالتون روشن ب-
 شد. خوش اومدی... 

 

خواستم عرض ادب کنم، با دیدن اون مرد  برگشتم و تا 
یش مثل یه مجسمه  مسن و موهای کم پشت و خاکسیی

 ثابت موندم. 

از پشت هیکل ساجدی دیدمش، بلند شد و با بهت و 
 د گشاد شد. هاش تا آخرین حناباوری از دیدنم، چشم
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 زدیم. حاال هم من و هم اون مرد حبی پلک نیم

پروا رفتار کنه. تا چند جوری یی شد ساجدی اینباورم نیم
ِ من... دقیقه

ی
 ی دیگه امی  میومد و وجود این مرد تو زندگ

 

کنم عاض جان، عمو حبیب. یار قدییم و عرقن یمم-
 دوست و همراه بابات. 
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بان قلبم به شدت باال رفت و قلبم تی  کشید ویل با این  ضن
 حال، درنهایت خونرسدی که حبی از خودم شاغ نداشتم،

 پچ زدم. 

 

وشحال شدم ویل اینجا جای موندن نیست. ساجدی؟! خ-
ون...   آقا رو راهنمایی کن بی 

 

و چنگ زد و گایم به سمت اتاقم برداشتم که ساجدی مچم
 و کنار زدم. عصبی دستش

ن دیروز صدای حبیب رو که شنیدم پلکام و بستم. انگار همی 
ن مرد من ن بلند بود که همی  وی اون کرده بود و ر   و از زمی 

ن چندتا تکه چوب چهارپایه ی بلند چویی نشاند و با گذاشیی
 بری... و یه سنباده و اون دستگاه چوب

 

 نه... 

د. انگار هیچ  ن ویل هنوز به وضوح صداش تو شم زنگ می 
زماین نگذشته بود و حضور حبیب داشت زمان و مکان رو 

مرد،نابود یم  کرد. من عاِض چهار پنج ساله بودم و این پی 
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خواه رو گرفته  همون جووِن گذشته که دست محمدخی 
 بود. 

 

 چقدر شبیه محمدی. -

ستون و  انگار خود محمد جلوم ایستاده. اون شب تو قیی
باالی قیی محمد دیدمت ویل صیی نکردی. اگه ساجدی 

، فکر یمنیم لم باعث شده توهم کردم سن و ساگفت تویی
 بزنم. 

 

 . ساجدی با مالیمت به آرامش دعوتم کرد 

 چشم چرخوندم تا عادل رو پیدا کنم ویل نبود... 

 

مرد فقط یمآ- خواست تو رو ببینه، روم باش عاض... پی 
. نگران عادل هم نباش. تازه دارو خورده و بعد از شام  ن همی 

احت کنه. اتفاقا از هم صحببی با رفت تو اتاقش تا اسیی
 عموحبیب خییل خوشحال شد. 
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گفتم "تو حق نداری عادل رو یمکردم و باید داد و بیداد یم
مبا گذشته " ویل تا دهن باز کردم، ی شر آورم آشنا کبن

خونه در دم خفه ن ونه و ظریقن از سمت آشیی م  صدای دخیی
 کرد. 

 

 م؟! سالم، ببخشید بدموقع مزاحم شد-

 

 اینجا چه خیی بود؟! 

ن نگاه سوزانش حبیب چشم از من برنیم داشت و همی 
ندم و با دیدن و سمت صدا چرخو کرد. شمم یمداشت خفه

ن چسبید.   الغراندام و زیبارو پاهام به زمی 
اون دخیی
های فر خورده.. . بیبن قلیم و های درشت بامژهچشم

فرم و موهایی که از زیر شال های خوشپوسبی گندیم، لب
 شخایی رنگش به خویی پیدا بود. 

 

... علیک سالم، نه بابا چه مزاحم-  بی

ه ست. االن دوش یمه رسیده، یکم خستهعاض تازه از را گی 
 خوابه. بخارای تنش هم یم
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و گرفت و حبیب جلو اومد و با نهایت خونرسدی دستم
 و تمام و کمال معرقن کرد. خودش

 

، من حبیبم، عمو حبیِب چهار پنج سالگیت. ا- نگار نشناخبی
ی منه. چون روی سالمت من زیادی این دخیی هم نوه
ی پای تابوِت منه. کنه. زنگولهرم ولم نیمحساسه... هرجا ب

 ! ن  نگی 

 

ن با این حرف حبیب ریز و نخودی خندید و درحایل که  نگی 
 هموز از حضور من راحت نبود، گفت: 

 

ای باباجون این چه حرفیه؟! فقط اومدم چون خییل دلم و -
هوای مسافرت داشت. ما که مزاحم نشدیم آقای شیخ 

 نجیب؟! 

 

 زدم:  با نگاه ساجدی فقط لب
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 نه. -

 

 شیدم و زیرلبی زمزمه کردم: و از دست حبیب کدستم

 

م- م دوش بگی   . خوش اومدین، من می 

 

 عافیت باشه. -

 

عصبی وارد اتاق شدم و ساجدی پشت شم وارد شد. تا 
 برگشتم با ترسر به حرف اومدم. 

 

ی درمانت دو سه نفر هیی نبود قبل از اینکه وسط جلسهب-
؟! هیچ یمغریبه رو راه بدی، با  فهیم اگر من هماهنگ کبن

 اسامه بفهمه چه گندی باال میاد؟! 

 

 کرد. خیالیش عصبیم یماین خونرسدی و یی 
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ز کجا قراره بفهمن؟! اتاقشون جداست، فقط چون چند ا-
دقیقه اومدن اینجا قرار نیست همه بفهمن. تو نگران چی 

؟!   هسبی

 

 فهمید! نیم

 

های قدییم. -  باز شدن دفیی

ا رو نیمتو که ای ن  فهیم. برداشبی دست اون مرد... ن چی 

 

ن حرفم پرید:   بی 

 

 عمو حبیب. -

 

 کالفه چنگ به موهام زدم و ازش فاصله گرفتم. 
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ییل خب، عمو حبیب، سلطان حبیب... ساجدی؟! خ-
و و باز کردی، نه منهای قدییماسامه بفهمه دفیی حسابریس

. نه تورو زنده نمیذاره. داری ریسک یم  کبن

 

 ال از کجا معلوم این ریسک به نفع ما تموم نشه؟! حا-

 

 قانع نمیشد. 

ی اتاق عادل انداختم که جلو اومد. نگایه به در بسته
 و عقب کشیدم. ودمم برخورد کرد خدستش که به چونه

 

 . این زخم چیه؟! داره خون میاد.. -

؟! جعبه ن  های اولیه رو بیار... ی کمکنگی 

 

؟! نه...   چی

 

 ساجدی؟! -
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ن باهم و نگران وارد اتاق شدند و من عصبی به حبیب  و نگی 
 ی مقابلم نگاه کردم. منظره

 

 ! چی شده؟! دعوا کردین آقا عاض؟-

 

 چرا من این دخیی رو به خاطر نداشتم؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االن میارم. -
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حبیب وارد شد و ساجدی نگاه مشکوگ بهم انداخت. 
 لعنت به این شانس... 

 

کنم. نگران نباش بهت یه پماد و ضدعفوین یماالن زخمت-
ه.  ن می   میدم زود جاش هم از بی 

های ی وحیسر که بهت حمله کرده، پنجهمعلومه اون گربه
ی داشته.  ن  تی 

 

به به کتفم زد و خندید. من چشم از حبیب  چند ضن
و برنداشتم، نگاهش شبیه یه رفیق بود به رفیق... انگار من

 کرد. ات یممن مالق دید، محمد رو تو قالب جسمنیم

 دونستم. از این بابت چه حیس داشتم؟! نیم

 

 

******************** 
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بعد از یه دوش مفصل و کم کردِن حالت رخوت و اثر داروی  
ن زخم گردنم رو کوفبی  ای که دانیال به خوردم داده بود، نگی 

 کرده بود و تا جایی که امکان داشت، زخم سینه
م ضدعفوین

 رو پنهان کردم. 

... نوه ذهنم ی حبیب آشنا بود درگی  بود که چرا این دخیی
 دونستم کجا دیدمش. اما نیم

 

ت و شلوار گرمبا پوشیدن یه یی  کن، وارد سالن شدم و شر
امم بلند شدند.  مرد و ساجدی به احیی  پی 

ِ حاوی چای وارد سالن یم
ن داشت با سیبن شد و با نگی 

دم که  لبخند مکبر کرد و سمت حبیب رفت. زیرلبی شنی
 گفت: 

 

 یی کنم آقا عاض، به نظر خسته میاین. بشینید پذیرا-
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ساجدی و حبیب نگایه معنادار به هم انداختند و من کالفه 
 ... ن  نه از حضوِر حبیب و نگی 

ی
 شدم. کالفیک

 از حس مزخرقن که تو وجودم بود. از حس ترس و دلهره... 

ه ها بی دردی که سالرویی با همهیادآوری گذشته و روبه
ده بودم. مثال دلم نیم خواست حبیب از  فرامویسر سیی

خواست ی مزخرفم حرقن به زبون بیاره، دلم نیمگذشته
خواه،  تجدید خاطرات کنم و با شنیدن خاطرات محمدخی 

 نم که اگر بود... کو بیش از این شکنجه  خودم

 

 آخ اگر بود! 

 

حرف روی یه مبل تک نفره و رو به تلویزیوِن روشن یی 
ن اول به حبیب و بعد ساجدی و درآخر از من نشستم . نگی 

ن فنجون های کوچیک و پذیرایی کرد و من با برداشیی
 دار، به مبل تکیه دادم. دسته

 

 کنارم نشست و با همون نگاه براق و لبخنِد از ته دل گفت: 
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خونه. اگه قراره مرد- ن ن من برم تو آشیی  ونه حرف بزنی 

 

ن رو من دادم:   جواب نگی 

 

 اگر باشه، ربیط به تبعیض جنسیبی نداره. حرقن هم -

 

های سفیدش رو به رخ کشید و من چال روی  ردیف دندون
ی راستش رو دیدم. عجیب بود اگر اون چال رو گونه

های زیبایی و بانمک بودن رو ی مالکنداشت؛ چون همه
 تو خودش جا داده بود. 

 

 ممنون. -

 

 جا شد. ساجدی نفس تازه کرد و روی مبل جابه

 

ه؟! -  چه خیی عاض؟! کارها خوب پیش می 
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 توقع داشت حاال از کار حرف بزنم؟! 

دار چسبیده به دیوار، عدد یازده و نیم شب ساعت شماطه
ِ داد و خییل دلم یمرو نشون یم

خواست بدونم این مهموین
 اجباری گ تموم میشد. خسته بودم. 

 

 همه چی خوبه. -

 

صدای  حبیب باالخره سکوتش رو شکست. با همون
 آشنا... 

شدم و به همون کارگاه سقوط لعنبی هربار از زمان کنده یم
ن چوبیم بری کردم. یه سقوط آزاد با مخ... روی همون می 

 خورده... ها و یه عالمه چوب تراشارهو وسط خاک

 

ن آموزش، یه چهارچوب شبیه  اون روز... حبیب برای اولی 
ه عنوان خونه درست کرده بود. یه مرب  ع و یه مثلث ب

 سقف... 
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کردم که چی به ش تو و ها به این فکر یمو تمام این سالت-
ده بود.   مادرت اومد. محمد شما رو به من سیی

 

کرد و وقبی محمد باید خودش از من و مادرم حمایت یم
خودش از پسش برمیومده بود، من چه توقیع از بقیه 

 داشت. زن و بچه و نوه و ن
ی

ه داشتم. حبیب خودش زندگ بی 
 و... 

 ش محافظت کنه. ای و بچهقرار نبود از یه زن صیغه

 

 چطوری با ساجدی آشنا شدین؟! -

 

ن که اشاره کرد، چشمام و ریز کردم. این دخیی چرا به نگی 
 خندید؟! یم

 

ِ عادل حضور ک-
ارآموِز ساجدِی... چندبار تو جلسات درماین

ن ش خاک محمد بودم، با ساجد ی داشته. یه بار که با نگی 
ِ ما... رو شدیم و این شد باِب روبه   آشنایی
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های تهران، باید دست روی آشنای حبیب  تو تماِم دکیی
 میذاشتم؟! 

ن رو به خاطر آوردم. راست حاال که حبیب یم گفت، نگی 
 بااستعدادش بود.  و گفت. کارآموِز باهوش یم

 

و استاد وشحالم که حال آقا عادل بهیی شده... نظر منخ-
ی مشکالت روچ عادل تو که... بیشیی ریشهساجدی اینه  

... مسئله ِ
 ی خودکیسر
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ساجدی سینه صاف کرد و من متوجه اشارات پدربزرگ و 
 تجربه بود. نوه شدم. هنوز خام و نپخته و یی 

ن با ببخشیدی ش و ته جرعه ای از چای نوشیدم و نگی 
 قضیه رو جوش داد. 

 

ن گذاشتم  م به فنجون نیمه خایل رو روی می  ِ "می 
ن و با گفیی

 عادل ش بزنم" از جا بلند شدم ویل حبیب صدام کرد. 

 

 عاض پرسم؟! -

 

و تو جیب شلوارم فرو بردم و برگشتم. از جا بلند یه دستم
ن وسط رو دور زد. لعنت به ساجدی...   شد و می 

تا کنارم اومد و دستش که روی کتفم نشست، چشم از 
 ساجدی گرفتم و به حبیب دادم. 

 

 ای... شحالم که زندهخو -
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باور کن وقبی شنیدم حال تو و مادرت خوبه، انگار یه بار از 
 بود که اگه بالیی 

ن . محمد خییل مطمی  ن روی دوشم برداشیی
 شش بیاد، جای شما امنه. 

 

ِ من و مادرم. خیالش 
ی

خیالش راحت بود که گند زد تو زندگ
 راحت بود... 

خدای باالی همون ذهن مثبت و خیال آسوده و اعتماد به 
و ای نداشت. مادرمشش بود که هیچوقت فکر حکیمانه

 خواست، به دست آورد. 

بچه خواست، خدا بهش داد. کار... خدا ش راه زندگیش یه 
مرد قرار داد. خونه و سقف و نون شبش رو فراهم کرد. 

خواست داشت. فقط خواست؟! هرچی که یمدیگه چی یم
 نکرد. کرد، که باید یکم شهامت خرج یم

 

ِ من، قضیه
ی

ه َمن شی  بود  ورود اسامه تو زندگ
ُ
ی همون گاِو ن

ن برد.   که محمد با مردنش همه رو از بی 

 

 آره... -
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م و این بار از روی دوشت برداشته شد ویل خداروشکر زنده
! من و مادرم باِر روی دوشت نبودیم. وظیفه  ای نداشبی

 

 دلم نداشتم. ی گفتم و صیی نکردم. جا برای باز کردن سفره

وارد اتاق عادل شدم و بدون اینکه چراغ رو باز کنم، تا کنار 
های هماهنگش رو که دیدم، خیالم تختش پیش رفتم. نفس

 گشتم. رفتم و برنیمراحت شد. قبل از بیدار شدنش، یم

 

کردم، به دست آوردن کیوان هم باید مهرداد رو پیدا یم
ی بود که یم ن  خواستم. نهایت چی 

 

 

*********************** 

 

 

ن نشستم و یقه اسیِک لباسمتو کاقن  و شاِپ یه متل پشت می 
 مرتب کردم. اول صبح اینجا خییل شد بود. 
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شنیدن صدای پای امی  رو شنیدم و کنارم ایستاد. با تکون 
ن و درست مقابلم  دستم صندیل رو کنار کشید و پشت می 

با چشم و نشست. یه عینک آفتایی روی بینیش بود و تقری
 دیدم. ابروش رو نیم

 

 روز بخی  آقا... -

 خوره. یه شی اطالعات پیدا کردم که فکر کنم به درد یم

 

ون آورد و با انگشتش تند و تند به صفحه ش موبایلش رو بی 
ن گذاشت. اشعه به زد و برعکس مقابلم و روی می  ی نور ضن

خورشید و روشنایی آسمون و انعکاس آالچیقی که زیرش 
ی موبایلش شد. بلندش  ه بودم، مانع دیدن صفحهنشست

 کردم و با دیدن تصویر کیوان، پوزخند زدم. 

 

. تو یه ویالی ین عکس رو بچها- ن ها دیروز از کیوان گرفیی
 یم

ی
کنه و تقریبا ده نفر هم اسکورت ساحیل تو دیی زندگ

 داره. یه دخیی هم باهاشه... 
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 اسمش چیه؟! -

 

ه؟! -  گ؟! دخیی

 

رزیایی کردم. یه شلوارک کوتاه تا اواسط ران کل عکس رو ا
اهن مردونه ی سفید رنگ... یه کاله تنش بود و یه پی 

ی و عینک آفتایی که داشت تو ساحل آفتاب  حصی 
ی گرفت. اندام اون دخیی پوشیده در یه مایوی دوتکهیم

 سیاه رنگ هم از پشت تو قاب عکس افتاده بود. 

 

  باشه! تاین دقیق نمیدونم ویل فکر کنم لهس-

 

م رو آورد و من بوی خوش قهوه رو گارسون صبحونه
 استشمام کردم. 

 

ی یم- ن  خوای سفارش بده به حساب من. اگه چی 
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 مخالفت کرد و من موبایلش رو پس فرستادم. 

خوردم  ای از نون و پنی  و گردو برداشتم و همزمان که یمتکه
 گفتم: 

 

. هرچیم- ی که به خوام از یه دخیی اطالعات کسب کبن ن ی 
 خوام. خوره، یمدرد یم

 

 مطیعانه ش تکون داد. 

 

 هرچی شما بخواین. گ هست؟! -

 

 خواهِر مهرداد بخشایش. مهری... -

ی که  ن دیروز رسول بخشایش رو تو کویت دیدم. همون چی 
باید تو قبل از اینکه با دیدنش شوکه بشم، بهم خیی 

 دادی. یم
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منده شش ن انداخت و با پا ر شر ب  و و پایی  ن ضن ی زمی 
 گرفت. 

 

ونقدر درگی  مهرداد و کیوان بودم که یادم نبود رسول ا-
م اطالعاتشبخشایش هم باید تحت نظارت باشه. یم و سیی

 دربیارن آقا... ببخشید! 

 

عال رسول رو ول کن. قراره از مهرداد بهم خیی بده، تو ف-
ن کجاست.   دنبال مهری باش ببی 

ا رو پیدا کردی؟!   دخیی

 

... و مشت کردم. لعنکون داد و دستممتاسف ش ت  بی

 

 قرارداِد اوکراین چی شد آقا؟! -

 

ها و از اون مرتیکه خریدم. تا چشمش به پولامتیازش-
های بعدی رو تمام و کمال خودت خورد، قبول کرد. کامیون
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. اینبار درجه بندی نداریم چون اون کیوان تحویل بگی 
 و گور شده. کثافت هم گم

 

ن قالب کردن  چشم گفت و از  ن بلند شد. حی  پشت می 
 دستش جلوی بدنش، خییل خشک و رسیم گفت: 

 

مری با من ندارین؟! من برم که زودتر با اطالعایی از مهری ا-
 برگردم. 

 

 نه برو... -
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ن فرستادم.   امی  که رفت، یه پیامک برای الی 

 

 .  "سالم صبح بخی  عیبن

 حالت خوبه؟! مادرم بهت ش زد؟!"

 

ن دریافت  هصبحون م تموم شده بود که باالخره یه پیام از الی 
م ن ن فنجون و خلوت یمکردم. گارسون داشت می  کرد و دومی 

ن یمقهوه  گذاشت. م رو روی می 

 

 .  "سالم، صبح تو هم بخی 

 آره مادرت اومد ویل... زیاد حالم خوب نیست"

 

قلبم از جا کنده شد. یعبن چی که خوب نبود؟! درد 
یتش کرده بود؟! نفهمیدم چطوری داشت؟! کیس اذ

ش رو گرفتم و تلفن رو به گوشم زدم. کل وجودم شماره
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ن رو بشنوم و ازش علت خوب  گوش شده بود تا صدای الی 
سم.   نبودنش رو بیی

 تماس که برقرار شد با نفس نفس لب زدم: 

 

؟! کیس ا- ؟! چی شده که خوب نیسبی ... خویی
ن لو؟! الی 

؟!  ن ی بهت گفیی ن  زده؟! چی 
ن قسم یمحرقن خورم... به الی 

تر بهت گفته، جون خودت قسم... بشنوم کیس از گل نازک
زنم و اون خونه رو روی ش تک به قید همه چی رو یم
؟! یمتکشون خراب یم ن  شنوی؟! کنم. الی 

 

ن و که نداد، دلهرهجوابم ام بیشیی شد. جوری از پشت می 
ن برخورد کبلند شدم که رانم به لبه صیی  رد. دیگهی می 

ن لحظه با نهایت خشمم روی کردم، یمنیم خواستم همی 
ش اسامه و دانیال و حنیسه خراب بشم ویل ریز ریز 

 خندیدنش تو گویسر خشکم کرد. 

 

؟! فقط یه کلمه گفتم زیاد اض؟! چرا اینجوری یمع- کبن
ن و زمان  دوزی. و به هم یمخوب نیستم. داری زمی 
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ه صورتم  بد. دست و با خنده بیان کرده بو کل جمالتش
 ؟! و شکار میذاشتکشیدم که خیس عرق بود. داشت من

 

؟! دیگه دربرابر هیچکس کوتاه نمیام. میدوین دارم ا- ن لی 
ی گفته یا...  ن  جدی میگم... اگه کیس چی 

 

ه دیوونه، نمیذاری آدم یکم ناز کنه. داشتم ناز ن-
 کردماااا.... یم

 

 آخ من ناز این دخیی رو قربون! 

شد و دوباره روی صندیل نشستم. بوی دریای  خیالم راحت
 اول صبح و هوای دلپذیرش و صدای یار... 

ی یم ن  خواستم و نداشتم؟! مگه دیگه چی 

 

 ها نکن. با من از این شوچن -
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 اتفاقا خییل حال داد. -

 

 دیشب اذیتت کردم؟! -

 

های خاص یادآوریش ساکتش کرد. به هرحال من هم روش
مخودم  زم. ه دلهره بنداو بو داشتم تا دلیی

 

 شد مویرگ؟! تا االن که سه برابر اون هیکلت زبون چی -
. بهت سخت گرفتم؟! درد داشبی و من و شکار میذاشبی

 داری؟! 

 ساجدی کویته... بفرستم بیاد که... 

 

 و صدا کرد. هشدارگونه اسمم

 

خوای به غی  از مادرت، همه بفهمن اااای عاض؟! یمو -
 دیشب چیکار کردی؟! 
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 م گرفت. خنده

 خواستم. هاش رو یمیکم اذیت کردنش و جیغ جیغ

 

 ساجدی میدونه... -

 

ن بلندی کشید و صدای پر از تشویشش تو گویسر پخش  هی 
دونستم مثل مردم برای اون قلبی که یمشد. آخ که من یم

خواست اون نبض تپید. دلم یمیه گنجشک شمازده یم
 تپنده رو با لبام لمس کنم. 

 

 . کجا؟! چجوری؟! وای خدایا... آبروم رفتواقعا؟! از  -

 

ی دیشِب ساجدی از گربه و پنجه و نوک با یادآوری طعنه
ن پنجه ، لب زدم: تی  ن  های الی 

 

و گاز مفهیم داری کجا وقبی از شدت درد و لذت نیم-
ی و پنجه یمیم ، باید به این هم فکر کبن که مردی گی  کیسر
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ش خط ننداخته، که تا دیروز شاخ و برگ درخت هم رو تن
 آبه زیادی مشکوکه. حاال اون خون

 

ن کشید و من خنده  م گرفت. باز هی 

 

 وای خدایا... از دست تو... -

عاض خب تقصی  خودت شد. یهو مثل یه آدم قحیط زده 
 ک بود سکته کنم. و کشیدی تو اتاق. نزدیمن

 

 خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه! -

 

و تغیی  حالت داد. انگار تاکیدم ساکتش کرد. هویم گفت و یه
ن لحظه پابه ب خندید. خییل جدی لپام یمنه انگار تا همی 

 زد: 

 

 دلم برات تنگ شده، گ میای؟! -
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ن دیشب... - ، همی  ن  شیطون شدی الی 

 

ا نمیگم. واقعا دلم برات تنگ شده. عاض ب- ن رای اون چی 
 ...  وقبی ازم دور مییسر

 اصال مگه نگفبی دور نشم؟! گ میای؟! 

 

 قهوه رو تو فنجون تکون دادم. مایع 

 

های خرابم که باید نم دلم برات تنگ شده، از اون معتاد م-
. واسه بیست و  ن مواد رو دائما به عروقم وصل کین

های چهارساعت روز و سیصد و شصت و پنج روز سال
 زندگیم، کم دارمت. 

 

هاش گوش سکوت کرد و من فقط به صدای ریتمیک نفس
 دادم. 
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، واسه پیچیدن م- ن اسه و وهات دور انگشتام کم دارمت الی 
ها یه بدن رو ستایش کنم. واسه پلک اینکه بتونم ساعت

نزدن رو چشمات... واسه نفس کم آوردن کنارت... کم 
 دارمت مویرگم. 

 

 عاض؟! -

 

 صدام کنه.  و ندادم تا دوبارهمکث کردم. جوابش

 

 عاض؟! -

 

 ت هم کمفتنت و بوسیدن حنجرهواسه عاض عاض گ-
 دارمت. جانم مویرگم؟! جانم؟! 

 

تر کرد. این رو زده گویسر رو به دهنش نزدیکخجالت
 تر شدن صداش ثابت کرد. نزدیک
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، انا مشتاق لک. -  احبک حبیبی

 "عاشقتم عزیزم، دلم برات تنگ شده"

 

ی که شنیده بودم و اون لهجه ن ی خییل شوکه از چی 
 . د نفس بکشمای حبی فراموشم شداغون... تا ثانیه

 

 و داری؟! عاض؟! صدای من-

 

؟! یه بار دیگه بگو... - ن  چی الی 

 

 ردم صدام بهت نرسید. گفتم یه بار... فکر ک-

 

- ، ن ؟! چی نرسید، نشنیدم. بگو الی    گفبی

 

 ودم و مشتاق دوباره شنیدنش بودم. دونست شنیده بیم
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و محروم نکرد و دوباره اون جمالت رو تکرار کرد و کل من
 شد. وجودم پر از عشق 

 

، انا مشتاق لک! -  احبک حبیبی

 "عاشقتم عزیزم، دلم برات تنگ شده"

 

ی االنتظار ألقبل -
 فتيک؟! شكيف يمكنبن

 هات صیی کنم؟! چطوری تا بوسیدن لب
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تر بگو بتونم وارد این اپلیکیشن کنم که اض یکم آرومع-
 ترجمه کنه. 

 

ن مشت شد.   دستم از حرص دور بودن از الی 

ن  خواستم از یم   مرصف سیگار و الکلم کم کنم ویل وقبی الی 
 کرد. کنارم نبود، فقط سیگار آرومم یم

 

ن یمن- ن همی  روزا تونم تا رسیدن به لبات صیی کنم، الی 
یم یه کاقن  شاپ یا رستوران... عاشق فراریت میدم. می 

 بوسیدنت تو مرکز شهرم. 

 

ی لبم نگه داشتم و با فندک روشن  یه نخ سیگار گوشه
د و من شنیدن صداشکردم.  ن خواستم. و یمحرف نمی 
 ترس... 

ن بعد از فهمیدِن اصل ماجرا و گناه عادل، از یم ترسیدم الی 
خواستم صداش و حضورش پیشم بره و از دستش بدم. یم

ه کنم.   رو ذخی 
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لم تنگ شده که منتظرت باشم و تو با دست پر بیای د-
نگات کنم خونه، دلم تنگ شده که تو با چوب کار کبن و من 

و برات چای دم کنم. مثل همون شب و همون چای تلخ و 
 بدون قند. 

 

های بسته از گرفتم و با پلکپک به پک از سیگار کام یم
 بردم. وجودش لذت یم

 

 ه کیک درست کنم و برات قهوه بیارم. دلم تنگ شده ک-

 

 البته اینبار توش تف نندازی. -

 

بست. این ی صداها و روی همهی کوتاهش گوشمخنده
ین زبون واقعا وسط زندگیم کم بود.   دخیی شی 

 

کشم. نقدر به روم نیار چیکار کردم واقعا خجالت یما-
 چطوری تونستم اونکارا رو بکنم عاض؟! 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ن ب- ها عاشقت شدم. میدوین وقبی تو دستام از ترس ا همی 
 تجاوز بیهوش شدی، به چی فکر کردم؟! 

 

 بیهوش بودم، یادم نمیاد. -

 

 م رو پر کردم. با قهوه خیس کردم و از عطرش شامهو لبم

 

و لمس کنم. با خودم کلنجار رفتم تا ه اینکه ظرافتتب-
اف یمدست کنم از همون شب اول تن درازی نکنم ویل اعیی

 و دیدم. نقصتیی 

 

 متوجه خجالتش شدم. وای کشداری گفت و سکوت کرد. 

 

ن حموم ا- م. نه تاق عادل، همون لحظه جذبت شداز دوربی 
و عوض کرد. اینکه آدِم چشم ناپایک باشم ویل دیدنت حالم

 تو ِگ فهمیدی عاشقیم؟! 
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... به فکر فرو رفت. ثانیه  ای طوالین

ن انداختم و با کف کفشم  سیگار به انتها رسیده رو کف زمی 
له کردم. باد شد تو صورتم نشست و به دریا و امواج 

 مالیمش نگاه کردم. 

 

 یه جا نبود... -

ش رو گار که یه عروسک بزرگ باشه که دست و پا و کلهان
جدا جدا بسازن و به هم بدوزن. وقبی دیدم واسه خواهرت 

کردی؛ فهمیدم چقدر وفادار و متعهد و دنیا گریه یم
 ای... باخانواده

و عقد کردی تا به اون آسیب وقبی به خاطر برادرت من
 نرسه؛ فهمیدم قابل اعتمادی... 

ِ پ یدا کردن مسبب رسوایی من شدی؛ فهمیدم تو اینکه پیگی 
 و دلم قرص شد که ییک مراقبمه ویل روزی  

ی
یه حایِم بزرگ

که جلوی مامان و بابام اونجوری سینه سیی کردی، اون 
. عروسک کامل شد. انگار که یه قلب تو سینه ش کاشبی
 عاشقت شدم چون اون لحظه فهمیدم شوهریم. 
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 غرق بوسه کنم؟!  چرا نبود تا وجب به وجب تنش رو 

 

؟! یم- ن  ترسم... الی 

 

ِ من... -  از چی عشقم؟! مرد چویی

یس؟! تازه  ن چوب گردو محکم و استواری... چرا باید بیی عی 
 اول راهیم... قراره باهم اوین که اینکارو با من کرد پیدا کنیم،

 مگه نه؟! 

 

ن رفت.   قلبم تی  کشید و کل حال خوبم از بی 

 

و که یادت نرفته چه قویل ت کبن مگه نه؟! پیداش یم-
 دادی؟! 

 

قول داده بودم مسبب این اتفاق رو بکشم و حاال برادرم 
 عادل... 
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 آه کشیدم. 

 

، هاتف گفت فردا باید خودت بری دانشگاه و ب- ن اید برم الی 
. اینجوری کارای دانشگاهت زودتر تموم  اعالم حضور کبن

 توین بری. میشه و یم

 

ود. با همون لبخندی که ذوق و هیجانش غی  قابل انکار ب
 در تار به تار صداش نشست گفت: 

 

 ز عریی بلد نیستم. واقعا؟! ویل من که هنو -

 

گران نباش... تا وقبی با محیط و زبان کشور و دانشگاه ن-
، هاتف کنارته.   آشنا بیسر

 

های این دونم آدمتونم برم؟! چون بعید یماشگاه هم یمب-
 نم. خونه خوششون بیاد من اینجا ورزش ک
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و مشت کردم و کالفه از هزاران هزار سوایل که تو شم دستم
 چرخید، پچ زدم. یم

 

 و تو یه باشگاه بنویسن. میگم اسمت-

 

نویسم با یه چندتا وسیله واسه و یمس اسم چندتا کتابپ-
ی برام؟! باشگاه، یم  گی 

 

 خریم. میام دنبالت... باهم یم-

 

 هویم گفت و مردد موند. 

 

...؟!  اگه دانیال -  بفهمه، یا آشنایی ببینه چی

 

ونقدر آشنا دارم که آمار به دانیال و بقیه نرسه، کلیپ ا-
حلقه شدن دستم دور کمرت... جایی بود که نباید! بهت 

یم هرچی الزم داشبی بخر...   خیی میدم مویرگم. باهم می 
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" ن  "الی 

 

 

 

 

 

 جمع کردم و و با یی موهام
ی

هبحوصلگ و ا یه گی  ای زهی فی 
 بستم. 
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رفت و بااینکه تازه صبحونه خورده م خییل ضعف یممعده
کردم م رو تو گلوم حس یمبودم و هنوز کل محتویات معده

ویل باز هم میل به خوردن داشتم. ییک از کشوهای دراور 
های طالیی رنگ اتاق جدیدم رو باز  کاریسفیدرنگ با کنده

ین و هکردم. پر بود از انواع و اقسام شکالت ، شی  ای عریی
 تلخ و مغزدار... 

ن کماین که اون بسته های پاستیل قلبی و خریس و رنگیی
زدند تا زودتر ها جیغ یمهای ریز شکرِی روی پاستیلدونه

 ببلعمشون... 

های شکالت و پاستیل و آبنبات رو برداشتم چندتا از بسته
شدم. و روی تخت گذاشتم. خودم داشتم از ذوق تلف یم

دونست من دقیقا با ربون عاض برم که خوب یمآی من ق
چی خوشحال میشم. بعد از انجام شدن کارهای دانشگاه و 

های الگ که ثبت نام و تکمیل پرونده و اون همه گی  دادن
مجبور به انتقایل شده بودم، باالخره یه دانشجوی کویبی 
بودم که اصال زبون عریی بلد نبود. هرچند تو این مدت 

ودم چندتا از جمالت عاشقانه و کاربردی روزمره و تونسته ب
م. با کمک ماه بانو و اون اپلیکیشبن که  البته فحش یاد بگی 
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د و  ن عاض نصب کرده بود. هرچند گایه اوقات لنگ می 
 شدم. بانو یمی ماهباعث خنده

 

ساز عاض جا دادم. ی دستهام رو تو کتابخونهکتاب
ردم عاض و سیع ک و روی چوب سفیدرنگش کشیدمدستم

ن درست کردن و رنگ کردنش تصور کنم. تو دلم کیلو   رو حی 
دیدم. و به عنوان زنش یمشد وقبی خودمکیلو قند آب یم

 اون هیکل درشت و اندام ورزیده و جذابیت زیادیش... 

خواست از من دور دروغ چرا گایه حسودیم میشد. دلم نیم
زار دهنده بود. از بمونه و خود این خونه هم به حد کاقن آ

وع یمهفته شد و عاض برام یه معلم و ی بعد کالسام شر
همراه ترتیب داده بود تا بتونم ارتباط برقرار کنم. احتماال 

 کرد و من هم... باید سواالت امتحاین رو به فاریس ترجمه یم

 

ایط سخبی بود.   پوف... شر

، کل های جدیدم رو تو کمد جا دادم و تا به خودم بیاملباس
های خورایِک روی تخت رو خورده بودم. اگر اینجوری بسته

 شدم. ی واقیع یمرفت، به سال نرسیده، یه حنیسهپیش یم
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نکاری، روی تخت ولو شدم و شماره ی شیدا رو  خسته از تمی 
 گرفتم. جواب که نداد برای عاض پیام دادم. 

 

ی! "سالم مرِد خونه  از من نگی 
؟! یه وقت شاغن  "م، کجایی

 

ی شیدا همون لحظه گوشیم زنگ خورد، با دیدن شماره
 لبخندم عمق گرفت. 

 

 سالم شیدا... خویی عزیزم؟! -

 

ن. نم خانما... بعضیا خارچی شدن، تحویل نیمبه به خا-  گی 

 

 دلخور بود ویل چرا؟! 

 

ون رفتنام - اون همه تو واتساپ و تلگرام برات عکس از بی 
ن نزدی. با امید فرستادم، اصال انگار نه   انگار حبی سی 
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 هوف کشیدم. 

 

نتمب- و باز کنم. همش درگی  ه خدا اصال وقت نکردم اینیی
 دانشگاه بودم. 

 

 اوه! -

ی دانشگاه؟!   مگه می 

 

م. منه- و ول کن. بگو ببینم با امید کجاها نوز نه ویل می 
؟! اون دفعه که فقط تو رو تا خونه رسونده بود.   رفبی

 

داد. کنار بهم انرژی یم صدای از فرط شادی و نشاطش
ن و باغ نگاه کردم. اینجا پنجره ایستادم و به محوطه ی شسیی

ی شی  خییل خییل خوشگل بود. کل حیاط پر بود از مجسمه
ون وارد محوطه یم شدی، حس و بیی و پلنگ و اگر از بی 
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کردی کل این خونه روی آب بنا شده بود. نهر آب دورتا یم
 وشانده بود. دور ساختمون عمارت رو پ

 

نتتگه زحمت یما - ، یمدادی اینیی و دیدی. منو روشن کبن
 برد لواسون. 

 

ن چیکار؟! تو این هو - . رفتی  ن  ا؟! اوهوووو... امید رو ببی 

 

و روی تخت بال خودشی سبکحس کردم مثل یه پرنده
های تختش رو شنیدم.   پرت کرد چون صدای فین

 

احساسه قربونش  دیدی وگرنه امید پر از تو امید رو نیم-
 برم. شد بود ویل با آتیش عشقمون گرم شده. 

 

ریز ریز خندیدم. نشنیده بودم شیدا هیچوقت اینجوری 
 حرف بزنه. 
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 خب حاال... -

 َمن و هات ووَمن؟! چیکار کردین هات

 

م بلند خندید ویل خییل زود وارد عالم رویا شد.   از تعبی 

 

مهم  نیست چیکار کردیم من کنارش خوشبختم. مهم-
. نیم ن توین باور کبن که چقدر همون باهم بودنه... وای الی 

اون شب بهم خوش گذشت. شام خوردیم، گفتیم، 
خندیدیم. اصال انگار رو ابرا بودم. ییک از دوستاش هم بود، 

ش پریا. جای تو خایل بود.   آرش و دوست دخیی

 

 خواست. ی اینجوری یممنم دلم یه خلوت دوستانه

 

دِرتخییل خوشحالم  -
َ
و دونست. اگه که باالخره امید ق

. پرسخاله  م رو اذیت کبن با من طرقن
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؟! وای که ه جوری؟! نکنه مثل من سینه سیی یمچ- کبن
ی نگفت؟!  ن  یادم میاد آب میشم از خجالت... شیخ چی 

 

 های تو حرف بزنیم! کاریگه ما بیکاریم از گلنه بابا م-

 

 به شوچن گفتم که بلند و بلندتر خندید. 

 یهو شیدا ساکت شد که نگران شدم. 

 

 الو؟! شیدا چی شد؟! -

 

 نفسش رو فوت کرد. 

 

روز اینجا بود، خواستم بهت نگم .. مامانت دیراستش. -
 ویل... 
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 و جوییدم. ی لبمم افتاد و گوشهی بدی به جوندلهره

 

ی بگو. حالش خوب خوب بود - ن ؟! شیدا... توروخدا یه چی 
 بود؟! 

 

د بودن بوب بود یا نه... آخه معیار خوب و نمیدونم بگم خ-
ایط داره، ِش پا بود. خودش تنها اومده بود   به شر

ی
بستیک

 پس حالش خوبه... 
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های رقصون ی نخلیکم دلم آروم گرفت. از پنجره و منظره
تو باد، چشم گرفتم و نگاهم میخ آلبوم عکس خانوادگیم 

ن تحریرم گذاشته بودم.   شد که روی می 

 

 که خوبه.   خداروشکر -

 

؟! زن بیچاره دیدیش اینجوری شکر نیمگه یما - ن کردی. الی 
 ی بیست سال پی  شده. به اندازه

 

ن چند ماه؟! -  تو همی 

 

 لبخند تلجن زد و صداش کم و زیاد شد. 

 

ها اثر داشت. نبودن تو اش فقط زمان تو پی  شدن آدمک-
 . ن شون کرده الی   پی 

 

شون کرده؟! یعبن بابام؟!   پی 
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ن  ن تصویر من و پشت می  نشستم و آلبوم رو باز کردم. اولی 
ی مادربزرگم و درحایل که بابا بابا بودیم، رو ایوون خونه

گرفت. چقدر خوشبخت داشت یه بوس بزرگ از لوپم یم
مون پر ی سعادت رو از روی دیوار خونهبودیم، گ پرنده
 داده بود؟! گ؟! 

 

ن شیدا. من بارها برگشتمخودشون من- . یی جا و و نخواسیی

... حبی بابام مکان بودم، یی  شپناه... ترسیده بودم ویل حبی
و روم قطع کرد و با تهدید و بشنوه. تلفننخواست تا صدام

به از دست دادن خودشون، خواست دیگه بهشون ش 
 نزنم. 

 جلوی عاض سکه یه پول شدم. 

 

دونست این درد با دربرابرم سکوت کرد و خود شیدا هم یم
 ب نمیشد. هیجی خو 

 

 ویل من بازم رفتم... -
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های خودم ببینم که دیگه پیش و برد تا با چشمعاض من
و روند. پی  شدن؟! به ش مناونا جایی ندارم. از در خونه

 خاطر نبودن من؟! مگه به خواست خودم رفتم؟! 

 

 دردام زیاد بود... خییل! 

 نازک شده بودم. داییم حبی بهم زنگ هم نزده بود. اینجا دل

 

ایط تو هم ناجور بود. تو شب یم-  ویل... شر
ی

فهمم چی مییک
 راه انداخت. بعدشم که 

ی
عروسیت... مهرداد آبروریزی بزرگ

 پای شیخ نجیب وسط اومد... 

 

 حرف عاض تو شم تکرار شد. 

 

 دن"ت چون با من بودی طردت کر "خانواده

 

ی دست خودم نبود ویل عصبی آلبوم رو روی تصویر خنده
ِ تلِخ منمامانم ب

ی
و به ستم. هیچکس حق نداشت زندگ
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و به آب عاض ربط بده. عاض هم یه قرباین بود. خودش
و پیدا کنه و هنوز هم های منو آتیش زد تا مسبب بدبخبی 

ِ من بود. درست 
ی

درگی  بود. عاض یه مرد و یه حایم تو زندگ
و نخواست عاض عاشقم شد. وقبی هیجی وقبی بابام من

 یه دخیی شکست خورده و همیشه گریون. نبودم جز 

 

 به خاطر عاض نبود... -

 کرد که 
ی

هیجی به خاطر عاض نیست. اتفاقا عاض مردونیک
بهم پناه داد. باهام نسببی نداشت، تعهدی نداشت ویل 
موند و ثابت کرد حتما نباید خون ییک تو رگام باشه تا بتونه 

 پناه من باشه. عاض مقرص هیجی نیست. 

 

یکم شده بود. انگار   متوجه حالت هیسیی

 

، چرا انقدر عصباین - ن   شدی؟! باشه الی 

 

 ض مقرصه. چون هیچکس حق نداره بگه عا-
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 و نگفتم. من این-

 

ل کردم. شیدا تقصی  خودم  ی نداشت. و کنیی

 

؟! خییل ناراحت شدی ویل من منظوری نداشتم. ا- ن لی 
ایط اون موقع رو یادت بیارم. مامانت  فقط خواستم شر

ی تو رو خواست، آدرست رو تنگت شده، شمارهدل
خواست. رفته بوده عمارت شیخ... بهجت گفته رفتید  

ی ما اشک ریخته بود. کویت... کل راه تا رسیدن به خونه
 م. . منم پریشونتونست حرف بزنه.. وقبی رسید نیم

 

 از خودم خجالت کشیدم. مامانم نگرانم میشد... 

 شیدا پریشون میشد و من... 

 

 را تنها بود؟! بابام نبود؟! چ-
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ابات کوتاه بیا نیست. مامانت هم با داییت اومده بود ویل ب-
 باال نیومد. 

 

 !...  وای دایی

دلم گرفت و سکوت کردم. اشکام تند تند رو صورتم بارید 
 ویل با حرص پسش زدم. 

 

 تقصی  منه... -

شدم. حاال که کنار کاش هیچوقت با مهرداد دوست نیم
فهمم حس اون زمان من، عشق نبود. حماقت ام، یمعاض

بود شیدا... من تو زندگیم جز مهرداد هیچ مردی رو ندیده 
کردم حرفاش از ش عشقه ویل... فقط بودم. خیال یم

خواست به هدف کثیفش برسه. ازش متنفرم... واقعا یم
 متنفرم. 
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 یکم دلداریم داد و من تا دقایقی فقط اشک ریختم. 

 

 و... ه عزیزم. کشبی خودتدیگه بس-

 

رچقدر هم به حال خودم گریه کنم بازم کمه. تو این دو ه-
سه ماه، بالیی نبود که شم نیومده باشه. یه نگاه کن به 

 زندگیم، کال از این رو به اون رو شده. 

 

 تلخندی زد. 

 

. به عوض عاشق شدی، عاشق -  کبن
ی

درسته ویل باید زندگ
 یشه. کیس که عاشقته. سهم هرکیس نم
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 کرد. و آروم یمیاد عاض دلم

 

 تو هم امید رو داری. -

 

 شیدا هم با امیدواری سکوت کرد. 

 

کرد که دل ه مامانت زنگ بزن، دلش آشوب بود. گریه یمب-
ت رو بهش ندادم گفتم شد. من شمارهسنگ هم آب یم

ندارم چون آخرین بار گفبی به کیس ندم ویل... دلم خییل 
. مادرت گ ن نایه نداره... این وسط اگر کیس هم سوخت الی 

 مقرص باشه، باباته که نذاشت. 

 

فقط یه لحظه از شم رد شد "بابام اجازه نداد، مادرم نباید 
 کرد؟!"حمایتم یم

د. نیم ن  تونست؟! زنگ می 
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 و راضن کنم یا نه. تونم خودمنمیدونم یم-

 

ون آوردم و تقه ای به در خورد و من یه برگ دستمال بی 
 و خشک کردم. صورتم

 

نم. شیدا دارن در یم- ن  زنن. من بهت زنگ می 

 

 . تو هم دیگه گریه نکن، منتظر زنگتم. باشه فدات شم-

 

و روی تخت و وسط با یه خداحافیطن کوتاه گوشیم
نداختم و سمت در اهای خورده شده های خورایکبسته
 رفتم. 

 

 کیه؟! -

 

م. -  منم دخیی
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 کردم. بعد از ماجرای زافیکرا، در رو قفل یم

بانو با همون با لبخند کلید رو تو قفل چرخ دادم و ماه
ن فییل صورت خندون و ماه گونه مقابلم ظاهر شد. یه شومی 

رنگ و یه دامن مشیک و بلند تنش بود و روشیش رو یه 
مند واقیع  جوری دور موهاش پیچیده بود که مثل یه هین

 شده بود. پر پیچ و خم اما زیبا... 

 

 بارون... روغ بود و ستارههاش پر فچشم

 و شنوشت، هنوز هم 
ی

خوش به حالش با این که زندگ
 خندید. یم

 

م؟! -  خویی دخیی

 

تر و و تو اتاق چرخ داد. اینجا بزرگوارد اتاق شد و نگاهش
ی من درست تر بود و به دستور عاض طبق سلیقهخوشگل

های صوریی شده بود. یه تخت بزرگ و دونفره با روتخبی 
. با یه قلب بزرگ صوریی پررنگ و یه خرس داشت

ن تخت خودنمایی یم آلود که باال و خواب  کرد. پایی 
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 نما آویزون بود. های شباز در و دیوار ستاره

 

ن بشینید رو مبل. سالم مادر، خو -  ش اومدین. بفرمایی 

 

ای یه به مبل کنار پنجره اشاره کردم. پشت این در شیشه
های گل با چندتا از گلدون بانو تراس کوچیک بود که ماه

 تزیینش کرده بود. 

 

م. بااینکه چشمات ورم کرده ویل س- الم به روی ماهت دخیی
 امروز خییل شحایل... چقدر هم که اشتهات خوب شده. 

 

های روی تخت باعث خجالتم شد.  ش به بستهاشاره
 هام گل انداخت و لب گزیدم. گونه

 

ییک ییک  دم همه رو ببخشید گرم صحبت با شیدا ش-
 خوردم. باید برم باشگاه وگرنه چاق میشم. 
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 با لبخند سکوت کرد. 

 

ی داری؟! -  از مادر و پدرت خیی

 

بانو گرم و مالیم آه کشیدم و نزدیکش ایستادم. عطر تن ماه
 بود. 

 

زدیم. فهمیدن من اومدم کویت، ره... از همون حرف یمآ-
 نگرانم شدن. 

 

و قاب  رف صورتمدست خودم نبود که پوزخند زدم. دو ط
 گرفت و تو چشام زل زد. 

 

ی از زندگیمون بهت گفته یا نه ویل... نمیدونم ع- ن  اض چی 

 من حرست خوردم یه بار مادرم نگرانم بشه. 
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ی بگم، همدردی کنم، آرومش کنم ویل  ن خواستم یه چی 
کرد. ازم فاصله گرفت و پشت به من انگار زبونم کار نیم

ایط م بانو زیاد باهم و ماهندست زیر چشماش کشید. شر
 فرقی نداشت. من هم کم عذاب نکشیده بودم. 

 

رفتم گلخونه... ییک از خدمه خیی داد که دوستت اشتم یمد-
 تو محوطه منتظرته. 

 

شوکه از این حرفش، حبی یادم رفت قبل از این داشتیم از 
دیم.  ن  چی حرف می 

 

؟! دوستم؟! -  چی

 

ن چند  ثانیه قبل صداش سمتم برگشت و انگار نه انگار همی 
 لرزید. از بغض یم
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گرده. لباس بپوش و ره... یه دخیی جوون که دنبال تو یمآ-
 برو دیدنش. 

 

 ا هیچ دوسبی ندارم. ی یعبن کیه؟! ویل... من اینج-

 

 شونه باال انداخت. 

 

 فهیم کیه. تا نری نیم-
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ترس و دلهره و کنجکاوی به جونم افتاد. یه دوست تو  
 از طرف عاض بود!  کویت؟! نکنه

بانو یه تونیک نسبتا گشاد و یه شال عریض پوشیدم و با ماه
و بانو پشت در انتظارشی ماهاز اتاق خارج شدیم. ندیمه

بانو مرخصش کرد و خودش دنبالم اومد. کشید ویل ماهیم
 تو این مدت بیشیی مراقبم بود و تنهام نمیذاشت. 

 

و  شنیدم که داشت تند ی باال یمصدای دانیال رو از طبقه
ی رو به عریی یم

ن ود. دو بگفت و یه زن هم کنارش تند چی 
یبن از پله ِ بزرگ حاوی شی 

ها باال تا از خدمتکارها با یه سیبن
دونستم مقصدش اتاق حنیسه بود. با اون رفتند و یمیم

رفت؟! هیکل بزرگ چه جوری چهل و هفت تا پله رو باال یم
 به باالبر نیاز داشت. 

 

از ساختمون و درگاِه هالیل شکلش رد شدیم و زیر آالچیق، 
ن فاصله هم  اون دخیی رو دیدم. قد بلندی نداشت و از همی 
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های درشتش رو تشخیص داد و البته اون میشد چشم
 لبخند پت و پهن... 

 بانو آروم گفت: شناختم. هیچوقت ندیده بودمش. ماهنیم

 

 شنایس؟! یم-

 

 نه. -

 

دیدم  میی دورتر و سمت حوض بزرگ یمیه تاکیس رو چندین 
ها مانع ورودش شده بودند. هنوز که دوتا از محافظ

 ها از بارون شب قبل خیس بود. چمن

دو سه گام باقیمونده رو اون دخیی ناشناس یط کرد و با 
 لبخند دست دراز کرد. 

 

ن خانم؟! -  سالم. الی 

 

 و داد. بانو انداختم که به جای من جوابشنگایه به ماه
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؟! -  بله. شما گ هسبی

 

بانو رو با زور  لبخند دخیی بیشیی فرم گرفت و دست ماه
رو گرفت و تکون داد و خییل زود شاغ من اومد. خییل خنده

 و البته زودجوش بود. 

 

ِ عادل. من نگینم، کارآموزدک-
 یی ساجدی، دکیی

 

بانو متعجب شد و من وحشت کردم. دکیی عادل؟! ماه
 عادل... عادل... 

ای که عادل فرستاده بود از ز تصوِر اون طالق نامههنو 
 ذهنم پاک نشده بود. 

 

ه کمیک از ما برمیاد؟! عاض از اومدن شما خیی داره؟!  چ-
ن کار داری.  ن با الی   گفیی
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دم و ماه ن  نمی 
بانو داشت جای من شوکه بودم، هیچ حرقن

ن جیمش یم کرد. از طرف عادل اومده بود؟! باز برام من سی 
 ای داشت؟! لعنت به عادل... چه نقشه

 

ن خانم خصوصیه. میشه تنها ا - گه اجازه بدین صحبتم با الی 
 صحبت کنیم؟! 

 

 توجه شد. بانو چسبیدم که مبا ترس به بازوی ماه

 

 عاض خیی داره؟! -

 

ن از لبخندش کم کرد.   نگی 

 

 نه، من... -

 

 و عقب کشید. نمبانو وسط حرفش پرید و ماه
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 رو فرستاده؟!  ادل شما ی پرسم؟! عبدون اجازه-

 

ن یکم معذب شد و با انگشت گوشه ی ابروش رو نگی 
خاروند و به من نگاه کرد تا برای تنها شدنمون تالش کنم 

اییط نیم خواستم با عادل ویل محال بود. من تحت هیچ شر
کردم و های اطرافش تنها باشم. احساس خطر یمیا با آدم

سوزان و ترس از عادل مدام حالت تهوع داشتم. انگار آفتاب 
 داد. داشت کار دستم یم

 

ه  ا- ن خاض نیست ویل بهیی ه خب... باور کنید چی  ن وم... چی 
ن خانم تنها صحبت کنم.   که با الی 

 

یماه ن  بگه که خودم به حرف اومدم.  بانو خواست چی 

 

  با شما ندارم. لطفا از اینجا برید. من... من حرقن -

 

، عا- ن ن خانم؟! لطفا گوش کنی   ل... دالی 
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حبی نسبت به اسمش هم فوبیا داشتم. تنم خیس عرق شد 
 بانو نگاه کردم. و عاجزانه به ماه

 

خوام هیجی یشه لطفا به این خانم بگید بره؟! من نیمم-
 درمورد عادل بشنوم. 

 

ن خانم... -  ویل الی 

 

های  دست خودم نبود که صدام باال رفت و اون با چشم
 ط نگام گرد. گشاد شده و رنگ و روی پریده فق

 

ش به سنگ خورد. نیم-  خوام بشنوم. برو و بهش بگو تی 

 

بانو از آالچیق خارج دادم. جلوتر از ماهحبی توضیح نیم
هام بلند بود که به بانو دنبالم اومد. اونقدر قدمشدم و ماه

 سخبی بهم رسید و نرسیده به ساختمون بازوم رو گرفت. 
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- ...  نفسم بند رفت، وایسا دخیی

 

 تم. و تو بغلش انداخس نفس زنان و ترسیده خودمنف

 

و اذیت کنه. توروخدا... ادر توروخدا نذارین عادل منم-
 کنم نذارین بهم نزدیک بشه. خواهش یم

 

بانو و دورم حلقه کرد و من نگاهم از پشت هیکل ماهدستاش
 افتاد. یی 

ن حرف سمت تاکیس رفت و قبل از سوار به نگی 
 . شدن، نگام کرد و رفت

 

م؟! عادل تو رو ترسونده؟! چی به ش چی -  شده دخیی
خودتون آوردین که عادل باید وجب به وجب دنبال عاض 
باشه و خونه نیاد، تو هم با شنیدن اسمش اینجوری بال 

؟! من ن ؟! الی 
و سکته ندین. حرف بزن ببینم چی بال بزین

 خواست؟! شده. این دخیی چی یم
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 شی به چپ و راست تکون دادم. 

 

ی نمیدونم فقط نمیخوام عادل رو ببینم ن- ن میدونم. منم چی 
ی بشنوم.  ن  یا ازش چی 

 

 کل تنم خیس عرق بود. 

 

مت تو با- شه عزیزم. چرا داری اینجوری یم لرزی؟! بیا بیی
 اتاقت. 
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م حلقه کرد و باهم وارد سالن شدیم. دست دور شونه
ن اومد. همون لحظه دانیال از پله ن رای ببها پایی  ون رفیی ی 

رفت، اذیتم  آماده شده بود و فکر اینکه به دیدن عاض یم
 کرد. پشت چشم نازک کرد و بدون طعنه زدن رفت. 

خدایا تو این خونه یه روز خوش هم نداشتم. حداقل یه روز 
 بدون مشکل هم وجود نداشت. هرروز تنش... 

س یم ن هم مدام اسیی  کرد. گرفتم و دستام یخ یمبرای همی 

 

بانو حبی سماجت نکرد تا ماجرا رو تاق شدیم و ماهوارد ا
بگم. فقط آرومم کرد و من گوشیم رو برداشتم. پیامک 

 عاض لبخند به لبم آورد. 

 

کنم. تکراریه ویل "از عمرم، روزای با تو نبودن رو کم یم
کنم از باتکرار دوست دارم. بذار بهت برسم، کاری یم

دیدم، عطرت  و خجالت خودم و خودت دربیام. پیامت
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پیچید تو مشامم. حاال تا واقعیتت چجوری صیی کنم 
 مویرگم؟!"

 

 خدای من... 

دم و یم ن ها با تونست تا ساعتیه کلمه حرف می 
ها جدام کنه. مردد موندم بهش بگم هاش از سخبی عاشقانه

 یا نه ویل... 

 

"کاش زودتر بیای، کاش بیای و بموین و نری، عاض من 
 تونم."بدون تو نیم

 

بانو گذاشتم و زیرلبی برام الالیی خوند. و روی زانوی ماهشم
ن انگشتاش بازی یم کرد و یه الالیی قشنگ... موهام بی 

 بانو واقعا بهم چسبید. صدای لطیف ماه

 

 "الالیی کن بخواب، خوابت قشنگه. 

 گل مهتاب شبا هزارتا رنگه... 
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 یه وقت بیدارنیسر از خواب قصه... 

 شهر غصه یه وقت پا نذاری تو 

 الالیی کن الالیی کن مامان تنهات نمیذاره. 

 دوست داره ، دوست داره میشینه پای گهواره..."

 

چشام گرم شد که کوتاه و با حیس که تو صداش قابل 
 تشخیص نبود، گفت: 

 

ی کوچیکیه که تا اض برای من هنوز هم همون پرسبچهع-
 نبود ویل گی  خوابید. زیاد بهونهخوندم نیمبراش الالیی نیم

شبایی که یه دردی داشت، یه غیم داشت یا خوابش 
 خوندم. برد، براش الالیی یمنیم

 

 دین؟! چی شد که با اسامه ازدواج کر -
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چرخید. دیگه اون دست نوازشگرش مدام روی موهام یم
س رو نداشتم ویل ذهنم درگی  بود. اون دخیی چی  اسیی

 خواست بگه؟! یم

 

 ای نداشتم. چاره-

 

 و پرس مشتاق حرف زدن از گذشته نبودند. مادر 

 

؟! ویل عادل که اصال خونه دل تو رو اذیت یمعا- ن کنه الی 
 نمیاد. 

 

ن خودم  و گرفتم. وار تو بغلش کشیدم و دستشو جنی 

 

 کنار شما جام امنه. -

 

ن و زمان کنده شدم.   پیامک عاض رو باز کردم و انگار از زمی 
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زود میام پیشت.  و تصور کن. و ببند و من"فقط چشات
 خییل زود..."

 

دونستم چرا... فقط میدونم عادل از ازدواج من و اش یمک-
کنه تا ما و یمعاض اصال راضن نیست و داره تمام تالشش

رو جدا کنه. اگه التماس کنم که اجازه ندین باهاش تنها 
ن مادر؟! بشم، اینکارو یم  کنی 

 

موهام  دست نوازش روی شم کشید و با خم شدن، فرق
 رو بوسید. 

 

ه فقط عادل، نمیذارم هیچکس حبی عاض هم اذیتت  ن-
ی هسبی که من از محمدم یم خواستم و کنه. تو اون دخیی

 قسمت نشد. 

 

کرد؟! چی میشد اگر مادر خودم اینجوری درحقم مادری یم
کشید خییل دلتنگش بودم. خییل نگرانش بودم و دلم پر یم
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ون تسبیح دونه درشت بابا واسه عطر چادرنمازش... واسه ا
 محمدم. من هم پدر داشتم، هم مادر... 

ِ خونه
ن ی زرگرها بودم و یه روزی بعد از خدا، من همه چی 

 حاال... 

 

سخت بود ویل حاال عاض رو داشتم. مثل یه پناهگاِه امن 
 تو روز قیامت... 

 

کنه، هیجی رو پنهان و اذیت نیماض هیچوقت منع-
که هیچکس   حایِم منه تو روز و شبایی کنه. مراقبمه... نیم
 و نخواست. من

 

ون داد و نوازش دستاش رو کش آورد.   نفسش رو مالیم بی 

 

 هر اتفاقی هم بیفته من هستم. -
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*********************** 

 

 

 

 

 

 

 تون خانم. من وسایل رو میارم تا اتاق-

 

رو به هاتف و لبخند پررنگش، لبخند ملیج زدم و عینکم 
ون زده بود. دو رو ر  وی موهام فرستادم که از زیر شال بی 

نفر از مردهای کناری، آماده به خدمت سمت هاتف رفتند 
ون آوردند. و از صندوق عقب بسته  های خریدم رو بی 
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ی هنوز یه قدم برنداشته بودم که تلفنم زنگ خورد. شماره
و عمیق کرد. انگار بهم ردیاب وصل کرده عاض لبخندم

 رسیدم زنگ زد. بود؛ تا 

 

ام از کنارم رد شد و دو مرد هم همراهیش   هاتف با احیی
ای  کردند. تماس رو وصل کردم و صدای بم و مردونه و گی 

 عاض تو گوشم پیچید. مثل یه نسیم صبحگایه بود! 

 

 خانومم رسید خونه؟! -

 

ی ریز به گردنم دادم. و گاز گرفتم و ناخواسته یه عشوهلبم
دیدم که یه نفر از ه خوابم هم نیمتو این لحظه حبی ب

و زیر های هالل شکل ساختمون سفید مقابلم، منپنجره
 نظر داشته باشه. 

 

ین جناب؟! را دارین شاغ خانومتون رو از من یمچ- گی 
دین؟!   احیانا خانومتون رو به من سیی
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بانم رو اونقدر باال برد که نفسم گرفت. خنده  ی جذابش ضن

 

ه- ن روشگاه شکالت دارم که به سخبی از تو ف یه خانم ریزه می 
ون، اگه االن خودم تا پشت در خونه  فرویسر کشیدم بی 
دنبالت نکرده بودم، تا جواب قطیع بدی که من دیوونه 

 شدم! یم

 

ناخواسته نگاهم به مسی  اومدنمون کشیده شد. واقعا این 
 دیوونه کل راه رو تا اینجا اومده بود؟! 

 

 واقعا که... -

؟! خوبه همه جا باهام بودی آقا، تعقیبم یم داری مدام کبن
بعدشم چندکیلو شکالت و پاستیل و لواشک و ترشک که 
 
ی

این حرفا رو نداره. بعد از یه روز شلوغ و اون همه دوندگ
 تو دانشگاه، حقم بود. نبود؟! 

 

ن - حق من چیه شاه مایه؟! صدبار خواستم ببوسمت لی 
 ! خوامت؟خوردی، یادت رفته من چقدر یم
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ن موهام رو با انگشت باز کردم. ییک از حلقه ی درشت پایی 
ی ها از دور و کنار اون نهری که تقریبا از کل محوطهنگهبان

وین و به یه شکل خییل خوشگل عبور یم  کرد، رد شد. بی 

 

ای انحراقن کشیده میشه. فمنحرف... همش - ن  کرت به چی 

 

ی جز بو - ن دلم سیدنت خواستم؟! حاال شاید مگه من چی 
، گردنت  ن بخواد جای دندونام رو گردنت بمونه. اوف الی 

یِن دنیاست. خوشمزه  ترین شور و شی 

 

- !  رودل نکبن

 

خند خانوم، بخند... وقبی کاری کنم یه جا کل خجالتت ب-
 بریزه اونوقت ببینم من خییل باالم یا جنابعایل! 

 

 م تو محوطه پیچید. صدای بلند خنده
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فت و این وقت روز که خورشید ر هوا داشت رو به گرما یم
درخشید، باعث شد به رنگ یمدقیقا وسط آسمون آیی 

م. ی مجسمهسایه ن پناه بیی  ی کنار ماشی 

 

 منظورت چیه؟! -

 

 مایه... واضحه شاه-

حاال بذار یادت نیارم گ بود آخرین بار سه بار خواستم 
ل کنم ویلخودم   پا جفت کرد دور کمرم که... و کنیی

 

بود. با شماتت و هشدارگونه صداش کردم که  حیا چقدر یی 
 بلند خندید. 

 

 واقعا که خییل لویس. -

 

ن ویل تا آخر هفته س- م دیی الی  خته ازت دور بمونم، دارم می 
ی بریم ا و کیوان بهم رسیده. اگردم. یه خیی  ز دخیی
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ی اون ترس تو دلم نفوذ کرد. لبخندم پر کشید و به بدنه
ه شی  یبال دیده بودمش، ی بزرگ تکیه دادم. قمجسمه

 بزرگ بود درحال حمله... 

 

 عاض؟! من دلشوره دارم. -

 

ن نگفته بودم و نیم خواستم بگم چون تا حاال از اومدن نگی 
خواستم یه بار باشم خودش هم حرقن نزده بود. فقط نیم

 رو دوشش... 

کردم. نباید دست باالخره خودم باید از خودم مراقبت یم
. از دست و پا چلفبی بودن متنفر گذاشتمروی دست یم

 بودم. 

 

 نگران نباش... -

 دیگه... امی  شیش دنگ هاتف باهامه، امی  هست. یم
دوین
 حواسش جمعه. هرچی نباشه... 
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اشه ویل بازم نگرانم. اونجوری که من از کیوان فهمیدم... ب-
 اصال قابل اعتماد نیست. 

 

 خییل ناگهاین بحث رو عوض کرد. 

 

 ببوس.  و باشه ویل من-
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پا کوبیدم و به حالت قهر لبام آویزون شد. انگار عاض 
های فرو افتاده و لبای آویزون نگاش دید که با شونهیم
م و دلش کردم تا یه قیافه شبیه گربهیم ک به خودم بگی  ی شر

 به رحم بیاد. دوست نداشتم بره! 

 

 من دارم جدی میگم. -

 

 و ببوس. نم مگه من تو بوسیدنت شوچن دارم؟! -

 

 نه ویل االن جاش نیست. -

 

ن برام جا و مکان مهم نیست، بهت ثابت نشده؟! نکنه م-
 ا... تهای دیگه هم تست کنم ها و زمانخوای مکانیم

 

ن حرفش پریدم و با یه لبخند رو لبام که از شیطنت عاض  بی 
 به وجود اومده بود، گفتم: 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

... خواد اینقدر فرمول اضافه  باشه حاال نیم- کبن
 بوسمت. یم

 

 پررو جواب داد: 

 

م برگردم. آبدار باش-  ه، یه جوری که تا برسم، تصمیم بگی 

 

 چه جوری ببوسمت که نری؟! -

 

از سوالم شوکه شد چون تا چند ثانیه جواب نداد ویل 
بعدش اون صدای گرم... اون تارهای لرزون... اون 

ای  و لرزوند که های به شماره افتاده، یه جوری دلمنفس
دم. حاال انگار این منم که خمار این بوسه ن ی کاش حرف نمی 

از راه دور شدم. کاش نزدیکم بود تا نخ به نخ ته ریشش رو 
 ببوسم. 
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مت زیر دوش... اون فک خوشگلتالن فقط یما- و خوام بیی
م و اونقدر ببوسمت... اونقدر ببوسمت... اووووف  بگی 

. اونقدر ببوسمت که...  ن  الی 

 

 و ببویس که از حال برم. خواد، اونقدر مند دلم یم-

 

 تر به گوشم رسید. هوف کوتایه گفت و صداش بم

 

 نیسبی که... -

لعنت به این دوری، باید بپیچم دور تنت و مولکول به 
 و ببلعم. مولکول عطرت

 

و دور گردنم کشیدم. از شدت گرما خیس عرق شدم و دستم
شم هزارنفر قرار انگار یادم رفته بود که تو محوطه و زیر چ

 ا چشمای بسته لب زدم: بو گاز گرفتم و داشتم. لبم
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رچقدر بیشیی عاشقت میشم، از این دوری بیشیی متنفر ه-
خواد اوین که گفبی رو میشم. زود برگرد، فکر کنم دلم یم

 واقیع تجربه کنم. 

 

 شیطون گفت: 

 

 و؟! کدوم-

 

 هموین که گفبی دیگه... -

 

 کدوم؟! -

 

ی داده بو  تونستم بگم دلم یه حموم دونفره و د، نیمچه گی 
ن یم  خواست. بوسیده شدن تا مرز از حال رفیی

 

م و اونقدر ببوسمت که...؟! که فکت-  و بگی 
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! حاال یه بگو تا من-  و از شدت خجالت آب کبن

 

ِ آب شده رو می-
ن  شه لیسید. جون... الی 

 

 ه بود. حیایی رو پاره کردهای یی اینبار تنم گر گرفت. پرده

 

- .  خییل منحرقن

 

و خط انحراف وایسادی توقع داری من بزنم به جاده؟! ت-
 لعنت بهش... 

 و پراکنده کن تا برنگشتم از خجالتت دربیام! بیا افکار من

 

 هول شده دستام لرزید. 

 

و نفهمیدم ویل و گرفت. زبونشتو دانشگاه یه نفر جلوم-
ییل خداروشکر هاتف بود. فهمیدم استادمه و اتفاقا هم خ

خوشتیپ و جذاب بود. فکر کنم دوست دارم تا آخر 
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هاش حضور پیدا کنم. تازه... دانشگاه ش همه کالس
م که بتونم  عالقمند شدم زودتر زبان عریی رو یاد بگی 

 باهاش ارتباط برقرار کنم. 

 

دار و خییل خییل سکوت کرد، به سکوت ممتد و ادامه
 ترسناک... 

 هت... جنمیدونم چرا ویل خندیدم. یی 

 

 ی شوچن ندارم. من تو این مسئله جنبه-

 ... ن  موفق شدی آفرین. تو یه ثانیه با کله کوبیدیم زمی 

 

منده لبم  و تو دهنم کشیدم. شر

 

د، خییل ناگهاین خواسبی جو بینمون رو عوض  خب ببخشی-
 کنم. 
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پوف کشید و جوایی بهم نداد. از خودم خجالت کشیدم 
 یی 

 ! ای بود؟مزهآخه این چه شوچن

ن و عادل هم دلهره داشتم.  ن نگی 
ن و نگفیی  تازه برای گفیی

 

 ترسم بالیی شت بیاد. عاض من یم-

 

 با حرفش دهنم باز موند. 

 

س مویرگم! -  نیی

، عاض هم  . تا وقبی هسبی مرگ من وقتیه که تو نبایسر
 هست. 

 

 دلم لرزید. 

 

ل خاِل جدا بدونک. - ن  هذا المین

 "خونه بدون تو خییل خالیه."
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بیان کردن این کلمات عریی خییل زحمت من برای 
 ود. کشیدم. زبان عریی خییل سخت بیم

 

؟! ال حیاه یل بدونک. - ن  الی 

 وجود نداره."
ی

؟! بدون تو زندگ ن  "الی 

 

ن خانم؟! -  الی 

 

با شنیدن صدای هاتف، به سمتش چرخیدم. اصال متوجه 
ن اومدنش نشده بودم. لبخندم و که دید، شش رو پایی 

 وتاه گفت: انداخت و خییل ک

 

 خواد شما رو ببینه. شیخ نجیب یم-
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دونستم منظورش از شیخ نجیب کیه و امیدوار بودم نیم
هیچ ربیط به عادل و اسامه نداشته باشه ویل زیاد هم 

  زود گفت: شانس نبودم چون خودش خییلخوش

 

 خواد شما رو ببینه. اسامه یم-

 

 

 

 

 

 

 

 

تقریبا  هاتف و تو کیفم انداختم. هوف کشیدم و موبایلم
ی یه میی از من فاصله داشت. نگایه به ساختمون اندازه

 انداختم. 
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 اتفاقی افتاده؟! -

 

 یک از خدمه گفت. من حبی شیخ رو ندیدم، ی-

 

 ای گفتم. باشه

 

ه- ی پیش عاض؟! گفت می  .  تو می   دیی

 

 بله. -

 

 که... که... پس میشه خواه-
ی

 ش کنم از طرف من بهش بیک

 

 . یه مکث کوتاه کردم

 

ن عاض رو فقط زنده نه، صحیح و سالم مبهش بگو -
 خوام. یم
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های دست روی چشم راستش گذاشت و ردیف دندون
ه و کلفتش سفیدش از الی لب ن  مایان شد. نهای سیی

 

 گردونم. ا رو صحیح و سالم بریمبه قیمت جونم آق-

 

 با خیال راحت سمت ساختمون رفتم. 

قایسر شده ایستاده های نییک از خدمه دقیقا روی شامیک
کرد. با اخم و با همون زبان بود و یه جور طلبکاری نگام یم
 عریی دست و پا شکسته گفتم: 

 

 این ایم؟! -

 "مادرم کجاست؟!"

 

 تعال میع. -

 "با من بیا."
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شونه باال انداختم. از این زن خوشم نمیومد چون بارها کنار 
ود. حنیسه دیده بودمش و یه جورایی انگار با من دشمن ب

رو نمیشد چون زیاد از اتاقش خداروشکر بامن زیاد روبه
ون نمیومد.   بی 

 

ب الماء. -  ارید شر

 خوام.""یکم آب یم

 

ی زن با پشت چشم نازک کردن رفت ویل قبلش با اشاره
دستش بهم نشون داد که اسامه کجا منتظرم بود. خییل 

ردم و به سمتش رفتم. و جمع و جور کترسیدم ویل خودمیم
های زیادی داشت  ن خونه راهرو زیاد داشت چون سالنای

ا چوبکه با درگاه کاری شده از هم های هالل شکل و اکیر
شد. باالخره به همون در اتاق رسیدم و با یه تقه وارد جدا یم
 شدم. 

 

همون لحظه بوی توتون سیگار عجیبش رو حس کردم و 
راحت شد. بانو رو که تو اتاق و کنار اسامه دیدم، خیالم ماه
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با لبخندی محو وارد شدم و اسامه سیگارش رو خاموش 
کرد. دیدنش تو اون هیبت و لباس سفید و بلند و عبای 
 سیایه که رو دوشش انداخته بود، واقعا وحشتناک بود. 

 

 و بوسید. تم اومد و صورتمبانو با لبخند سمماه

 

 خسته نبایسر عزیزم، خرید کردی؟! -

 

یه اژدها تو شکمم بود که سی   خییل گرسنه بودم و انگار 
 شدم. نیم

بانو رو بدم، به اسامه سالم کردم که قبل از اینکه جواب ماه
 و داد. رسا و بلند جوابم

 

 بله خرید کردم.، ممنون. -

 

 عاض گفته بود اسامه فاریس بلد نیست پس راحت گفتم: 
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ه چندتا خورایک گرفتم و چندتا کتاب و یکم هم وسیله ی-
ه که .. حس یمواسه ورزش.  کنم دارم چاق میشم و بهیی
 ورزش کنم. 

 

 لبخند دندون نماش گفت:  بانو با تکون ش و ماه

 

، همینکه  یمکار خویی - گرم بایسر خوبه. پرسم  ش کبن
 کجاست؟! 

 

ی شده مادر؟! چرا اومدیم اینجا؟!  گفت باید - ن . چی   بره دیی

 

بانو سمت اسامه چرخید و نگاه اسامه اصال حس خویی ماه
 بهم نداد. 

 

ی مقاعدكم. -
 كالكما اجلسوا قن

 "شما، جفتتون بشینید."
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و کنار خودش کشید و روی مبل بانو منبا حرف اسامه، ماه
ن و صندیل  های اداری... نشستیم. یه اتاق معمویل بود با می 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواست بانو رو گرفتم. مثل من شد بود ویل نیمدست ماه
 من متوجه ترس و اضطرابش بشم. 

 

 بانو؟! ماه-

 

مادر سمتش برگشت و به دستم یه فشار خفیف آورد تا 
 بهم دلگریم بده. 
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 أنا منتظر. -

 "من منتظرم."

 

 چقدر بد...! 

اسامه فاریس بلد نبود و احتماال قراربود تو این اتاق فقط 
و روی حالت عریی بشنوم. یهو یه فکری به شم زد و موبایلم

ه نشدم، بعدا با استفاده ضبط کردن زدم تا هرکجا رو متوج
از همون اپلیکیشبن که عاض رو گوشیم نصب کرده بود، 

 معبن کنم. 

 

 ماذا تنتظر؟-

؟!"  "منتظر چی هسبی

 

بانو، أريد أن أعلم من هذه عن ذلك الهراء یا ماه كف-
 الفتاة؟! 
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خوام بدونم این بانو. من یمبازی رو تموم کن ماه"مسخره
 دخیی کیه؟!"

 

و ول کرد. از روی مبل  بهم انداخت و دستمبانو نگایهماه
 بلند شد و نزدیک به اسامه ایستاد. 

 

 تحدثنا عنها من قبل. -

 "قبال درموردش حرف زدیم."

 

ی أن تكون إیل جانبه.  ال يهم-
 إذا كانت هذه الفتاة ال ينبیعن

 "مهم نیست، این دخیی نباید کنارش باشه."

 

د ویل سیع  نگاه غضبناک اسامه روی من، باعث ترسم بو 
 کردم این وحشت رو اصال به روش نیارم. 

 

 ذه الفتاة هنا؟هلماذا أنت قلق من وجود -

 "چرا نگران حضور این دخیی شدی؟!"
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ن بلند شد و پشت به پنجره با شبکه های اسامه از پشت می 
تابید، تصویرش رو ریز ایستاد اما نور زیادی که به داخل یم

 سیاه کرد. 

 

ن   ليس الشخص األول، و ال هو الشخص لماذا أنت قلق؟ الی 
ر، فاعدها ایلی ايران. 

 االخی  اذا كنت ال تريده ان یترصن

؟!   "تو چرا نگراین

ن نفر نیست، آخرین نفر هم نیست. اگر نیم ن اولی  خوای الی 
 رو برگردون ایران." ای وارد بشه، اونبهش صدمه

 

بانو با رنگ و روی پریده سمتم چرخید و یه نگاه کوتاه ماه
بهم انداخت. خییل کنجکاو بودم تا بدونم اینجا چه خیی 
بود؟! حاال که من طرف صحبت نبودم، پس چرا باید اینجا 

شدم. چرا تا یکم حضور داشته باشم؟! داشتم دیوونه یم
 از دماغم درمیومد؟!  خندیدم باید اینجورییم
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هذا التهديد كافيا؟ هذه الفتاة ليست خطرة  أليس كل-
 عليك. 

مه تهدید کاقن نیست؟! این دخیی هیچ خطری "این ه
 نداره."

 

 عیل عاض.  و ليس بالنسبة یلی لکن علیک -

 "برای من نه، اما برای تو و عاض خطرناکه."

 

ن فاصله گرفت و اسامه دوباره اون سیگار دراز ماه بانو از می 
و عجیب رو که ابتداش شباهبی با پیپ داشت، با توتون پر  

 کرد. کرد و با فندک روشن  

 همون لحظه بوی سیگار تو اتاق غلیظ شد. 

 

 . ی كل حياة عاضی
 ال يمكنك التحکم قن

 . ی
م رغبایی ی البقاء هنا ، لذا احیی

 اذا كنت تريد مبن
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ِ عاض رو تحت کتوین همه"تو نیم
ی

ی. اگر نی زندگ ل بگی  یی
های من خوای من هنوز هم اینجا بمونم، پس به خواستهیم

ام بذار."  احیی

 

ا بلند شد و از ترس به صندیل چسبیدم ویل اسامه از ج
سید. وقبی اسامه دقیقا روبهماه روش ایستاد و بانو اصال نیی

ن انداختم ویل از گوشهبا اون اخم نگاش کرد، شم ی و پایی 
 چشم به هر دو دید داشتم. 

 

. سحياتك وحياة ابنك انها تحت - ی
 يطریی

،نضجی کنت تعرف منذ البداية و أنت قبلته...قبل دعونا 
 بهذه الفتاة، قبل عودة عاض ...إعادته ایلی ايران. 

ل منه.  ِ تو و پرست تحت کنیی
ی

 "زندگ

دونسبی و قبول کردی... قبل از اینکه، این دخیی تو از اول یم
ِ عاض... اون رو بفرست 

ن ، قبل از برگشیی رو قرباین کبن
 ایران."
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ن دست اسامه روی گردن ماه  بانو تپش قلبم رو قرار گرفیی
بانو تکون نخورد اما حس کردم که لحنش  باال برد. ماه

 تر شد. کوبنده

 

ی .ال يمكنك السيطرة عیلی ال - نک ال تستطیع آن تأخذ قلبی
 .
ً
 القلب عاضی أيضا

، نیمطور که نتونسبی قلب من"همون توین و تصاحب کبن
".  روی قلب عاض هم تسلط پیدا کبن

 

بی تصورش عصبانیت اسامه رو به چشم دیدم. تاحاال ح
ی صدای کیس تا این اندازه باعث کردم تن باال رفتههم نیم

 لرزم بشه. 

بانو رو گرفت و کلمات عریی رو پشت ش هم بازوی ماه
ردیف کرد و من از کنجکاوی و فصویل جون به لب شدم. 

 شنید؟! لعنت به من... چی یم گفت؟! چی یم

 

ی 
ی انفك ؟قل یلی اذا حدث یسر

ء رايحة الوطن قد اكلت قن
 جديد. افصل هذه الفتاة عن عاض .إما ان تفعلها او أنا... 
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ای افتاده "بوی وطن به مشامت خورده؟! اگر اتفاق تازه
 بگو... 

ارتباط این دخیی رو با عاض قطع کن. یا تو اینکار رو بکن یا 
 من."

 

بانو نگایه به من انداخت که به صندیل چسبیده بودم ماه
همون لحن مالیم صداش جوابش  ویل لبخند لرزوین زد و با 

 رو داد. 

 

، لن ادعك توذي  ی
ی وحيایی

ی عن بلدي وحريبی
لقد فصلتموین

ن ليست ضارة لك.  . ال تقلق...الی  ن  الی 

 جدا کردی، اجازه "من
ی

و از کشورم و از آزادی و یه زندگ
ر  ن برای تو ضن . نگران نباش... الی  ن آسیب بزین نمیدم به الی 

 نداره."

 

ی و أنت تعلم کم احبک . لدر ارید عاض ، اریک -
جة أنبن

 .  أستطيع تحمل عاضی
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خوام و میدوین چقدر تو خوام، تو رو یم"من عاض رو یم
 رو دوست دارم. اونقدر زیاد که عاض رو تحمل کنم."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دستمگیج و عصبی از این مکالمه و مشت کردم. ی طوالین
یه  از صدایی که چرم مبل تولید کرد، سمت من چرخید و 

ی تو چشاش بود که فقط آرزو کردم کاش زودتر  ن چی 
سوخت. دست اسامه روی بانو یمرفتیم. دلم برای ماهیم

بانو نشست و همینکه تنشون به هم متصل شد، پهلوی ماه
 از جا بلند شدم و پشت به هردو ایستادم. 
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ن ال - ی .اذا...اذا آذيت الی 
ی اذا كنت تريدین

 تؤذي اببن
ی أسامة. 

 سنفقدوین

ن و یمگر من"ا  خوای، به پرسم آسیب نزن. اگر... اگر به الی 
، من  و از دست میدی اسامه."اسیب بزین

 

 و تو جا پروند. فریاد اسامه من

 

 ال تهددین ماه بانو! -

ت هذه الفتاة هنا اليوم  ی يدي. أحرصن
كل حياة ابنك قن

ی ال أفعل هذا ، 
ها هنا لكنبن ی مرتاح لتدمی 

...ألثبت لكم أنبن

 لماذا؟!  أنت تعرف

 بانو... و تهدید نکن ماه"من

 پرست تو دست منه. امروز این دخیی رو آوردم همه
ی

ی زندگ
اینجا... تا بهت ثابت کنم که برام راحته که همینجا نابودش  

 کنم. میدوین چرا؟!"کنم ویل اینکار رو نیم
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لرزید ویل هنوز اون ابهت رو بانو هم یماینبار صدای ماه
 ترسید. دریافت کرد که انگار نیمشد از صداش یم

 

 تقول.... لماذا؟! -

 "تو بگو... چرا؟!"

 

ن ضعف عاضی اكیر من قبل.بالرغم منك عاضی كان أل-
 خادیمی لكن...ال يمكنك إنكار اهتمام عاضی بهذه الفتاة. 

 ل شده. های عاض بیشیی از قب"چون نقطه ضعف

 توین ... تو نیمی من بود ویلبا وجود تو، عاض بنده
."  ی عاض به این دخیی رو رد عالقه  کبن

 

ی شنیدم و به محض بلند شدن آخ  ن صدای برخورد چی 
ن بانو، سمتشون چرخیدم. ماهماه ن خودش و می  بانو رو بی 

شد درد حس کرد. بانو یمرخ ماهزنداین کرده بود و از نیم
کرد؟! با وجود ترسم از این مرد هیکیل داشت چه غلیط یم

خودم رو نباختم. جلو رفتم و بااینکه فاریس  و وحشتناک اما 
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دم اما محال بود لحن و حس تو صدام رو درک  ن حرف می 
 نکنه. 

 

ن ویل... اگه د- ست از شش بردار... نمیدونم چی میگی 
 ... ن االن مادر رو ول نکبن  همی 

 

ن حرفم پرید و اسامه با پوزخند نگام کرد. ماه  بانو بی 

 

ن لطفا تو دخالت نکن. خواه-  کنم. ش یمالی 

 

 بغض تو گلوم نشست. 

 

 رسونه. ویل داره بهت آسیب یم-

 

 اض... دونستم چی شده ویل حرفای عنیم
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داد، عصبیم کرد. درمورد اینکه اسامه مادر عاض رو آزار یم
چه حقی داشت که به مادر آسیب بزنه؟! اسامه که عقب 

 و باال بردم. نرفت، من جلو رفتم و اون عبا رو گرفتم و صدام

 

ن االن... -  ولش کن همی 

 

 و تکرار کردم. اسامه فقط نگام کرد ویل من بلندتر حرفم

 

 برو عقب. ولش کن. -

 

و از اسامه دور کنه ویل و گرفت و سیع کرد منبانو دستمماه
و محکم به عقب هول داد. با اسامه به بازوم چنگ زد و من

 ها تکیه دادم. جیغ به ییک از مبل

بانو رو شنیدم و با نفرت سمت ی ماهصدای فریاد ترسیده
 اسامه چرخیدم. 
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. إذا لمسته مرة أخرى ، أ- ن ء مع الی  ی
تك أال تفعل أي یسر خیی

 . ی
ی مرة أخرى أسامة. هذه المرة لن أدع یدک تلمسبن

 فلن تراین

ن کاری نداشته باش. اگه یه بار دیگه بهش  "بهت گفتم به الی 
، اونوقت دیگه من اینبار بیبن اسامه. و نیمدست بزین

 نمیذارم دستت بهم برسه."

 

 با حرص اسامه رو هل داد. 

بانو خودش رو به من رسوند و دو دهنم باز موند ویل ماه
 و گرفت. طرف صورتم

 

یت نشد؟! حالت خوبه؟! - ن  چی 

 

د، شی به مثبت تکون  ن با قلبی که مثل بمب ساعبی می 
 دادم. 

 

؟! -  خوبم. شما خویی
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 اسامه با خشم خندید. 

 

 ا، إذهبی معه. حسنا إذ-

 "باشه، باهاش برو."

 

بانو هم از لبخند لعنبی اسامه کم نکرد.  نگاه پر نفرت ماه
 کاش یم دونستم چه خیی بود. کاش... 

ی بگم ویل یه تقه به در خورد و با ورود  ن خواستم یه چی 
 بانو بازوم رو گرفت و مالیم گفت: همون خدمتکار زن... ماه

 

 باید بریم. -

 

و دنبال خودش  ن مخالفت کنم. با زور منو اجازه نداد م
 کشید. از اتاق که خارج شدیم، حرض گفتم: 

 

کنم بهم واهش یمخخواست؟! مادر گفت؟! چی یمچی یم-
 . ن  بگی 
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و تو اتاق خودش برد. در رو قفل  ویل هیچ جوایی نداد و من
زدیم کرد و من وسط اتاق ایستادم. هردومون نفس نفس یم

 چپ و راست اتاق راه یم  بانو داشت با و ماه
ی

رفت و کالفیک
 کرد. ترسیده گفتم: فکر یم

 

 بالیی ش عاض اومده؟! -

 

 نه. -

 

 قراره اتفاقی بیفته؟! -

 

 نه. -

 

 پس چی شده؟! -
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و  باالخره دست از گز کردن اتاق برداشت و دو تا دستام
کرد. فقط گرفت. چشماش پر بود از اشک ویل گریه نیم

 لرزوند. یماون برق لرزونش دل منم 

 

یس، من مراقبتم. عاض ازت یم فقط- خوام که از هیجی نیی
 هست... 

اییط به من و عاض اعتماد کن.   فقط تحت هر شر

 

ی بفهمم و گیج بیشیی ترسیدم. نیم ن تونستم از حرفاش چی 
 بودم. 

 

، چی شده؟! توروخدا راستش- ن  و بگی 

 

ن دندونش گرفت.   لبش رو بی 

 ش افتاد. باالخره یه قطره اشک رو گونه

 

 خواد تو رو از عاض جدا کنم. یم-
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 حاال یه جوِن  ،و تهدید کرد ها با من پرسمهمونطور که سال
ای کشیده که عزیزتر پیدا کرده. معلوم نیست باز چه نقشه

ی یم  خواد. ضمانت بیشیی

از من خواست تو رو بفرستم ایران وگرنه خودش دست به  
 کار میشه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدم تا این اندازه عوضن باشه. باورم نمیشد یه 
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ی تخت نشستم. عصبی بودم و نگران بانو لبهبا کمک ماه
عاض... با وجود من و مادرش هرروز داشت بیشیی عذاب 

 کشید. بیچاره عاض... یم

 قلبم درد گرفت. 

 

 کنه. اش. عاض یه رایه پیدا یمویل تو نگران نب-

 

ن تو گن- ؟! توروخدا یه  های اسامه؟! مادر اهبیشیی فرو رفیی
 باشم واسه عاض...  خوام یه تهدید کاری کن. من نیم

 

 شی به تاسف تکون داد. 

 

ِ ارتباط تو و عاض از خییل وقت قبل- تر به گوش اسامه خیی
رسیده بود. اگر االن تو رو کشید اونجا و از من خواست تو 

ی جدید رو از عاض دور کنم چون برای عاض یه برنامه
و تهدید کرد تا مخالفت نکنم وگرنه کارش من  داره. بااین

اسامه میدونه وقبی عاض تو رو با خودش آورده کویت پس 
 مسئله جدیه. 
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د و اونقدر هیجان و ترس داشتم که  ن قلبم تند تند می 
 فهمیدم. نیم

 

 ام؟! یعبن میدونه من زن عاض-

 

 با ش عالمت منقن داد و خیالم راحت شد. 

 

شدونست دخنه. اگر یم- گرفت. و واسه پرسم درنظر نیمیی
نمیدونم عاض چیکار کرده که این خیی درز پیدا نکرده ویل 

 اسامه از ازدواج شما خیی نداره. 

 

 م رو تو هم کردم. با حال زاری قیافه

 

؟من نیم-  ! فهمم. یعبن چی
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ن بشه که تو چقدر برای ی- ... االن فقط خواست مطمی  عبن
بودِن تو... از پرسم  من و عاض مهیم. به نسبت مهم

 سوءاستفاده کنه. 

 

 انصاقن بود. این یی 

آه خدایا... عاض... عاِض من تو دست این عوضن چی 
... از وقبی که باید بازی یمیم

ی
کرد و کشید؟! از بچیک

 چشید... خوشبخبی رو یم

 

 ببخشید که باعث دردش شدم. -

 

به زد.   محکم بغلم کرد و به پشتم ضن

 

م، اتفا- ِر دقا من خوشحالم که عاض باالخره نه دخیی
 و روی ییک باز کرده. قلبش

 

 م لرزید و سد اشکم شکست. چونه
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کشه. من باعث یل به خاطر من عاض بیشیی عذاب یمو-
م. مادر؟! من... همش  م... باعث درد بیشیی دردش بیشیی

 کنم. حبی وجود منم... دارم دردش درست یم

 

؟! تو به عنوا- ن ض باید خییل ن زن عاهیسسس... الی 
 پرسم قوی

ی
. گ گفته تو دردشی؟! یه نگاه به زندگ تر بایسر

بنداز... قبل از تو حبی خندیدن رو از یاد برده بود. از وقبی 
 تو رو دیده... 

 برگردوندی. هیچوقت فکر نکن به تو پرس من
ی

و به زندگ
 آخر رسیدی. من اینجام، عاض هست. 

 

از اسامه  تو بغلش جا دادم.  و مگرفت. خود دلم آروم نیم
متنفر بودم و حاال که عاض نبود، دلم مثل سی  و شکه 

 گشت. جوشید. کاش زودتر بریمیم

 

 تونم بدون عاض؟! من چطوری یم-
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 خندید. 

 

. تو نگران اسام-  ه نباش. نباید بتوین

یه که فکر یمعاض خییل قوی ن . تر از چی   کبن

 

 نه؟! کچرا اسامه اینکارو یم مادر؟! -

 

 عاصیه.  چون قلب من فقط برای محمد و -

 

دوباره نوازشم کرد و من مثل ابر بهار تو آغوشش گریه  
 ترسیدم از اینکه عاض رو از دست بدم. کردم. واقعا یم

 

 روزها هم تموم میشه. ، اینبه عاض اعتماد کن-

 

و شما استفاده ی نگراین من از اینه که اسامه از منهمه-
ن شد کنه تا عاض ر  و اذیت کنه. مخصوصا حاال که مطمی 

 برای شما و عاض مهمم. 
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 م بیشیی شد. و داد و دلهرهبا ضاحت جوابم

 

س. عاض دیگه اون مینکارو یمه- کنه ویل اصال نیی
ی گذشته نیست االن باوجود تو عاض بیشیی دنبال پرسبچه

 نجات پیدا کنه. 
ی

 یه راه فرار میگرده تا از این زندگ

 و هاین
ی

. تو به پرسم امید زندگ م بدون که امید عاض تویی
 دادی. 

 

 

 

***************** 
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و  هامی ایران و اون عددهای خییل آشنا، قدمپیش شماره
ی ی پر از گل و درخت محوطهکند کرد و کنار باغچه

دانشگاه ایستادم. هاتف نبود و حاال درکنار اون مرد مورد 
کرده بود، احساس امنیت   اعتمادی که عاض انتخاب

ه  لرزوند. و یمی تلفنم... انگار تن منداشتم ویل وییی

 

 مشکیل پیش اومده؟! -

 

ن ی "نه" تکون دادم و موبایلمشی به نشونه و محکم بی 
و به مادرم داده ی منانگشتام فشار دادم. شیدا چرا شماره

 و تازه کنم. دلمخواست داغ دلمبود؟! من دلم نیم
 و بشکنم. ست از ش حرص و عصبانیت دلشخوانیم

 

هوف کشیدم و با دودیل تماس رو برقرار کردم. دو تا دخیی 
 از کنارم رد شدند و "فادی" با کیم فاصله از من ایستاد. 
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دادم یا حداقل قبل از شنیدن صداش و و نیمباید جوابش
ش کردم ویل با صدای گریهتحت تاثی  قرار گرفتنم، قطع یم

 قلبم گذاشتم. دست رو 

 

م- ؟! الو؟!  الو؟! الینم؟! دخیی ؟! خودیی  خویی

 

داد ویل داشت تمام ی حرف زدن نیمی شدیدش اجازهگریه
 کرد تا راحت حرف بزنه. و یمتالشش

 

ی بگو... دلم واسه صدات یه ذره شده، دخیی ی- ن ه چی 
و ببخشه که برات کاری نکردم. ی من... خدا مندلشکسته

؟!   مادر خویی
ن  الی 

 

ی عوض یم ن ی ی باغچهو به لبهشد؟! دستمحاال چی 
رفت و تعادیل برای ها تکیه دادم. شم گیج یمچسبیده به پله

ی ایستادن نداشتم. بعد از چندین ساعت کالس و جلسه
 توجیج به خاطر انتقایل گرفتنم، حاال توان نداشتم. 
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 مامان؟! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنوم. و یماتوشحالم صدمامانت قربونت بره. چقدر خ-
الینم میدونم از من و بابات دلخوری... میدونم اما حداقل 

 ای نداشتم. من چاره

 

 ای نداشت؟! نیمم گرفت. چارهخنده
ی

تونست با من آوارگ
تر بود؟! من بکشه؟! موندن کنار شوهرش از من واجب
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ش بودم، یی 
یار و یاور... تنها... شکست خورده... دخیی

 حرف رو بزنه؟!  تونست اینچطوری یم

 

ی بگم که خوام حرمت بشکنم مامان. نیمیمن- ن خوام چی 
ی رو خوب فهمیدم. اینکه  ن ناراحت بیسر ویل من... یه چی 

ی گوش به من تا وقبی عزیزدردونه بودم که بنده و برده
ن اشتباهم من . حاال فرمان شما بودم. با اولی  ن و کنار گذاشتی 

؟!   دنبال چی هسبی

 

سوخت، برای خودم... برای دلم یم بلندتر گریه کرد. 
 مامانم، بابام، عاض... 

سوخت برای معصومیت و مظلومیت مردی که تو دلم یم
ایط من  و درک کرد. بدترین شر

 

 ادرتم. مدلت شکسته، حق داری ویل من -

و از همه گرفتم. شیدا الم تا کام حرف نزد. اونقدر شاغت
و بهم داد. ت ر جلوی امید ضجه زدم تا باالخره شماره

؟! سیع کن من ن ... منمالی   شزنش شدم.  و درک کبن
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و پاک کردم. اصال و پای چشام کشیدم و اشکامدستم
 ی اشکم جوشیده بود. نفهمیده بودم گ چشمه

 

 کنم ویل... ا شماست، من دارم زیادی بزرگش یمحتما حق ب-

 

ن گریه هاش نفس گرفت. مکث کرد و منتظر موند تا بی 
و به ریه  تموم کنم. هوای خنک و معطر اطرافمم رو جمله

کشیدم. این دانشگاه زیادی بزرگ و شیک بود و بهم حس 
داد. بعد از دانشگاه، همیشه دو ساعت رو به خویی یم

 دادم. استخر، کتابخونه یا باشگاه... خودم اختصاص یم

ن و فرار کردن داشتم.   ویل حاال فقط میل به رفیی

 

خبی و س؟! هر آدیم تو اوج ویل میدوین چیه مامان-
ترین آزمون گرده، تو سختمشکالت اول دنبال مادرش یم

زندگیم نبودی. اگه زنگ زدی تا از عذاب وجدانت کم کبن 
ه بگم فقط زنده نیستم. من کنار و ببیبن که زنده م، بهیی

 همون مرِد عرب... خوشبختم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

فادی با چشم و ابرو و حرکات دستش پرسید چی شده. 
ش رو راحت کردم و ازش فاصله گرفتم. واقعا این خیال

کرد. انگار نه انگار هنوز و سوراخ یمآفتاب داشت مغزم
 زمستون بود. 

ی شبیه به  ن البته برای یه شهر مثل کویت، اسفندماه یه چی 
 خردادماه ایران بود. 

روی یه نیمکت و زیر یه درخت نشستم و به زن و مردی 
دند. نگاه کردم که کیم دورتر حرف  ن  می 

 

و بشنوم؟! من همیشه  بهیی از اینکه خیی خوشبختیتچی -
دعات کردم. آرزوم بود سعادت تو رو ببینم. مگه من چندتا 

 بچه دارم؟! 

 

ن یه بچه هم-  پدری و مادری نکردین.  برای همی 

 

تونست بفهمه و نداشتم؟! گ یملحنم تند بود ویل حقش
 ج داشتم؟! چه شبا و روزایی گذروندم و به مادر احتیا 
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 ن کم برات مادری کردم؟! ماینجوری حرف نزن.  -

 

قبی که باید نکردی، اینکه صبح به صبح بیدارم کبن و باال و -
ایط بحراین باورم شم بشیبن و تبم ، وقبی تو شر و کم کبن

، چه ارزیسر داره؟! مامان بهتون  ن ونم کنی  نکبن و از خونه بی 
 نیاز داشتم، من ترسیده بودم. 

 

شنایس. حبی اجازه و یمسیده بودم، تو که باباتمنم تر -
داد تو خلوت خودم اشک بریزم. اون چمدون رو با خون نیم

م دل برات پر کردم. فکر کردی من از جیگر گوشه
 گذرم؟! یم

 

ل فادی با تلفنش شگرم بود و دیگه صدای گریه م رو کنیی
 پشتیم رو روی نیمکت گذاشتم. کردم. کولهنیم

 

ر یادت افتاده بود که دور از چشم بابا بهم زنگ کاش زودت-
 .  بزین
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م شد. اونقدر صداش گرفته بود که ترسیدم متوجه طعنه
 رحم شده بودم؟! یه بالیی شش بیاد. من گ اینقدر یی 

 

 داشت. رنیمب. چشم از من بابات یه لحظه هم.. -

 

ش نبودم؟! دلواپسم نیمچ- شد که یهو را؟! مگه من دخیی
ی   کرد، تو شهر به اون ش رو گم یمکه راه خونهاون دخیی

سید بالیی شم بیاد؟! تا دم خونه اومدم 
 ول کنه؟! نیی

ی
بزرگ

 به این امید که... که... 

 

ن دستم گرفتم و رو زانوم دیگه نتونستم ادامه بدم. شم و بی 
 خم شدم. 

 

 ودم، هیچ گنایه نداشتم. بمن هیچ کاری نکرده -

سوزم کشه مامان. دارم یمو یماینکه باورم نکردین من
 مامان. 
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م. گریه نکن قربونت برم. مگه من جز د- ردت به شم دخیی
گفتم اون مهرداد  شدم ویل نیمو دارم؟! کاش الل یمتو گ

کردم،  گوربه گور شده بیاد خواستگاریت. کاش حبست یم
دم ویل دو دسبی نیم ن نداختمت تو چاه. من  کتکت می 

 یه نکن. گناهکارم نوِر چشمم. گر 

 

 تقصی  مامانم نبود، من کورکورانه عاشق مهرداد شده بودم. 

 و پاک کردم. با پشت دستم اشکم

 

 تموم شد. دیگه مهم نیست. -

 

ن نداشتم، هرچی  هق هقش باال گرفت. من دیل برای سوخیی
 بود تو این شباالیی از دست دادم. 

 

خییل سخت بود باور کردنم، میدونم ویل این دقیقا کاریه -
ه هر پدر و مادری انجام میده. تو وقتایی که هیچکس ک

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ها ست که پشت بچهکنه، این خانوادهو باور نیمحرف آدم
 در میان. 

 

 م. کردم ویل ترسیداید همون موقع ازت دفاع یممیدونم، ب-

 

؟! ترسیدی ازم ا- ز چی مامان؟! اونقدر بهم اعتماد نداشبی
میشد؟! اگه   دفاع کبن و بعدا بفهیم اشتباه کردی؟! چی 

و شدی بدتر بود؟! اینکه منگناهکار بودم و شزنش یم
گناه فرستادین تو دادگاه و حکم دادین و طردم کردین، یی 

 بهیی بود؟! 
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ن و زمان جدا شدم. اشکام تند و تند رو صورتم یم بارید از زمی 
 و صدام به سخبی صاف میشد تا حرف بزنم. 

 

م مامان،- ن شما... دلم قرص بو  از دایی هم دلگی  د به داشیی
... شدم لکه ن راحبی ی ننگ خانواده و پاکم کردین. به همی 

 حاال دنبال چی هسبی مامان؟! 

 

ن گریه  هاش جواب داد: بی 

 

ان کردن... -  جیی

یم. هنوزم نمیدونم چی به شت اومده ویل تو جیگر گوشه
؟! من مادرتم.  ن  الی 

 

؟! فقط چون مادرم بود؟!  ن  همی 

 ان داشت؟! چی عوض میشد؟! چون قصد جیی 
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 ببخشید مامان، ببخشید. -

 

حال خواستم ویل یهو یی و بستم. نیمشم گیج رفت و چشام
شدم و دستم افتاد. گوشیم رو سنگفرش پرت شد و قبل از 

 اینکه سقوط کنم، حضور کیس رو کنارم حس کردم. چ

 

یه آغوش گرم... یه دست نوازشگر و یه عطر خییل خییل 
ِ من! آشنا...   مرد چویی

ن  دست دور کمرم حلقه کرد و شم به جای فرود روی زمی 
، به سینه

ی
ش چسبید. تپش کوبندهسخت و سنیک ی ی ستیی

گر رو حس کردم. صداش که تو  قلبش و اون عطر معجزه
 گوشم پیچید، کل آرامش دنیا تو وجودم قرار گرفت. 

 

. مگه بتوین تسلیم خاک ن مرده باشم، یمفقط وقبی م- یسر
؟!  نفِس آدم جایی جز سینه داره که بره؟!  جونم عیبن

 اومدم... 
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 فعل اومدن همیشه اینقدر دلچسب بود؟! 

رفت، خییل زیاد... ویل به آغوشش پناه بردم. شم گیج یم
ی بود  ن  یا هرچی 

ی
حبی اگر خواب و خیال بود، اگر گرمازدگ
ن لحظه رو یم  خواستم. هم اهمیبی نداشت. من همی 

 

 عاض؟! -

 

و باز کردم و با ی معطر نفسش دلگرمم کرد. الی پلکامهوا
هام ُش ی مرد مقابلم اشکام رو گونهدیدن صورت پرجذبه

 گی  شد. خورد. دست خودم نبود که لحنم بهونه

 

- !  باز تنهام گذاشبی

 

برخورد ته ریشش رو گونه و گردنم حس خویی داشت ویل 
 داد. یمهای مامانم آزارم من خوب نبودم. هنوز گریه

از شدرد آخ گفتم که دیگه عاض تحمل نکرد. از روی 
و روی نیمکت بلندم کرد و دوباره به آغوشش پناه بردم. شم
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کتفش گذاشتم و با هر گام پر ابهتش تکون خوردم. فادی 
 کنار عاض قدم برداشت و شنیدم که گفت: 

 

 من وسایل خانوم رو میارم. -

 

ون رفت و م و روی صندیل جلوی نعاض از در دانشگاه بی 
ن نشوند و خییل زود فادی با بطری آبمعدین خنیک  ماشی 

و که تو صورتم ریخته بود، کنار زد و عرق برگشت. موهام
 پیشونیم رو خشک کرد. 

 

چند جرعه که از آب نوشیدم، یکم بهیی شدم و به صورت 
ی عاض نگاه کردم که رو شم خم شده بود و غرق دلهره

 کرد. پاک یمو داشت خییس لبم

 

؟! گرمازده شدی؟! -  جونم عیبن
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ترین شی به نقن تکون دادم و نمیدونم چرا ویل با مظلومانه
 لحن ممکن نالیه کردم. 

 

 نه فقط گشنمه. -

 

ترین جوک سال رو عاض مات نگام کرد و بعد انگار بامزه
شنیده بود، بلند خندید. بطری رو روی صندیل عقب پرت  

 گرفت.   و کرد و دو طرف صورتم

 

بحونه صی کوچیکت برم، مگه دهقربون اون مع-
 نخوردی؟! 

 

 و آویزون کردم. لبام

 

 خوردم ویل باز گشنمه. -
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ن  عاض با اخم ازم فاصله گرفت و رو به فادی که کنار ماشی 
س ایستاده بود گفت:   و اسیی

ی
مندگ  و با شر

 

 مگه نگفتم مراقب باش؟! -

 

ن نیم  وش به فرمانبودم آقا، به جون مادرم گ- بودم. همی 
 ساعت پیش براشون خرید کردم. 

 

رنِگ عاض رو گرفتم. وای که من جون ی کت کرمگوشه
...  دادم واسه این جذابیت و یم  تیپ لعنبی

درخشید. وسط اون همه مرد مثل یه تاج الماس نشان یم
 داد. یمنگرانیش بهم حس ملکه بودن دل

 

 دعواش نکن راست میگه. -

 م میشه. کاری کشیدم که مدام گشنهفکر کنم اونقدر بی
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دارم فاصله گرفت. پوف کشید و با بوسیدن پیشوین تب
ی به فادی گفت و وسایلم ن و ازش گرفت. همه رو روی چی 

ن رو دور زد.   صندیل عقب جا داد و خودش ماشی 

 

ن نزدییک... خودم یمالن یما- شینم برمت یه رستوران همی 
 کنم. و تماشا یمغذا خوردنت

 

ن رو به حرکت درآورد ویل مثل یه بچهماش گی  لبام ی بهانهی 
 آویزون شد. انگار از همه چی دلخور بودم. 

 

ینقدر دیر اومدی؟! من... از دو روز پیش منتظرت چرا ا-
 بودم. 

 

؟! خییل ضعیف شدی... چرا به و- ن یل به موقع رسیدم، الی 
 ریس؟! خودت نیم
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 نیدم که اشکام جاری شد. و شانگار بدترین حرف تو زندگیم

 

قبی مامان و بابام اونجوری ولم کردن، وقبی همش دردش و -
م و تو قهوهدرست یم ت تف میندازم... کنم و از حال می 

خوای نه؟! تو و نیمحاال هم ضعیف شدم یعبن دیگه من
زن چاق دوست داری؟! چشم و ابرو مشیک... من اصال 

 خوای نیستم نه؟! شبیه اوین که یم

 

ن کوبیدم و با صدای بلند گریه کردم.  با کفشم به کف ماشی 
کردم. عاض هاج و رو عاض خایل یمی مامانمداشتم عقده

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

و واج موند که در جوابم چی بگه ویل من واقعا دلم شکسته 
 و بیشیی کرده بود. م با مامانم دردمبود و مکالمه

. از من توقع بخشش داشت وقبی هنوز زندگیم رو هوا بود 

کرد و تنها اگه حاال که به عاض پناه بردم، اون هم ولم یم
؟! یم  موندم چی

 

ن رو گوشه ی خیابون و زیر نور شدید آفتاب عاض ماشی 
و پارک کرد و سمتم کشیده شد ویل با حالت قهر خودم

 عقب کشیدم. 

 

؟! -
ی

؟! روچ؟! چی مییک ن  زن چاق چیه؟!  الی 

 

دیی ییک بهیی از من پیدا   رد، رفبی کمامانم به خاطر بابام ولم  -
تره، یا موهاش بلندتر کردی؟! حتما سفید و خوشگل و تپل

 و مشکیه مگه نه؟! 
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ن این حاِل بدم، مردونه خندید و با شوک نگاش کردم.  بی 
خندید؟! اونقدر خندید که واقعا داشت به حرفام یم

 صورتش شخ شخ شد. 

 

 ده؟! خندی؟! آره دیگه... تو نخندی گ بخنبه چی یم-

 

ن رو پاهاش، نفسم از  مثل یه پر کاه بلندم کرد و با قرار گرفیی
و گرفت و هیجان بند اومد ویل با خونرسدی دو طرف کمرم

 و به پیشونیم چسبوند. پیشونیش

 

؟! چی باعث شده اینجوری دل-  نازک بیسر

 

 ش کوبیدم. با مشت تو سینه

 

 ولم کن. -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن من چیکارت تو جرات داری تکون بخو - کنم! یه یمر ببی 
ست نتونستم لمست کنم، ببوسمت و االن مثل یه بیی هفته

 ی خوردنتم. بنگال آماده

 

 وای ولم کن تو خیابون. -

 

؟! قط وقبی ولت یمف-
ی

 این چرندیات چیه مییک
ی

کنم که بیک
 تر و سفیدتر و توتمگه بهیی و خوشگل

ی
تر از تو هست  فرنیک

 که دلم بخواد ببوسم؟! 

 

ویل واقعا دربرابر عاض تقال کردن یه  تقال کردم بلند بشم 
کرد که خودش و یمکار احمقانه بود. درآخر اون کاری

 خواست. یم

 

 خودخواه، ولم کن. -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

و گرفت. از و از الی شال به داخل ُش داد و گردنمدستش
شدت تحرک، نفسام به شماره افتاده بود و دست پهِن 

تر  محکمو روی پاهاش عاض رو گودی کمرم نشست و جام
 کرد. 

 

دی؟! - ن  با مامانت حرف می 

 

و درآورد. تو چشمای سیاهش به تصویر یادآوریش اشکم
خودم نگاه کردم که با وجود اون آرایش ملیح، زشت به نظر 

 رسیدم. یم

 

تونم درکش کنم. اصال واسه چی تونم قبول کنم. نیمیمن-
 زنگ زده که به چی برسه؟! 

 

 زیر گوشم نفس گرفت. 

 

 که نمیگه قبول کن و درک کن، منم.   تنها کیس-
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 یی از تو ناراحتم. ی تو دلخورم... بیشاندازه

 

 از دست مامان و بابام؟! -

 

ه... از دست تحمل کردن این وضعیت، چه خودم چه ن-
؟! تو... خوبیش اینه یم ن . الی 

ی
 حبی اگه نیک

ی
فهمم چی مییک

 حداقل االن نبخش بذار وقبی که دلت صاف شد. 

 

ایط این چه مدل دل داری دادن بود؟! مگه همیشه تو این شر
گفتند ببخش و درک کن و بفهم؟! عاض چرا همیشه نیم

 فرق داشت؟! 

 

؟! -
ی

 بیخیال بشم و ببخشم؟!  واقعا مییک
ی

 یعبن تو نمییک

 

 ی کوتاهش دقیقا کنار گوشم مو به تنم راست کرد. خنده
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نوز خودم دلم صاف نشده و نبخشیدم، واسه تو هوقبی -
 پیچم روچ. نسخه نیم

 

و دو طرف صورتش گذاشتم و و گاز گرفتم. دستاملبم
ن عمیق های تر نگاش کردم. یه لبخند کوچیک زد که چی 

ی لبش افتاد. با انگشتام اون خطوط باریک رو ریزی گوشه
 لمس کردم که دم عمیقی گرفت و محکم بغلم کرد. 

 

- !  چقدر عجیبی

 کبن ببخشم. کردم حاال مجبورم یمفکر یم

 

 و نوازش کرد. هیجی نگفت ویل مالیم کمرم

 

، خواستم مزاحم ز دور دیدم داری با تلفن حرف یما- زین
 نشم ویل... 

؟! حبی به خاطر من هم گریه نکن.  ن  الی 
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 مثل یه بچه گربه تو آغوشش خزیدم و لوس شدم. 

 

؟! -  ِگ اومدی؟! چرا بهم نگفبی

 

 تا رسیدم اومدم پیشت. -

 و ببویس؟! خوای مندلم برات تنگ شده بود، نیم

 

ن بدنمون رد کردم و رو م قار و قور کرد و دستممعده و از بی 
 شکمم گذاشتم. 

 

 نه چون خییل گشنمه. -

 

 بلند خندید. 

 

 و نخوری! من-
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، یم اگه تا نیم-  خورمت. ساعت دیگه برام غذا پیدا نکبن

 

و مرتب کردم و یه نیم و از رو تنش کنار کشیدم شالمخودم
طراف انداختم. یه خیابون خییل دراز بود که نمیشد نگاه به ا

 انتهاش رو دید. 

 کنار یه فروشگاه پارک کرده بود. 

 

 عاض؟! -

 

و که نداد، سمتش ش چرخوندم ویل درکمال جوابم
 و بسته بود. خونرسدی چشاش

 

؟! عاض چرا حرکت نیم-  کبن

 

 منتظرم نیم ساعت بگذره. -

 

 گیج گردن کج کردم. 
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 چرا؟! -

 

ت نگاهش رو به رخ کشید و با چشای باریک شده و شیطن
 لبی که از بزاق دهنش خیس بود گفت: 

 

ِ گرسنه، چه جوری منیم-
ن خوره. و یمخوام ببینم الی 

 و بخوری. تونم صیی کنم که تو مننیم

 

با اون صدای آه مانندی که از خودش درآورد، چشام گرد 
م شم ن  و شد. پشت لبم عرق کرد و با خجالت و شر پایی 

 انداختم ویل از رو نرفت. 

 

های شخ و آبدار و اون قلبی که بوم بوم ا اون گونهب-
 کوبه، دیگه عمرا تکون بخورم. یم
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 و باز کرد. به پشبی صندیل تکیه داد و کراواتش

ن بلنداشت لخت یم و  دی کشیدم و دستششد؟! هی 
 گرفتم. 

 

 یی چیکار یم-
خوای  که یمحیا؟! مگه تو بستبن قیقن کبن

ب  المثله. روایته... بخورمت؟! این فقط ضن

 

ش  و کشید. به سینهشی به چپ و راست تکون داد و بازوم
 و گل انداخت. هامکوبیده شدم و لحن خمارش گونه
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بم- المثل و روایات هم حالیم ن ایران بزرگ نشدم، این ضن
و نیست. گفبی نیم ساعت دیگه بهت غذا نرسه من

و آماده یمخوری. یم ن کنم. ِمنو هم آزاده... بازوم... دارم می 
 م... گردنم... لبام... سینه

 

ش کوبیدم و درحایل که داشتم از خجالت با مشت تو سینه
 شدم، جیغ کشیدم. آب یم

 

، بس کن یی د- ی  اری از جاده خارج مییسر ن تربیت. من یه چی 
م خونه یمخوای غذا بدیگفتم. بگو نیم  خورم. ... می 

 

وع کن، ؟! عمرا این فرصتچی - و از دست بدم. از لبام شر
 بدوووو... 

 

و کنار کشیدم  کرد. جیغ جیغ کنان خودمم یمداشت دیوونه
 که باز خندید. 
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... من یمتونسبی خودتاش یمک- م  و ببیبن م تو شر می 
ین رستوران شهر ویل رسیدیم هات... یمگونه برمت بهیی

 و بخور. خونه یکم هم من

 

 ست بردار نبود. باز جیغ زدم که گوشاش رو گرفت. وای د

 

، ببینم یمب- ِ وحیسر
ی

و  توین با جیغات گوشماشه توت فرنیک
 کر کبن یا نه؟! 

 

وزی زبونم  گاش کردم. نو درآوردم و با پی 

 عال من ُبرده بودم. فها داره ویل گفت برام نقشهچشاش یم

 وازش کرد. م رو گرفت و با مالیمت نچونه

 

و بینه، صدایی و نیمچشم من جز تو کیسضمنا... -
شنوه. جز تو عاشق هیچکس نمیشم. چشم فقط نیم

چشمای تو... لب فقط لبای تو... پوست فقط تِن تو... من 
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م واسه تار به تار موهای تو... از تو خوشگلیم تر کجا می 
 هست؟! 

 

؟! یم-  خوای عاشقش بیسر

 

سه زد. گرم... و بو ی لبمیه لبخند محو به لب آورد و گوشه
 مالیم... مردونه... 

 کنار گوشم پچ زد: 

 

و کم کن! تو خوام تو رو بهش نشون بدم و بگم روته، یمن-
، شزمیبن هسبی که تازه توش متولد  ... وطِن مبن خاِک مبن

 شدم. قربون دِل نازک خانومم بشم. 

 

 بازی... گرم شدم، مثل گرمای بعد از یه برف

 

 ویل من االن فقط گشنمه. -
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 طوالین ازم گرفت.  و بوسید و یه لبگونه و گردنم

 

 برمت رستوران. و ببند، یمکمربندت-

 

تلفنش زنگ خورد و عاض یکم مکث کرد. گوشیش رو 
 و بست. جواب داد و با لبخند رو به من خودش کمربندم

 

 "چی شده؟!"

- ...... 

 "گ اونجاست؟!"

- ...... 

 "تنهاست؟! "

- ..... 

 دیگه میام. مراقب باشید.""باشه، تا یکساعت 

 

 تلفن رو قطع کرد ویل متوجه تغیی  حالتش شدم. 
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ی ناراحت شد!  ن  انگار از یه چی 

 

 چی شده؟! گ بود؟! -

 

ن رو به حرکت درآورد.   استارت زد و ماشی 

 

ی نشده، می  - ن  رسونمت خونه. یم ناهار بعد هم یمچی 

 

ی شده، عاض الگ به هم نریخته  ن ن بودم که یه چی  مطمی 
 د. بو 

 

ا پیدا آ- ، کیوان رو پیدا نکردی؟! دخیی خه یهو به هم ریخبی
ن پشت تلفن؟!  نشدن؟!   چی بهت گفیی

 

 گونه
ی

ن رانندگ  م رو نوازش کرد. حی 
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ی نیست  ت- ن و نگران نباش، همه چی درست میشه روچ. چی 
. خوام تو اذیت بکه نتونم خودم درستش کنم. نیم  یسر

 

 م. کنه که انگار بچه  خواست باهام یه جوری برخورد دلم نیم

 

 دونم. ویل من زنتم عاض، پس حقمه ب-

 

 نفسش رو فوت کرد و با احتیاط به رانندگیش ادامه داد. 

 

یوان رو پیدا کردن، رفته بودم دیی تا بتونم پیداش کنم ک-
 ویل تو کویت باالخره گرفتار شده. 

 

 نفس عمیقی کشیدم. 

 

ا پیدا میشن؟! -  ! الن چندنفر ناپدید شدن؟ادخیی
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فر، اشکایل نداره غذاخوردنمون رو بذاریم یه وقت ده ن-
؟!   بهیی

 

 های سیاهش برق زد. لبخند زدم که چشم

 

 یه امید دارم که زود ببینمت. -

 

ن دوابروم با انگشت شست و نشانه چونه م رو گرفت و بی 
 رو عمیق بوسید. 

 

 عاشقتم. -
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********* 

 

 

 

 

 

 "عاض"

 

 

 

 

م و با کوبیده شدنش به دیوار، با شتاب در رو هل داد
های کیوان که پشت به من نشسته بود، باال پرید. از شونه

ترس روی پا ایستاد و با دیدنم، قدم به قدم عقب رفت که 
م چسبید. امی  سمت راستم ایستاده بود و یه  ن کمرش به می 
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کرد. خود این مرد با لبخند معنادار رو لباش خودنمایی یم
ل بدن همیشه آمادهاون هیکل درشت و  ی رزم، برای کنیی

یه کفتاِر جوون مثل کیوان کاقن بود ویل این کلوپ پر بود از 
دونست نگهبان و محافظ و افراد مورد اعتمادم و کیوان یم

هیچ راه فراری نداشت. لبخند صمیمانه اما لرزوین زد و من 
جلو رفتم. در رو پشت شم بستم و با فرو کردن هردو دستم 

 ر کت تو جیب شلوارم، نگاهش به چشام کشیده شد. از زی

 

 به به سالم عرض شد شیخ نجیب! -

مشتاق دیدار... اومده بودم کویت که تو رو ببینم ویل انگار 
 تر بودی. تو مشتاق

 

 

بغ کرده و معصوم تو چشام نگاه کرد. هنوز دستاش دور  
و به گردنم بود و لبای آویزون و صوریی رنگش، دل و دینم

ی رقص تانگو، خودش رو مالیم تکون برد. مثل پایهیم یغما 
داد و هنوز مغموم بهم زل زده بود. اوف که این حالِت یم

 و داشت. صورتش، تواِن دیوونه کردنم
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تونم از جناب شوهر تقاضا کنم؟! دلم ب چیه؟! من نیمخ-
واست تنگ شده بود، از صبح دلم هزار راه نرفته هم 

س داش تم و اونقدر خوردم که داشتم رفت... همش اسیی
رسید، االن به خاطر ترکیدم. اگه مامانت به دادم نیمیم

 پرخوری ترکیده بودم. 

ارت، لباش و جلو هاج و واج نگاش کردم. شیطون و پر از شر
ن بوسه پیشقدم شد. من ماتم برده  داد و خودش برای اولی 
ِ همیشه خجالبی بعید بود. یه جوری 

ن بود، آخه از الی 
خواستم خودداری  بوسید که اگه یمای و پر عطش یمهحرف

ن کنم هم محال بود. موهای چند سانبی  یم رو بی  میی
دار های کشدارش، دنبالهانگشتای ظریفش کشید و بوسه

 شد... 

و باال کشید تا هردو پاش رو روی کفشم گذاشت و خودش
 من بشه، هرچند هنوز هم با اضار و التهاب منهم

ّ
و قد
ن  های گردنش کشید تا برای بوسیدنم، کمیی به رگیمپایی 

فشار بیاد. دست چپم رو الی موهاش فرو بردم و با دست 
 راستم فک ظریفش رو گرفتم. 
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ست عاض... حبی از اون دفعه هم که ای خییل خوشمزهو -
و خیس کردم هم های لبتخواب بودی، خودم ترک

 تره. خوشمزه

 دم. اینبار نتونستم دربرابر حرفش نخن

خواست خب، بعدش هم ییل لویس، نخند... دلم یمخ-
ِت لوس؟!   خودت گفبی اینکارو بکنم، یادت نمیاد حرصن

ت لوس چه صیغه  ای بود؟! حرصن

ن سیع کردم جلوی خنده م. با یه دست از زمی  م رو بگی 
بلندش کردم و جوری آروم روی تخت درازش کردم که تن  

گش، اذیت نشه.   گلیی

 کار کردی؟! دیگه وقبی خوابم چی-

 هاش گلگون شد. یه ابروش رو باال داد و با خجالت گونه

 بگو خجالت نکش... -

 نمیگم... -

 بگو. -

و بشناسم، فقط م... منم مثل تو، سیع کردم بدنتهوووو -
 . ن  همی 
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با چشمای باریک شده نگاش کردم که با خجالت خندید. 
از روی تنش بلند شدم ویل دست دور گردنم انداخت و 

وی تنش پرت شدم. آخش، پدر دربیار بود. چهار دوباره ر 
 و لرزوند. ستون تنم

 نرو... -

و ببندم، کجا برم وقبی من شاش نیازم تو خوام در تراسیم-
یز از ناز؟!   لیی

چشماش براق بود، لباش براق بود، کل وجودش مثل یه 
تپید و ش یمدرخشید. قلبش پر تالطم تو سینهالماس یم

 کرد. ه به غذا نگاه یمدقیقا مثل یه گرسن

 زود بیا... -

خواستم تو در تراس رو بستم و بیخیاِل نور آباژور شدم. یم
ن مرحله به مرحله ن رو ببینم. ی این شب دلنشی   ، الی 

ن شد و پاهای کشیده و لطیفش در روی تخت نیم خی 
 معرِض دیِد نگاه حریصم بود. 

هنم ن با لبایپی  ن انداختم. الی  آویزون  و درآوردم و روی زمی 
 های پراز نیاز، پچ زد: و چشم

 تونم صیی کنم. نیم-
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م آتیشم یم ن  شد. داشت هی 

 ...  صدبار بدتر از تاثی  اون داروی کوفبی

هنفس ی کمرم یه قطره عرق هام تو کل اتاق پر شد و از تی 
ن چکید.   به پایی 

! و برای خودت سخت یمداری شب- ن  کبن الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟! که فراری هسبی   پس برای دیدن من یکماهه-
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 شناختمش... دوباره خندید. من از خودش بهیی یم

حبی این لبخندهای مضحک هم از روی ترس یود. مثل یه 
هاش وزید، شاخ و برِگ منفعتبید بود که باد از هرجهت یم
 داد. رو به همون سمت سوق یم

 

 امی  نگایه به من انداخت و لبخندش رو حفظ کرد. 

 

شنایس فقط هوس تفری    ح و و نیمیاد منفراری نبودم، تو ز -
 مسافرت داشتم. 

 

 ابروهام باال رفت. هوس تفری    ح؟! 

جلوتر رفتم و از بار کوچیک کنار دیوار، یه بطری کنیاک 
 برداشتم و دوجام رو پر کردم. ییک رو سمت کیوان گرفتم. 

 

 ون جام رو گرفت. ترسید که با دستای لرز یم
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احت باید هم اسیی  ،البته بعد از اون ماموریت بزرگ-
کردی، تو کمیی از یه هفته صدتا دخیی جور کردی. مگه یم

 نه؟! 

 

م ایستادم و به ترس واضحش نگاه   ن چرخ زدم و پشت می 
 کردم. 

 

؟! اسامه به خاطر د کاری کردم؟! مگه دخیی نیمب- ن خواستی 
م عمل کردم. خواست منم به وعدهنجات جونم، دخیی یم

 اسامه میدونه من اینجام؟! 

 

 زدم و یی 
ن معطیل همه رو ش کشیدم. ته جام رو روی می 

 یل کیوان چشم از من برنداشت. م درهم نشد وحبی چهره

 

ن کردم، بار هم که به سالمت م- ن که هرکاری خواستی 
ن شم؟! اگه تسلیم  ن راهزن ریخیی رسید! چرا آدمات عی 
لت شیی رنگش یه تی  تو 

ُ
ن گنده بک با اون ک نمیشدم، همی 

 کرد. ایل یممغزم خ
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نگام به امی  افتاد که تو سکوت به اعمال و رفتار کیوان نگاه 
 رص و با ابروهای درهم...! حکرد؛ یه جوری پر یم

 نتونست به این سکوت ادامه بده! 

 

یف که دستور داشتم صحیح و سالم تحویلت بدم وگرنه ح-
عاشق دیدن یه گلوله وسط پیشونیتم کیوان. به آقا بگو 

 کردی! گرفتمت، چه غلیط یمیم وقبی داشتم

 

 رنگ از رخ کیوان پرید. 

 

- ... ن  همه چی رو باهم قایط نکنی 

ام ویل اینجا جای عشقبازی نیست.  ن منم عاشق خییل چی 
 و آوردین اینجا حرف بزنیم. بیاین درمورد اینکه چرا من

 

ن خم شدم تا به کیوان  ن گذاشتم و روی می  جام رو روی می 
 تر باشم. نزدیک
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 ه حایل بودی؟! در چ-

 

 به جای کیوان، امی  جواب داد. 

 

 ی قاچاق جدید واسه آدم جدید... پروژه-

آدیم مثل کیوان که میدونه دشمنش تو کویت منتظرشه، 
کنه بیاد. بگو که به خاطر نون چرب و ریسک نیم

 و زدی و اومدی اینجا. تری، قید جونتچییل

 

ن  این معما رو اعصابم بود. کف دستم کوبیدم که  و به می 
 کیوان پلک بست. 

 

 کردی؟! چه غلیط یم-

 

کیوان اونقدر ترسیده بود که کنیاک تو جام دستش 
 لرزید. یم
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 امی  یه گام جلو اومد. 

 

 معامله با باسم بیطار... -

 یعبن دور زدِن شما و اسامه! 

 

 !  چه خیی خویی

شد، سند مرگ باسم و کیوان به دست اگر این خیی تایید یم
و به خون هردو آشغال شد و الزم نبود دستماسامه امضا می

 آلوده کنم. 

 

گفت ه خدا دروغه... من فقط رفتم چون مدام بهم یمب-
برام کار خویی شاغ داره. نخواستم باهاش وارد کار شم... 

 فطط خواستم بفهمم معامله چیه که... 

 

ن رو دور زدم و وقبی دو  با صاف کردن کمرم، ادامه نداد. می 
هنش ن و وسایلش خم  طرف پی  و گرفتم و کمرش رو روی می 

 کردم، آخ بلندی گفت و خودم رو شش خم شدم. 
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ای برات داره قط به خاطر فهمیدن اینکه چه معاملهف-
دونسبی من ناموس یمو گذاشبی کف دستت؟! تو یی جونت

ن جن و بسم  کردی از من... هللا فرار یمدنبالتم و عی 

 

 کرد. ش ثابتش یموق زده هایمثل سگ ترسیده بود و چشم

 

 ش رو به اسامه بگم... خواستم نقشه-

 خواستم اعتمادتون رو جلب کنم. 

 

 داد زدم: 

 

اییط ر مفت نزن حرومزاده، تو یمز - دونسبی تحت هر شر
 ُحکمت مرگه... 

 فقط با یه ریسک نمیومدی اینجا! 

 

 باور کن من... -
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ضه عر مشت اول و دوم رو روی فکش کوبیدم که مثل یه یی 
 به گریه افتاد. 

 

ب دستت فیل رو از پا میندازه... عنزن - اض، لعنبی ضن
 رحم کن! 

 

ش رو گرفتم و با بلند کردنش، مثل یه نایلون آشغایل  یقه
 کف اتاق پرت کردم. 

 

س... قبل از اینکه بکشمت یا تحویلت بدم به اسامه، ن- یی
ی. باهات کار دارم. حاال نیم  می 

 

ن خزید. به دیوار خودش رو باال کشید و مث ل یه کرم رو زمی 
 ی لبش رو پاک کرد. تکیه زد و خون گوشه
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 یمه-
ی

کنم. میشم جاسوست... میشم آدِمت... رکاری بیک
ی بهت ت فقط منبنده و برده ن ن من چی  و نکش. با کشیی

 خورم. رسه میدوین به دردت یمنیم

 

ن بلند کر با پوزخند براندازش کردم و امی  الشه د ش رو از زمی 
 و با کوبیدنش به دیوار آخش رو درآورد. 

 

؟! پس یم-  خوای به من خدمت کبن

 

شچن روی فک راستش داشت کبود میشد و هنوز خون از 
 جوشید. لبش یم

 

 آره. اصال سگت میشم. -

 

 کثافت آشغاِل ترسو... 

 ت داشت! و از پول هم بیشیی دوسکیوان جونش
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 خییل خب... -

ا  خوای همینجا خاکت کنماگه نیم ؟! ک، بگو دخیی ن  جا هسیی

 

گیج دست امی  رو گرفت و از گردنش فاصله داد چون امی  
 مثل من رحم نداشت. 

دن گردنش داشت خفه کرد و رنگ کیوان رو به  ش یمبا فرسر
 رفت. کبودی یم

و دیدم که فقط نوک کفشش به به شفه افتاد و من پاهاش
ن یم  رسید. زمی 

 

 نه! و ولم کن... م کمیگم... یم... میگم... بگو ول-

 

ن شد. امی  با لگد محکیم  با تکون شم ولش کرد و پخش زمی 
 به پاش، فحیسر نثارش کرد. 

 

ا رو کجا بر -  دی؟! حرف بزن آشغال... بگو دخیی
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امی  رو که از عصبانیت منفجر شده بود کنار کشیدم و 
 و جلوش تکون دادم. انگشتم

 

 بگو کیوان... -

ن کلنِگ  وگرنه همینجا با امی   تنهات میذارم و بعدا خودم اولی 
ت  کرد. زنم. هنوز شفه یمو یمکندن قیی

 

 همونجایی که باید باشن. -
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ای به امی  کردم که یه چندتا برگه رو از جیب کتش اشاره
ون آورد و جلوی کیوان زانو زد. خون لبش رو با آستینش  بی 

ن کرد. امی  اسم و مشخصات هر ده تا دخیی رو به   کیوان تمی 
ن من و امنشون داد و کیوان نگاهش  ی  چرخ داد. و بی 

 

 ! خواین چیکار؟اینارو یم-

 

 یا... دنبال یه نفر یم-
ی

 گردم. مییک

 

ن عوضیا... میگم-  . م میگم... نزنی 

 

 ش رو گرفتم. مشبی تو صورتش کوبیدم و یقه

 

... بنال ببینم کجان؟! بار آخرت ب-  عوضن
ی

 اشه به من مییک
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اشت و با نفرت و کینه نگام کرد. انگار  دست رو مشتم گذ
 و داشت. رسید، قصد کشتنمکه اگه زورش یم

 

 آدرسشون رو ندارم ویل... -

ین.  ن از یه نفر بگی   شاید بتونی 

 

 یوان. وای به حالت بخوای بپیچوین ک-

 

، اسم و مشخصات  شی به تایید تکون داد و با کمک امی 
های  با گامیه نفر رو روی برگه نوشت. مکث کرد و امی  

ون زد. ماموریتش رو یم  دونست. بلندی بی 

 

ن شد، دست به جیب کیوان که با قهقه ی بلندی پخش زمی 
 باالی شش ایستادم. 

 

 خندی؟! به چی یم-

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رسش گم و گور شدن. شنیدم رسول بخشایش و پ-

 

 و بلندتر خندید. اخم غلییطن کردم. 

 

 گردن؟! دنبال مهری یم-

 

وار ایستاد. چند قطره خون روی به سخبی و به کمک دی
هنش ریخته بود و ییک از دکمه هاش هم کنده شده بود. پی 

هنش رو تو تنش مرتب کرد و رو به من که هنوز منتظر  پی 
 بودم گفت: 

 

 و یی ن یمم-
رحم باشم. برای من دوست تونم خییل عوضن

 و باالدست مهم نیست همونطور که... 

ونم وسط بود، دخیی وقبی دخیی کم آوردم، وقبی پای ج
 ها فرستادم. رسول و خواهر مهرداد رو با کامیون

 

 جا خوردم. خواهر مرداد؟! ویل اسمش تو لیست... 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 امییل، همون مهریه... -

ای و پوست سفید... عجب بدین داشت،  موهای قهوه
ن از بکارتش واسم سخت بود و اگه کامیوِن باکره ها  گذشیی

.. هم حال بده ویل خب. تونست حسایی بگم نشده بود، یم

ن بکارتش، بهم خییل لذت داد.  ازش نگذشتم. به جز گرفیی
های رام رو بیشیی کرد من برهحیف شد... خییل گریه یم

 دوست دارم. 

 

گفت. هاش یمکاریکرد، هم از کثافتهمزمان هم تهدید یم
های  ن دخیی از ده لیست دخیی مهری؟! امییل؟! هفتمی 

 فروخته شده... 

ی لبم نشست. بود ویل پوزخند تلجن گوشهناخواسته 
 رو رسوا کرد و به رسوایی جواب نیمهیجی یی 

ن موند... الی 
 خودش هم کمک کرد! مهرداد... 

 این خیی خوب و وحشتنایک بود. 

 

؟! - ن  چه خیی از الی 
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خیی ازدواجتون رو به هیچکس نگفتم. آدم باید بدونه چی 
دونم اسامه رو ِگ و به گ بگه. مگه نه شیخ نجیب؟! می

 بفهمه... 

 

ش تموم نشده بود که با خونرسدی جلو رفتم. هنوز جمله
به ی اول گیج و جوری تو صورتش کوبیدم که باهمون ضن
ن افتاد و دیگه تکون نخورد.   منگ کف زمی 

داشتم. از باال به موند، این راز رو مخقن نگه یماگه زنده یم
های بلند کیوان نعشش نگاه کردم و از اتاق خارج شدم و ناله

آب روی آتشم شد. لعنبی حبی حاال هم دست از تهدید 
 داشت. برنیم

ده بود،  وقبی اسامه شنوشت و عاقبت کیوان رو به من سیی
پس هیچ تریس از شنگون کردنش نداشتم. امی  و سه نفر 

 کشیدند. از افرادم پشت در انتطارم رو یم

 امی  با عجله مقابلم ایستاد. 

 

 چی شد آقا؟! -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

عصبی و کالفه پوف کشیدم و یه نفر در اتاق رو بست. 
 و با حرص روی امی  دادم. نگاهم

 

ایی میدونه که باعث دردش میشه، حداقل حاال ک-
ن یوان چی 

نباید این اطالعات جایی درز پیدا کنه. میدوین باید چیکارش  
 !  کبن

 

 و گرفت. ش تکون داد و خواستم رد بشم که جلوم

 

ی هست که بخیالتون از باب- ن اید ت کیوان راحت ویل چی 
 بهتون بگم. 
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ی دستش به انتهای راهروی فرش شده صیی کردم، با اشاره
رفتم. کنار ییک از تابلوهایی که تصویری از کازینو و چند زن 

 ود، ایستادم. برداری شده بو مرد بود و از باال عکس

 

ون آوردیم، چند نفر بهمن رو یموقبی داشتیم کیوا-
اندازی کردن.   تی 

 

ن سوایل که به ذهنم رسید رو پرسیدم.   اولی 

 

 کیس از افرادم صدمه دیده؟! -

 

ن ابروهاش نشست، عصبیم کرد ویل  اخم وحشتنایک که بی 
 و داد. خییل زود جوابم
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له، ییک از پرسا رو با تی  زدن ویل جای نگراین نداره... آقا ب-
دربیاریم. دقیقا  ساجدی به موقع رسید و تونستیم گلوله رو 

 خورده بود تو بازوی راستش... 

 

این یعبن یه نفر از این ماجرا خیی داشت وگرنه امی  با این 
تونست کرد. نیمحال جلوم نیم ایستاد و اظهار نگراین نیم

از افراد خود کیوان باشه چون به امی  اعتماد داشتم که کل 
 کرد. بسته یه جا زنداین یمهاش رو کتآدم

 

 گ بود؟!   کار -

 

ون کشید و  از جیب داخیل کتش، یه نایلون یی  رنگ بی 
 ی داخلش رو دیدم. گلوله

 

 ین فهمید کار کیه! احتماال میشه از روی ا-

 

سم چطور؟!   و احتماال نیازی نبود بیی
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 لب زیریم رو الی دندون کشیدم و بازوش رو گرفتم. 

 

س... کاری که الزمه اوقبی فهمید- نجام ی کار کیه، از من نیی
 بده! 

 

 چشم آقا. -

 

ن بلند شده بود چون مشبی که به دِر  کیوان به سخبی از زمی 
ی بلندش از جون بود. عربدهبسته کوبید محکم و یی 

 ی تقریبا زیاد به گوشم خورد. فاصله

 

یخ نجیب؟! اگه اسامه بفهمه سند قتل تو رو هم امضا ش-
. کنه... مثل من یه مهرهیم  ی سوخته مییسر

 

باهم به سمت ابتدای راهرو کشیده شد. سه نگاهمون 
دادند. سه مرد درشت هیکل که نفری پشت در کشیک یم

 حبی یه نفرش هم برای کیواِن زپریی کاقن بود. 
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ین الشخور رو یه جایی زنداین کن، هیجی جز یه شلوار ا-
 ی خویی دارم. پاش نباشه... براش برنامه

 

ند گام چ. های باریک شده لبخند زد با لبخند و چشم
 برداشتم و امی  با کیم فاصله دنبالم اومد. 

 

؟! - ا چه خیی  از دخیی

 

ن هر سه مرد رد شدم.  نایلون رو تو جیبش انداخت و از مابی 
 و شنیدم. ها صداشروز پله

 

- ...  هنوز هیجی

درمورد دونفرشون یه آدرس گرفتم ویل نمیدونم چقدر 
تماد صحت داشته باشه چون به کیس که آدرس گرفتم، اع

 ندارم. 
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یه هندزفری دائما به گوشش وصل بود و همیشه هوشیار 
 و گوش به فرمان... 

 

 اسمشون چیه؟! -

 

 . طبق لیسِت کیوان، رها و آرزو.. -

 

 د بشم؟! تونستم از این خفقان آزاِگ یم

 

ن چی میگم... -  خوب گوش کن ببی 

 

 درخدمتم آقا... -

 

ن فضاز اینجا نورهایی که دائم از طبقه ن و ا رو روشی پایی 
دیدم. مدام فضای بینمون تاریک و کردند، یمخاموش یم

 روشن میشد. 

 ای ایستاد که من مکث کرده بودم. درست روی همون پله
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م پیش رسول بخشایش ویل االن از کیوان شنیدم، م- ن می 
ایی که به اسم امییل رد کرده، همون مهرِی 

ییک از اون دخیی
 بخشایشه یعبن خواهر مهرداد! 

 

 و پنهان نکرد. به وضوح شوکه شد و این

 

 ومزاده حبی به رفیق خودش هم رحم نکرده؟! یعبن اون حر -

 

افت- زاده رفتار کنه؟! اون یی وقع داشبی کیوان مثل یه اشر
فهمه؟! کیوان یه خانواده چی یماصل و نسِب یی 

ی کثافته که فقط به فکر پول و جونشه... وقبی حرومزاده
ن و زمان چنگ زده. خواهر مهرداد هم  دخیی کم آورده به زمی 

ِ دست اولش... 
 قرباین

 

 به موهای براقش زد و کالفه پوف کشید. 
ی

 چنیک
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ن ب- اید چیکار کنم؟! دستور چیه؟! مهرداد درحق شما و الی 
 خانم بد کرده... هنوز هم... 

 

تم برخورد. مهرداد برام ذره ای ارزش نداشت سوالش به غی 
 کردم. ی انتقامم نیمویل ناموسش رو دستمایه

 

؟! برای من فرقی نداره اون دخیی کیه... مهم نیست ا- می 
، حبی اگر از این هم بدتر  ن بابا و برادرش چه کثافبی هسیی

شد، بازم اون دخیی گنایه نداره که به پای چندتا هوسباز یم
 و اجنبی بیفته. مهری هم مثل خواهرمه... 

ز عفت اون اینکه برادرش دشمن منه، باعث نمیشه ا
 بگذرم. 

 

و نشونه ی موزیک اعصابممکث کردم و صدای کر کننده
 وار پچ زدم: رفت. زمزمه

 

 ست. و مهرداد جداحساب من-
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 دم رفت شما با همه فرق داری. ببخشید آقا... یا-

 

 

 

 

 

 

 

 

ن رفتم. موزیک بلندتر دست به کتفش زدم و پله ها رو پایی 
آزرد. بااینکه اینجا شد و رقص نور بیشیی از قبل چشمم رو 

کردم ویل هیچوقت محیطش محل کارم بود و باید عادت یم
 آوردم. بیشیی یه جور شپوش بود روی کارام... رو دوام نیم

کبی که تو ایران داشتیم و فقط یه جور فعالیت بود  مثل شر
ِ اسامه حساب شده بود 

ن تا پلیس رد اسامه رو نزنه. همه چی 
ای توان وارد هیچ پلیس و نفوذی کردم،و اگر من اراده نیم
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شدن به کار اون گرگ پی  رو نداشت. امی  رو من استخدام 
دونستم یه نفوذی بود. نه کرده بودم هرچند از روز اول یم

 اینکه اون احمق بود، من احمق نبودم! 

 

های زیادی رو اینجا بند یم کردم تا به خالف کشیده دخیی
ِ جدا... 

ی
پول جدا... استقالل و فقط نشن، اتاق جدا... زندگ

ن  یه شغل نه چندان آبرومند برای کسایی که جایی برای رفیی
کاری نداشت نداشتند. تو این مکان هیچکس حق کثافت

 جز برای لذت رقص و نوشیدن الکل... 

وع... نه!   قمار و روابط نامرسر

 

 مهمون خصوض داریم آقا! -

 

نبوِد  دم. "ویسم" کیس بود که تو و سمت صدا چرخ داشم
 داد. من کارای کلوپ رو انجام یم

د تنش بود و  ن اهن مشیک رنگ که تو تارییک برق می  یه پی 
 هاش تا جناغ سینه باز... دکمه
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 کیه؟! -

 

 و کنار گوش امی  بردم و خییل کوتاه گفتم: جوایی نداد. شم

 

! یی ش و صدا کیوان رو از ا-  ینجا بیی

 

 چشم. -

 

تاق خصوض کلوپ پیش با ویسم حرکت کردم و به سمت ا
 رفتم. امشب اینجا غوغا بود و زیادی شلوغ... 

پیست رقِص وسط پر از رقصنده بود و بوی تند الکل، 
 و پر کرده بود. مشامم

ها رد شدم و از سیبن دست ییک از باالخره از کنار رقصنده
وب برداشتم و ش کشیدم. گرسنه بودم  ا، یه شات مرسر دخیی

 ی اعصابم الزم بود. ن حال یکم براسوخت با ایم یمو معده
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در رو باز کرد و به محض ورودم با دیدن حبیب و ساجدی 
ن چسبید.   پاهام به زمی 

کرد؟! عادل تنها اف... حاال و اینجا؟! حبیب اینجا چیکار یم
بود؟! یه لحظه با فکِر عادل به شحد جنون رسیدم. این 

 ند. دونفر توانایی به هم ریختنم، در یه ثانیه داشت

 

 جام دستم
ی

مندگ و  نگاه غصبنایک به ویسم انداختم که با شر
 گرفت و رفت. 

 

گه ما اینجاییم. این بنده-
َ
 ی خدا رو ببخش، من خواستم ن

 

رویی بااین دونفر هم آتیش العاده گرم بود و روبههوا فوق
م... و تندتر یمتنم ن  کرد. مثل دو تا هی 

 

شخ رنگ بود و وارد اتاق شدم و در رو بستم. نور فضا 
های نارنجی چسبیده به دیوار که ال شکل بودند، به مبل

م فشار کرد تا کمیی به حنجرهفضای کوچیکش کمک یم
 بیاره. 
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داقل بهیی بود پای عموحبیب رو به اینجور جاها باز ح-
، تو شخصیت حاج حبیب نیست بیاد وسط فسق و  نکبن

 فجور و از الی دست و پای زنا برسه اینجا... 

 

 حبیب بلند خندید، انگار نه انگار طعنه زده بودم. 

 

! چشم، پاک باشه. مهم نیست کج-  ا بایسر

 

ون آوردم و ش تکون دادکتم  م. و بی 

 

کردین جایی بیاین که فکر جالبیه ویل کاش ریسک نیمت-
ن کردن. اسامه بشنوه یا ببینه شما  هزارتا جاسوس کمی 

 ... ن  اینجایی 

 

 ه بود. ساجدی دست به سینه ایستاد
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ن تریس از اون هیوالی یی شاخ و دم ندارم. اونم آدمه م-
 و تو... مثل من

 

و روی مبل پرت کردم. اتاق کوچییک بود پوزخند زدم و کتم
های زیادی بود. خصوض و البته نه ویل پذیرای مهمون
 چندان دلچسب... 

ن قراردادها و معامالیی که احتماال حبیب با اون  برای بسیی
 سیاه 

ّ
رنگ ُمهر روی پیشونیش، دوست نداشت بدونه. رد

دوست نداشت بفهمه دقیقا کجا ایستاده بود چون دین و 
 دار میشد. اعتقادش لکه

 

ن هر های باایمان همینه که فکر یمشتباه شما آدما- کنی 
، انسانه!   موجود دوپایی

 

ساجدی کنارم ایستاد و با قرار دادن دستش روی بازوم، 
 سیع کرد آرومم کنه. 
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اینکه از گوشت و پوست و استخون باشیم، از چی  جز -
 ساخته شدیم؟! 

 

و از ساجدِی دلخور دیدم. دوست نداشت با آدیم نگاهم
رو شدن بااین مثل حبیب بد تا کنم ویل من گنجایش روبه

مرد رو نداشتم. دلم ازش زیادی صاف بود چون هیچوقت  
  مثل منخواست کناِر کیسگنایه نداشت فقط دلم نیم

ه و بفهمه تو دنیا آدِم بد و کثافت هم وجود داشت.   قرار بگی 

 بابام نفهمیده بود! هیچوقت... 

 

 سنگ... -

ی همه مکه و بیت المقدس نیست حاج حبیب! لجن، قبله
ن و جز یه عده هم رو به پول و نجاست سجده یم کین

. منفعت خودشون هیجی رو نیم ن  پرسیی

 

ن بار  بلند شد و زیر نور از روی تک صندیِل نزدیک به می 
ن رو به نور وسط ایستاد. با فاصلهالمپ کم ای کم و ناچی 

 من... 
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 آدمایی ندارم. م-
ن ن نیومدم موعظه کنم ویل تریس از همچی 

 ی ما یکیه... خدای همه

 

 من اعتقادی به خدای حبیب نداشتم. 

یه عمر زیر تیغ اسامه بودن بهم یاد داده بود باید فقط به 
تقاد داشته باشم وگرنه خییل وقت پیش توانایی خودم اع

 دادم. افتاد، جون یموقبی ذکر خدا خدا از لبم نیم

 

 عادل کجاست؟! -
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نگاهم با نگاه حبیب میخ شده بود، یه جوری که انگار قصد 
 جدا شدن نداشت. 

 و داد. ساجدی جوابم

 

ن تو هتل... -  با نگی 

 

؟! مدام یادم یم ن  ود! ده برفت حبیب تنها نیومنگی 

 ی حبیب و عادل... نوه

ی خویی تو اصال از این وضعیت راضن نبودم. عادل پیشینه
 بل از مرگ دنیا... ها نداشت؛ حبی قروابطش با زن

 بود!  تجربه و البته زیادی خشنخام و یی 

 

ت - اش، عادل یه مرد عادی نیست حاج بمراقب دخیی
 حبیب. 

 

 و صدا کرد. ساجدی با هشدار اسمم
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 عاض؟! -

 

  حبیب خندید. ویل

 

ن بلده از و- ن یه دخیی عادیه... نگران نباش، نگی  یل نگی 
 خودش محافظت کنه حبی دربرابر عادل. 

 

ن کارآموز منه و ع- ن بیمارش... نگی   ادل اولی 

ن رو با عادل تنها بذارم. من هیچ ایرادی نیم  بینم که نگی 

 

 چویی پیش رفتم و رو به طبقات بار و جام
ن های تا کنار می 

 صدایی زدم. ونش، پوزخند یی آویز 

 

 باشه ساجدی، چرا اومدین؟! -
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ن تکیه دادم و یه پام رو روی پای  همزمان برگشتم و به می 
 ثابتم انداختم. 

نگاه هردو از هم گرفته شد و روی من مکث کردند. قبل از 
 ساجدی، حبیب به حرف اومد. 

 

 اومدم یکم صحبت کنیم. -

 

ی میل دارین؟! هرچند خورا- ن ی اینجا با اعتقادات هایکچی 
وب، مزه...   شما جور نیست. مرسر

 

مرد، اون  ن بازوی پی  حبیب کوتاه خندید و ساجدی با گرفیی
رو تا کنار مبلمان پیش برد و هردو نشستند ویل من ایستاده 

تونست جاسوس و غی  به هردو زل زدم. اگر ویسم نیم
ِ ورود حبیب   لحظه خیی

ن جاسوس رو از هم جدا کنه، همی 
رسید. لعنت به ساجدِی وقت جدی به گوِش اسامه یمو سا

 نشناس... 

 

 فقط چای یا اگه نیست، آب... -
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 چای ِشو نمیشه ویل آب... -

 

ه ن رویی که با لباس براق در رو باز کردم و به دخیی جوون و سیی
رنگش پشت درایستاده بود گفتم:  ن  و سیی

 

 آِب خنک بیار... -

 

 دخیی رفت و در رو بستم. 

ن  حبیب نگایه ن بهم انداخت ویل من ش تحسی  برانگی 
 چرخوندم و به ساجدی نگاه کردم. 

 

ه؟! گفت که حقیقتد- و رمان عادل چطور پیش می 
 شنیده؟! دیگه نتونستم دربرابرش سکوت کنم. 

 

ساجدی ش تکون داد و حبیب با صاف کردن گلوش، به 
ن حال، سند قاچاق صد و  مبل تکیه داد. یه روز تو همی 
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رو امضا کرده بودم؛ هرچند نجاتشون داده هفده دخیی 
 بودم ویل... 

خواه به کجا رسیده بود؟! حبیب یم  دونست پرِس محمدخی 

 

، ممکن بود نتیجهخییل- ی  ناگهاین بهش گفبی ی خویی نگی 
 ویل... 

به هر حال عادل رو تو بزرگ کردی. بعیصن از اخالقاش به 
ن کله ش. تند  شق بودنش و زبونتو رفته... مثال همی  ن  و تی 

 

 و تا خصلت بتونه کمک کننده باشه. فکر نکنم این د-

 

ست و از کیس کمک ون مثل خودت لجباز و یکدندهچ-
ه جز در مواقع لزوم... ییک مثل خودت بار آوردی، نیم گی 

ده. پرِس ناخلِف اسامه... فائق و  انگار هیچ بویی از اسامه نیی
نیا رو ثامر هم که ترجیح میدن تو کشبی و کلوپ کیف د

ِ کل کارای اسامه کاِر راحبی 
ن . میدوین به دست گرفیی ن بکین

 نیست. 
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 داد. حبیب تو سکوت فقط گوش یم

 

کنه، یه قرباین رای صدمه نخوردِن پرساش هرکاری یمب-
خواست که محمد دودسبی تقدیمش کرد. مگه نه حاج یم

 حبیب؟! 

 

ی ای به در وارد شد و چند ثانیه بعد همون دخیی با ساغر تقه
یز از آب به داخل اومد. سیبن دستش رو با سه جام  لیی

ون رفت. پایه ن مقابل گذاشت و با تعطیم بی  دار روی می 
حبیب تمام مدیی که دخیی با لباس زیادی باز و لختش خم 

 های کف برنداشت. موازییک شد، ش از رویو راست یم

 

فقط قبل از خوردن بگم که این جام و ساغرها  نوش جون-
ن پایک پیدا نیم قبال  یِز الکل بوده. اینجا چی  . به غسل لیی کبن

... و وضوی خاشعانه  تون برنخوره حاچی

 

دم و زبونم تلخ بود؟! به حبیب ربیط نداشت.  ن  چرا طعنه می 
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اینبار حبیب نخندید و فقط تو سکوت لب به دندون  
 گرفت. 

 

تونست دربرابِر خواست خدا ابات عمرش به دنیا نبود، یمب-
 خواست؟! کنه؟! چه جوری باید از اجل مهلت یمش خم  

 

آتیش وجودم شعله کشیده بود. کراواتم رو از دور گردنم باز  
ن انداختم. ساجدی پوف کشید و روی  کردم و روی می 
 پشت گردنش گذاشت، 

ی
زانوش خم شد. دسبی که با کالفیک

کردم ویل دلم یکم خایل روی یمنشون داد که داشتم زیاده
 . خواستشدن یم

 

 و عقد نکرد؟! چرا مادرم-

 چرا یه بار هم بعد از فرار سیع نکرد از ازدواجش دفاع کنه؟! 

 

حبیب شفه کرد، ییک دوبار ویل بلند و کشدار و 
 گونه... مریض
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ِ تازه از جنگ برگشته. اینبار ساجدی  مثل یه فرد شیمیایی
ِ جام و ساغِر ناپاک، جایم از آِب خنک 

ن بدون درنظر گرفیی
 و تو گلو کشتم. به خورِد حبیب داد. آهم پر کرد و 

 

ن کلهخ- ی منو ویی عمو حبیب؟! بالیی شت بیاد، نگی 
 ن صد جور حرف زد که مراقبت باشم. کنه. وقت اومدیم

 

و با همون تسبیِح باالخره حالش بهیی شد ویل دستش
ش تو مقصود، روی قلبش گذاشت و نور پخش شدهشاه

ی بود  ن  کردم. که تصور یم  این مکان، بعیدترین چی 

 

داد که ش آزارش یمادرت راضن بود، دوری از خانوادهم-
گرفت محمد هرهفته یه روز و ساعت مشخص مرخیص یم

پاییدن. شده بود تفری    ح و ش کوچه کل اعضای خونه رو یم
 بانو... محمد و ماه

ِ جای گشت و گذار تو پارک و جنگل و دریا... یم
ن شکیسر رفیی

 ت. ی مادریخانواده
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 هام به کوبش افتاد. نبض شقیقه

 

بانو بعد از مرِگ محمد تازه فهمید اضارهای محمد اهم-
گفت فایده نداشت. برای برای چی بوده، هرچقدر یم
 مادرت، خوِد بابات کاقن بود. 

 

دونست محمد از پسش برنمیاد، اید چون یمش-
ی که عاقبتش  خواست کوچیکشنیم ن و کنه با چی 
 ت. دونسیم
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بانو نخواست محمد پا پیش گه از آینده خیی داشت؟! ماهم-
گفت هرچقدر تالش کردی کافیه. اضارهای بذاره... یم
 ای نداشت. محمد فایده

 

روش های روبهساجدی از جا بلند شد و من روی ییک از مبل
گاهش برای پاهای بلندم زیادی کوتاه بود نشستم. نشیمن

های ساجدی گاه کردم و نفسویل بیخیال فقط به حبیب ن
 رو از پشت ش حس کردم. 

 

زابهادر بهم گفت ه- ه که بابابزرگم، می  یچوقت یادم نمی 
 حرومزاده... 

ش هم شد نوه ی خودش، شد ناپاک و نجس و دخیی
 خطاکار... شبونه پرتمون کرد تو کوچه. 

مثل یه سگ ولگرد از شما جون دادم. اینه همون خدا و 
 ی شما حاج حبیب؟! وزهاعتقاد و نماز و ر 

و ی مادرماینکه شب تا صبح رو پای مادرم یخ بزنم و ناله
ن  ش خاک محمد بشنوم؟! استخوناش تو شما و نِم زمی 

 پوسید حاج حبیب! 
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و جلو  م کشیدم و حبیب خودشدست به صورِت گر گرفته
ن کوچیک، دست روی زانوم   کشید. از همون سمِت می 

به زد.   گذاشت و چندبار ضن

 

ها و کج رفتنشون رو پای دینشون نذار... مادر د بودِن آدمب-
رفت. و پدرت عاشق هم بودن، جونشون برای هم در یم

راه بشه و آزمون الیه خواست خدا بود که محمد رفیق نیمه
 تو رو کشید کویت. 

 

خییل سخت بود تا اون قطره اشیک که از ته دلم جوشیده 
ل کنم و رسوام کرد.  ن دندون گرفتم ویل لبمبود رو کنیی و بی 

و کج کردم. از چشم چپم تا روی بیبن امتداد  فروچکید و شم
 گرفت. قبل از افتادنش از لبام، با پشت دست پاکش کردم. 

 

 و کشید تو باتالق؟! پس خدا من-

اون خواست من بشم سیی بالی اسامه و پرساش؟! که به 
هری بسوزم چشم برادر به خواهرم نگاه کنم و زیر گناِه خوا
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بینه؟! بسوزم که برادرش باشم ویل و برادرش نیمکه من
ی رو تو وجودش بزرگ کنم  ن هربار ببوسم و بغلش کنم، چی 

؟!  ندارم؟! خدای تو اینه حاچی  که خیی

 

باز به رد مهر روی پیشونیش نگاه کردم. خوِد حضور حبیب 
 تو این مکان جزو عجایب نبود؟! 

 

... ی پر از جر اینکه تو یه خونه-  م و گناه، پاک بموین

ی که خواهرت میدوین باز  اینکه راهت برای گناه با دخیی
، اینکه حداقل ییک دو تا از بچه های بشه و کنار بموین

شیطاین مثل اسامه رو پاک بار بیاری، ماموریت کمیه؟! تو 
ی که خواست خدا بود رو انجام دادی پرسم.  ن  چی 

 

 الیه؟! پرسم؟! ماموریت و خواست خدا و آزمون 

 

 ، عادل دیوونه شد. دنیا رو دستام جون داد -
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و سست کنه، اگه این ماموریت دانیال کمر همت بسته پام
 خدات بود، تو مناجاتت بگو عاض گند زد. 

 

از روی مبل بلند شدم و دست حبیب پس زده شد. ساجدی 
درست پشت شم بود و نور فضا صورتش رو شخ نشون 

ای کوتاه بحثش رو ادامه تک شفهداد. حبیب ایستاد و با یم
 داد. 

 

ایی که نجات میدی، استفاده کردنت از خونهد-
زا، خیی ی می 

ی که حاال زنته...   خوِد اون دخیی

 عاض هیچوقت تسلیم نمیشه. 

 

داد ویل من به هیجی اعتماد نگاه ساجدی بهم اطمینان یم
 نداشتم. 

 های تسبیح رو سمت حبیب برگشتم، تند و تند دونه
 گفت یا نه... چرخوند و نمیدونم ذکر یمیم
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 ه چطوری ازدواج کردن؟! میدوین مادرم و اسام-

 

شی به چپ و راست تکون داد و باالخره دست از چرخ 
 های تسبیحش برداشت. دادن دونه

 آور بود. خییل زیاد... یادآوریش عذاب

 

الِت محله بودی، اسما کارگاه نجاری داشبی ویل یه و گندهت-
، نون  شهر رو  حریف بودی. یه عالمه خدم و حشم داشبی
ن دیگه بود. کمک کردن و یمبازوت خوردی ویل کارت یه چی 

 به خلق هللا... 

 کارایی که از پِس هرکیس برنمیومد. هرگ هرجا  
ن راه انداخیی

موند، اسم تو میومد وسط... اون شب هم  کارش لنگ یم
که کار اسامه لنگ مونده بود، یه کامیون جنس داشت  

. از بِد ماجرا تو نبودی، من بودم و یم خواست کمک کبن
 مادرم... 

تک و تنها تو اون اتاق ته انبار که کل نور فضاش یه فانوس 
بود و کل اسباب گرمایشیش یه بخاری دیواری بود که تو 
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یش رد یم کرد و اگه ده سانت شدی ذوبت یمشعاع یه میی
؛ حد وسط نداشدی قندیل یمدورتر یم  شت. بسبی

 همون شب اسامه ما رو به عنوان غرامت گرفت. 

 

ن گذاشت و ساجدی از ترِس  حبیب کف دستش رو روی می 
مرد از من فاصله گرفت.   بد شدن حال پی 

 

؟! -  حاچی خویی

 

دونستم قلبش رو حبیب دستش رو باال آورد ویل من یم
 نشونه رفته بودم. 

 

 خوبم، خوبم. -

 

 حرف آخر بود، حرِف آخر... 
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امیونش دست مامورا افتاد ویل احساس بازنده بودن ک-
و که دید گشت. مادرمکرد، چون با دست پر بریمنیم

ِ من، با کتک زدِن من، با شکنجه  
ن دهنش آب افتاد. با گرفیی

 کردِن من جلوی مادرم، وادارش کرد عقد اون مرد بشه. 

زا تو خونه ش راهش نداد، به خاطر من زن به خاطر من، می 
مه شد، به خاطر من یه عمر عذاب کشید و حاال اسا
رسونم. شنوم من دارم ماموریت الیه رو به شانجام یمیم

و من دادم ویل یه بار هم نتونستم تاوان عشِق محمد و مادرم
شکایت کنم چون مادرم به خاطر من تن به ازدواج داد، به 

 خاطر من آواره شد. 

 . ان نمیشه حاچی  اینا با هیجی جیی
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له گرفتم و با چنگ زدن به کتم، قبل از اینکه کیس فاص
 سکوتش رو بشکنه گفتم: 

 

ن یم- م یی ش و صدا شما رو برسونن هتل، دیگه همچی  سیی
ی که فکر یم ن . موقعیت من از چی  ن ن ریسیک نکنی  کنی 

ه اینخطرناک ن وگرنه نیمتره... بهیی تونم بهای خون و بفهمی 
 ج حبیب. ت رو تنها نذار حا شما رو بدم. نوه

 تو هم عادل رو تنها نذار... 

 

نگایه معنادار به ساجدی انداختم و از در اتاق خصوض 
 و به من رسوند و تند و تند گفت: خارج شدم. ویسم خودش

 

بخشید ویل... حواسم بود کیس آقایون رو نبینه. هاتف ب-
ین.   با شما کار داشت، باهاش تماس بگی 

 

 سم. یآقایون رو با احتیاط برگردون و -
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چشم گفت و از وسط پیست رقص رد شدم. از در کلوپ  
ون آوردم و همون لحظه شمارهکه خارج شدم، موبایلم  و بی 

ده تماس یی  ن پاسخ، بیست و چهار دانیال رو دیدم. سی 
 پیامک... 

 این دخیی دست بردار نبود! 

 آخرین پیامش رو باز کردم. 

 

توین تو نیم"دلم برات تنگ شده، با من اینکارو نکن عاض. 
، حداقل باهاممن  مثل قبال باش." و ول کبن

 

 های پشت شش رو خراب کرده بود! ی پلهمه

ی هاتف انگشت زدم و از کنار مرد و زین که روی شماره
برای ورود به کلوپ، با بادیگاردهای جلوی در بحث 

طور که کتم کردند، فاصله گرفتم. دست چپم رو همونیم
م، به کمر زدم و یه قطره عرق از فرق رو محکم چسبیده بود

ه کرد.   شم تا روی گردنم شر

 هاتف خییل زود جواب داد: 
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، انجام دادم. الو آقا؟! کاری که خوا- ن  ستی 

 

 االن کجاست؟! -

 

 تو ییک از امالِک شما... -

براشون محافظ گذاشتم و تاکید کردم که جونشون 
 درخطره. 

 

اننده پیاده شد. با ماشینم درست کنار پام ترمز کرد و مرد ر 
ام فاصله گرفت و من پشت فرمون نشستم.  ادای احیی

 ناری پرت کردم. کو روی صندیل  خودش در رو بست و کتم

 

تر شدن نقشه، تا وقبی من بهش برسم؛ وبه. برای طبییعخ-
ه وقبی میام زبونش باز بشه! جونش  و تو خطر بنداز... بهیی

 

 هاتف خندید. 
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ن - که استیِک  نیمه شب مثل یه تبر روی چشم آقا، همی 
 کنم. ش یمگریل شده، براتون حاضن و آماده

 

 مرموز لبخند زدم. 

 هرچند هنوز بغض نهفته تو گلوم جای خودش رو داشت. 

 

ذت خوام حسایی لنیاک هم کنارش بذار... یمکیه جام  -
م.   بیی

 

ن تایپ کردم.   تماس رو قطع کردم و برای الی 

 

 "بیداری؟!"

 

از اون مدل جدا شدنمون و این همه  توقع نداشتم بعد 
ی باهام خوب برخورد کنه ویل زود جواب ساعت یی  خیی

 داد. 
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 بره.""خوابم نیم

 

 و باز بذار مویرگم." تراستخوابونمت، درِ "خودم یم

 

ن رو به حرکت انداختم. امشب رو تا  جوایی نداد و ماشی 
ن یم  رس و اضطراب... تگذروندم. بدون صبح کنار الی 

ن رو یمیم اسامه دونست. یکم خواستم. یمدونست من الی 
ی بود که یمگدار به آب زدنیی  ن  خواستم. ، تنها چی 
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ن رو تو محوطه و به ی پشبی عمارت پارک کردم و لبمماشی 
، مثل بال زدِن دندون گرفتم. رقص پرده ن های حریر اتاق الی 

 یه فرشته بود تو تارییک اطراف... 

ی سویی که از طبقهخاموش بود و نور کم چراغ اتاق مادرم
ون یم  داد که بیدار تابید، نشون یمباال و اتاق اسامه به بی 

 بود. 

یه نفر از افرادم خییل زود ماشینم رو برد و با چرخ دادن 
نگاهم تو محیط اطراف، اطمینان حاصل کردم که کیس 
نبود. هرچند حاال اهمیبی نداشت وقبی قلبم بعد از یه 

 ِ
ی

دگ  خواست.  زیاد، کیم فراغت یمفرسر

 

ن راه از یه گل فرویسر خریده بودم، از شاخه گل رزی که بی 
ون آوردم و یه بار بو کشیدم.   جیبم بی 
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ای تراس های محیط گذشتم و پشت در شیشهاز روی چمن
 های حریر به داخل شک کشیدم. ایستادم و از الی پرده

 

دِی نزدیک به کمِد ی قمویرگم ایستاده رو به آینه
ی سفیدرنگش، دست الی ابریشم موهاش یم ن کشید و چی 

شنیدم. با یه گِل ش، موهاش رو کرد که نیمزیرلبی زمزمه یم
بست و گردنبندی که بهش داده بودم رو دور گردنش 

ی ازدواجمون روی انگشتش فیکس کرد. اینکه حلقه
 درخشید باعث آرامشم شد. یم

 

ِ عمرم بود 
ن باقی  ! الی 
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هدلیِل همه ن  ی لبخندهام، انگی 
ی

ای که از خییل وقت ی زندگ
 پیش دیگه برام مهم نبود. 

 

رسید تو لباس خواِب قرمزش رو که به زور تا اواسط ران یم
ِ تنم به عرش تنش مرتب کرد و همه

ی ترشحات هورموین
ن تو کل وجودم ترشح شد و قلبم  ن و شوتونی  رسید. آندورفی 

و با زبون تر کردم و یی ش و صدا لبامبه تب و تاب افتاد. 
 وارد اتاقش شدم. 

ن بود و محوطهتراسش تقریبا هم ی کوچیکش سطح زمی 
فقط با کیل گل و گلدون پر شده بود که نشون از مادرم 

 داشت. 

 

ن بلندی کشید و شی    ع و که از آینهمن ی مقابلش دید، هی 
 برگشت. 

 

 مدی؟! ا سکته کردم. ِگ او وای عاض... وای خدای-
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ن بودم. نفسم سخت باال میومد و بزاق  من محو تماشای الی 
ن یمدهنم سخت  رفت. تر پایی 

 

تراشش دید و های خوشو روی رانیه لحظه سنگیبن نگاهم
ن بکشه ویل موفق  سیع کرد کوتایه لباس خواب رو پایی 

ن دندون های نبود. از خجالت شخ شد و لبش رو بی 
 مرواریدیش کشید. 

 

 عاض؟! -

 

ی گل شد! شاخهو فداش کنم. نیمچرخید جونمزبونم نیم
 م گرفت. رو باال آوردم و از قیایس که تو شم رخ داد، خنده

 

- ... ن  این گل شخه، تو آتشی 

 . ن  الی 
ین ن  داری آتیشم می 
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 ناخواسته و یی 
ن اراده عقب رفت. نه  یه قدم جلو رفتم و الی 

جلوش که فرار کنه، انگار عضالتش منقبض شدند. درست 
ش های پر و بلندش رو دیدم که روی گونهایستادم و مژه

ها به داخل سایه انداخت. باد خنِک نیمه شب از الی پرده
 اومد و گل به دست، بازوش رو گرفتم. 

 

 شدت میشه! -

 

 ه یاد بیارم. بتونم مفهوم شما رو یماالن؟! حبی ن-

 

 آخ مویرِگ ظریفم! 

 م انداخت. و روی هی تنش، پلکامعطر فریبنده

 

م  خ- واستم برات گل بیارم، حاال با دیدن بهشبی مثل تو، شر
م برای باِغ گل!   کردم که گل بیی

 

 با لبخندی اغواگر، لب پایینش رو تو دهنش فرو برد. 
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! داری لوسم یم-  کبن

 

 و عشق و وطن رو تو چشمای یه و -
ی

قبی یه بار دیگه زندگ
ستم، چ  یکار کنم؟! نفر پیدا کردم؛ تو رو لوس نکنم، نیی

 

ون کشید و با چشم ن انگشتام بی  های بسته گل رز رو از بی 
بو کشید. موهاش رو از وسط فرق کرده بود و بینیم رو 
 دو آبشار طالیی موهاش گذاشتم که تو تارییک 

ن دقیقا بی 
ه د. فضای اتاق تی  ن  تر می 

 

 خییل خوشگله، مریس عشقم. -

 

سمت کنه و بتونم و نداره، البته اگه خدا ققابل اون نگاهت-
و باال نیاوردی، اگه تو چشات نگاه کنم. از وقبی اومدم شت

. هم آوردی چشات ن  و انداخبی پایی 
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با مکث تو چشام نگاه کرد که با انگشتم رو بینیش زدم. 
 لطیف خندید. 

 

 کشم. اینکارو نکن عاض، خجالت یم-

 

یم بوسیدم. پوست ش گذاشتم و مال و روی ششونهلبم
ی شخ ی اون ستارهکرده بود ویل صدای کوبندهتنش یخ  

 که وسط سینه
ی

داد که مثل من کوبید، نشون یمش یمرنیک
 از درون درحال شعله کشیدن بود. 

 

. یه بار دیگه تو زندگیم م- ن  عجزه کن الی 

 

 من؟! -

 

و روی گردنش کشیدم و خشیک لبم با پوست مرطوبش لبم
درست کنار   و رفتم  العبوِر گردنش باال نرم شد. از کوه صعب

 گوشش، اوج نیاز و عشقم رو جار زدم. 
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 و جهان و آینده بریدم، معجزه نکردی  م-
ی

گه وقبی از زندگ
 که عاشق بشم؟! 

 

ی شبیه یه لیوان چای آتییسر   ن نفس معطر و خندونش یه چی 
ن چوب بو کنار دریا و با صدای گوش  د. نواز سوخیی

 

 چیکار کنم؟! -
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هنم باال رفت و یی  دستاش با اراده یا  ن پی  اراده، روی آستی 
دور گردنم حلقه شد. تنش رو سخت به آغوش گرفتم و رو 

ی گوشش رو بوسیدم. به تصویر آغوشمون تو آینه، الله
بانم رو باال تر شد و صدای گوشش عمیقخنده نوازش، ضن

برد. با هر حرکت مالیم انگشتاش الی موهام، تنم به عرق 
شد. انگار یه پرسبچه بودم  تر یمنظمنشست و نفسم یی یم

 که از ذوق روی پا بند نبود. 

 

 لخت شو... -

ِ تنت، معجزه
ی

جات نو از قعر جهنم ای بود که منبرهنیک
 داد. 

 

ن مشبی که به بازوم زد، خندیدم.   با اولی 

 

 منحرف... -
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زاربار بهت گفتم از من نخواه وقبی خودت عامل ه-
، خوددار باشم.   انحراقن

 

 خوددار نباش، کیه که بدش بیاد؟!  باشه-

 

و از گردنش فاصله بدم و تو حرفش باعث شد شم
ن  چشم های خمار و پرنیازش نگاه کنم. این حرف رو خوِد الی 

 گفته بود؟! 

 

...؟! - ن  الی 

 

بغ کرده و معصوم تو چشام نگاه کرد. هنوز دستاش دور  
و به گردنم بود و لبای آویزون و صوریی رنگش، دل و دینم

ای از رقص تانگو، خودش رو مالیم برد. مثل پایهیغما یم
داد و هنوز مغموم بهم زل زده بود. اوف که این تکون یم

 و داشت. حالِت صورتش، تواِن دیوونه کردنم
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تونم از جناب شوهر تقاضا کنم؟! دلم ب چیه؟! من نیمخ-
واست تنگ شده بود، از صبح دلم هزار راه نرفته هم 

س داشتم و اونقدر خوردم که داشتم رفت... همش ا سیی
رسید، االن به خاطر ترکیدم. اگه مامانت به دادم نیمیم

 پرخوری ترکیده بودم. 

 

ارت، لباش و جلو هاج و واج نگاش کردم. شیطون و پر از شر
ن بوسه پیشقدم شد. من ماتم برده  داد و خودش برای اولی 

ِ همیشه خجالبی بعید بود. یه
ن جوری  بود، آخه از الی 

خواستم خودداری  بوسید که اگه یمای و پر عطش یمحرفه
ن کنم هم محال بود. موهای چند سانبی  یم رو بی  میی

دار هاش کشدارش دنبالهانگشتای ظریفش کشید و بوسه
 شد. 

 

و باال کشید تا هردو پاش رو روی کفشم گذاشت و خودش
 من بشه، هرچند هنوز هم با اضار و التهاب منهم

ّ
 و قد

ن یم های گردنش کشید تا برای بوسیدنم، کمیی به رگپایی 
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فشار بیاد. دست چپم رو الی موهاش فرو بردم و با دست 
 راستم فک ظریفش رو گرفتم. 

 

ست عاض... حبی از اون دفعه هم که ای خییل خوشمزهو -
و خیس کردم هم های لبتخواب بودی، خودم ترک

 تره. خوشمزه

 

 حرفش نخندم.  اینبار نتونستم دربرابر 

 

خواست خب، بعدش هم ییل لویس، نخند... دلم یمخ-
ِت لوس؟!   خودت گفبی اینکارو بکنم، یادت نمیاد حرصن

 

ت لوس چه صیغه  ای بود؟! حرصن

ن سیع کردم جلوی خنده م. با یه دست از زمی  م رو بگی 
بلندش کردم و جوری آروم روی تخت درازش کردم که تن  

گش، اذیت نشه.   گلیی
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 قبی خوابم چیکار کردی؟! دیگه و -

 

 هاش گلگون شد. یه ابروش رو باال داد و با خجالت گونه

 

 بگو خجالت نکش... -

 

 نمیگم... -

 

 بگو. -

 

و بشناسم، فقط م... منم مثل تو، سیع کردم بدنتهوووو -
 . ن  همی 

 

با چشمای باریک شده نگاش کردم که با خجالت خندید. 
انداخت و  از روی تنش بلند شدم ویل دست دور گردنم

دوباره روی تنش پرت شدم. آخش، پدر دربیار بود. چهار 
 و لرزوند. ستون تنم
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 نرو... -

 

و ببندم، کجا برم وقبی من شاش نیازم تو خوام در تراسیم-
یز از ناز؟!   لیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشماش براق بود، لباش براق بود، کل وجودش مثل یه 
تپید و ش یمدرخشید. قلبش پر تالطم تو سینهالماس یم

 کرد. دقیقا مثل یه گرسنه به غذا نگاه یم
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 زود بیا... -

 

خواستم تو در تراس رو بستم و بیخیاِل نور آباژور شدم. یم
ن مرحله به مرحله ن رو ببینم. ی این شب دلنشی   ، الی 

 

ن شد و پاهای کشیده و لطیفش در روی تخت نیم خی 
 معرِض دیِد نگاه حریصم بود. 

هنم ن با لبای و درآوردم پی  ن انداختم. الی  ویزون آو روی زمی 
 های پراز نیاز، پچ زد: و چشم

 

 تونم صیی کنم. نیم-

 

م آتیشم میشد.  ن  داشت هی 

 ...  صدبار بدتر از تاثی  اون داروی کوفبی

هنفس ی کمرم یه قطره عرق هام تو کل اتاق پر شد و از تی 
ن چکید.   به پایی 
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ن و برای خودت سخت یمداری شب-  ! کبن الی 

 

و برای پرت نشدن و کشید. زانومبا حرص بلند شد و دستم
گاه خودم کردم و با هر دو دستم، روی رو تن ظریفش، تکیه

تنش خیمه زدم. دستام عمود دو طرف شش بود و یه قطره 
 عرق از فرق شم الی موهاش فرو رفت. 

 

شیطنتش اوج گرفت و انگشتاش شدش رو از نافم تا گردنم 
 باال کشید. 

 

ها، یکار کردی با خودت؟! ببینم نکنه قایط اون خورایکچ-
 داروی افزایش میل جنیس خوردی؟! 

 

ی کرد. کارم  شیطون نگام کرد و با لبای غنچه شده برام دلیی
د، احتماال باید  ن ارت بهم زل می  زار بود، اگه هربار با این شر

 کردم که کم نیارم. یه فکری واسه خودم یم
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! نکن پدرسوخته، میفت-  م به جونت اذیت مییسر

 

ن کشید. و باد زد، گردنمبا دستش خودش و گرفت و پایی 
 نفس به نفسش پچ زدم: 

 

... بذار آماده-  ت کنم. مهلت بده دخیی

 

 وار و مخمور زمزمه کرد: ناله

 

؟! عاض؟! -  از این بیشیی

 

های ذاتیش صیی  تونستم دربرابر لحن و عشوهدیگه نیم
 و با حوصله گوشت نرم و  و به کام گرفتمکنم. لباش
 ی لباش رو ییک ییک بوسیدم. خوشمزه

ن مثلتر یمهام هرلحظه عمیقبوسه یه مایه زیر  شد و الی 
 لولید. تنم یم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

، دفعه- ن  ی پیش اذیت شدی! دلم نمیاد الی 

 

 عاض؟! -

 

بانم ، ضن و پس  و باال برد که حرفماونقدر این لحن لعنبی
 گرفتم. 

 

 دلم میاد، دلم میاد... -

 

ن جناغ سینه ش، کیم مایل به محل حتیِم قلبش، دقیقا بی 
ن با تمام توانش من  و باال کشید. چپش رو بوسیدم و الی 

ه تو چشم  هام خماِر خمار لب زد: خی 

 

 خییل عاشقتم، خییل عاض! -
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ن تو شم چرخ یم ن که فقط یه چی  خورد، یه شعر یه میی
 دونستم از کجا شنیده بودم. نیم

 شد، لب زدم: شم تکرار یم طور که تو همون

 

ن یحبون. انا من اولئک، مّمن یموت-  ون حی 

ن دوست داشتنت."هایی که یمهایم، آن"من از آن ند حی   می 

 

ن انداختم بند نازک لباس خوابش رو از رو ششونه ش پایی 
ن کشیدم.   و تا بازوش پایی 

 

ن دلم یم-  خواد! االن فقط دو تا چی 

 

 ن، نالیدم: محتاج و ناتوان از صیی کرد

 

 چی قربونت برم؟! -
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ن بیان کردنش یم و رو به خودش لرزید. صورتمصداش حی 
 فیکس کرد و لب پایینش رو گاز گرفت. 

 چقدر معصوم و مظلوم و شیطون شده بود! 

 

 خوردین و تو... -

 

ن یم ویل من فقط-  ردین مثل تو... خوام، فقط یه خو یه چی 

 

ن کشیدم که خودم ای کشید و یغ خفهجو با حرص پایی 
 و کج کرد. شش

 

لبام به جای لباش، روی رگ کلفت گردنش نشست و گاز  
 گرفتم. 

ن زیر تنم لولید و با یه حرکت جامون و باهم عوض کردم. الی 
رو روی خودم کشیدم و دست دراز کردم. گل شش رو باز  

م ریخت و تو فضایی که ا کردم و آبشار موهاش روی سینه
 ه بود، پچ زدم: موهاش بینمون درست کرد
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یل رو رفتارم یوونهد- ، از االن ببخشید که کنیی ن م کردی الی 
 ندارم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************ 
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، تکوین به خودم دادم و الی با شنیدن صدای ناله ن ی الی 
ش جلوم نقش پلکم باز شد. صورت سفید و رنگ پریده

 ش افتاد. هاش روی گونهی مژهبست و سایه

 

؟! درد داری؟!  هییییس، جون- ن  دلم الی 

 

هویم گفت که قلبم فرو افتاد. درد داشت؟! آخ لعنت به 
ون کشیدم و هول و دستپاچه من. دستم و از زیر گردنش بی 

به  ای به تخت زدم. از عملکرِد شِب قبلم، ضن

 

ورم نکن من ظرفیت ندارم. کجات درد گفتم شعله-
 کنه؟! یم

 

 . ش رو شنیدمآلودهصدای گرفته و خواب
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 باید بگم؟! -

 

 از کجا بفهمم؟! -
ی

 نیک

 

بچهدستش ی لوس و تند و تند بوسیدم که مثل یه دخیی
 و تو آغوشم جا داد. خودش

 

- .  وحیسر

 

 وحیسر دوست نداری؟! -

 

- .  دارم ویل یکم... تو خییل وحیسر

 

ایط درجهبخشید، نیمب- ش رو کم کنم. تونم تو اون شر
؟! کجات درد یم ن م تو خوای بلندکنه؟! یمالی  ت کنم بیی

 حموم؟! 
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 و گرفت. مغموم گردنم

 

 نه، ویل فکر کنم که... -

 یعبن فکر کنم پریود شدم. 

 

 و گرفت. خواستم پتو رو کنار بزنم که مچ دستم

 

 نگاه نکن. -

 

 کنم ویل بذار حمومت کنم. چشم نگاه نیم-

 

 پشت چشم نازک کرد. 

 

 همون دیشب که خوابم کردی بسه. -
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لد ببود. این شیطون کوچولو خوب ش زیادی دلربا کنایه
م رو به رخم بکشه. تا خود صبح بیدار بود کرده و ناکرده

 بودیم، تا... 

داد که تا شش صبح بیدار های ساعت نشون یمعقربه
 گذشت. بودیم و حاال از هشت یم

 

مت حموم، قول میدم اذیتت آ - خ من قربون تو برم، بذار بیی
 نکنم. بیا مویرگم. 

 

یدم و ملحفه رو دور خودش کشید. با و پوششلوارم
 شیطنت گفتم: 

 

؟! و از گ پنهان یمچی -  کبن

 

 چشم باریک کرد. 
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ن گفت که این پردهامانم یمم- م و حیا رو نباید از بی  ی شر
ِت لوس.   برد، حبی جلوی حرصن

 

ن یه بار - ! دیگه به من این لقب الی   و بدی، با من طرقن

 

 خندید و از روی تخت بلندش کردم. 

رد حموم کوچیک اتاقش شدم و هردو زیر دوش ایستادیم. وا
ن نق زد.   تا آب رو تنظیم کنم، الی 

 

 کنه! عاض؟! یکم زیر دلم درد یم-

 

نگران و همونطور که ملحفه دورش بود، از پشت بهش 
نگراین و روی شکمش گذاشتم. انگار دلچسبیدم و دستم

، باعث دل درد و حالت تهوعم شده ب ن ود. برای حاِل الی 
 م تا حلقم میومد. دائم محتویات معده
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ی، منم ب- بخشید که حواسم نبود، صیی کن تا دوش بگی 
 و صدا کنم. مادرم

 

 بهش... -
ی

 نه نه، نیک

 

 چرا؟! -

 

کشم، تقریبا هربار متوجه میشه که پرسش جالت یمخ-
 کنه. چیکارم یم

 

... لبم ن دندون گرفتم. لعنبی  و بی 

 م، چندبار نفس گرفتم. عدهبرای باال نیومدن مایع ترش م

 

 گشنمه عاض، خییل زیاد. -
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ای از جایی شنیدی من عاشق چشم و ابرو مشیکب- ها و دخیی
یبن یم خوری قربون تپلم؟! حالت بد میشه اینقدر شی 

 نفسات برم. 

 

؟! -  نیسبی

 

ن عاشق توام، چاق و الغر و کوتاه و بلند و سفید و سیاه م-
، برام مهم نیست. تورو   خوام. یم هم بایسر

 

ن کشید.  ای به در اتاق وارد تقه ن هی   شد و الی 

 

 فهمه! نم مادر اومده، آبروم رفت. حاال باز یمکوای فکر  -

 

 کام عمیقی از لباش گرفتم و پیشونیش رو بوسیدم. 

 

س خانوم، من باید -  جالت بکشم نه تو... خنیی
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م منم برم دنبال لباس و وسیله من باز یم کنم، تو دوش بگی 
 . واست

 

از حموم خارج شدم و با اینکه تنم خیس بود و از کل هیکلم 
 تاق پیش رفتم. اکرد اما تا پشت در آب چکه یم

 

 کیه؟! -

 

 مکث کرد اما خییل زود به حرف اومد. 

 

؟! -  عاض مادر تویی

 

با لبخند در رو باز کردم و با دیدِن وضعیتم، شخ شد و با 
اتاق من برام ش گفت از هی معنادارش، رو به ندیمخنده

 لباس بیاره. 

 

 اجازه هست شاه داماد؟! -
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 دست پشت گردنم زدم و کنار ایستادم. 

 

 رما مادر! قدمت رو شم، رو دلم... بف-

 

وارد اتاق شد و در رو پشتش بستم. صداش هنوز هم 
 خندید. یم

 

... انگار عروس خانم  اومدی؟! نیمگ- دونستم اینجایی
 گرنه به خاطر من که نمیای. حسایی به اینجا پابندت کرده و 

 

م رو خشک کردم و روی یه حوله برداشتم و صورت و سینه
 یه دوشم انداختم. 

 

ه. یه د- ست شما درد نکنه مادر، من جونم واسه شما درمی 
... مگه کیس هم دارم؟!  ن  شما رو دارم و یه الی 
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ی راستم گذاشت. کف و رو گونهسمتم برگشت و دستش
های شب قبلم با حبیب، ف حرفو بوسیدم، برخالدستش

اصال از مادرم دلخور نبودم. حبی اگر علت تالش 
تونستم به خودم های محمد، مادرم بود، باز هم نیمنکردن

 کرد. تفهیم کنم که محمد نباید تالیسر یم

 

هت- ن ی من تویی پرسم، تو و تازه عروست. دلم باز نها انگی 
اذیتش   ! باز بینم. عروسم کجاست؟میشه شما دوتا رو یم

 کردی؟! 
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و مالیدم. از من فاصله گرفت و زده پشت گردنمخجالت
 و به در حموم داد. نگاهش

 

 ز داره، لباس و حوله و پد... به یکم وسیله نیا-

 

 برم. من براش یم-

 

ش تکون دادم. با نگایه مهربون به من، تخت رو دور زد و 
، یه دست لباس باز کمد لباس ن اشت و با یه حوله ردهای الی 

 و پدبهداشبی سمت حموم رفت. 

 

 مادر؟! -

 

 مکث کرد و تا کنارش پیش رفتم. 

 

- .  ممنون که هسبی
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 بارون کردم. پیشونیش رو بوسه

 

ن بود، شنیدی که ا- حتماال شنیدی که یه دخیی دنبال الی 
ن تهدیدت کنه. بهیی نیست زنت و یه اسامه، قصد داره با الی 

ی؟! جای امن  تری بیی

 

ن رو کرد به ذهن خودم نیمکر یمف رسید؟! تنها دلییل که الی 
ن بود. نیم  ج نکردن با اسامه... لبردم، یه چی 

به رو من به طبِل اگر از این خونه یم ن ضن رفت، یعبن اولی 
کردم، بعدا زدم. اول باید امنیتشون رو فراهم یمجنگ یم

دم.  ن  دست به اقدام می 

 

تم. اسامه تا وقبی من خیی نیسفعال وقتش نیست ویل یی -
 ش باشم، کاری به شما نداره. َبرده
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؛ یه یل اون یمو- ن ، میدوین حضور الی  خواد تو با دانیال بایسر
 جور نافرمانیه. 

 

 یمسامه از من عشق نیما-
ی

خواد. منم دارم خواد، بردگ
م رو انجام میدم. بودن من و دانیال رو واسه ضمانت وظیفه

، اون یدن عالقهخواد، االن هم با فهمیم ن ی من به الی 
ن رو  ضمانت دستش اومده... اگر با اون حرفاش االن الی 

ه که قصدم نبردارم و برم، نتیجه یم  افرمانیه. گی 

 

 آه کشید. 

چشماش به اشک نشست و قبل از چکیدنش، دو طرف 
ن و چروِک کِم کنار چشمصورتش هاش و گرفتم و رو به چی 
 لب زدم. 

 

 مادر! کاش محمد زنده بود -

 

و پیدا کردم. م، چون تو وجوِد تو محمدماگه هنوز زنده-
ن گذشته  ی منه... پرسم؟! الی 
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ش باشه خوام عروسم مثل من نباشه، کناِر تو و خانوادهیم
 فهیم چی میگم؟! تو وطن خودش. یم

 

 ش تکون دادم. 

 

 . ی شما مادر.. زیِر سایه-

 

خند زد. یه دست ورود ندیمه، مادر لب ای به در خورد و با تقه
 کرد. لباس روی دستاش سنگیبن یم

 

ن یم- ... من به الی  ن بایسر ه ش می   رسم، بهیی

 برادرات اومدن، فائق و ثامر و عادل. 

 

 شوکه شدم. عادل؟! 

 و فرو دادم و پچ زدم. بزاق دهنم
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 عادل اینجاست؟! -

 

. اول صبح برای دستب- ن بویس ا همون دوستش، نگی 
و گرفت، حالش هم به نظر اغتحنیسه و اسامه اومده. ش 

 خوب میومد. 

 

 فقط پچ زدم: 

 

ن رو - ه تو اتاق نگه الی   رو نشه. ا عادل روبهبدار... بهیی

 

سید چرا؟! فقط باشه ای گفت و با لبخند دور شد. نیی
ن رو وقبی با مادرم روبهزدهصدای خجالت رو شد، ی الی 

 شنیدم. 

 د""وای مادرجون، دارم از خجالت آب میشم. ببخشی

 

ن گفتم: دای هول شدهای زدم و با صبه در تقه  ی الی 
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ی الزم ندارین خانما؟! - ن  چی 

 

 و داد: مادر جوابم

 

ون. -  نه پرسم، برو بی 

 

ن نالید:   الی 

 

 نیاد تو... -

 

 م گرفت وقبی مادر درجوابش با صدای پاییبن گفت: خنده

 

 من نبودم، میومد. -

 

 رج شد. خییل زود خا و ها رو از ندیمه گرفتم لباس
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بخبی که دیشب الی دست تخت رو مرتب کردم و گِل نگون
ن   ن آراییسر الی  و پا افتاده بود رو برداشتم و برعکس روی می 

ن بود.   گذاشتم. اسب چویی درست روی می 

، کنار پاتخبی افتاده بود، از تصورش  ن لباس خواِب شخ الی 
 تو این لباس، لبخندم عمیق شد. 

 

و عوض کردم. و لباسامو خشک کردم خییل زود موهام
کرد؟! غی  از من... عادل هم داشت عادل اینجا چیکار یم

گذاشت. با آوردِن یه زِن های این خونه رو زیرپا یمقانون
 ایراین تو این خونه... 

 

ن نوهاگه اسامه یم  ی حبیب بود! فهمید نگی 

 نکنه خیی داشت؟! 

رفت  و خیی دادم و از اتاق خارج شدم. حاضن و آماده رفتنم
داد که اسامه به مناسبت برگشِت و آمِد خدمه نشون یم

عادل و حضور پرساش، مهموین گرفته بود و قرار بود یه 
 ی شاهانه شو کنه. صبحونه

ن راه برای هاتف تایپ کردم.   بی 
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 بینمش."رسم بیام، فردا یم"امروز نیم

 

وارد سالن غذاخوری شدم و قبل از همه، حنیسه رو دیدم  
ن بزرگ وسط برده یمکه با وی شد. سالم  لچر به سمت می 

کردم ویل جوایی نگرفتم. پرسهای بزرِگ اسامه دوطرفش 
نشسته بودند و حنیسه کنار فرزند ارشدش، فائق قرار  

 گرفت. 

و دید و با نگایه مات و مرموز فقط بهم اسامه خییل زود من
 زل زد. 

 

روی کنار حنیسه، همرسهای پرسها قرار داشتند و روبه
ن ثامر و  حنیسه هم به عادل تعلق داشت. صندیِل مابی 
ن نشسته بود. این هم  عادل همیشه خایل بود ویل حاال، نگی 

ِ دیگه... یه قانون
 شکبن

ن و صندیِل من زیاد اهمیت نیم ِ اسامه به نگی 
ی

گ دادم اما خی 
ن کرد.   من که پر شده بود، جو رو سنگی 
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 نیم
ی

کردند، از اونجا که فائق و ثامر با ما زندگ
 ه تعلق داشت. هاشون به مادرم و حنیسصندیل

 

 

 

 

 

 

 

 

ن بلندباالی صبحانه بودند و  هنوز خدمه درحال چیدن می 
 من با کیم فاصله ایستاده بودم. 

دانیال کنار عادل بود و مسی  نگاه اسامه رو یط کرد و به من 
رسید، با دیدِن من انگار گل از گلش شکفت. با ببخشیدی 

و تو آغوشم پرت   رو تا من دوید و خودشبلند شد و مسی  
 کرد. شدتش اونقدر زیاد بود که یه گام به عقب پرت شدم. 
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 دی. عاض؟! اومدی؟! عزیزم خوش اوم-

 

 لب گزیدم و با دست دانیال رو پس زدم و کوتاه گفتم: 

 

 آره اومدم. -

 

و بلند تکرار کردم تا همه رو متوجه حضورم  و باقی حرفم
 کنم. 

 

. مرحبا، صب-  اح الخی 

".  "سالم، صبح بخی 

 

ن بلند شدند ویل من  ن از پشت می  فائق و ثامر و عادل و نگی 
یس  حبی به عادل نگاه نکردم. با هردو برادِر بزرگ تر احوالیی

ی ها کشیدم. دلم یه خانوادهو روی ش بچهکردم و دستم
خواست، با فائق، ثامر... دانیال... عادِل لعنبی که بزرگ یم
 شد. قلبم زده بود و دلم صاف نیم خنجر به
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شون.   با همرسها و پرس و دخیی

 ی ناجور بودند. این وسط، اسامه و حنیسه وصله

 

 خویی عاض؟! -

 

جواب عادل رو ندادم. همینکه صحیح و سالم بود کفایت 
و کنار کرد. دانیال دست پشت کمرم زد و با زور منیم

 خودش کشید. 

 

دکیی ساجدی و البته  رآموز سالم آقا عاض، من نگینم. کا-
 یه جورایی دکیی عادل. 

 

ن شدم که عاض از ماهیتش خیی   و این گفت و مطمی 
ن زل زدم. نداشت. خیالم  و راحت کرد. از کنار عادل به نگی 

 

. سالم، خییل خوش اومدین. را- ن  حت باشی 
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باالخره دانیال رو کنار زدم و رو به اسامه که حبی تکون هم 
دم. دانیال کنارم بود و دستاش دائم پهلو و  نخورده بود ایستا

 کرد. و نوازش یمکمرم

 

. م- ی
 بسبب حماسة لقاء أچن

ً
، لم أستطع أن أقول مرحبا

ً
رحبا

 هل النوم جيدة الليلة الماضية؟! 

"سالم، از هیجان دیدار با برادرام نتونستم سالم کنم. 
 دیشب خوب خوابیدی؟!"

 

 شش رو فقط یکم باال آورد. 

 

 ؟! هل النوم جيدة الليلة الماضية؟! ماذا عنك-

؟! دیشب خوب خوابیدی؟!"  "تو چی

 

دونست دیشب  ش شدم و حدس زدم که یممتوجه کنایه
ن بودم.   کنار الی 
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- 
ً
دة. لدي أخبار جيدة. لقد وجدت  لقد كانت جي ،شكرا
 کیوان. 

 "ممنون، خوب بود. خیی خویی دارم. کیوان رو پیدا کردم."

 

  تکون داد. واکنش خاض تنها ش یی 

 

 وماذا عن بنت الرسول ؟! -

؟!" ِ رسول چه خیی
 "از دخیی

 

ن بیان کنه؟!   هیچ ابایی نداشت که جلوی نگی 

 

ی سأجدها-
 أنت تعلم أنبن

 کنم.""میدوین که من پیداش یم

 

 اجلس-

". ن  "بشی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

انبه پر کرد. نشستم و دانیال همون لحظه لیوانم رو با آب
م به س کردم، معدهزیاد دوست نداشتم و تا عطرش رو ح

 جوش و خروش افتاد. 

ن چی بود؟! دست روی معدهاین تهوع نفرت  م گذاشتم. انگی 

 

 خویی عزیزم؟! -

 

 خوبم اگه بذاری... -

 

دلخور شد ویل حال بدش از لحنم رو به بعدا موکول کرد. 
براش بهیی بود از این فرصت پیش اومده، نهایت استفاده 

ه.   رو بیی

 

 . إحضار القهوة للعاضی -

 "برای عاض قهوه بیارید."
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 یه نفر چشم گفت و رفت. 

ِ درشت انگشتش 
ن خم شد و من به انگشیی عادل روی می 

نگاه کردم. حالش خوب شده بود، دستبند و گردنبندش و 
ت و کت تک، نشون یم داد دوباره داشت به اون تیپ اسیی

 رو به داد. موهاش بدون ذرهظاهرش اهمیت یم
ی

ای آشفتیک
 رفت. ت شده بود و پوستش رو به شچن یمباال هدای

 

ی ا-
ی الملیه الليلة الماضية؟! لقد بالغت قن

 ألمر قن

 روی کردی؟!""دیشب تو کلوپ زیاده

 

عادل از حضور حبیب و ساجدی خیی داشت و حاال به من 
ی زیرلبی گفت ویل عادل کوتاه  ن ن چی  د؟! نگی  ن طعنه می 

 نیومد. 

 

 تناول اإلفطار ؟! تأتو ل أين ماه بانو وضيوفنا ؟! لن-

؟! برای صبحونه "ماه ن بانو و مهمونمون کجا هسیی
 نمیان؟!"

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اسامه مداخله کرد: 

 

 هتم بشؤونك كّف عن هذاتناول إفطارك فقط، ا-

 و بخور، شت تو کار خودت باشه."ت"صبحونه

 

این حرف اسامه راه رو برای عادل بست. دنبال چی بود؟! 
ان داشت؟! با فرس ؟! اینجوری قصد جیی ن تادن نگی 

 خواست چه غلیط بکنه؟! یم

 

؟!هل عندك وجع قلب ؟! -  عاضی

 "عاض؟! دل درد داری؟!"

 

ن کوبیده شد،  کف دست اسامه که محکم روی می 
یِت جمع، باال پرید. شونه  های اکیر

 

 كقن هل ستتحدثون عن عاضی وحالته حبی النهاية ؟! -
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 د؟!""کافیه، قراره تا آخر درمورد عاض و حالش حرف بزنی

 

 دیگه کیس حرقن نزد. کیس جراتش رو نداشت. 

اسامه که مشغول خوردن شد، بقیه هم دست به کار شدند 
و فقط این من بودم که نگاهم با حنیسه گره خورد. از 

بارید. سه تا پرس داشت که از هاش کینه و نفرت یمچشم
هر گزندی دور بودند. یه دخیی که حداقل با زیباییش توانایی 

... شکار ه  ر مردی رو داشت. همه در صحت و سالمبی

کرد؟! نوه داشت، هنوز هم به من و مادرم حسادت یم
 عروس داشت، شوهرش کنارش بود. 

 

نمیدونم چه مرگم شده بود، مییل به خوردن نداشتم ویل به 
و وادار به خوردن کردم. بقیه یکم هر زحمبی که بود، خودم

ن از اون همه خورایک که بنا به سلیقه ی کل جمع روی می 
 ِ
یبن آورده شده بود، خوردند و من به فرو دادن کیم از شی 

 درون دیس، اکتفا کردم. 
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 بریم تایلند.  عاض؟! یه بار با ما بیا -

و به یه ماساژور بسپاری حالت دگرگون مطمئنم اگر خودت
 میشه. 

 

هاش تونست بفهمه که بچهاسامه فاریس بلد نبود و نیم
 کردِن مبحِث عاض رو نداشتند. قصد تموم  

 

کنم، اونقدر خیالم راحته که فائق شیخ هش فکر یمب-
ی تعریف نیم ن  کنه. نجیب، بیخودی از چی 
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فائق بلند خندید و ثامر در جهت تکمیل حرف برادرش  
 گفت: 

 

یم. و بشه کشید تایلند، یه ماساژ حسایی یمگه عادلا - گی 
 میای عادل؟! 

 

ن با هیجان نگاهش ر  و روی کل اعضای خانواده چرخ نگی 
ن بود. یه دخیی با این حجم یم داد. حسایی کنجکاو شناخیی

، برازنده ِ عادل بود. ی مردی به جذابیت و شیکزیبایی
 پویسر

 به لب آورد. 
ی

 لبخند کمرنیک

 

 ها خوشم نمیاد. بازیمن از این بچه-

 

 صدای فائق رو درآورد. 

 

 ام؟! من با چهل و هشت سال سن، بچه-
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 ل حبی مکث هم نکرد. عاد

 

قبی با وجود دوتا زن و بچه، هنوز به فکِر ماساژ و خرید و -
؟!  ، پس چی هسبی  و بریز و بپایسر

 

سیع داشتم قایِط بحث نشم تا عصبانیت اسامه رو نخرم. 
هام. فکر و ذهنم سمت هاتف و امی  بود و اجرای برنامه
ن رد  کرد   ثامر به دفاع از برادرش دستش رو از پشت کمِر نگی 

به  ای به کتف عادل زد. و ضن

 

 لذت ا -
ی

یم و از زندگ گر مثل تو و عاض، همش قیافه بگی 
یم خوبه؟! بابا هم برای خودش و سالمتش وقت  نیی

 بیبن تو این سن چه هیکل و صوریی داره؟! میذاره... نیم

 

 عادل به شکم هردو اشاره کرد. 

 

 یکم زیادی به خودتون رسیدین. -
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خندیدند. نمیدونم چرا ویل حالم گرفته هردو برادر بلند 
ن بودم و اینکه مادرم هنوز نیومده بود،  بود، نگران حال الی 

 کرد. دانیال وارد بحث شد. و آشوب یمدلم

 

ی- ن ی. مگه نه؟!  باید یه چی   باشه که به خاطرش لذت بیی

 

ن از دنیا بود. ثروتمندتر بود  ِ لذت گرفیی  از ثامر یی
فائق بیشیی
 تر... الخیو البته یی 

 خییل کوتاه لب زد. 

 

 خودم و زندگیم. -

 

 و جلو کشید و کوتاه گفت: دانیال زیاد موافق نبود، شش

 

... کال خانوادهم- ی من یه ثل تو عاض، فقط به فکر خودیی
 مشت خودخواهن! 
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ن سکوت کرده بود.   چقدر خوب که نگی 

 های درشتش لب زدم: رو به چشم

 

ون داروی کوفبی رو به نکه ااگه خودخواه بودم، بعد از ای-
کردم. اگه هنوزم داری دادی، تو رو نابودت یمخوردم یم

، بدون بهبلبل زبوین یم  فکر تو بودم دانیال...  کبن

اییط.   سیع کن دیگه به من نزدیک نیسر تحت هیچ شر

 

ی بگه، جمع رو مخاطب قرار  ن قبل از اینکه درجوابم چی 
 دادم. 

 

 ه. أنا ممتیل  ، لدي عمل ألقوم ب-

 "من سی  شدم، یکم کار دارم که باید بهش برسم."
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ن بلند شدم و رو به اسامه کسب اجازه کردم و با  از پشت می 
ن داد. دانیال بلند شد ویل اسامه پلک زدنش بهم اجازه ی رفیی

 با تحکم صداش کرد و نشست. 

 دانیال پوف کشید و رو به فائق و ثامر خییل کوتاه گفتم: 

 

 ن. ما... اومدن از ریزی با شمبرنامه-

 بدم نمیاد باهم وقت بگذرونیم. 

 

بخیسر رو لبشون نشست و برای لبخند رضایت
 هام چشمک زدم. برادرزاده

ِ "منم سی  شدم" از پشت 
ن یه گام دور شدم که عادل با گفیی

ن بلند شد.   می 

اهمیت ندادم و خییل زود از سالن غذاخوری دور شدم. 
م بود  مادرم که منتظر  یو از ندیمهخییل کار داشتم. کتم
 گرفتم و کوتاه گفت: 

 

اء ، أرسل السا- . لدي عملية شر  ئق میعی
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 "یکم خرید دارم، راننده رو با من بفرستید."

 

ون آوردم. ای گفتم و تلفنمباشه  و بی 

ون زدن عادل، پوف  باید به هاتف ش یم زدم ویل با بی 
ن هم دنبالش بود.   کشیدم. نگی 

ن کردم و   کنار ماشینم، بازوم توسط عادل  با عجله قصد رفیی
 کشیده شد. 

 

 صیی کن. -

 

ن با نفس نفس زدن به عادل رسید.   نگی 

 

 عادل لطفا پشیمونم نکن. -

 

مشکوک به هردو نگاه کردم. چندتا از محافظیبن که 
دونستم هاتف با پول خریده بود، اطرافمون پرسه یم
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ل شدهیم ن رو کنار زد و با لحبن کنیی  زدند. عادل دست نگی 
 گفت: 

 

؟! تا وقبی به من مثل مریضت نگاه یمن- ن ، سمت من گی  کبن
کنه. بهت گفتم یه دکیی نیا. این برخوردت داره عصبیم یم

، برگرد   اینجایی
واسه هفت نسلم کافیه. اگه به عنوان دکیی

یفت.   هتل پیش بابابزرگم شر

 

 

 

 

 

 

 

 

ن دستش رو انداخت و با رعایت فاصله ایستاد. راضن  نگی 
که دوست داد  مشاجره نبود و نگاهش نشون یمبه این 
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نداشت با عادل بد تا کنم. از من چه توقیع داشتند؟! بعد 
ِ زنم، جدا کردنش از ایران و 

ی
از خراب کردِن زندگ

 ش، بعد از اون گریهخانواده
ی

های از ته دل به خاطر دلتنیک
 از مادرش، باید چطوری با عادل رفتار و دل

ی
شکستیک

 کردم؟! یم

 

 ید حرف بزنیم عاض، تو... حق نداری که... با-

 

ن حرفش پریدم و با نهایت تالشم برای مالیم حرف زدن،  بی 
 توپیدم: 

 

ن نیمت- ایط خودت چطوری رفتار  و تعیی  کبن با یه نفر تو شر
و نداری که جلوی من از حق و حقوق حرف کنم. این حق

و بهت زدم... دارم رک و پوست کنده بزین عادل. حرفام
، خودم به ت میگم. اگه دور و بِر من و زنم پیدا بیسر
 کشمت. یم

 

 عاض؟! -
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ن ناباور از لحن مالیم اما کوبنده م دهنش باز موند. این اولی 
باری بود که با عادل این برخورد رو داشتم. یه تار مو از 

ُمردم. عادل دقیقا همون تنها برِگ شد، یمشش کم یم
نیا تحمل در عادل و ای بود که داشتم. به خاطبرنده
 دادم ویل عادل...  کردم. دنیا رو از دستیم

مم حداقل باید این مرد رو از زنم دور یم کردم. از خودم شر
ن جا زییم  کردم. ر مشت و لگد لهش نیمشد که همی 

 

ان یممن که گفتم ببخشی-  کنم. د، من که گفتم جیی

 

ن عقب  تر ایستاد. نگی 

... دست عادلبه فاصله مرش رو کرو کشیدم و   ی چندمیی
ن کوبیدم. به بدنه  ی ماشی 

 

ان یمو ببخشم؟! چی چی - ؟! و جیی  کبن
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اینکه به تجاوزت رسیدم؟! اینکه با فحش و تهدید خواسبی 
ن مرغ شکنده جلوت  از عشقم بگذرم؟! اینکه یه هفته عی 

 بال بال زدم و لذت بردی؟! 

 

ن بو تو سینهمشتم مم همون نزدیک شد. اسش کوبیدم و نگی 
ن  بلند رو لباش تکرار شد و عادل دست باال آورد تا نگی 

دونست همینجا اونقدر نزدیک نشه. حق خودش یم
 بزنمش تا خون باال بیاره. 

ن هم سکوت یم  کرد. برای همی 

 

ان یمدومک- ن تو کلوپ؟! و جیی ؟! تنها گی  آوردِن الی  کبن
؟! فرستادن  حرفای کثیقن که به دروغ بهش گفبی

 نامه؟! طالق

ن اون همه اتفاق چقدر زیاد یم ی مثل الی 
فهیم واسه دخیی

؟!   فهیم عادل؟! یمبود لعنبی
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کرد. سکوتش درمان درِد من نبود. رنگ شخش آرومم نیم
ون زدهرگ کرد. دوباره ش، از درصد خشمم کم نیمهای بی 

 تر... رحمتر... یی نبار محکمش کوبیدم. ایتو سینه

 

- ِ
 و رسو قسم خوردم باعث و باین

ی
ن رو بکشم. آوارگ ایی الی 

پاره نشه؟! چطوری بکشمت  چطوری بکشمت که قلبم تکه
م و داغ نیسر رو دلم؟! چطوری دستت م که آروم بگی  و بگی 

ن و بگم پیداش کردم؟! ها  و پرتت کنم جلوی روی الی 
 عادل؟! د حرف بزن... 

 

ن به گریه افتاد. فاصله مون تا باز هم سکوت کرد. نگی 
رسید. دونستم صدامون به جایی نیمیاد بود و یمساختمون ز 

های قابل اعتماد ویل بااین حال اطرافم پر بود از آدم
ن آوردم و به تابش ترسیدم از نفوِذ این درد... صدامیم و پایی 

 مستقیم نور خورشید اهمیت ندادم. 

 

ان یم- کنم... تاحاال اینقدر مزخرف نشنیده بودم. هه جیی
انتدیگه حق نداری سم و بذار دِم ِت من بیای عادل. جیی
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و بخور. به زنم نزدیک نشو کوزه، روزی هشت ساعت آبش
 عادل... 

خورم از جون و گذرم. قسم یمخورم اینبار ازت نیمقسم یم
؛ یم و گذرم اگه اسم ناموسمخوِن خودم، که خودت بایسر

 بیاری. 

 

ن جداش کردم و سمت مخالفم هل دادم.  با حرص از ماشی 
ن زیر بازوش رو  کندری خودشبا س و نگه داشت و نگی 

ن نشون یمگرفت. گریه  ده بودم. شداد چقدر ترسناک ی نگی 

ن لب زد:   عادل صاف ایستاد و رو به نگی 

 

و خایل کنه. گذشته رو وبم، بزار برادرم خودشخ-
ای ندارم ویل بزار حاِل تونم... واسه آینده هم برنامهنیم

 ب باشه. بیا ییک دو تا تو دهبن بزن. برادرم با له کردِن من خو 

 

 کرد. به سینه و صورتش اشاره کرد. داشت تحریکم یم
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دل؟! توروخدا... االن حال آقا عاض خوب نیست. بزار عا-
 بعدا... 

 

ین بعدا هیچوقت نمیاد تا وقبی عاض نخواد. بیا بزن ویل ا-
 بزار حرف بزنم. 

 

گرفتم و رو به و  ی مرتب لباسشباز جلو اومد، اینبار یقه
 ای از خنده داشت گفتم: صورتش که ته مایه

 

 با من بازی نکن عادل. -

 

تت زده باال... -  غی 

، ول نیم م اونقدر تا نکیسر و نزین و لهم نکبن . حاضن کبن
 بزین که برگردی به روال قبل. 
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ن برای وساطت پیشقدم شد و با همون  پوزخند زدم. نگی 
کرد که عادل رو تماس یمچشمای باروین نگام کرد. انگار ال

 ول کنم. 

 

یاقت اونم نداری عادل، تو اون دندون لقی بودی که کندم ل-
 و انداختم دور... دیگه برادری به اسم عاض نداری. 

 

. من یه تیکه از خودتم توین منیمن- و از خودت جدا کبن
؟!   عاض، یادته بچه بودم چی گفبی

 

 یادم بود، با جزییات... 

ن خورده بود  و زانوی چپش خونریزی داشت. چون  زمی 
کرد، چون مراقبش نبودم، عادل درد داشت، چون گریه یم

ن خوردم، پام خراش  یه سییل از اسامه خوردم. من هم زمی 
 برداشت، گریه کردم و شدم یه نیمه از عادل... 

گفت "تو دیگه گریه ی عادل شدیدتر شده بود و یمگریه
گریه کبن و من آروم   نکن" فقط گفته بودم "مگه میشه تو 

 باشم؟!"
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؟! عاض ادای م- گه میشه من عذاب بکشم تو خوش بایسر
. توین منها رو درنیار... تو نیمرحمیی   و ول کبن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن انداختم. ولش کردم و شم  و پایی 

 

اون واسه وقبی بود که پا رو خط قرمزام نذاشته بودی، از -
ن  گذرم. عادل؟! نیم خودم بگذرم، از حقم بگذرم، از حق الی 

برای بار آخر دارم بهت هشدار میدم... اگه یه بار دیگه 
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اطراف زنم ببینمت و حرف نامربویط از دهنت دربیاد، 
 کشمت. خودم یم

 

ن بازوی عادل رو   پشت فرمون نشستم و استارت زدم. نگی 
گرفته بود و مدام با حرفاش سیع داشت آرومش کنه، از  

ن سینه  که یه طرف بی 
ش انداخته بود، یه قرص و یه اکیقن

ون آورد و جلوی عادل گرفت ویل عادل   بی 
بطری آبمعدین

به زد.  ن خم شد. به شیشه ضن  سمتم اومد و رو ماشی 

 

- . ن  بکش پایی 

 

ن خم  ن دادم. رو در ماشی  به زد و تسلیم شیشه رو پایی  باز ضن
 رو دیدم که یی 

ن  قرار بود. شد و از پشت هیکلش، نگی 

 

، عاض؟! نیمم تا منکنمن هرکاری یم- خوام تو و ببخیسر
و ندارم... هر گ*ی خوردم رو از دست بدم. جز تو کیس

ان یم  کنم. جیی
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 حرفش فقط یه ترس شد رو دلم! 

... نه یم تونستم این اتفاقات رو فراموش  هرکاری؟! لعنبی
تونستم سکوت کنم. فقط نگاش کردم کنم و ببخشم، نه یم

دم. ص دای موتور به هوا بلند شد و و پا روی پدال گاز فرسر
 عادل عقب نکشید. 

 

 عاض؟! -

 

دم و تکون نخورد.   باز پا روی پدال گاز فرسر

ن و ندیمه داشت با مادرم خداحافیطن یم کرد و تا کناِر ماشی 
بان رفت. ما رو که دید، دستش رو سایهراننده پیش یم

 ای درهم ایستاد. هاش کرد و با چهرهچشم

 

ن اس- ی بعدی که بخوای به تفاده کردی، دفعهاینبار از نگی 
 ...  هر دلییل با زنم تنها بیسر و حرف بزین

 

؟! آره؟! - ین ن  می 
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 نه. -

م. اونقدر توان دارم یه جایی و یمدست زنم و مادرم م و می  گی 
 برم که دستت به من و زندگیم نرسه. 

 

ن ترس  ناامید عقب ایستاد، تی  خالص رو زده بودم. همی 
 وگرنه...  هم براش کاقن بود 

 برای مادر پیامک زدم. 

 

 "حال خانومم چطوره؟!"

 

از عمارت خارج شدم و تا وقبی عادل از جلوی دیدم نرفته 
ن گرفت و  بود، از آینه نگاش کردم.قرص و اب رو از نگی 

 بلعید. 

 

 ی مقوی بیارن.""خوبه پرسم، فرستادم براش یه صبحونه
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ی الزم بود، بهم خیی بدین." ن  "اگه چی 

 

استم به هاتف ش بزنم ویل حس و حالش رو نداشتم. خو یم
و با ورزش خایل کنم. تونستم به هتل ش بزنم و عصبانیتمیم

م.  م و چندتا از کارام رو تلفبن پیش بیی  یه دوش بگی 

 به هاتف ش نزنم، مهمونمون هم 
ی

بهیی بود با این آشفتیک
 به یکم ترس نیاز داشت. 

 

ی نیاز نیست، مراقب خو  ن  دت باش.""فعال چی 

 

 

 

 

" ن  "الی 
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هبا ورود ماه ن رو و مهربون به اتاق، بانو و یه خدمتکاِر سیی
و باال کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم. هنوز زیر دلم خودم
ِ کرد و اون محتویات خوشدرد یم ِ چویی

ن  که روی می 
ی

رنیک
م رو به سوزش انداخت. وای که دسِت خدمتکار بود، معده

 چقدر گرسنه بودم! 

بانو نگاه کردم  ای درهم به ماهو از تو جوییدم و با قیافهلبم
 کرد. که با یه لبخند مرموز نگام یم

 

 چویی رو که پایه داشت، دو طرف بدنم قرار 
ن خدمتکار می 

داد و نگاهم تمام مدت از روی اون ظرف و ظروف و 
شد. مربا و عسل و کره و محتویات داخلشون کنده نیم

 دو... ششی  و پنی  و گر 

ها ی اون خوشمزهکردم توان بلعیدِن همهمن که حس یم
 رو داشتم. یه لیوان بزرِگ شی  هم بود. 

 

 عاض رفت؟! -
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 هنوز بهش عادت نکردی؟! -

 

 دست خودم نبود ویل آب دهنم راه افتاده بود. 

 

 رفت. نه، دوست داشتم االن نیم-

 

ن االن بهم پیام دا-  د که مراقبت باشم. همی 

 

شنیدِن این حرف، لبخند پهبن زدم و دیگه خوشحال از 
نتونستم دربرابر میلم به خوردن، مقاومت کنم. یه تکه از 

دار رو جدا کردم و مربای تمشک و ششی  رو نوِن سبوس
نشدین تو دهنم گذاشتم روی نون مالیدم و با یه لذت وصف
 و طعمش گرسنگیم رو بیشیی کرد. 

 

 بانو به خنده افتاد. تند و تند مشغول خوردن شدم که ماه

 

 تر عروس... یکم آروم-
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ه. ش واسه خودته، قهمه  رار هم نیست کیس ازت بگی 

 

 و گاز گرفتم که باز خندید. زده لوپمخجالت

 

 کنم راحت باش. شوچن یم-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و گاز گرفتم که باز خندید. زده لوپمخجالت
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 کنم راحت باش. شوچن یم-

 

ین همه اچرا خودمم از و کنار گذاشتم. دروغ خجالتم
کردم یه کوچولو شکم پرخوری خسته بودم و اینکه حس یم

 درآوردم، افتضاح بود. 

تقریبا نییم از محتویات سیبن و لیوان شی  رو خورده بودم  
 که یهو بغضم گرفت. 

 بانو کنارم روی تخت نشست. ماه

 

ادر؟! اگه خدای ناکرده زبونم الل... بالیی ش عاض بیاد م-
؟!   چی

 

تر از این دا بزرگه، به دلت بد راه نده! پرِس من قویخ-
 حرفاست. 

 

های این یل دورش پر از دشمنه، من هیچکدوم از آدمو-
 خونه رو دوست ندارم جز شما. 
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ی نگفت. گایه خییل صبور میشد و  ن نوازشم کرد ویل چی 
 هاش پر میشد از حرف... چشم

 داشت به زبون بیاره! نهایی که شاید دوست حرف

 

ن بره دیمهن- تون کجا رفت؟! مریض شدین؟! شنیدم گفتی 
بیبن کم و ساده داروخونه. من که پریود نبودم، فقط یه لکه

 داشتم. 

 

ی قبل،  بانو عوض شد و مثل چندثانیهیهو رنگ نگاِه ماه
 گرفته نبود. 

 

یل حتما این پرخوری و انرژی بیش از حد و خونریزیت یه و-
 دلییل داره، مگه نه؟! 

 

 و تو حدقه چرخوندم. مچشا
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زدیک به پریودیم کال خییل خوش خوراک میشم، مامانم ن-
 هم همینطوریه... 

، همیشه دارم. برگشتنم به ورزش  ن اون انرژی هم که میگی 
ون از خونه، باعث شده مثل قبال بشم.  و دنیای بی 

 خونریزی هم که خب... خب دیشب... 

 

ن حرفم پرید و با ماه  خنده گفت:  بانو بی 

 

ن نیستم دقیقا علتش همینا باشه، سابقه م- ن زیاد مطمی 
داشته که تو یه روز یه سطل زباله رو با پوسِت هله هوله 

؟!   پر کبن

 

 یکم فکر کردم و با گیجی گفتم: 

 

 تر باشه. های اینجا خوشمزهنم خورایکنه. خب فکر ک-

 

 بانو بلند خندید، با بوسیدن پیشونیم از جا بلند شد. ماه

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 یکم دیگه معلوم میشه.  بذار تا -

 

 چی معلوم میشه؟! -

 

ی بگه، در اتاق به صدا دراومد و با بفرماییِد  ن تا خواست چی 
 ش نایلون به دست وارد شد. بانو، ندیمهماه

 

ء جيد. -  كان کل یسر

 راهه.""همه چی روبه

 

گیج نگاشون کردم. در رو بست و با همون نایلون سمت 
ن رو از روی تن م کنار زد و دست دراز  من اومد. ندیمه می 

م  ستم بهش نرسید. دو بردارم ویل کردم تا لیوان شی 

 

 انت حر بالذهاب. -

 توین بری.""تو یم
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ی تخت نشست و با بانو لبهندیمه که خارج شد، ماه
ی از نایلون، با یه ذوق و شوقی که معنیش رو  ن درآوردن چی 

 فهمیدم تو چشام زل زد و گفت: نیم

 

. باید از این است-  فاده کبن

 

ی سفیدرنگ رو که جلوم تکون داد، یه لحظه انگار وسیله
شنواییم کم شد. من اون وسیله رو چندبار دیده بودم. زن 

دار شده بود و هربار تا موعد پریودش داییم خییل دیر بچه
داشت و بعدا ها رو با امیدواری بریمشد، ییک از ایندیر یم
گفت باردار یممیومد و ی آویزون از دستشویی در با قیافه
 نیست. 

 ...  باردار...؟! یعبن

 

ن بلندی کشیدم. دستام روی  چشام تا انتها گشاد شد و هی 
ی که ممکن بود اتفاق  ن لب و دهنم نشست و از تصور چی 

دونستم چرا؟! افتاده باشه، کل وجودم یخ بست. اصال نیم
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دنبال دلیلش نبودم ویل یهو شم گیج رفت و نفسم باال 
 نیومد. 

 

؟! -  خویی
ن  الی 

 

 نگاه کردم.  بانو و اون وسیلههاج و واج به ماه

 

 بیبی چک؟! -

 

 بانو برق داشتند، برقی از اشک... های ماهچشم

بانو هنوز هیجی معلوم نبود ویل من قالب تیه کردم و ماه
ریخت. من... باردار بودم؟! از فرط شادی اشک شوق یم

ودیم فکر کردم. تو ذهنم تند و تند به آخرین تاری    خ پری
آخرین بار ِگ پریود شدم. داشت اشکم درمیومد و حبی یادم 

بانو انگار یهو مغزم ورق زده شد و نمیومد ویل با سوال ماه
 روی همون شب مکث کرد. 
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 ِگ پریود شدی؟! -

 

همون شبی که عاض با زهره اومده بود و تو تختش و تو 
 بغلش... 

 ! گذشتنزدیک به سه ماه از اون شب یم

 انگار غم دنیا رو دلم سنگیبن کرد. 

 

... م من... -  ی یعبن

 

- .  آره عزیزم، ممکنه باردار بایسر

 

اشکام بدون اجازه از من باریدند، این امکان نداشت. من 
باریدم که هنوز آمادگیش رو نداشتم. مثل ابر بهاری یم

 م کرد. مثل مامانم... بانو با مالیمت بغلماه

و بوسید، حرف زد و زد و زد و من مو نوازش کرد، صورتکمرم
 بانو سکوت کردم. آروم نگرفتم فقط درمقابل ماه
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کردم ویل غم غربت و دونستم برای چی گریه یمحبی نیم
 دوری از مامانم... 

ش رو با جزییات بانو بلند شدم و طرز استفادهبا کمک ماه
توضیح داد و من هرلحظه از خجالت مردم و زنده شدم. 

؟! اگه عاض یماگه حامل  فهمید؟! اگه... ه بودم چی

 

با صوریی خیس اشک وارد شویس اتاقم شدم و کاری که 
هایی که منتظر بودم تا بانو گفت رو انجام دادم. ثانیهماه

ی یه سال  ی اون بیبی چک مشخص بشه، به اندازهنتیجه
ه رو دیدم، روی  گذشت. وقبی بیبی چک با دو خط تی 

 نشس
ی

 تم و بلند به گریه افتادم. دستشویی فرنیک
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و که روی بانو با ببخشید وارد شویس شد و منماه
ن شد که   وا رفته بودم دید. خودش مطمی 

ی
دستشویی فرنیک

ای جلو اومد و جلوم باردار بودم. با شادی وصف نشدین 
م رو گرفت و روی دو پا نشست. دستای شد و یخ زده

هام از شدت گریه تکون و تو بغلش انداختم. شونهخودم
 بانو هم شوک وارد میشد. خورد و به تن ماهیم

 

و شنید؟! دارم ارداری عروسم؟! آره؟! خدا باالخره صدامب-
 دار میشم؟! نوه

 

بانو رو هضم کنم. من حالم بد بود... تونستم حرفای ماهنیم
 خییل بد... 

ی عاض تو شکمم بود؟! تو این اوضاع فقط یعبن االن بچه
ن تو شم چرخ خورد. ی  ه چی 

 های عاض از دو نفر به سه نفر رسید!""نقطه ضعف

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

؟! عروسم؟! چی شده اینجوری گریه یم-  کبن

 

م تو فضای کوچیک و گاز گرفتم تا صدای بلند گریهلبام
شویس بلند نشه. واقعا باردار بودم یا ممکن بود این بیبی 

 چک اشتباه کنه؟! 

 من تو یه کشور غریب، بدون 
ی

مامان و بابام، با یه زندگ
درهم و پیچیده و وسط دشمنای عاض، باید حامله 

 شدم؟! یم

 

 من نباید حامله باشم. -

 

ین خیی زندگیمه... تو کل زندگیم فقط چ- را عزیزم؟! این بهیی
چندبار احساس کردم خوشبخبی بهم رو کرده، وقبی محمد 
، رو دیدم، وقبی بهم گفت عاشقمه، وقبی ازدواج کردیم

ِ عاض... 
ن  حاملگیم و بغل گرفیی

ی که عاشقشه نصیبم  فقط خوشبخبی عاض کنار دخیی
م. نشده بود. تو من  و به آرزوم رسوندی دخیی
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 محکم محکم بغلم کرد. 

س داشتم. کل تن و بدنم یم  لرزید و اسیی

 

ین درست نیست، قرار نبود وقبی هنوز درسم تموم نشده، ا-
ایط عاض اینجوریه  ، وقبی دورم از مامانم... وقبی هنوز شر

 

 بغضم بیشیی ترکید. 

کرد و با بانو مادرانه بغلم کرده بود و پا به پام گریه یمماه
کرد. به دست و صورتم لبخندهای محزونش همراهیم یم

و به اتاق لرزید منآب خنک پاشید و درحایل که پاهام یم
برگردوند و با نریم و مالیمت رو تخت نشوند. دستش که 

 شکمم نشست با بغض نگاش کردم.  رو 

 

 این درست نیست مادر... -
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نفس عمیقی گرفت. صورتش از گریه شخ شده بود ویل 
 خندید. لباش از ته دل یم

 

نم عاض رو زود باردار شدم. خواست خداست، ماشاهلل م-
 بهت... خدا از چشم بد دورتون کنه. 

 

ن دستاش گدو طرف صورتم  رفت و رو به چشمای اشیکو بی 
 و کم فروغم لبخند زد. 

 

 تونم مثل شما باشم. من... من نیم-

کنه، تازه... من هنوز درسم م سکته یممامانم بفهمه حامله
 من... اصال خیی خویی نیست. مادر؟! 

ی
تموم نشده. حاملگ

 اونوقت عاض چطوری باید یه تنه مراقب سه نفر باشه؟! 

 

 بانو رو به خنده واداشت. حرف آخرم ماه
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کنه،  بفهمه یه بچه از خودش تو وجود تو رشد یمعاض-
ه پیدا یم ن  کنه. هزار برابِر االن انگی 

 

 ای مامانم... بابام... و تونستم قبول کنم. نیم

؟! داییم؟! امید؟! کل فامیل؟! من خواسته یا  شیدا چی
 ین بچه... اگشتم و وجود ناخواسته باید یه روز بریم

 نشده، انگار حس یه لحظه از خودم متنفر شدم. هیجی 
همادرانه ی م گل کرد که از خودم عصبی شدم. اون دوخط تی 

 بود. چطور روی بیبی چک، نشون دهنده
ی

ی یه زندگ
تونستم اینقدر خودخواه باشم؟! ویل من به همه چی فکر یم
... یم  کردم. همه چی

 ناامید رو تخت وا رفتم. 

 

 گید، من... من... نتوروخدا به عاض هیجی -

 

های اشکم محیط رو مساعد دیدند، پشت ش هم لهگلو 
 شدند. شلیک یم
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 یبی چک اشتباه کرده. شاید حامله نباشم و ب-

 

 انشاهلل که بارداری... -

 . ن ویل باشه، فردا که نمیشه چون پرسای اسامه اینجا هسیی
مت آزمایش خون بدی.   باید فرصت مناسب پیدا کنم تا بیی

 

 ماس گفتم: بانو رو گرفتم و با التدست ماه

 

ن نه؟! خواهش یمب- ن ه عاض نمیگی  کنم. بذارین اول مطمی 
 شیم بعدا... 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

و م، از اتاق خارج شد؛ گوشیمای رو گونهبانو که با بوسهماه
ی امید بودم برداشتم و تو گوگل شچ کردم. دنبال یه روزنه

های مختلف دنبال تا ثابت بشه باردار نبودم. تو سایت
خواستم بدونم چقدر گشتم و یممادرای ایراین یمتجربیات 

داد و مثبت شدِن جواِب بیبی چک، احتماِل بارداری یم
، به این نتیجه رسیدم که فقط چند درصِد  درکماِل ناراحبی

 شد. ناقابل در صورت آزمایش خون، جواب منقن یم

 

 این یعبن من...؟! 

ونستم ویل دیمندلیل و بادلیل دلم پر از درد و غصه شد. یی 
ی ایران رو گرفتم و بعدش دریای غم بودم. پیش شماره

 شماره موبایل مامانم... 
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و بشنوم، گالیه کنم یا حداقل ازش کمک حقم بود صداش
م. بااین حال، به خودم حق دادم که با وجود ناراحبی و  بگی 

 م بخوام بهش زنگ بزنم. دِل شکسته

 

و ید تا جوابمطول کشید تا بوق بخوره و بعد... طول کش
شناخت که تا گویسر رو برداشت، با م رو یمبده، شماره

 صدایی گرفته و پچ پچ کنان به حرف اومد. 

 

؟! مادر به قربون قد و باالت بره، ا- م خودیی ؟! دخیی ن لو الی 
؟!  ن  قربون صدات برم. خویی مادر؟! الی 

 

ن بودم و صدام درنمیومد. یم فهمیدم داشت گریه سنگی 
دم. از ور بود از اینکه این وقت روز بهش زنگ ز کرد و نابایم

روی تخت کنار رفتم و دستم زیر دلم مشت شد. یکم درد 
بانو اضار کرده بود تا برام دکیی داشتم و هرچقدر ماه

فهمید، ساجدی رو خیی کنه، گوش نکردم. اگه اون یم
گفت. به دروغ گفتم حالم خوبه و دیگه مطمئنا به عاض یم

 یل داشتم... درد ندارم و
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خواستم فکر کنم که به انگار شیطنت شب قبلم... حبی نیم
اون بچه آسیب زده باشه چون یه کوچولو خونریزی هم 

 داشتم. 

 

، جان ماماین ا- ی بگو... میدونم خودیی ن ؟! مادر یه چی  ن لی 
؟! درد و بالت به شم... میدوین چقدر منتظر بودم  خویی

. ی ن ؟! جات خییل خالیه الی   که و تنها شدم. زنگ بزین

 

صدا اشک ریختم. احتیاج داشتم بغضم شکست ویل یی 
 و بکشه. مامانم نازم

 

ی یمرروز اتاقته- کنم، قاب عکست هست، و گردگی 
ن کامپیوترت... ساعت  که گذاشتم رو می 

ها با دیدن هموین
ریزم. بهت بد کردم ویل مادر نیسبی اون لبخندت اشک یم

 بفهیم چی کشیدم. 

 و بشنوم. بذار صدات
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ن چند حداقل حاال حس مادرانه م گل کرده بود. تو همی 
ی ناقابل از خودم بدم اومده بود که به خاطر خودم دقیقه

 اون بچه رو نخوام. 

 وری تو خونه راه ندادن؟! و ول کردن؟! چطچطوری من

 

 مامان؟! -

 

؟! فدای صدات-  بشم عزیزمامان.  جون ماماین

م؟! من جون به ش شدم، خویی جون ما  مان؟! خویی دخیی

 

کردم یه دستم رو شکمم نشست، همونجایی که حس یم
 بچه هست. 

 

لم... دلم خییل تنگ شده مامان، دلم گرفته، االن... م د-
من... مامان خییل دلم برات تنگ شده، ازت ناراحتم، خییل 

 زیاد ویل... کاش االن بودی. 
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- ..  . چیکار کنم برات؟! بگو ماماین

، دیگه رویی چیکار کنم دلت آ
ن ه؟! روم سیاهه الی  روم بگی 

 حق داری، 
ی

ندارم جلوت از خودم دفاع کنم. هرچی بیک
؟!   مادری نکردم برات. االن بگو چیکار کنم که آروم بیسر

مت.   روم سیاه نیستم بغلم بگی 

 

خواستم. فقط و یمبارید، فقط خودشاشکام تند و تند یم
 و... مامانم

 یه ساعت هم کاقن بود. 

 

 ن؟! ماما-

 

م؟! دردی داری؟! کیس م- امان به قربونت... جونم دخیی
ی بهت گفته؟!  ن چی شده  ای مادر؟! شدته؟! گرسنه  چی 
 مامان؟! تب داری؟! 

 

 و بغل زدم. انگار اینجا بود. دست رو صورتم کشیدم و خودم
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 نه... هیچکدوم، خوِب خوبم. -

 

؟! -  پس چی شده ماماین

 

و بگم؟! وری دردمخییل با خودم کلنجار رفتم که چط
 چطوری؟! 

 

و باردار شدی، وقبی فهمیدی قراره وقبی فهمیدی م من و -
؟!  ، چه حیس داشبی  مادر بیسر

 

 باریدم. بارید و من یماون یم

یه مکث طوالین کرد ویل یه دم عمیق گرفت و به حرف 
ی حس و حال بد رو ازم دور کرد. مادر بود، اومد. انگار همه

 مادر... 

ن چند   کلمه حرف از راه دور هم توان آروم کردِن با همی 
 ش رو داشت. بچه
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ی-  و گرفتم. ن و هم بدترین خیی عمرمانگار هم بهیی

ترسیدم از خودم... که مادِر خویی نشم، که نتونم مراقب 
یه بذر کوچیک بشم که مهمون تنم بود ویل خوشحال بودم  

 رو پرورش بدم. باید مادر بیسر دخیی که یم
ی

 تونم یه زندگ
 قشنگم، مادر بیسر تا بفهیم چی میگم. 

 

دستام رو شکمم نوازش گرفت، روی جایی که وجود یه بچه 
ن بودم اون بیبی چک درست رو حس یم

کردم. مطمی 
ن رابطه م با عاض تشخیص داده بود چون دقیقا از بعد اولی 

 تو اون کارگاه... دیگه پریود نشدم. 

ن بودم چون شکمم نشون دهنده ی ه نطفهی وجود یمطمی 
 دو سه ماهه بود. 

 

 ترسیدی؟! خوشحال بودی؟! -

 

انگار به همون روز یا شبی برگشت که خیی بارداریش رو 
 شنیده بود. 
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ن خونهح- ی ما... چون اج محمد نبود، کل خانواده ریخیی
و بیارم، به همه ی تستممادر خدا بیامرزم وقبی رفتم تا نتیجه

ی ، همه خونهخیی داد. دوتا خواهرام، دایی فرهادت
مادربزرگت منتظر بودن که بفهمن باالخره بعد از پنج سال 

 باردار شدم یا نه... 
ی

 دوندگ

؟! راحت از  ن طول کشید تا خدا تو رو بهمون بخشید، الی 
و مرگ بده خالص شم از دست این دستت دادم. خدا من

 تعصبات بابات. 
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 تو وجودم آشوب بود.  م کمیی شده بود ویلگریه

 

 وقبی فهمید چیکار کرد؟!  بعدش چی شد؟! بابام-

 

و ش ذوق آورده بود. با خنده و یادآوری اون روز مامانم
 خجالت گفت: 

 

م که حاچی فهمید باردارم، کل محله دا رو شاهد یمخ- گی 
ی، یه دور دیگه سور داد.  رو سور داد. وقبی فهمید دخیی

ه... خوشحال بود که بچه  مون دخیی

 

ی من و عاض دخیی باشه. نداشتم بچه ویل من دوست
 دوست داشتم یه پرس مثل باباش باشه! 

هام گر گرفت. چقدر از فرط خجالت شخ شدم و گونه
 حیا بودم. یی 
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ی زرگر شدم که اینجوری آبروی خانوادهیل کاش پرس یمو-
 بردم. رو نیم

 

ی بینمون فقط من حرف زدم و آروم باریدم. تا آخر مکالمه
افتاد. شدم، این اتفاقات نیمد؛ اگه پرس یمحقیقت بو 

دونستم که و یمشدم ویل حداقل ایناینجوری پس زده نیم
 کنم. م رو ول نیماگه باردار باشم، هیچوقت بچه

مامان ازم قول گرفت که بازم بهش زنگ بزنم و دربرابرش 
دونستم دلم بخواد یا نه ویل اون فقط سکوت کردم. نیم
 باشه.  تونست تنها جوابمدن یملحظه فقط سکوت کر 

 یه پیامک برای عاض فرستادم. 

 

 "از االن بیشیی مراقب خودت باش. من چشم به راهتم."
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 "عاض"

 

 

 

 

تقریبا دوروز از جنجالم با عادل گذشته بود و بعد از پیدا  
ی داشتم. هنوز هشت تا  کردِن رها و آرزو، یه کم حس بهیی

ا به اضافه رسول بخشایش رو پیدا نکرده ی دخیی از دخیی
بودم و تو این دوروز گذشته داشتم از زیر زبون کیوان حرف 

کشیدم. انگار تنها کیس که از محل دقیقشون خیی یم
دونستم باید چطوری داشت، خوِد اسامه بود و نیم

ن پیداشون یم کردم. امی  کنارم نشسته بود و یه ماشی 
ن پیاده شدم و  هاتف رو جلوی در اسکورت داشتم. از ماشی 

 ورودی دیدم. رو به امی  گفتم: 

 

ه! - م پیشش تنها باشم بهیی  همینجا بمون، وقبی می 
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 بهیی نیست همراهتون بیام؟! -

 

 یه شی صحبت خصوض داشتم با این مرد! 

 کرده بود، تو این به اندازه
ی

ی کاقن تو امنیت و سالمت زندگ
ییل مدت حبی مهرداد هم بهش زنگ نزده بود و این خ

د؟! کرد. مگه نیممتعجبم یم ن  گفت مهرداد بهش زنگ می 

 

 نه الزم نیست، همینجا بمون. -

 

ی ویالیی رفتم که وسط چندتا ای گفت و سمت خونهباشه
 درخت مرکبات و چند درخت نخل محاضه شده بود. 

ون زده بود از الی شامیک های کف، چندتا علف هرز بی 
مستحکم بود. چهارتا  ویل خونه همچنان ِش پا و البته

ن جلوی در ورودی پارک بود که دوتاش به بخشایش  ماشی 
و بادیگارداش ربط داشت. هاتف دست دراز کرد و باهاش 

 دست دادم. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 امی  نمیاد؟! -

 

 کنم. ها صحبت یمتو هم بمون، با رسول تن-

 

 هاتف مخالفت نکرد. 

 یی از پله
ن هوا ها باال رفتم و وارد ساختمون شدم. از وقبی الی 

بهم پیامک زده بود که بیشیی مراقب خودم باشم، بیشیی 
 مراقب بودم. 

خواست، حبی حاال و و یمدلم لحظه به لحظه بودنش
ن مردِک الشخوِر عوضن که از خانواده ی درست جلوی همی 

مقتول، طلِب کمک برای نجات جوِن خواهر قاتل رو 
 داشت. 
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ن مرد! دنیا خودکیسر کرده بود اما به خاطر   پرس همی 

ییک از بادیگارداش، با همون موهای از ته تراشیده و هیکل 
کرد. یه کت و درشتش، داشت بهش سیگار برگ تعارف یم

دوخت تنش بود و پشت پنجره ای و خوششلوار قهوه
کشید چون تقریبا سه ساعت پیش خیی اومدنم انتطار یم

 رو داده بودم. 

 

 سالم آقای بخشایش! -

 

ام، یه سیگار برگ برداشت و سمتم چرخید. با شنیدن صد
ی لبش توسط بادیگاردش با تکون دستش، سیگار گوشه
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روشن شد. تیپش تکمیل و آماده بود مثل یه عصا قورت 
... داده اقن  ی اشر

های طالیی ش کراواتش تنگ دور گردنش بود و دکمه
د فقط شکم بزرگش یکم از جذابیت  ن آستینش برق می 

 کرد. ظاهریش کم یم

 

 الم شیخ نجیب، خییل وقته منتظرتم. دیر کردی... س-
کشم و هیچکس چندروزه که دارم تو این خونه انتطار یم

 جواب درسبی بهم نمیده. 

 

 ه کنه. آوردم طبییع جلو لبخند زدم تا عذری که یم

 

ی که شما با جالل ییل ببخشید ویل تالش در زمینهخ- ن ی چی 
، ی ن ن پیداش کنی  وتتون نتونستی  َبر و البته کم زمانو جیی

 سخته. 

 

ن بود یا تمجید ویل کش نداد. دونست حرفم توهنیم  ی 
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م رو پیدا کن. -  فقط دخیی

 

جلو رفتم و به بادیگاردش اشاره کردم تا از اینجا بره ویل تا 
ش رو نداد، تکون نخورد. تو یه وقبی خوِد بخشایش اجازه

ن اون همه مبل و صندیِل قدییم اما   گرون سالن بزرگ و بی 
قیمت، فقط من بودم و بخشایش و البته چندتا از افرادم  

 نجره پیدا بودند. پهای مربیع شکل که از پشت شیشه

 

ی پیدا کردی؟! - ن  چی 

 

 آره... -

وع بد نیست، فقط من... قبال هم گفتم  حداقل برای شر
 باید با مهرداد حرف بزنم. 

 

م، به من زنگ نزده تو که بهیی یمازش یی - . خیی  دوین
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ه مبل اشاره کردم و با زدن پک عمیقی به سیگار روی یه ب
 روش نشستم و پا رو پا انداختم. مبل دو نفره نشست. روبه

 

 چرا؟! -

 

ن از شما و - قبی گفتم اومدم کویت و برای کمک گرفیی
 اومدم... ناراحت شد! 

 

ی پرس کثافتش خیی احتماال هنوز این مرد از کرده و ناکرده
 گفت. از ناراحبی مهرداد یمنداشت که اینقدر راحت 

 

 نگفت کجاست؟! -

 

م ن- ه، زود تماس رو قطع کرد. شیخ نجیب؟! چی از دخیی
 پیدا کردی؟! 
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تا خواستم حرف بزنم، موبایلش زنگ خورد و با یه مکث  
ونش آورد.   با لبخندی گفت:  کوتاه، بی 

 

 مهرداده... -

 

 چه به موقع! 

ماس رو از روی مبل بلند شد و به محض اینکه خواست ت
 برقرار کنه، گفتم: 

 

 از حضور من هیجی نگید. -

 

سه چرا ویل هیجانش برای صحبت یم تونست صیی کنه و بیی
با مهرداد اجازه نداد، فقط امیدوار بودم امی  و یه گردان 
 الملل توان ردیایی کردن تلفن بخشایش رو داشته 

ن پلیس بی 
 باشند. 

 کرد.   بخشایش رو به من ش تکون داد و تماس رو وصل
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؟! نمیدونم نگران تو باشم س- الم، هیچ معلوم هست کجایی
ه   ؟! تو این موقعیت بهیی یا مهری؟! مهرداد؟! بهم بگو کجایی

 که با هم باشیم نه جدا... 

 

خشایش زیاد طول گفت ویل مکث بدونم چی داشت یمنیم
 نکشید. 

 

؟! تنهام، مهرداد؟! بهت گفتم کج-  ایی

 

خشایش از من فاصله گرفت. از روی مبل تکون نخوردم و ب
ن نیمتقریبا به فاصله داد که ی ده میی اما انگار درست آنیی

د.  ن  بخشایش بلند حرف می 

 

ی داری؟! درست حرف بزن تا بفهمم چی از مهری خیی -
 .
ی

 مییک

 

 یه پیامک از امی  دریافت کردم و بازش کردم. 
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"مهرداد به بخشایش زنگ زده، االن متوجه شدم که مهرداد 
 اره مهری توسط کیوان دزدیده شده."خیی د

 

این یعبن از این لحظه به بعد، بخشایش به من که مسئول 
 ت. کرد. اهمیبی نداشها بودم، اعتماد نیمهدایت کامیون

 

 "ردیابیش کن"

 

؟! یعبن تو یم-  که من... چی گفبی
ی

 خوای بیک

 

 ش رو تو ذهنم تموم کردم. رسول ادامه نداد ویل من جمله

 که من از کیس کمک خواستم که "یعبن تو یم
ی

خوای بیک
م  و دزدیده؟!"دخیی

 

 چقدر این حاِل رسول دیدین بود! 
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هاش نشون داد که و سمتش چرخ دادم و شچن چشمشم
 حدسم درست از آب دراومده بود. 

ی حرصیش رو تر شد و فقط زمزمهصدای بخشایش آروم
 دادم.  شنیدم. قبل از اینکه تماس رو قطع کنه به امی  پیام

 

 "افرادش رو دستگی  کن، رسول بخشایش با من."

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامحسوس نگاهم به پنجره و افرادم افتاد. 

بسته به های رسول رو کتی نوچهامی  و همراهاش، همه
 بردند. ساختمون پشت این عمارت یم
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ن خییل شی    ع اتفاق افتاد و تا رسول تلفنش رو قطع   همه چی 
م فهموند که هیچ مشکیل وجود کرد، هاتف با تکون ش به

 نداشت. 

 

توزانه یط  ی بینمون رو با خشم و نگایه کینهرسول فاصله
 کرد و درست کنارم ایستاد. 

شد از زبونش و از انگشبی که به تهدید جلوم تکون داد، یم
 اوج خشمش رو فهمید ویل فقط نگاش کردم. 

 

 کارِی همدیگه دخیی ی پی  خرفت، با همرتیکهتو و اون م-
وجدان تو مگه خودت ناموس و دزدیدین؟! یی دسته گِل من

ف نداری که اینجوری جیگر من  و سوزوندی؟! و شر

 

 پوزخند زدم و موبایلم رو تو جیب کتم انداختم. 

رسول عصبی تلفنش رو برداشت و تند و تند شماره گرفت 
 و همزمان داد زد. 
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ت وزخند زدن به من چه عواقبی داره، نشوننشونت میدم پ-
 میدم بازی با من برات چقدر گرون تموم میشه. 

 چه کارایی ازم برمیاد، تو هنوز من
و نشناخبی و نمیدوین

م وسط باشه.   مخصوصا وقبی پای دخیی

 

قطع کرد و دوباره شماره گرفت. احتماال داشت به همون 
د و جواب ندادنش نگاهش ن و بادیگارد گردن کلفتش زنگ می 

 سمت من کشید و فریاد زد. 

 

م کجاست؟! -  دخیی

 

 جوایی که از بادیگاردش دریافت نکرد، بلندتر داد زد. 

 

؟! -  اسکندر؟! کدوم گوری هسبی
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های به شماره افتاده سمت پنجره رفت و با شتاب و نفس
با دیدن جای خایل افرادش، تازه دوهزاریش افتاد.  تازه 

های پرس آشغالش پشت تلفن چندان متوجه شد که نگراین 
اه نبود  و روی تنم مرتب کردم و رو به وحشِت . کتمبی 

 نگاهش که حاال بیشیی شده بود گفتم: 

 

ت پیش من نیست. -  دخیی

 

قرارتر سمتم اومد و تا انگار نمک به زخمش پاشیدم که یی 
و گرفت و من برای ی کتمبه خودم بجنبم، دو طرف یقه

 هاتف دست تکون دادم تا هیچ احدی دخالت نکنه. 

 

هن و  انعطمحکم و یی  اف تکونم داد و اونقدر کت و پی 
و سفت گرفت که نفسم تنگ شد. این حال، حال کراواتم

ش یی 
 خیی بود. مردی بود که از دخیی
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دار شدن از اینکه کردم یی داشتم فکر یم ی بهیی بود یا خیی خیی
دونستم پوست و گوشت و استخون دنیا زیر خروارها یم

 ها میشد؟! خاک، خوراک موریانه

 

 ف بزن... حر -

م و اون  و قرباین منفعت خودتچرا اینکارو کردی؟! چرا دخیی
م کجاست؟!  ، اسامه کردی؟! دخیی  کثافت پی 

 

دندون قروچه کردم و نگاه خونبارش با کمری خمیده، از 
ن افتاد و با هردو دستش روی زانوش  یی  جوایی من... به پایی 

 کوبید. 

 

قبی من و عادل حال من و عادل هم بهیی از این مرد نبود. و 
ی دنیا رو به بیمارستان بردیم، تموم  دوتایی تن شد شده

 کرده بود. 
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امید داشتیم که اشتباه کنیم، امید بود که تن نیمه برهنه و 
لرزون و غرق خونش رو مثل یه عروسک رو دست بلند  

 کنیم و تا بیمارستان دعا بخونیم. 

 

ه حبی بودم؛ ذره ذر نخدا و یی اعتقاد من که همیشه یی 
 و هم گم کردم. خودم

 

ی بگو... - ن  یه چی 

 یی هم
گناه که حبی خیی نداره باباش  وطِن خودت... یه دخیی

؟!   کارش چیه رو تو دام انداخبی

 

ف یمو تا این حد یی شدم که منعصبی یم و با دید. حرفمشر
ی تکرار کردم.   تاکید بیشیی

 

ت یی -
م. من از دخیی  خیی

 یسر ندارم. من تو گم و گور شدنش هیچ نق
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دوباره قامت راست کرد ویل این کمر خمیده درهر حالبی 
 پیدا بود. 

ّ کارهای پدر و پرس به گردن مهری افتاده بود. من  شر
ن یه خواستم و این فقط چرخهنیم ی روزگار بود. عی 

 بومرنگ... 

چسبید؛ راه فراری چرخید و ِخر آدم رو یمچرخید و یمیم
 نبود. 

 

ن  انجام میدی، جز تو گ یمتو کارای اسامه رو - تونه همچی 
تونه؟! فکر کردی من احمقم؟! کاری کنه؟! جز تو گ یم

م کجاست؟!   دخیی

 

وشم نمیاد یه حرف رو چندبار تکرار کنم ویل واسه اینکه خ-
ت یی خیالت

م اما اگه به و راحت کنم میگم، من از دخیی خیی
، یم  تونم پیداش کنم. حرفم گوش کبن

 

هاش رو دیدم و قطرات درشت اشک مهای شخ چشرگه
ن افتاد. از روی گونه  هاش پایی 
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کرد، نه تا وقبی که حس در بند و خوب نیمدیدنش حالم
آورد. باید بودن مهری، مثل یه گناه روی گردنم فشار یم

ها رو پیدا یم  کردم. باید... زودتر اون دخیی

 

د  ای مثل تو اعتمارا باید به حرومزادهچچطوری؟! من -
 کنم. 

 

ن برام گرون تموم شد.   این توهی 

ل کنم که با یه پوزخند حرض به نتونستم خودم و کنیی
 حقارتش زل زدم. 

 

پشیمون شدم، یادم نبود خویی به تو و امثال شما -
ت ستوین کفتارهای نجس نیومده. بگرد دخیی و از هر قیی

، پیدا کن ویل فکر کنم میدوین وقبی خودت شخصا  تونسبی
تاومدی کویت  و پیدا کنه، و از اسامه تقاضا کردی دخیی

. رسول؟! ی راهیعبن همه من ها رو امتحان کردی و نتونسبی
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به تو هیچ بدهکاری ندارم ویل تا دلت بخواد طلبکارم. از یه 
ت  و طلب نکن. حرومزاده دخیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالن پیچید ویل صدای بلند گریه
ی

ش تو سکوت و بزرگ
ن یی   دم: دور شدن ادامه دا اهمیت پشت کردم و حی 

 

و کردن. احتماال شنیدم بهت حمله کردن، قصد جونت-
ت ، بدشون نمیاد تو رو از میون اونایی که دخیی ن و گرفیی
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. حداقل یم تونم تو رو تا بردارن تا مزاحم کارشون نیسر
 فرودگاه اسکورت کنم. 

 

تا کنار در خروچی پیش رفتم و امی  رو دیدم که داشت با 
د. هندزفری حرف  ن  می 

 

ن شایس بلند  کیم دور از هاتف و درست کنار یه ماشی 
رنگ که تابش نور خورشید رو با وسعت زیادی در سیاه
 کرد. هام فرو یمچشم

 

مو چی یمت- و ی ثروتمهو بهم برگردون همخوای؟! دخیی
 بخشم. بهت یم

 

ن رو در پول یم  دید. چقدر احمق بود که همه چی 

 

ت- ن  و نه. یل پولتخوام وو یممن همه چی 
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متوجه نشد و صدای کوبیدن کفشش رو شنیدم. با همون 
 های فروافتاده کنارم ایستاد. شونه

 صداش از گریه خش گرفته بود. 

 

 خوای؟! چی یم-

 

 سمتش نگاه چرخوندم و خییل کوتاه لب زدم: 

 

 و... پرست-

 گردونم. مهرداد رو بده، مهری رو بهت بریم

 

ی زیر گردنش با ادای دهابرو در هم کشید، پوست شل ش
 رسید. ه نظر یمخورد، شخ شخ بهر حرقن تکون یم

 

، با ممهرداد؟! نیم-
ی

 هرداد چیکار داری؟! فهمم چی مییک
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 ارم. دیه حساب قدییم و شخیص باهاش -

 نظرت چیه؟! مهرداد کجاست؟! 

 

 و روی موبایلش چرخ داد. نگاهش

ی بهش گفته بود و شک نداشتم ن  حتما مهرداد یه چی 
ش رو شد. امی  بهم ریزجزییات مکالمهمکالماتش ضبط یم

 ال... گفت، بعدا و ش فرصت ویل حایم

 مشکوک نگام کرد و خییس اشکش رو پاک کرد. 

 

ا وظیفهچ- ی تو را باید بهت اعتماد کنم؟! مگه قاچاق دخیی
ا رو  نیست؟! مگه تو دستور ندادی تا کیوان اون دخیی

 منه، ون بچه همهبفرسته؟! مهرِی من کجاست؟! ا
ی

ی زندگ
 جون منه... شیخ نجیب؟! 

 

روش ایستادم. نور از ی پا چرخ زدم و درست روبهرو پاشنه
ون رو صورتش تابیده بود و صورتش و سفیدتر نشون بی 

 داد. یم
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، من مجبورت نیمیم-  کنم. توین اعتماد نکبن

تیم ن االن بری و خودت دخیی  همی 
و پیدا کبن ویل... توین
سوزه. تو همون دو سه روز اول میگم فقط فرصتت یم دارم

ا میاد که حبی باورت نمیشه...   بالیی به ش اون دخیی

و تصور کن که وقبی یه دخیی از اسامه فقط خودت
ی جنیس باهاش تا خریدی، چه جوری مثل یه بردهیم
ایط رو داره رسول. وقت یم ن شر ت االن همی 

کردی، دخیی
ت. زیادی نداری، یا مهردا  د یا دخیی

 

مرد تواین   بهم حمله کرد ویل این پی 
داد کشید و مثل یه جاین

ش اسی  بود.   برای مبارزه نداشت، مخصوصا وقبی دخیی

 

و به باد میدم اگه بالیی ش کشمتون، دودمانتونودم یمخ-
نورچشمیم بیاد، اگه یه خار کف پاش بشینه، خودم 

 کشمتون. یم
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تم این حرف جون از دونسلب به گوشش چسبوندم، یم
 و حرفم حرف نیاره. گرفت ویل گفتم تا ر تنش یم

 

ت نه. مهرداد یم-  تونه دووم بیاره ویل دخیی

ن شما دوتا الشخور رو پس میده، فکرشم  داره تاوان سنگی 
، با کردی یه روز همون کاری که با ناموس بقیه یمنیم کبن

ن نه؟! طعمش  و دوست داری؟! ناموست بکین

 

 رو گرفتم و تیی آخر رو زدم.  جلوی حمالتش

 

ی قط تا سه ثانیه بهت فرصت میدم وگرنه دیگه جنازهف-
. مهری هم نیم  بیبن

 

ین فشار دستم به عقب پرت  اونقدر ناتوان بود که با کمیی
 شد. 

سکندری خورد و با یه زانو کف سالن افتاد. های های گریه  
ن گریه  ز ش ناچاریش گفت: های مردونه و اکرد و بی 
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چرخه، میگم ویل این دِر لعنبی همیشه رو یه پاشنه نیم-
تر از این حرفاست. اگه بهش... زنگ بزنم و مهرداد زرنگ

بگم بیاد... نمیاد، بهم فرصت بده... مهری رو پیدا کن. من 
 ط... مهری رو برام بیار. ِکشم کویت فقمهرداد رو یم

 

ن به هاش دلخراش بود ویل مکرد. گریه  و به در ستوندستم
کردم. به اون شب نحس و کثافبی که تا صبح عادل فکر یم
 د. ی دنیا خون گریه کرده بو باالی جنازه

 

به همون برادری که با داغ خواهر نابود شده بود. دود این 
ن هم فرو رفته بود و جز با پیدا کردن  مصیبت تو چشم الی 

شدم. چرا همون شب مهرداد رو مهرداد با هیجی آروم نیم
 ه بودم؟! نکشت

 

ِکشش کویت، فقط دوروز بهت فرصت میدم. اگه مهرداد بِ -
 رو تحویل ندی... 
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م... -  باشه شیخ، باشه. دخیی

 

ن  ون زدم و همون لحظه امی  پایی  صیی نکردم، از در خونه بی 
 و سد کرد. ها راهمپله

 

 آقا، مهرداد کویته. -

همون  ها رو فرستادمو زدیم، چندتا از بچهرد تلفنش
 ... اطراف

 

هاتف سمت چپم ایستاد و با خشم سمت رسول چرخیدم. 
 گفت. حبی حاال هم دروغ یم

 

 مونم. من پیش رسول یم-

 

 به حرف هاتف اهمیت ندادم و فقط پرسیدم: 

 

 مهرداد پای تلفن چی گفت؟! -
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 و خجالت، گایم عقب 
ی

مندگ امی  رو گرفت و هاتف هم با شر
 نت به حرف اومد. با لک و تکرار نکردم ویل امی  رفت. حرفم

 

ی که با گفتنش، بتونه رسول رو مه چی ه- ن و گفت، هرچی 
ه.   متقاعد کنه که از شما فاصله بگی 

 

صدای فریاد رسول رو شنیدم و هاتف و چندنفر باهم وارد 
 ...  ساختمون شدند. من موندم و امی 

 

هاش کاریخواست از پنهانهمون مردی که هنوز هم نیم
  به شنیدنش نداشتم. حرقن بزنه و منم تماییل

 

 چی گفت؟! -
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 تابید و باعث میشد چشم ریز کنم. نور خورشید مستقیم یم

 مون کرده بودند. چند میی دورتر چندتا بادیگارد احاطه

 

ن خانم مرکز ی- ایی از کیوان شنیده، درمورد اینکه الی 
ن ه چی 

 توجه شماست. نمیدونم از ازدواج شما خیی داره یا نه ویل... 

. قا؟! مهرداد میدونه شما جریان دنیا خانم رو یمآ ن دونی 
ن فهمیده که دنبالش یم نه که به خاطر الی  ن گردین، حدس می 

 . ن ن جونش هستی   و دنیا دنبال گرفیی

 

 مگه نبودم؟! 
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و مشت کردم و با فشار تو جیبم فرو بردم. لعنت به دستم
 مهرداد! 

 

، موبایلش و همهرسول رو خلع سال - ن ی های راهح کنی 
ین. از رو خط مهرداد هم جاش و پیدا  ارتباطیش هم بگی 
. تا اونموقع، رسول رو یه جای امن نگه دارین.  ن  کنی 

 

ن کردم ویل جلوم  و گرفت. قصد رفیی

 

ا چی آقا؟! -  پس... دخیی

 

 متاسف ش تکون دادم. 

 

ن و چطوری میشه نجاتشون فقط یه ن- فر میدونه کجا هسیی
 داد. 

 

 د منتظرش نذاشتم. پرسشگر نگام کرد و من زیا
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تونم از طریق خود اسامه سامه، یه رایه دارم که یما-
 پیداشون کنم. 

 

یل خییل خطر داره، شیخ نجیب خییل باهوشه، خییل و-
کنه. این ریسک بزرگیه، اگه دقیق و حساب شده کار یم

 بفهمه که... 

 

ن حرفش پریدم و با اطمینان از نقشه  م، لب زدم: بی 

 

منگران نباش، اگه - و کجا من ساربونم، میدونم شیی
 بخوابونم. به کاری که گفتم برس. 

 

ن امی  نگاهم و یه دور تو کل محوطه چرخ دادم و چشم گفیی
 شدم. رو شنیدم. باید زودتر دست به کار یم

پشت فرمون که نشستم، کولر رو روشن کردم و همون 
ن به شم زد.   لحظه هوای الی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ون آوردم و رو به تصویر لبخند عکسش که  موبایلم رو بی 
 ردم. کی چت خصوصیش بود، تایپ  تصویر صفحه

 

ها  فهمه وقبی دورم نباید این ساعت"دنیا که رحم نداره، نیم
 کش بیان. گ بشه ببینمت و تو بغلم گمت کنم؟!"

 

 

****************** 

 

 

 

 

 برات یه کاری شاغ دارم! -

 

، یه سیگار از جعبه  چویی
ن ون ی چرم سیگار روی می  برگ بی 

داد این کشید. پای چشماش گود افتاده بود و نشون یم
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مدت خییل بهش سخت گذشته بود. اینکه یه معتاد، مواد 
ی الزم رو دریافت نکنه، دلیل خویی بود تا برای همون ماده

کثافت دست به هرکاری بزنه. لرز تنش رو میشد به راحبی 
 دید. 

 

 خوای؟! چی یم-

 

 از کیوان بعید بود! 

 

تو یه روبایه، میدوین تاحاال شت چندبار زیر تیغ رفته و -
؟!   بدون اینکه خراش برداری، قرس در رفبی

 

فندک رو زیر سیگار کشید و خییل زود بوی تلخ سیگار برگ 
ن کامش رو تا نفس داشت،  ن و دومی  تو فضا پخش شد. اولی 
ن گذاشت.  ن گرفت و ساعد دست راستش رو روی می  سنگی 

ی دود غلیظش رو باال فرستاد و همه و رو به سقفشش
ون داد.   بی 
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 برو ش اصل مطلب... -

 

ی هنوز چندساعبی به غروب آفتاب مونده بود و اشعه
 کرد. خورشید با لجاجت از الی پرده به داخل نفوذ یم

 

 با من همکاری کن! -

 

 تو یعبن گ؟! -

 

 خواست. دونست فقط اطمینان یمیم

 

! داری برای خودت و جدا کردی؟از اسامه راهت-

اطوری راه میندازی؟! البته حق هم داری... به نظرم کار   امیی
 کردن زیر نظر یه نفر مثل اسامه، خریت محضه. 

 

گوییش رو نداشتم. رو صندیل چویی ی گزافهمن حوصله
ن خم شدم و دستام  و ستون پشتیش کردم. پشت می 
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 تر... دوباره به سیگار پک زد، اینبار مالیم

 تینش رو با مالیمت به ریه بکشه. تا نیکو 

 

 خوام و یه همکار... کدومش؟! یه قرباین یم-
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هوشیارتر شد، چشم درحدقه چرخ داد و به هر شش نفر 
محافیطن که تو اتاق بود، زل زد و همونطور که دود سیگار 

ن لباش فرار یم  کرد، لب زد: از بی 

 

؟! اگه و واضح بگو... مگه داری معما طرح یممنظورت- کبن
 چی خیی داشته باشم.  خوای باید از همههمکار یم

 

 و تکمیل کردم. خودم حرفش

 

ن االن جمع کنم و به دقیقا  و -  بخوام، باید همی 
اگه قرباین

کونم رو دیوار پشت شت. مگه نرسیده، اون مغز پوکت و بیی
 نه؟! 

 

تهدیدم رو تمام و کمال گرفت. نفس تازه کرد و مثل من روی 
ن خم ن به صورتم زل زد.  می   شد. از پایی 

 

 خوای؟! چی یم-
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- ...  تسلیم کردِن قرباین

 

چشم ریز کرد و با شک و تردید و یه عالمه سوال دوباره لب 
 به سیگار زد. 

 

 ه عنوان خائن به اسامه لو بده. باسم بیطار رو ب-

 

 داد. چشماش گرد شد و انگار که داشت جون به عزراییل یم

 

؟داری شوچن یم- ره، بفهمن من ! باسم هزارتا آدم داکبن
 لوش دادم... 

 

دونستم، اگه یه نفر از قبیله و طایفه و خودم خوب یم
و لو داده، حتما برد که کیوان اونهاش بو یمگرویههم

اش مرگ بود. نه یه مرگ راحت... این و خوب شن
 دونست. یم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ط... ضمانت مرگته، نیم-  کشمت به این شر

قط قرار نیست اسامه بفهمه که تو دروغن درکار نیست ف
و توی خیانِت باسم بیطار همکاری کردی، ییک از افرادم

زخیم کردی، به اسامه خیانت کردی کیوان. فقط کافیه تو 
م دست رسول بخشایش. نظرت چیه؟! تو رو به گ  رو بسیی

 تحویل بدم؟! به باسم؟! شیخ نجیب؟! یا بخشایش؟! 

 

ن فاصله گرفتم و متوجه ش ن بلند شد. از می   دم که از پشت می 

 بالتکلیف و ترسیده بود. 

 

، گی  اون قوم میفتم. عاض؟! تو من-  و نکیسر

 

؟! همکاری یم-  کبن یا قرباین مییسر

 

رایه جز انتخاب نداشت و این تحکم صدام، راه رو برای  
 کش آوردن این بحث، بست. 
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ط... همکاری یم-  کنم ویل به یه شر

 

ای که با شتاب به جلو ی سینهپوزخند زدم و رو به قفسه
 شد، پچ زدم: پرت یم

 

وط بذاری، قبول  ت- ط و شر و درحدی نیسبی که برای من شر
و بخشیدم وگرنه من بدم نمیاد  کردن این کار... یعبن جونت

که خودم بکشمت. میدوین که... هربار که دستت به تن 
ا یم  و دونه بهنگشتاتکردم که اون اخورد، آرزو یماون دخیی

 دونه خورد کنم. 

 

پوزخندش که به گوشم خورد، چشم از بادیگاردها گرفتم و 
د. به کیوان دادم. با یی  ن  خیایل لبخند می 

 

بیخیال عاض، چندساله تو داری رو کار خرید و فروش -
ا نظارت یم . حاال دایهدخیی تر از مادر شدی ی مهربونکبن
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میل  هاشون بهواسه چهارتا دخیی هرزه و خراب که خییل
 خوان اینکاره شن؟! خودشون یم

 

هایی که خورده بود رو میشد با وضوح باال هنوز آثار کتک
 از صورتش دید و این مدل حرف زدنش... 

ن نداشت  تا کنارش پیش رفتم، چندان تعادیل برای راه رفیی
 ویل اون نگاه کثیفش... 

 

 نکه باسم رو لو دادی، ماموریت جدیدتری داری. بعد از ای-

 

رو کیپ کرد و با ترس نگام کرد، لحنم به حد کاقن دهنش 
 توانایی ترسوندنش رو داشت. 

 

 دیگه چه خوایی برام دیدی؟! -

 

 ترسیدی کیوان؟! -
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سیگار رو روی جاسیگاری انداخت و با اخیم که کرد، 
ش درهم شد و های صورتش رو به خاطر آورد. چهرهزخم

 ی لبش رو لمس کرد. با ش انگشت شست، زخم گوشه

 

 فقط این شکنجه رو تمومش کن. -

 

ون زدم.   با تکون ش، از انباری ته باغ بی 

ن همراهیم کردند ویل تا خواستم  دوتا از افرادم تا کنار ماشی 
 سوار بشم، گوشیم زنگ خورد. 

در جواب سوال مرد کناری که پرسید" باهاش چیکار  
 کنیم؟!"

 لب زدم: 

 

 "امی  بهت خیی میده"

 

ی امی  باعث شد جوابش رو و شماره مطیعانه کنار ایستاد 
ی ازش نداشتم؛ ، هیچ خیی ن  بدم. از بعد آخرین پیامم به الی 
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حبی امید نداشتم خونده باشه چون دو تا تیک آیی کناِر 
 داد. پیامم بهم دلخویسر نیم

 

؟! کاری داری؟! -  بله امی 

 

صداش دلهره داشت و همون لحظه بهم آشوب داد. هنوز  
ریخت و با هر عصبی شدن و هیجاین م به هم یمگایه معده

 بدتر یم شدم. 

 

؟! - ن  سالم، شما کجایی 

 

ی شده؟! پیش کیوانم، نخلستانم... چ- ن  ی 

 

د ویل نیم ن  شنیدم. اطرافش شلوغ بود و یه نفر داشت داد می 
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ی شنیدم، آقا خیی خویی نیست. معذرت ا- ن الن یه چی 
ی نداشتم. وظیفهیم ی خوام ویل من... من هیچ تقصی 
 تف بود که... ها

 

ن حرفش  ی بچینه. بی  تحمل نداشتم تا برام صغری، کیی
 پریدم و با ترسر توپیدم. 

 

 و بزن، چی شده؟! حرفت-

 

ن روی دور تند افتاد و با  با حرقن که زد، انگار چرخش زمی 
ن تکیه دادم. حرفش با ی بدی، دستمشگیجه و به ماشی 

ی رو لبم تکرار شد.   وحشت بیشیی

 

ن   خانم رو دزدیدن." "آقا عادل، الی 
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" ن  "الی 

 

 

 

ییل مراقب خودت باش، اصال از خالد و عمر جدا نشو... خ-
. اگه مشکیل بود، به من یا به  ن تا حدودی فاریس بلد هسیی

تونم باهات بیام... باید به عاض زنگ بزن. ببخش که نیم
 دانیال و اسامه برسم وگرنه بعدا نمیشه جمعش کرد. 

 

وسیدم و از اینکه تا این اندازه حواسش ش رو بآروم گونه
 بهم بود، غرق لذت شدم. دقیقا مثل مامان خودم بود. 

 

ن خودم مر -  اقبم. ممنون، نگران نباشی 
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از دور دانیال رو دیدم ویل قبل از اینکه به ما برسه، با مادر 
ن شدم. خالد و عمر که هردو  خداحافیطن کردم و سوار ماشی 

ن رو به جلو نشسته بودند با ادای ا ام به من، ماشی 
حیی
ی آخر برگشتم و دانیال رو  حرکت درآوردند ویل تو لحظه

 کنار مادر دیدم. 

 

س داشتم و اون یه ذره خونریزی که تو کل دو روز   خییل اسیی
 گذشته هنوز داشتم، باعث نگرانیم میشد. 

ی  ی اون شب، به اون جوجهخواست رابطهاصال دلم نیم
 کوچولو لطمه زده باشه. 

 

 دای خالد رو شنیدم. و تو دهنم کشیدم و صلبم

 

 اگر گرمه کولر بزنم. -
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های دودی رو تا تایید کردم که کولر رو روشن کرد و شیشه
و روی شکمم کشیدم و تو دلم انتها باال فرستاد. دستم

 ضعف کردم برای بابای جوجه کوچولوم. 

 

و به شیشه و بیشیی گاز گرفتم و شماز خجالت لبم
و حال آورد. یه بسته  م. باد خنک کولر جیگرمچسبوند

ن گاز، اشکم دراومد. کیت کت از کیفم درآوردم و با اولی 
 شدم. خدایا با این وضعیت خوردن، حتما خییل زود چاق یم

 

های کت رو خوردم. خیابونهای جاری کیتبا همون اشک
ن و نخل روی های بلند و کوتاه رو رد کردیم و روبهتر و تمی 

ن رو نگه داشت. با یه تشکر پیاده شدم و یه ک لینیک ماشی 
 خالد و عمر باهام اومدند. عجب! 

 

ای نداشتم. زیاد از این روند خوشم نمیومد ویل چاره
 من عریی نیم

خواستم مادر و عاض رو ناامید کنم، در ثاین
 بلد نبودم و چه بهیی که یه نفر بهم کمک کنه. 
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ه و با صدا کردنم، از روی خالد رو فرستادم تا برام نوبت ب گی 
 ها بلند شدم. صندیل

 

 مونم. نتظر یمنوبت شماست، من همینجا م-

 

ن من که مشکیل نداشتم ویل نیم دونستم عاض هم همی 
کرد یا نه؛ چون هیچکس از ازدواجمون خیی فکر رو یم

 نداشت و این اتفاق... 

 م و پیش رفتم. خالد و عمر و از خالد گرفتخیال مدارکمیی 
ای به در وارد پشت در مطب دکیی ایستادند و من با تقه

 شدم. 

رنگ و یه زن تقریبا چهل یا پنجاه ساله بود با موهایی سیاه
 عینیک مستطیل شکل. 

به اینجاش فکر نکرده بودم، این زن هم عرب بود و من 
 گفتم؟! و یمچطوری باید مشکلم
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وبم. و به دیوار بکحظه شمخواست تو این لفقط دلم یم
و سالم کردم که درکمال تعجب با لهجه ویل فاریس جوابم

 داد. 

 

؟! - م، تو ایراین هسبی  سالم دخیی

 

 واقعا دهنم از این بیشیی باز نمیشد! 

ن بلند شد. یه متعجب و بهت زده نگاش کردم که از پشت می 
ن رنگش پوشیده بود و موهاش   روپوش سفید رو تاپ سیی

 کامال باز... 

 کرد و با لبخند کنارم ایستاد. جا  عینکش رو جابه

 

 ام. من... بله... ایراین -

 

، من فاریس رو دست و پا ک- ویت پر شده از مهاجر ایراین
 شکسته بلدم. 
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د ویل فاریس رو کامل بلد بود.  ن درسته با لهجه حرف می 
 لبخندم لرزون بود! خدایا شکرت. 

و به خالد بگم. یه لحظه از حاال دیگه مجبور نبودم مشکلم
 م گرفت. ورش خندهتص

 

ه و موهای فرفری.  ن  خالد با اون قد بلند و پوست سیی

 های زنونه! حبتصی خویی نبود برای اصال گزینه

 

با لبخند روی صندیل نشستم و دکیی که اسمش رو از روی 
ن  تابلویی که به در مطبش خورده بود، خونده بودم پشت می 

 نشست. 

ین آیی سمرا"  "سی 

 

ن عداد ادونستم اینقدر تنیم- یراین زیاده که مجبور میشی 
ین.   فاریس یاد بگی 

 

 مجبور نشدم، همرسم ایرانیه. -
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 قدر خوب! چزده ابروهام باال پرید. شگفت

ن مشکلم طفره رفتم، یعبن کیفم و روی پام گذاشتم و از گفیی
 کشیدم. خجالت یم

 

 بارداری؟! -

 

 آره. -

 

 و بدونم عزیزم؟! تونم مشکلتیم-

 

 راستش من... -

...  دو   روز پیش... یعبن

 

 سیع کردم خجالت رو کنار بذارم. 
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داد باردارم، مادرشوهرم دکیی خیی کرد. یبی چک نشون یمب-
ن و معلوم شد که... که باردارم.   یه نمونه خون ازم گرفیی

 

اونقدر از شنیدن این حرفم خوشحال شد که انگار خواهرم 
 اشته. دها انتظارش رو بود، یا مادرم، یا هرکیس که سال

 

یک میگم. ال یسر  ا-  فضل من ان تکوین حبیل. تیی

 نیست."
ی

 "هیجی بهیی از حاملگ

 

 حرفش رو به فاریس ترجمه کرد. 

 پشت شش پر بود از تقدیرنامه و کیل کتاب... 

ش خودنمایی یم
ن کرد که نمای یه گلدون پر از گل هم روی می 

 زیبایی به اتاقش داده بود. 

 

 ممنون. -

 

 ادی؟! سونوگراقن انجام د-
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ن اومدم. دکیی یکم نگرانم کرد...  ن-  برای همی 
ه، یعبن بیشیی

ی تو خونم پیداست که ممکنه بچه دچار  ن گفت که یه چی 
 مشکل باشه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خونریزی داری؟! -
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لب گزیدم و کف دستام عرق کرد. این قسمتش 
ترینش بود. اینکه عاض نبود، اینکه تنها بودم، اینکه سخت

 کیس... و تو یی تو مملکت غریب 

شاید بهیی بود به عاض بگم ویل نمیدونم چه مرگم بود. 
ن انداختم. بغض تو گلوم نشست و شم  و پایی 

 

بیبن دارم، زیاد نیست ویل یکم هم زیر دلم سفت کم لکهی-
زنم انگار یه کنه. یعبن وقبی بهش دست یمشده و درد یم

 تکه سنگ زیر دلمه. 

 دقیقا اینجا... 

 

همون نقطه گذاشتم و دکیی با دقت به مسی   و رویدستم
میی دستم زل زد. دقیقا سمت راست شکمم، چندین سانبی 

 زیر ناف... 

 

ییل خب عزیزم اصال نگران نباش. با من بیا تا سونوگراقن خ-
 رو انجام بدم. 
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ن کوچیک وسط خجالت یم کشیدم ویل وقبی پای اون جنی 
 بود، هیجی اهمیت نداشت. 

زود حاضن و آماده رو تخت دراز کشیدم.  بلند شدم و خییل
رنگ رو شکمم خایل کرد و خودش  ی چسبنده و یی یه ماده

های دستگاه کناری ور رفت کنارم نشست. با چندتا از دکمه
 و ابروهاش در هم شد. خییل ترسیدم. 

 

 بچه مشکیل داره؟! -

 

تر به مانیتور نگاه کرد و بند دلم پاره شد. و نداد. دقیقجوابم
را به عاض نگفته بودم؟! چرا تنها اومدم؟! دست و پاهام چ

وع کرد با لرزیدن و اشکم خود به خود جاری شد.   شر

 

؟! مگه شوهرت خیی نداره که تنها ا داری گریه یمچر - کبن
 اومدی؟! 

 

 ش به چپ و راست تکون دادم. 
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 دونه. نه، نیم-

 

! هیچ میدوین اگه شوهرت باهات بیاد بهت چرا عزیزم؟-

 ت قلب میده؟! مگه دلش بچه نیمقو 
ی

خواد؟! حاملگ
 اولته؟! 

 

 رحیم بهش نگفته بودم؟! دونست من با یی چه یم

 

 آره. -

 

، میدوین بچه همهگ- های مادر رو ی حالتریه نکن دخیی
، کنه؟! حبی طعم غذا رو هم یماحساس یم چشه، گریه کبن

ن میشه. بخندی، شاد میشه. ماشاهلل اون   اونم عمگی 
 کنه. داره خوب رشد یم کوچولو 
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داد و هرچندگایه هم به من دستگاه رو روی شکمم تکون یم
 کرد. نگاه یم

 

؟! -  با شوهرت رابطه داشبی

 

د که حس یم ن و کردم صدای خودماونقدر قلبم تند می 
 شنوم. نیم

 

 آره. -

 

دونسبی ه ماه اول، رابطه خییل ریسک داره. نیمستو -
 بارداری؟! 

 

خانم دکیی  یدم. یعبن مادرشوهرم فهمید،نه، منم تازه فهم-
 خورم. دارم مثل یه گاو یم

 

 به گریه افتادم ویل با مالیمت سیع کرد آرومم کنه. 
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شکایل نداره، معلومه کوچولوت خییل دوست داره زودتر ا-
 بزرگ بشه. 

ی شوهرته که ی بعد نباید تنها بیای، وظیفهدفعه
 اری؟! ارددوین دقیقا چند وقته بهمراهیت کنه. یم

 

خودم از همه بیشیی دوست داشتم االن عاض کنارم باشه 
 و بهم قوت قلب بده. نازم کنه و تو گوشم از عشق بگه! 

 

تونم حدس بزنم. تقریبا سه ماهه که پریود ، ی یعبن یمنه-
 نشدم. 

 

ت شده عزیزم. میدوین تو ب دقیقا االن هشت هفتهخ-
 چه اتفاقی برای بدنت میفته؟! 

ی
ن  هشت هفتیک میدوین جنی 

 االن تو چه وضعیتیه؟! 

 

 کنجکاو بودم. خییل زیاد...   دونستم ویل خییلنیم
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ست و پاهای کوچیکش تازه جوونه زدن، تازه صورتش د-
... یم تونه فرم گرفته، دوتا سوراخ بیبن درآورده و حبی

 و باز و بسته کنه. چشماش

 

از تصور اون موجود کوچولویی که تو وجودم رشد پیدا 
کرد، ناخواسته لبخند زدم. یه جور اشک و گریه مخلوط یم

 باهم... 

 صورتم شخ شد. 

 

یعبن قلب داره؟! حالش خوبه؟! من... من ی یکم...  ی-
 یکم خونریزی... وای خدایا... 

 

من سکوت کردم و دکیی با چرخ دادن یه پیچ، صدای قلب 
ه رو که یمتپنده ن تونستم تو اون ی اون موجود ریزه می 
ی شبیه بال زدن یه دستگا ن ه ببینم به گوشم رسوند. یه چی 

 دسته کبوتر... 

 یا یه بارون تند روی یه سقف... 
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 شبیه دویدن چندتا اسب... 

م گرفت ویل اون تند تند کوبیدن خودم از تشبیهاتم خنده
ن خییل عجله قلبش، نشون یم داد که برای جون گرفیی
و بلد بود دل من ی درحال رشدم، خوبداشت. جوونه

 بلرزونه. 

 

و با دستمال به گریه افتادم. دکیی مایع شفاف روی شکمم
و تو تنم مرتب کنم. دستکشش پاک کرد و کمک کرد تا لباسم

 رو درآورد و مشغول نوازش کردنم شد. 

 

ینه، جربهت- ینه عزیزم. خییل هم شی  ن مادر شدن شی  ی اولی 
نصیب هرکیس نمیشه. تو همش بیست سالته، هنوز برات 

 د بود ویل... زو 

 ماشاهلل کوچولوت هم حسایی شحاله. 

 

 خوشحال بودم که هیچ مشکیل نداشت. 
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ن جنسیتش هنوز خییل-   زوده. برای تعیی 

 

خواست همون لحظه  و پاک کردم. دلم یمبا دستمال اشکم
 زنگ بزنم ویل...  شنیدم به عاض همو یمکه صدای قلبش

 دونستم چه مرگم بود! خودم هم نیم

 

 دلیله؟! زیم یی خونری-

 

ن نشست و من با شگیجه روی صندیل نشستم.   پشت می 

 

دلیل نیست ویل ربیط هم به ارتباطت با ه عزیزم، یی ن-
ت طبیعیه ویل شوهرت نداره. این خونریزی بعد از رابطه

اگر قطع نشد، ممکنه عالمت خطرنایک باشه. معموال 
شکم و ها رو دارن. درد زیر بیبن مادرای پرسزا، این لکه
 و پرخوری یا کم

ی
خوری و حالت تهوع هم کامال خستیک
 طبیعیه. 
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 مادرهای پرسزا؟! 

 م پرس بود؟! بچه

 

ن ایرادی ندار -  ه؟! یعبن رابطه داشیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

و ا محافظت و احتیاط باشه نه؛ ویل باید خییل خودتب-
. توصیه یم کنم قرص زینک و روی مرصف کبن تقویت کبن
 بوقلمون و آجیل و لبنیات. و البته گوشت قرمز و 

ه.  ن خییل خوبه، تقریبا یک و شش سانبی میی  رشد جنی 

 

؟! چقدر کوچولو...   یک سانبی میی

دلم ضعف رفت. اون موجود کوچولو یه معجزه نبود؟! 
ی قلب داشت و قلبش یم ن یک سانبی میی تپید. همون جنی 

و تقدیمش  ی عمر و جون و زندگیمیهو دلم خواست همه
 ن صدای قلب قطع نشه. کنم ویل او 

 چرا مامانم نبود؟! 

 

، مثال عصبی بیسر م-
مکنه یکم نوسانات خلقی داشته بایسر

. خییلیا دل ها هم برای رابطه دلرسد میشن که نازک بیسر
و برای شوهرت توضیح بده، باید بدونه که هیچ مشکل این

دادم االن بابای کوچولوت هم خاض نیست. ترجیح یم
ایط رو براش توضیح بدم. باهات باشه که خود  م شر
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 من چرا اینجوری نبودم؟! 

ن حاال هم دلم یم  خواست عاض بود تا... همی 

 

ه. - ن ن نوسانایی ندارم. .. من... یعبن نه... چی    من همچی 

 

ین که بلند خندید، تازه فهمیدم چه سویی  ای دادم. دکیی سی 
ایی زده شمخجالت

ن و تو گردنم فرو بردم ویل خندید و یه چی 
 رو برگه نوشت. 

 

ی هشتم حتما مرصف  رات یکم تقویبی نوشتم که تو هفتهب-
ی که تو شت یم ن . اصال هم نگران اون چی  چرخه، کبن

 نباش. 

 

نه؟! - ن  به بچه آسیب نمی 

 

و در جریان بارداری قرار بده. ه عزیزم، فقط حتما شوهرتن-
 اهات کنار بیاد. بدونه چطوری باید اون خودش یم
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ین خانم. باشه ممنون -  سی 

 

 برگه رو سمتم گرفت ویل نمیدونم چرا... 

ن خم شدم و درحایل که با   مکث کردم و سمتش رفتم. رو می 
 کرد، پچ زدم: کنجکاوی و پرسشگر نگام یم

 

ن بچه همه -  . فهمه حبی طعم غذا رو..  رو یمچی گفتی 

... زشت نیست وقبی یم فهمه من و خب... خب یعبن
 شوهرم... 

 

لند خندید که من شوکه شدم. به چی اینبار اونقدر ب
 خندید؟! ای بابا... یم

 

ها به من  فهمید امروز خانومش چی گه شیخ نجیب یما -
 خندید. گفته، مطمئنم حسایی یم
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 گفت؟! یا... اسامه رو یم

ونم آورد.   خودش شی    ع از ابهام بی 

 

اض شیخ نجیب، بفهمه این سوال رو از من پرسیدی، ع-
 و بهت میگه. یندیگه تا آخر عمرت ا

 

 نگران چشم گرد کردم. 

 

؟! وای شما عاض رو یم- ن  شناسی 

 

ی شیخ گه میشه نشناخت؟! تو کویت همه خانوادهم-
شناسن. قبل از اومدنت، مادرشوهرت تماس  نجیب رو یم

گرفت و خیی اومدنت رو داد. حساسیت ماجرا رو هم  
س من تا وقبی خودت نخوای به عاض شیخ  گفت، نیی

ن   ی نمیگم ویل... نجیب چی 
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و ترسوند. از شدت خجالت و هیجان آب ویل گفتنش من
 شدم. 

 

 زیاد منتظرش نذار... -

ی رو ازش پنهان   ن ن چی  اون مرد مغرور و اخمو بشنوه چنی 
محاله به راحبی فراموش کنه. تا دیر نشده، بهش  کردی،
 بگو. 

 

ن تصمیم رو داشتم. با یه لبخند کوچیک،  خودم هم همی 
 تشکر کردم. 

 

ن که- ؟! من چرا همون اول نگفتی  ن  و شناختی 

 

 و با لبخند داد. عجب! جوابم

؟! یماگه بهش یم خواستم خودم این خیی خوب گفت چی
 ونم. تونستم منتظر واکنشش بمرو بدم. نیم

ین صدام کرد.   با یه تشکر تا کنار در رفتم ویل سی 
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 و فراموش کردم بگم، تو خییل به عاض میای. این-

ی بعد جنسیت بچه رو بهت ه خودت برس. دفعهبیشیی ب
 میگم. 

 

برام مهم نبود که جنسیتش چی باشه، مهم این بود که 
خواستم از همینجا سالمت کامل داشت. مهم این بود که یم

 یه راست به عاض ش بزنم و خیی بارداریم رو بهش بگم. 

 

ی سونوگراقن رو عمیق نگاه کردم و بارش اشکام از  برگه
لم  خارج شد. سیاه و سفید...  کنیی

ن عکس از بچه ی من و عاض! خدای من حسم قابل اولی 
 توصیف نبود. 

 

ی داروها رو به خالد دادم. عمر نبود و خالد با نارضایبی برگه
از تنها گذاشتنم، سمت داروخونه رفت. بهش اطمینان 

ن بود و عمر...   دادم که مقصدم ماشی 
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ن تا خواهای کلینیک خارج شدم ویل از پله ستم سمت ماشی 
وین برم، با دیدن اون دخیی آشنا پارک شده تو محوطه ی بی 

ن چسبید. اول وحشت کردم و قلبم به کوبش  پاهام به زمی 
 افتاد. خواستم برم ویل... 

 و صدا کرد. سمماو سد کرد و با دلهره راهم

 

ن خانم؟! لطفا یه دقیق- . الی  ن  ه گوش کنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ِ زیادی خوشگل دست از ی دردم نبفرار چاره
 ود. این دخیی

 ترسیدم. داشت ویل یمشم برنیم

 

ن رو یمنگام ون از کلینیک چرخ دادم. ماشی  دیدم و سمت بی 
 ویل عمر... نبود! 

ی از هم خالد نبود و این ترسم کرد. ایستادم و بیشیی یمخیی
و از وسط دوتا زن با لباس عریی رد شدم. یکیشون باردار 

ی کناری رفت. کنار باغچهها باال یماز پله بود و به سخبی 
 ایستادم. 

 

؟! شما چی از جون من را مدام تعقیبم یمچ- ن کنی 
 عاض بگم که...  خواین؟! اگه اینبار بهیم

 

ن حرفم چرید و دستاش  و جلوم تکون داد. بی 

 

ن - ن خانم، من... من کارآموز دکیی عادلم. باور کنی  نه الی 
کنم ت کنم ویل خواهش یمقصدم این نیست شما رو اذی

 . ن  یه لحظه گوش کنی 
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 خییل عصبی بودم، خییل... 

 شد. تر یمهرروز هم هواگرم

 یه قطره عرق از گردنم تا ستون فقراتم راه گرفت. 

 

را باید گوش کنم؟! نمیدونم به چه زبوین بگم که چ-
ی ازش بشنوم. ببینم نیم ن خوام نه اون مرد رو ببینم نه چی 

بالیی مونده که شم نیاورده باشه؟!  اون هم اینجاست؟! 
ی بشه.  یسر باید بدوین که اون رواین باید بسیی  شما که دکیی

 

ن افتاد ویل بهم نزدیک ن پایی  مگی   تر شد. نگاهش شر

 

ن و... بهتون حق میدم اال- سی 
ن و بیی  ن عصبی باشی 

 

نگاهش رو کاغذ سونوگراقن دستم ثابت شد. همون لحظه 
حویلم داد ویل از بحثش حدس زد و یه لبخند کوچیک ت

 خارج نشد. 
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کنم یه فرصت بدین حرف بزنیم. عادل اوین  واهش یمخ-
، نیست. که فکر یم ن  کنی 

 

؟! -  شما از من و عادل چی میدوین

 

 همه چی رو... -

حبی اینکه تو شب ازدواجتون با مهرداد، عادل شما رو 
 دزدیده. 

 

ی نبود که توقع داشته باشم  ن واقعا شوکه شدم. این چی 
و باختم. این راز لعنبی کمرشکن بود. بشنوم. ترسیدم، خودم

از خودم خجالت کشیدم و دلم عاض رو خواست. شم  
 و گرفت. گیج رفت ویل دستم

 

یبن ا- ن شی  ن خانم؟! رنگتون پریده... فشارتون افتاد؟! چی  لی 
 دارین؟! 
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ن احتیاچی نداشتم. ازش فاصله   داشتم ویل به کمک نگی 
 م: گرفتم و ناالن گفت

 

.  شما که همه چی رو میدوین - ن  پس ولم کنی 

 

خواین درمورد کیس که باعث کنم ویل... شما نیمرک یمد-
ونتون کنه، بشنوین؟!   شد شوهر سابقتون از خونه بی 

 

... ی وحشت رو تو کل بدنم حس یمنبض تپنده کردم. یعبن
همون کیس که آمار خال تنم رو داده بود؟! همون کیس که 

های آرمیتا تهدیدش کرد؟! هموین که باعث چهبا دزدیدن ب
 شد از خونه و خانواده و خاکم دور بشم؟! 

 

ن دوباره دستم  نزدم. نگی 
و لبام باز و بسته صگشد ویل حرقن

لرزید، آفتاب شدیدی رفت، پاهام یمگرفت. شم گیج یم
کرد. نه از تابید، داشت کورم یمهای کف یمکه رو موزاییک

ی بود و   نه از عمر... خالد خیی
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ن من ی ساختمون کلینیک کشید و زیپ کیف  و زیر سایهنگی 
 و باز کرد. کوچیک دستم

 

ن خانم؟! باید یه چ- ین بخورین، ش شما بارداری الی  ن شی   ی 

 

 و از تو جویدم. خدایا! لبم

گفت؟! یه شکالت از کیفم درآورد و با این دخیی چی یم
ینش یکم جون گرفتم.   چشیدن طعم شی 

 

ن من؟! نابود کردن عاض هدف - بعدی عادل چیه؟! کشیی
 از طریق من؟! 

 

ن خانم، دارم حقیقتن- خواد درمورد و میگم. عادل یمه الی 
اتفاقایی که برات افتاده حرف بزنه. اون میدونه کار گ 

 بوده... بهم اعتماد کن نمیذارم بالیی شت بیاد. 
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 کردم. بدون اطالع دادن به عاض هیچ کاری نیم

 

 کنم. تا محافظا نیومدن، باید بریم. لطفا... اهش یمخو -

 

ن به عاض نمیام. -  بدون گفیی

 

 پیکره داره میاد. اون مرد غول باشه ویل... وای-

 

 و پشت یه ستون مخقن کرد و به نفس نفس زدن افتاد. من

 

؟! اگ-  به کفشت نداری... چرا مخقن مییسر
ی

 ه رییک

 

 انگشتش رو روی لبش گذاشت. 

 

ن - ی حبیبم. دروغن درکار نیست. من... من نوهباور کنی 
بانو خانم کمک همون مردی که به پدر عاض و شوهر ماه
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ه... اگه اینا بفهمن من اینجام، نمیذارن  کرد. هدف من خی 
 با من بیاین. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبیب! 

د، بغض یم ن  کرد. وقبی عاض از این مرد حرف می 

 

 لطفا بیاین بریم. -
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ست درست بود یا نه ویل با فشار دونستم کارم دحبی نیم
ن دنبالش کشیده شدم. از محوطه ون زدیم نگی  ی کلینیک بی 

و به همراه چند نفر که جلوی در ایستاده بودند، 
 نامحسوس خارج شدیم. 

 

ن من ن سمت راست پارک شده بود ویل نگی  و به چپ  ماشی 
ن سفید رنگ ایستاد. در عقب کشید و روبه روی یه ماشی 
از اینکه سوار بشم، خالد رو دیدم. تا به  باز شد و قبل

ن  ن حی  ن به حرکت دراومد و نگی   بده، ماشی 
خودش تکوین

ن رو بست.   حرکت کردن، در ماشی 

ه ن  رو بود. راننده یه مرد سیی

 

- . ن  وای نگی 

 

ن نگاه یم ن داشت با دلهره به پشت ماشی  کرد و احتماال نگی 
 کرد. خالد که داشت ما رو نگاه یم
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، آ- ن س الی 
الیی قا عادل آدم بدی نیست و قصد نداره بنیی

ایی رو باید برات توضیح بده. 
ن  شت بیاره فقط... یه چی 

 

 ن چه حماقبی بود که کردم؟! م گرفته بود. ایگریه

 

 اگه عاض بفهمه... -

 

ی نمیگیم و زود برت یمب- گردونیم خونه. هش نمیگیم، چی 
 بهت قول میدم. 

 

 من نیستم...  فهمهخالد به عاض خیی میده، یم-

 

و گرفت و سیع کرد آرومم کنه. داشتم به عادل فکر دستم
کردم و کنجکاوی برای فهمیدن ماجرا به جونم افتاد. یم

ن راستشیعبن عادل خیی داشت؟!   گفت؟! و یمنگی 
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ن عوض کردیم و انگار که داشتیم از کیس یا  یه بار ماشی 
ی فرار یم ن  ب و غریب بود. کردیم، همه چی عجیچی 

س دندون قروچه یمم کردم. باالخره از دام از اسیی
های پیچ در پیچ و زیرگذر و روگذرهای لعنبی رد خیابون

ن  ن متوقف شد. نگی  شدیم و کنار یه برج خییل بلند ماشی 
 و باز کرد. زود پیاده شد و در سمت من

 

- . ن  پیاده شی 

 

ن پیاده شدم. یه برج تماما شیشه بود که تو اشعه ی نامطمی 
د. تقریبا آیی رنگ و پر زرق و برق...  خورشید 

ن  شدیدا برق می 

 

ن از پله ها ورودیش با یه فرش قرمز پوشیده شده بود. با نگی 
، یه مرد با دشداشه جلومون ایستاد.  باال رفتیم و تو الیی

ن رو یم شناخت. تا ما رو دید، با دستش به سمبی انگار نگی 
 اشاره کرد. یه آسانسور بود و ما سوار شدیم. 

 شار داد. ی آخرین طبقه رو فحبی همون مرد دکمه
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س باشه؟! -  اصال نیی

 

سم ی سونوگراقن رو تو کیفم گذاشتم. یمبرگه خواستم نیی
ویل میشد؟! من از عادل زیاد زخم خورده بودم ویل 

ل کنم. عادل نتونستم دربرابر کنجکاویم خودم و کنیی
  بود؟! دونست اون همه اتفاق کار گیم

 

ی طویل رو یط کردیم و باالخره به تنها در اون یه راهرو 
طبقه رسیدیم. دو سه تا گلدون بزرگ گوشه و کنار بود. در 

 بدون واکنیسر باز شد و مرد کنار ایستاد. 

 

 با من بیا... -

 

ن وارد شد و بهم تعارف کرد. اونقدر این طبقه مجلل  نگی 
 ی اسامه یکم قدییم بود و همهبود که دهنم باز موند. خونه

ش خاص...  ن  چی 

 اما اینجا همه چی به یه شکل عجیبی مجلل بود. 
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 اینجا کجاست؟! -

 

 ی عادل. خونه-

 

یه راهرو رو رد کردیم و وارد یه سالن بزرگ شدیم که با 
چندین مبل پر شده بود. زیاد شلوغ نبود ویل همون چندتا 

 کرد. وسیله فضای خونه رو حسایی خوشگل یم

ن کیفش رو روی یه مبل گ ذاشت و با لبخند سمتم اومد. نگی 
ش  ارتباط این دونفر باهم چی بود؟! فقط چون همکار دکیی

 بود؟! 

 

ن من به عادل خیی بدم که-  اومدی.  بشی 

 

ام گذاشت؛ یعبن شی به نشونه ی نه تکون دادم و بهم احیی
ن بهم اضار نکرد.   برای نشسیی
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 دکیی ساجدی میدونه؟! -

 

ن به یه نفر که تازه وارد سالن شد اشاره کرد تا عادل رو  نگی 
خیی کنه و خودش کنارم ایستاد. نگاهش یه جوری هیجان 

 ی پیدا کنم. تونستم براش تعبی  زده بود که نیم

 

ه من و تو اومدیم اینجا؟! میدونن من با عادلم ویل ک-
؟!  ن عزیزم؟! برای چی اینقدر نگراین  نمیدونن اینجاییم. الی 

 

ی بهم یشاید چون هیچوقت از سمت عادل ه- چ خی 
م کرد. با کینه نگام کرد و  ن شنیدم، تحقی  نرسیده، توهی 

... حبی با فرستادن یه طالق نامه خواست من و عاض حبی
 رو جدا کنه. 

 

ن از ازدواج ما خیی نداشت و  یه لحظه ترسیدم که نکنه نگی 
ن کشیدم که خندید.  ن من... هی   با گفیی
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، یعبن عادل من میدونم تو زن آقا - بهم گفته.  عاض هسبی
خوام که تو هم بشنوی. اول من از همه چی خیی دارم و یم

های عادل رو گوش کن بعد اگه... اگه حس کردی که حرف
و مقرص بدون. به آقا عاض بگو... اشتباه کردی اومدی، من

؟! من همه مدل تنبییه رو قبول یم ن  کنم. الی 

 

ش فهاد. زیر نور زیاد این خونه قیادو محکم فشار دستام
 تر بود. جذاب تر و خوشگل

 

، هم متوجه مییسر گ این بال رو اید حرفاشب- و گوش کبن
 کنه. شت آورده و هم رفتارهای عادل برات معبن پیدا یم

 

لوی عاض فهمید؟! چرا جا نباید عاض یمپس... چر -
 نگفت؟! 

 

و آویزون  ی نمیدونم لباششونه باال انداخت و به نشونه
 کرد. 
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س. از خودش -  بیی

 

ن تو و عادل... -  بی 

 

م رو تموم کنم، با شنیدن صدای عادل و تا خواستم جمله
ای نفسم بند ی شیشهدیدنش انتهای سالن و کنار یه بوفه

م م رو تموم نکردم و یه قدم عقب رفتم. بچهاومد. جمله
فهمید، متوجه میشد که چه اندازه از این مرد این ترس رو یم

 ترسیدم. ابروهای درهم یمهای باریک و با چشم

 

 سالم زن داداش. -
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 ترسیدم ویل... شاید نباید یم

ن پنهان کردم. عادل اونقدر ترسیدم که خودم و پشت نگی 
مکث کرد، نگاه کرد، لبش رو چندبار به هم فشار داد و 

 درآخر دست به ته ریشش کشید. 

 

ن اومدم، عادل من... -  من با الی 

 

ن رو  ی ساکت کرد. قلبم فرو افتاد و همهنگاه عادل، نگی 
اراده رو شکمم  و یی خون بدنم به صورتم هجوم آورد. دستم

 گذاشتم و زیرلبی زمزمه کردم: 

 

ن من یم-  ترسم. نگی 
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ن سیع داشت با لبخندش، جو متشنج و ترسناک بینمون  نگی 
 رو عوض کنه. 

 

 گه نه عادل؟! معادل باهات کاری نداره، -

 

 رو مرخص کرد.  عادل دوتا مرد کناریش

وب برداشت.  از بار متوسط کنار دیوار جام و بطری مرسر
ن تو این موقعیت...   پشیمون بودم از اومدن و قرار گرفیی

 

ره، من هیوال نیستم. به قول یه دکیی روانشناس که آ-
کسایی   های واقیع هیچوقت پیش ما نمیان ،گفت مریضیم

 میان که از دست مریضای واقیع، مریض شدن...! 

ن زن تونه دردمهیچکس جز خودم نیم و درمان کنه. بیا بشی 
 داداش، شپا نمون. 

 

 این زن داداش گفتنش عجیب بود! 
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تونستم درکش کنم ویل این تونستم بفهممش. نیمنیم
حرکات آروم و مالیم از ییک مثل عادل بعید بود. خییل 

ها رفت و وسایل تنش سمت ییک از مبلخونرسد و یی 
ن گذاشت. و روی دستش  می 

 

هن مردونهیه یی  ت و یه پی  ی رنگ تنش بود و شر ی خاکسیی
داد. بلند شلوار جینش اندامش رو خییل خوب نشون یم

 قد... شیک... جذاب و البته... 

ن مالیمت و خونرسدیش هم وحشتناک بود.   همی 

 

ن کمک کن بشینه، من دورتر یمن- ؟! به الی  ن شینم که یه گی 
 وقت بهتون حمله نکنم. 

 

ن که انگار از این حرف عادل دلخور شده بود، با آوای  نگی 
 ای مداخله کرد. "ِا" کشیده

 

ن فقط یکم هیجان- زده شده. مگه نه؟! این چه حرفیه؟! الی 
 ترسید، نمیومد. اگه اونقدر یم
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دونستم ترسیدم، وحشت داشتم و نیمدر حقیقت من نیم
، روی ی ن ه مبل عادل قرار بود چی بگه. با فشار دست نگی 

 دونفره نشستیم. 

ی یه جرعه از عادل رو مبل سه نفره نشست و به اندازه
 محتویات زرد رنگ درون جام خایل کرد. 

 

 عاض کجاست؟! -

 

ا... بدنبال کارهای مربوط -  ه پیدا کردن دخیی

 طبق آخرین آمارم، پیش رسول بود. رسول بخشایش. 

 

 رسول بخشایش؟! اون هم تو این ماجرا دست داشت؟! 

ن دستش رو روی رونم گذاشت و فشار داد. داشت بهم نگ ی 
گفت اینجا تنها نیستم و الزم نیست اینجوری از ترس یم

 بلرزم. 
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ای که از برای چی خ خواسبی بیام اینجا؟! هنوز کینه ب-
من داری، کم نشده؟! کاش حداقل اینجوری بدون اینکه 

 بدونم جرمم چیه، قصاص نمیشدم. 

 

ن گذاشت و ی دستشهجام کریستال بدون پای و روی می 
 آرنجش رو روی زانوش قرار داد. 

 

 و... عادل داروهات-

 

. نگران نباش! - ن  خوردم نگی 

 

د.  ن ن مالیم حرف می   حبی حاال هم با نگی 

ن باشه  گاه کرد. ای گفت و عادل به من ننگی 

 

ن خواستم بیای اینجا.. -  . برای همی 

ی رو توجکه حرف بزنم. نیم ن ه یه کنم ویل خوام چی  بهیی
 حقیقت رو از خودم بشنوی. 
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ن زل حقیقت؟! گوشه ی مانتوم تو دستم مشت شد و به می 
 زدم. 

 

ون شب اول رو یادته؟! زیر بارون... وقبی که با اون حال ا-
 ی مهرداد... از خونه

 

هیچوقت یادم نرفته بود، هیچوقت از خاطرم پاک نمیشد. 
 همه چی رو با جزییات به یاد داشتم. 

 

ون از خونهمن همون -  بی 
ی

مون شب بود که فهمیدم زندگ
ن نیم شد، اصال قشنگ نیست. اگه عاض شراهم سیی

 کردم. هیچوقت به هیچ انساین اعتماد نیم

 

 عادل خندید. 

 واقیع... 
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بب خی  شدم، تو یه شب هم با کل نامردی دنیا آشنا س-
 و ش راهت قرار داد. شدی، هم خدا مردترین مرد زندگیم

 

 های درحال پرواز شد. از پروانهوجودم پر 

مردترین مرد زندگیش عاض بود؟! معلومه... وقبی عاض 
اونجوری این مرد رو دوست داشت، معلومه که عادل هم 

 این حس متقابل رو داشت. 

 

 اگه عاض بفهمه پیش توام... -

 

اره، بهم هشدار داد سمتت نیام. گه بفهمه منا - ن و زنده نمی 
 شت. به خاطر تو از منم گذ

 

 تونستم درکش کنم. فهمیدم، نیمنیم

 از روی مبل به جلو خم شد. 

ن نگاهش سمت عادل رفت.   به پشبی مبل چسبیدم و نگی 
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 و آوردی اینجا؟! پس چرا من-

 

خوای بدوین گ این بال رو شت آورده؟! گه نیمم-
خوای بدوین خوای بدوین چرا مهرداد ولت کرد؟! نیمنیم

 چی شد؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی از اون نمید ن ونم اینکه تو این موقعیت حبی دلم نخواد چی 
 شب بشنوم، طبییع بود یا نه ویل... 
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هایی که قرار بود عادل به ترسیدم از شنیدن حرفواقعا یم
 عنوان حقیقت به خوردم بده. 

هاش تو اون شب نحس تولدم و تو اون کلوپ... حرف
ی نبود که بشه از خاطر برد.  ن  چی 

 

و نمیدونستم چرا اومدم وقبی تا این  بهش اعتماد نداشتم
 ترسیدم. رویی باهاش یماندازه از روبه

عاض خیی نداشت، نه از اومدنم... نه از بارداریم و نه از 
 اینکه چقدر به بودنش محتاج بودم. 

 

تریس که انگار تو قفس یه شی  کنم اونقدر ازم یمس یمح-
 . ن  درنده تنهات گذاشیی

 

ا من چیکار کردی؟! میدوین با منطقی نیست؟! میدوین ب-
همون مردترین مرد زندگیت چیکار کردی؟! کاش یه ذره از 

. عشق و عالقه ای که عاض بهت داشت رو تو بهش داشبی
اونقدر از زندگیتون میدونم که همیشه تاوان خطاهای تو 
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رو داده... به خاطر تو اذیت شده، کتک خورده، مجبور 
 وست نداشته. شده کارایی رو انجام بده که د

 

ن با نفیس که گرفت، از جا بلند شد. احساس یم کردم نگی 
ی ورودم قصد داشت ما دو تا رو تنها بذاره و حاال مثل ثانیه

ی تو چشمای آیی عادل بود که ترسمنیم
ن و ترسیدم. یه چی 

 رست، ترس... ریخت. یه جور حس گناه، حیم

 

خواد بات یمکنه و هرکاری بااره تالش یماگه مونده، اگه د-
رو انجام میده به خاطر توئه. به خاطر سالمبی تو کاری 
نمونده که انجام نداده باشه. به خاطر خوشحایل تو بود که 

و تو کشور غریب و تو اون خونه وسط کسایی  یه هفته من
شناختم ول کرد. کنار تو موند چون بهش نیاز که نیم

. بعد تو چیکار کردی؟!   داشبی

 

؟! بار گ- ن  الی 
ی

ه! ناه من از عذاب وجدان اینایی که مییک   بیشیی

 

 قلبم فرو ریخت. 
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د؟!  ن  از چی حرف می 

 

 یک بشم؟! تونم بهت نزدیم-

 

ن انداختم که چندین  متوجه سوالش نشدم. نگایه به نگی 
ی و بغل زده بود و به منظرهمیی دورتر و کنار پنجره خودش

 کرد. یم های ش به فلک کشیده نگاهبرج

 

ن وسط رو رد کرد، بوی عطرش،  عادل از جا  بلند شد و می 
ش، بوی الکل... هیبتش، موهای مرتب و البته آشفته گونه

 ی نزدیک بودنش، بود. همه چی نشون دهنده

ی مبل چسبیدم. کنارم با فاصله نشست و من به دسته
کردم که با همون یه جفت کردم اما حس یمنگاش نیم

، داشت ذوبم یم  کرد. چشم آیی

 

 از شنیدن حرفام، ازت یه خواهیسر دارم.  بعد -
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 خواهش؟! -

 

. خوام همزمان با عقل و دلت راه جدیدتیم- و انتخاب کبن
 ! ن  همی 

 

و از تو گاز گرفتم. پوزخند عادل رو شنیدم و بهش نگاه  لبم
ن کردم. دو تا دستاش و به هم چسبونده بود و داشت به زمی 

 کرد. نگاه یم

 

ون کرد، من... من از خونه بهمون شبی که مهرداد تو رو - ی 
ن نشدم.   اتفاقی ش راهت سیی

 

؟! -  ی یعبن چی

 

 یعبن همه چی حساب شده پیش رفت. -

 

 گیج ابرو در هم کشیدم. 
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 ن اونکارو کرد. مآرمیتا به دستور آدمای -

 

ن از کار افتاد. گوشام کر شد، دستام برای ثانیه ای حرکت زمی 
د. یعبن شنخ ِش شد و کل بدنم لمس شده به مبل چسبی

 ی اون اتفاقات... همه

تو صدم ثانیه همه چی مثل یه پازل به هم وصل شد. 
ن مهرداد، تهمت هاش، تهدید و به هم زدن هاش، توهی 

 عرویس... آواره شدنم، دیدن عادل... تجاوز... 

 

حتماال میدوین دنیا، خواهرم خودکیسر کرده. دنیا و مهرداد ا-
، تو پ ن ن  یه مدت باهم رابطه داشیی زشیک قانوین بهم گفیی
ی جنیس داشته. بعدش که... که خواهرم با مهرداد رابطه

 خواد با تو ازدواج کنه... فهمیدم یم
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 من عالئم حیایی نداشتم. 

دم، هیچ صدایی جز نفس
ن های عادل و حبی پلک هم نمی 

 رسید. دارش به گوشم نیمصدای خش

دونستم. یمیه جوری بودم که انگار از قبل همه چی رو 
ی  ن شوکه بودم ویل... حالم، شباهبی به کیس که تازه یه چی 

 شنید، نداشت. رو یم

 همه چی واضح بود، من احمق بودم که نفهمیدم. 

 

همه رو راضن کردم بیام ایران، اومدم و اونقدر گشتم تا -
ی رو پیدا کنم که شنیده بودم قراره نامزدی با مهرداد  دخیی

کردم مهرداد اونقدر جنم ، خیال یمداره. خواهر من پاک بود 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

نداره که بخواد به خواهر من، به دخیی اسامه شیخ نجیب 
؟! من حالم خوب نبود... عقلم کار  ن تعرض کنه. الی 

کردم تو مهرداد رو از دنیا کرد، اون لحظات فقط فکر یمنیم
 .  گرفبی

 

 کاقن نبود؟! هرچی که الزم بود و نبود رو شنیدم. بس بود. 

ی شک و تردید و اطمیناین که از .. با این خورهاین مرد. 
 من

ی
و نابود کرد. بیماریش تو مغزش شکل داده بود، زندگ

م ن  و گرفت و حاال... همه چی 

و این بغض، این مرد فروپاشیده و شکست خورده، توان این
و راضن کنه که ببخشم و بگذرم؟! اصال چرا داشت تا من

 و ببینه؟! نخواست مو آورده بود؟! چرا یممن

 

؟! عادل... - ن  همی 

من... جز بابام و دایی و عموم، هیچ مردی تو زندگیم نبود. 
ن مردی بود که بهم ابراز عالقه کرد. یه بار تو یه   مهرداد اولی 
کوچه گم شدم و اون پیدام کرد... چون ناجیم بود، بهش 

د.  ن  دل دادم. خوب حرف می 
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از شکست  چون کمکم کرد، چون من اونقدر احمقم که بعد 
خوردنم تو اعتماد به مهرداد به تو هم اعتماد کردم و سوار 

 
ی

ایط زندگ ای که خودت ماشینت شدم... تو بدترین شر
 . ... خواسبی بهم دست درازی کبن درستش کردی، خواسبی

 عادل تو... 

 

اونقدر این جمالت رو تند و قطاری به زبون آوردم که باورم 
دل حبی حرف بزنم. نفسم نمیشد بتونم دربرابر ییک مثل عا

ن عادل یه دم عمیق   به سخبی باال اومد و با هیش گفیی
 گرفتم. ناخواسته صورتم خیس اشک بود. 

 

روم باش، من... قصد ندارم با یادآوریش اذیتت کنم. آره آ-
؟! نیم ن ی رو گردن اشتباه کردم. غلط کردم. الی  ن خوام چی 

 این مرییصن بندازم ویل من... 

 

و رو صورتم گذاشتم و بلند به گریه اممکث کرد و من دست
ون از خونه ی افتادم. اونقدر بلند که فکر کنم صداش به بی 

ها... بعد از کرد. بعد از مدتمجلل عادل هم راه پیدا یم
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ی رو فهمیده بودم که تو روزای اول برای ماه ن  چی 
ی

ها دوندگ
 و به آب و آتیش زده بودم. دونستنش خودم

 

اییط که م خوش بود، دلم به بودن عاض و بچه حاال تو شر
 شنیدم که عادل... چرا باید یم

 

عادل از روی مبل بلند شد و جلوم زانو زد. مثل یه 
 و چفت هم کرده بود. دستاش ی خطاکار دو تا پرسبچه

 

آورد. خوشحال هم و به درد نیمصورت شخ و خیسش دلم
 نبودم. 

 

 خوام. ببخشید... معذرت یم-

، تو اشتباه کردم ا ، قضاوت بیجا کردم. تو گنایه نداشبی ن لی 
کاری نکرده بودی ویل من... عزادار خواهرم بودم. مغزم کار 

... حبی خیی نداشتم کرد. نیمنیم خواستم اینکارو بکنم. حبی
خورم فقط چطوری ازدواجت به هم خورد. قسم یم
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خورم به جون و به هم بزنم. قسم یمخواستم ازدواجتون
 عاض... 

 

دونم. اینکه نکه چطوری های های گریه کردم رو نیمای
م و به خاطر قسم جون چطوری جرات کردم دستم و باال بیی

عاض از زبون عادل، جوری تو صورتش بکوبم که آخش 
دونم. فقط زدم و صورت عادل رو بشنوم رو هم نیم

ن ناله  های دردآورم گفتم: برگشت. بلند گریه کردم و بی 

 

و رو ببینه ض رو نیار... اگه عاض نخواد تاسم من، اسم عا-
 هم حق داره. تو... تو چیکار کردی عادل؟! 

 

رو زانو بود ویل همونجوری نشست. دستاش افتاد و حبی 
 و برنگردوند. صورتش
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کشه. میدوین قسم گه به عاض بگم تو رو... تو رو یما -
ه؟! میدوین عادل ؟! خورده جون مسبب این اتفاق رو بگی 

ِ آشغایل. 
 تو یه عوضن

 

ن هم اینجا حضور داشت. اصال هیجی  مهم نبود که نگی 
اهمیت نداشت. از رو مبل بلند شدم ویل شم گیج رفت. 
 رو مبل پرت شدم و کل تنم به عرق نشست. شد شد... 

انگار یهو کل انرژیم تحلیل رفته بود که حبی لمس دست 
ن و عادل رو حس نیم رو  شنواییشکردم. گوشم داشت نگی 

ن رو پشت یه پردهاز دست یم ی داد و تصویر عادل و نگی 
 دیدم. خییل ضخیم و تار از اشک یم
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 به عاض میگم... -

خورم به جون مامانم، همه چی رو به عاض میگم قسم یم
، از آدم بودن 

ی
عادل. تو... تو هیجی از برادر بودن، از زندگ

. کاش... کاش یه ذرهنیم باهت داشبی ویل به عاض ش دوین
 جز قیافه و هیکل درشتت هیچیت به اون نرفته. 

 کردی ویل تو... یه عوضن 
ی

کنار مردترین مرد دنیا زندگ
 احسایس. ات شدی. مثل حنیسه یه یی وجدان مثل بابیی 

 

ن و عادل کمکم کردند تا روی یه تخت دراز بکشم. آخ  نگی 
 م! بچه

ه زجری فهمید که مامانش چی من و عاض حاال یمبچه
؟! اگه اذیت یم کشید. وای اگه تاثی  منقن میذاشت چی

کشید کشید و قلبش مثل قلب من تی  یممیشد، اگه درد یم
؟! همش یه سانبی  میی بود و اون قلب کوچولو دوام چی

و باال بیارم. ی حال بدمخواست همهآورد. دلم یمنیم
ش بود.  ن که مثال دکیی  همینجا کنار عادل نامرد و نگی 
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- . ن  توروخدا آروم باش الی 

ر داره. واسه بچه  ت ضن

 

اسم بچه، عادل رو شوکه کرد. من نیمه هوشیار بودم، یه 
ین و عصبی   ین ته حلقم ریخته شد. خنک و شی  مایع شی 
کننده. عادل به موهاش چنگ زد و اتاق رو گز کرد. شم رو 

ن بود و داشت با گوشه د. ی شالش منپای نگی  ن  و باد می 

 ریختم. عرق یم

 

... ... وای... خدایا جون منبچه؟! وای خدا -  و بگی 

؟! زنگ بزن به ساجدی... اگه بالیی  ن بگی  خالصم کن. نگی 
؟!  ن بیاد چی  ش الی 

 

ریختم و عادل مثل مرغ ش کنده داشتم آروم آروم اشک یم
د و موهاش ن به می  د. دائم به شش ضن ن کشید و یمبال بال می 

ن یم  ! ا رو آروم کنه. مگه میشد؟خواست هردوی مو نگی 
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 کردی عادل.   من... به عاض میگم چیکار -

ن باش عاض بیچاره کنه. وای خدایا... چطوری ت یممطمی 
ن نیم خوام... بگم د داداشت ای اینکارو باهام کرده؟! نگی 

 ای اینجا ب باشم

 خوام این رواین رو ببینم. و بیی نیممن 

 

م از غصه دق سوخت. داشتگفتم ویل جیگرم یمیم
 کردم. یم

فقط امید داشتم عاض بیاد، عاض بغلم کنه و بگه تموم 
د، آروم و یمشد. عاض من ن بوسید و کنار گوشم حرف می 

 شدم. یم

 

ن چنگ زدم.   به دست نگی 

 

، بهش بگو منب- ن ه. ه عاض زنگ بزن. توروخدا نگی  و بیی
 حالم خوب نیست. 
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 و چشم
ی

ای زیادی قرمزش هعادل رو تخت زانو زد و آشفتیک
 ترس به دلم انداخت. 

ریخت و قطرات درشت اشکش مثل ابر بهار اشک یم
 داشت یه دریاچه راه مینداخت. 

 

، ببخش زن- ن  داداش... ببخش الی 

، بعد از سال ها داداشم عاشق شده. تو عشق عاض هسبی
رو شم جا داری... یه... یه بچه... از... از عاض. تو بارداری 

؟! از عا ن ؟! الی  ن  ض؟! نگی 

 

ترسیدم ویل کرد. یمو ریش یمش دلمهای بلند و مردونهگریه
 جون فرار کردن نداشتم. 

 

ن داره داداشمیم-  کنه. و بابا یمشنوی؟! الی 

؟! خدای من... خویی 
ن دارم دوباره عمو میشم. الی 

 داداش؟! زن
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ن قایم کردم. دستش که به صورتم خورد، خودم  و تو بغل نگی 

 

... یمولم کن ع- ن  ترسم بگو ولم کنه. ادل... نگی 

 

 عادل چندتا سییل به خودش زد. جیگرم کباب شد. 

 

س زن- س... نیی  داداش. نیی

؟!  ن  کاری باهات ندارم. آخ خدایا... چیکار کردم من؟! نگی 

 

ن پناه یم برد، آبم اینکه اینجوری با ترس و دلهره به نگی 
 کرد. یم

 

ن خوبه ف- س قط فشار عادل آروم باش. الی  ش افتاده. نیی
 باشه؟! 
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سم؟! نیمچ- بیبن چه حالیه؟! به ساجدی زنگ ه جوری نیی
کشم. و یمخورم خودمبزن. اگه بالیی شش بیاد قسم یم

؟! زن ن  داداش؟! الی 

 

 وار اسم عاض رو صدا کردم. ناله

 

 و به عاض میگم. عاض؟! همه چی -

 

ن کامل من و تو آغوش گرفت. عادل به خودش مشت  نگی 
 ید، سییل زد و وقبی خسته شد؛ با ناله به حرف اومد. کوب

 

کشت. باید و یمخوام. عاض باید منبخشید، معذرت یمب-
کرد. و خالصم یمهمون وقبی که فهمید چیکار کردم من

ن یه کاری کن...  ؟! نگی  ن  الی 

و زن داداشم، زن عاض بارداره. نکنه بالیی ش خودش
 ش بیاد. من چیکار کردم؟! بچه
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 شنیدم؟! عاض هم خیی داشت؟! درست یم

 

نم. - ن  من به ساجدی زنگ می 

 

ن فاصله گرفتم.  ن داشت که از بغل نگی  عادل قصد رفیی
ش از پشت ش وقبی تا کنار در خروچی دیدن هیبت مردونه
ن چند لحظه قبل اتاق رفته بود، دلم و به درد آورد که همی 
د.  ن  چجوری زار می 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

یده. بشنوه یعبن عاض هم شن عادل صیی کن، ساجدی-
 ...  مگه نه؟! بگو که خویی

ن ن خوبه. الی  زنگ نزن، حال الی 
 کنم. حال عادل خوب نیست. خواهش یم

 

؟! یادم خوب؟! اصال نیم دونستم خوب بودن یعبن چی
 کردم. نمیومد. مفهومش رو درک نیم

لب برچیدم و با بغض رو به عادل که سمتمون برگشته بود، 
 پچ زدم: 

 

 دونه؟! ض یمعا-

 میدونه تو اینکارو کرده بودی؟! خیی داره؟! 

 

ن نوازشم یماشکام بدون اجازه یم کرد ویل زیر چکیدند. نگی 
 کرد. با ترس دست رو شکمم گذاشتم و نالیدم: دلم درد یم

 

 دونست! یم-
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حرفم سوایل نبود، اطمینان داشت. عاض خیی داشت از 
ن گویای هم . سکوت عادل و نگی  ه چی بود. همه چی

 عاض...! 

ی ورودمون به کویت... همون وقبی  احتماال از همون لحظه
که عادل ما رو دزدید و تشنج کردنش... اون روز و اون 

ای که هیجی از نشنیده بودم، یه هفته دور موندنش، مکالمه
 سکوتش... 

حبی اون روز که بهش زنگ زدم و بحثش رو پیش کشیدم. 
 شده بود! عاض سکوت کرده بود، عوض 

 

 عاض خیی داشت، خدایا... 

 کس و غریب! چقدر تنها بودم. چقدر یی 

 

ن یم-  خوام برم خونه. نگی 

 

عادل که انگار تازه فهمیده بود که چیکار کرده، کنار دیوار 
د.  ن ن مالیم حرف می  ن نشست. نگی   ُش خورد و رو زمی 
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ی ه قربونت برم، باشه عزیزم. من یمباش- برمت خونه... می 
 بانو خانم. ماهپیش 

 

 و پاک کردم. من دیگه جوین برای مبارزه نداشتم. اشکم

 

 خوام برم ایران... یم-

. نخوام برم پیش مامانم. میم ن  و بیی نگی 

 

 و پس زد و درازکشم کرد. موهای خیسم

م و بوسید و من با ترس و دلهره سیع کردم از بچهپیشونیم
ی که محافظت کنم. به تنها داراییم، تنها کسم،  ن تنها چی 

 کنم. 
ی

 حاضن بودم به خاطرش زندگ

 بازی خورده بودم. 

 

باشه عزیزم ویل فعال دراز بکش یکم حالت جا بیاد، منم به -
ن منم ترسیده م. حال منم خوب نیست. عادل برسم. ببی 
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یکم آروم باش بزار به عادل هم برسم. باور کن حالش بدتر 
مانته... باشه از تو نباشه، بهیی از تو هم نیست. دستم ا

؟! باشه؟!  ن  الی 

 

ن پشت کردم. متوجه شدم   پتو رو روی شم کشیدم و به نگی 
ن بلند کنه.  ن سیع داشت عادل رو از روی زمی  که نگی 

دونستم حالش خوب نبود، عادل حق داشت ویل عاض یم
؟! انگار بعد از فهمیدن اصل ماجرا، بیشیی از دست  چی

ت عادل به عاض خواستم از دسعاض عصباین بودم. یم
م ویل...   پناه بیی

 

 عادل عزیزم؟! بذار کمکت کنم-

 بلند شو...  

 

 ویل عادل مثل یه پرسبچه با صدای ریز و پاییبن نالید: 
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م، اگه کمک بخواد، اگه ِن داداشم حاملهز - ست. جایی نمی 
؟! عاض داره بابا میشه. دارم عموی  حالش بد بشه چی

 ی عاض میشم. بچه

 

د.  کرد گریه یم ن  و با ناله حرف می 

 

؟! اگه ا - ن گه عاض نذاره عموی اون بچه باشم چی نگی 
؟! بازم گند زدم،  نتونم دیبن که به گردنشون دارم ادا کنم چی

ن نیم ن داداشمالی  و ول  دونست ویل من خراب کردم. اگه الی 
؟!  ن  کنه من چیکار کنم نگی 

 

ن هم گریه یم  کرد. نگی 

 

 ... کنهکنه قربونت برم. نیمنیم-

ن بابای بچه ن از عاض یه بچه داره... الی  ش رو ول الی 
 کنه. نیم
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تونستم؟! من خییل حالم بد بود. تو چند کردم؟! یمیم
 ها شنیده بودم؟! دقیقه چی 

 

. کنه... ول یمیم- ن  کنه نگی 

ن باید  م ولم کن. الی  من خییل به درد نخورم. جایی نمی 
من کردم. داداشم ن بود، و ببخشه، به خدا تقصی  مداداشم

خواه، اون  ن ولش کنه که سکوت کرد. عاض خی  ترسید الی 
سنگ مغرور نرم شده، عاشق شده. من گند زدم باز... 

، عاض رو ول کنه. من یم ن ؟ نذار الی  ن م. نگی   می 

 

ن توان آروم کردنش و نداشت. عادل لحظه به لحظه نگی 
عادل شد. حبی دوتا مرد وارد اتاق شدند اما حریف بدتر یم

 کرد. و تکرار یمنشدند. مدام حرفاش

 

و به خاطر من داد. حق با الینه... به خاطر ی زندگیشمهه-
و خراب  من کتک خورد، تنبیه شد، مجبور شد، من زندگیش

. توروخدا نزار بره... بالیی شش نیاد. 
ن ه نگی  ن می  کردم. الی 

ن بره. من ن ویل نزار الی   و بکشی 
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تو پ ها رو تحمل کنم.  نتونستم این ضجهنمیدونم چرا ویل
رو کنار زدم و با دیدن وضعیت عادل، قلبم به درد اومد. دو 
ن هم  ل کردنش رو نداشتند و حبی نگی  نفری توان کنیی

تونست بهش دارو بده. به خاطر تقالی عادل، لیواِن نیم
ن روی تن و بدن هردوشون ریخته بود.   نیمه پِر دست نگی 

 

که از روی تخت کنار رفتم و رو به اون دست خودم نبود  
 دو مرد هیکیل دستوری داد زدم: 
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- ! ن  ولش کنی 

 

های زیادی خمارش رو دیدم. عادل به سمتم چرخید و چشم
ن با دلهره گفت:   اون دو مرد باالخره ولش کردند. نگی 

 

، عادل - ن  و حال خودش نیست. تنزدیک نیا الی 

 

ن پاهای کشیده ن زانو ی ویل اهمیت ندادم. پایی  عادل رو زمی 
 نگام کرد. دستاش

ی
و از حصار دست زدم. با بغض و بیچارگ

ون کشید و سمتم اومد. مثل یه پرسبچه ی اون دو مرد بی 
ن ترسیده یی   ود ویل حرقن نزد. بدفاع... نگی 

 عادل با زانو سمتم کشیده شد. 

 

 و تنها کیس هسبی که داره... تعاض رو ول نکن، -
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ن انگار تو حال خودش ن بود، مدام مخاطبش از من به نگی 
د. مکرد. انگار با خودش حرف تغیی  یم ن  ی 

 

نیا تو دست من مرد، هنوز شچن خونش رو حس د-
ن و اون بچه بیاد، خودمیم و کنم... اگه بالیی ش الی 
 بخشم. نیم

؟! منقسم یم ن و خورم ساکت موند چون ترسید تو بری. الی 
م رو جلوت ازهو بکشه و جنپس زد چون نتونست من

بندازه. خجالت کشید از وجود من... باعث ششکستگیش 
 ...  شدم. اگه ولش کبن

 

ی راستش نشست. دستم بدون خواست خودم رو گونه
ن با گریه دست جلوی صورتش گرفت و بهمون نگاه  نگی 

 نکرد. عادل داغ بود، داغ داغ داغ... 

 

 بخشم. هیچوقت. و نیمهیچوقت خودم-
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ایط عاض قرار نده. نتونست منو تو خدا هیچکس و شر
و بکش، بکشه تا با خیال راحت تو صورتت نگاه کنه. تو من

 ای؟! بکش اما نرو... تو... حامله

 

بغضش با صدا شکست و دستش رو روی دستم گذاشت. 
تونستم بیخیاِل عذایی که کردم؟! چرا نیمداشتم چیکار یم

 کشید، بشم؟! یم

 

 تو چیکار کردی عادل؟! -

 

 یم-
ی

 کنم. هرکاری ویل... ببخشید، هرکاری بیک

 

و روی لبش گذاشتم و اجازه ندادم حرف بزنه. انگشتم
ون زده و حالش افتضاح بود. صورتش کبود، رگ هاش بی 

 تنش داغ بود. 
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ن گوش کن. قرصتا- و بخور و برو الن فقط به حرف نگی 
 روی تختت دراز بکش. 

 

 پوزخند زد. 

 

؟! قرص بخورم و بخوابم؟! هم- ن  ی 

 

 رکبی نکردم. حو چنگ زد، ترسیدم ویل دستام

 

؟! آره؟! نیمو ول یمعاض ر - تونم عموی اون بچه کبن
 باشم؟! 

 

نگاهش که به شکمم کشیده شد، از خجالت آب شدم. وای 
 خدایا... 

 

 م... تونم بهش دست بزنم؟! به... به برادرزادهیم-
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؟! عاض واسه من خداست، عاض تنها   ن میشه؟! الی 
م، فقط عاض یه که دارم. از نظر همه من یه دیوونهکس
کنه. فقط واسه اونه که آدمم نه یه و آدم حساب یممن

 فرصت. 

وقبی شنیدم تو زن عاض شدی، فهمیدم عاشقت شده 
کردم باختم ویل... بعد اینکه فهمید دیوونه شدم. فکر یم

من مقرصم اما پشتم دراومد، شزنشم کرد، کتک خوردم 
خوادت، ویل ولم نکرد، فهمیدم عاض واقیع کیه. یمویل... 

ن برای من که یه غریبه ... ببی 
م اینکارو کرده، از خودش بیشیی

 کنه. برای تو و اون بچه چیکار یم

 

آورد. درد تو قلبم ریشه کرده بود و داشت شاخ و برگ دریم
ن  عادل با نگاهش ازم کسب اجازه کرد. دستش از روی زمی 

یه آرامش و لرزش زیاد، رو شکمم نشست.  باال اومد و با 
 و بست و لبخند زد. چشاش

 

 دول باهم خوردم. انگار هفت هشت تا تراما-

 خوابم میاد، خییل... 
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ن پشت ش عادل نشست و شش رو تو آغوشش   نگی 
 گرفت. 

 

 بخواب عزیزم، بخواب. -

 

 وار ادامه داد: زمزمه

 

 داداش. عاض رو ول نکن زن-

 

 اش عادل. به خاطر عاض. باشه فعال آروم ب-
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**************** 

 

 

 

 

 

 

بت کنارم رو مبل نشست. تو این خونه  ن با یه لیوان شر نگی 
 هایی که شنیده بودم... و بعد از حرف

دونستم چه حایل داشتم. فقط دست و پاهام هنوز حبی نیم
 لرزید. یم

 

 ز این بخور رنگ به رو نداری. بیا عزیزم، یکم ا-

 

 ، من... خوبم. نه مریس-
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، به خاطر من یکم بخ-  ور. خوب نیسبی

 

هام از رو ناچاری از دستش گرفتم و یه جرعه نوشیدم. شونه
رو مالید و هیجی نگفت. چندبار گوشیم زنگ خورده بود 

دونستم ویل نای جواب دادن نداشتم؛ یعبن واقعا نیم
بانو چی بگم. ترجیح دادم حداقل حاال درجواب عاض و ماه

 بگو نباشم. حق داشتم، نداشتم؟! جوا

 

 بهیی شدی؟! -

 

 آره مریس، عادل خوابید؟! -

 

 شی به چپ و راست تکون داد. 

 

نه، هرکاری کردم نخوابید ویل تو اتاقش دراز کشیده. -
ن کاری کردم،  ؟! اگه دکیی ساجدی بفهمه من همچی  ن الی 
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بدبخت میشم. به خدا فقط برای همینم بهش زنگ نزدم، 
...  خوای بریمیم ؟! نکنه بالیی

 دکیی چک بیسر

 

یم نیست. من... - ن  نه خوبم، چی 

 

ن گذاشتم و دستش و گرفتم. لیوان عرق کرده رو روی می 
خودش هم حال درسبی نداشت و رنگش پریده بود. خب 

ایط من و عادل سخت بود که در یه لحظه دوتا آدم تو شر
ل کنه. ترسیده بود، سبن نداشت.   رو کنیی

 

- ِ   عادیل؟! تو... فقط دکیی

 

 . و تو دهنش کشید و نگاه دزدید لباش

 

ش نیستم، کارآموز دکیی ساجدید - ام. هنوز خییل مونده کیی
 درسم تموم بشه، من... فقط یه دوستم برای عادل. 
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... یه عشق یه طرفه داری؟! -  یعبن

 

خواستم ازش یه گفتم و یمهاش گل انداخت. رک یمگونه
 جواب رک و ضی    ح بشنوم. 

 

ن بار عادل رو نمیدو - نم اسم حسمون چیه، وقبی برای اولی 
دیدم... انگار ییک بهم گفت باید دوستش باشم و شدم. 

 ... ن  همی 

 

ن نیست، ت- ! فقط همی  نه که عاشقیسر ن  و چشات جار می 

 

، صدای عادل رو شنیدم.  ن  قبل از حرف زدِن نگی 

 

و کنار بذاره، شاید منم بتونم گه این ژست دکیی بودنشا -
،  . یی عاشقش باشم ن ی مثل نگی 

تفاوت بودن نسبت به دخیی
 خواهد و مرد کهن. گاو نر یم
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ن کشید و من به عادل نگاه کردم. لباساش ن هی  و عوض  نگی 
رسید و انگار نه انگار کرده بود، رنگ و روش بهیی به نظر یم

این مرد، همون مرد ترسیده و عاجزی بود که چند ساعت 
ن نشسته بود و اشک یم ریخت. موهاش کامال قبل، رو زمی 
 مرتب بود و نگاهش گرم و مغرور... 

 

م موهاش رو تو شالش پنهان   ن از کنارم بلند شد و با شر نگی 
ارادی بود!   کرد. یه حرکت غی 

 

 فاریس رو خییل خوب بلدی. -

 

ن ایستاد و نگاهش رو فقط معطوف اون کرد.  عادل کنار نگی 
رکاتش ش... به حبه دستای لرزونش... به صورت شخ شده

 کرد. نگاه یم

 

 با عاض فقط فاریس حرف زدم. -

ن حرف  خوب شد یاد گرفتم وگرنه چطوری باید با نگی 
؟!  دم؟! مگه نه جوجه دکیی ن  می 
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ن انگار از این لفظ خوشش نیومد که چشم غره ای نگی 
کجی یکم ازش فاصله گرفت. ی عادل کرد و با دهنحواله

و به خودش  عادل ویل ول نکرد، دست دور کمرش انداخت
 چسبوند. 

 

و رد کنم، عمرا بهت نمره بدن و بزارن مطب گه گزارشتا -
، اوال که با بیمار خودت ارتباط عاطقن  بزین جوجه دکیی

، دوما که پابهبرقرار یم بازیاش راه میای، پای دیوونهکبن
 سوما که... 

 

ن ترسر زد:   نگی 

 

 و دادم دست تو... سوما که احمقم که عقلم-

ن بیا با   راننده بریم.  الی 
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ن نداد و دربرابر نگاه گرد شدهعادل اجازه ی من ی عقب رفیی
، لبش رو روی گونه ن ن ثابت کرد و با یه بوسهو نگی  ی ی نگی 
 صدادار ازش پذیرایی کرد. 

 

 خییل بیشعوری. -

 

 عادل که خندید، انگار غم از خاطرم رفت. 

ن خواست یه حرکبی انجام بده، یه مرد با جمله ای تا نگی 
ن  ی گفت که عادل از نگی  ن عریی وارد سالن شد. یه چی 

 ِ
ن  فاصله گرفت و با گفیی

 گردم" سمت همون مرد رفت. "االن بریم

ن پا به فرار گذاشت و کنارم ایستاد. غرولند کرد:   نگی 

 

ن به خدا هیجی بینمون نیست. حیای، یی "یی  تربیت. الی 
ن بار بود."ی این حرفا و کهمه  اراش هم برای اولی 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی عادل و اون مرد یه لبخند کوتاه زدم. درگی  مکالمه فقط
بودم. عادل به ساعتش نگاه کرد و با رد کردن مرد سمتمون 

 اومد. 

 

ی بدم. -  باید یه خیی

 

ن با دلهره پرسید:   نگی 

 

 چی شده؟! -

 

 عادل به من نگاه کرد و کوتاه لب زد: 

 

 الن پیش منه. اها پیداش کردن و ویته، بچهکمهرداد تو  -
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ن کشید ویل من فقط به عادل نگاه کردم. به اون  ن هی  نگی 
های متواری و به حیس که تو لبخند عجیبش، به اون نگاه

 هاش نهفته بود. آیی 

 

 هرداد دست توئه؟! اومده کویت چیکار؟! می یعبن االن -

 

هن مردونه ن پی  ش رو مرتب کرد و صدای باال و عادل آستی 
ن شدن ساعتش به هوا بلن  د شد. پایی 

 

شنیدی میگن آدم هرجای دنیا هم باشه وقبی موعد ن-
 گاه؟! مرگش شبیاد، با پای خودش میاد تو قتله
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 میدونم خییل عجیبه ویل... 

منم یه کارایی از دستم برمیاد، رسول بخشایش اومده کویت 
ش ش، مهری... و از بابام خواسته تا دخیی  و پیدا کنه. دخیی

 عاصیه. ی پیدا کردنش هم گردن وظیفه

 

خواهر مهرداد یعبن مهری؟! من چندبار بیشیی ندیده 
بودمش، یعبن اون دخیی اینقدر ازخودراضن و مغرور بود که 

 باکیس صمییم نمیشد. 

اندام و جذاب. لحن عادل خشن زیادی خوشگل بود، خوش
 بود. 

 

ا به مشکل خورده، دخیی کم آورده و ک- یوان تو فروش دخیی
ا رد کرده و زده به کاهدون. خواهر مه رداد هم قایط دخیی

االن فقط بابام میدونه کجاست. مهرداد هم داره دنبالش 
گرده. وقبی فهمیده رسول اومده تا از اسامه درخواست  یم

کمک کنه، احساس خطر کرده و اومده تا باباش رو نجات 
 بده ویل... 
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ن به سمت عادل رفت. من جمله  ی عادل رو تموم کردم. نگی 

 

. مهری دست االن هرسه - ن تاشون تو دست شما هسیی
 ست تو. مهرداد هم د ست، رسول دست عاض،اسامه

 

ن هاج و واج نگامون یم تونستم کرد ویل فقط من یمنگی 
 بفهمم چه خیی بود. 

 

داداش ویل... نظرت چیه چرخه زنمیدونم چی تو شت یمن-
 تو هم بامن بیای و دوتایی باهم بریم به استقبال مهرداد؟! 

 

ن    هول شد: نگی 

 

نه. من اونقدرام خر نیستم بزارم شما دوتا باهم برید  ؟! چی -
این. عمرا بزارم. به بابابزرگ دیدن اوین که به خونش تشنه
 یا به عموساجدی خیی بدیم. 
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ن بیشیی  نگاه من و عادل به هم، گویای همه چی بود. نگی 
 ترسید. 

 

 یه یه یه... -

. به خدا حس ن کنم دوتا  یم اینجوری به هم نگاه نکنی 
؟! لطفا... نباید  ن یم، عادل، الی   کنارمن، تنها نمی 

گانگسیی
 تنها بریم. 

 

 ناراحت بودم، دلم شکسته بود. 

کاری تونستم از این پنهانتونستم عادل رو ببخشم، نیمنیم
 عاض بگذرم ویل... 

ی حضور مهرداد تو کویت و این وضعیت تکه تکه شده
کرد تا حاال به کمکم یمش... حس خویی نه ویل  خانواده

 هیجی جز مهرداد فکر نکنم. 

 همه
ی

، اون زندگ ی ما رو به هم ریخته بود. مهرداد عوضن
 تونستم زیر دست و پام لگدکوبش کنم؟! حقم نبود تا یم
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یم.  حق با نگینه، عادل؟! -  تنها نمی 

 

ن لبخند زد. انگار  عادل با اخم غلییطن مکث کرد و نگی 
گوش کردم. عادل جلو اومد و   خوشحال شد که به حرفش

ن رو بغل زد و یه بوسه ی کوتاه رو دوباره از پهلو نگی 
 ش کاشت. شقیقه

کردم که این دونفر چقدر به تو این موقعیت داشتم فکر یم
 هم میومدند! 

 

 به گ خیی بدم؟! -

 

ن جواب داد:   نگی 

 

اون خیی  شناسم آقا عاصیه، بهترین کیس که یمالن منطقی ا-
 بدیم. 

 

 مخالف بودم چون...  من
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 رو بشم. خواستم حاال باهاش روبهنیم

 

 عاض نه. -

 

 عادل جواب داد: 

 

ه به عاض خیی بدیم چون اون هم چ- را نه؟! اتفاقا بهیی
 تا دیی و ارمنستان هم دنبالش رفت. 

 مدتیه دنبالشه، حبی

 

ه. نیمب- خوام ه دکیی ساجدی و عموجبیب خیی بدیم بهیی
 شم.  رو االن با عاض روبه

 

ن لباش دیدم  و آویزون کرد و یمعادل متوجه حرفم شد. نگی 
که زیرزیرگ سیع داشت عادل رو کنار بزنه تا یه بوسیده 

 . نشه

 

ن صالح میدونه. به بابابزرگمباشه ه-  و دکیی بگیم. رجور الی 
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 عادل یه دم عمیق گرفت و رو به نگاه پرهیجان من لب زد: 

 

ب شده، نمیدونم شنیمه خییل وقته اینجایی و تقریبا -
 عاض کجاست ویل... 

ی بهش نگیم، به ساجدی زنگ یم ن ه فعال چی 
 زنیم که... بهیی

 

ش رو با کنایه به ی جملهنگاهش رو از من گرفت و ادامه
ن گفت:   نگی 

 

ه وقت دیوونه بازیم گل نکنه مهرداِد کثافت رو بکشم. ی-
 مگه نه؟! 

 

ن اخم ریزی به ابرو آورد و با دلخوری دست به سینه  نگی 
ن واقعا به این مرد دل باخته بود. ناز یم کرد، شد. انگار نگی 

کرد و کرد، همراهیش یمریخت، براش خطر یمعشوه یم
 نگرانش میشد. 
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ی میگم به خاطر خودته... اون آدم اصال م- ن ن اگه چی 
 و نداره که بخواد به خاطرش یه خار کف پات بره. ارزشش

 

شه، بدل نیاز داشت عاشق های عادل برق زد. عاچشم
 کنه. 

ی
 زندگ

ا فکر یم ن کردم؟! عادِل اصال من چرا داشتم به این چی 
 ...  لعنبی

تونستم متنفر باشم. شاید حس خییل دلخور بودم ویل نیم
 منم وصل به حس عاض بود. 

چقدر دلم گرفته بود! من برای چشیدن طعم این 
 نامالیمات، هنوز سبن نداشتم. 

 ین بچه... تازه عروس بودم و ا

جنگیدم. من دیگه مادر شده به خودم نهیب زدم، باید یم
بودم، مادر یه کوچولوی یه سانبی که تو وجودم جوونه زده 

 و میذاشتم "جوانه"بود. اگه دخیی میشد، اسمش

و اگر پرس بود... با نهایت دلخوری با خودم گفتم، اگه پرس 
 بود، انتخاب اسمش با عاض! 
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ی بم. شیوهه، یادت نره من یه مرد عر کنچه اخیم هم یم-
. مجبورم نکن  ن دلجویی کردن مردای عرب فرق داره نگی 

 دلجویی کنم. 

 

های عاض فکر کردم و فقط یه لحظه به دلجویی کردن
ن شدم.   متوجه شخ و سفید شدن نگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها... یه وقت مراعات نکبن -
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 . انگار نه انگار فقط دوستیم و االن هم تنها نیستیم

 

ارت نگایه به من انداخت. حبی تو باورم هم  عادل با شر
 گنجید که عادل تا این اندازه صمییم و شیطون باشه. نیم

 

؟! از خودمونه. -
ی

ن رو مییک  الی 

 داداش؟! زن داداشمه، غریبه که نیست. مگه نه زن

 

کردم تا این حس لعنبی تو وجودم بزرگ نشه، خییل تالش یم
کرد اون حرفش تو شم تکرار یم داداش صدا و زنهربار من

 ی من و عاض باشه. کرد عموی بچهشد که التماس یمیم

ی گندمم رو تونستم بابای جوانهعمو؟! من اصال یم
 ببخشم؟! 

وقبی تن و بدنم سوخته بود، وقبی از شدت ترِس اون مار  
 و بگو... کردم دردتتماس یمکردم، وقبی الگریه یم

گفت از ترِس د نداشت. عادل یمنگفته بود. به من اعتما
 من سکوت کرده! 
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 اعتماد بود؟! ترس از من؟! اینقدر به من و عشقم یی 

 

 تونستم. کارش نابخشودین بود، نیم

ن که سکوت من و دید، از غرق شدنم تو فکر و خیال نگی 
 استفاده کرد و کوتاه گفت: 

 

ن رو تنها بذاریم. من ب- نم، عادل یکم الی  ن ه دکیی زنگ می 
 احت کنه. اسیی 

 

العاده وحیسر نگام کرد ویل های فوقعادل با اون چشم
ی نگفت. قرار بود چی بشه؟! نیم ن ن از چی  دونستم. با نگی 

من دور شدند و من رو مبل وا رفتم. موبایلم رو برداشتم، 
 خاموش بود. 

احتماال شارژش تموم شده بود، پوف کشیدم و به ساعت 
گذشت ز نیمه شب یمچسبیده به دیوار نگاه کردم. ساعت ا

  نداشتم. بانو و عاض خیی و من چندین ساعت از ماه
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 بعد از دیدن مهرداد، قرار بود چی بشه؟! 

 

 

 

 "عاض"

 

 

 

 

 

 

یه نه خفیف از لبم خارج شد ویل امی  متوجه نشد. تند و 
تند کلمات رو پشت هم ردیف کرد و تنم به مرز تبخی  رسید. 

 رشید نزدیک شد. انگار یهو هوای کویت به دمای خو 

 

ون، - ن بی  ، مثل اینکه امروز تنها رفیی ن دوتا بادیگارد داشیی
 مادرتون باهاش نبوده آقا... 
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آقا؟! عمر و خالد فقط تا کلینیک همراهشون بودن، بعد از 
ن خانم . اونجا... دیگه نتونسیی ن  و پیدا کین

 

 به گلوم چنگ زدم تا راه نفسم باز بشه، لعنت به عادل! 

 هم درحقم کرده بود؟! بیمارستان؟! این یه کار دو 

های زندگیم گرمم بود؟! با ی تمام سالچرا امروز به اندازه
ن کوبیدم و استخونام درد گرفت.   مشت تو کاپوت ماشی 

د و نیم ن دونست من اینجا چه امی  هنوز داشت حرف می 
 حایل بودم! 

 

، ویل دیگه ی- ن ه نفرشون هم باهاشون تا تو خود کلینیک رفیی
ن وقبی رف ... پشت در موندن، بعدشم که گفیی ن تو اتاق دکیی یی

 دارو بگی  و خالد رفته داروخونه و وقبی هم برگشته... 

 

افتاد ویل دونستم چی شده بود و داشت چه اتفاقی یمنیم
 ترس زیر پوستم جهید. 
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ن به سخبی کلمات رو پیدا یم سم. الی  کردم تا بتونم سوال بیی
 حسایی ال این حرف امی  و نخونده بود و حاحبی پیام من

 م کرده بود. آشفته

ن از عادل وحشت داشت، عادل تعادل رواین نداشت و  الی 
سم. برای گ نگران باشم. من... نیم  دونستم از کدوم ییک بیی

 

فهمم. عادل  ؟! درست حرف بزن ببینم چی شده، نیمامی  -
 کجاست؟! 

 

م ین و داد. تو ازده بود ویل با همون محکیم قبل جوابمشر
، ترس من ایط وحشت امی   کرد. و صد برابر یمشر

 

ن خانم رفته بودن کلینیک، دلیلش رو نمیدونم ویل د ا- لی 
 دکیی زنان. 

ن آقا خالد یم گفت خانم رو درحایل دیده که سوار ماشی 
؟!  ن  عادل شده. شما خیی نداشتی 
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 فقط لب زدم: 

 

؟! -  کجایی

 

م.  موقعیت مکانیش رو گفت و باعجله پشت فرمون نشست
هام، به نفسم و آزاد کردم و با باز کردن دوتا از دکمهکراواتم

ی دادم.   مجال بیشیی

ن رو گرفتم ویل جواب نداد. به عادل زنگ زدم شماره ی الی 
 ویل ناامیدتر شدم. 

 

 یم
ی

کردم که انگار پلیس دنبالم افتاده بود و یه جوری رانندگ
تعقیب و گریز خیابوین داشتم. از وسط نخلستان و 

 روستا رد شدم و وارد جادهخونه
ی

ی پررنگ های گیل و سنیک
 آسفالبی شدم. جلوم یه گله شیی بود و اجبارا مکث کردم. 

کرد تا از ی مقابلم داشت یه شیی رو وادار یممرد سیاه چهره
های وسط جاده کنار بره و این ترس و وحشت، مثل موش

 ای کل تنم رو هدف گرفتند. جونده
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ن یا عادل میومد... اگه بالیی ش ا  لی 

کردم، اینکه حبی حاال هم داشتم به حال عادل فکر یم
د. عادل زنمحالم ن  و دزدیده بود! و از خودم به هم می 

خیی بودم و حبی به هشدار من هم هیچ توجیه نکرده من یی 
؟! لعنت به من...  بود. مگه بهش نگفتم از زنم فاصله بگی 

 لعنت به عادل... 

 

ی عادل رو  ون خوردن نداشت، شمارهاون شیی قصد تک
گرفتم ویل پاسخگو نبود. مرد نتونست شیی رو از جاده کنار 

ه، یه جوری پاهاش ن چسبونده بود که انگار عضو بیی و به زمی 
 جدا نشدین بود. 
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 کرد. خیط یمو خطهای کشدار، اعصابمبوق

ن فرستادم و با دست به مرد عالمت دادم و  شیشه رو پایی 
ن رو تو شونها دندهب ، ماشی  ن

ای  ی راه ماسهعقب گرفیی
 کشیدم و از کنار تابلوی عبور حیوانات رد شدم. 

 

و و چندین بار به فرمون کوبیدم و با عصبانیت تلفنممشتم
 روی صندیل کناریم پرت کردم. 

 دیدم. از راه دور هم اسم اون هتل رو یم

 

 "فندق شایط  الکوت"

و کنار دو سه تا ماشیبن که با  از خیابون کناری وارد شدم
کیم فاصله از ورودی پارک شده بود، پارک کردم و پیاده 

های امی  رو دیدم که با عجله شدم. همون لحظه ییک از آدم
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های اطراف سمتم اومد. محوطه تقریبا شلوغ بود و چراغ
 کرد. محوطه اعصابم رو متشنج یم

 

 یل الیابسه. اهال و سهال سیدی، انهم ع-

 ها کنار ساحل هستند."م آقا، اون"سال 

 

ها کنار اونقدر عصبی بودم که متوجه نشدم گفته بود "اون
 ساحلن"

سیدم چه کسایی فقط باهاش همراه شدم و از محییط   نیی
ن و صندیل و آالچیق پر شده بود، رد شدم و به جای  که با می 

و به گز گز کردن دنجی رفتیم. باد خنک دریا پوستم
 مینداخت. 

 

های نزدیک به ساحل دیدم. ی  رو زیر ییک از آالچیقام
آالچیق از هر چهارسو با پرده پوشیده شده بود و توسط باد 

 خوردند. تکون یم
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ن فلزی بلند شد.   به محض ورودم به آالچیق، از پشت می 

 

؟! -  تونسبی عادل رو پیدا کبن

 

ون آوردم و امی  از دستم  سکوتش عصبیم کرد. کتم و بی 
د. بازوم رو گرفت و من گرفت و به و ییک از همراهاش سیی

ون برد و درست کنار نرده ی های جداکنندهاز زیر آالچیق بی 
ن محوطه و ساحل ایستاد.   بی 

 

 خوام آقا... معذرت یم-

ن خانم. بچه ها رو هم نه آقا عادل رو پیدا کردیم، نه الی 
 فرستادیم همونجایی که از موبایل مهرداد ردیایی کرده بودیم
 ویل... فقط تونستیم وسایلش رو پیدا کنیم. اونجا بوده... 

 

 همه چی به هم ریخته بود، اه! 
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ن رو برام پیدا کن، تو به چه دردی گ- وربابای مهرداد، الی 
؟! مگه بهت نگفتم حبی نظارت رو کار منم به یم خوری امی 

 ی توئه؟! عهده

 

داد رین ویل من حواسم درگی  پیدا کردن مهر بله... حق دا-
نه تا زن شما رو بود. نیم ن دونستم برادرتون به شش می 
 بدزده. 

 

پوزخند زدم. یه مرد با دشداشه و موبایل به دست از کنارم 
ای که به خاطر فریاد زدنم انداخت، رد شد و به تیکه

 اهمیت ندادم. 

 

ن رو پیدا کن. ادی با من ییک به دو یموایس- ؟! الی  ؟! امی   کبن

 

ن االن ه- تادم دنبال م بیکار ننشستم. یه تیم فرسچشم، همی 
ن خانم بگردن.   مهرداد و الی 

ن خانم هم غیب شده.   به حبیب آقا زنگ زدم، نگی 
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ن هم کنارش بود. این   که بود، نگی 
ستوین پس عادل هر قیی

 کردند؟! دوتا اعجوبه داشتند چه غلیط یم

 

 اس ردشون رو بزن. یی خب از چی -

 

قدم فاصله زیر یه پروژکتور  چند تا نفس عمیق کشید و با یه
ِ آالچیق

ن و صوریی ها روی صورت امی  ایستاد. نورهای سیی
 کرد. افتاده بود و باِد خنیک مدام موهاش رو شلخته یم

 

ینکار هم کردم، ماشینشون تو خیابون خلیل العریی پیدا ا-
ن دیگه بردن.  ن خانم رو با یه ماشی   شده. یعبن الی 

 و بزنیم. بن نشده ردشونموبایلشون هم خاموش شده. یع

 

 حبیب چی گفت؟! ساجدی میدونه؟! -
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ن جوابم و انگار بهش برخورده بود که حاال داشت شسنگی 
  باشم. تونستم به فکر امی  داد. تو این موقعیت نیمیم

 

ه قبل از انجام هرکاری، به ایشون خ- یی دارن، دکیی گفت بهیی
 . ن  ش بزنی 

 

ی نصیحت شنیدن هدست تو هوا تکون دادم. حاال حوصل
 نداشتم. 

 

و بکن، منم کار تونم بیکار بشینم، تو کار خودتن نیمم-
 و... خودم

 

ه که صیی کنیم. اگه واقعا عادل اینکار رو  و- یل آقا... بهیی
 کرده باشه، معلوم نیست تصمیمش چی باشه! 

 

ن منرصف کرد. این حرفش من  و از رفیی
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روم و کنار روبهو دور زد و آب دهنم تلخ و بدمزه بود، من
وزید و های چویی ایستاد. حاال باد از پشت شش یمنرده

 آورد. تقریبا موهاش رو تو صورتش یم

 

ه... -  حرف دکیی

. نزدیکه، تو  ، برین پیش دکیی ن ه قبل از اینکه کاری کنی 
بهیی

 اون آالچیق منتظر شمان. 

 

ی دستش به همون سمت کج کردم. چندمیی و با اشارهشم
ای بالغ بر چهار آالچیق و سمت م. تقریبا با فاصلهدورتر دید

 ی هتل... ی محوطهدیگه

های بلند به همون سمت رفتم. امی  ای گفتم و با گامباشه
با همون دلخوری همراهیم کرد و تا به آالچیق برسم، 

یس  و یممجبورا با چندنفر که انگار من شناختند، احوالیی
وارد شدن به آالچیق،  کردم ویل زیاد کش ندادم. به محض 

 گفتم: 
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ت رو از عادل دور  اج حبیب؟! بهت گفتم سیع کن نوهح-
. شنیدی دوتایی چه گندی باال آوردن؟! من نیم

تونم تو کبن
این اوضاع برای هزارنفر نگران باشم. دارین کار رو برای من 

. سخت یم ن  کنی 

 

و جلوش تکون ساجدی قصد حرف زدن داشت ویل دستم
 حرمبی نکنم. ردم یی دادم و سیع ک

 

ی تو چیه؟! ها؟! مگه بهت نگفتم چشم از عادل ظیفهو -
برندار... ساجدی؟! این قضیه تموم شه، دیگه به کارت 

ض  و اخراج شده فر توین از االن خودتاحتیاچی ندارم. یم
 .  کبن

 

تنش و ترس و حبیب بلند شد، نگاهش مالیم بود، یی 
 اضطراب... 

 من تو این حال بودم، لبخند  تونست وقبی لعنبی چطور یم
 بزنه؟! 
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ی نشده. تند نرو، آروم باش عا- ن  ض. هنوز چی 

 

 هیجی نشده؟! -

 

 چه حرقن داشتم که بزنم؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن رو وهن- ت رو آوردی که قرباین بشه؟! من قصد ندارم الی 
پیشکش کنم. حاج حبیب؟! جای چرخ زدن تو کویت و 

 اومدن تو هتل و ساحل و... 
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ن پر از خورایک و نوشیدین اشاره کردم و با با دست به  می 
 پورخند ادامه دادم: 

 

ت رو  گذروین کردن و تجدید خاطرات گذشته، نوهوشخ-
ل کن. فکر نکن من نیم های فهمم این تغیی  حالتکنیی

 ربط به نگینه. جدید عادل، یی 

 

ن بلند شد و کنار حبیب ایستاد. حاال  ساجدی از پشت می 
ی امی  رو تونستم جبههودند و من نیمهردو در یه جبهه ب

 تشخیص بدم. 

د. ساجدی دسبی به  ن پشت شم ایستاده بود و حرف نمی 
 صورتش کشید. 

 

ین باش، میدونیم دلم- ن نگران حال راقب حرفایی که می 
عادل و الیبن ویل این دلیل نمیشه یادت بره با گ حرف 

 ! ین ن  می 
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ی روی نردهو م و هردو ساعدمی آالچیق رو کنار زدپرده
چویی گذاشتم. امی  با یه جام از ماییع شخ رنگ سمتم 

 اومد. 

از دستش گرفتم و با فرو دادن کل محتویات خنک جام، 
 نفس گرفتم. 

 

ن یم-  ترسه ساجدی، عادل رحم نداره. برام پیداش کن. الی 

 

دست حبیب روی دوشم نشست. نه اینکه ببینمش اما 
 شناختم. سنگیبن دستش رو یم

 

 برادرته عاض.  عادل-

 

ن دستم شکست. مشتم و روی نرده کوبیدم و جام بی 
ش تو کف دستم فرو رفت و حبی های شیشهخورده

های زین از سمت ساجدی هم حرف نزد. صدای خنده
و مخدوش راست و موزییک که تازه پیل شده بود، اعصابم

 کرد. 
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ود، کاش برادر نبودیم تا اونجوری که الیقشه کاش نب-
تا کنم. لعنت به من... با این بچه چیکار کنم؟! اگه... باهاش 

ن بیاره چیکار کنم؟!   اگه بالیی ش الی 

 

 ساجدی بود که سیع کرد آرومم کنه. 

 

ن کاری نداره، ع- ادل بیماره ویل بدذات نه، اون با الی 
ن هیچ گنایه نداره.   مخصوصا حاال که فهمیده الی 

 

ن نکرد ن نبودم، کار کیم درحق الی  ه بود که اینقدر من مطمی 
ن باشم. از خودم متنفر یم شدم وقبی تو شم تکرار مطمی 

 ست."میشد که "عادل پرس اسامه

ی که هیچوقت نیم ن  خواستم باورش کنم. چی 

 

 خیی از من دزدیده! و یی بیار که چرا... چرا زنم یه دلیل-
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به به کتفم زد.   حبیب چند ضن

 

ن سوار شاید ندزدیده، خالد گف- ن شده. ته خود الی  ماشی 
 هیچ اعمال فشاری نبوده. 

 

 رفت. و به امی  دادم که داشت با موبایلش ور یمنگاهم

 

 همینطوره آقا... -

ن خانم رو دیده که خودش سوار تو لحظه ی اخر... خالد، الی 
ن شده.   ماشی 

 

 لعنت به این شانس. 

ون  ی به خاطر آورده باشم، موبایلم رو بی  ن یهو انگار یه چی 
 و گرفتم. ی مادرمآوردم و شماره

 

چندبار بوق خورد ویل جواب نداد. دوباره زنگ زدم ویل باز 
 هم جواب نداد. 
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ن اوضاع چطوره؟! بیه زنگ بزن -  ه جاسوسات تو خونه، ببی 

 

امی  چشیم گفت و فاصله گرفت. ساجدی کمک کرد تا 
روی صندیل بشینم. یه نفر رو دنبال کیف لوازم پزشکیش 

ن گذاشت تازه متوجه زخم و و فرستاد و وقبی دستم روی می 
ن خورده شیشه  ها شدم. فرو رفیی

و گرفتم و همونطور که ساجدی ی مادرمیه دسبی شماره
های یی در یی گوش کرد، به بوقو پانسمان یمداشت دستم

 دادم. 

 

 ! بانو جواب نمیده؟ماه-

 

 کرد... و به اسم صدا یماینکه حبیب، مادرم

 

 نه. -
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 لرزوند. و یمد و این باد نیمه شد، تنمکل تنم خیس عرق بو 

 

بانو تو رو توی این اید متوجه صدای تلفنت نمیشه، ماهش-
عادی موقعیت یی  جواب نمیذاره. حتما اون هم متوجه غی 

بودن ماجرا شده حبی اگر خالد و عمر بهش نگفته باشن. 
 ... ن  چند ساعته که الی 

 

داشت  موبایل ساجدی که به صدا دراومد، همونطور که
 کرد به امی  گفت: و پانسمان یمدستم

 

ستم کثیفه، موبایلم تو جیب کتمه، زحمت جواب د-
 هامه یا از ایرانه. دادنش باتو... حتما ییک از مریض

 

امی  با چشیم خم شد تا موبایل دکیی رو از جیب کتش که 
روی پشبی صندیل بود، برداره. زیر و بم امی  رو درآورده 

 بود! بودم، یه شگرد 

ن زیادی ازش نیم مهدِی افتخاری. چی  ن امی  دونستم ویل همی 
 اندازه هم غنیمت بود. مثال یه مامور مخقن بود! 
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؟! عادله... -  دکیی

 

 

 

 

 

 

 

 

تا آوای اسم عادل رو لب امی  تموم شد، جوری بلند شدم  
ن افتاد و سمت امی  کشیده شدم  که صندیل از پشت رو زمی 

اشت و حبیب از پشت نگهم م گذویل دکیی دست رو سینه
روم بود و داشت. انگار تلفن نبود و خود عادل روبه

 خواستم بکشمش. یم

 

 هییب  عاض آروم... -
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... بذار من جواب بدم تو آروم.   اگه عادل باشه یعبن

 

چطوری توقع آرامش داشت؟! چطوری؟! اصال میشد؟! 
خواستم دکیی رو کنار بزنم ویل صدای حبیب رو کنار گوشم 

 یدم. شن

 

شه... اون میدونه ا- مون بده پرسم، امون بده. ساجدی دکیی
 ...  چطوری حرف بزنه که عادل آروم بشه. آروم بگی 

 

های تنم و مشت کردم و درحایل که کل عصبدستم
 : لرزید، پلک بستم و فقط پچ زدمیم

 

 جواب بده تا قطع نشده. -

 

دکیی از من فاصله گرفت اما دست حبیب رو کتفم نشست 
به زد. زیر سنگیبن دستش مدام تکون  و  مردونه ضن
، موبایل رو از یم خوردم. دکیی با همون دست کثیف و خوین
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امی  گرفت و امی  فاصله گرفت تا احتماال تلفن دکیی رو 
 ردیایی کنه. 

 

ن رو صحیح و فقط یم خواستم دستم به عادل برسه، الی 
 سالم ببینم و اونوقت... 

 با عادل حسایی کار داشتم. 

 

 الو... -

 

 اشاره کردم "تلفن رو روی بلندگو بذار"

 دکیی همینکار رو کرد و روی صندیل نشست. 

ن ش و صدای  صدای عادل رو که با خط و خش و ازبی 
 و بستم و زمزمه کردم: محیط شنیدم، چشام

 

 کنم عادل. و شویس یمدهنت-

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن پیش جان- ن و نگی  ، عادل؟! حسایی گرد و خاک کردی. الی 
ن   ؟! تو هسیی

 

 ... ن  عادل مکث کرد و دلم پر کشید برای شنیدن صدای الی 

برای بوییدن تنش... برای بوسیدن لباش... دیدن صورت 
ن  ش... من نیمگونهماه تونستم تحمل کنم. مشتم رو روی می 

 گذاشتم و منتطر موندم. 

 

ن پیش منه، یه د - ی نگو ویل آره... الی  ن ؟! به عاض چی  کیی
 اتفاقی افتاده. 

 

ت اجل داشت ذره ذره جونم رو اتفاق؟ ! آخ که انگار حرصن

 گرفت. با درد یم

 

؟! بچهشچی - ها کنار تو ده عادل؟! کجایی
؟!  ن  حالشون خوبه؟! هسیی
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 ی عادل یه چکش بود رو مغزم! خنده

یعبن اشتباه کرده بودم؟! عادل پرس اسامه بود، نه برادر 
 من؟! 

 

؟! اینجا یه مریض بدحالیم- داریم.  توین یه کمک برسوین
 یه رواین و یه نفر که بدجور ازش کینه دارم. 

 

 زد.  و کنار کشید و رو بهم ترسر حبیب من

 

شنوه، اونجوری که تو داری صدای و یمدای نفستص-
، یمو پخش یمقلبت . اعتماد نیمکبن کنه. بذار فهمه اینجایی

 و بکنه. دکیی کارش

 

ست الینم تو د تونستم تصور کنمنفسم درنمیومد. نیم
 عادل چه حایل میشد! 
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ب؟! با پرس اسامه چیکار کنم؟! زنم کجاست؟! عمو حبی-
 عمو؟! 

 

د، چی باید یمشم ن گفت و به کتفش تکیه داد. حرف نمی 
 دربرابر حرقن که عادل زده بود. 

آخ قلبم... الینم کجا بود؟! چه حایل داشت؟! صدام 
 درنمیومد. 

 

ن از عادل یم- ش بشینه چیکار  ترسه، اگه یه خار کف پاالی 
 کنم؟! عمو حبیب یه کاری کن... 

؟!   یه کاری کن قاتل برادر خودم نشم. دکیی

 

دید. ترسیده بودم، مگه مهم بود که گ این لحظه رو یم
 وحشت داشتم از هر حرکت عادل... 

 به بازوی حبیب چنگ زدم. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن عادل داره پ- ن نگینت کجاست! ببی  ، ببی  ن یداش کنی 
کور   سم خطا کرده باشم... یه عمر تر کنه. یمچیکارشون یم

بوده باشم و عادیل که بهش امید داشتم، تو زرد از آب 
منده  ت بشم حاج حبیب. نگینت و الینم کجان؟! دربیاد. شر

 

های خیس فاصله گرفت و دکیی از جا بلند حبیب با چشم
 شد. 

 

س عاض، آدر - ن کنارش بودن. نیی ن و الی  س داد، نگی 
 حالشون خوبه! 

 

کردم، باور نداشتم حرف دکیی درست باشه. من صیی ن
 مدام قطع و وصل 

ی
صدام افتصاح بود، از شدت گرفتیک

 میشد. 

 

وکه شده. گفت بریم انب-  اِر اسامه... اونجایی که میی
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 چرا اونجا؟! 

 

 امی  تو با من بیا... -

 

 ر بود از آدم... و گرفت. اطرافم پدکیی مچ دستم

همکار... شاید از کسایی که شاید رقیب بودند، شاید 
... جاسوس، شاید غریبه و یی   خیی

 

؟! فهیم چیکار یمعاض؟! یم-  کبن

 

 م؟! کرد حاال توان فهمیدن داشتفکر یم

 

؟! -  امی 

 

 بله آقا؟! -
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 . و روشن کن میامماشینم-

 

ن  سوئیچ رو تو هوا پرت کردم و گرفت. امی  که با گفیی
رو از ترک کرد. نگاه پر از آبم  ای" جمعمون رو "بااجازه

 محیط گرفتم و به دکیی دادم. 

 

ه این راه، این جون کندن، این شکنجه... هر کوفت و ت-
ن زهرماری که انتظارم ن لحظه و همی  جا و بکشه، من همی 

؟! حاج حبیب؟! ببخشید این و میگم ویل... ُمردم. دکیی
 دنبالم نیاین. 

 نگینت رو میارم! 

 

 و جار زد. رفتنم مصادف شد با صدای بلند حبیب که اسمم

ده به باد و جمعیت زیاد رد از وسط ردیف آالچیق های سیی
ن راه صدام کرد، شدم و خودم ن رسوندم. یه نفر بی  و به ماشی 

انگار که از دیدنم شوکه شده بود ویل من حبی نفهمیدم گ 
 بود! 

 کنار امی  نشستم و فقط گفتم: 
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 حرکت کن آدرس میدم. -

 

مت ما میومدند. محال دکیی و حبیب رو از دور دیدم که س
 بود همینجا منتظرم بمونند. 

کشیدم و برای در ذهنم هزار و یک نقشه برای عادل یم
ن رو یم ن بار از خدا الی   خواستم. صحیح و سالم... اولی 

فقط یه بار دیگه تو صورتم لبخند بزنه، یه بار دیگه 
 ببوسمش، فقط یه بار... 

ن زیادی بود؟!   چی 

 

 ؟! آقا؟! شما حالتون خوبه-

 

 ... داغون، انگار داره بند بند وجودم پاره میشه. افتضاحم-
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خوام، میخواین یه جا یه داروخونه نگه دارم قا معذرت یمآ-
م که...  ی بگی  ن  یه چی 

 

 ش کرد. نگاهم خفه

 

ترسم قبل اینکه برسیم یه بالیی بخشید، فقط نگرانم. یمب-
 ش خودتون بیاد. 

 

 دسبی تبه نشونه
ی

ه دست و هوا تکون داد و با یی کالفیک
 ترکید و ترس... ت یمو پوشاندم. شم داشچشام

 تا حاال این واژه رو تا این اندازه درک نکرده بودم. 
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ی شبیه به گم ن ایط من، یه چی  شدن گذر از یکساعت تو شر
 تو دل کویر بود. مثل دنبال کردن یه شاب... 

 خورد. و یمحرف عادل داشت مغزم

 

؟! اینجا یه مریض بدحال داریم.   توین یه"یم کمک برسوین
 یه رواین و یه نفر که بدجور ازش کینه دارم."

 

، یه نفر که ازش کینه داره!   مریض بدحال، یه رواین

 وای وای وای... 

ن کم شد. یه انبار خییل بزرگ بود، کار  باالخره شعت ماشی 
ینس بود!  ن  اسامه بیشیی یه بی 

ن رو  ینیس برای شپوش گذاشیی ن کارای خالفش... خرید و   بی 
ی که سود داشت. از فرش و عتیقه و الکل   ن فروش هرچی 

 و تابلو و دستگاه
ی

های گرون قیمِت مورد گرفته تا لوازم خانیک
 ها... ی کارخانهاستفاده

ن هم باعث میشد که  تو هر کاری یه دسبی داشت و همی 
رفت و آمد پول تو حسابش، با اون اعداد و ارقام باال 

 باعث شک و شبهه نشه. هیچوقت 
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وکه نبود، دراصل اینجوری یم گفتند تا این انبار هم میی
ون زد.  دزدی رو کم کنند. با چند بوق، نگهبان از اتاقک بی 
ن فرستادم و از  تحمل صیی کردن نداشتم، شیشه رو پاییی

 همونجا داد زدم: 

 

- . ن  إفتح الباب اللعی 

 "این در لعنبی رو باز کن."

 

 ك، سيديأنا آسف لم أعرف-

 تم آقا."و ببخشید که شما رو نشناخ"من

 

ن کوبیدم و داد زدم.   با خشم مشبی به در ماشی 

 

 أيها األوغاد، أيها البائسون-

 های کثیف""حرومزاده، حرومزاده
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ی امی  به محض باز شدن در، کیم به جلو رفت و یقه
ی نگهبان را گرفتم و جلو کشیدم. در تارییک پوست دشداشه

ه ن د. ش سیی ن  به سیایه می 

 

 اذا أين هو؟! -

 "خوب، اون کجاست؟!"

 

ی عیلی الي-
ی المببن

ن الطابق الثاین  می 

 "طبقه دوم، ساختمون سمت راست."

 

دونستم دکیی و حبیب هم ولش کردم و امی  حرکت کرد. یم
ی جلو، دیدم که همون مردک  کردند. از آینههمراهیمون یم

 داد. کثافت داشت اومدنمون رو به عادل گزارش یم

 

این انبار زیادی بزرگ بود، سه طبقه و یه انبار درست زیر 
ی چند ساختمون قرار داشت به وسعت کل این محوطه

 هکتاری... 
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چندین و چندتا کامیون باهم از همون انبار کوفبی دور 
 نجا تموم نمیشد. زدند. هیچوقت ذخایر اییم

 

ن که کنار دو تا باغچه شدم د، پیاده شی نخل متوقف ماشی 
و  و بهم رسوند و بازومها برسم، امی  خودشویل تا به پله

 گرفت. 

 

 آقا؟! -

 

... دستت-  و بکش امی 

 

 تونم بذارم با این حالتون... نیم-

 

 داد زدم: 
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؟! تا فهیم وایسادی نسخه یمو از حال من چه یمت- پیجی
. ولم  و نگرفتم ویل بفهم داری چه غلیط یماالن جلوت کبن

... کن و برو عقب   امی 

 

های ی پلهو سمت گوشهتر بازوم رو گرفت و منامی  محکم
 سیماین کشید. لعنبی این مرد چه مرگش بود؟! 

 

 صیی کنیم دکیی بیاد بعد... -

 خویی روبه
ن  رو نشیم. نزدیکن آقا... ممکنه با... با چی 

 

 خویی روبهاین حرفش حالم
ن رو و بدتر کرد. یعبن چی با چی 

ن عادل  دیدم. یعبن این اطراف نبود و رو نیمنشیم؟! ماشی 
 شاید تو پارکینگ پارک کرده بود. 

 

 حرف شماست ویل...  من عددی نیستم، حرف هم-
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خوره،  دونستم ساجدی نخود زیر دهنش خیس نیمیمن-
 گذاشت کف دستت؟! 

 

با شنیدن صدای عادل، نگاه از امی  گرفتم و سمت عادل 
ن چسبیده بود. ا های داخیل ز پلهچرخیدم. پاهام به زمی 

ون اومد و درست باالی پله وین ساختمون بی  های بی 
 های قطور... ایستاد. کنار ستون

 ... ن ن و نگی   دوتا از محافظاش کنارش بودند ویل الی 

 

 عادل؟! -

 

ن تو موقعیبی ب- ... فکر کنم الی  ، یعبن هیی بود تو اینجا نبایسر
 نیست که تو رو ببینه. 

 

 پچ پچ کرد: امی  کنار گوشم خییل آهسته 
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، اره شما رو تحریک یمد- ن کنه. آقا لطفا کار اشتبایه نکنی 
ن که... نخوام از شما نیم  افرماین کنم. مجبورم نکنی 

 

دادم  رو به امی  ش تکون دادم، داشتم بهش اطمینان یم
و از بازوم کشید و تو هم کاری بهش ندارم. باالخره دستش

ن رو دم که شو به پشت ش عادل داقالب کرد. نگاهم اید الی 
تونستم. آورد، نیمببینم اما نبود. دل لعنتیم تاب نیم

وزمندانهنیم ی دونستم االن تو چه حایل بود و این نگاه پی 
 کرد. عادل داشتم عصبیم یم

 

 کجاست؟! -

 

قدر زود فهمیدی، کاری باهاش نداشتم. باور کن دارم چ-
 جدی میگم... 

نتظر بودم تو بیای و یعبن اونقدر عر زد که نتونستم. م
 و برسیم. دوتایی حسابش
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کرد. یه گام جلو رفتم و عادل با رگ کلفت گردنم درد یم
 دستش هردو محافظش رو دور کرد. 

 

یکارش کردی؟! بهت هشدار داده بودم، مگه نه؟! بهت  چ-
 گفته بودم که... 

 

آره، همه بهم هشدار دادن. که حرف نزنم، راه نرم، زیاد -
م، زیاد بیدار نمونم. انگار گوسفندم... باالخره منم باید ننوش

و رو یه کاری کنم. بیکاری بهم نمیاد. نصف کینه و خشمم
ش و قیافه و بدن لجنش خایل کردم و منتظر بودم تو هم 
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تر بریس. واست نگه داشتم، هنوز جای سالم داره. مهم
 ست. اینکه هنوز زنده

 

 خواست؟! چی از جونم یم

ن و مادرم اومد؟! بس نبو   د هرچی بال ش من و الی 

 

 کشمت عادل. یم-

 و... میدوین مگه نه؟! اول تو رو بعد خودم

 

هردو دستش رو تو جیبش فرو برد و جلوتر اومد. با یه ژست 
ن خاض راه یم رفت. از پشت ش صدای الستیک ماشی 

 تر میشد. شنیدم و عادل داشت نزدیکیم

اشتیم که ایستاد و تکون شاید پنج یا شش میی فاصله د
ن رو راز و بسته کرد.   نخورد. ییک در ماشی 

 

 رفتم؟! گچرا؟! چون باالخره تقاص پس  -
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و راحت  گرفتم؟! من کارتو یمنباید انتقام خون خواهرمون
 کردم. کمکت کردم. پیداش کردم، دادم دستت... عاض؟! 

 

 روش ایستادم و نالیدم: روبه

 

 لعنت بهت. -

ن کجاست؟! با  هاش چیکار کردی؟! الی 

 

ای که زیر و نداد، اخم کرد و با همون صورت گرفتهجوابم
های اطراف ساختمون به نور پروژکتورها و نورپردازی

 وضوح قابل تشخیص بود، لب زد: 

 

اری که تو نتونسبی انجام بدی، من با شجاعت تمام ک-
 و راحت کردم. انجام دادم. کارت

 

 داد. و بازی یمت منو از دست دادم، داشانگار عقلم
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ل خودم و از دست دادم و یه بازی مسخره و دردناک! کنیی
اینبار به جای شکنجه کردِن خودم، با مشت گره کرده، 
جوری تو صورتش کوبیدم که با دو سه گام سکندری 

ن شد و بهش حمله کردم.   خوردن، باالخره پخش زمی 

خواه و  من، عاض شیخ نجیب، عاض... پرس محمد خی 
 بانو... هما

همون مفلوک بدبخبی که تو اوایل ورودش به خاطر بلد 
، تو مدرسه مثل سگ کتک یم خوردم و نبودن زبان عریی

دم. پرسی که با تحقی  یم ن شدم، داشتم پرس اسامه رو می 
های کثیفش، حق خودم ی دردم از اون خونه و آدمهمه
دونستم. جونم بود، هر سییل و مشت و لگدش، نابودِی یم

کردم و ی خودم بود. انگار که یه کشبی رو سوراخ یمپیکره
ن  نیم  ام. شبی کفهمیدم من هم مسافر همی 

دم و اشکام یم ن کشید و من دردش رو به جون بارید، آخ یممی 
دم ویل جلومیم ن گرفت. صدای فریاد امی  و و نیمخریدم. می 

 جییعن زنونه در هم آمیخته شد. 

ن تشخیص بدم. طول کشید تا اسِم لرزونم رو  با صدای الی 
دونم چند دقیقه، چند ماه، چندقرن عادل رو کتک زدم نیم

ی که ویل باالخره چندنفری من ن و کنار کشیدند و آخرین چی 
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های عادل دیدم، جوشش خوین بود که از الی انگشت
 چکید. یم

 

؟! - ؟! عادل رو بیی عقب... عاض؟! چیکار یم امی  کبن
 عاض؟! 

 

هام پر کشیدم اما ریهمن نفس یم صدای ساجدی بود،
دم اما خایل نمیشدم. کتک زده بودم اما انگار   ن نمیشد. داد می 
کتک خورده بودم. استخون به استخونم له شده بود. از 
ن افتادم و امی  با کمک همون دونفر محافِظ  پشت رو زمی 

ن بلندش کردند.   عادل، از زمی 

 

 من بود!  ساجدی سمت عادل رفت ویل حبیب نه، تو جناح

ن یه شی کلمات و جمالت نامفهوم،  کنارم نشست و با گفیی
 سیع کرد آرومم کنه. 

 

دست کیس تو صورتم نشست و سمت صاحبش ش 
، تکوین به  ن چرخوندم. با دیدن تصویر واضح و شفاف الی 
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م اما محکم خودم دادم و خواستم دو طرف صورتش و بگی 
ردم. دوباره به عقب هولم داد. از پشت به حبیب برخورد ک

ن تو صورتم نشست، انگار که داشت بهم سییل  دست الی 
د، آره...  ن  می 

هنمیقه ن و گرفت و با مشتی پی   گریه  های کوچیکش بی 
 کردن، به حرف اومد. 

 

را اینکارو کردی؟! چرا عادل رو زدی؟! این چه کاری بود  چ-
 که کردی؟! برو عقب... برو... 

 

ن   اینجا بودم. واسه با من بود؟! من برای نجات جون الی 
دوباره بوسیدنش، واسه ضمانت جونش، واسه اینکه 

سه، اشک نریزه...   نیی

 کرد؟! و مواخذه یمخم به ابروهاش نیاد. داشت من

ن صحیح و سالم، رو پاهای خودش، بدون در بند بودن،  نگی 
سمت عادل رفت و من هاج و واج به اطرافم نگاه کردم. چه 

 خیی بود؟! 
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؟! مویرگ- ن ؟! خویی زندگیم؟! الی   م تو خویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن فاصله گرفت. و با شتاب پس زد، از مدستم

ن چند سانبی  میی دوری کردن برای من خود فاصله... همی 
عذاب بود. دور شد، اونقدر که هربار خواستم لمسش کنم 

 جیغ زد و اجازه نداد. 

 

- . دیگه هیچوقت... هیچوقت حق نداری اینکارو بکبن
 هیچوقت... 
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 فهیم؟! هیچ حقی نداری. یمتو 

 

د تا زخم صورتش  ن ساجدی داشت دست عادل رو کنار می 
ن اشک یم  ریخت. رو چک کنه و نگی 

 واقعا چه خیی بود؟! 

 

؟! تو کجا بودی؟! گوشیت خاموش بود، همها- ن جا رو لی 
دنبالت گشتم. عادل تو رو دزدیده بود؟! آره؟! اذیتت  

مت.   کرد؟! اومدم دنبال تو... اومدم بیی

 

ن آتیشم زد.   پوزخند الی 

 خدایا کاقن بود! این جهنم بس بود. 

 

ی؟! بس کن عاض... و نجات بدی؟! تو منو منت- و بیی
گفبی عادل جونته؟! زدی عادل رو داغون کردی. مگه نیم
 این بود مدل حفاظتت از جونت؟! 
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و راست کردم. سمت به سخبی بلند شدم و با یه زانوم قامتم
ن رفتم ویل ا یستاد و ازم فاصله گرفت. من تحمل این الی 
ن لحظه و نداشتم، چرا نیمدوری کردنش فهمید تا همی 

 دادم. چقدر ترسیده بودم؟! داشتم جون یم

 

و اذیت نکرد، و ندزدید، من خودم رفتم. عادل منادل منع-
. االن که این اتفاقا چشام و باز کرد که ببینم تو گ هسبی

که اینجوری عادل رو کتک زدی، رفتار رو ازت دیدم، حاال  
 و عمِر تو بودن، این مدلیه. 

ی
 فهمیدم جون و زندگ

 

 گفت؟! داشت جدی یم

ن نگاهمگیج و ناباور از حرف های این و روی کل آدمهای الی 
دیدم. خراب شده چرخ دادم. نکنه خواب بودم، کابوس یم

ن با عادل چسبیده به دیوار کنار پنجره ها ایستاده بود و نگی 
کرد و مدام برای عادل نگایه گریون و خیس براندازمون یم

د. ساجدی دنبال درمون کردن عادل بود. امی   ن بال بال می 
های عادل به دستور کرد. دوتا محافظداشت گزارش رد یم

 دادند. ساجدی وسیله دستش یم
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این وسط فقط حبیب بود که کنارم ایستاده بود و هیچ 
ای فم زیر دستش بود تا پاهکرد. فقط یه کتحرکبی نیم

ن نشم. جونم رسوام نکنند و پخش زمیی   ی 

 

؟! تو اینجا چیکار یمچی م- ن  الی 
ی

؟! قربونت برم ییک کبن
؟!   خویی

 

ی...   جلو اومد. اینبار با شهامت بیشیی

کرد و از چشماش به جای اشک، حرف دیگه گریه نیم
. م کنهبارید. حرفایی که قرار بود مثل یه خنجر تکه تکهیم

ِ گندمگوِن ظریف...   رحم نداشت این دلیی

 ودم. بی هستیم رو تقدیمش کرده خودم همه

 

و خطرنایک... عشقت، زندگیت، دوست داشتنت، کنارت ت-
ی وجودت خطرناکه. خودخوایه، خییل بودن. همه

. خودخواه. فقط به خودت فکر یم  کبن
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ن - قط به خودم فکر فام؟! ها؟! من ؟! اصال من گمن الی 
گذره، یه روز هم واسه کنم؟! سه دهه از زندگیم یمیم

 نکردم. فقط وقبی کنار تو بودم، به خودم فکر  
ی

خودم زندگ
 من شد مادرم، شد دنیا، شد دانیال، کردم. همه

ی
ی زندگ

 عادل... 

ن آدم شد همه ی اون زجری که کشیدم تا بشم همی 
 .
ی

 خطرنایک که مییک

 

قیقا روی م کوبید. دش رو روی سینهانگشت نشانه
ن سینه  بی 

ی
 م... فرورفتیک

 

 دربرابِر من... خودخواه بودی! -

فقط به خودت فکر کردی و تصمیم گرفبی خودت تنهایی 
. باید از عادل بشنوم؟! آره؟!   همه چی رو حل کبن

 

ن باالخره بعد از راحت شدن خیالش از بابت عادل،  نگی 
ن ایستاد. من چرا تنها بودم؟! مثل همیشه؟!   کنار الی 
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- ... ن  آروم باش الی 

ی نشده، عادل خوبه.  ن  چی 

 

ن دست رو صورتش کشید و با همون تن صداش که  الی 
د، نالید:  ن  نفرت رو جار می 

 

اال که خییل دوست داری تنهایی بار بقیه رو هم به دوش ح-
، برو...   بکیسر

من همه چی رو شنیدم. مثال میدونم اوین که باعث شد بیام 
خوام دیگه چرا نیم تو زندگیت، عادل بود. میدوین 

 ببینمت؟! 

 

و خواست منزبونم به سقف دهنم چسبیده بود. نیم
دونست عادل اونکار رو کرده و از من طلبکار بود؟ یمببینه؟! 

 من مقرص بودم؟! 
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ون تو اونقدر به من باور نداشبی که بفهیم برام تو مهیم،  چ-
ی اون اتفاقات... من باهات آشنا شدم. که بفهیم با همه

تونم شب رو بدون تو بمونم، که روزا اشقت شدم، که نیمع
 همش منتظرت باشم. 

اتفاق تلجن که تو زندگیم رخ داد، باعث به وجود اومدن 
 ِ
ین اتفاق زندگیم بود و تو... عاض شیخ نجیب لعنبی بهیی

و نفهمیدی و با خودخوایه خواسبی بارش رو بزرگ، این
 تنهایی به دوش بکیسر چون ترسیدی! 

... خییل هم ترسی دی من نخوامت، من ولت کنم، ترسویی
! حق با عادله... اون کاری و کرد، که تو نه برای دنیا  ترسویی

 کردی نه برای من. 

. فقط کنار کشیدی، دیگه هیچوقت جسارت و نداشبی
 خوام ببینمت عاض. نیم
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گفت و حبی صیی نکرد تا دِم لعنتیم به بازدم برسه. نفس 
، چرخیدم و به مسی   کشیدم. نیم ن ِ الی 

ن هاج و واج با رفیی
ن و باغچه رد شد، رفتنش زل زدم. پله ها رو یط کرد، از ماشی 

ن روی صندیل عقب  ن دکیی رو باز کرد و با کمک نگی  در ماشی 
نشست. صدای حبیب باالخره کمک کرد تا به بازدم برسم. 

 عمیِق عمیق... 

هام الص تو ریهحبی یه ملکول هم از اون دی اکسیِد کربِن خ
 هام به سوزش افتاد. باقی نموند و ریه

 

 رفت. -

 و ب ببینه! خواد... م منگفت نیم
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و گرفت تا و به ساعد حبیب گرفتم. پدرانه زیر بازومدستم
 کرد. کشید و به من شایت یمنیفتم. عادل هنوز درد یم

 

 . پرسم آروم باش عاض؟! -

 

کم و   رو یی عادل... همه چی رو گفته بود؟! همه چی 
کاست؟! بازم من مقرص بودم چون ترس از دست دادِن 

ن مجنونم کرده بود و عادل رو زدم؟! حرف  هاش... الی 

ن خودش با میل خودش رفته بود، پس عادل چی  اگه الی 
 گفت؟! امی  کنارم ایستاد. یم

 

 ی دوم زنداین کرده... تو طبقه آقا؟! مهرداد رو -

 

ن  د؟! امی  گفته بود قبل از عادل داشت از مهرداد حرف می 
 های اون، یه نفر مهرداد رو برده بود. یعبن عادل... بچه

د؟! اون کینه و خشم و  ن داشت درمورد مهرداد حرف می 
 ها... حرف
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 وای... وای خدایا! 

 

ِ ا-
یبن ین کتک، خوردن داشت، میذارم به حساِب شی 

خواه.   پدرشدنت عاض خی 

 

 شد. چندین بار حرف عادل تو شم تکرار 

 چندتا کلمه چه بالیی شم آورد؟! 
ن  همی 

خواه؟!  ؟! پدرشدن؟! عاض خی  یبن  شی 

 

ی ابروش شکسته بود، سمت عادل ش چرخوندم، گوشه
 جوشید... ی لبش خون یماز گوشه

داد و امی  خرف به تاسف ش تکون یمساجدی کنارش یی 
و اعزام یم  سه. کرد تا به مهرداد بر داشت نی 

 

؟! -  چی
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ی نیم میی چشم تو لنگون جلو اومد. به فاصله عادل لنگ
چشمم ایستاد. دست راستش رو روی کتفم گذاشت و 

به زد.   ضن

 

تونم بخشید، من خییل اهل سورپرایز کردن نیستم. نیمب-
، دوساعت مقدمه ن ن دردم از الی 

چیبن کنم. یه بار واسه گفیی
ِلفتش دادم پاشو خوردم. همینجوری رک و پوست کنده، 

ن زرگر، دخیی محمد همه چی  ن گفتم. زنت... الی  رو به الی 
به زرگر، هموین که فکر یم  ده... ز کردم بهمون ضن

از تو بارداره داداش. فکر کردم اگه بتونم مهرداد رو گی  
بخشه. نمیدونم و یمبندازم و دودسبی تقدیمش کنم، من

 موفق شدم یا نه... 

 ی تو میشم. ویل برام کافیه که دارم عموی بچه

 

ن تو شم تکرار یم ن باردار از کل حرفاش فقط یه چی  شد. الی 
 بود، از من! 

ه ی کمرم لبم خندید، چشام بارید، قلبم به درد اومد و تی 
 ای معنادار گفت: لرزید. حبیب با خنده
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یک میگم شاهت- داماد، هنوز سه چهار ماه هم نیست یی
 .  ازدواج کردی، مثل محمد عجله داشبی

 

 دلم... حرفش خار شد تو 

انگار ییک با چنگک گلوم رو خراشید. عادل جلوتر اومد، 
پیشوین به پیشونیم زد و دستش پشت گردنم نشست. 

 انعطاف... محکم... یی 

 

ن نباش، به جون خودت حق خودم ن- گران حرفای الی 
منده میشدم اگه ولم یم دونستم اینجوری کتک بخورم. شر
ی. داغونم  ست سنگیبن دار کردی ویل... المصب بد دیم

 کردی عاض! 

 

ن باردار بود؟!   الی 

ِ عادل بود، از کنار 
همونطور که پیشونیم چفت پیشوین

ن نگاه کردم که  ن ساجدی و به الی  هیکل حبیب به ماشی 
ن گذاشته بود و اشک یمشش رو روی سینه  ریخت. ی نگی 
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- ... ن  الی 

 

ن عآره - ین، الی   سی 
اض، امروز رفته بوده پیش دکیی

 ست. حامله

 

م به هم پیچید و نتونستم حبی یه لحظه هم ش  دل و روده
کنم. با شتاب از عادل و حبیب جدا شدم و کل محتویات 

م رو تو باغچه باال آوردم. ساجدی تا کنارم اومد. این معده
هاش متوجه شدم که کنارم متوقف شد. لعنبی رو از کفش

د. م رو با همانگار ییک معده ن  زن هم می 

 

- ، س و هیجانه. خوب مییسر ... از اسیی  خوب مییسر

 . یک میگم عاض، باالخره داری بابا مییسر  تیی
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م گذاشتم و باز عق زدم. حبیب بلند خندید دست رو معده
ن نیومد. به شدت درگی  مهرداد  و امی  اصال از موضعش پایی 

 بود. 

ن رو دیدم که انگار نگرانیش برای من، تا شم و باال آوردم، الی 
ن بود و و تا اینجاون ا کشیده بود. دستش تو دست نگی 

 نگاهش به من... 

 

 عاض؟! -

 

ن جون نداشت، یماسمم رو لب لرزید، وحشت های الی 
 داشت. 

 

؟! - ن  الی 

 

های باغچه بلند کردم و با کف دستم، وزنم رو از روی لبه
ن رو ول کرد و جلو اومد. صورتش  ن دست نگی  ایستادم. الی 

 لرزید. ش یمشخ بود و چونه
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؟! -  چی شدی؟! خویی

 

ن چشماش، دست چپم رو معده م قرار گرفت، نگاهم بی 
ن دخیی الغراندام  لباش، دستاش و شکمش چرخ خورد. همی 

 و ضعیف و ظریف باردار بود؟! 

 چیکار کرده بودم؟! 

مویرگم برای زن شدن، مادر شدن و قوی بودن، هنوز سبن 
 نداشت. 

 ایستادم.  ظرافتش و روی ضعف و ناتواین جلو رفتم و روبه

 

 ره؟! آای مویرگم؟! حامله-

 

 پیشونیم و پشت لبم عرق کرده بود. 

 لرزید. ستون فقراتم یم

ن انداخت. هیچ حرقن نزد؛ البته به پلک بست و شش و پایی 
حرف نبود. به هیچ سخبن نیازی نداشتم. فقط تنش رو 
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خواستم، عطرش... وجودش، سلول به سلولش رو یم
 خواستم. یم

 

 

 

" ن  "الی 

 

 

 

 

 

ن اومدن از پله ن پایی  های چند قدم که برداشتیم، امی  رو حی 
 ی باال دیدم. طبقه

های مهرداد رو از پشت گرفته بود و دقیقا تو دو تا دست
ن  ِ خودش، مثل یه پلیس داشت مهرداد رو پایی 

ژست حقیقی
 آورد. یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

و نگاه  حرکتیم شد، ایستاد و مسی  رفتنمعاض که متوجه یی 
به مهرداِد عاجز نگاه کردیم، مهردادی که از فرط  کرد. باهم 

ن کتک هایی که از عادل خورده بود، حبی جون راه رفیی
 سوخت؟! به هیچ وجه! نداشت. دلم یم

ین شب خاطره ، شبی که قرار بود بهیی ی اون شب لعنبی
ه ی کمرم درد گرفت. زندگیمون باشه جلوم نقش بست و تی 

ن ایستاده بود ی باال من تمام مدیی که تو طبقه م، و کنار نگی 
 راحت نبودم. کردم و اصال ناو نگاه یمداشتم کتک خوردنش

 

خوردم. دلم گرم بود، پشتم بارید ویل غصه نیماشکام یم
 قرص بود به وجود عاض... 

ایط سخبی مثل کوه پشتم در اومده  همون مردی که تو شر
 ی کوچیک داشتم. بود و حاال ازش یه جوانه

بودم هزاربار این روزهای سخت رو پشت ش  ییک که حاضن 
گرانه رو بذارم تا داشته باشمش. دست عاض حمایت

ه ش بهم ی کمرم به حرکت دراومد و صدای مردونهتی 
 آرامش داد. 
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، براش نقشهن- ن ها گاه نکن کنار وایسادم یعبن ولش کردم الی 
 و پس میده. خورم تقاص کاراشدارم. قسم یم

 

یتش از مهرداد بردارم، هیجی از اون جذابتونستم چشم نیم
 !...  باقی نمونده بود، هیجی

ن نگاه   لبخند تلجن به لب آوردم و به حبیب و ساجدی و نگی 
کردم که عادل رو احاطه کرده بودند تا دیگه به مهرداد 

 حمله نکنه. 

فهمیدم حال مهرداد چطوری بود! غریب، این وسط من یم
زده ویل مگه این لتاال خجاکس و احتمزده، یی تنها، وحشت

 فهمید؟! مرد خجالت هم یم

 

؟! به من نگاه کن. - ؟! حیایی ن  الی 

ن مویرگم! من  و ببی 

 

 ض چسبوندم و زیرلبی گفتم: و به بدن سخت عاخودم
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ه! نیم-  خوام بمی 

 

. نمیذارم بمی  - ن  ه، مگه لیاقت همه مرگه؟! نمیذارم الی 

 

 یه... تونم باهاش تنها باشم؟! فقط چند ثانیم-

 

د. انگاهاش محکم تنمدست ترسید، بهش حق  ر و فرسر
ِ منیم

ی
و داشت. دادم چون این نامرد توان نابود کردن زندگ

 مگه نابودم نکرده بود؟! 

 

ن االن تا مرز سکته پیش رفته، و اینت- و از یه مرد که همی 
 خوای! نیم

م، مگه نه؟!   اجازه نمیدی تو این چند ثانیه هزاربار بمی 

 

ی چپ عاض و روی گونهو از مهرداد گرفتم و دستمنگاهم
هاش ترک خورده گذاشتم. گرم بود، خییل زیاد... باز هم لب
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های خشک خواست خودم ترکبود و چقدر دلم یم
 خواستم لبخند بزنه! هاش رو خیس کنم. یملب

 

یگه بزرگ شدم، بذار چندثانیه تنها باشم، یه حرقن دارم  د-
 بگم. که باید تو تنهایی 

 

خواست با گفتنش، غرور مرِد زندگیم رو خرد کنم. دلم نیم
و بوسید. بهم پلک بست و با کج کردِن شش، کف دستم

 اجازه داده بود. 

 

عاض رو به امی  ش تکون داد و امی  مطیعانه از مهرداد 
فاصله گرفت. دقیقا روی ایوون و با یک میی فاصله از 

 برای ایستادن مدام لنگ مهرداد ایستادم. مهردادی که حاال 
د!  ن  می 

ن انداخت و با صدای پاییبن چشم مگینش رو پایی  های شر
 پچ زد: 
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؟! منا- ن های وحیسر نجات بده، و از دست این حیوونلی 
 م نمیذارن؟! کشن. زندهو یماینا من

 

 ! حال و هوای گریه داشتم ویل نه جلوی این عوضن
؟! یه ند جز خودشکشید؟! همه حیوون بودخجالت نیم
 رو یی 

 و... آبرو کرده بود و مندخیی

 خون دنیا به گردنش بود. 

 

؟! و الیق زنده موندن یا مردن یمخودت-  بیبن

 .  الیق جفتش نیسبی

 

ن سد غرورش بهم حس خویی نیم  داد. شکسیی

قیافه و لحنش زار بود، جلو اومد و من متوجه شدم که 
اجازه  و باال آوردم و عاض خواست بهم نزدیک بشه، دستم

ن راه ایستاد ویل من مکث نکردم.   ندادم. مردد بی 

همون دسِت باال اومده رو تو صورت مهرداد کوبیدم. من 
و نداشتم و انگار اون لحظه توان خدادادی گرفته توانش
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ِب دستم، یه گام عقب رفت و ایستاد.  بودم که از شدت ضن
ن بار محکم تم تر بود. اونقدر زدم که دسسییِل دومم از اولی 

های ی زخیِم مهرداد که از کتکبه سوزش افتاد و گونه
 تر شد. عادل بود، شخ

 

و عقب کشید و امی  برای بردن مهرداد باالخره عاض من
 پیش اومد. 

 

 برمش آقا! من یم-

 

امی  که مهرداد رو برد، کف دستام رو لبای عاض نشست 
و سوزشش رو بوسید. تو آغوشش فرو رفتم و بغضم با صدا 

 کست. ش

 

... هیچوقت آرو - م نشدم عاض، آروم نمیشم. اون عوضن
 بخشمش. نیم
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هن عاض چنگ زدم و خودم  و گم کردم. به پی 

 

 ویرگم، کار دارم گندمگون من! باهاش کار دارم م-

ها با مون آروم باش. تو فقط بخند... سخبی به خاطر بچه
 من... تو بخند! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی بود که حس کردم غلت زدم و داغن تِن عاض، اول ن ن چی  ی 
ی که حس کردم،  ن ن چی  ن و چهارمی  ن و سومی  و دومی 

ِ عاض بود روی گردن و کتفم... بوسه
ن  های مالیم و آتشی 
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دستاش از شب قبل، روی شکمم بود و اونقدر محل حتیِم 
ی رو بوسیده بود که کل تنم، ی یک سانبی اون نطفه میی

 وجودم، روحم به آرامش رسیده بود. 

د. هنوز آو  ن ن صداش تو گوشم زنگ می   ای دلنشی 

 ی گندمم""ماماِن جوانه

 

حجِم و روی موهای کمو تو دهنم کشیدم و دستملبام
 و تو آغوشش گم کردم. دستش گذاشتم و خودم

 

و لوس ونم؟! جون دِل عاض؟! چی شده خودتج-
؟! دیشب بد خو یم ی داری؟! کبن ن  ابیدی یا دردی چی 

 

 نمیومد پچ زدم: با همون صدایی که اصال در 

 

 هیچکدوم، دوست ندارم بیدار شم. -

 

 و روی گوشم نشوند. ی عمرمترین بوسهگرم
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! یم-  خوابونمت... هروقت دوست داشبی بیدار شو حبیببی

 

کرد ویل صدای زنگ هاش دوباره داشت خمارم یمبا بوس
ن بوسهموبایلم رشته  هاش رو قطع کرد. ی دلنشی 

 

ه. ت آروم نیمواقیع نبینت فکر کنم بازم مادرمه، تا -  گی 

 

 و بوسید. گوشم

 

م زنگ بزنم شویس بیارن بایلتمن مو - و میارم، می 
 همینجا... 

ِ دیگه
یبن  ای داره. موندن تو روف گاردن کنار تو شی 

 

و آورد و با نشون با نارضایبی ازش فاصله گرفتم، موبایلم
ی ش شونه باال انداخت و من از اون قیافهدادِن صفحه

 ی تخص بود. زیادی بانمکش خندیدم. مثل یه پرسبچه
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و زیر پتو فیکس کردم و عاض و ازش گرفتم و خودمموبایلم
و قبل از اینکه فرصت برقرار کردن تماس رو پیدا کنم، لبام

ن  به کام گرفت و جوری با ولع و حرص بوسید که انگار اولی 
 یا آخرین بار بود. 

 نکنه!  خودم از این تصور اخم کردم. خدا 

 

 تونم برم. ی عسیل گرفتم، یمحاال که یه بوسه-

 

ین تا شکمم ِ "باید بریم پیش سی 
ن ن گفیی و نوازش کرد و حی 
" رفت.   جلوی خودم چک بیسر

رفت واسه این حس شادِی زیرپوسبی و حس دلم ضعف یم
 حمایتش. 

 کل دیشب... 

 

و باال کشیدم. صدای پر تماس رو برقرار کردم و یکم خودم
 و نوازش داد. ر گوشممهر ماد
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 عروس خوشگلم چطوره؟! -

 

دونست پیش عاض بودم، دلم گرم میشد از اینکه مادر یم
 ویل... 

 خییل به خاطر دیروز ناراحت بودم. 

 

. خوبم عاض هم خوبه. شما سالم مادر - ، صبح بخی 
؟!  ن  خوبی 

 

 کوتاه و ملیح خندید. 

 

 منم خوبم به خویی شما دوتا... -

اض رو باردارم، رو پا بند نبود. نمیشد وقبی محمد فهمید ع
و تقدیممون  و گرفت. انگار خود خدا دودسبی پرسمجلوش

کرده بود. یه جوری خوشحال بود انگار خودش تو به دنیا 
ن بار یم فهمید داشت اومدنش سهیم نداشت و برای اولی 

 پدر میشد. 
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ل رفتاری  از این حرفش ریز خندیدم. عاض هم کنیی
دام شد و گرم میشد و کل شب رو کنار  نداشت، تنش م

 های عاشقانه رو کرده بود. گوشم زمزمه

د، نگاهم ن و به عاض دادم که داشت با موبایلش حرف می 
ی شنا  سفارش یه صبحونه داد و گوشیش رو روی تخته

گذاشت. فقط یه شلوارک نارنجی رنگ کوتاه پاش بود و با 
ن از استخر، وسط آب زالل  و شفافش یکم فاصله گرفیی

جه زد.   شی 

ن و صندیِل من از پشت شیشه ی دور تا دور تخت و یه می 
 دیدمش. چویی که کیم دورتر بود، یم

 

 ببخشید که نگرانتون کردم. -

ن رو گفت. درمورد همه ی دیشب که... یعبن عاض همه چی 
 و به خاطر عادل افتاد.  هایی که تو ایراناتفاق
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و بیش خیی داشت یکم از نشاط صداش کم شد. مادر کم 
ن رو یم ی اتفاقایی که من و دونست. همهویل حاال همه چی 

 عاض پشت ش گذاشته بودیم. 

 

 و، مرد بار بیارم. من سیع کردم پرسم-

و خوشحالم که با موندن کنار تو... بهم ثابت کرد راهم
. دوست ندارم اشتباه نرفتم. تو... گذشته ن ی مبن الی 

. حاال هایی که من کشیدم رو تلجن  که مادرت   تجربه کبن
زنگ زده و نگرانته، به خاطر هیجی ولش نکن. من مادر 

 نداشتم و تنهایی سوختم. 

 

ن عاض داشت تو استخر شنا یم کرد، بدون نفس گرفیی
دوبار طول و عرض استخر رو یط کرد و درست کنار 

ون آورد و موهاش ی شیشهمحفظه ای شش رو از آب بی 
زیر نور خورشید و اون قطرات  رو از صورتش کنار زد. 

جذاب آب، زیادی دلفریب شده بود. این حالِت بعد از 
ن شدن هورمون هام ربط هربار دیدِن عاض رو، به باال و پایی 

 . زده لب گزیدم که چشمک زد دادم و خجالت
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ن ناراحت نباشم ش- ، مادر؟! یعبن میگی  ن ما هم مادرم هستی 
ای  کاری کرد، از خانوادهاز عادل؟! از... از عاض که پنهان

 که ولم کردن؟! 

 

ی  ن نفس تازه کرد، یه تک شفه به گوشم خورد و به عریی چی 
ش گفت که من متوجه نشدم. عاض با دست به ندیمه

 اشاره کرد "زود بیا"

 م کرد. ش دیوونهبا ابرو اشاره کردم "نه" خنده

 

ان بده. همه و نگفتم ویل بهننه من ای- شون فرصت جیی
که عاض پرسمه، باعث نمیشه مجبورت کنم. خودت این

ن چه کاری درسته!  ن کن و ببی  ن و سبک و سنگی   بشی 
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م چفت کردم و نشستم. لباسم زیاد پتو رو تا روی سینه
م ترسیدم عاض با دیدن تن نیمه برهنهمناسب نبود و یم

 کنه، یه کوچولو درد داشتم. 
ی

 باز دیوونیک

 

یچکس حق من کاری رو کرد که همتوجه شدم، عاض در -
نکرد. حمایت از یه دخیی گناهکار و غریبه رو هرکیس انجام 

 نمیده ویل... 

 

  مکث گفت: بانو بعد از کیمدیگه ادامه ندادم. ماه

 

ی انسانیش بود رو انجام داد. عاض مثل کاری که وظیفه-
 کنار ییک مثل اسامه، پرسم

ی
و باباشه... خوشحالم که زندگ
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؟! من پرسم از ذاتش ن و دادم دستت امانت... دور نکرده. الی 
ِ منه. عاض همه

ی
 ی زندگ

 

؟! دارم حسودی یم-  کنم مادرجون، پس من چی

 

بلند خندید، عاض دوباره مسی  رفت و برگشت رو شنا کرد. 
خندید و من واقعا از ته امروز زیادی شاداب بود، زیادی یم

ی کوچیکم وانهتونستم از بابا جدل خوشحال بودم. نیم
 دلخور باشم ویل عادل... 

 

اون مرد با من بد کرده بود. اگر دیشب دربرابر خشم عاض 
 از عادل دفاع کرده بودم، هیچ ربیط به بخشش نداشت. 

فقط درکش کرده بودم، درک کردن مردی که عزیزش رو از 
 داد... دست یم

کرد، بیشیی اطرافش رو هرچند عادل باید بیشیی فکر یم
ایید. من اصال شبیه اون تصوراتش نبودم ویل عادل... پیم

 اون یه مرد عادی نبود. بعد از مرگ دنیا... 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

شد ویل حق خودم کردم عادل باید درک یمفکر یم
خواست عاض با اون حال دونستم که نبخشم. دلم نیمیم

وار ی شدیدش به عادل، اونجوری دیوونهو روز و عالقه
 رو شکنجه کنه هم عادل رو... برخورد کنه و هم خودش 

م که با تمام دلم نیم ی رو از عاض بگی  ن خواست چی 
وجودش دوست داشت. حس من به خودم ربط داشت، 

 شم و به روی عاض نیارم. تونستم تا ابد نبخیم

 

. هرچقدر اون نور و که میوهت-  عاض هسبی
ی

ی زندگ
. مثل دخیی نداشته ی خودم دوست چشممه، تو هم هسبی

 م. دار 

 

 دارم. خییل زیاد...  منم خییل شما رو دوست-

 

بعد از یه خداحافیطن کوتاه، تماس رو قطع کردم و اینبار 
 عاض شایک اخم کرد. بلند گفت: 

 

 بیا پیشم، وقبی دوری، هیجی لذت نداره. -
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حریر لباس خواب رو پوشیدم و کمربندش رو بستم. از روی 
ن  خنکش پا   تخت بلند شدم و با پاهای برهنه روی زمی 

ون زدم عاض دستشگذاشتم. از در شیشه و پناه ای که بی 
چشماش کرد. باورم نمیشد تو این ماه، هوای کویت این 

 اندازه مطبوع باشه و البته کیم گرم... 

ها تعبیه شده بود، های چویی که روی چمنبه جای مرب  ع
ها و دار گام برداشتم و از الی گلدونهای نمروی چمن

ن رد شدم. چهارتا تختهی باغچه ی شنا دو زیادی شسیی
های فلزی و سفید کنارشون سوی استخر بود و فانوس

ن دیشب با نور زیادی  خاموش شده بود ویل همی 
رمانتیکشون شب دلچسبی رو برامون ساخته بودند. از 

های لوکس شهر رو ها و ساختموناینجا میشد دریا و برج
 دید. اینجا خییل رویایی بود. 

 

نار استخر که رسیدم، عاض سمتم اومد و با انگشت، ک
 ی پام رو لمس کرد. خوردههای الکانگشت
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 میای تو آب؟! -

 

 نوچی کردم. 

 

 ترسم شما بخورم، واسه بچه خوب نیست. یم-

 

اینکه خودش رو باال کشید و ساق پام رو بوسید و تو آب 
ن داشت.   فرو رفت، یه حس دلنشی 

 

و... سوم تو... اول تو... دوم ت بیشیی مراقب خودت باش،-
؟! من کل دنیا رو باتو یم ن  خوام، حبی اون بچه... الی 

 

ی استخر نشستم و به و از داخل گزیدم. همونجا لبهلبم
و خیس کرد، اهمیت ندادم. با انگشتام خنکای آیی که زیرم

و به بازی گرفتم و دقیقا کف شش رو بوسیدم. موهاش
نگه داشت. بعد یهو دست دور  و گرفت و روی لبشدستام

و سمت خودش سوق داد. یه جیغ خفه کمرم انداخت و من
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و های بسته، کامال منکشیدم ویل اهمیت نداد. با چشم
سمت خودش کشید و پاهام تو آب فرو رفت ویل داغن تن 
ن پام جا  عاض اجازه نداد از شمای آب لرز کنم. دقیقا بی 

ن واکنشش، یه بوسه  ی طوالین روی نافم بود. گرفت و اولی 

 

؟! - ن  الی 

 

 ج جانم؟! -
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ن نگام کرد. رونمو روی شونهدستام و ش گذاشتم و از پایی 
 نوازش کرد و دستش از پهلوم روی ستون فقراتم نشست. 

 

دار بشم. اونقدر کردم یه روز ازدواج کنم و بچهکرشم نیمف-
ال کارم برام دور و بعید و غریب بود که... که نمیدونم اص
ی کاقن درسته یا نه. هنوز درست تموم نشده، هنوز به اندازه

دی.   از زندگیت و جوونیت لذت نیی

 

 شنوه. عاض؟! اینجوری نگو... یم-

 

و الی موهاش فرو بردم. کوتاه خندید و انگشتام
ه. نیم خواستم به خاطر باردارِی من به خودش سخت بگی 

 من خوشحال بودم. 

 

تونم درس بخونم و از جوونیم لو هم یمبا تو و این کوچو -
م.   لذت بیی
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 احتیایط کردم. ه من اینقدر یی کفقط... ناراحتم  -

ن بابام  نشنیدی حبیب چی گفت؟! گفت عجله داشتم و عی 
 ت کردم. زود حامله

 

 اینبار من خندیدم. 

 

 خب مگه چیه؟! -

. مگه نه؟! مون رو باهم بزرگ یمو بچهمن  کبن

 

ها عادت ، کم کم داشتم به این بوسهو بوسید دوباره شکمم
 کردم. یم

 

ایی رو و بزرگ یمعال که تو داری منف-
ن . چی  باهات تجربه   کبن

 کردم که... 
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ن تو ادامه نداد و یهو من و تو آب کشید، این ناگهاین فرو رفیی
آب، قلبم رو روی دور تند انداخت ویل عاض با ولع و 

 بوسید. میقا هاش رو روی لبم گذاشت و عحرص لب

وار دور تنم پیچیده شد و تا یکم فاصله  هاش پیچکدست
 گرفت نالیدم: 

 

. شنا... بلد... نیستم-  . وای عاض، ولم نکبن

 

 ولت کنم؟! هیچوقت... -

 فقط رو دست من پرواز کن. 

 

و زیر تنم انداخت و روی آب شناورم کرد. جیغ زدم دستش
 ویل اهمیت نداد. 

 

س دورت بگردم فقط خودت- ... وزنتو نیی و رها  سبک بگی 
 کن و رو دست من پرواز کن. 
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ترسیدم ویل همونطور که دستم دور گردنش بود و خییل یم
به یه دستش هم چنگ مینداختم، کاری که گفت رو انجام 
دادم. روی سطح آب جوری که نییم از بدنم زیر آب و نییم 

 از بدنم درگی  باد خنک بود، قرار گرفتم. 

 

؟! ایمان کردن یمعاض؟! من از ز -  ترسم، میشه کنارم بایسر

 

ی  و بستم و تنم رو به اشعههیچ جوایی نداد. چشام
دم. اینجوری تو آغوش عاض،  گرمابخش خورشید سیی

ن خوِد خوشبخبی بود.   آرامش داشیی

 

 تم. فقط اونموقع نه، ذره ذره کنار -

 

و تا کنار استخر گوشیش که به صدا دراومد، باالخره من
ی استخر نشوند و ش هر دو و با دو دست لبهنپیش برد. م

 و بوسید. زانوم
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یم صبحونه. گوشیم-  و بیار، جواب میدم و باهم می 

 

ن بلند شدم.   یه بوسه رو لبش زدم و با چشم گفیی

 

ن نخوری مویرگم-  . یواش راه برو لی 

 

های کنار استخر  چشمک زدم و با پوشیدن صندل
 ، لبخندم پر کشید. یدمو آوردم. اسم اسامه رو که دگوشیش

 االن؟! 

 

و از استخر باال کشید. عاض موبایلش رو گرفت و خودش
ها برداشت و دور تنم پیچید و همزمان یه حوله از روی تخته

 تماس اسامه رو جواب داد. 

 

؟! -  نعم یا أیی

 "بله بابا؟! 
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- ...... 

 

 اآلن؟! -

ن االن؟!"  "همی 

- ..... 

 

 التقلق، سأیی غ ساعة أخری. -

 ران نباش، تا یکساعت دیگه میام.""نگ

 

 تماس رو که قطع کرد، لعنبی زیرلبی گفت و ادامه داد: 

 

 شده.  فکر کنم یه دردش جدید به پا -

 

ی رو تند تایپ کرد و لحظه ن ی آخر دیدم که پیامک رو چی 
 دیدمش. برای هاتف فرستاد. خییل وقت بود که زیاد نیم
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 چی شده؟! -

 

 نم فشار داد. دو طرف حوله رو محکم به ت

 

و ببینه خییل هم خواد منخواد برم عمارت... یمسامه یما-
 عجله داشت. 

 

 توین حدس بزین که چی شده؟! یم-

 

م رو بوسید صورتش جوری بود که نمیشد حدس زد. شقیقه
 و کوتاه لب زد: 

 

 و عوض کن شما نخوری... لباسات-

 خوای کمکت کنم؟! یم

 

 تونم. نه یم-
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 برای کمک کردنم اومد. ویل بااین حال 

ی نگفت. کردم عاض به هم ریخحس یم ن  ت ویل چی 

 

ن رو تو محوطه  ی اسامه پارک کرد. ی خونهماشی 

امروز به طرز عجیبی خونه پر از محافظ و نگهبان بود یعبن 
 تعدادشون بیشیی بود. 

... نمیدونم چرا ویل یهو  ی بود و نه از امی  نه از هاتف خیی
 انداخت. نگراین به قلبم چنگ 

 

فهمن ض؟! چرا منم با خودت آوردی؟! االن همه یمعا-
 باتو بودم. 

 

ی مالییم به پشت و باال آورد و بوسهدرکمال تعجب دستم
انگشتم نشوند. اینکه حاال یه حلقه از عاض تو انگشتم 

 کرد. ش اهل خونه نگران یمو به خاطر واکنبود، من
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ونش بیارم. -  بذار بی 

 

 لبخند زد. 

 

... دیگه مادر بچهال- ن م هم محسوب زم نیست، تو زنیم الی 
 .  مییسر

 

لب گزیدم و از این دفاع کردنش کیلو کیلو قند تو دلم آب 
 نگرانیم بشم. س دلتونستم منکر حشد ویل خب... نیم

 

؟! -  پس بقیه چی

 

س حق اظهارنظر نداره، تا االنم اشتباه کردم سکوت  هیچک-
 کردم. 
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و باز کرد. پیاده شدم و دوشادوش من پیاده شد و در سمت
هم وارد عمارت شدیم. از قبل خیی اومدنمون رو داده بودند 

کردند. به در ورودی  ها ییک ییک جلومون تعظیم یمو نگهبان
رو که رسیدیم، یه زن در رو باز کرد و همون ثانیه با روبه

ن چسبید.   شدن با اسامه شوکه پاهام به زمی 

 

های عریی کنارش ایستاده بودند و خود سدو نفر مرد با لبا
های معروفش راهمون رو سد کرده اسامه با همون لباس

 بود. 

 

 به جایی آماده شده بود و کل پوشش یک 
ن انگار برای رفیی

مرد عرب رو داشت. البته با یک تسبیح روی لباس سفیدش  
 داد. که از الی عبای سیاهش رخ نشون یم
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هامون امه به پیوند دستو گرفت و نگاه اسعاض دستم
باقی موند. اخم نکرد، لبخند هم نزد دراصل هیچ واکنیسر 

 نداشت. 

 بانو گشتم و ندیدمش. با چشم دنبال ماه

 

- .  مرحبا أیی

 "سالم بابا."

 

اسامه جواب نداد و من هم به تبعیت از عاض با همون 
 عریی سالم کردم. 

اون هم ها دیدم، قلبم تند کوبید. دانیال رو که روی پله
دونستم باید چه نگاهش به دست من و عاض بود. نیم

ی بینمون رو یط کرد. یه حیس داشته باشم. اسامه فاصله
تونستم تا حدودی ساق پاهاش صندل مردونه پاش بود و یم

د. اون  ن ون می  ، از الی لباسش بی  ن ن راه رفیی رو ببینم که حی 
رسید،  دونفر نگهبان همونجا ایستادند و تا اسامه به ما 

نفهمیدم چیشد. فقط اون دست زیادی سنگینش رو باال 
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برد و جوری تو صورت عاض کوبید که صدای جیغم کل 
 عمارت رو برداشت. 

 

بانو هم وارد سالن شد. قصد نزدیک شدن همون لحظه ماه
 به ما رو داشت ویل اسامه فریاد کشید: 

 

 إیل األمام ماه بانو-

 بانو.""جلو نیا ماه

 

بانو هم متوقف شد. گفت و ماهفهمیدم چی یمتاحدی یم
نگاهم رو با ترس و وحشت باال کشیدم و به عاض نگاه  
ب دست  کردم. به فک منقبض و به صوریی که از ضن

 اسامه برگشته بود. 

کرد عاض رو اینجوری تحقی  کنه اون هم چطور جرات یم
 بانو. ماه ها و جلوی نگاه من و جلوی نگهبان
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ل کرد. یمم ویل عاض منعصبی جلو رفت خواستم کل و کنیی
نفرت و خشمم رو شش جار بزنم ویل عاض فقط یک 

 جمله گفت: 

 

 به خاطر من نه. -

 

ش نگام کرد. دانیال اسامه با همون چشم های شاش تحقی 
ن اومد. انگار اون هم به خاطر این سییل از از پله ها پایی 

نداشت جز اسامه دلخور بود ویل کیس جرات حرف زدن 
 من... 

م کرده بود. به خاطر مبن که عاض با یه جمله خفه
 عاض... فقط به خاطر عاض! 

 

؟وجدت عادل مصا- ی
ی أي قیی أنت؟لماذا يصاب اببن

 با قن

؟! چرا  "عادل رو زخیم پیدا کردیم، تو کدوم گوری هسبی
 پرس من باید زخیم بشه؟!"
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ه و محکم گرفتعاض نگاهش رو از من که هنوز دستش
 بودم، گرفت و به اسامه داد. 

الی لرزید ویل من اون دردی که البهصداش اصال نیم
 شناختم. تارهای صوتیش جاخوش کرده بود رو یم

 

 ن أكیر حرًصا مع عادل. أنا آسف، يجب أن أكو -

 "ببخشید، باید بیشیی مراقب عادل باشم."

 

 رحیم جلو اومد و اینبار من اجازه ندادم. اسامه با یی 

 

 و عقب، به عاض دست نزن. بر -

 

اسامه عقب رفت تا با من برخورد نداشته باشه، چطور 
بانو هم دلخور کرد که عاض رو کتک بزنه؟! از ماهجرات یم

 کرد؟! بودم که چرا کاری نیم

 

؟! لطفا... - ن  الی 
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ن مننیم یه بی  ن و خوام واسه تو مشکیل پیش بیاد یه چی 
 اسامه. 

 

ی أن تدخل-
ی  ارسله، هل ترغب قن

ن قن  ذه القصة؟هإلی 

ن هم وارد ماجرا بشه؟!"  "بفرستش بره، یا دوست داری الی 

 

و به مادرش داد. دانیال  عاض با این حرف اسامه، نگاهش
بانو ایستاده بود و انگار اون هم جرات حرف زدن کنار ماه

 بانو کنارم اومد. نداشت. ماه

 

- . ن  با من بیا الی 

 

ن   پافشاری کردم. بغض تو گلوم نشست و برای نرفیی

 

ن با مادرم برو، خواهش یم-  کنم. الی 

 

 عاض االن... االن این مرد تو رو زد. -
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د، اونم با این  ن ن بار بود که عاض شم داد می  این شاید اولی 
 لحن تند... 

 

- . ن  برو الی 

 

 اشک تو چشمم جمع شد. 

بانو من رو که سست شده بودم، و کنار کشید و ماهدستش
و از عاض دور شدم. حاال من کنار دنبال خودش کشید 

بانو بودم، با چند میی فاصله و تعادل نداشتم. دانیال از ماه
تر بود ویل شنیدم که رو به ما یکم دورتر و به اسامه نزدیک

 بانو گفت: ماه

 

ا عاض بوده؟! چندروزه غیبش زده، عاض به خاطر اون  ب-
 خوره؟! کتک یم
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دور تنم انداخت و   ویل دستبانو جواب دانیال رو نداد ماه
 کنار گوشم آروم پچ زد: 

 

... عاض قویننگران - ن یه  باش الی  ن . ه فکر یمکتر از چی   کبن

 

 تونستم. تونستم قبول کنم، نیمنیم

 

؟! تا جایی که بشکنه؟! چون قویه باید خر -
ن  دش کین

 

 بانو زانوهام لرزید. با حرف ماه

 

 اطر عادل! هیجی از عاض نمونده، به خ-

 

. فق ن  ط همی 

ن یه جمله آزارم داد. یم خواستم عادل رو کنار بذارم، همی 
 م نباشه ویل حاال... خواستم برام مهبخشیدم و فقط یمنیم
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 و از جا پروند: صدای داد اسامه من

 

 من آذى عادل؟-

 "گ به عادل صدمه زده؟!"

 

های اسامه عاض مثل قبل محکم بود. مستقیم به چشم
 زل زد. 

 

؟! -  أیی

 ا؟!""باب

 

ن کلمه حرف چه حایل من یم ن همی  دونستم عاض با گفیی
 میشد! 

 یه کرد ویل عاض ادامه داد: بانو ریز ریز گر ماه
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بته-  لقد ضن

 "من زدم."

 

خواست ببینم ویل اسامه بازوی عاض رو گرفت. دلم نیم
دم.  ن  حبی پلک هم نمی 

 

 

 

 

 

 

؟  أنا ال أسأل حبی عن علذلك كان - ی
بت اببن ملك؟ هل ضن

 سبب، أنت تدفع ثمن خطأك. ال

و کتک زدی؟! حبی دلیلش رو "پس تو کردی؟! تو پرس من
 و پس میدی عاض!"پرسم. تاوان کارتنیم
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دست باال برد تا دوباره اون دست لعنبی و کثافتش رو تو 
صورت عاض بکوبه ویل با شنیدن صدای عادل، متوقف 

 شد. 

 

 ةكانت لدينا مباراة، كانت مبارا-

 بقه داشتیم، یه بازی بود.""باهم مسا

 

عادل که از پشت ش عاض وارد سالن شد، اسامه نگاه از 
ش تو هوا عاض گرفت و با همون دست خشک شده

ن آورد. زمزمه  سمت اسامه اومد. مچ دستش و گرفت و پایی 
 ی وجودم گوش بود. کرد ویل من همه

 

 عاضی مرة أخرى ، سأقوم بتعويضك.  إذا رأيتك تؤذي-

، منم خوب "فقط ی ه بار دیگه ببینم به عاض صدمه بزین
ان کنم."  میدونم چطوری جیی
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دست اسامه رو کنار زد ویل اسامه با حرص و صدایی خشن 
 غرید: 

 

بك. - ی ضن
 ابن محمد ليس له الحق قن

 "پرس محمد، حق نداره تو رو کتک بزنه."

 

عادل پوزخند زد و با همون تمسخر که روی صورتش حک 
و روی کل کسایی که اینجا حضور داشتند ششده بود، نگاه

چرخ داد. عاض مچ دست عادل رو چنگ زد تا ساکتش  
کنه ویل عادل برخالف تصور همه قصد ساکت شدن 

 نداشت. 

 

ماذا؟! ألن عاضی نفسه حل محل كل األوالد وحده ؟!هذا ل-
ی عاض أردت ذات مرة أن 

ببن ما اردت ....أردته أن يرصن
ب بسبب أفعایلی   . أتعرض للرصن

و ی پرسات"چرا؟! چون عاض خودش به تنهایی جای همه
و بزنه. پر کرده؟! خودم خواستم... من خواستم عاض من
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من خواستم یه بار هم که شده، به خاطر کارای خودم، 
 خودم کتک بخورم."

 

 زیرلبی نالیدم: 

 

 نیست. مادر یه کاری کن، ع-
ی

 اض حقش این زندگ

 

روز همه برعلیه اسامه بودند دانیال مداخله کرد. انگار ام
چون حبی با حرف دانیال هم اسامه رنگ شخش به حالت 

 طبییع برنگشت. 

 

ی ، ال تهتم بذلك العاض. انه عیلی حق عادل أ-  یی

 "حق با عادله، بابا انقدر عاض رو بیخودی اذیت نکن."

 

من با کمک مادر به عاض نزدیک شدم. درست کنارش 
 و ازوش تکیه دادم. نگام کرد م رو روی بایستادم و گونه
 زیرلبی پچ زد: 
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ی نیست، من عادت دار - ن س مویرگم. چی   م. نیی

 

ن این مکالمه ی خییل ضعیف رو دانیال هم شنید. مطمی 
بودم چون شش به سمت ما چرخید و صدای بلند عادل 

 دوباره سکوت بینمون رو شکست. 

 

. عیل الرغم من أنك لعاضی بعد اآل ال تزعجوا،- ی م ن بسببی
ء من أجیلی حبی اآلن ی

 تفعل أي یسر

"دیگه به خاطر من، عاض رو اذیت نکن. هرچند تا االن 
 هم به خاطر من کاری نکردی."

 

ی اسامه ایستاد. قد اسامه هم بلند بود دقیقا سینه به سینه
ی عادل و حاال که اینجوری مقابلش سینه ویل نه به اندازه

 دالنه بود. اما عا کرد، یه جور جنگ نابرابر سیی یم
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، أنت خائف؟! منك... حاولت أن تحافظ عیل نفسك أ- ی یی
ء لكن.... من خالل جلب عاضی  ی

ا عن كل یسر
ً
واسمك بعيد

 اآلن؟! هل انت خائف؟! 
ً
 إیل وظيفتك ، جعلته يتحدث أوال

و اسم و تریس بابا؟! از اینکه تو... سیع کردی خودت"یم
 چی دور کبن ویل... و از همهرسمت

ت، باعث شدی اون االن ن عاض تو کار و حرفهبا وارد کرد
 حرف اول رو بزنه؟! ترسیدی؟!"

 

گفت ویل حسایی عاض رو آشفته  دونستم عادل چی یمنیم
کرد چون با عتاب اسم عادل رو به زبون آورد ویل عادل  

 کوتاه نیومد. 

 

ء....كنت تعتقد أ- ی
نت لست العاض ،أنت ال تقول أي یسر

ی ال أعرف أنك لم تن
ة طويلة بسبب أنبن ی الليل لفیی

ا قن
ً
م جيد

ا تحت حلقك تماًما كما 
ً
عاضی هل تخیسر أن تضع سكين

ا ذات ليلة؟
ً
 فعلت ضعيف

"تو نه عاض، تو هیجی نگو... فکر کردی من خیی ندارم 
خییل وقته از وجود عاض شبا خواب راحت نداری؟! 
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کیسر کردی، همونطوری یه تریس همونطور که ضعیفیم
 قو زیر گلوت بذاره؟! حق داری بابا..."شب ناغافل چا

 

عاض از من فاصله گرفت و سیع کرد تا عادل رو کنار بکشه 
نشیبن نداشت. رنگ صورت ویل عادل اصال قصد عقب

ه ی داد که آمادهتر میشد و این نشون یماسامه هرلحظه تی 
 انفجار بود. 

 

 من ثالثة أوالد بكنت تتمبن -
ً
دال  دائًما أن يكون عاضی بدال

من ثالثة أوالد أغبياء أنت مستاء ألن عاضی كان قادًرا عیل 
 أن يحل محل أبنائك الثالثة بمفرده. 

خواست به جای سه تا پرس احمقت، "همیشه دلت یم
عاض پرست بود نه؟! اینکه تونست خودش تنهایی جای 

؟!"سه تا پرسات  و پر کنه ناراحبی
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ی عادل  تش به سینهاینبار اسامه تحمل نکرد. با کف دس
کوبید و رو به دونفری که پشت شش ایستاده بودند، فریاد  

 کشید. 

 

 وائهدخذ عادل، ال بد أنه لم يأخذ -

ید، حتما داروهاش رو نخورده."  "عادل رو بیی

 

 ی ما با پوزخند گفت: عادل اینبار فاریس و رو به همه

 

 و ه، میگه عادل قرصاشتونه جوابگو باشنیم همیشه وقبی -
 نخورده. 

 

 به کت عاض چنگ زدم ویل عاض فقط لب زد: 
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- . ن رو بیی  مراقبم، مادر؟! الی 

 

اض  صدای قهقهه ی عادل باال گرفت و دانیال برای اعیی
کردن به حرف اسامه پیش رفت ویل اسامه حبی به دانیال 
هم رحم نکرد. با فریادش، دانیال رو ساکت کرد و اون دونفر 

. اینکه عادل با اون صورت کبود و زیر بغل عادل رو گرفتند 

و گم کرده خندید ترسناک بود و من دست و پامزخیم بلند یم
ن عادل نگاه کرد و همینکه عاض سمت  بودم. اسامه به رفیی

 عادل رفت، بازوش رو گرفت و با غیظ به حرف اومد. 

 

ا. -
ً
 سأحصل عیل حسابك الحق

سم."  "حساب تو رو بعدا می 

 

ها رفت سمت آسانسور نزدیک به پلهگفت و صیی نکرد، به 
 های باال برسونه. تا خودش رو به اتاق

 یستاد و نالید: بانو کنار من و عاض اماه
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 کنه. رحم نیم پرسم؟! اسامه به عادل هم-

 

ن باری بود که دانیال داشت ریز ریز گریه یم کرد. این اولی 
 ده... دیدم. عاجز و ترسیدانیال رو اینجوری یم

 ت عاض رفت. دانیال سم

 

 عاض؟! چیکار کردین باهم؟! -

 

عاض جواب دانیال رو نداد. من ترسیده بودم، خییل زیاد... 
دو طرف صورتم تو دست عاض قرار گرفت و با بوسیدن 

 پیشونیم درست زیر نگاه گریون دانیال، پچ زد: 

 

 نگران نباش. -

 گردم. بریم

 

بانو تا ته این بون آورد که ماهی "مادر" رو به ز و جوری کلمه
 راه رو رفت. 
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ن پیش منه. -  برو پرسم، الی 

 

ی دانیال گذاشت تو اون حال، دست راستش رو روی گونه
و ِچشیم باهاش حرف زد. دانیال به گریه افتاد و عاض 
رفت. به همون سمبی که عادل رفته بود. نگراین باعث شد 

 صیی نکنم. 

 دنبالم اومدند. بانو و دانیال و ماه توجه سمت عاض رفتمیی 

، جلوم و گرفتند ویل از پشت نرسیده به در خروچی
های هالل شکل، تونستم عادل و عاض و اون دو شیشه

ها با مشت نفر رو ببینم. اینکه هردوی اون گردن کلفت
کرد. عاض هردو نفر رو و خنک یمعاض آشنا شدند، دلم

ن افتاد.   با مشت محکمش کوبید و یکیشون رو زمی 

ی گفت و دسبی به بازوش بعد س ن مت عادل برگشت و چی 
 زد. 
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آغویسر تقریبا طوالین بود. عادل محکم بغلش کرد، این هم
همینکه عادل با دو از مقابل دیدم دور شد، عاض موبایلش 

 رو برداشت و شماره گرفت. 

دانیال لحنش هنوز هم گریون بود. عجیب بود ویل هیچ 
د.  ن  حرقن درمورد من و عاض نمی 

 

 با کوتاه نمیاد، هم عادل و هم عاض رو تهدید کرد. با-

 

 بانو جواب دانیال رو داد. ماه

 

ین بار اول نیست، بار آخر هم نیست. اسامه همیشه ا-
. اینجوری بوده و پرسا خوب یم ن  دونن چیکار کین

 

 دانیال با ترس ادامه داد: 

 

بانو؟!  اینبار فرق داشت، بابا خییل عصباین شد. ماهویل-
 . اگه.. 
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بانو و حرف نگاهم به عاض بود ویل گوشم به ماهمن یی 
ی بود و من دانیال... درمورد چی حرف یم ن زدند؟! انگار چی 

 خیی نداشتم. 

... هیجی از حرف های عربیشون نفهمیده بودم ویل لعنبی
 ود. دونستم اتفاق خویی تو راه نبیم

 

ی هم بشه، بازم اعاض دیگه - ن ون آدم سابق نیست، هرچی 
 گران نباش. ن

 

 

 

 

 

 

 "عاض"
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رفت ویل من منتظر تماس عادل داشت عصبی جلوم رژه یم
 هاتف بودم. 

ِ زندگیم رو از میون باید اینبار خییل زود همه
ی موانع لعنبی

ن بریم م کناری زد و تا کنار ماشی  ن داشتم. عادل لگدی به هی 
 که دوتایی از عمارت اسامه خارج 

پیش رفت. از اون وقبی
بودیم، حبی یه کلمه هم حرف نزده بود. البته بعد از  شده

ن سکوت جواب یم  داد. اون جنجال، فقط همی 

 

ون کشید ی سفید و استوانهیه قرص از جعبه اِی دستش بی 
هاش رو بدون و بدون آب بلعید. جدیدا خودش قرص

ی یم  گ خورد و زیرلبی پچ زد: خورد. تلفنش زندرگی 

 

 اوه نگینه! -
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ای پیش رفت و نکرد فقط تا کنار ساحل ماسه به من نگاه
و نشنیدم. هاتف که زنگ زد، شی    ع تماس رو دیگه صداش
 وصل کردم. 

 

ها به رسول بخشایش خیی فرستاده الم آقا، یه نفر از بچهس-
، اینجا رو با میدون جنگ اشتباه   ن بود که مهرداد رو گرفتی 
ن االن طوفان رو   گرفته بود، طوفان به پا کرد. همی 

 خوابوندیم. 

 

 لعنت به کل خانداِن بخشایش. 

ن تکو از عادل کندم و به بدنهنگاهم  یه دادم. ی سخت ماشی 

 

ن چی میگم هاتف، ازت یمب- ن االن یه لپبی  تاپ خوام همی 
ن یه سینما...  . عی   و یه فضای کاقن واسه بخشایش پیدا کبن

و بندی به صندیل و دستو یمچندُبعدی با صدا... اون
. یمو محکم چفت یمپاهاش خوام کامل و واضح ببینه کبن

 کنم. که وقبی مهرداد رو مثل سگ زیر پاهام له یم
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 هاتف خندید. 

 

 حتما... -

ن فیلیم رو ندیده باشه. حتما خوشش  فکر کنم تاحاال چنی 
کنه، فقط میشه من هیجان فیلم رو باال میاد و استقبال یم

م و یه سینما شش ُبعدی راه بندازم؟!  درِد پرسش رو عمیل  بیی
 حس کنه. 

 

 فقط تاییدش کردم. 

 

 پس مکانش باتو... -

 پرسش و البته...  و پس بده، با خوام بخشایش تاوان کاراشیم

 

ش...   نگفتم با دخیی

 یی 
گناه حساب پس چون من قصد نداشتم از اون دخیی

م ویل انگار خدای بخشایش با من هم  نظر نبود. بگی 
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 فعال. -

 

م و سمت عادل رفتم. دقیقا رو به دریا تماس رو قطع کرد
 بود و موهاش به دست باد... 

 

س. هم زیزدلم؟! حالم خوبه... به عاض زنگع- بزن و بیی
. چرا باور نیم ن ؟! من خوبم هم عاض هم الی   کبن

 

دست رو کتف عادل گذاشتم و همون لحظه با شوک سمتم 
ن انداخت. برای فیصله چرخید و با خجالت شش و پایی 

های دخیی پشت خط که انگار بدجوری به دِن نگراین دا
 عادل دل داده بود، لب زدم: 

 

 ن امانته، فعال کار مهیم داریم. مدوست پرست دست -

 

 عادل بعد از من گفت: 
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 ام... شنیدی که؟! با عاض-

نم.  ن  بهت زنگ می 

 

تماس رو با خداحافیطن کوتایه قطع کرد و رو به من لب 
 زد: 

 

 ودی... زیادی نگرانه. بیخ-

 

و باال بردم و قبل از اینکه تو صورتش فرود بیاد، مشتم
ل کردم ویل عادل خودشخودم و کنار کشید و و کنیی
 و باال برد. صداش

 

ته یه انگار خوشت اومده،- ؟! من چه خیی ین ن  و می 

 

 خفه شو و دنبالم بیا... -
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خودم صیی نکردم. دنبالم اومد و کنارم روی صندیل نشست 
 کرد. ویل غرولند  

 

ی؟! -  چته عاض؟! هنوز دلگی 

 

ن با چرخش الستیک ها ها روی ماسهاستارت زدم و ماشی 
ها رو از باالخره از جا کنده شد ویل هنوز پرتاب ماسه

 دیدم. ی کناری یمشیشه

 

 جدیدا خییل بزن بهادر شدی. -

 

، تا برسیم دهنتت- ین ن و ببند چون و هم جدیدا زیاد حرف می 
 .. ه مشت بخورم از اسامه به خاطر تو. خواد دوبار دلم نیم
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 ...  همون لحظه تو لک رفت. بهیی

د، راحت ن  تر بودم. حرف نمی 

به زد و سکوت کرد.   با مشتش مدام به رونش ضن

 و شکست. وارد خیابون شدم که خودش سکوتش

 

 کجا؟! -

 

- ... یم مهموین  می 

 

 شوکه شد. 

 

؟! -  مهموین
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وت کنم، ما هم و به ضف کتک دعخوام ییکآره. یم-
بانیم.  ن  می 

 

رو به صورتم فقط مکث کرد. داشت دنبال یه آدم 
گشت، یه نفر که به این مهموین بیاد و انگار اون شخص یم

 رو پیدا کرد. 

 

 مهرداد؟! -

 

و که دید شحال به پشبی صندیل چسبید. یه کتک سکوتم
ای حسایی الزم بود. دیگه اینبار، مثل هیچ وقت دیگه

 شخور ناِکس... نمیشد. اون ال 

 

- . ن  فقط نذار بکشمش، همی 

 

ن پیاده شدم و عادل دنبالم اومد. روبه روم یه سوله از ماشی 
 بود... 
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هاش ی وسط بیابون و دمای باالی هوا... شیشهیه سوله
ی دست شکسته بود و با نگاه کردن به پیکرهیک

 ییل سال شپا بوده! خشد حدس زد که ساختمونش هم یم

 

بن که پشت به پشت هم پارک شده بود رو رد  چند تا ماشی
ن سفت و سخت گذشتم. با ورودم به سوله،  کردم و از زمی 

 چشام از تاریکیش تار شد. 

ن تا سوله، نور خورشید  ن مسافت ماشی  اونقدر تو همی 
 شدم. چشمم رو آزرده بود که حاال داشتم اذیت یم

 

 امی  و چندنفر دیگه به سمتم اومدند و عادل فقط کنارم
ایستاد. داشت به سمت مهرداد که به چهارمیخ کشیده 

 کرد. شده بود، نگاه یم

 

دونستم چطوری کرد، خوب یماینبار اگر امی  مداخله یم
آدمش کنم. برام مهم نبود که رفتار و واکنشم تا چه اندازه 

ن او بود.   مغایر با قوانی 
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و ش زدم و خواستم رد بشم ویل صداشبا دست تو سینه
 شنیدم. 

 

ونیم آقا. من و بچه-  ها بی 

 

ایستادم و سمت امی  چرخیدم. کامال جدی بود، مات 
ن انداخت و با یه لبخند لرزون پچ زد:   موندم ویل ش پایی 

 

ن حق دارین، من... فقط یمه- خوام این نامرد زنده رکاری کنی 
ه و راحت شه.   بمونه. لیاقتش این نیست اینجا بمی 

 

د، واکنیسر ن ن  نمی 
داشت اما من یه نیم نگاه به عادل حرقن

رویی با ما، رنگ از و روبهمهرداد انداختم که با ورود من
سانبی بسته بودند و با چسب پنجرخش پریده بود. دهنش

ش و جز یه کم اصوات ناموزون و آه مانند هیجی از حنجره
 خارج نمیشد. 

 دسبی به کتف امی  زدم و کوتاه گفتم: 
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ان یم-  کنم. جیی

 

 نزد و رفت. من موندم و مهرداد و برادری مثل امی  حرقن 
 عادل... 

من به رفتارهای اسامه عادت داشتم ویل مویرگم نه و امروز 
 عادل ثابت کرده بود که پرس اسامه نبود. 

 

و به هم سایید و با نگاهش کسب عادل کف هر دو دستش
ی چی مهرداد نهایت زدههای وحشتاجازه کرد. چشم ن ی 

م. من و عادل پیش رفتیم. کیم دورتر یه خواستبود که یم
م و آتییسر کم ن ... قویط حلبی از هی   جون قرار داشت و یه انیی

 یشد ویل حاال... های اینجا زیادی شد مشب

 انگار وسط خورشید بودم. 

 

من سمت راست مهرداد ایستادم و عادل سمت چپش. از 
بدرِی سقف با زنجی  آویزون شده بود و  آهن کلفت و ضن
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ی یه میی مجال فرار داشت. دهنش بسته بود به اندازه شاید 
ها رسید تا از شر اون لعنبی هاش به دهنش نیمو دست

 خالص بشه. 

 

 هاش پاره... صورتش دود گرفته بود و یکم از لباس

میی ی چندسانبی ش به اندازهدقیقا روی سمت راست سینه
 نم. تونستم سینه و زخم باریکش رو ببیپاره شده بود و یم

 

 

 

 

 

 

 

 

مثل یه شکارچی بعد از شکار، دور مهرداد چرخیدم و پشت 
روش شش ایستادم. عادل دست به سینه دقیقا روبه
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های شخ شده از خشم، فقط ایستاده بود و با اون چشم
 کرد. نگاش یم

 

 هرچند قبال حسایی از خجالت مهرداد دراومده بود. 

 

در  زدیدن. از جلویدشنیدم خواهرت، مهری رو -
 یی خونه

و پارک خیی از همه جا داشته ماشینشتون... وقبی
و تو بغل باباجونش پرت کنه و از کرده تا خودشیم

 خریدکردنا و دور دور تو خیابوناش حرف بزنه و مزه بریزه! 

 

 عادل و اون نگاهش... 

حاضن بودم مرده باشم و کیس اونجوری بهم نگاه نکنه. 
 هیچوقت... 

لقمه مثل مهرداد رو درک  یه حرومخواست حس دلم نیم
ن دامن خواهرش رو گرفته بود. کیس چه  کنم. آه دنیا و الی 

ای زیادی این حال رو تجربه کرده یم دونست شاید دخیی
 بودند. 
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 ! کیوان، رفیقت. شنیدی گ اینکارو کرده؟-

 و نخوای باور کبن ویل من خیی نداشتم. اگر 
تو شاید ندوین

ه حرومزاده مثل تو یفتم چون من گر و یمدونستم جلوشیم
 نیستم. نمیذاشتم خواهرت قرباین بشه ویل... شد. 

 

م رو با تن آش و الشش حفظ کرده بودم چون هنوز فاصله
ن داشتم. خییل...   خییل حرف برای گفیی

بیبن باال کشیدم تا این بغض لعنبی و شکش رو پس بزنم که 
 کرد. جای بدی داشت بروز پیدا یم

 

ل از غم دنیا اشک نریخته بودم ویل به همون من مثل عاد
 اندازه کمرم خمیده شده بود. دنیا... دنیای من هم بود! 

 

و وال دارم ازت... خییل دوست دارم با صداقت جوابمیه س-
 بدی. 
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هام بهش سمت عادل نیم نگایه انداختم و با چشم
فهموندم که چیکار کنه. با خشم و غیظ و رفتاری که شدیدا 

ل گرفته بود، پیش رفت و چسب رو از روی دهن تحت کن یی
های مهرداد برداشت و همون لحظه داد و فریاد و عربده

 دردناکش کل سوله رو برداشت. 

 

ِ های نفهای حلبی و پیتیه طرف پر بود از قویط
 رنگ و بی

های روهم سوار شده و رو رفته، یه طرف الستیک
اقک باال وصل ی آهبن که به اتهای شیشه و یه پلهخورده
 میشد. 

 

،و - ن خواین؟! من چرا از شر شما چی از جونم یم لم کنی 
؟! چرا ولم نیمی شیخ نجیب خالض ندارم؟! خانواده ن کنی 

ِ کثافت کم کتک زده حاال گنده
و آورده؟! اگه ترشاین رواین

خواهرم دست شما نیست، اگه شما کاری باهاش نکردین، 
؟! پس چرا زخم زبون یم  زین

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

های بینیش باز و بسته شد ویل ل نفسش تند شد و پرهعاد
ام گذاشت. مداخله نکرد، کل دستم و باال آوردم و احیی
های صورتش به رعشه افتاد ویل جلو نیومد. چسب عصب

ن انداخت و یه گام عقب ایستاد. با عجز  دستش رو روی زمی 
 کرد تا یه کاری کنم و من کار زیاد داشتم. به من نگاه یم

 

خواستم حسایی عادل رو پشت ش مهرداد بودم و یم هنوز 
 یی 

ِ همون دخیی
گنایه که باعث خودکشیش ببینه. برادر تبن

 بود. 

 

، روی ییک از پیتدقیقا به فاصله ، یه ی ییک دومیی های نفبی
ی تاپ بود و تصویر رسول بخشایش دلچسبلپ ن ترین چی 

 بود که دیدم. مهرداد باز عربده کشید. 

 

 خواین؟! یم چی از جونم-
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صدای بخشایش قطع شده بود ویل تصویر و صدای ما، به 
رسید. قصد داشتم ترین شکل ممکن به رسول یمواضح

 خون به دلشون کنم. 

ش رو نتیجهپوزخندم رو به رخ رسول کشیدم و تقالهای یی 
روی صندیل دیدم. سفت و سخت با طناب بسته شده 

 بود! 

 

ن چرخ دادم و یهنگاهم تویل پیدا کردم. سیم مف و روی زمی 
ی... یه تکه  ی تقریبا یک میی

بلندش کردم و درست کنار مهرداد ایستادم. سمتم چرخید 
ش و دیدم. تقریبا چهرهو دودهای پخش شده تو صورتش
تونست تشخیصش بده. قابل تشخیص نبود ویل رسول یم

 تک پرِس بخشایش... 

 

. یمیه سوالم- و لیفتتونیم تکو جواب بدی راحت مییسر
 روشن کنیم. 
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رسید. ته زار به نظر یمرد اشک روی صورتش مثل یه شوره
میی بود و موهاش آشفته و پر از ریشش بلندتر از چند مییل

 خاک... 

 

 ک پرس بخشایش نمیاد. این قیافه و تیپ به ت-

ی که باعث مرگش شدی هم اینجا  کاش بابای اون دخیی
ای هسبی و خییل ادهبود، اسامه... باید بفهمه تو چه حرومز 

ه رو بدونمخواد عاقببی که اون برات درنظر یمدلم یم  . گی 

 

لم خارج شد و تا به این و که گفتم، عادل دیوونه شد. از کنیی
خودم بجنبم، مشت پرقدرتش رو تو صورت مهرداد کوبید 

 و زانوهاش تا شد و به گریه افتاد. 

 

 کشمت آشغااااال. حرومزاده، یم-
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ش عادل رفتم و قبل از اینکه دیر بشه، دست تو سینهسمت 
 زدم و به عقب هولش دادم. 

های بلندش مقل یه سوخت و نفسداغ و چر حرارت یم
 کرد. طوفان عمل یم

 

 عادل آروم باش، آروم... -

 

ی بود که دلم نیمگریه ن خواست ببینم و این ی عادل تنها چی 
 دیدم. ترین آدیم بود که یمترین و قویمرد ضعیف

 

و خوام اون دهن کثافتشو خفه کنم، یمخوام صداشیم-
ِ همه

ی
م. زندگ مون رو به کثافت کشید عاض. گل بگی 
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ن به کجا رسیدم. نابودمون کرد. به من نگاه کن... من و ببی 
 بذار خودم بکشمش. 

 

آروم کردنش کار سخبی بود، محکم نگهش داشتم و فقط 
 پچ زدم: 

 

 ش. به خاطر دنیا آروم با-

 

، ش تکون داد و فقط کوتاه گفت:  ن  و آروم شد. عادِل آتشی 

 

ن... عاض یه کاری کن این آتیش وجودم کیه کاری  -
 بخوابه. 

 

بهش اطمینان دادم و چند گام از مهرداد دورش کردم. 
به  ود. ی دست عادل هنوز گیج بمهرداد از ضن

 ش رسول هم برسه. و باال بردم تا به گو صدام
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بیبن چه  یمر داریم، با پرست کار دارم رسول... باهم خییل کا-
 کثافبی رو پرورش دادی؟! 

 

 خواستم... وحشت رسول کاقن نبود، من بیشیی یم

هایی که دست و از تقال کردن یی  جون مهرداد، صدای زنجی 
و گرفتم و و بسته بود، به هوا بلند شد. فکشپاهاش

هاش دم. چشمروی خودم فیکس کر صورتش رو روبه
هاش ی چشملت عادی نداشت و مدام تو حدقهحا
 رفت. اال یمچرخید و از گیجی رو به بیم

 

 و جواب بده! سوالم-

 

 با لکنت به حرف اومد. 

 

س... -  بیی
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گه... اون کیس که االن دست رو خواهرت گذاشته رو ا -
، اگه برات پیداش کنم و بفهیم اوین که با عفت و  ببیبن

؟! ؛ باهاش چیکار یمناموس خواهرت بازی کرده، کیه  کبن

 

 های لرزون بهم زل زد. با همون مردمک

 

و ا؟! جواب بده... بفهیم گ داره با ناموست آبروته-
؟! بره، چیکارش یمیم  کبن

 

یک بود. یعبن چندساعت شکنجه خنده ش عصبی و هیسیی
و ترس و وحشت و کتک خوردن، برای یه جوجه مثل 

ن  ارزِش شل زیپ، اینمهرداد خییل زیاد بود. یه آدم یی  ها چی 
 و نداشت. کیم نبود. تحملش

 

 کشمش. م یم-
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خوام زنده بموین و تاوان کرده کشم، یمیل من تو رو نیمو-
ت ت رو پس بدی. اگه دفعهو ناکرده ی قبیل که گی 

دونستم چه رذالبی رو تو وجودت داری، انداختم، یم
 یر نشده... دکردم مهرداد ویل همونجا نابودت یم

 

ن مشتم تو فکش، یه میی به عقب پرتش کرد و زانو زد  اولی 
ویل زانوهاش تو هوا موند، دستاش تا انتها کش اومد و از 
ن مشتم رو دقیقا روی  درد آخ کشید. سمتش رفتم و دومی 

 آبه... همون نقطه فرود آوردم. دهنش پر شد از خون

ن بلندش کردم و شش  و عقب بردم. با مو از زمی 

 

ن - ن و کل  میدم عی  یه بوفالو، به تراکتور وصلت کین
، کاری یمبیابون کبن  های این اطراف رو با کمرت شخم بزین

ن عادل جون بدی و  ن من تو آتیش بسوزی. عی  که عی 
ی. مهرداد؟!   نمی 

 

 شنیدم. د و التماسش رو نیمهاش هوا رفته بو ناله
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کنم فتاِب کویت دوام نمیاری ویل... کاری یمتو آ-
، همونجوری ک ن ه چندساله به خاطر خواهرم و زنم... الی 

 که یی 
گناه رسواش کردی، پوست تنت چندالیه  همون الیبن

 کنده شه، مثل من... مثل عادل... 

 

ش کرد ویل وقبی برای بار اول اون سیم این حرفم شوکه
های دلخراشش به مفتویل رو تو شکمش فرود آوردم ناله

 های پراز کینه تبدیل شد. عربده

 

 و رسوا کردی... و نابود کردی، کاقن نبود. زنماهرمخو -

این تازه اولشه... هنوز مونده بفهیم چه کارایی از دست یه 
م که  مرد زخم خورده برنیاد. من دارم جلوی عادل رو یم گی 

ل خارج  کاری به کارت نداشته باشه چون... عادل اگه از کنیی
ره نابودت  خوام ذره ذیمکنه مهرداد... من شه، خالصت یم

 کنم. 

 

پشتش ایستادم و به عادل نگاه کردم که از شدت خشم 
 خندید. از اشک یم لرزید ویل لبش... خیسیم
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. باباتا- ن بیبن حرومزاده؟! قول میدم و یمونجا رو ببی 
و پیدا کنم چون... چون اون گنایه نداره و خواهرت

ن تو و اون بابای زالوصفتت. نیم خوام یه کفتار شم عی 
گل... واسه راند بعدی کتک حاضن شو... تا جون دارم ان

ی. تا شب بشه وقت هست.  نمت ویل نمیذارم بمی  ن می 
 خییل زیاد... 

 و بده. عادل اون سطل آب
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های چند ی جا مونده از بارونعادل که سمت سطل گندآبه
 و باال بردم. وقت اخی  رفت، صدام

 

؟! -  امی 

 

ی سفیدرنگ تنش بود هن مردونهامی  با دو وارد شد. یه پی  
 و یه شلوار مشیک! 

 

 درخدمتم. -

 

 بازش کن، کامل هم لختش کن. -

 

ن گذاشت و  عادل سطل فلزِی رنگ و رو رفته رو روی زمی 
من کنارش ایستادم. صداش لرز داشت انگار فشار عصبی 

ن آورده بود و یمدمای بدنش لرزید از شمایی که وجود و پایی 
 نداشت. 
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ش زدم که سمتم چرخید و تو چشماش هزارتا دست به کمر 
 حرف بود. 

 

 و؟! کل لباساش-

 

؟! تا هرجا من- . منتظر چی هسبی  کرایی نشد، لختش کن امی 

 

ها رو از دور دست و پاش باز کردند و همینکه   دونفر زنجی 
کف انبار فرو افتاد، سطل رو روی شش خایل کردم و بوی 

 شد.  تعفن آیی که گندیده بود، به هوا بلند 

 

ام بیی - ه. آقا رو با احیی  ید حموم آفتاب بگی 

 

و جز یه الیه زیرپوشش مهرداد تقال کرد ویل لباساش
درآوردند و دونفری تن آش و الشش رو روی دست گرفتند. 

ن یه گوسفند سالچن شده...   دقیقا عی 
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رو به تصویر شخ شده از وحشِت رسول و هاتف که پشت 
ام برای من ش تک داد، خم شدم و لب ون یمشش با احیی

 زدم: 

 

س... انقدر تقال نکن. انقدر و زنده نگه یمرستپ- دارم نیی
س... رسول؟! من پرِس تو رو نیم کشم. بعد از اینکه من نیی

م، یم مش دست اسامه. اونه که باید تصمیم تاوان بگی  سیی
ش ه آبروی دخیی ه ویل... کاری بگی  و چطوری پس بگی 

و پس بده. نوبت تو هم وان کاراشکنم مهرداد... تایم
 رسه! یم

 

مهرداد عربده زد ویل افاقه نکرد. همراه با بقیه عادل رو هم  
 دید، باید... کشیدم. باید یم

 

ی بزرگ آلومینیوم افتاده بود. زیر نور پشت سوله یه تکه
پوشش آفتاب به حتم حسایی گداخته شده بود و تن یی 

 مهرداد... 
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اجرا   حم نیومد. به امی  دستور دادم و ای دلم به ر حبی ذره
 کرد. 

تنش رو که روی آلومینیوِم پخش شده انداختند، صدای 
ن پوستش رو حس کردم.   سوخیی

 

ن و میذارین خوب ر رب  ع ساعت یه بار، خیس آبش یمه- کنی 
 برنزه شه... 

من گوشت خام روست ندارم. وقبی خوب پخته شد، 
ه. یم ینش دوش بگی  ن بیی ن   تونی  بریم شد، یم کهتر و تمی 

 ضیافت بخشایش. 

 

ن  گفتم و صیی نکردم. عادل هنوز ایستاده بود که چشم گفیی
د، اشک یم ن ریخت امی  رو شنیدم و رفتم. مهرداد ضجه می 

ی بزرگ آلومینیویم راه فرار و با غلت زدن روی همون تکه
جست ویل تقال کردنش یعبن تماس پیدا کردِن هرچه یم

 از آلومینیوم.  تریبیشیی با جاهای داغ

 

ن برسم به گوشم خورد.   داد و فریادش تا وقبی به ماشی 
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 عادل خودش رو به من رسوند و خییل کوتاه پچ زد: 

 

ن رو یمشکنجه-  فهمه. ی خوبیه... حاال ذره ذره سوخیی

 

و مثل یه پرسبچه تو آغوشم انداخت. دلخور بودم، خودش
ت  ناراحت بودم و وجودم پر از کینه بود ویل دست پش

سوختم ی مهرداد یمگردنش انداختم و درحایل که به اندازه
 پچ زدم: 

 

 ادل؟! شنیدی؟! برو پیش حبیب و ساجدی. ع-

 

؟! -  بابا چی

 

 تو نگران اون نباش. با من... -

 

ن بود و خواستم برم ویل محکم بازوم و گرفت. شش پایی 
 نگاهش هرجایی جز من... 
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 عاض؟! -

 

شت. درست تو چشمام هیچ واکنیسر نشون ندادم که برگ
هاش به هم چسبیده بود و از شدت نور توان باز  زل زد. مژه

 و نداشت. کردن چشماش

 

؟! من... خییل وقته که یما... با بابام چیکار یمب- دونم کبن
. واقعا یمچیکار یم ی؟! کبن  خوای مهری رو پس بگی 

 

تونستم از نابود کردن باباش حرقن کنار این مرد، چطور یم
 م؟! فقط جواب سوال دومش رو دادم. بزن

 

. مهری یی - ن  گناهه، مثل خواهرمون، مثل الی 

 

 فقط ش تکون داد. 
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 م تو رو برسونه پیششون. مراقب خودت باش. به امی  میگ-

 

اشه، باشه عاض. من... واقعا ببخشید به خاطر کاری که ب-
. تو حال خودم نبودم داداش.  ن باهات کردم. به خاطر الی 

. ممنون که کناریم، ممنون که کاری کردی که ببخش عاض

مهرداد... حقشه اون آشغال، برو داداش. تو بیشیی مراقب 
 باش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ین حرف زده بودم و همه ایط جسیم و تلفبن با سی  ی شر
ن رو پرسیده بودم.   روچ الی 
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ن خییل   رو برای الی 
ی

نظر دکیی هم با من موافق بود و حاملگ
سش حرف زده بود و دونست. از اضزود یم طراب و اسیی

 ترس و مهارت نداشتنش... 

 

ی رفتاری و اینکه ممکن بود تو این چند رژیم غذایی و شیوه
ها و چه حاالیی رو پشت ش بذاره حرف مدت چه بحران

 م رو درک کنم. تونستم مویرگزده بود و حاال بهیی یم

ی گندمگون مثل موهای مادِر کوچولوی یک جوانه
 ابریشمنش. 

 

ی اسامه پارک کردم و برای امی  یه ماشینم رو تو محوطه
 پیامک زدم. 

 

 "کاری که گفتم رو انجام دادی؟!"

 

 و داد. امی  زود جوابم
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سم به شهر... آقا عادل هم تو  "دارم از سوله میام و دیر می 
ها آماده این چندروز پیش دکیی و حاج حبیبه ویل بچه

، هروقت شما دستور بدین کار  ن رو انجام میدن. منم  هسیی
 رسونم."و یمخودم

 

 خییل خوب بود، خییل... 

 امروز روز خییل بدی بود برای اسامه! 

قبل از ش زدن به اسامه، به کیم آرامش و تمدد اعصاب 
 احتیاج داشتم. 

 

 "پس نیم ساعت دیگه انجامش بدین"

 

ن پیاده شدم و نایلون های خرید رو خودم از از ماشی 
تم. چندمدل گوشت و مرغ و مایه بود صندوق عقب برداش
ن یمهایی که دلم یمو یکم خورایک و لباس پوشید. خواست الی 

 یه نفر خواست کمکم کنه ویل کمکش رو رد کردم. 
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ن حرف زده بودم  تو این سه روز گذشته چندباری تلفبن با الی 
ن بار بود که یم خواستم ببینمش و خییل دلتنگ ویل این اولی 

 بودم. 

 

ن و مادرم رو از داشتم بعد از معرکهتصمیم  ی امروز، الی 
اینجا دور کنم. برنامه ریخته بودم و خیالم راحت بود. 

ن هم نیم  از موندن الی 
تونستم ریسک کنم و دیگه بیشیی

 جایز نبود. 

ن امروز باید اجرا میشد وگرنه بعدا...   همی 

 

وارد سالن شدم و با صدای ییک از خدمتکارها که با صدای 
بهم سالم کرد، حضورم رو به گوش دانیال رسوند.  بلند 

ن اومهمون لحظه از پله ن راه ایستاد. ها پایی   د و بی 

 

 عاض؟! -

 

ن کرده بود، نباید  مکث کردم. بعد از اون کاری که با من و الی 
 کردم ویل... حبی نگاش یم
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 چی شده؟! -

 

های خرید دستم چرخ داد و روی و روی نایلوننگاهش
ش رو تو دهنش کشید. رد. لب رژمایل شدهصورتم مکث ک
 هاش تقریبا درشت بود. ردیف دندون

 

؟! - ن ی پیش الی   داری می 

 

 معلوم نیست؟! -

 

 یه لبخند یک طرفه زد و دست به سینه گرفت. 

 

کردم فقط خدمتکارته ویل... اون حلقه تو انگشتش کر یمف-
 .. هایی که اون روز دیدم. و اون پیوند دست

 

 دیکش ایستادم. جلو رفتم و نز 
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انیال؟! من هیچوقت باهات جوری رفتار نکردم که تو رو د-
دچار اشتباه کنم. همیشه... از وقبی که یادمه تو و دنیا جز 
ی نبودین. به همون اندازه که  ن ، چی  ن اینکه خواهرم باشی 
 عادل رو دوست داشتم، به همون اندازه هم شما دو تا رو... 

 

 دنیا رو آره... -

دوست داشبی ویل من... همیشه دخیی حنیسه و خییل اون
. میدوین وقبی فهمیدم با یه دخیی اومدی چه  بودم نه بیشیی

دم ایران و احوالت ن پرسیدم، و یمحایل شدم؟! هربار زنگ می 
 ...  دلم آروم نبود. تالطم داشتم اینبار از همیشه بیشیی

 

های خرید رو با یه دستم گرفتم. چندتا ی بستههمه
کردند. ا کیم فاصله ایستاده بودند و به ما نگاه یمخدمتکار ب

 رفتم ویل دانیال... باید هرچه زودتر یم

 و کوتاه کنم. موهاش رو کنار زدم و سیع کردم صحبتم
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ایگاه تو برام عوض نشده، تو خودت همیشه خواسبی یه ج-
 .  جوری نگات کنم که خواهرم نیسبی

 

 چون عاشقت بودم عاض. -

 

کبن میشه، عشق اوین که تو فکر یمویل عشق زوری ن-
 نیست. 

 

د و کنار ایستاد. متعجب نگاش کردم ویل لباش و به هم فرسر
و از اون حالت به هم با یه لبخند زورگ سیع کرد صورتش

 دربیاره. 
ی

 ریختیک

 

ن یچوقت منه- و ندیدی، نگران نباش من جریان اینکه الی 
ایی که کردم. زنته رو به کیس نگفتم. اینم باشه به خاطر کار 

 حساب شدیم. یی 
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ها رو و گفت و رفت و حبی صیی نکرد تا حرقن بزنم. پلهاین
ای برنگشت تا بیینمش. دوتا ییک باال رفت و برای ثانیه

 ...  لعنبی

دم، هرچند...  ن  باید بعدا با دانیال حرف می 

ن ما  این حال براش خوب بود! باالخره فهمیده بود که بی 
ی شکل نیم ن  گرفت. چی 

 

ن رو با پلههای زیرین راهه سمت پلهب ها رفتم و در اتاق الی 
 ای باز کردم. تقه

 

 

 

 [Video ] 

ی أحبك"
 "و أقسم عیل رقاقات الثلج أنبن

 

ࢪف ڪ ه و ق س م به دان ه ـَ  ه اِی ب

 •��️♥دوس تَ ت داࢪم• 
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ه ن چسبید و خی  ی به محض ورودم به اتاق، پاهام به زمی 
ر چندین بار پلک زدم و هوای درون  مقابلم شدم. ناباو 

ِ وسیله
ون فرستادم. سنگیبن های کالبدم رو آهسته بی 

کردم و فقط نگاهم میِخ تصویری و اصال حس نیمدستم
ن   و ازم گرفته بود. بود که با تمام قوا، توان چشم برداشیی

 

ن پشت به من، پوشیده در چادری سفیدرنگ که گل های الی 
ن  دیدم، پای سجاده فاصله هم یمصوریی رنگش رو از همی 
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نشسته بود و حبی متوجه ورود من نشد. نباید برای این 
 مردم؟! دیدار، یم

 

و به سخبی فرو دادم و وارد شدم. در رو پشت بزاق دهنم
ن و گوشهشم بستم و وسایل دستم ی اتاق جا و روی زمی 

 دادم و آهسته تا کنار تخت پیش رفتم و نشستم. 

، زمزمه ن کرد؟! داشت با دل و دین و ایمانم چیکار یمهای الی 
 داد! انگار کل اتاق بوی گل و گالب و طراوت یم

 

ن هم  باالخره چشم از روی قرآن برداشت و ش چرخوند. الی 
با دیدِن من شوکه شد ویل لبخند لرزونش رو ازم دری    غ نکرد. 
تا قصد بلند شدن کرد، دست تکون دادم و خودم سمتش 

 رفتم. 

 

 ر مویرگم. تکون نخو -

 

 دوباره تو همون حالت قرار گرفت. چهارزانو و رو به قبله... 
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ایماین ویل من شاش گناه بودم، شاش گناه و کفر و یی 
ن شدم. کفشم  ، حقم بود. وارد حریِم الی  بوسیدن این دخیی

ون آوردم.   رو بی 

 

خوندم، تو گ اومدی؟! ف فکر  اض؟! د داشتم قرآن یمع-
 .. کردم مادر اومده. 

 

م کرد.  و سمتش گرفتم و از نگاهمدستم  شر

 

م؟! میشه دستت-  و بگی 

 

و تو لب گزید و قرآن رو بوسید و کنار گذاشت. دستش
دستم گذاشت و مالیم به پشتش بوسه زدم. لبخندش رو 

هاش رو الی موهام فرو برد و از این فرصت شنیدم، انگشت
م، به نهایت استفاده رو بردم. کنارش زانو زدم و نشست

و و روی رونش گذاشتم و چشامخودم سخت نگرفتم و شم
 بستم. 
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 وای عاض... لباسات چروک میشه. -

 

 مهم نیست. -

 

ی هویم گفت و با همون لطافت دیوونه کننده
و نوازش کرد. بچه هاش موهام و پوست شمانگشت

 بودم... خییل کوچیک! 

... من همینجو  ری رو قبل از وارد شدن به این جهنم لعنبی
گرفتم. بابام میومد، همون محمِد پاهای مادرم آروم یم

دم برای یه بار دیگه دیدنش...  ن خوایه که پر پر می   خی 

های شد ها، خاطرهمن از سنگ ی خویی نداشتم. سنگ قیی
 احساس... و یی 

 

ییل وقته اینجوری آرامش نگرفتم، آخرین بار... وقبی بود  خ-
 که بابام زنده بود! 
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و از خودم م رو بوسید. اخم کردم و ششقیقهخم شد و ش
 فاصله دادم. 

 

، حق ا- ینجوری به شکمت فشار نیار... تو دیگه تنها نیسبی
. ی جوانهنداری خونه  ی گندممون رو تنگ کبن

 

ی ملیج تحویلم داد و کل وجودم غرق آرامش شد. خنده
خواستم انجامش بدم. من مجبور فارغ از کاری که یم

 بودم... 

 دنش... کردم و انجام داید این کار رو تموم یمبا

 

دادم به شاید این آخرین باری بود که به خودم اجازه یم
ن شک بکشم. من لیاقتش و نداشتم، بعد از حریم الیِه الی 
 و نداشتم. اون همه کار و اون همه گناه، من حقش

 

، خوشحالم تو این حال دیدمت. انگار د- ن لتنگت بودم الی 
 ج داشتم. بهش احتیا 
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کنم، انگار یهو هوس کردم یچوقت اینموقع راز و نیاز نیمه-
ن بوده که تو ش بریس، ویاِر  این نشون میده هدف همی 

 م بود! بچه

 

و نبینه. انگشتش رو روی خطوط کنار و گزیدم تا لبخندملبم
 چشمم کشید و حرض لب زد: 

 

 افت کالس داره بفهمم خندیدی؟! -

 

ت کنم. تو فقط  زور از پای سجاده بلند نه، اونوقت باید با -
و درمیاری... کافیه بفهیم از یه حرکتت خوشم میاد، پدر من

ن لبت.  ن گاز گرفیی  مثل همی 

 

و باال کشیدم. ترسید دست پشت گردنش انداختم و خودم
هاش، پیشونیش رو بوسیدم و ببوسم ویل به جای لبلبش

ن با هیبن کوتاه، سکوت کرد.   و الی 
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ین و لباس برات خریدم، یکمش هم ممکنه خراب یکم خورد-
 بشه، باید شی    ع برن تو یخچال... 

 ویل... 

 

ن ییک از کیسه های خرید، ازش فاصله گرفتم و با برداشیی
دوباره کنارش نشستم. فقط قوس سفید صورتش معلوم 

د.  ن  بود و سفیدیش به رنگ چادر، پوزخند می 

 

 چی خریدی؟! -

 

ش بود، دستمهمونطور که نگاهم قفل نگاه س ن و تو کیسه یی
ونش آوردم. با دیدنش، شوکه دست رو  فرو بردم و بی 

 دهنش گذاشت. 

 

 وای عاض... -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 جونم؟! -

 

جلو اومد و یه رونش رو روی پام انداخت. با ذوقی بچگانه 
، همه رو  از دستم گرفت و یه دور نگاش کرد، با شوقی بیشیی
ن گذاشت و کنار هم چید. یه لباس شهیم  روی زمی 

 سفید... 

یه کفش سفید کوچولوی جورایی و یه پستونک که بندش 
 از طال بود! 

 

ن رو نیم دونستم ویل یه قطره اشک از چشمام فروچکید الی 
ن خودش رو تو بغلم انداخت. تقریبا تو بغلم گم شده  و الی 

 بود، بوی عطرش... 

 صداش... 

 وجودش... 

ن گرم بو همه یل د. صداش از شدت بغض گرفته بود وی الی 
ن نه!   غمگی 
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ن خریِد بچهخ- ی ییل خییل خییل خوشگله. این... این اولی 
ماست. وای عاض... اینکه از رو این لباس و کفش، نمیشه 

ی یا پرس... وای عاض عاشقتم.   فهمید منتظر دخیی

 

مردم واسه این جمع سه دست دور تنش حلقه کرد. یم
 رم رو کم داشت. مادرم... ی کوچیک، فقط مادنفره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟! مراقب - ن واسه من تو مهیم، سالمت اون بچه مهمه. الی 
؟! هرچی بیشیی یم کنم بیشیی گذره... حس یمگِل بابا هسبی
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. یمبدون تو نیم ن مت پیش خودم. تونم الی  مت، بیی خوام بیی
خوام دیگه صیی کنم، کنم خالص شم. نیمدارم یه کاری یم
و بسازم. کل مونی خودخوام... خودم خونهریسک کنم. یم

کنم البته اگه تو رنگ وسایِل جوانه رو خودم درست یم
 !  کردنشون کمک کبن

 

جوابم گذاشت. و نداد، صداش کردم ویل باز هم یی جوابم
ش بدم اما اونقدر محکم و سفت سیع کردم از خودم فاصله

 و چسبیده بود که محال بود! تنم

 

؟! ریه یمگمویرگم؟! چی شده؟! داری  -  کبن

 

و از تو ی "عاض" گفت و به گریه افتاد. ششیه تک کلمه
ون کشیدم ویل با لجبازی رو سینه  م مکث کرد. آغوشم بی 

 

وبم فقط... فقط خییل احساسایی شدم. عاض تو خییل خ-
، نمیدونم چطوری یم ان کنم. خویی  تونم جیی
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 ای سکوت کردم. من خوب نبودم، حداقل حاال نه... ثانیه

بدی رو پشت در جا گذاشته بودم، خوب نبودم. وقبی افکار 
 تا وقبی این جنگ ادامه داشت، عاض خوب نبود. 

 

! یه جوری یم- ان کبن  جیی
 توین

 

 های متورم از گریه، تو چشام زل زد. با بغض و بیبن و لب

 

 چه جوری؟! -

 

های نگاه یکم شیطنت قایط صدام کردم و رو به دودو زدن
ش، پچ زدم:  ن  سیی

 

؟!  الزمه بگم-  یا میدوین

 

به ش و به سینهم زد و با خجالت ششی مالییم به سینهضن
 چسبوند. 
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 داقل از چادرشم و سجاده... خجالت بکش ح واقعا که... -

 

 جهاِد زن... -

 

مون هم کشم. جلو بچهاشه حاال نگو... خجالت یمب-
 شنوه عاض! زشته... یم

 

که حاضن بلند خندیدم و پیشونیش رو غرق بوسه کردم. آخ  
ی  و فدای این دخیی کنم. خودش و اون جوجهبودم جونم
 کوچولو... 

 

 برم. و یممحاضن شو، امروز تو و مادر -

 

یم؟! ایران؟! -  کجا می 
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و از روی چادرش به لباس و تو آغوشم گرفتم و نگاهمتنش
ی زیادی  و کفش و اون پستونک دادم. ابن چندتا تکه وسیله

 د! یه بچه... کوچیک، یه دنیای بزرگ بو 

ییک که مسئولیتش با من بود، امنیتش، شادی و نشاطش، 
 ش... رفاهش، خوشبخبی و آینده

من مثل محمد تنهاش نمیذاشتم. من محمد زرگر و محمد 
خواه نیم  شدم. خی 

 

و از این عال نه، یه جای امن پیدا کردم. تو و مادرمف-
 شده نجات میدم. خراب

 

؟! اگه... اگه ب-  نیستیم...  فهمه ما پس اسامه چی

 

، دیگه بچه نبود. زن رک و یی  ن پرده جواب دادم چون الی 
 بود، مادر یه بچه... 

ن گرفت، من هم به اندازهگاه بودن رو یاد یمباید تکیه ی الی 
، مکمل من بود!  ن  به یه شپناه امن نیاز داشتم. الی 
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؟! این همون ثانیه تو - ن ی اول متوجه نبودنتون میشه. الی 
خوام امنیت شما رو فراهم  صال راحت نیست فقط یمراه، ا

 کنم. بهم اعتماد کن و با هاتف و مادرم برو... 

؟!  ی
 باشه حیایی

 

 رس و دلهره نگام کرد. تم جدا کرد و با و از سینهشش

 

و نمیای؟! عاض؟! اسامه همینجوری هم شما رو تهدید  ت-
 کرده، اگه بالیی شت بیاد... 

 

و گرفت. نوازش  که دستم  و روی شکمش گذاشتمدستم
 کرد، گرمم کرد! 

 

نه. با من مراقبم، اسامه هیچوقت یی - ن گدار به آب نمی 
ش نمیاد، من ی گی  ن ن من چی  ! ازت و نیمکشیی ن کشه الی 
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. با هاتف خوام به خودت و بچهیم مون و مادرم فکر کبن
 برو یه جای امن. من حواسم به همه چی هست! باشه؟! 

 

م، نیم-  تونم ولت کنم. بدون تو نمی 

 

ن رضایت بده!  ن حرفم به رفیی  امیدوار بودم با گفیی

 

 رو میدم، با تو... ب-
ی

ن یه زندگ مون، با با بچه هت قول ساخیی
 مادرم... 

 نکردم و یمی بزرگ یممن یه خانواده
ی

خوام خوام. زندگ
 بجنگم. من هیجی رو ساده به دست نیاوردم  

ی
واسه یه زندگ

! ن نباش... بهت بریمکه ساده از دست بدم. نگرا ن  گردم الی 
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ن رو با چشم گریون و لب خندون، به مادرم بخشیدم و  الی 
خودم بعد از خیی دادن به هاتف، برای دیدِن اسامه وارد 

ن شدم. یمطبقه و به خویی انجام دونستم امی  کارشی پایی 
ون زدن از این اتاق، همه چی عوض میشد! یم  داد. بعد از بی 

 

ش دیدم.  وارد  ن  اتاق شدم و اسامه رو پشت می 

ی یم ن ، دنبال چی  ن گشت. کسب البته داشت تو کشوی می 
 اجازه کردم و با تکون ش اجازه رو صادر کرد. 

 

 ییک دومیی دورتر از اسامه ایستادم. 

 

ی الطریق! -
 مرحبا، کیوان قن

 "سالم، کیوان تو راهه!"

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

، به من داد! نگاهش ن  و از کشوی می 

 

ت مت-  أخر. لقد حرصن

 لقد إنتظرتك من وقت طويل. 

 "دیر کردی! 

 خییل وقته که منتظرتم."

 

نا آسف، ليس لدّي وقٌت للنوم لكن لدى اخبار محزنه. أ-
 علينا الترصف برسعه. 

ای خییل بدی دارم. باید  "ببخشید، کار زیاد داشتم ویل خیی
 شی    ع عمل کنیم."

 

ن ایستاد.   از جا بلند شد و همونجا پشت می 

 ِ
ن ی حواسش رو جمع کرد و با ابروهای  حرفم، همهانگار گفیی

 درهم گره خورده، به من زل زد. 
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ث عنه؟! أّيما إختالل ه-
ّ
، ما الذي تتحد

ً
 مناسبا

ً
ذا ليس وقتا

 حدث، فعليك بتصويبه. 

ی چی حرف "حاال وقت مناسبی نیست، داری درباره
؟! هر گندی که زدی، درستش کن." ین ن  می 

 

 دونستم! کرد، یمتهدید یم

ن بود، با تهدید کردنم، امنیت  ِ اسامه همی 
ی

کاِر همیشیک
و با خودش جا منکرد. همیشه و همهخودش رو فراهم یم

 مرِگ این مرد بودم. کرد چون من پیشهمراه یم

 

ی  هل كان هذا خطأي،-
  أن تتورط بِه. لم يكن ينبیعن

و درگی  این ماجرا "این اشتباه من نیست، نباید خودت
 کردی."یم

 

و  ای که به در خورد، شممتوجه منظورم نشد ویل با تقهاول 
 کج کردم و لب زدم: 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

- ...  بیا امی 

 

ی چشم، امی  و کیوان رو دیدم. در باز شد و از گوشه
  مرتب و دقیقا مثل همیشه... های کیوان کامال لباس

ی رو خراب کنه یا اسامه رو به شک  ن نیومده بود تا چی 
ماموریت رو به خویی اجرا کنه.  بندازه... فقط اومده بود تا 

ن هم هیچ خط و خیسر روی صورتش نبود.   برای همی 

 

ن سمت کیوان رفت ویل کیوان  با ورودش، اسامه خشمگی 
ترسیده خودش رو پشت امی  پنهان کرد و تند و تند کلمات 

 رو ردیف کرد. 

 

نا برىء ياأسامه. فعلت ما أتفقنا عليه. لیکن... لدينا أ-
ه ليس 

ّ
 بالثقة. ترسيب. إن

ً
 الرجل األكیر جدارة

"من گنایه ندارم اسامه. من طبق توافقمون عمل کردم 
ویل... ما یه جاسوس داریم. اون زیاد آدم قابل اعتمادی 

 نیست."
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ل کرد چون داد و هوار کردن چاره ی اسامه خودش رو کنیی
کرد چون ها رو تجربه یمدردش نبود، همیشه این موقعیت

 طبییع بود.  تو این کار، نامردی

 

 من ذلک الرجل؟! -

 "اون مرد کیه؟!"

 

امی  نگاه مطمئبن به من انداخت و کیوان خودش رو جمع 
 و جور کرد. 

 

ة عیل ذلك ولكن يجب أن أ- ن هذا لست مجیی نت ال تصدقی 
 .
ً
 تعرف شيئا

ی 
ی الوقت الراهن ولكن أعدك بأنبن

ی قن  یی
ن أعلم أنك ال تثقی 

 لست عدوك. 

 تمن. باسم بیطار... انه ال يأ
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ی  ن ، اما یه چی  ، مجبور نیسبی که باور کبن "باور نمیکبن
. یم ویل دونم االن بهم اعتماد نداری، هست که باید بدوین

 قول میدم که من دشمنت نیستم. 

 باسم بیطار... اون قابل اعتماد نیست!"

 

اسامه با شتاب سمت من برگشت تا من رد یا تایید کنم. 
ن  یکش بود باسم پرس مطمی  سته ، بارها از من خواترین شر

بود تا باهاش کار کنم. هیچوقت بهش اعتماد نداشتم و 
ن بودم یه جای کارش یم لنگید، چندان اطالعات مطمی 

محکیم نداشتم ویل یه شک کوچیک هم برای نابودِی 
 باسم بیطار کاقن بود. 

 

ی ماذا مكتوب. -
ین  عاض؟! أخیی

 بگو این چی میگه" "عاض؟! 

 

 الحقيقة! -

 "حقیقت!"
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اسامه عصبی فحیسر داد و پشت به من ایستاد. کیوان 
نگایه به من انداخت و عرق پیشونیش رو گرفت. مردک 
ترسو کم مونده بود از ترس خودش رو خیس کنه. فعال رد 

 شدن از این مرحله کاقن بود! 

 

 أثبت ذلك. ما هو الغ-
ً
؟! إذا ن  رض اللعی 

 "پس ثابت کن. هدفش چیه؟! 

 

 کیوان جوابش رو داد. 

 

 نا. ما معضلة القلب هذه. لقد كان الرجل يرسق-

ای جوون رو رد یم"داشت از ما دزدی یم  کنه."کرد. دخیی
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 أيها الوغد القذر! ليَس لقيط فقط, و لِكن إبن زنا لخائن. 

ی کثیف! نه فقط يه حرومزاده، بلکه حرومزاده "حرومزاده
 يه خائن"

 

 سمت اسامه رفتم و با فاصله ایستادم. 

 

ی ما يبتغيه كل األعداء. أ-
ن لدّي هو أن العدو يبتیعن فضل تخمی 

 أنا أحُب أن أرى الفتيات لیکن لم اجد فتيات. 

ی رو میخواد   ن ین حدس من اینه که دشمنمون اون چی  "بهیی
ها رو ببینم  که هر دشمبن میخواد. خییل دوست دارم دخیی

 تونم پیداشون کنم."اما نیم
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ن و ترسناک به نظر  اسامه سمتم چرخید و نگاهش، خشمگی 
، رو به من و امی  و  رسید. با همون چهره ی زیادی عصبی

 لرزید، لب زد: کیوان که حبی وجودش هم یم

 

 اي فتيات؟! -

ها؟!"  "کدوم دخیی

 

 کیوان جوابش رو داد: 

 

 انت تعرف ذلك. -

.""تو این  و میدوین

 

ن همهاسامه در سکوت نگاهش ی ما چرخ داد و روی  و بی 
 کث کرد. کیوان م

ها رو گی  یم ... باید آدرس اون دخیی  آوردم. لعنبی
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های چند گام به چپ و راست برداشت و من متوجه پچ پچ
 کرد؟! زیرلبیش شدم، داشت چی زمزمه یم

 

باالخره تصمیم خودش رو گرفت و رو به کیوان ایستاد.  
و کیوان حاال از شدت ترس، حبی توان بلعیدن بزاق دهنش

سمت من نیم نگایه انداخت و با  نداشت و با عجز 
هاش التماس کرد تا از خشم اسامه دورش کنم ویل چشم

من هیچ کاری انجام ندادم. به هرحال کیوان یه خائن  
 کثافت بود، یه آشغاِل متحرک... 

 

دست اسامه با شتاب تو صورت کیوان فرود اومد و فقط 
بمن یم ن بود.  دونستم که اون ضن  دست چقدر سنگی 

ن او   اخر از دستش چشیده بودم. لعنت به اسامه! همی 

 

کیوان محکم به عقب پرت شد و با کوبیده شدِن کمرش به 
در اتاق، کف اتاق افتاد و همون ثانیه حجم قابل توجیه از 

 خون تنش رو از دست داد. 
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  أنا. أنا لم أخنك. یا أسامه الرأفة بحایلی -

 "اسامه به من رحم کن، من خیانت نکردم."

 

ن اسامه رو شنیدم و به امی  نگاه کردم. ی خخنده شمگی 
ی پیش روش متاصل و عصبی ایستاده بود و فقط به صحنه

کرد. من خیی داشتم که چقدر به خون اسامه تشنه نگاه یم
 بود! 

 

، إنهم أوغاد ال يمكن- ی
 وقفهم.  صدقيبن

عليك أن تتبع طريقك الخاص یا کیوان. ایل الخارج، 
 اخرجوه من هنا. 

ین حرومزاده های کثیف متوقف نمیشن. تو هم "باور کن ا
یدش، از اینجا ی خودتباید تاوان کارا  و بدی کیوان. بیی

یدش"  بیی

 

فقط ش تکون دادم و امی  با کسب اجازه از من، کیوان رو 
ن بلند کرد ویل کیوان به تقال کردن افتاد و با وحشت  از زمی 

 داد زد: 
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ی أريد البقاء ه-
ن أین , ال تقتلبن ال  نا معِك. ال أتظنی  تقتلبن
 .  تقتلبن

 تو به من احتیاج داری، من دوستتم. 

 و نکش."و نکش، منو نکش، منمن

 

اسامه به تایید حرف کیوان ش تکون داد و با تکون دستش، 
ن منرصف کرد. از کنارم گذشت و رو به صورت  امی  رو از رفیی

 آلود کیوان پچ زد: خون

 

، ربما أنت عیل حق، ألنك بتلك األ-
ً
همية. حيلة قذرة، حسنا

 لن أقتلك. سيتحتم عليك أن تدفع ثمن فعلتك. 

، چون تو مهیم. حقه
ی

ی کثیقن بود، "شاید تو درست مییک
خوام بکشمت. تو باید واسه کاری که کردی، تاوان پس نیم

 بدی."
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 ِ
سمت من ش چرخوند و حاال تو این زمان نتونستم معبن

 دند رو درک کنم. ز هاش جار یمهایی که چشماون حرف

 

ی مأمن. -
 ال أحد قن

 "هیچکس از خطر دور نیست."

 

 امه بلند فریاد کشید: و فرو دادم و اسبزاق دهنم

 

 أخرجاه من هنا. -

ش"  "از اینجا بیی

 

امی  باالخره کیوان رو که داشت داد و هوار راه مینداخت، 
ون برد. هنوز صداش شنیدم که جلو رفتم و و یماز اتاق بی 

 پچ زدم: 

 

ظُر. بالسهل -
ْ
ن
َ
ْعرُف أين ت

َ
 ما فيه الكفاية لإليجاد إذا ت

ی البنات؟! األمر عائد لنا األن. 
 أين باقی
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ا   "اگه بدوین کجا رو بگردی، پیدا کردنش راحته. بقیه دخیی
 کجا هستند؟! دیگه همه چی به گردن ماست."

 

ن کوبید و در دم ساکت شدم. کف دستش و محکم روی می 
صدای فریادش مثل یه پتک تو  با غیظ سمتم چرخید و 

 مغزم کوبیده شد. 

 

م أكن عیل علم بذلك, كيف لِك أن تعلیمی بذلك؟! عندما ل-
 فاضحا؟! نوعاً  

ً
حدثت المشكلة, اين كنت؟! تمارس فعل

 من ال مكيدة. 

؟! وقبی دونستم، تو از کجا یمو نیم"وقبی من این دونسبی
یه نقشه  اون اتفاق افتاد، تو کجا بودی؟! درحال سکس؟! 

 ."واسم کشیدن

 

ن جمع کرد و با همون نگایه که انگار  مشتش رو از روی می 
 قصد له کردنم رو داشت، جلو اومد و مقابلم ایستاد. 

 

ات. -  هل رأيت تلك الفتيات الصغی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 وانا سوف أساعدكم. ثمانية فقط... 

 أريد كّل األشخاص بالخارج، جميع ما عدا واحدة

 البد ان يكون شخص ما هنا. 

ا رو ديدي آره؟! من کمکت میکنم. فقط هشت  "اون دخیی
 تا... 

ون، همه جز یه نفر. یه نفر باید اینجا بمونه."  همه رو بیی بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشتش رو دقیقا روی کتفم کوبید که تکون سخبی خوردم. 
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 باسم... تعال هنا. -

 باسم، بیارش اینجا! 

 

؟! گ بود که برا ی اسامه هفت تا؟! پس اون دخیی آخری چی
 اینقدر اهمیت داشت؟! 

 

 من یهی إذن؟! -

 "پس اون کیه؟!"

 

 با لحن حرفش، شوکه فقط نگاش کردم. 

 

 بنته رسول البخشایش؟! -

 لم يكن بمقدورك مقابلة تلك الفتاة دون األنبهار بسحرها. 

ِ رسول بخشایش؟! 
 "دخیی
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آدم نميتونست اون دخیی رو ببينه و عاشِق جذابيتش 
 نشه."

 

یقا با حایل به هم ریخته و آشفته و پر از مات موندم، دق
 سوال... 

 اخم کردم و لب زدم: 

 

 هل كنت تعرف باألمر؟! -

؟!""تو یم  دونسبی

 

ش  ن بدون جواب دادم به من، فاصله گرفت و پشت می 
ی رو  ن چه رو پیش گرفت و با خودنویس چی  ایستاد. یه دفیی

ن پرت کرد.   نوشت. برگه رو جدا کرد و روی می 

 

 اذهب إیل هذا العنوان. خذ هذا، و -

 ابنته... ملگ لقد دفعت من أجله. 

 أن يطلب من ابنته أن تسامحه، لیکن اآلن ال. 
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 و بگی  و برو به این آدرس، مال منه بابتش پول دادم. "این

ش طلبیم  بخشش کنه اما حاال نه." تونه از دخیی

 

 کردم؟! چرا درک نیم

 

 چرا... مهری...؟! -

 

ء هذ- ی
ی أعرف كل یسر

 ا هو السبب. ألنبن

ا.   سوف يدفع الثمن اخی 

ی خیی دارم، علتش اينه. باالخره باید  "چون من از همه چی
 و پس بده."تاوان کاراش

 

 نفسم تو سینه حبس شد. 

ن پرت کرده بود رو برداشتم؛ پیش رفتم و برگه ای که روی می 
 خط نوشته بود! حبی حاال هم خوش
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 كيف تجع-
ً
ن دائما  تعرفی 

ً
ا ن ن دخولِك ممی   . لی 

ء. هل   ی
ی عن كل یسر

ین  للمساعدة ولقد أخیی
ً
 إیلی طلبا

لقد أیی
 كنت تعرف باألمر؟! 

. دونسبی از چه رایه وا"تو هميشه یم  رد بیسر

ن رو برام تعريف   اون برای کمک پيش من اومد و همه چی 
؟!"کرد. تو یم  دونسبی

 

 چرخید. مثل همیشه یه حس تحقی  تو چشاش یم

ن گذاشت و مستقی  م بهم زل زد. تسبیحش رو روی می 

 

 نعم عاض! -

، ال يوجد. 
ّ
ی هذه البلدة. كل

ء ملفق قن ی
أعرف أن كل یسر

. أنا أعرف كل یسر  عنك.  ی
قت من النظام األمبن

ّ
 تحق

 ال تعتل هّمها، سأمارس الجنس معه! 

 "بله عاض! 

ن رو   ن توی اين شهر خیی دارم. من همه چی  من از همه چی 
ل کردم.   کنیی
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 من همه چی رو درموردت میدونم. 

ه نباش، من باهاش سکس یمن  کنم."گران دخیی

 

کردم و پشت شم تی  ی حرفش داغ یمبا کلمه به کلمه
نمایی بود، پر از کشید. لحن لعنتیش پر از قدرتیم

... طلبی و سلطهخودخوایه و منفعت  جویی

ی کثیفش مثل پتک تو شم کوبیده شد و آخرین جمله
ه نفر رو صدا  خواستم حرف بزنم ویل با صدای بلندی، ی

 کرد. به بیست ثانیه نرسیده بود که یه نفر وارد شد. 

قبل از اینکه علت صدا کردن اون مرد رو بگه، رو به من 
 لب زد: 

 

ِك به فحسب. -  أفعیلی ما أخیی

 "فقط کاری گفتم رو انجام بده."
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دادم. با اینکه هفت تا دخیی حاال تونستم؛ من اجازه نیمنیم
خواستم. ند، باز هم من مهری رو یمتو چنگ من بود

تونستم از خی  اون دخیی بگذرم، خصوصا حاال و بعد از نیم
 شنیدن این حرف اسامه... 

 !  لعنبی

 

اسامه رو به همون مرد چهارشونه و بلند قد، خییل کوتاه 
 لب زد: 

 

 أحرصن الفتاة. -

". ه رو بگی   "دخیی
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ی نوشت و مقابلش گرفت.  ن چه چی  و روی همون دفیی
 ماال آدرس مکان مهری بود! احت

ن زماِن کم، من ا تهدید کرده بود. اسامه تو همی  ن و به خییل چی 
ن هم باخیی  مثال اینکه من حتم داشتم از ازدواج من و الی 

 بود. این یه تهدید خییل بزرگ بود، الینم باردار بود! 

ن حس نکبتی منبچه باِر تحمل کردِن من و داشت و همی 
و مطمئنا یه بچه از من تن و بدنش رو  برای اسامه کاقن بود 

 لرزوند. یم

 

ن رو از اینجا برده باشه،  امیدوار بودم که هاتف مادرم و الی 
 حاال فقط کاقن بود مهری رو پیدا کنم. 

 و مخاطب قرار داد. خیالش مناسامه با همون لحن یی 

 

؟! اذهب. -
ً
عجه جدا ن  انت مین

؟! برو."  "چرا اینقدر مضطریی

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ردم، حالم ناخوش بود و حبی نگاه کردن من فقط سکوت ک
د. چقدر تلخ که  ن به این مرد، حالم رو از جنس نر به هم می 

 کردم. قریب به یس سال این مرد رو بابا صدا یم

به جای من، مرد جواب اسامه رو خییل محکم و با اطمینان 
 داد: 

 

ّ نقله لمكان آمن. -  عیلی

مش یه جای امن."  "باید بیی

 

 سامه لب زدم: رفت و من رو به ا

 

 كنت أحاول إستخدام الهاتف. -

 بقی أن نرى هذا

 اید این برریس بشه."بخواستم تلفن بزنم، "یم

 

ن به  اسامه با تایید ش تکون داد. هنوز عصبی و خشمگی 
ن گفت:  رسید ویل دسبی نظر یم ن رفیی  به کتفم زد و حی 
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 خذ إثنان من الرجال معك. -

س.   أنا ذاهب من هنا، احیی

... "دونفر ر   و با خودت بیی

م، مراقب باش."  من دارم از خونه می 

 

ن خم شدم و اون  ون رفت، روی می  اسامه که از اتاق بی 
 ِ
ن چه رو جلو کشیدم. با خودکار، رد جامونده از نوشیی دفیی

خیط کردم. خوندنش سخت بود اما آدرس رو خط
ممکن نه!   غی 

 آدرس مهری... 

 

وزی از ات اق خارج شدم. همون تو ذهنم ثبتش کردم و با پی 
ن لحظه شماره ن و مادرم مطمی  ی هاتف رو گرفتم. باید از الی 

 شدم. هاتف شی    ع جواب داد. یم

 

ن خانم با م- ن آقا. مادرتون و الی   ن هسیی
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 نفس تازه کردم و با یه تشکر کوتاه، لب زدم: 

 

ا و - ن قبی به مقصد رسیدین، بهم خیی بده. اسامه از خییل چی 
ن زن منه پس بیشیی نم یمخیی داره هاتف. مطمئ دونه الی 

 احتیاط کن. 

 

 خیالم راحت نبود ویل... 

ن رو مادرم رو فعال چاره ای جز اینکار نداشتم، مکاین که الی 
به اونجا فرستاده بودم، جای امبن بود و حتم داشتم امی  و 

اومدند. فقط من زیادی هاتف از پس حفاظتشون بریم
 حساس بودم. 

 

 ا کردم و یه پیامک زدم. ی امی  رو پیدشماره

 

م "آدرس مهری رو پیدا کردم، من با دوتا از بچه ها می 
 اونجا."
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ها رو برای امی  پیامک کردم و از خونه آدرس بقیه ی دخیی
 ها رو خیی کردم. خارج شدم. با تکون دستم دونفر از محافظ

ن رو به حرکت انداختم. تو  پشت فرمون نشستم و ماشی 
ی   های اسامه نبود. از محافظمحوطه هم هیچ خیی

مسی  رسیدنم به مهری خییل طوالین بود و باید مدت زیادی 
 یم

ی
 کردم. رو رانندگ

 

دم و تا رسیدن به مقصد، قید جواب  پا روی پدال گاز فرسر
دادن به موبایلم رو زدم چون خییل عصبی بودم و با این 

دف گرفتم حتما تصاو از جاده یمشعت، اگه نگاهم
 کردم. یم

 

 باالخره رسیدم. 

ِ خییل بزرگ و محافظت شده با دیوار 
ی

یه ساختمون سنیک
 بود، دقیقا کنار ساحل و دور از شهر... 

ن رو نرسیده به دیوارهای بلندش نگه داشتم و پیاده  ماشی 
 تا پشت در رفتم. 
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کردند، جلوتر از من پیش ییک از مردهایی که همراهیم یم
رد کناریم، عبدو لب رفت و با احتیاط همه جا رو پایید. م

 زد: 

 

، هدوء تام هنا-
ً
 خطی  جدا

 "خییل خطرناکه، اینجا خییل ساکته!"

 

کردم ویل تا جلو خودم بیشیی احساس خطر یم
ی نیمرفتم،نیم ن  فهمیدم. چی 

 

کنار مرد جلویی یا همون سعید ایستادم و از روی سوراچن  
تر که به در بود، به داخل نیم نگایه انداختم. من باید زود

رسیدم و اینکه این اطراف ماشیبن از اون مرد به مهری یم
 تر رسیده بودم. داد که من زودوجود نداشت، نشون یم
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شد باال رفت پس فقط دیوار خییل بلند بود و مطمئنا نیم
 یه راه داشتم، ورود از در... 

ن پشت در تعبیه شده بود. نیم دونستم فعال دو تا دوربی 
 ... بود یا نه ویل

تو کویت هیچکس توان مخالفت با من رو نداشت، به 
ام خییل ها بودم که لطف فامییِل شیخ نجیب، مورد احیی

 البته از روی رعب و وحشت بود. 

 

ی و به محوطهدر خودکار باز شد و من متعجب نگاهم
ن و پر از درخت و نخل انداختم.   شسیی
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ِ سنگفرش شده که مستقیم به ساختمون دو ط بقه یه مسی 
رسید. اینجا زیادی امنیبی و حفاظت شده بود و اینکه در یم

و خودکار باز میشد فقط یه معبن داشت، یه نفر اومدن من
 دیده بود. 

 

ی ورطة. -
 أعتقد إننا قن

 "فکر کنم تو دردش افتادیم."

 

ی سعید شجاعت نداشت  این رو عبدو گفته بود. به اندازه
تکون دستم، هردو مسلح  که با فاصله از ما ایستاده بود. با 

 شدند. 

 

ن نبودم که من  و شناخته باشند. مطمی 

با خودم گفتم شاید چون انتظار اومدن اون مرد رو داشتند 
در باز شده بود پس با این فکر، پیش رفتم و پاهام روی 

 ها کشیده شد. سنگفرش
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ش رو با پنج دقیقه راه یط کردم و پشت در ورودی،  مسی 
ون اسلحه ای پر آوردم. هیچکس نبود، هیچ پرندهم رو بی 

د و جز صدای باد هیچ صدایی به گوش نیم
ن  رسید. نمی 

 

ها محافظ ی پنجرهای داد، همهسعید با ابرو بهم اشاره
 داشتند و اصال به داخل دید نداشت. 

 

وین دادم، و به محوطهحبی هیچ ماشیبن نبود. نگاهم ی بی 
به این سمت  ها کهی مارپیچ از وسط درختیه جاده

 میومد. حبی از اینجا دریا هم قابل دیدن نبود. 

ن گارِد حمله، پیش رفتم.   استخر پر آب رو رد کردم و با گرفیی

ین محافظ هایی بودند که هاتف خریده این دونفر، از بهیی
 بود و تاحدودی فاریس بلد بودند. 

 

ن مطمئنید آقا؟! -  برای رفیی
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ن نبودم.   جوابش رو ندادم چون مطمی 

هورودی نیمه در  ی موبایلم رو شنیدم و باز بود، صدای وییی
ونش آوردم. شماره ن وارد شدن، جوابش بی  ی امی  بود، حی 

 رو دادم. 

 

 تمون... بله؟! من رسیدم تو همون ساخ-

 خوام مهری رو پیدا کنم. یم

 

های سیاه و سفیدش گذاشتم و گام اول رو روی شامیک
د. صدای امی  رو شنیدم که با ترس حر  ن  ف می 

 

 ست. آقا عاض؟! ... باید برگردین، اونجا... یه... یه تلهآقا -

 

ی امی  دقیقا روی شامیک کناری گام دومم با اتمام جمله
 بود. 

ن آوردم. همه  جا سوت و کور بود، با احتیاط گویسر رو پایی 
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به عبدو و سعید اشاره دادم و جلوتر به راه افتادند. البته 
 د! عبدو پشت ش سعید بو 

 

کردم، با وسواس و محتاط اطراف رو پاییدم. حس یم
رو شوم. هرلحظه ممکن بود با افراد زیادی از اسامه روبه

م ویل...   ممکن بود بمی 

شاید هم فقط یه بازی بود برای ترسوندن من... باید اون 
. دخیی بیگناه رو پیدا یم  ..! کردم به هر قیمبی

 

ده شد و نگاهم ه دو طرف سالن و باسلحه تو دستم فرسر
ای داشت که به باال ی شیشهبزرگش چرخ دادم. یه پله

هایی که با محافظ سیایه پوشیده شده رسید، پنجرهیم
ن   زن و متحرک... های چشمکبودند. دوربی 

 

گویسر رو به گوشم چسبوندم، امی  داشت داد و هوار 
 خواست برگردم ویل با خونرسدی لب زدم: کرد و یمیم

 

 ا نیست! هیچکس اینج-
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ی باال زل زدم، دیوارهای سفیدش امی  ساکت شد، به طبقه
 د کردم. ر داد، با چشم رو تا جایی که ستون اجازه یم

 

 شاید مهری اینجا باشه. -

 

هامون خیی داد... ست، ییک از جاسوسن مطمئنم که تلهم-
ست. اون مردی که آدرس رو از شیخ گرفته، االن تو خونه

 . آقا برگردین! اصال نرفته اونجا.. 

 

م... امی  اینجا خالیه، هیچکس نیست. تا طبقه-  ی باال می 

 

؟! بچه- ن  ها کجا هسیی

 

 گردم. ه ببینم خییل خطرناکه بریمنگران نباش، اگ-

ن شم که مهری اینجا هست یا نه.   باید مطمی 
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ن قطع کردن تلفن، اسم مهری رو صدام و باال بردم و حی 
 صدا کردم. 

 

 شنوی؟! یم و مهری؟! صدای من-

 

ن پله رفت. با ها بود ویل سعید داشت باال یمعبدو پایی 
همون گارد، پیش رفتم و زیر یه لوسیی بزرگ ایستادم. سمت 
راست یه راهرو بود و خواستم به اون سمت برم ویل صدای 

 سعید مانع شد. 

 

 یاد آقا... انگار یه زنه! میه صدایی از باال -

 

م ها رو باال رفت و منعبدو پله و به همون سمت  هم مسی 
ها رو باال رفتم و رو به سعید که حاال باالی کج کردم. پله

 ها ایستاده بود، لب زدم: پله

 

 مراقب باش! -
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ها رو چندتا ها رسیده بود که من پلهعبدو هم به انتهای پله
ییک یط کردم و دستم به یه تابلو که به دیوار تعبیه شده 

ن   افتاد و صدای بدی تولید کرد. بود، برخورد کرد. روی زمی 
تا رسیدن تابلوی شکسته به سالن، پلک بستم و یه لعنبی 

 غلیظ گفتم. 

 

ن نزدییک... آقا صدای یه زن یم-  شنوم. همی 

 

 عبدو، سعید رو حمایت کن. -

 

ها رو یط کردم عبدو چشم گفت و پشت شش ایستاد. پله
اهروی پله گذاشتم. یه ر ای راهیشهو روی گردِی شو دستم

 بلند سمت راست بود پر از اتاق... 

 

 سعید با انگشت اشاره کرد که یعبن "صدا از اونجاست"
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ن یم شد. تا سعید گام اول و دوم رو نفسم سخت باال و پایی 
به همون سمت راهروی تقریبا کوتاه گذاشت، صدای 

 شلیک گلوله شنیدم. ییک و دوتا نه... 

اندازی یمانگار از همه د. کف راهروی منتیه شی خونه تی 
 ها دراز کشیدم و داد زدم: به پله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انبطحوا عیل االرض. -

"! ن  "بخوابید رو زمی 
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و تو تا دقایقی طوالین این صدای لعنبی قطع نشد، شم
ن کشیدم. دستم گرفتم و خودم  و روی زمی 

پشت یه دیوار پناه گرفتم و داد سعید رو شنیدم. لعنبی چه 
اندازی از کجا بود؟! به شدت نفس نفس خیی بود؟! این تی  
دم و گیج بودم.  ن  می 

 

از پشت دیوار شک کشیدم و سعید رو غرق خون و روی  
ن دیدم. همون دیوار سفید، حاال پر از سوراخ های سیاه زمی 

... های گلوله رو یمبود و آتش  دیدم. لعنبی

 

بار وصل کرده بودند. سعید تی  خورده بود و   تو دیوار، تی 
و فشار آلود بود. عبدو پای راستشلباس تنش خونکل 
 شد. ها گم یمش تو شلیک گلولهداد و عربدهیم

ن تا عبدو رفتم  اندازی قطع نشده بود که سینه خی  هنوز تی 
کشید، با یه سییل و اون لعنبی ترسو رو که هنوز عربده یم

 خفه کردم. 

 دم: ز و گرفتم و مثل خودش داد گوش راستم
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بار هست. باید بریم. تو دیوارا -  تی 

 

 با درد و چند قطره خوین که تو صورتش بود، نالید: 

 

؟! -  پس سعید چی

 

و سعید سوراخ سوراخ شده بود، حبی حاال تکون خوردنش
 کردم. حس نیم

 

 توین بیای؟! اون تموم کرده... یم-

 

 . و اینجا ول نکنآقا من-

 

 کشید و ها سوت یمگوشم از شدت و بلندی صدای گلوله
 توان درست نفس کشیدن نداشتم. 

شدم برای بلند کردنش به یکم فضا نیاز داشتم، اگه بلند یم
 گرفتم. قطعا هدف گلوله قرار یم
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ن بردار -  تونم بلندت کنم. بیا اینور... نیم یکم خی 

 

از شدت درد عربده زد و با انگشتاش به رونش چنگ زد تا 
 خونریزی رو بند بیاره... 

ن بلندش کردم تا بتونم راه رو  کمک کردم و یکم از  سطح زمی 
 شد. برای بردنش هموار کنم ویل نیم

 

به هر سخبی که بود، دست زیر تنش انداختم تا بلندش کنم 
اندازی تموم شد. تو هوا یکم  ویل همون لحظه باالخره تی 

 خاک پخش شده بود و باعث شد به شفه بیفتم. 

 لعنت به اسامه... 

ن من ب ود! نگاهم به سعید افتاد که اصال این تله، واسه کشیی
هایی ای دردمند و دستخورد، عبدو با چهرهتکون نیم

، به گریه افتاد.   خوین

 

 ميت!  سیدی؟! سعید... انه ميت، انه-
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 "آقا؟! سعید... اون مرده، اون مرده!"

 

م رو پشت کمرم چفت کردم و بلند شدم. خواستم اسلحه
ن بلند کنم که یه در   از پشت شم باز شد. عبدو رو از زمی 

 عبدو وحشت کرد و من... 

دونستم چه حایل داشتم فقط انگار ِش شده خودم هم نیم
بودم. در باز شد و برخورد کفش دو نفر رو از پشت شم 

 حس کردم. 

 

 سیدی؟! -

 "آقا..."

 

 به عبدو نگاه کردم که با عجز به من زل زده بود. 

شدم. دو مرد  رو رد روبهمی پا چرخیدم و با دو رو پاشنه
ه رو که ییک بلندقد بود و نفر بعدی چاق و شکم ن گنده  سیی
 که از زیر اون لباس عریی و کت هم شکمش پیدا بود. 
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داد که یه نفر یه گویسر دستش بود و نیشخندش نشون یم
صدای اون زن... یه صدای ضبط شده بود واسه کشیدن 

 ما به این سمت! 

و هدف قرار قیقا منی کالشینکف، دنفر دوم با یه اسلحه
 داده بود. 

 

ی قبل، به حالت هنوز نفسم به خاطر اتفاق چند ثانیه
داد که طبییع برنگشته بود و هنوز مغزم درست فرمان نیم

 چیکار کنم. 

ن رو خوب یم و  دونستم، اسامه قصد جونمحاال فقط یه چی 
 کرده بود. این تله... 

جات اون حبی حاال هم باخودم نگفتم کاش نمیومدم چون ن
 دخیی برام مهم بود. 

 

م که با  باالخره صدای نکره و منحوس یه نفرشون رو شنی 
ی که از تار به تار صداش موج  همون خط و خش و تحقی 

د، داد کشید:  ن  می 
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 استعدوا للخالص العظيم. -

 ی مرگ باش.""آماده

 

 ! ن  آخ الی 

من به مویرگم قول برگشت داده بودم و حاال با یه محافظ 
 یه مرد زخیم... مرده و 

 پدر بزرگ میشد؟! ی گندمم یی جوانه

 

 فحسب، بل -
َ
. سلن أقتلك

ً
 إربا

ً
 إربا

َ
 أقّطعك

 کنم."ت یمیکهتکشمت بلکه تیکه "من نه تنها یم

 

هنوز حرفش کامل تموم نشده بود که صدای شلیک گلوله 
 و سوراخ کرد. دقیقا مغزم

 تم و... حبی مهلت نداده بود تا از خودم دفاع کنم. پلک بس
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و باز کردم به محض بلند شدِن صدای فریاد یه نفر، چشام
ی غرق خون مرد مقابلم رو دیدم که با کالشینکف، و سینه

 و تهدید به مرگ کرده بود. من

 

قبل از هراقدایم از سمت هردو، با لگد محکیم همون مرد 
ن پرت کردم و با یه حرکت گردن مرد کناریش رو   رو روی زمی 

 تم. گرف

 

از همون زاویه، چشمم به عبدو افتاد که با یه دستش 
 تفنگش رو گرفته بود. 
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- .  ال يمكنك قتیلی

!"توین من"نیم  و بکیسر

 

ش رو به همون دیواری که گردنش رو محکم گرفتم و سینه
ن چند لحظه پیش ما رو مورد هجوم گلوله قرار داده  تا همی 

 بود، کوبیدم. 

 

ن پرت شده جوی جارِی خون از کنار تن م ردی که روی زمی 
 بود رو دیدم و پا برگردوندم تا به نجاست کشیده نشم. 

 

- .  اتركبن يا ابن الساقطة اتركبن

 "ولم کن حرومزاده، ولم کن."

 

هاش اهمیبی نداشت، خلع سالخش کردم و گوشیش عربده
ن افتاد.   رو زمی 

 عبدو رو مخاطب قرار دادم. 
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 ییک طلبت... -

 م، باید خونه رو بگردم. بندو یه جا یممن این

 

ون   بردم که ازش بی 
مرد رو کشون کشون تو همون اتاقی

ل بود و یه عالمه مانیتور و تصاویری از  اومده بود. اتاق کنیی
ن   ها... دوربی 

 ...  لعنبی

 

شد فهمید که خونه خایل بود. اسامه با با یه نگاه کیل هم یم
و منخودش چی فکر کرده بود؟! که با این دوتا گوسفند 

 شکار کنه؟! 

 

مرد تقال کرد تا خودش رو نجات بده ویل با یه حرکت 
به هوش روی صندیل متحرک ای به گردنش زدم و یی ضن

 افتاد و پاهاش آویزون شد. 
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ن  ها رو چک کردم ویل طبق تصوراتم، اینجا ییک ییک دوربی 
ار طعمه فقط من بودم نه طعمه بود؛ انگی یی یه تله
 مهری... 

 ر رو قبول کرده بودم تا مهری رو نجات بدم. ریسک این کا

 

ن همه ها رو از  ی تصاویر ضبط شده رو پاک کردم و دوربی 
... نفسم به سخبی درمیومد.   کار انداختم. لعنبی

ون زدم. از کنار جنازه ی غرق مرد رو به صندیل بستم و بی 
 خون سعید رد شدم و کالفه و عصبی دستم مشت شد. 

 

 رسوندم. کت یمخودم اسامه رو به هال 

 گویسر مرد رو برداشتم و عبدو صدام کرد. 

 

ن ما رو بکشن. باید چیکار کنیم؟! من له بود، یمت- خواسیی
 تی  خوردم. 
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ی کیوان رو که و ندادم و وارد گوشیش شدم. شمارهجوابش
 دیدم، پوزخند زدم. حرومزاده... 

 کردم؟! کرد من بهش اعتماد یمفکر یم

و ت عبدو برگشتم و انگشتمهمون لحظه زنگ خورد، سم
 روی بینیم گذاشتم. 

 

ای چند گام دور شدم و تماس رو وصل کردم، حاال حبی ثانیه
 وحشت تو تنم نبود. 

 

ی فعله.  لقد أنجزَت ما فشل اآلخرون-
 قن

ن انجامش بدن""کاری رو انجام دادی که بقیه نیم  تونسیی

 

ک  ای تردید، تلفن رو به لبم نزدیپوزخند زدم و بدون ذره
 کردم و پچ زدم. 

 

ك قمت بإقناع اسامه لفعل ذلك. يصعب عیلی ال-
ّ
 تصديق بأن

".  "باورش سخته که تونسبی اسامه رو به اینکار مجبور کبن
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ی اول شناخت. وحشبی که به و تو همون ثانیهصدام
دونست اینبار جونش افتاد حس کردم. احتماال یم

و هیچوقت بهش رحم نیم ز دست و اهامکردم. ییک از نی 
م.   داده بودم و محال بود این تهدید به مرگ رو از یاد بیی

 

من همون لحظه که کیوان به اسامه گفته بود که "باسم 
ها رو دزدیده" متوجه شده بودم که کیوان با بیطار کامیون

 کرد. نقشه با من همکاری یم

وقبی اسامه تاکید کرد عاقبت کیوان رو به خودش بسپارم و 
ام و از وقبی تنهام گذ ن بود که من دنبال دخیی اشت؛ مطمی 

 گذرم. شک نداشت! مهری نیم

 

 كيف تمكنت من النجاة؟! -

 "چطور زنده موندی؟!"
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باز هم پوزخند زدم و سمت عبدو برگشتم، داشت به سخبی 
داد تا به یه دیوار تکیه بده... از پاش خون و تکون یمتنش
ن زخمش ییم  کردم. اری یمه کرفت و باید برای بسیی

 

ْم َسحبَت ذلك ِمْن لکن يتطلب أ-
َ
ْعرَف ك

َ
 أ
ْ
ن
َ
 حبی أ

ُ
ريد

ُ
نا ال أ

 .  من حريق صغی  لقتیلی
 األمر أكیر

"حبی نمیخوام بدونم که چطور تونسبی این کار رو بکبن اما 
ی نیاز داری." ن من به آتش بیشیی  برای کشیی
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ی رو به جایی کوبید و خشمش رو 
ن کالفه فریاد کشید، چی 

 ویسر خایل کرد. تو گ

 

، بإمكانك اآلن بإمكانك طعن هذا ب- امكانك قتل هذا الشب  
 . ن ی القلب بسكی 

 الشب   قن

ن االن میتوین بکشیش میتوین یه چاقو  ، همی  "میتوین بکیسر
 بکبن وسط قلبش عاض."

 

دربرابرش فقط سکوت کردم، این سکوت براش خییل گرون 
 تموم شد که دوباره داد زد. 

 

ت کنم... اگه حرف واستم به تو خیانخمن نیم عاض؟! -
و دادم دستش، منکردم، اگه تو رو نیماسامه رو گوش نیم

کنم اسامه رو نابود کبن فهیم؟! کمک یمکشت. یمیم
 فقط... با من کاری نداشته باش. 

 

 ای! تو چقدر حرومزاده-
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م  کیوان؟! اینبار از دستم قرس دررفبی ویل من... حاضن
 بکنم. واسه کشتنت، هرکاری 

م دستم به خون کثیف تو آلوده بشه ویل دفعه ی حاضن
ن باش یم  کشمت. بعدی که ببینمت... مطمی 

 

ن بودم که اینبار تهدیدم تر و از همیشه جدیمطمی 
برد ویل این گرفت. لعنبی همیشه جون سالم به درد یمیم

 باِر آخر بود. باِر آخر... 

 

 نه... نه... عاض؟! -

ی مرتعبة أن تأیی قتله.  لسُت قلقة أن تعجز عن
 هزمه، بل إینّ

از این دی ترسم که نتوین شکستش ب"من از این نیم
 که نتوین بکشیش."م زدهوحشت

 

ی اینکه فاریس و عریی رو قایط کرده بود، نشون دهنده
 کردم. و خییل خوب درک یموحشتش بود. این
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. اسامه ات کنم... تنهایی نیمبذار کمک- ن توین  زن ز اینکه الی 
 توئه خیی داره. 

 دزدیدی. ها رو یماسامه میدونه تو کامیون

 

ه چ- ن جدید چی داری؟! اینا رو خودم میدونم، پس... بهیی ی 
 !  منتظر روز مرگت بموین عوضن

 

تلفن رو قطع کردم و سمت عبدو رفتم. کل صورتش خیس 
 عرق شده بود. 

 دست زیر بازوش انداختم و لب زدم: 

 

ن مور و م بلندشو باید بریم قبل-  لخ بریزن شمون. اینکه عی 

 

ن باالخره به زحمت بلندش کردم. لنگ لنگون از پله ها پایی 
ن تو محوطه، رو صندیل جلو  رفتیم و بعد از آورذن ماشی 

 نشست. 
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 تونم سعید رو ول کنم. بمون تا برگردم، نیم-

 

ای گفت و خودم به سمت ویال برگشتم. بیشیی از باشه
ن گرفت تا تونستم سعید رو پو  ساعت از وقتمنیم شت ماشی 

 سوار کنم. یه گروگان داشتم و یه عالمه سوال... 

 

پشت فرمون نشستم و سیع کردم تا بیدار شدنش صیی کنم 
تونستم فکری به حال عبدو کنم. فقط یه ویل فعال نیم

و محکم بستم تا جلوی خونریزی طناب پیدا کردم و زخمش
م ویل درد زیادی داشت.   رو بگی 

 

ن بودم که اسامه  نتونسته بودم مهری رو پیدا کنم ویل مطمی 
د. حاال هیچ جا  ن بعد از ناموفق بودن عملیاتش، بهم زنگ می 

دونستم که اسامه بعد برای من امن نبود، خودم خوب یم
ن  از این تصمیم و بعد از این ناموفق بودِن عملیات کشیی

 کرد. من، حاال کل کویت رو بر علیه من تحریک یم
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عبدو بعد از یکساعت سکوت و درد کشیدن باالخره به 
 حرف اومد: 

 

 باید چیکار کنیم آقا؟! -

 

 توین دووم بیاری؟! مونم. یمامه یممنتظر تلفن اس-

 

 با ش تایید کرد. 

 

؟! باید... خاکش ک-  نیم؟! پس سعید چی
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 ...  لعنبی

 دم و عربده زدم. و محکم به فرمون کوبیمشتم

 

ه اسامه تو این کشور لعنت شده، آدم و همون اندازه ک
امکانات داشت، از صدقه ش همون نامرد، من هم کسایی 

 رو داشتم که درمواقع لزوم به دادم برسند. 

خیالم راحت بود که اگر مشکیل پیش میومد، تو این کشور 
 تنها نبودم. 

 

و خوب  ی اسامه حالمهمون ثانیه تلفنم زنگ خورد، شماره
ی خایک رفت که کنار جادهو به تارییک یمکرد. هوا داشت ر 

 متوقف شدم. 

 

 عاض؟! -
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ن رو باز کردم و رو به غروب کدر خورشید، دست  در ماشی 
 به جیبم فرو بردم. 

 

ء، وإخوانه. - ی
 كنت قد حل كل یسر

, پرس"  "تو تونسبی معما رو حل کبن

 

م  قبل از اینکه حرف بزنم، با فاریس حرف زدنش، شوکه
ین مدت، فاریس رو بلد بود؟! دیگه قرار کرد. اسامه تمام ا

هایی من
ن  و متعجب کنه؟! بود با چه چی 

 

- ...  تو مثل خوِد مبن

 بیا همدیگه رو مالقات کنیم. 

 

و به عبدو دادم که شش رو به پشبی صندیل تکیه نگاهم
ش از درد کبود شده بود. کل وجودم پر از داده بود و چهره
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و با کرد منجرات یم کینه و انتقام بود، این مرد چطور 
 خودش مقایسه کنه؟! 

 

وز شدی... تو با بردِن ماه- ، پی  ن  بانو و الی 

 خوای مگه نه؟! من با گرفتار کردِن مهری. اون دخیی رو یم

 

دونستم تو هم به فاریس م کردی بابا... نیموکهش-
دونستم تو هم واسه یاد گرفتنش تالش  عالقمندی، نیم

جمت   بودم! کردی. معموال من میی

 

ها هم میشد اوج خشمش رو خندید، حبی از این خنده
 دریافت کرد. 

 

اهمیت های مادرت واسه تو یی تونستم نسبت به زمزمهنیم-
م. باید تونستم رویاهای مادرتبمونم. نیم و نشنیده بگی 

ن و بزرگ شدن و قوی بودن یم فهمیدم چطوری تو رو به رفیی
ر کردی کل قرارهای من کنه. عاض؟! تو واقعا فکترغیب یم
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ها کار به زماین موکول میشد که تو بودی؟! من با خییل
 کنم. یم

 

کل لباس تنم غرق خون شده بود، باد ذرات خاک رو به هوا 
ن ایستادم  بلند کرد و من برگشتم. پشت به باد و رو به ماشی 

 و بستم. و چشام

 

 که مادرمینااگه داری -
ی

دی، و بهت برگردونم کور خونو مییک
. اسامه؟! امروز بار  وز نمییسر دیدی که... همیشه تو پی 

شنوی تو رو بابا صدا کنم. خودم کل آخریه که از من یم
 کنم. مهری کجاست؟! و نابود یمزندگیت

 

 تر... خیالباز هم خندید، اینبار یی 

 

 . چرا برای دیدنش نمیای پیش من.. -

 بهت که گفتم، دخیی خییل زیباییه... بکر و لطیف! 
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کردم؟! چرا؟! شاید چون این چرا برای کشتنش تعلل یم
ی کثافت... بابای خواهر و برادرام بود. بابای حرومزاده

 عادل... بابای دنیا و دانیال، فائق و ثامر... 

 واسه نجات دادن مهری تردید نداشتم ویل... 

 

؟! آدرست-  و بده، مهری رو کجا نگه داشبی

 

قول میدم با زنت... اون فرستم، بهت آدرس رو برات یم-
ی ایراین کاری نداشته باشم. با مادرت بیا... دخیی بچه

 ! بانو رو بده، مهری رو پس بگی  ماه

 

و گرفتم. نباید و مشت کردم و جلوی داد زدنمدستم
تم چهارنعل یمیم تازید، فهمید با این حرفش چقدر روی غی 

 و بیچاره بودم.  فهمید که چقدر خرابنباید یم

 

چی باخیی بود، سامه همیشه یه برگ برنده داشت. از همها
... همه  چی
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دادم. اقدام ها رو نجات یمدونست من کامیونحبی یم
 نکردنش و لو ندادِن این موضوع... 

 تر بود، قتِل من! قصدش بزرگ

 

ِ من، برای همیشه مادرمیم
ن و برای خودش خواست با کشیی

ن اجازه  ادم. دای نیمنگه داره ویل من چنی 

 

 شادِی منه...  روزی که نابودت کنم، روز -

و تو یه واسه دیدنت میام، واسه بردن اون دخیی میام. من
 حساب قدییم داریم که باید تسویه کنیم. مگه نه؟! 
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د، انگار که خیالش از برد خودش و  ن با اطمینان حرف می 
 باخت من راحت بود. 

 

کردم رش هم نیممن حاال هیچ اطمیناین نداشتم. حبی فک
ن من عجله داشته باشه.   اسامه تا این اندازه واسه کشیی

شاید اگه به مویرگم قول برگشت نداده بودم، حاال اینقدر 
 کردم. واسه زنده موندن تالش نیم

 

ن  ِ زیرلبی گفتم و سمت ماشی 
موبایلم که خاموش شد، لعنبی

 ... ها کردم ویل قبل از ش زدن به بچهرفتم. باید یه کاری یم

 

موبایل خاموش رو تو جیبم انداختم و پشت فرمون 
کردم، استارت زدم و جواب نشستم. نباید وقت رو تلف یم

یم؟!"  سوال عبدو رو ندادم که پرسید "کجا می 
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********************** 

 

 

 

 

بیشیی از یکساعت بعد، درحایل که هوا تاریک شده بود و 
با یکم بانداژ که از و عبدو از درد بیهوش شده بود، زخمش

ن پیاده شدم.   داروخونه خریدم، بستم و از ماشی 

ی لعنبی هم به هوش اومده بود ویل هنوز  کم کم اون مرتیکه
 گیج بود. 

 

و دنبال خودم کشیدم و دومرد که دِم در  کشون کشون اون
هاشون دادند، با دیدِن من از جا پریدند و اسلحهکشیک یم

و تو نور کِم فانوس دیدند، غالف  رو باال آوردند ویل تا من
 کردند و سمتم اومدند. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

داد، سمت همون مرد لعنبی که حاال داشت ریز ریز فحش یم
 هردو هل دادم و رو به یه نفر لب زدم: 

 

 امی  کجاست؟! -

 

ن آ- ، با عجله رفیی ن  قا... اینجا نیسیی

 

گشت، لعنت به این شانس... موبایلم هم حتما دنبالم یم
 د! خاموش شده بو 

دم و رو به یه نفرشون لب زدم:   مرد رو به دست هردو سیی

 

ی دارین؟! باید موبایلم  شارژر یا - ن  و روشن کنم. کابیل چی 

 

 من پاوربانک دارم. -

 

دم و رو به اوین که هنوز هم مردک گوشیم و دستش سیی
 الشخور رو گرفته بود، با خشم غریدم: 
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ی رم. جنازهبند، بعدا باهاش کار داباین عوضن رو یه جا -
ی کشته شد. زنگ بزنید  سعید هم عقب ماشینه، تو درگی 

 ش... به خانواده

 

 وای بلند و کشداری گفت و با نگایه ناامید به من زل زد. 

 متاسف ش تکون دادم. 

 چشم که گفت، به سمت ساختمون راه افتادم. 

دم. باید...  ن  باید باهاش حرف می 

با دیدن مهرداِد  و ی شد و نیمه تاریکش شدم وارد محوطه
بسته شده به صندیل فلزی، خشمم چند برابر شد. به خاطر 
این عوضن حاال به اینجا رسیده بودم. به خاطر خواهر 

ن مرد...   همی 

 

های باریک از صدای برخورد کفشم، بیدار شد. با چشم
و و روی من ثابت کرد و طول کشید تا منشده نگاهش
 بشناسه... 
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هن تنش نبود و یم ونستم شچن پوست تنش رو تپی 
تشخیص بدم. هرچند آسیب بدنش زیاد جدی نبود ویل 
واسه مهرداد کاقن بود. اینکه خواهرش تو چنگ اسامه  

 ی بدتری باشه. کنجهشتونست عذاب و گرفتار بود، یم

 

 م کبن عاض شیخ نجیب؟! باز اومدی شکنجه-

 

و تو چنگ گرفتم. شش با پوزخند سمتش رفتم و موهاش
ش نگاه  عقب متمایل شد و از باال به صورت رنگ پریدهبه 

 کردم، دستاش از پشت به صندیل بسته شده بود. 

 

زم نیست من کاری کنم، بومرنِگ کارات داره به خودت ال-
ست مهرداد. امروز به برمیگرده. خواهرت دست اسامه

ن تو... نزدیک بود آبکش  خاطر خواهر یه الشخوری عی 
 .  بشم عوضن
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شتاب به جلو پرت کردم و با کیم فاصله، دست  و با شش
ای گفت ویل زود به به کمر گرفتم. اول ناباور "نه" خفه

 خودش اومد و با ترس و دلهره نگام کرد. 

 

رحیم یخ نجیب؟! من یه گیه خوردم... اسامه تو یی ش-
رودست نداره... گه خوردم، غلط کردم عاض. به پات 

م برم ش خاک دنیا میفتم ویل مهری رو نجات بده. ح اضن
ن میفتم ویل خواهرم و جار بزنم غلط کردم... به پای الی 

 نجات بده. 

 

ن آروم یمنه دنیا بریم ی بدبخبی گرفت. همهگشت، نه الی 
 آشغال بود. اگه بالیی ش مهری 

ن  به خاطر همی 
ی

این زندگ
ن عوضن بود.   میومد هم مقرصش همی 

 

و کشته و شحاالم خود و فکر کردی یه دخیی بدبخته -
 
ی

... بکش آشغال... فقط با زندگ ن لعنبی تموم؟! حاال ببی 
خودت بازی نکردی. همه رو تو کثافت وجودت غرق  

 کردی. چیکارت کنم مهرداد؟! 
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و آزاد کنه. جوری به گریه افتاد و با تقال سیع کرد دستاش
د و به خورش فشار یم ن های تنش آورد که کل رگعربده می 

ون زده بود.   بی 

 

ان یم- کنم... مهری دووم نمیاره... اسامه بهش رحم جیی
م مننیم و تحویلش بدی ویل مهری نه! کمکم کن کنه. حاضن

 عاض. کمک کن. 
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فقط یس ثانیه فکر کردن نیاز داشتم، چند گام از مهرداد 
و شنیدم که سیع داشت مسی  فاصله گرفتم و تقالهاش

 و ببینه. رفتنم

 

سیایِه دیوارهای دودگرفته ایستادم و  پشت شش و رو به
 از بوی تند آتیش نفسم گرفت. 

م اصال باعث آرامشم  ن ن چوب و بوی هی  صدای سوخیی
 نبود. 

 

؟! کمک کن خواهرمع- و نجات بدم... من اض؟! کجا رفبی
ن رو برگردونم تونم دنیا رو برگردونم. نیمنیم تونم آبروی الی 

 ویل... 

ذار. مست بودم که به و جای من بفقط یه لحظه خودت
و داره با دخیی اون مرد دنیا دست زدم وگرنه گ جراتش

ن نشنیده بودم...  ن کیم از الی  باشه؟! عاض؟! چی 
. خواهش یمگناهه... نیمدونستم یی نیم کنم دونستم لعنبی

 و بکش. به خواهرم کمک کن به جاش من
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 به موهام زدم و یکباره برگشتم. 
ی

 چنیک

شنیدم. پشت شش ای مهرداد رو یمههنوز صدای گریه
 ایستادم و خم شدم. 

و باز کردم و هاج و واج نگام کرد. خم طناب دور دستاش
و باز کرد که هردو پاش رو شد و خودش طناب دور پاهاش

 کرد. های صندیل چفت یمبه پایه

 

ن پرت شد. از جاش  تا قد راست کرد، با یه مشتم رو زمی 
 نالید: تکون نخورد ویل با همون حا

ی
 ل بیچارگ

 

ق داری... به خدا حق داری هرکاری باهام بکبن ویل... ح-
 انوس. و بنداز تو اقیو نجات بده، منمهری گنایه نداره. اون

 

ن خشمم از مرد فروکش نیم کرد. سمتش رفتم و با زور از زمی 
ی و که به دیوار آجری کوبیدم، نالهبلندش کردم. کمرش

 بلندی کرد. 
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ن چی میگم مهرداد...  خوب گوش کن-  ببی 

ه زیاد دارم. واسه   ن واسه کشتنت دلیل زیاد دارم، انگی 
م چشم ببندم رو آدم بودن و انسانیتم.  کشتنت حبی حاضن

 .. ت رو بندازم جلوی رسول ویل. جنازه

 

 و به گوشش چسبوندم. لبم

 

 ویل فعال تو یه جناحیم... -

. خواهرت دست شیخ نجیبه، به خاطر مهری هم که شده.. 

تو رو زنده میذارم ویل... وای به حالت بخوای از پشت 
، بیچاره  کنم مهرداد. ت یمخنجر بزین

 

و به کنار ی نه جلوم تکون داد. مشتمو به نشونهدستاش
 شش و روی دیوار کثافت کوبیدم و داد زدم. 
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، اید با کمک رسول نجاتش بدیم وگرنه باید قیدشب- و بزین
 شنیدی؟! 

 

 یمآره... آره ش-
ی

کنم. فقط مهری برام نیدم. هرکاری بیک
 مهمه... 

 

ن پشت در رو صدا کردم. صدام  و باال بردم و ییک از محافظی 

 

و گرفته بود، با پاور بانک وارد شد همون مردی که گوشیم
و با چند گام فاصله ایستاد. مهرداد دسبی به صورتش کشید 

 نگار هنوز درد داشت. ارخ به ما ایستاد. و نیم

 

 خوره. له آقا؟! گوشیتون روشن شد داره زنگ یمب-

 

 گویسر و پاوربانک رو گرفتم و لب زدم: 

 

ی بده این عوضن - ن   بپوشه... باید بریم. یه چی 
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 چی بدم بپوشه؟! -

 

ن به مهرداد انداخت و با پوقن کالفه رفت.  آمی   نگایه تحقی 

 و باال کشید. رو به مهرداِد بالتکلیف ایستادم و کمر شلوارش

ی رو وصل کردم و همونطور که به هیکل و قیافهتلفن 
 کردم لب زدم: مهرداد نگاه یم

 

...؟! من زندها- م... گوشیم خاموش شد نتونستم اطالع می 
بدم. حق با تو بود... یه تله بود ویل االن... خوبم فقط 

 . ن  سعید رو کشیی

؟!  ؟! تو االن کجایی  امی 

 

 داد. و گوش یمی حرفممهرداد داشت کلمه به کلمه

و مرتب کرد و به کمرش زد و با یه دستش، موهاشیه دستش
ِ لبش دست کشید. و به گوشه

 ی خوین

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قا مارو خییل نگران کردین، فکر کردم اتفاقی افتاده. رفتیم آ-
ن  همون ویال ویل خایل بود. فقط یه عالمه خون رو زمی 

 و ندیدیم. چی شده؟! ریخته بود... هیچکس

 

و و ندارم توضیح بدم. به ساجدی بگو خودشحاال وقتش-
؟! عادل اونجاست؟!   آماده کنه باید یه گلوله دربیاره... امی 

 

ن نفس نفس زدن به حرف اومد.   بی 
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 دکیی میگم...  آره آقا اینجاست. چشم به-

ن خانم و مادرتون...   گ صدمه دیده؟! آقا عاض؟! الی 

 

 شش داد زدم: 

 

... اوضاع به - ن  .. جای مادرمهم ریخته. من خوبم امی  و الی 
 ...  امنه؟! من زخیم نشدم. من خوبم امی 

ست، اومدم دنبال مهرداد، دارم میام مهری دست اسامه
 اون سمت. حواست هست؟! 

 

. کالفه پوف کشید و انگار یی   .. قرار بود. لعنبی

 خواست داد بزنم. دلم یم

 

 هست آقا هست. -

 من... من منتظرت... 
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ورتر شد و قبل از اینکه یه الو رو داد یهو صداش دور و د
ن تو گویسر پیچید.   بزنم، صدای دلنگران و پر بغض الی 

 

 عاض؟! -

 

فروکش کردم و انگار یه سطل آب یخ رو فرق شم پاشیده 
 باشند، حبی نفس نکشیدم و دمای بدنم تو ثانیه افت کرد. 

 

؟! من خوبم... خوبم ج ج- ن انم؟! مویرگم... جانم الی 
 . قربونت برم

 

شنید ویل واکنیسر نشون نداد و تمام و کمال یممهرداد صدام
 فقط بیبن باال کشید. 
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یکم فاصله گرفتم و باالخره همون مرد با یه دشداشه 
برگشت. لباس رو تو صورت مهرداد پرت کرد و با اخم لب 

 زد: 

 

 بپوش. -

 

... من مردم -  اض! ععاض؟! تو کجایی

ی نبود؟! چرا هرچی زنگ دیم خاموش  چرا ازت خیی ن می 
 بودی؟! فکر کردم بالیی شت اومده... یه خواب بد دیدم

 خییل بد... عاض؟!  

 

و محکم گاز گرفتم تا عربده نزنم. بلند به گریه افتاد و من لبم
 ...

ی
 لعنت به این زندگ

 و چنگ زدم و نالیدم: موهام

 

، به فکر خودت تو حامله- ... به فکر من نیسبی ن ای الی 
، به فکر   آروم  نیسبی

ی
اون بچه باش. من خواستم یه زندگ
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کنم آروم باش من بسازم واست... گند زدم. خواهش یم
 . ن  خوبم الی 

 

گرفت. هیچ ابایی و یمش پای تلفن داشت جونمهق هق ریز 
 نداشتم که االن مهرداِد لعنبی اینجا بود. 

س تن صدام  آوردم و تا جایی که درتوانم بود، این اسیی
ن و پایی 

 خشم رو تو صدام کشتم. و ترس و 

 

، یمد- ن دم دستت. شنوی؟! مادرمارم میام پیشت الی  و سیی
 ی گندممون باش. دارم میام. مراقب مادرم، مراقب جوانه

 

 کرد. م یمبغض صداش داشت بیچاره

 

سون. منتظرتم... دیگه من-  و نیی

 فقط بیا عاض... بدون تو اصال هوا نیست. 
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ع کردم. مهرداد رو که با چشم مطمئبن گفتم و تلفن رو قط
ی زیادی بلند دیدم، پوزخند زدم. تقریبا به اون دشداشه

ن افتاده بود. میی از لباس روی زمی ده سانبی اندازه  ی 

 

قا؟! با این دردش جدید چیکار کنیم؟! خییل داره داد و آ-
 کنه. هوار یم

 

های منتظر مهرداد گرفتم و گویسر و پاور و از چشمنگاهم
دم. بانک رو  ن مشتم فرسر  بی 

 

ش داغه... بذار خوب داد بزنه وقبی آروم شد، به عال کلهف-
ن میدونه مهری   هر طریقی از زبونش حرف بکش... ببی 

 رسونم بهش... و یمکجاست یا نه! خودم

 

ن کشیدنش با تمسخر پچ زدم:   بازوی مهرداد رو گرفتم و حی 
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ن - دست  پات، با  و و بگی  نپیچه به دست باستلتو هم پایی 
 وپای شکسته به کارم نمیای. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصال بهش اعتماد نداشتم ویل... 

از جلوی همون مرد رد شدم و شنیدم که فحیسر زیرلبی داد. 
م. دونستم چطوری تاوان پبعدا خوب یم  س بگی 

 

عبدو رو روی صندیل عقب درازکش کردم تا راحت 
 بخوابه... 
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ن در، مهرداد رو روی صندیل جلو پرت کردم و قبل ا ز بسیی
 و باال آوردم. انگشت تهدیدم

 

- ...  اگه دست از پا خطا کبن

 

 م رو تموم کنم. اجازه نداد جمله

 

 خیالت راحت، واسم مهری مهمه... -

 

ش تکون دادم و در رو بستم. قبل از حرکت، سمت عبدو 
رفتم و رو تنش خم شدم. دستم که روی پیشونیش 

 نشست، لرز کرد. لعنبی تبش باال بود. 

 و باز کرد. تکوین به تنش دادم که به زحمت الی پلکش

 

؟! کم مونده... اون  یم- مت پیش دکیی توین تاب بیاری بیی
 گلوله رو دربیاری حالت خوب میشه. عبدو شنیدی؟! 
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 فقط یه چند مییل میی ش تکون داد. اه... 

و که روی صندیل عقب افتاده بود، برداشتم و روی اورکتم
 تنش انداختم. 

 

 خورده؟! مگه کجا بودین؟! عاض... حال مهری تی  -
 خوبه؟! 

 

، پشت فرمون نشستم.  ن  در رو بستم و با دور زدن ماشی 

 

م... از مهری یی -  خیی

ن و تا رسیدن به مقصد دهنت و ببند. فکر نکن اگه بشی 
دنبالم کشیدمت یعبن مشکلم باهات حل شده. تو تا ابد 

 !  دشمن مبن

 

 و بست و سکوت کرد. دهنش

 هاتف یه پیام فرستادم.  برای
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 "رسول بخشایش رو بیار پیش خودت... 

 باید ببینمش."

 

 تا نییم از راه رو رفته بودم که باز به حرف اومد. 

 

ن واقعا د- ... الی 
دی؟! اون دخیی ن ن حرف می  اشبی با الی 

 ست؟! حامله

 

ی خلوت و نیمه روشن، سمتش برگشتم و با اخم تو جاده
به جاده داد و متوجه ریتیم   و غلییطن نگاش کردم. نگاهش

 شنیدم. و ضعیف یمکه روی پاش گرفت، شدم. صداش

 

د یا من افت فشار داشتم و  نیم ن دونم مهرداد آروم حرف می 
ن شده بود.   گوشم سنگی 

 

 یل که اون اتفاق افتاد، محمدزرگر اومد پیشم... روزای او-
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ده شد.  ن مشتم فرسر  سکوت کردم ویل فرمون بی 

 

تم که ررفت بارم کرد، گفت یی هرچی از دهنش د- غی 
ای تونستم به روش دیگهو حفظ نکردم. گفت یمآبروشون

گفت، با داد و هوار حلش کنم. اونموقع... نفهمیدم چی یم
ونش کردم. گفتم به تو ربیط  ن و کتک کاری بی  و یکم توهی 

 نداره وقبی دخیی دست خورده و... 

 

ده شدن مشتم ن خواشنیدم. یمو یمصدای فرسر ستم ماشی 
رو نگه دارم و تا جون تو تنم بود، این نامرد رو زیر مشت و 

م ویل خودش متوجه شد که دهنش و بست و ادامه لگد بگی 
 نداد. 

 

 کردم. مثل سگ پشیمونم... اشتباه یم-

ه، نیم  فهمه. آدم تا وقبی خودش تو همون موقعیت قرار نگی 

مشیخ نجیب؟! خواهرم حمد به پای م و پیدا کن. حاضن
 زرگر بیفتم و بگم گه خوردم. 
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ن پیچید و حبی عبدو رو از نیمه  ن ماشی  صدای دادم تو کابی 
ون آورد.   هوشیاری بی 

 

 خفه شو مهرداد... خفه شو... -

ن کاری که یم کنم اینه که وگرنه وقبی برسیم به مقصد، اولی 
مت دست عادل... پس دهنت  و ببند. بسیی

 

 رو نداشت.  ویل انگار قصد تموم کردن این بحث

 

ذار بگم که حداقل خایل شم، بعدش بزن و بکش... از بعد ب-
اون روز دیگه رنگ خویسر ندیدم ویل منم آدمم... آدم 

 جایزالخطاست. 

 

وقبی نگاهت به خواهرم کثیف شد، وقبی حبی واسه کیس -
، تو آشغال چی هسبی  ت نداشبی که قرار بود زنت بشه غی 

آدیم حیوون؟! اگه تا و میذاری آدم؟! تو که اسم خودت
االن نکشتمت فقط یه دلیل داره... اینکه بایسر و زجر 

. و خانوادهکشیدن خودت  ت رو ببیبن
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ن مامورهای  ن رو از بی  دیگه حرف نزد. دقیقا تا وقبی که ماشی 
دادند، پلیس که با لباس شخیص اطراف خونه رو کشیک یم

 رد کردم. 

 

م و ماشینم رو اشتی امنیبی رو پشت ش گذتا وقبی دروازده
ن قطار شده پارک کردم.   پشت چندتا ماشی 

 

ن نخلستان و نور فانوس ن از بی  ن رو دیدم  ها و ماشی  ها... الی 
 که وسط محوطه ایستاده بود و خودش رو بغل زده بود. 

 

ن رو پارک کردم، عادل و امی  و ساجدی و حبیب،  تا ماشی 
 مون کردند. احاطه

ن و کنار ما ن دورتر از الی  درم ایستاده بود و زیر بغلش رو  نگی 
 گرفته بود. 
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ن که پیاده شدم، ساجدی با تکون ش سمت صندیل  از ماشی 
ونش کشید  ن بازوی مهرداد، بی  عقب رفت و امی  با گرفیی

ده یم شدم  ویل خودم تو بغل عادل فرو رفتم و جوری فرسر
م داشت خورد های دندهکردم کل استخونکه حس یم

 میشد. 

 

 ض... کدوم گوری بودی؟! لعنت بهت عا-

ن و مادرت...   من به درک... الی 
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، جواب  ن  روی الی 
ی

گ دست پشت گردنش انداختم و با خی 
 عادل رو دادم. 

 

 اومدم عادل... -

ای خویی ندارم. به بچه ها کمک کن و با امی  اومدم ویل خیی
 بیا پیشم. هنوز هاتف نیومده؟! 

 

 بهم ر نیم نگایهو نداشت، حبیب از دو قصد ول کردنم
و انداخت. حاال و تو این وضعیت خوشحال بودم. علتش

شدند، دونستم ویل همینکه این همه آدم نگرانم یمنیم
 خوب نبود؟! 

 

به زدم.   به کمر عادل ضن

 

 یاره... هنوز نیومده رفته رسول رو ب-

 عاض؟! 
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ن براندازم کرد و با ازم فاصله گرفت و با چشم های غمگی 
 ش پ

ی
مندگ ن انداخت. شر  ایی 

 

ها به خاطر تونستم به دردت بخورم، نصف این جنجالن-
 منه... بابام... 

 

ن پنکتفش دم. جهو گرفتم و محکم بی   هام فرسر

 

ر پدر و مادری، حق پدری و مادری به گردن فرزند ندارن. ه-
 . ... تو برادر مبن  عادل؟! تو پرس اسامه نیسبی

 

ن کشید و دیگه حرقن نزد، فقط ع قب رفت و کنار چشم پایی 
 حبیب ایستاد. 

ن رد شدن از کنار حبیب، لب زدم:   حی 

 

- ...  خییل مردی حاچی

 عادل دستت امانت. 
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 خدا قوت عاض! -

 

ن رفتم. هنوز تکون  باالخره چشم از همه گرفتم و سمت الی 
و نخورده بود ویل یه گام مونده به آغوش کشیدنش، خودش

 تو بغلم پرت کرد. 

 

یخت فقط محکم تو بغلم گم شد حبی یه قطره اشک هم نر 
 و صدای پر از بغضش به دلم چنگ انداخت. 

 

 خدایا شکرت... -

 عاض؟! 

 

ن و ماهحاال حرف چاره بانو نزدیک ی دردمون نبود. نگی 
 شدند و مادر با نگاهش باهام حرف زد. 
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و باز کردم و تو آغوشم فرو رفت. هردو دست چپم
منده و بغل گرفتم و ش هردو رو هامعزیزکرده بوسیدم. شر

 بودم، خسته و داغون و خراب... 

 قرارشون رو آروم کنم. شتم دل یی حال وظیفه دابااین

 

تونم تو رو ول  و کنم. مگه یمومدم مادر... اومدم غالمیتا-
؟! قربونت برم...  ن  کنم و برم؟! الی 

! مگه نگفتم بهت بریم  گردم؟! اومدم عزیزم... اومدم حیایی

 

ن اشکش د و با همون صدای همیشه آروم لب و پاک کر نگی 
 زد: 

 

 مون رو نگران کردین آقا عاض! همه-

 

پلک زدم و شنیدم که مادرم زیرلبی ذکر گفت. شنیدم که 
ن خدارو شکر کرد و سیب گلوم  و بوسید. الی 
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و به چپ کج کردم و عادل رو دیدم. تک و تنها و زیر یه شم
 درخت نخل و کنار یه فانوس پایه کوتاه... 

 و دید، ش برگردوند و یه نخ سیگار روشن کرد. نگاهم تا 

 

ن خییل یم-  لرزه... شدش شده... مادر؟! الی 

شما برید تو... منم یکم دیگه میام، یه جلسه کوتاه با عادل 
 و امی  بذارم اومدم. 

 

ن و مادرم با  بیش از پنج دقیقه طول کشید تا باالخره الی 
ن رفتند. سمت عادل رفتم و پاکت س و برداشتم. یگارشنگی 

 یه نخ روشن کردم و لب زدم: 

 

ا کار ا- سامه از همه چی خیی داره... حبی اینکه دزدیدِن دخیی
 منه. قصد داشت تو همون ویال... 

 

ن حرفم پرید و همه  خایل کرد.  ی خشم و حرصش رو بی 
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ن جلوما - ، االن قاتل و نیمگه امی  و ساجدی و نگی  ن گرفیی
دیوونه میشم. دارم خییل جلوی بابام بودم عاض... دارم 

منده بشم. به جون و یمخودم م که کاری نکنم بازم شر گی 
خودت قسم، به خاطر توئه که یه گوشه وایسادم و فقط 

خوام دوباره ناامیدت کنم. اون کثافبی که کنم. نیمنگاه یم
 تو و بقیه و حبی من و 

ی
نه تو زندگ ن داره اینجوری گند می 

 دانیال... 

 فهیم؟! بامه. یماسامه، با
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پیک کوتایه به سیگار زدم و به شفه افتادم. دقیقا کتف به  
ن  کتف عادل ایستادم و به ساختمون خونه نگاه کردم. الی 
پشت پنجره ایستاده بود و نگاه خیسش رو به ما بود. مادرم، 
ن به بازوش تکیه  یه پتوی نازک رو دوشش انداخت و الی 

 داد. 

 

م عاض... زد برم و یقهصدبار به شم - ی اون نامرد رو بگی 
... حبی نمیدونم...   اگه نمیومدی... حبی

 

 ه وقتش! . اسامه هم بعادل؟! االن اینجام.. -

 تر از این حرفاست. االن مشکل بزرگ

 

م رو  سمتم چرخید و انگار از اون فاز نگراین دراومد که یقه
 گرفت و رو به صورتم توپید. 
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و به خطر انداخبی تو چرا جون خودت همه چی به کنار... -
؟! عاض؟! باید بهت  واسه خاطر خواهر اون مهرداد الیسر
یادآوری کنم تو یه مادر چشم به راه داری و یه زِن باردار؟! 

 اون زنیکه... خواهر مهرداده... هموین که به خواهرم... 

 

کردم. دست سوخت، درک یمفهمیدم عادل از چی یممن یم
، فقط لب رو مشت لرزون ش گذاشتم و با نزدیک شدن امی 

 زدم: 

 

 کنم عادل... اینکارو یم اگه بازم پیش بیاد،-

 مهری بیگناهه، بفهم. 

 

کرد و من هم چندان توقیع از این حال نزارش درک نیم
 
ی

نداشتم. عادل ترسیده بود، به هم ریخته بود و این آشفتیک
 آورد. و به درد یمو بالتکلیفیش دلم

 

و تو خطر بندازی به خاطر اون جون خودتحق نمیدم -
... عاض؟! خواهش یم کنم بفهم که اگه بالیی ش تو دخیی
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و ببخشم. باید تونستم خودممیومد من هیچوقت نیم
دادم؟! یکم هم به من فکر کن و چی یمجواب زن و مادرت

 من هنوز غم دنیا رو فراموش نکردم. 

 

 م رو ول کرد و فاصله گرفت. یقه

امی  با تکون ش، حرف  رِخ غرق غمش نگاه کردم. به نیم
 عادل رو تایید کرد و من پوف کالفه و کوتایه کشیدم. 

 

رای من... اینکه مهری با مهرداد چه نسببی داره مهم ب-
ست، حقش نیست، همونطور که دنیا بااینکه دخیی اسامه

و به نبود اون بال شش بیاد. عادل؟! اگه قرار بود گناه کیس
کیس بنویسم، تو االن داداش من نبودی. قصد نداشتم پای  

ن بدم فقط فکر کردم مهری هم اونجاست. خودم و به کشیی
 رفتم تا این غائله رو ختم به خی  کنم االنم خوبم. 

 

. باشه بیخیال عاضگوش نیم  تو که اصال حرف-  ! کبن
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و فرو داد و ولم کرد. با گایم فاصله از من ایستاد. بزاق دهنش
 ه امی  که گوش به فرمان بود، گفتم: رو ب

 

 ست. فایدهده، بحث کردن ازش یی حاال کاریه که ش-

اسامه برام یه آدرس فرستاده که ادعا داره مهری اونجاست، 
م تا تعویض کنم.   خواسته تنها برم. مادرم هم باخودم بیی

 

ن داشت که  ن عادل رو شنیدم. قصد رفیی حرومزاده گفیی
 م. و گرفتم و ترسر زدبازوش

 

 بمون و گوش کن. -

 

کالفه اطاعت کرد. امی  جلو اومد و با نگایه منتظر، براندازم  
 کرد. 

 

 بدیم.  تونیم خانم رو تحویلا که نیممتکلیف چیه؟! -
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م اونجا ویل به جای من، م- علومه که نمیدیم. من نمی 
فرستیم. مشکل اوناست و من فقط مهرداد و رسول رو یم

عفت و  خودشون واسه نجاتکنم. و هموار یمراهشون
شون بجنگن. قرار نیست من تاواِن ندونم کارِی آبرو و دخیی

 همه رو پس بدم. 

 

 گید بااینکار اسامه مهری رو تحویل مهرداد میده؟! یعبن می-

 

 پوزخند زدم. 

 

- 
ی

 اره... داون به مهارت خودشون بستیک

ن هم میذارم تحت  آدرس رو میدم به جفتشون و یه ماشی 
 کنیم. های رسول هم آزاد یممحافظاختیارشون. 

 

 امی  چشم محکیم به لب آورد. 
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ی مهرداد کجا- ن ؟! چی  ست؟! تونسبی یه جا بندش کبن
 نگفت؟! 

 

و مشت کرد و شنیدم که زیرلبی فحیسر نثار عادل دستش
خواست تا مهرداد جون مهرداد کرد. احتماال خییل دلش یم

 تو تن داشت، زیر و مشت و لگد لهش کنه. 

 

ن خاض برد- مش تو ییک از اتاقا، بستمش به صندیل... چی 
 و نجات بدین. نگفت، فقط خواست بهتون بگم خواهرش

 

، دلم یمحرومزاده ر - ن  ش کنم عاض. خواد خودم خفهو ببی 

 

داد که حسایی رنگ و روی عادل پریده بود و نشون یم
 عصبی بود. 

 رو به امی  پچ زدم: 

 

 . آروم عادل... امی  تو هم فقط.. -
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عادل منتظر بود، نگایه به اطراف انداختم و رو به امی  با 
 لحن خاض ادامه دادم: 

 

م، انگار نه من میدونم و نه تو... ن ندیده و نشنیده یمم- گی 
بذار تو نفوذی درنیای و منم همون آدیم که خیی نداره 

و داری... بمونم. به اندازه  نی 
 ی کاقن

کنیم. گی  یشون یمنقشه اینه... آدرس رو میدیم و راه
ن اسامه و دار و دسته عیل! انداخیی  ش... کار توئه امی 
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به به کتفش، از کنارش گذشتم. حاال  گفتم و با زدن یه ضن
ِ تفقط یکم جوانه  نم کم بود. ی گندِم رگ و یی

 

 ِ
ی

مندگ عادل نگایه به من و امی  انداخت و امی  با شر
ن انداخت. یی   معنایی ش پایی 

 

و امی  رو تنها گذاشتم و خسته وارد ساختمون شدم. عادل 
آلود از اتاق خارج شد و به محض ساجدی با دسِت خون
 زد. 

ی
 دیدنم، لبخند کمرنیک

 

لوله رو درآوردیم ویل تب شدید داره، عفونت کرده... گ-
 چندساعت موندن اون گلوله تو پاش... 

 باید صیی کنیم تا صبح. 

 

و روی تخت دیدم که فقط ش تکون دادم و تن عبدو ر 
 ن قیجی شده بود. ی شلوارش تا باالی رو پاچه
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ون شک کشید و تا متوجه نگاهم  ن از کنار من، به بی  نگی 
 شد، خجول لب گزید و پچ زد: 

 

 نگران حال آقا عادلم. -

 

پوف کشیدم و حرقن نزدم. باید یه فکری به حال این دونفر 
 کردم، مثال یه صحبت با حبیب! یم

 

.  هاتف اومد - ن م کنی   خیی

 

 و بشورم. باشه، من برم دستم-

 

ن رو مخاطب قرار دادم.   ساجدی که رفت، نگی 

 

؟! - ن  نگی 
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هاش رو تو هم صیی کرد ویل هول شده، رو گرفت و دست
ن تنش بود و شال  قالب کرد. یه مانتوی کوتاه و یه شلوار جی 

 کرد. مشیک رنگش تیپش رو تکمیل یم

 

یست، ازش توقع زیادی روزا حال عادل زیاد خوب ناین-
نداشته باش. عادل هنوز تا خوب شدِن کامل... راه زیادی 

خوام که هم مراقب خودت بایسر هم مراقب داره! فقط یم
 عادل، متوجه شدی؟! 

 

و که تو ی کِم موهاشفقط دو ثانیه تو چشام زل زد و دسته
 صورتش ریخته بود رو کنار زد. 

 

نم. ید ایمن... من... آقا عاض؟! ببخش- ن نقدر رک حرف می 
ا نیستم که  من عاشق عادلم ویل... از اون دسته از دخیی
عشق واسم یه فعل و انفعاالت کوتاه مدت باشه و واسه 
و رسیدن بهش عجول باشم. من خییل وقته که راه زندگیم

ن هیجی بیشیی از توانم نیم جنگم. پیدا کردم و واسه خواسیی
 م... گذر واسه خاطر هیجی هم از خودم نیم
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چی حد و عادل رو خییل دوست دارم ویل برای من همه
ی نساختم و خوب میدونم تو  ن حدود داره. تو ذهنم هم فانیی

 ! ن اییط قرار دارم. نگران نباشی   چه شر

 

انیش من و تحت تاثی  قرار داد، لبخند کوتایه زدم و با سخین
 تکون شم، از کنارم رد شد. 

وین امی  و عادل هنوز تو محوطه ن داشت ی بی   بودند و نگی 
 رفت. تا کنارشون یم

 

و گرفتم و حبیب رو که کیم دورتر دیدم، پشت گردنم
ن رفتچیکحرف سمت سالن کو یی   م. تر و مادرم و الی 

 

 مادرم بغلم کرد و باز خداروشکر کرد. 

رو به نگاهم، لبخند ملیح و نمکیبن زد و با چشم و ابرو به 
ن اشاره فهمم که باید نستم بای کرد. از حرکت لبش تو الی 

چیکار کنم. پیشوین مادرم رو بوسیدم و خم شدم. باید 
 پشت دست این زن رو بوسید. 
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 ی مالییم پشت دستش زدم. بوسه

 

 ممنون مادر... -

 ت از شمون کم نشه. سایه

 

َمردم. سالم- ... سالمت بایسر شی   ت بایسر

 

های مادر که ما رو تنها گذاشت، رو به نگاه مرطوب و مژه
 ایستادم. پتوی آیی هم چسبیدهبه 

ن رنگ و چهارخونه ی الی 
 و باال نیاورد. رو محکم به خودش فشار داد و شش

 

ش ی راستش گذاشتم. چونهجلو رفتم و دستم رو روی گونه
رو با مکث فشار دادم و باالخره تو چشام نگاه کرد. نور 
لوسیی باالی شمون، روی صورتش افتاده بود و مثل یه 

 درخشید. یممهتایی 

 

 خییل نگرانت کردم، مگه نه؟! -
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 و کشبی عاض! نه... نگرانم نکردی. من-

 

و تو آغوش گرفتم. لبم دستم دور کمرش حلقه شد و تنش
... شِد شد  درست کنار گوشش نشست و بوسیدم. لعنبی

 لرزید. بود و مثل یه جوجه یم

 

. شدته مویرگم؟-  ! خدا نکنه حیایی

 

 م. فقط ترسیده-

 

ن چندساعت دوری... چق  در دلتنگ بودم و تو همی 

ن سخت گذشته بود.   چقدر بدون الی 

 

تونم چند و کم کنم؟! هوم؟! کجا یمتونم ترستکجا یم-
دونسبی دقیقه تو خلوت نگات کنم و ببوسمت؟! کاش یم
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چندین برابرش به من سخت گذشت که نکنه بدقول از آب 
... کجا یم ن ستمدربیام. بگو الی   ت؟! تونم بیی

 

های بسته و روی بازوم کوبید و با لبمشت کوچیکش
 خندیدم. 

 

 اینجوری از دلم درنمیاد. -
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ن این راه سخته قربونت برم. خییل چ- ه جوری درمیاد؟! رفیی
، بخندی که جون  ، بامن بایسر سخته... باید کنارم بایسر

م راه برم.   بگی 

 ! دی؟و باز کبن و بخنتو فقط بگو چیکار کنم اخمات

؟! و پس نکیسر و روتچیکار کنم که دستت و برنگردوین
میدوین اگه تا االن هم دووم آوردم به خاطر تو و مادرمه و 

 اون وروجِک کوچیک. 

 

و آویزون کرد. دلم هاشمعصومانه تو صورتم زوم شد و لب
 های شور... ون صوریی رفت واسه بوسیدن اضعف یم

 

منده  رف نزن کهعاض؟! تو روخدا اینجوری ح- من شر
ن تو باشم.   بشم و نتونم عی 

ی گندم من که دلخور نیستم ویل... باید از جوانه
 عذرخوایه کبن که تو نبودِن تو کیل اذیت شد. 

 

 ابرو باال دادم و با شیطنت چشم ریز کردم. 
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نه که از ایشون عذرخوایه کنم، ف- ن قط یه فکر به شم می 
گم؟!   اتاقمون کدومه گلیی

 

،خییل یی -  من جدی گفتم.  حیایی

 

 مگه باهات شوچن دارم؟! -

 

ها  همونطور که دستم دور کمرش بود، سمت اتاق
خواستم دلش رو کشیدمش. قصد بدی نداشتم فقط یم

 آروم کنم. 

 

چند ساعت بیشیی به صبح باقی نمونده بود و فقط 
ی جفتمون کنار خواستم گرد غم و ترس رو از رو شونهیم

دن لبخندش... با آرامیسر که تو بزنم. با بوسیدنش... با دی
د.  ن  صورتش موج می 
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ها رو باز کردم و وارد شدم. انگار درست اومده در ییک از اتاق
ن بود. البته وسایل مادرم نشون یم داد  بودم و اینجا اتاق الی 

 که کنارش مونده بود. 

 

 عاض؟! -

 

 جون دلم فراوله بریه؟! -

م کنارت آروم یکم کنارم بمون... به دستات نیاز دارم، یک
م. شم. یم  خوام کنار تو و اون وروجک نصفه نیمه جون بگی 

 

هنم ون آوردم. با اون لکهروی تخت نشست و پی  های و بی 
 خون... 

 های بسته لب زدم: اشتم و با چشمو روی رونش گذشم

 

- . ن  عاشقتم الی 
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ن هم تکرار  دستم و روی شکمش گذاشتم و شنیدم که الی 
 کرد. 

 

سون ویل دیگه اینکارو نکن. دیگه منمنم عاشقتم - و نیی
 عاض. 

 

هاش رو الی موهام فرو برد و با نوازشش، پلکام انگشت
 ِ
ن شد. خواب از من فراری بود ویل رخوت و سسبی سنگی 

 این نوازش... 

 رفت! کاش هرگز از تنم نیم

 

... ابذار از تجربیات شخصیم بگم - ن  لی 

زمینم... وقبی ی ترین مرد رو کرهوقبی کناریم، خوشبخت
و ش قلبتو حس کنم و تپتونم داغن تنتاینجوری یم

 بشنوم... 

... اصال بهشتوقبی اینجوری سخاوتمندانه لمسم یم و کبن
؟! و از دو جهان گخوام چیکار...؟! من سهممیم ن  رفتم. الی 
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و روی و بلند کردم و تنشقبل از اینکه جواب بده، شم
یر شش گذاشتم و و ز تخت درازکش کردم. دست چپم

 محکم به آغوشم کشیدمش. 

ن متعلق به اینجا بود، همینجا...   الی 

 

 عاض چی شد؟! -

 

ی نیست... - ن  چی 

ن احساس یم کنم دور بودی، خییل دور... االنم دوری... الی 
، باید حل بیسر تو وجود من. باید باید از اینم نزدیک تر بایسر

... خییل یم ؟! آه لعنبی ن  خوامت. ییک بیسر با من. الی 

 

قراری و تب تندی پچ و گرم کرد ویل با یی ی ریزش دلمخنده
 زدم: 

 

ی نکن. -  دلیی
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ه ن که کاری نیمم- کنم، اگه فکر کردی بااینکارات یادم می 
 ها آقا... م، کور خوندیچقدر ترسیده

 تر... لهم کردی عاض، یکم یواش

 

 و روی شکمش... ی کوتایه روی گردنش زدم و دستمبوسه
و گرفت و تو چشام زل ا ناف به پایینش گذاشتم. دستمدقیق
 زد. 

 

های  کشید و با اون گونهاینکه لب پایینش رو زیر دندون یم
 کرد... گل انداخته اونجوری با معصومیت نگام یم

 کرد یا ذایی بود؟! این دخیی به عمد داشت اینکارو یم

 

 و اون لباس... چرا مهرداد رو آوردی؟! ت-

ی بود که تاحاال دیدم! دارترین خنده ن  چی 
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 خندیدنش... 

 

 خوام تحویلش بدم به اسامه... یم-

ست و اون هم خودش و هم رسول... مهری دست اسامه
هم از تجاوز مهرداد به دنیا خیی داره. فکر کنم تاوان خوبیه 

 واسه هردو... 

ن فقط... خودشون مشکل خودشون  و حل کین
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ای فکر کردم که من به بچه م زد و نگران انگشت به چونه
 یم

ی
کرد. اون کوچولو چطوری اونجا بود؟! زیر دستم زندگ

... جاش تنگ نبود؟!  ن  با اون شکم تخت و هیکل ظریف الی 

 

 کنه، عاض...؟! اسامه بهشون رحم نیم-

 

، من تو رو یمب- ن خوام... تو و یا از بقیه حرف نزنیم الی 
 ی گندم! جوانه

 

 و نرم بوسید. بمتکوین به خودش داد و ل

 

 همونه... خییل ب-
ی

اشه عاض، چشم عزیزم. هرچی تو بیک
احت کن خسته ای... حتما خییل اذیت شدی. یکم اسیی

 قربونت برم. 

 

 شم یا بیدار، خستگیم رفع میشه. کنار تو خواب با-

 بگو ببینم چیکار کردی امروز؟! 
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ین زبوین   تا ساعبی رو برام حرف زد و من تو سکوت به شی 
ی و صورتیش گوش کردم. کرد ن ن و رویاهای زیادی فانیی

آرزوی برگشت به ایران رو داشت، کنار من و مادرم و 
 ش... خانواده

کنار شیدا و امید و دایی فرهادش... همون مرِد عصبی و 
 محق! 

 پدر ظالم و مادِر بیگناهش... 

 

ن و یه زیرانداز   رویاهای زیبایی داشت، مثال یه پایی 
ن الی 

ی و یه سبد رنگ روی برگیی ی آچهارخونه ن های خشک پایی 
 و خرمالو و انار  های موردعالقهپر از خورایک

ی
ش؛ از نارنیک

ه...  ن  گرفته تا سیب پایی 

 

یه درازکشیدن زیر یه درخت بزرگ و پر از شاخ و برگ و یه 
 ابری... هوای نیمه

 چند نم بارون و یه عالمه بوسه... 
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 یه پارازیت کوچیک که... 

ونه بود که من نمیدونم چر  ا ویل اون صدای پارازیت، دخیی
ن رو مامان صدا یم کرد تا یه گربه رو نشونمون رو بابا و الی 

داد. آخ که چه بده که گرسنه مونده بود و باید بهش غذا یم
یبن بود وسط این جنگ...!   رویای شی 

 

ن و نفهمیدم گ خوابم برد و   من غرق بودم تو رویاهای الی 
 گ بیدار شدم! 

 

 

 

 

****************** 
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 ق نگه داشتیم. پدر و پرس رو تو این اتا-

 

دسبی به کتف امی  زدم و پیش رفتم. نرسیده به در اتاق، 
صدای پچ پچ رسول و مهرداد رو شنیدم. پشت در ایستادم 

 کرد. حالت نگام یمو به سمت امی  چرخیدم که یی 

 

ِ پ
ن ارک شده، کیم دورتر و کنار ردیف هر سه چهار ماشی 

ی بحث یم ن کردند ویل عادل و هاتف رو دیدم که درمورد چی 
 شنیدم. چون مسافتشون زیاد بود، صداشون رو نیم

 

ن کردم تا مکالمه ن رسول و مهرداد رو به درسبی گوش تی  ی بی 
 نقص بشنوم. و یی 

 

ن که این بال رو م- ن اصال به این یارو اعتماد ندارم. همی 
 شت آورده کاقن نیست؟! 
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ی نگفت ویل خود رسول ادامه داد: م ن  هرداد چی 

 

صال تو مگه عقل تو شت نیست؟! این همه زن و دخیی ا-
و با ییک ش کردی... تو کل جهان هست... هرروز و هرشبت

 اون یی 
وجدان دیدی که اونجوری دودمان چی تو دخیی

و به باد دادی؟! مگه نگفتم به اسامه و کاراش خودت
 نزدیک نشو؟! 

 

 خوردم، بسه... مگه من تنها کسیم که با ییک یه گیه-
خوابه و طرف راضن نیست؟! غلط کردم... تا گ باید یم

 تاوان پس بدم؟! 

و دیدی،  بابا؟! من هیچ کاری نکردم... تو خودتم اون دخیی
خییل خوشگل بود. نمیشد ازش گذشت... منم مست بودم 

... اسا مه رو حالیم نبود، دارم تاوانش هم میدم. اون عوضن
 کشم بابا! یم
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باز، رسول پوف کشید. جلوتر رفتم تا بتونم از الی در نیمه
هردو رو ببینم ویل فقط رسول رو دیدم که پشت به من و 

 ی مقابل، به صندیل بسته شده بود. پردهی یی رو به پنجره

 

ی این مرد، عاض شیخ نجیب کلیف چیه؟! برنامهحاال ت-
 چیه؟! 

خواد مهری رو از دست ت، یمگفاونجور که آدمش یم
و بسته اسامه نجات بده... مهرداد؟! جلوی عاض دهنت

 نگه دار... 

 

ابا، من که خییل وقته خفه خون گرفتم اینبار هم بباشه -
 روش. 

ن ازدواج کرده؟!   شنیدی عاض شیخ نجیب با الی 

 

 تکون ش رسول رو دیدم. 

 

 خیی دارم. -
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... حداقل ا تونستیم یه  الن یمحبی یه پل هم سالم نذاشبی
کاری کنیم، االن اگه شمون هم بزنن باید خفه شیم. وقبی 
اومد، تو حرف نزن و بذار من بفهمم قصدش چیه... نباید 

 گدار به آب بزنیم. یی 

 

با دست مشت شده، در رو هل دادم و قبل از امی  وارد 
شدم و امی  با ییک دوگام فاصله از من ایستاد. رسول تقریبا 

 ه من بود ویل مهرداد، دقیقا رو به من... نیمرخ ب

ی دیدن کفشش ی زیادی بلند که اجازهبا همون دشداشه
 داد. رو هم نیم

 

و باال گرفت. دقیقا با همون ژست رسول تا من رو دید، شش
... بزرگمنشانه

ی
 ی همیشیک

انگار نه انگار اوین که حاال لنگ من بود، خودش و مهرداد 
 بود نه من! 

 

 ره اومدی عاض شیخ نجیب؟! پس باالخ-
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نگار بهتون زیادی سخت گذشته... طاقت چندروز ا-
و ندارین... چی شده رسول بخشایش؟! دورموندن از من

 ازتون بد پذیرایی شده؟! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ش چرخ داد و با طعنهو پرس عزیزکردهو روی خودشنگاهش
 لب زد: 

 

، ما - رو  اگه یه نگاه به وضعیت ما بندازی متوجه مییسر
ن هم باید   به صندیل و واسه یه دستشویی رفیی

ن بستی 
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و تا شحد مرگ کتک زدی... دوساعت التماس کنیم. پرسم
 نوازِی شما عرباست؟! این رسم مهمو 

 

دست به کمر، چند گام به چپ و راست برداشتم. امی  به 
 جای من به حرف اومد: 

 

نکنه توقع فرش  چیکارت کنیم بخشایش؟!  توقع داشبی -
؟! قرم وب داشبی  ز و ِشو مرسر

 

ن بود   رسول زیادی ازخودراضن بود، زیادی به خودش مطمی 
 کرد. که هنوز هم رجزخواین یم

 

ن - ن با گ طرفی   کافیه...   همینکه بفهمی 

من رسول بخشایشم، نصف تجارت ایران از زیر دست من 
رد میشه... نصف معامالت و معادالت اسامه رو با همکاری 

دادین. نکنه اون همه لطقن که یممن تو ایران انجام 
 درحقتون کردیم، یادتون رفته؟! اسامه کجاست؟! 
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ی بگه ویل من اجازه ندادم.  ن  باز امی  خواست چی 

و روی پشبی صندلیش  خودم جلو رفتم و هردو دستم
 گذاشتم و رو صورتش خم شدم. 

 

وت چی -  شد رسول بخشایش؟! واسه اون همه جالل و جیی
ه؟! زشت نیست من بهت نزد یک شم، رنگ از رخت بیی

 کردی... داشبی نطق یم

 بگو... 

 

 خوای؟! چی از جون ما یم-

 

ن و چروک صورتش لب  پوزخند زدم و رو به خطوط چی 
 زدم: 

 

- ...  فعال هیجی
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م جونش پ- س چرا ما رو آوردی اینجا؟! بذار بریم... دخیی
تو خطره و اونوقت تو... اینجا داری قایم موشک بازی 

؟! یم  کبن

 

 گاش کردم. های ریز شده نو باال دادم و با چشمه تای ابرومی

 ترسید! از من یم

 

و خوب ایم موشک دوست نداری؟! پرست که قوانینشق-
بلده... چون معموال آدمای ترسو همیشه پنهاین کار انجام 
...؟! بگو که  

ی
میدن. مگه نه مهرداد؟! چرا به بابات نمییک

 و اون دزدیده. کیوان رفیق شفیق توئه و خواهرت ر 

 

نگاه رسول به مهرداد افتاد و مهرداد با فرو دادن آب دهنش، 
ن انداخت. شش  و پایی 

 

. هم- ه چی رو قایط نکن، تو قول دادی مهری رو پیدا کبن
 مگه نه؟! 
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ن هردو ایستادم. تو کل  از رسول فاصله گرفتم و یه جایی بی 
ی نبود جز یه شومینه که فضا رو گرم یم ن  کرد. اتاق چی 

ی مثل  ن اینجا یه اتاق مجزا بود از ساختمون اصیل... یه چی 
 یه سوییت ویل نه چندان مجهز... 

 

تبله قو - و ل دادم ویل به روش خودم. رسول؟! دخیی
 خوای؟! یم

 

 ی وجودش گوش شد. و نداد اما همهجوابم

ون آوردم و یه بار دیگه پیام آخر اسامه رو چک  موبایلم و بی 
ن کوتاه. کردم. یه آدرس بود ک  ه من خوب بلد بودم و یه میی

""مادرت  و بیار، مهری رو بگی 

 

کبن خوای؟! تو مطمئنا کاری نیموشت چطوریه؟! چی یمر -
ر خودت...   به ضن

 خوای؟! چی دربرابرش یم
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 دونست. یجی از من نیمو نشناخته بود، ههنوز من

ی من، سمت هردو امی  نگایه به من انداخت و با اشاره
 رفت. 

 

ن کیس که از روی صندیل دس ت و پای هردو رو باز کرد و اولی 
، جلوم قدعلم کرد، 

ی
بلند شد و با همون ژست همیشیک

 رسول بود. 

 

هِن  سینه صاف کرد و با مالیدن مچ دستش از الی اون پی 
 سفیدرنگ، چشم تو چشمم انداخت و حبی پلک نزد. 

 

کراواتش کیم نامرتب شده بود که مرتبش کرد. مهرداد که 
 یستاد، هردو رو از نظر گذروندم. ا

 

 و خوب میدوین رسول... ستم، اینمن پرس اسامه نی-
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، مهری هم ییک از من یه ایراین  ام... از پدر و مادر ایراین
ن منه، برای نجات جونش و عفتش... هیجی  ای شزمی  دخیی

 خوام جز همون حفظ عفت! ازت نیم

 

ن  ، احتیاج داشت تا پایی  ن دشداشه رو  مهرداد برای راه رفیی
ه. کفش سیاه و خاکیش رو دیدم. یه گام جلو اومد  باال بگی 
و با فاصله از رسول ایستاد. رسول بهش هشدار داده بود  
 که دربرابر من سکوت کنه ویل پرس حرف گوش کبن نبود. 

 

بیبن نه دونیم ویل... تو مارو دشمن خودت یمو یمینا-
 خوای؟! هموطنت. چی یم

 

 باش. بذار من حرف بزنم. مهرداد تو ساکت -

 

و از مهرداِد منتظر و عصبی گرفتم و سمت رسول نگاهم
 چرخیدم. 
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م کجاست عاض؟! -  دخیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تپ- گفتم   خوای هرکاری که منو یمیش اسامه... اگه دخیی
 انجام بدین. 

 

 دوباره این مهرداد بود که به حرف اومد. 
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 چرا باید به تو اعتماد کنیم؟! -

 

 رسر مهرداد رو خفه کرد. رسول با ت

 

و ببند مهرداد... وقبی من هستم، تو هت گفتم تو دهنتب-
. مخصوصا بعد از گندهایی که باال  الزم نیست حرف بزین

 آوردی. 

 

مهرداد کالفه و با پوقن کشدار، فاصله گرفت و تا پشت 
کرد، عادیل که مسی  پنجره رفت. داشت به عادل نگاه یم

ه و   پلک به هم زدن... یی  نگاهش ما بودیم. خی 

 

 خب... برنامه چیه؟! -

 تو حرفت با منه عاض... مهری رو چطوری نجات بدیم؟! 

 

ی رو ا- ن می  همه چی رو براتون توضیح بده فقط باید یه چی 
 بدونید. 
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اسامه خیی داره مهرداد به دنیا تجاوز کرده، خیی داره و مهری 
ت ، خوای... باید و یمرو به چنگ گرفته. اگه دخیی دوتایی

تنهایی برید دیدن اسامه. نمیدونم ممکنه چی براتون درنظر 
 داشته باشه ویل... 

 

 رسول ترسیده به میون حرفم پرید. 

 

 کشه. ویل اسامه، مهرداد رو یم-

 اون مرد رحم نداره. 

 

 پوزخند زدم و جلوتر رفتم؛ دقیقا رخ به رخش. 

 

 ! پس انتخاب کن، مهرداد یا مهری؟-

یه پدر... قراره چطوری جون هردو تا اینکه تو به عنوان 
ی فکرِی من نیست. و سالم نگه داری، تو حیطههاتبچه

ی تونم کمک کنم تا با محافظات به اضافهمن فقط یم
چندنفر محافظ از سمت من، شما رو تا اسامه اسکورت 
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. بقیه ن ش کار خودته رسول... توقع نداری من جلوی کین
ن   مهرداد دفاع کنم نه؟! دنیا اسامه وایسم و از یه آشغال عی 

 خواهر منم بود. 

 

زده برگشت و با صوریی خیس عرق و شخ مهرداد وحشت
 شده رو به من لب زد: 

 

- ...  ویل تو پرس اون یارو نیسبی

ی یاغن نداری... د المصب تو هیچ نسببی به این خانواده
 ... ن من ایراین  تو عی 

 

لم ن گو از دست دادم و با  عصبی شدم، کنیی گردنش،    رفیی
هکمرش ی رسویل که و به پنجره کوبیدم. درست زیر نگاه خی 

 با فکر حمله به من، اسی  امی  شده بود. 

 زیر نگاه عادل و هاتف... 

 ی توانم فریاد کشیدم: با همه
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 نیا خواهرمه آشغال... ددنیا خواهر من بود، -

تو یه تنه گند زدی تو کل خاندان من و منم... خییل دلم 
ن جنازهخواد ایم ی مهری... تو رو مروز به جای تحویل گرفیی

ت تف کنم مهرداد... اگه  غرق خون تحویلم بدن تا تو قیی
ی و خوای... باید دست باباجونتو یمجون خواهرت و بگی 

. همون کاری که من  
ی

خودت واسه نجات خواهرت بجنیک
 کردم. 

ن از همه ی برنامه رو امی  بهتون میگه... امیدوارم بتونی 
 ش بربیاین. پس

 

 اسم امی  رو فریاد کشیدم و چشیم که گفت شنیدم. 

 

از مهرداد و رسول فاصله گرفتم. امی  کیس رو صدا کرد و 
ن برای هردو آورد. موبایلشون رو  دو دست لباس تازه و تمی 
هنش  تحویل داد و من دم آخر، رو به مهرداد که داشت پی 

 پوشید، لب زدم: رو یم
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، اد... ایو جمع کن مهردحواست- نبار کار اشتبایه کبن
کنم. سایه به سایه میام و نابودت هیچوقت ولت نیم

 کنم. یم

 

ی نگفت، نگایه به رسول انداختم و از اتاق  ن مهرداد چی 
ن رد شدن از کنار درخت ها، صدای امی  رو خارج شدم. حی 

 شنیدم. 

 

 آقا... -

امه مهرداد و رسول االن دیگه آدرس اینجا رو دارن، اگه با اس
؟!   همدست بشن چی

 

تونستم ایستادم و با پوزخند به مسی  اومدنم نگاه کردم. نیم
 رسول و پرسش رو ببینم. 

 

ن -  خوام. و یممنم دقیقا همی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن و مادرموقبی دارین راهیشون یم ، یه کاری کن الی  ن و کنی 
 ...  ببینه. باید اینجا رو به اسامه لو بده. این تنها راهشه امی 

 

خیایل دست به کتفش صدام کرد ویل با یی  زدهامی  وحشت
ن باشم، با مویرگم... دقیقا زدم و رد شدم. یم خواستم با الی 
 روی مهرداد... همینجا... روبه

 

 خییل خطر داره... آقا؟!  آقا عاض؟! این کار -

 

ام ش تکون داد. دسبی  کنار عادل ایستادم و هاتف با احیی
خالصانه کردم چون به کتفش زدم و از صمیم قلب یه تشکر 

این مرد از وقبی که تو خاطرم بود، همیشه همراهم بود و 
 کرد. یه دوست واقیع... همیشه بهم کمک یم

 

قا عادل؟! فکر کنم بازم داریم تو دردش میفتیم... آقا آ-
 عاض تصمیم دارن که... 
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نگایه به عادل انداختم که عادل بلند خندید. من هم 
م. امی  هاج و واج نگامون   م رو نتونستم جلوی خنده بگی 

ن با   ن و مادرم باهم بهم نزدیک شدند. الی  ن و نگی  کرد که الی 
ن با همون رژلب و ریمیل که گونه های رنگ گرفته و نگی 

احتماال برای جلب توجه عادل به خودش مالیده بود. مادرم  
ن کنارم ایستادند.   کمرم رو گرفت و با الی 

 

، به چی یم- ن  دین پرسا؟! خنخوش خیی باشی 

 

ن حمله نکنم. و گاز گرفتم تا به سیب شخ لبلبم های الی 
... بدون آرایش هم مجذوب کننده بود.   لعنبی

 

ای خویی - ی نشده ویل میشه. خیی ن   تو راهه مادر... فعال چی 

 

 امی  هنوز متوجه نشده بود. 

ن کنار عادل ایستاد و عادل با نگایه به من، معذب  نگی 
 خییل کوتاه لب زد:  دست پشت گردنش کشید و 
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ی... -  خودت خوشگلیی

 تری! ها خواستبن بدون این رنگ و لعاب

 

ن خجول لبش و تو دهنش فرو برد و متوجه نوازش نگی 
ن شدم که ساعدم  . و دربر گرفته بود زیرپوسبی الی 

 

ه... -  ییک به منم بگه چه خیی

 چی شده آقا؟! 
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، مهرداد و ر دونفر از آدم ون  سول رو های امی  از اتاق بی 
کشیدند. من نگاه مهرداد رو به جمع صمییم بینمون دیدم. 
امی  به مهرداد و رسول نگاه کرد و با ابروهای درهم سمتم 

 برگشت و پچ زد: 

 

... آقا شما... -  یعبن

 

ن با همون عشوهجمله های ریز و ش رو ادامه نداد ویل الی 
 ذایی لب زد: 

 

دی وسا-  و جمع کنیم؟! یلمونقراره جایی بریم؟! سیی

 

ن یم رقصید. آه یه شال سفید روی موهای گندیِم الی 
... من چطوری باید دووم یم  آوردم؟! لعنبی

ن رو داد:   مادرم جواب الی 
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  تفریِج اهدایی اسامه... قراره بریم تو کشبی -

ی دیگه مکانمون لو بره. مگه نه انگار قراره تا چند دقیقه
 پرسم؟! 

 

ن بلند و شمستانه حاال امی  کامال ماجرا ر  و گرفته بود. نگی 
ن  خندید. نزدیکیش به عادل زیاد بود، زیاد و البته... نگی 

 خویی بود! 
 دخیی

 

ون  پ- ن ما بیایم بی  س از عمد اینارو آوردین اینجا؟! خواستی 
 ...  که ما رو ببینه و به اسامه خیی بده؟! یعبن

 

ن رو کامل کرد: عادل جمله  ی نگی 

 

از ییک دوساعت دیگه  ین یعبن کمیی خانم... اآره خوشگل-
 یم. ریزن اینجا... باید بر آدمای بابام یم
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 و بوسیدم و زیر گوشش پچ زدم: ی مادرمشقیقه

 

یگه نمیذارم دست اسامه بهت برسه، قول میدم. قسم د-
خورم به خاک بابام. مادر؟! ببخش که این همه سال یم

ه نمیذارم نتونستم ازت مراقبت کنم... کم گذاشتم ویل دیگ
. نمیذارم مادر...   حبی با اون عوضن یه جا نفس بکیسر

 

ن شش و روی قلبم گذاشت و لبخندش بهم قوت قلب الی 
تونستم از  ی کوتایه روی بازوم زد. یمداد. مادرم بوسه

ن رو ببینم. گوشه  ی چشم عادل و نگی 

 

 کبن مادر؟! یه کاری یم-

 

 جون بخواه پرسم... -

 

دید، ببخشیدی گفت و سمت ه یمامی  که خودش رو اضاف
و از عادل گرفتم و به مهرداد و رسول رفت ویل نگاهم
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ساختمون دادم. حبیب پشت پنجره ایستاده بود و به ما 
 کرد. نگاه یم

 

ادری رو درحق عادل تموم کن. این پرس عاشق شده م-
، یه صحببی با حاچی بکن. مادر... اگه صالح یم دوین

ن آسیب ببینیم  نه. خوام نگی 

 

ن رو تو شالش فرستاد.   مادر لبخند کوتایه زد و موهای الی 

 

 شم. حاج حبیب خودش خیی داره ویل چ-

... بریم پرسم؟! زیاد اینجا نمونیم نیم  خوام تو درگی  بیسر

 کنه. امی  خودش همه کارها رو درست یم

 

، ن ن رو بوسیدم و چشم گفتم ویل قبل از رفیی موهای  ش الی 
 و عصبی پوف کشید.  عادل رو به هم ریختم
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و به و ول کن عاض... انقدر موهای منین عادت گندتا-
ی ده ساله نیستم. گ قراره هم نریز... من دیگه یه بچه

 بفهیم؟! 

 

م دلم یم ن بیی ن رو روی دستام بلند کنم و تا ماشی  خواست الی 
 ویل... 

 

ه دانیال زنگ بزن و قبل از اینکه دیر بشه، بفرستش یه ب-
 از اون مرد بعید نیست یه بالیی شش بیاره!  جای امن. 

 

ین تو موهای نازنینم، چشم. نمیذاری خوش ا - ن گه گند نمی 
 باشم، اه. 

 

دم و با اکراه فاصله گرفتم.  ن رو با یه بوسه به مادرم سیی الی 
ن درموردش  یه صحبت کوتاه با امی  داشتم و باید قبل از رفیی

دم.  ن  حرف می 
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 ی پهنش زدم. ه شونهکنار امی  ایستادم و دسبی ب

ش بود و اینکه های درشت و مردونهیه لبخند ریز رو لب
داد که ریشش از حد بلندتر شده بود، نشون یمحاال ته

کرد به خودش روزها زیاد درگی  کارها بود و فرصت نیماین
 داشت به 

ی
 کنه. باالخره بعد از چندسال دوندگ

ی
رسیدگ

 رسید. هدفش یم

 

 و یم
ی

ص هیجان رو باهم از صورتش تشخیتونستم خستیک
 بدم. 

 

 فکر خییل خوبیه آقا... -

کردم بتونیم روزی که اومدم سمت شما فکرش هم نیم
 اینجوری باهم کار کنیم. 

 

 لوتر رفتم. صدام گرفته بود. جو حفظ کردم و لبخندم

 

 کردیم و چی شد... مهم نیست چی فکر یم-
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، حتما رسول و مهرداد از ترس جونشون هم که شده باشه
اینجا رو به اسامه لو میدن. رسول میدونه اگه پاش برسه 

ه. اینجا رو لو میده تا تو اونجا، اسامه جون مهرداد رو یم گی 
 تاواِن مهرداد تخفیف قرار داده باشه... 

؟!   امی 

 

 و داد: محکم و قاطع جوابم

 

 جانم آقا؟! -

 

نه، میدونه من و اسامه با هیرسول با - ن م ه تی  دو نشون می 
ی که فکر یم ن یم... اسامه از چی  کردم بیشیی اطالعات درگی 

یم ویل تو حواست و جمع کن. رسول جای مهری داره. ما می 
ن و مادرم یه  و یمو مهرداد، الی  ن فروشه و این دقیقا همون چی 

خوام. وقبی پاشون برسه به اینجا... تو باید همزمان که یم
، هم مکاین که اس امه گفته، هم دوجا حضور داشته بایسر

ن یسر و هم...   اینجا... باید هم از جون مهری مطمی 
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 م رو تموم کرد. به جای من، امی  جمله

 

، میاد اسا- ن ن خانم و مادرتون اینجا هسیی مه بفهمه الی 
 اینجا... 

 

ن نگاهم و از امی  گرفتم و به عادل دادم. عادیل که کنار نگی 
 بود. دونستم این لبخندها از ته دل نخندید، یمیم

ایط اینقدر یی هیچکس نیم
 خیال باشه. تونست تو این شر

 

ه امی  نیم-  ... خوام بمی 

 باید زنده بمونه! 

 

ن یاکوزا خودشخ- و خالص  یالتون تخت آقا، نمیذارم عی 
م. کنه. اسامه رو زنده یم  گی 
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ن پاهاش زانو زدم.  ن رو روی تخت نشوندم و خودم پایی  الی 
گه بوسیدم و دستش رو روی لبم ن ی تو انگشتش رو حلقه

 داشتم. 

 

 عاض؟! -

 

خواست باهیچ حرقن این حال و ندادم چون دلم نیمجوابش
و حس خوب رو به هم بریزم. بوی عطر تنش... حس 
ی تو دنیا بود که  ن حضورش، گرمای بدنش... اصال مگه چی 

 من نداشتم؟! 
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؟! -  عزیزم خویی

 

ه کردم. به لب از روی حلقه برداشتم و به صورتش نگا
، چشم ش که حاال تو فضای اتاقِک کشبی ن های منتظر سیی

د.  ن  زیادی برق می 

 

های برجسته و موهای گندمگونش، ابروهای هالل و لب
ی زیادی برجسته و پوست صوریی رنگش... استخون ترقوه

 سفید و مهتابیش... 

! ای از عشق و زیاین دخیی یه الهه بود، الهه  بایی

 

- . ن  جونم؟! خوبم الی 

 

 ترک خورده!  ویل تنت داغه... بازم لبت-

 

، دل دل نکن. بیا... اگه هوس کردی خیسش ک-  بن
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و جلو کشیدم که با دستش مانعم شد و بلند خندید. خودم
، حکم یتکون  ه گهواره رو داشت. های کِم کشبی

 کنارم زد و بلند شد. دیدنش تو این لباس ساحیل... 

 آخ قلبم، آخ... 

 

ش کش داشت و نگ که زیر سینهیه ساحیِل زرشیک ر 
داد. گردنبنِد اهدایی من دور  ش رو بیشیی نشون یمسینه

گردنش بود و آویزهایی که تازه براش گرفته بودم، تا ش 
 رسید. هاش یمشونه

 

 و بوسیدم. و کنار زدم و گردنشموهاش

 

. زیاد مو - ن  ندیم، بریم پیش بقیه... همه منتظر من و تو هسیی
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و به  هاشخیال بوسیدنش بشم اما نشد. لبلب گزیدم تا بی
کام گرفتم و اونقدر عمیق بوسیدم که خودم هم نفس کم 

 ...  آوردم. لعنبی

و از زیر و آروم به در تکیه دادم و دو طرف ششکمرش
 موهاش گرفتم. 

 

 نفس به نفس اون صورت زیادی معصوم، لب زدم: 

 

 قیص؟! یادته قول دادی واسم عریی بر -

 

با دوتا دندونش گرفت و انگار یه صاعقه از  لب پایینش رو 
ن ی سینهوجودم گذشت. قفسه م از فرط هیجان باال و پایی 

 و بهش چسبوندم. شد و خودم

 

 ویل من... بلد نیستم. -
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فتم که... بهت یاد میدم، تنها کاری که باید بکبن اینه  گ-
. به اینکه یم ینبینمت و یمکه... به من فکر کبن  توین با کمیی

و از خود ت، منهای ریز اون بدن مسحور کنندهکونت
؟! تو نیم ن . الی  ... توین خودتبیخود کبن و از دید من ببیبن

 بینم. انگار که... انگار دارم زیباترین مخلوق خدا رو یم

 

 و بستم. لبخندش تو سکوت اطرافمون پیچید و چشام

 

 انگار من  مراقب باش-
ی

چاقو دستت نباشه، یه جوری مییک
م و تو زلیخای عاشق. یو   سف پیامیی

 

. من عاض- ن  ام تو الی 

ی عشق و داریم و االنم اونقدر درجهی عشق خودمونقصه
ن از خجالتت تو وجودم زده باال که... یم خوای قبل رفیی

دربیام؟! بااین وضعیت فکر نکنم بتونم تا آخر شب دووم 
 بیارم. 
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. اد و تو حدقه چرخ دلبش رو الی دندون کشید و چشاش

ه هنگاه خی   لرزوند. و یمی کمرمش داشت تی 

ی کوتایه روی شاهرگم نشوند و با همون شیطنت بوسه
 ذایی لب زد: 

 

ون منتظرمون ح- ن بی  یف که مادرجون و برادرشوهرم و نگی 
ه بعدا به درجه ن آقا... بهیی  ی باالی عشق شما برسیم. هسیی

 

ی که گل وی رمز داشت ر قهای ریز صوریی و کاله حصی 
 موهاش گذاشت و ازم فاصله گرفت. 

و کنارم نگه شی به چپ و راست تکون دادم و دستم
و به چشمام و دستام داد و باالخره کنارم داشتم. نگاهش

 ایستاد. 

و به بازوم تکیه و دور دستام حلقه کرد و صورتشدستش
 داد. 

 

 کشم. یکم خجالت یم-
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؟! -  چرا حیایی

 

تاق خارج شدیم و همون لحظه هویم گفت و ادامه نداد. از ا
ن رسید، بوی دریا و رطوبت صدای موزیک به طبقه ی پایی 
 م رسید. هوا خییل زود به شامه

 

ن با از پله ها که باال رفتیم، صدای موزیک بیشیی شد و الی 
های ریزی که دور تا دور کشبی رو گرفته شگفبی به ریسه

 بود نگاه کرد. 

ِ دوطبقه بود و یه فضای 
ن دایره یه کشبی بزرگ داشت. یه می 

شکل پر از خورایک و گل و ریسه مقابلمون بود و از سقِف  
داد، ی کشبی رو پوشش یمکشبی هم که تا نییم از عرشه

 ود. های ریز و رنگارنگ آویزون بریسه

 

تونستم دور تا دقیقا وسط دریا بودیم و امواج آب، رو یم
زده و هیجان دور کشبی ببینم. انگار امشب دریا هم متالطم

 بود. 
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ن با دیدِن ما، جیغ کشید و عادل رو متوجهمون کرد.  نگی 
ن رو مرتب یم کرد ویل با دیدِن ما، دست از  مادر داشت می 

ی زمزمه کرد که نشنیدم.  ن  کار کشید و چی 

 

 هنوز هاج و واج به زیبایی اطراف نگاه یم
ن و کرد. دستمالی 

 ه لب زدم: م و کوتاهای شد و لطیفش گذاشتروی انگشت

 

 افتخار رقص میدین ملکه؟! -

 

وب رو محکم تکون داد و با مهارت باز   عادل یه بطری مرسر
ن باال و  ِ الکل با باز شدِن پلمپ، فواره زد و نگی 

ی
دگ کرد. فرسر
ن پرید.   پایی 

 

ن جام رو پر کرد و سمت ما اومد ویل فقط یه  ن و دومی  اولی 
 جام رو برداشتم و گفتم: 
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ن نیم-  داره عادل! منا زن من بار نوشه... ضالی 

 

عادل پوقن کشید و با خنده جام بعدی رو خودش برداشت 
 و به جامم زد. 

 

 پس به سالمبی عمو شدن من! -

 

ن وسط عرشه ایستادم. ریتم  هردو نوشیدیم و باالخره با الی 
ن رو تکون یم  داد. شاِد آهنگ تن ظریف الی 

ن کنار عادل ایستاد و با اون چشمای زیادی پر ذ وق لب نگی 
 رد: 

 

 خییل به هم میان. -

 

 و داد: شنیدم که عادل هم جوابش

 

 تو هم به من میای. برقصیم؟! -
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تونستم حدس بزنم این مادر نشست و به ما نگاه کرد. یم
 لحظه چقدر براش مقدس بود. 

ن و عادل هم مشغول رقص شدند.   نگی 

 

ن رو گرفتم و همزمان با خوانندهدسته کنار    ای از موهای الی 
 گوشش لب زدم: 
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میدوین در به در پیچ و خم موهاتم مثل یه روز برقن عاشق ن-
حال و هواتم، دل ما ارزون تو گرون میدوین داری یه دل 

ه دلش واسه تو خییل آسون.   نگرون که مثل من می 

 

ن با فاصله از ما یم رقصیدند و من گم بودم تو عادل و نگی 
... فضا و حال و هوای عطر خوش موهای  ن  الی 

ن رو تو دستام یم رقصوند ریتم آهنگ همچنان داشت تن الی 
 و حاال هیجی جز این لحظه برام مهم نبود. 

 

ست، "کار دادی دست این دیل که دل نیست دیوونه خونه
ست، هوا بارونه هر گ با یار نره زیر بارون به خدا دیوونه

بن کو بلدی، تو که دیوونه یمفقط تو کیم تو که ناب بودن
 و..."و آخرشم بردی دلمآدم

 

های دریا زیاد بود، اونقدر که انگار بارون میومد و موج
بارید و تو این لحظه قطرات شور دریا رو ش و صورتمون یم

ن برداشتم و اجازه  هیچکس شایک نبود. کاله از موهای الی 
ه.   دادم تا هوای خنک موهای ابریشمینش رو به بازی بگی 
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یدقیقا به یاد او  ن ن افتاده بودم که ن فانیی ها و رویاهای الی 
ن خوابیدن کنار گوشم بیان کرده بود. همون رویای  حی 

ی...  ن ِ سه نفره زیر یه درخِت پایی 
ی

 زندگ

 

"تو چشم انداز تهرون، خالیه جای دوتامون... یه نم ریز 
سم عشقم  نه آروم آروم آروم رو صورتامون، ازت بیی ن می 

 دیوونه شدی تو شدی همه همه چی رو به راهه با من، ب
ی

یک
 آروم و قرارم"

 

ن با لبخند پا به پای من یم  رقصید. الی 

 کرد. خوین یماینبار با خواننده لب

 

... هیچ میدوین ازت  ، وای عجب انتخایی "عجب دلیی نایی
و، چقدر کمه، تو المایس کم یایی میدوین رگ خواب من

م اگه یه روز بگی   خوامت یی اندازهیم ن ازم تورو میمی 
 چشای تورو"
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ن افتاده بود و مثل نور ریسه های ریز اطرافمون تو چشای الی 
رنگ خود درخشید. این چشمیه الماس یم ن  ز های سیی

ی
ندگ

 بود! 

 

ست، "کار دادی دست این دیل که دل نیست دیوونه خونه
ست، هوا بارونه هر گ با یار نره زیر بارون به خدا دیوونه

کبن و بلدی، تو که دیوونه یمبودن فقط تو کیم، تو که ناب
 وو، آخرشم بردی دلمآدم

نه  ن تو چشم انداز تهرون خالیه جای دوتامون یه نم ریز می 
سم عشقم همه  آروم آروم آروم رو صورتامون... ازت بیی
 دیوونه شدی تو شدی همه آروم 

ی
چی رو به راهه با من بیک

 و قرارم"

 

ن چسبوندم و پچ زدم:   لب به گوش الی 

 

کنم مویرگم... من و تو و و به واقعیت تبدیل یمرویات-
گردیم تهران. همه رنگیمون. امشب تموم شه، بریمجوجه

 ق داریم. گردیم جایی که بهش تعلباهم بریم
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ن با چشم و ابرو اشاره  ای به اطراف کرد. الی 

ن گرفتم و به دور و اطرافم نگاه کردم. با  با اخم چشم از الی 
ن برگشتم. ندیدن عادل و نگ ن و مادرم، باز سمت الی   ی 

 

؟! - ن  کجا رفیی

 

، عاض؟! وای... وای عاض... اینجا ت- ن نهامون گذاشیی
خییل خوشگل شده. خییل خوبه... وای خدایا این رطوبت 

 نم موج دریا رو صورتم... من خییل خوشبختم. 

 

و از سطح عرشه جدا  دست دور کمرش انداختم و پاهاش
 کردم. 

 

 . من محکم گرفتمت. و باز کندستات-

 

 _____ 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 انداز تهرون*آهنگ چشم

 یوسف زماین 
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رو دستام بلندش کردم و قد مویرگم از من هم بلندتر شد. 
های بلورینش زیر بینیم بوی عطر لباس مرطوب و سینه
ن با هیجان جیغ کشید.   پیچید و الی 

 

 عاشقتم عاض! -

 

- .  منم عاشقتم حیایی

 

ن گذاشتم و و باالخره پاهاشچند دور چرخ خوردم  و زمی 
پرتقال و غرق بوسه کردم و یه جام آبی گردنشنبض تپنده

 رو به لبش زدم. 

 

 رنگیمون. بنوش به سالمبی جوجه-

 

ند ای از ته دل، بلپرتقال نوشید و با خندهای از آبجرعه
 جیغ کشید. 
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؟! عریی بذاااااارین... عااااادل؟! نگیییی-
ن  یی 

 

ن و عادل رو هردو ابروم با ال پرید و همون لحظه صدای نگی 
ای تقریبا دور شنیدم. فقط چند ثانیه آهنگ قطع از فاصله

 شد و یه موزیک عریی تو فضا پخش شد. 

های یه لنج که احتماال یکساعت با ما این اطراف جز چراغ
 فاصله داشت، هیجی پیدا نبود. 

ن چشمک ریزی زد و با هر دو دستش تو سینه بهالی  زد  م ضن
ن و صندیلو من  ها هل داد. و سمت می 

 

ن چی-  کنم. کار یمتو فقط نگاه کن و ببی 

 ت کنم. حسایی بلدم دیوونه

 

؟! - ن  فکر بعدشم کردی الی 
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و از پشت خم کرد. بلندای موهای  بلند خندید و کمرش
ن الزم نبود زیاد به خودش زحمت  گندمیش روانیم کرد. الی 

 بده... 

اییط دیوونه کرد. یه کمربنِد عریی رو که یمم تحت هر شر
انگار از قبل جاساز کرده بود، روی ساحیل خیسش بست و 

ِ لبش، چشمک ریزی زد و هردو دستش
ن ن گاز گرفیی و با حی 

 و جلوتر گذاشت. اغواگری باال برد و یه پاش

 

ن با شیطنت تکون ریزی به نفسم تو سینه م حبس شد و الی 
ن تنه ییل ماهرانه خشد،  ش داد. ریتم آهنگ که تند پایی 

 مشغول رقص شد. 

 

دستاش مثل یه مار تو هوا ریتم گرفته بود و کمر ظریفش رو 
 داد. با آهنگ تکون یم

 

 نتونستم بشینم، نمیشد! 

دقیقا پشتش ایستادم و دستاش از همونجا دور گردنم حلقه 
 شد و به رقصیدنش ادامه داد. 
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 و بستم و کنار گوشش لب زدم: چشام

 

حاج محمد -  ها... خوب بلده پدرسوخته بازی دربیاره دخیی

ی ن رحم کن به من! این حجم دلیی ؟! الی  و تنهایی یاد گرفبی
م. ای نیمحامله  تونم بهت سخت بگی 

 

و به  ش داد و قلبمبرگشت و موج ریزی به شکم و سینه
و از جا های لعنتیش داشت قلبمکوبش انداخت. با انگشت

ِب آهنگ،   و با کند. دست زیر موهاش فرو برد یم ریتم ضن
 و جنبوند. کمرش

 

های غرق ریسه  و به میلهبه پهلوش چنگ زدم و دقیقا کمرش
و از کوبیدم و شاهرگش رو زیر دندون کشیدم. آه غلیظش

ن موزیک شنیدم ویل رحم نکردم. بوسه ن بازِی بی  هام رو از بی 
ِ سینه

ی
 فس زدم. ش کشیدم و نفس نلباسش تا برجستیک

 

طاقت شدی عاض؟! من هنوز نمایشم یی به این زودی -
 ادامه داره... 
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، م- ن نم جفتموننکن الی  ن  کنم سکیس لیدی! و بیچاره یمی 

 

هاش برنداشت. کمر گریریز ریز خندید ویل دست از عشوه
 همت بسته بود تا امشب رو تا مرز جنون من پیش بره. 

 

ن بذار د- ، مگه همی  ؟! مگه نگفبی و نیمیوونه بیسر خواسبی
 به دیوونه کردنت فکر کنم؟! ها؟! خوشتیپ جنتلمن.  فقط

 

وب  دیگه توان تحمل نداشتم و انگار همون یه جام مرسر
... تنم  و داغ کرده بود. لعنبی

 

- ... ن  مادرم هست، عادل و نگی 

 

 و! تهیچکس نمیاد، عاض فقط منم و -
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ن بردم و با چنگ زدن به دامِن ساحلیش، تا رون دستام و پایی 
دستم رو پوست مرطوبش نشست که از ته گلو  باال آوردم و 
 آخ کشید. 

 

و درمیاره... اگه همینجا کم وستت خییل لطیفه داره پدرمپ-
... بیارم تقصی  توئه. آخ نیم ن  تونم الی 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل هام داشت منی تنش زیر دستزدهلرزش هیجان و از کنیی
مکث به پوست گردنش چسبوندم و و یی کرد. لبامخارج یم

 رطوبت تنش، مسِت مست شدم. از 
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و کنار لبش نگه داشتم و درحایل که جنون  انگشت شستم
گرفته بودم، فکش رو بوسیدم. هنوز داشت با همون 

 برد! جنبه دل یمقش، از مِن یی های تن خیس عر تکون

 

. خودت خواسبی - ن  ! خودت خواسبی الی 

 

 ه پهلوش چنگ انداختم. بو به کام گرفتم و لباش

 

!  و فقط من-  با نون بربری بخور سی  یسر

 

ای رحم نکردم. و روی بدنش خم کردم و حبی ذرهتنم
 و باال برد. م فشار داد و حرارت تنمدستاش رو به سینه

 

 ره امشب بهت نشون بدم زن گ شدی! سکیس لیدی، قرا-
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های کبود شده فاصله فقط یه نفس تا بوسیدن اون لب
 م: داشتم که صدای خرمگس معرکه رو شنید

 

 خوره، ما هم هستیم. اگر بهتون برنیم-

 

ن خجالت  م زد. زده دست تو سینهالی 

 

 وای اومدن! -

 

ن  دندون به هم ساییدم و ناکام ش چرخوندم. عادل و نگی 
ن با خجالت چشم یم دزدید ویل عادل با پررویی بودند، نگی 

ن برداشت و سمتمون اومد.   یه بطری از رو می 

 

 وت... بقیه رو بذارین واسه خل-

یم. اونجوری هم نگام نکن، نیم تونم بیاین باهم جشن بگی 
 ولتون کنم. 
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 ندید. و مشت کردم که عادل بلند خدستم

 

ی نشده که، و - ن  قت هست بیا داداش... حاال چی 

 بیا باهام بنوش! 

 

ن بازوم ن نشون یمالی  داد که انگار بدش و گرفت. چشای الی 
 نمیومد اینجوری اذیتم کنه. 

ن ایستاد و لب گزید و  با شیطنت فاصله گرفت. کنار نگی 
 شنیدم که گفت: 

 

یم. مادرجون؟! بخوش اومدین، بریم جشن -  گی 

 

و گرفتم و بطری رو مادرم که وارد عرشه شد، عرق پیشونیم
از دست عادل چنگ زدم. عادل دست پست گردنش 

 انداخت و رو به مادرم پچ زد: 

 

 فکر کنم بدموقع رسیدیم. -
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بهو بلندتر خندی  ی کوتایه به بازوی عادل زد. د. مادر ضن

 

 و اذیت نکن. پرسم-

 

خوره... عاض فقط و یماال پرست داره با چشاش منو -
 دور هم 

ی
. اومدیم خانوادگ چندساعت باید تحمل کبن

 داداش! باشیم. مگه نه زن

 

 زیرلبی پچ زدم: 

 

 کنم عادل. ت یمخودم خفه-

 

ن که خرص خوردن من  دل عادل داد. و دید، دل به الی 

 

 ه نه عشقم؟! آره عاض؟! ها موافقم. مگه با بچهآره من ک-
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تر  و سختبا پشت چشم نارک کردن، فقط شب خودش
ن و مادرم ایستاد و نوک زبونش  و نشونم داد. کرد. کنار نگی 

 

 باشه... حاال وقت هست. -

 به سالمبی پایداری جمع، بنوش عادل! 

 

ن رو چنگ زدم و جوری که  فقط خودش بشنوه لب کمر الی 
 زدم: 

 

 تر کن. و سختتو فقط شب خودت-

گذره! تر شم، بیشیی بهت سخت یمهرچقدر من تشنه
 
ی

آخرشب جای یه توله گربه... قراره با یوزپلنگ ایراین بجنیک
 مویرگم. 
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ن رو بوسیدم و پتو رو تا گردنش باال   صورت غرِق خواِب الی 
 کشیدم. کل وجودم پر بود از وحشت... 

 

تمام طول روز و این چندساعت رو با اضطراب گذرونده 
ن بود.  دم فقط به خاطر الی  ن  نمی 

 بودم و اگر حرقن

ِ فرار، 
ترتیب دادن یه چندساعت دور بودن از فضای لعنبی

ن و عادل بود. عادیل که هنوز هم خودشبرنامه و ی خود نگی 
ن یم  دونست. مقرص رسوایی الی 

 

حس مزخرف هیچوقت دونستم این فهمیدم، یممن یم
ن هم پابهدست از ش عادل برنیم پای این داشت برای همی 

 برنامه پیش رفتم و خم به ابرو نیاوردم. 
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، فکِر من بود ویل پیش کشیدن یه  اومدن تو این کشبی
ن هم همکاری کرده بود.   جشن کوچیک فکر عادل بود و نگی 

ه اومده بودیم تا قبل از برگشت به ایران، اسی  شدن اسام
 کردم! رو ببینم. فقط باید چند ساعت تحمل یم

 

، نفسم بند میومد.  ن  هنوز هم از تصور رقصیدِن الی 

های ریز و درشت تنش، ای نبود ویل همون تکونزیاد حرفه
ن رو برام دلفریب به اندازه ِ زیادی نمکی 

ی کاقن این دخیی
 کرد. یم

های هرچند کوچیک کاریدست خودم نبود ویل همون ریزه
 ای من زیادی بزرگ بود. بر 

ن شده بودمجنبه بودم، من بیش از حد شیفتهمن یی   . ی الی 

 

تکوین به خودم دادم ویل دست دور گردنم انداخت و 
 آلوده پچ زد: باهمون صدای به شدت خمار و خواب

 

 نرو... -
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 عاض تنهام نذار. 

 

 قلبم آرامش نداشت و مدام گرمم بود. 

 داشتم و تو این فضای نه چندان بزرِگ ات
ی

اق، حالت خفیک
ی از امی  و این همه دور موندن از اتفاقاِت مربوط به یی  خیی

ن تونستم اینداد ویل مگه یماسامه، داشت آزارم یم و به الی 
 نشون بدم؟! 

 

 

ن چندساعبی نیم خواستم کارهایی که عادل کرده بود تا الی 
 رو خوش باشه، خراب کنم. 

 

و از تو موهاشی مرطوب گوشش رو بوسیدم و الله
 صورتش کنار زدم. 

 

م مویرگم، بخواب. -  نمی 
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ِ تنش
ی

و بهم چسبوند و باز لب به شاهرگش زدم. تا برهنیک
ن لحظه بالغ بر میلیاردها بار وجب به وجب تنش و همی 

 بوسیده بودم و حاال تنم خیس عرق هیجان بود. 

 

 خوای؟! بازم یم-

 

ا موهای کم هویم گفت و مثل یه جوجه تو بغلم لم داد و ب
 م بازی کرد. حجِم سینه

 

 خوام... بوی خویی میدی عاض. و یمخودت-

 توروخدا نرو! 

 

 تو جون بخواه، کجا برم؟! -

 

 خت و با خیال راحت خوابید. و روی پام اندایه پاش

ن  بیشیی از نیم ساعت کنارش موندم تا باالخره خوابش سنگی 
 شد. 
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 که هنوز تو اتاق هایی از زیر پتو کنار رفتم و تو نور ریسه
 ز اتاق خارج شدم. او تنم کردم و روشن بود، لباسام

 

عادل تو اتاقش خواب بود و تا دقایقی تو چهارچوب هالیِل 
اتاقش ایستادم و به هیکلش زل زدم. وسط این دریا موبایل 

ن نیم داد و من با تمام وجودم منتظر یه خیی بودم. یه آنیی
 ل و مهرداد... خیی از مهری... از اسامه و رسو 

 

 موندم. چی دور یممن نباید تا این اندازه از همه

دم. دلم یم ن خواست عادل بیدار بود، باهاش حرف می 
دونستم تو این مدت چه حال مزخرقن داشت و این یم

 ی من بود که کنارش باشم. وظیفه
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ی نبود که عادل به راحبی باهاش کنار  ن نابودِی اسامه... چی 
 بیاد. 

ن و موندن، تا ثانیهمر  ن رفیی ای لبم باز و بسته شد تا دد بی 
 صداش کنم ویل... 

 دلم نیومد بیدارش کنم. 

 

ن روی به اتاق مادرم ش زدم ویل جای خالیش و دیدم. نگی 
ها باال تخت کناری خواب بود و با مالیدِن گردنم، از پله

 رفتم. 
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ه ها دیدم. یبه محض ورودم به عرشه، مادر رو کنار میله
ِ سیاه

ها مثل یه رنگ روی دوشش بود و الی ریسهرودویسر
 درخشید. تندیس یم

 

خورده بود و هنوز قدش زیاد بلند نبود ویل اندامش تراش
 هم مثل روزگاراِن دور، یه زن زیبارو و الغراندام بود. 

... همون ملکه  ی زیبایی

 

لبخند گریم به صورتم پاشید و سالنه سالنه کنارش 
 ایستادم. 

های آروِم ها گذاشتم و به موجی میلهدو آرنجم رو لبههر 
 زدند. رنگ یمدریا نگاه کردم که تو تارییک هوا سیاه

 

 چرا نخوابیدی؟! -

 

 ا بیداری؟! عادل خوابیده؟! یکم نگرانم، تو چر -
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 . و فوت کردم و با ش بله گفتمنفسم

 

ی نشد؟! -  از امی  خیی

 

ی من به اندازه شی به چپ و راست تکون دادم. مادر هم
م که مادرم و عادل با وجود قرار بود. یمیی  تونستم از یاد بیی

ن خوشحایل  این حس تلخ و گزنده، تا این اندازه پابه پای الی 
 کرده بودند؟! 

 

تر از همیشه، چه عذایی دونستم این زِن شکستهیم
ِ ماهکشید. این بزرگیم

ی
ز ابانو بود. فرار ترین اتفاق زندگ

 های دریا... مه و پناه آوردن به موجدست اسا

 

 و روی کمرم گذاشت. دستش

ای گذرونده بودم ویل دلم آروم نبود. العادهشب خییل فوق
 اصال آروم نبودم! 
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 خویی پرسم؟! -

 

و از همون زاویه گردن کج کردم و تو چشاش زل زدم. زبونم
َرک محسوس لبم کشیدم و بهم نزدیک

َ
 تر شد. روی ت

 

  نشده ویل بیخودی آروم نیستم. نگرانم، هیجی -

م انگار این چند ساعت باقیمونده تو کویت... داره خفه
شده برم... دیگه و ببندم و از این خرابکنه. روزی که بارمیم

ن هیچوقت برنیم گردم کویت. مادر؟! باورم نمیشه تا همی 
 چندوقت قبل... 

 آوردم ویل االن... حسحبی تو هوای تهران هم نفس کم یم
 ز ایران داره بهم فشار میاره. اکنم دور موندن یم

برمت ش خاک محمد، فکر کنم وقبی برگردیم تهران... یم
 خییل وقته چشم به راه اومدنت مونده. 

 

 ...  هیچ حرقن نزد، هیچ حرقن

ه  گرفت.   ی کمرم بیشیی نوازشفقط دستاش رو تی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

یل با دادن. بچه بودی وکرد، انگار دنیا رو بهش یمنگات یم-
 کرد. عاض؟! بابات یه مرد واقیع بود. افتخار نگات یم

 

 و فرو دادم. بزاق دهنم

 

 میدونم، میدونم! -

 

 ندم. و سخت به خودم چسبو کمر راست کردم و تنش

 

ن برام کافیه، اال اینکه یمح- ن اینقدر خوشبختی  بینم تو و الی 
ن و اون بچه فکر   ... به خودت و الی  به خودت سخت نگی 

 و بساز و به منم فکر نکن. دگیتکن. زن

پاشیدن که عادل با وجود امشب انگار نمک به زخمم یم
و به آب و دردی که تو دل و روحشه، اونجوری خودش

 آتیش زد. 
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کشه و از ا ابد مدیونشم، مادر؟! عادل داره عذاب یمت-
ن دست منم هیچ کاری برنمیاد ویل به خودش قسم عی 

که نباید بالیی ش اسامه بیاد...   چشامه. به امی  هشدار دادم
پدر کنم مادر. درحق تو و یی من قصد ندارم خواهر و برادرام

ه. بد کرد ویل نیم  خوام اسامه بمی 

 

آه کشید و به دریا زل زد. به همون سیایه که تو نور مهتاب، 
د.  ن  برق می 

 

 فهمم عاض ویل... یم-

ثل عادل خود این موضوع برای عادل کافیه. این واسه ییک م
و برداری از ترس ست. سخته که حبی خواهرتآزاردهنده

اینکه نکنه بابات بهش صدمه بزنه. تو درقبال عادل 
 دوین مگه نه؟! مسئویل، یم

 

ن دندون گرفتم و طعم شور خون رو حس  لبم و محکم بی 
 کردم. 
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کردم؟! قرار بود بعد از اینکه من باید برای عادل چیکار یم
رو فراهم کردم، چطوری کنار عادل و  اسباب اسارت اسامه

 کنم؟! 
ی

 دانیال و فائق و ثامر زندگ

 من که گنایه نداشتم ویل... 

 

 من واسه عادل جون میدم مادر... -

دونه که اگه منم کاری و خود عادل بهیی از من یمویل این
و پس بده. وقبی برگردیم نکنم، اسامه باید تاوان کاراش

گه عادل بخواد، حنیسه رو هم ایران... ترتیب میدم حبی ا 
هاش جدا  و از داشتهخوام عادلبیاره با خودش. من نیم

 نیست. 
ی

 کنم. اسامه لیاقتش این زندگ

 

ن کشبی شنیدم. با نیم  صدای خش خش گویسر رو از کابی 
تونستم صدای امی  رو نگایه به مادر، سمت صدا رفتم. یم

 تشخیص بدم. 

 

 الو...  شنوین؟! آقا عاض؟! و یمصدای من-
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ن رو با عجله پله ها رو باال رفتم و مادر همراهیم کرد. در کابی 
کرد اما باز کردم و گویسر رو برداشتم. هنوز خش خش یم

 صدای امی  قابل تفکیک بود. 

 

وقبی گویسر رو برداشتم و جلوی دهنم گرفتم، قلبم دقیقا 
 تپید. تو گلوم یم

 

؟!  شنوم. چی شد؟! چهالو... امی  یم-  خیی
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رفت مادر با دلهره کنارم ایستاد. تقریبا هوا رو به روشبن یم
 خیص بدم. ای از آسمون رو تشتونستم روشنایی گوشهو یم

 

ای خوب و بد دارم، ا-  و بگم؟! ول کدومخیی

 

 و بگو. خوب... اول خیی خوب-

 

 امی  مکث کرد و بعد از یه خش خش به حرف اومد. 

 

ردیم. مهرداد و ی رو پیدا کطبق قرارمون پیش رفت، مهر -
ن. داریم تالش یم ن مهری رو پس بگی  کنیم رسول تونسیی

ا رو برگردونیم ایران. شمیم خانم باهام تماس  همه ی دخیی
 گرفت و گفت باید با شما صحبت کنه. 

 آقا عاض؟! 

 

 م رو بوسید. مادر خدا رو شکر کرد و ششونه
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ن بار مثل  مادرم خدا دست دور کمرش انداختم و برای اولی 
رو شکر کردم ویل صدای محزوِن امی  به دلم چنگ 

 انداخت. 

 

... ح- رف بزن ببینم پس چی شده؟! مشکل چیه لعنبی
؟!   امی 

 

و کنار مکثش زیاد طوالین شد، چشم از مادر گرفتم و مشتم
... حبی نیم

ی
دونستم رونم نگه داشتم. لعنت به این زندگ

 کردنش؟!   رار فخواستم؟! نابودی اسامه یا چی یم

 گی  کرده بودم تو هزارتا حس متناقض! 

 

 اسامه... -

ش بندازیم.   آقا؟! اومد تو ویال ویل... نتونستیم گی 

ی تیم دنبالش فرار کرد و االن چندساعته داریم با همه
. گردیم ویل نیسیم ن  ت. انگار آب شده و رفته تو زمی 
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 حرومزاده هزارتا جون داره. -

 

ی امی  چرخیدم. کل مکالمه با شنیدن صدای عادل، سمتش
 رو شنیده بود. 

ی ما جلوی عادل حبی حق داد زدن هم نداشتم. جون همه
 تو خطر بود و اسامه... 

عادل پیش اومد و کنارمون ایستاد. به جای من، عادل به 
 حرف اومد. 

 

؟! من لیست دارایی ا- ی کویت رو و دارم... همههای باباممی 
 شنیدی؟!  بگردین. االن خییل خطرناکه،

 

تر از همیشه ادامه دست رو کتف عادل گذاشتم ویل جدی
 داد: 

 

؟! -  دانیال کجاست امی 
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 دیدم. رد عرق رو از فرق شش یم

ن زیاد نبود اما یم تونستم شچن پوست عادل رو نور کابی 
ن یمی سینهتشخیص بدم. قفسه شد ش با شتاب باال و پایی 

ن مشتش گرفت و و انگار ییک قلبم د. و بی   فرسر

 

، الزم نیست انقدر خودتع- و اذیت  ادل تو مجبور نیسبی
. عادل؟!   کبن

 

 نگام نکرد چون حال خویی نداشت. یم
ترسید تو عادل حبی

چشام نگاه کنه و من تا اعماق وجودش رو بفهمم. به کتفش 
 فشاری آوردم ویل حبی ش نچرخوند. 

 

 ه درسته انجام بدم. کعاض لطفا بذار کاری  -

ر بابای من... بابای دانیال... کاری به این ندارم که د بابامه... 
حق تو چیکار داره، حساب تو با اون مرد جداست ویل... 

کاری کرد که اینکه تو تمام طول زندگیش، اونقدر کثافت
 گی  خواهِر من شد... تاوانش دامن
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م. خوام انتقام خون خواهرمعاض؟! من فقط یم و بگی 
به تو داره... تو هیچکدوم این  انتقاِم حیس که دانیال 

 ها، اسامه بیگناه نیست. بدبخبی 

 

ن داشتم؟!   من چه حرقن برای گفیی

عادل بچه نبود که بتونم فریبش بدم، احمق نبود که بازیش 
 بدم. 

 

بعد از مرگ دنیا... به هم ریخت ویل هنوز هم همون مردی 
 کردم. بود که رو حرفش حساب یم

 

ا اطمینان ش تکون داد. امی  پوف  باالخره تو چشام زل زد و ب
 کشید. 
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. قراره به آ- قا عادل؟! دانیال خانم پیش آقا فائقه، تو دیی
محض ورودتون به ایران... دانیال خانم هم بیاد، خیالتون 

ریزی کردم. االن فقط باید چی رو برنامهراحت من همه
 اسامه رو پیدا کنیم. 

 

 به موهاش زد و از م
ی

ا فاصله گرفت. مادر با عادل چنیک
 چشم و ابرو به حال عادل اشاره کرد. 

 

 کاری از دستم ساخته نبود و این ناپدید شدن اسامه... 
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تونستم به امی  حرقن بزنم. اصال خیی خویی نبود ویل نیم
ن ییک مثل اسامه هم کار راحبی  حق داشت چون گی  انداخیی

 نبود. 

 

؟! - ن  حاچی و دکیی کجا هسیی

 

ن خش خِش گویسر شنیدم. باز صدای امی     رو با تاخی  و ازبی 

 

ا راهیشون یم-  کنیم. با دخیی

 خواید تا ایران همراهیتون کنیم؟! جای شما امنه؟! یم

 

و عادل لعنبی  ن بی   ن زد. ای گفت و از کابی 

ِ این شب رو به خاطر اسامه تلخ کنم نیم
یبن خواستم شی 

 هرچند تلخ بود، خییل تلخ... 

 بیشیی به خاطر عادل! 
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، یما- ن ؟! سکورتمون کنی  خوام به سالمت برسیم ایران. امی 
. من سیع یمچهارچشیم حواستون ن کنم به و جمع کنی 

محض برگشتم به ایران... کیوان رو پیدا کنم. شاید از طریق 
 اون بتونیم به اسامه برسیم. 

 

اشه، من دوباره باهاتون در تماس هستم. باید برم...  ب-
، دنبال اسامه گشت پلیس حبی زمیبن و  ست. پلیِس  هوایی
 کنه. کویت داره همکاری یم

 

 ای نگران خود امی  شدم. فقط برای لحظه

 

راقب خودت باش، احتماال تا االن موقعیتت برای اسامه م-
 فاش شده. احتیاط کن! 

 

 ش رو شنیدم. خنده

 

- . ن  چشم، شما هم مراقب باشی 
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ندم و ی مادرم چسبو و به شقیقهتماس قطع شد و من لبم
 با اطمینان لب زدم: 

 

 کنم. پیداش یم-

 

ِ مخلوط شده تو صداش اصال صداش یم
لرزید، بغض لعنبی

 پنهان نبود بااین حال سیع کرد به روی خودش نیاره. 

 

ک ندارم، فقط مراقب خودت باش پرسم. من فقط ش-
. اگه یه درصد به حکمت یم ن ن در امان باشی  خوام تو و الی 

مشب و اینجا و درست کنار شما آروم خدا اعتماد نداشتم، ا
 نبودم. 

 

برق اشک تو چشماش نشست و انگار یه پتک شد رو فرق 
 شم... 

 رسیدم؟! ف یمدونستم باید به کدوم طر نیم

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

ن و وضعیت بارداریش، به مادرم و ترس و لرزی که تو  به الی 
 خوندم یا به حاِل عادل؟! چشاش یم

 

 کردم؟! باید چیکار یم

رو تمام و کمال انجام داده بود و حبی خییل ش عادل وظیفه
 ...  بیشیی

 

هن نازک سفیدرنگ تنش خودم و به عادل رسوندم. یه پی 
 بود که رو شلوار کرم رنگش زیادی جذابش کرده بود. 

... بدنه ی باال و تکیه زده بهطبقه  ی کشبی

 

نظی  و دید، یه نخ سیگار برام روشن کرد و به طلوع یی تا من
 زد. خورشید زل 

 

 بازم قرس در رفت. -
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 لرزید. یمگفت ویل تار به تار صداش یم

 

خواد کنم تو کاری نکن. دلم نیمادل؟! ازت خواهش یمع-
... اوین که همیشه قایِط این کارا بود، من تو دخالبی کبن

 بودم نه تو... 

 تو کنار وایسا و بذار من پیش برم. 
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رام روشن کرده بود رو  پیک به سیگار زد و من سیگاری که ب
 گرفتم. 

ن پک، شفه  ی کوتایه کردم. با اولی 

 

حالت باشم؟! نگراین که نتونم گراِن مبن که نتونم کمکن-
تحمل کنم؟! عاض؟! اون آدیم که داری درموردش حرف 

تریس من بهش دلبسته باشم، بابامه ویل... بهش زین و یمیم
 رده؟! م چیکار کفکر کردی که با من، با خانواده

... حق من نیست؟! من فقط دارم یم ن سوزم ویل این سوخیی
 امیدوارم دیر نشه. 

 

 متاسف ش تکون دادم. 

 

؟! ردی که حق خودت یمکحقته؟! مگه چیکار  -  دوین

 

ن  ن بی  پوزخندش آتیشم زد. کام عمیقی از سیگار گرفت و حی 
ون یم  داد لب زد: فرستادن نفیس که آه مانند بی 
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و ی منی و چوب کرده و ناکردههمیشه برادری کرد-
خوردی. همیشه به خاطر ما کوچیک شدی... سییِل آخر 
ه عاض. دارم له میشم زیر این فشار  اسامه رو یادم نمی 

 ویل... 

 منم کم گناه ندارم. 

ن بد کردم. بذار اینجوری بار گناهم و کم کنم. درحق تو و الی 
 در و پدر من کم عذاب نکشید. بانو به خاطر ماماه

 

ون سوختم.   سیگار رو تو دریا انداختم و از درون و بی 

 

دونست، خییل چی یماینکه عادل خودش رو مقرص همه
داد. سفیدی چشماش شخ شده بود و واسه پس آزارم یم

و به طرچ از لبخند کش زدن حس مزخرفش، مدام لباش
تونست سوخت ویل مگه یمآورد تا نشون نده چقدر یمیم

 پنهان کنه؟! 

 

 عادل؟! بخشیدمت... -
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گناه افتادی تو داِم این بال... من هیچوقت نخواستم یی 
دست از تو بکشم. اسامه به منم یه شپناه داد، نون شب 
ی... کاری درحقم کرد که  داد... با هر بدبخبی و به هر تحقی 

. خوام تو خودتی مادریم نکرد. من نیمخانواده  و درگی  کبن

و بکنه. اصال دلم یس کار خودشتو دور بمون و بذار پل
خواد تا همیشه تو فکرت باشه که تو باعث شدی اسامه  نیم

 گی  بیفته. 

 

ن انداخت. باید جون یمشش  پایی 
ی

مندگ دادم تا نبینم  و با شر
م رو یم  گرفت. که برادرم اینطوری با شر

 

و گرفتم و پیشوین به پیشونیش چسبوندم. پشت گردنش
شک رو روی حدفاصل بینمون حس  فرو افتادِن یه قطره ا

 کردم. 

 

منده-  م عاض... شر

و ببخشید که هیچکاری ازم ساخته نیست. دارم تمام تالشم
کنم ویل موفق نیستم. ببخشید داداش. برگرد پیش یم
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... بذار این چندساعت رو تو آرامش باشه و هیجی از  ن الی 
 گم شدن اسامه نگو. 

 

  کافیه! ه کناریماالنم کمک کردی، االنم اینک-

 کنم تو دور بمون. عادل؟! فقط ازت خواهش یم

 

شی به تایید تکون داد و من باالخره ازش فاصله گرفتم. 
های  پوف کشداری گفت و با کف هر دو دستش به میله

 کشبی تکیه داد. 

 

ترین شکل ممکن بود. دم طلوع خورشید، دریا تو آروم
ن با باشه چو  تونست خییل خطرناکبرگشت به ایران یم

 شه. تونست همه جا باناپدید شدِن اسامه، حاال یم

 

خواست جون کیس کردم و دلم نیمباید بیشیی احتیاط یم
ی تو خطر بیفته. اسامه حاال شبیه یه مار زخم خورده

 ی حمله بود. آماده

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

؟! با مهرداد و رسول چیکار یم-  کبن

 

 دم عمیقی از رطوبت هوا و بوی غلیظ دریا گرفتم. 

 

 کری ندارم، وقبی برگردیم ایران... هیچ ف-

ی باید اول امنیت خانوما رو فراهم کنیم. دیگه حبی خونه
پدربزرگم هم امن نیست. عادل؟! راه زیادی داریم... پیدا  

توین یه کاری برام کردن اسامه و عاقبتش با من ویل... یم
 انجام بدی؟! 
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. دسبی آخرین پک رو به سیگارش زد و زیر کفشش له کرد 

ن بهم نشون  به صورت ملتهبش کشید و با یه لبخند نامطمی 
 دونستم. داد که "حالم خوبه" خوب نبود و من خوب یم

 

 هرچی که باشه، فقط بگو. -

 

... تصمیم دارم ج- ا رو عوض کنیم، با کمک امی   ای دخیی

ا رو برگردونم پیش خانواده شون سیع کردم یه تعداد از دخیی
ا... یا تحویل بهزیسبی بد  م ویل یه عده از دخیی

 هیچکیس رو ندارن. نیاز به حمایت دارن و... 

 

 کرد. منتظر به حرفم گوش یم

 

یم و کم - تو فکرمه یه کارگاه تولیدی بزنم. چندتا وسیله بگی 
انداز کم یه کارگاه نجاری و یه فروشگاه فروش بزنیم. یکم پس
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ا رو شگرم کنیم ویل ترِس من دارم و یم از تونیم دخیی
 ست. اسامه

 

 فقط چند ثانیه سکوت کرد و خییل کوتاه لب زد. 

 

 گذره عاض، بعد از تو... اسامه از من نیم-

دونه من سمت توام. بهم مهلت به من نیاز داره ویل االن یم
و جلب کنم. اینکه اسامه رو تحویل بده بتونم اعتمادش

یه که یکم درد کشته شدِن دنیا رو کم ن  پلیس بدم، تنها چی 
 کنه. یم

 

من موافق دخالت کردِن عادل نبودم. اصال موافق نبودم 
 ویل عادل... 

 

ن برسه. میدم نذارم دست اسامه به ماه بهت قول-  بانو و الی 

 کنم فقط بهم اعتماد کن. اگه من خرابش کردم، درستش یم
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خواستم مخالفت کنم ویل دست به کتفم زد و از همیشه 
 رد... تر به حرف اومد. ساکتم کمحکم

 و گرفته بود. عادل تصمیم خودش

 

س نیمب- خوام قاتل بابام بشم. ذار به یه دردی بخورم، نیی
من هرکاری هم بکنم، خون اون مرد تو تنمه... بذار این درد  

 کم شه عاض. 

 

 فقط پلک روی هم گذاشتم و کوتاه لب زدم. 

 

 خوام. و یمخوام... سالمتتو یمجونت-

. هرجا نتونسبی قید خودتخوام به هیچ قیمبی نیم و بزین
بکش کنار... هرکاری خواسبی انجام بدی، منم هستم. 

 فهمیدی؟! 

 

 باشه، باشه عاض. -
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. من یکم یم ن م. ضمنا... حاال برگرد پیش الی  مونم بعد می 
احت کنه. مادرت خییل یی  قراره بگو من بیدارم یکم اسیی

 صبح باید برگردیم اسکله... 

ت یه هواپیمای شخیص، ما رو تا امی  قبل اومدنمون گف
. تهران یم ن  بره. تا ساعت پروازش وقت هست. یکم بخوابی 

 

 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

ِ آخرین جرعه  چویی
ن ی الکل رو نوشیدم و شات رو روی می 

 نیمه کاره رها کردم. 
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د و سطحش سمباده نخورده هنوز ییک از پایه ن هاش لنگ می 
 بود. 

ی میشد و در آخر... باید رنگ ن  آمی 

ن مربیِع کوچیک یمی خونهه می  ن ی دنج شد برای وسط آشیی
... خونه ن  ی من و الی 

 همون خونه
ی

ن کوچه برای زندگ ای که اون سمت همی 
ن خریده بودم.   خودم و مادرم و الی 

ن و مادرم دور باشم. حبی دلم نیم ن کار از الی   خواست حی 

 

ن رو تکمیل کنم ویل  ن فرصت، این می  قرار بود فردا در اولی 
ی   با ش و صدا و موزیک تقریبا بلندی که از محوطهحاال 

ن کارگاه به گوشم یم  به این می 
ی

خورد، تمرکز کاقن برای رسیدگ
های جدید گِل مادرم ی چویی برای گلدونو چندتا طبقه

 نداشتم. 

 

صدای امی  رو شنیدم که وارد اتاق شد. اینجا با چندتا چراغ 
 میشد. که از سقف کارگاه آویزون بود، روشن 
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؟! - ن  شما هنوز اینجایی 

 

خواه باهم   کارگاه، همون محیل که قبال حبیب و محمدخی 
 کردند. کار یم

دقیقا بعد از یک ماه و نیم از برگشتمون به تهران، اینجا رو 
 کردم. ش و سامان داده بودم و کار یم

 

 ه میام. انگار دکیی همه رو جمع کرده! آره، یکم دیگ-
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ن فلزی دست پشت گر  دنش انداخت و تا وسط کارگاه و می 
وسط پیش اومد. کنارش ایستادم و به قد و قامتش و ریش 
 و سیبیلش زل زدم که حاال بلندتر از حد معمول شده بود. 

 

وع کار آ- ن واسه افتتاح اینجا و شر ا خواسیی ره، دخیی
ن.   جدیدشون جشن بگی 

 

ن و مادرم ش مموندم چون بایمن زیاد نیم دم. د به الی  ن  ی 

 

 اسامه؟!  و خداروشکر، چه خیی از عادل -

 

شی به چپ و راست تکون داد و کت چرمش رو به خووش 
 چسبوند. 
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- ...  فعال هیجی

از دو روز پیش که یه نفر اعالم کرده اسامه رو تو کویت 
دیده، آقا عادل هم در به در دنبالشه. شما نمیاین پیش 

 بقیه؟! 

 

م خونه. -  نه من می 

ن   تنهان. مادرم و الی 

 

 مرم زد. ی کوتایه کرد و دست پشت کخنده

لباسم زیاد مناسب هوای شد نبود ویل حاال که نزدیک به 
 کرد. عید نوروز بود، هوا هم زیاد بدقلقی نیم

 

 ویل هردو اینجان... -

 شمیم خانم، همه رو جمع کرده! 

 

- ...  از دست این دخیی

 باشه، االن میام. 
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 می  لب زد: نیم گام به عقب برداشتم ویل ا

 

... ییک دوبار رد اسامه رو زد-  یم، یعبن

فعال تو کویت دیده شده. خواستم خیالتون راحت باشه 
 کنه. برای شما مشکیل ایجاد نیم

 

ن نبودم ویل  صیی کردم و سمتش چرخیدم. من زیاد خوشبی 
 کردن، کاری از دستم ساخته نبود. 

ی
 جز زندگ

 

ش، یکم عصبیم هویی ناپدید شدنبه منم زنگ نزده، این ی-
 کنه! یم

 

ق میدم، از اسامه بعیده این همه مدت رو سکوت کنه ح-
و هیچ کاری انجام نده. آقا؟! من دستور دادم چند تا مامور 

. شما تو این ماموریت خییل  دائم از شما حفاظت یم ن کین
 کمک کردین! 
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یم. -  ویل نتونستیم اسامه رو بگی 

 

 . پوف کشید و به تایید حرفم ش تکون داد 

 

دونستم که این بدترین قسمت ماجرا بود و خودم خوب یم
با وجود ییک مثل اسامه، آرامش از من و زندگیم دور 

 موند. یم

 

، همه چی - ن له! ویل نگران نباشی    تحت کنیی

 

 امیدوارم. -

 

یه کت از روی پشبی صندیل برداشتم و پوشیدم، تقریبا تا 
 رسید. اواسط رونم یم

 هاش زل زدم. دم و به چشمدوباره کنار امی  ایستا

 ذهنم درگی  بود! 
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ن عادل رضایت نداشتم چون اینجا بهش نیاز  من به رفیی
م چون عادل داشتم ویل نیم تونستم جلوی رفتنش رو بگی 

 ه رو دستگی  کنیم. تر بود تا اساماز من هم مشتاق

 

 بود درحق اون 
ی

معتقد بود که دستگی  شدنش، کمک بزرگ
ن نکنه. ی گندکاریپروندهمرد تا بیشیی از این   هاش رو سنگی 

 

تونستم مخالفبی کنم چون هنوز هم از حق داشت، من نیم
ن با اسامه وحشت داشتم.  رویی مادرم و بابت روبه  الی 

 

رام هیجی مهم نیست، روزی که اومدم و درحضور ب-
 مافوقت ایستادم و همه چی رو گفتم... 

بردن برام یمو تا زندان حبی اگر همون لحظه کت بسته من
؟! فقط یم ن در امان اهمیبی نداشت. امی  خوام مادرم و الی 

فهیم چی میگم؟! اسامه اونقدر از من متنفره و باشن. یم
بره که... از اونقدر همه چی رو درست و هدفمند پیش یم

 باشه. اینکه نظر من این سکوت یکماهه نیم
ی

ن بزرگ تونه چی 
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کنه و هیچکس نتونسته نزدیک به پنجاه ساله داره کار یم
... برای  ی ازش پیدا کنه، دلیلش اینه که اون افیِع لعنبی ن چی 

مونه تا وقتش برسه! ای نداره. منتظر یمکاراش هیچ عجله
 متوجیه؟! 

 

هاش دیدم. پلیس بود، آموزش به وضوح ترس رو تو چشم
دیده بود ویل تو این کار... همیشه شوکه شدن حرف اول 

د.  ن  رو می 

هایی یم
ن شنیدی که تا همون لحظه به مغزت دیدی و یمچی 

 کرد! هم خطور نیم

 

ن االن هم ب- ، همی  ن له آقا کامال متوجه شدم. نگران نباشی 
 اینجا تحت نظارته! 

به پاِس اینکه تو این مدت که باهم کار کردیم، کمک زیادی 
به من و تیم کردین تا بتونیم حداقل مدارگ به دست بیاریم  

ا.. کنه اکه ثابت یم  . سامه چه کارایی کرده! مثال قاچاق دخیی

 کیل شاهد داریم. 
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به  ای به کتفش زدم. دم عمیقی از هوای کارگاه گرفتم و ضن

 

ن کافیه! -  ممنون، همی 

ه بریم تا شایک نشدن.   بهیی

 

ون زد. اینجا امی  با اجازه ای گفت و جلوتر از من از کارگاه بی 
 پر بود از خاطرات گذشته... 

ود ویل با کمک عادل حاال قابل استفاده شده یکم قدییم ب
 بود. 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

ن رفتم. برق رو خاموش کردم و از پله  های کارگاه پایی 

 

های وسط محوطه آویزون کرده چندتا ریسه به درخت
ن خورایک و یه آتیش...   بودند و چندتا ردیف صندیل و یه می 

 

ن پیچیده بود و اینکه حاال و  مادرم یه پتوی نازک دور تن الی 
ن رو هم کنار تو این وضعیت یم تونستم عاطفه، مادر الی 

 خودش و شیدا و امید ببینم... 

 

ن چسبید. توقع دیدنشون رو  شوکه شدم و پاهام به زمی 
ن تو این مدت برگشتمون، ییک دوبار به  نداشتم؛ هرچند الی 

 دیدن مادرش رفته بود. 
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ن رو تا پارک و کاقن  ا مادرش ب شاپ و هرجایی کهخودم الی 
 بردم ویل حاال... گذاشت، یمقرار یم

 بینم. بکردم اون زن رو اینجا فکرش هم نیم

 

نگایه به امی  که داشت با مادر لبخندی به من زد و با نیم
د، لبم رو با زبون تر کردم.  ن  هندزفری حرف می 

 

ن و بقیه برم، شمیم و یه دخیی دیگه  قبل از اینکه سمت الی 
 جلوم رو گرفتند. 

شناختمش! مثل شمیم پر از دونستم ویل یمرو نیم اسمش
 انرژی بود. 

 

العاده شده. سته نبایسر آقا عاض، اینجا واقعا فوقخ-
 کنیم.   ی ما بود که با شما کار آرزوی همه
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ن  ن از امید و مادر الی  لبخند زدم ویل توان چشم گرفیی
ه به من بود ویل داشت با شیدا حرف  ن هم خی  نداشتم. الی 

د.  ن  می 

 

امید که از کنار بقیه فاصله گرفت و سمت امی  رفت، لب 
 زدم: 

 

؟! کم کم باید اونجا رو هم م- ن ن به مغازه ش بزنی  منون، رفتی 
 ! ن  باز کنی 

 

 و داد. شمیم جوابم

 

له رفتیم، اتفاقا عموحبیب خییل کمک کرد تا زودتر اونجا ب-
رو قولنامه کنیم. هم بزرگه و هم نورگی  خویی داره. خییل 

ن و صندیل راح ت میشه یه سمتش رو به وسایل خواب و می 
ِ چویی که اختصاص داد، یه طرف هم وسیله

های تزییبن
. کارتون واقعا عاشما درست یم ن  لیه... کنی 

 اون کوچولوهای تزییبن خییل خوشگلن. 
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 زدم، نمیدونم چرا ویل همه چی خوب بود و 
ی

لبخند کمرنیک
 بد! 

بی که اسامه دستگی  انگار خیالم راحت نمیشد، نه تا وق
 نشده بود! لعنت به من... 

 

ضعیف عمل کرده بودم یا شاید هم... اسامه زیادی زرنگ 
بود. گی  انداختنش کار هرکیس نبود. همینطوری این همه 

 کرده بود و خالف... 
ی

 سال یی دردش زندگ

 تو سکوت اما پر ش و صدا! 

 

ه دیگه دست رو دست نذ-  اریم. پس بهیی

 نومم، فردا کیل کار داریم. من برم پیش خا

 

نمایی زد و با زدن یه تنه به دخیی کناریش لبخند دندون
 شمیم، گفت: 
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 خییل به هم میان مگه نه شمیم؟! -

 

ن چرخید.  شمیم نگاه خجویل به من انداخت و سمت الی 
ی یم ن انگشیی  درخشید! مویرگ دلربای من، مثل یک نگی 

ن هم سمت من چرخید و چشمک  ریزی  همون لحظه الی 
 که زد رو دیدم. 

 

 خییل... -

 خدا چشم بد رو ازتون دور کنه، آقا عاض؟! 

ن خانم چند وقت دیگه زایمان یم ؟! الی  ن  کین
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 پنج ماه دیگه... -

 

 و به هم کوبید. زده دستاششمیم ذوق

 

 وای خدایا... -

ن خانم پنج ماه دیگه به  رضوان؟! کوچولوی آقا عاض و الی 
ا قبل از اون یه سورپرایز خفن آماده کنیم. دنیا میاد، باید ت
 های اون میشیم. ناسالمبی ما خاله

 

 م رو به من لب زد: زده از حرف شمیرضوان هم هیجان

 

 عزیزم... خییل نازه! -
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 ایشاال که دخیی باشه، تو سونوگراقن معلوم نشده؟! 

 

شی به چپ و راست تکون دادم و شمیم و رضوان باالخره 
 کوتاه، از من دور شدند. بعد از یه صحبت  

 

ش نگاه  سوختهامید که کنارم ایستاد، به صورت آفتاب
 کردم. 

 

 ممنون ما رو هم دعوت کردی! -

 

ن بود چون من خیی نداشتم.   احتماال این کار الی 

 

 دونستم مادرش هم میاد! کنم، نیمخواهش یم-

 

ن و  دست پشت کمرم گذاشت و همونطور که سمت الی 
 زد: رفتیم، لب بقیه یم
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 نگ زد و گفت میاد. منم خیی نداشتم خودش ز -

 م خیی نداره! شوهرخاله

 

ن ایستادم و  خییل زود به بقیه پیوستیم. من درست کنار الی 
ن قفل شد. ناخواسته نگاهم تو چشم های عاطفه، مادر الی 
مزده و شخ...   یه نگاه شر

 

ن رو به خونه  خوب به خاطر داشتم که همون روز وقبی الی 
هایی شنیدم و چه زخیم خوردم. برگردون

ن  دم، چه چی 

 

ن شنیدم.  ن رو خییل پایی   صدای الی 

 

 خویی عشقم؟! -

 

و از روی پتو دور کمرش حلقه  ش رو بوسیدم و دستمشقیقه
 کردم. 
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 بی اگر وسط جهنم باشم. کنار تو خوب خوبم، ح-

 

و بلند به همه سالم گفتم. من هنوز هم چشم از عاطفه 
به خودش دل و جرات داد و مقابلم  نگرفته بودم. باالخره

ایستاد. انتظار هیجی نداشتم، من خییل وقت بود از این 
ن هیجی  خانواده قطع امید کرده بودم و فقط به خاطر الی 

 گفتم. نیم

 

 عاض جان پرسم؟! -

 

 عاض جان؟! پرسم؟! 

ون انداخته و مثل یه تکه نجاست از خونهوقبی من شون بی 
 نبودم؟!  بودند، عاض جان و پرسم

 

ن بیشیی از قبل به تنم چسبید و نگاه نگران مادرم و شیدا  الی 
رو دیدم. این وسط امید هیچ واکنیسر نداشت و هنوز 

شنیدم. یه بلندگوی نه چندان بزرگ صدای موزیک رو یم
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های همچنان  کیم دورتر و کنار آتیش و قوری و دخیی
 خندان... 

 

ن دل-  خوری... میدونم از من و پدر الی 

م  ویل بهیی نیست این کینه رو کنار بذاریم؟! دخیی
 ست، میدونم... حامله

ش بده. ماه و که من ادا نکردم، بانو خانم حق مادریخدا خی 
ی من ادا کرد ویل منم یی کم و کاست در حق ییک یه دونه

تونم دور بمونم حبی اگر کل دنیا مادرم. دل دارم... نیم
ن دخیی منم هست!   مخالف باشن. الی 

 

ن من و ول نکرد ویل دست دراز کرد و بازوی نحیف الی 
تر شده بود، شکستهمادرش  تر و نزارتر... و گرفت. پی 

تونستم تارهای سفید رو از الی موهاش تشخیص حبی یم
 بدم. 

 

این وسط من هم مقرص بودم، من برادر عادل بودم. عادیل 
 که خودش مسبب این اتفاقات بود! 
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ن زیادی نیم- م و نوهقط بتونم دخوام، فچی   م رو ببینم. خیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... ن  به خاطر الی 

کم قبول یم  کردم. من که حقی نداشتم! به خاطر راحبی دخیی

 

ها خرابش  شب خوبیه، دوست ندارم با این حرف امشب-
 کنیم مادر! 
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ه که حاال صحبت این  ، مادر منم هست. بهیی ن مادر الی 
 مسائل نباشه. 

 

ن عاطفه عمیقا لبخند زد و م ادر خوشنود از حرفم، کنار الی 
 های عاطفه لب زد: ایستاد و در جواب حرف

 

 و بخواین عاطفه جان. و دارین که اینشما حقش-

یم. خونهنه من و نه پرسم عاض، جلوی شما رو نیم ی گی 
، یمما هم خونه ن ن ی شماست. هروقت دوست داشتی  تونی 

م؟!  ن بیاین. مگه نه دخیی  برای دیدن الی 

 

ن  نگایه به من انداخت و با یه تشکر ِچشیم، خودش رو الی 
 تو آغوش عاطفه انداخت. 

ی نبود که قابل انکار باشه! شکِم برجسته ن ن حاال چی  ی الی 
زیاد برجسته نبود ویل همون یه ذره به خاطر ظرافت 

 خودش تو چشم بود. 
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و از کرد و تقریبا یه ماه بود که بوی تنشقراری یمها یی شب
 کردم. یه ماه... دور حس یم

شب و روز به بوسیدن و بوییدنش تشنه بودم و دقیقا 
 کرد! برعکِس روزهای اول، حاال از من دوری یم

 

ن لحظه ساکت بود، جلو اومد و با یه نگاه  شیدا که تا همی 
ن و مادرش، لب زد: ی همخاص به صحنه  آغویسر الی 

 

 خب خداروشکر... -

امید؟! میگم که... ما دین، جون نگران بود شما اجازه نخاله
ی بگیم؟!  ن  قرار نیست چی 

 

زده گایم جلو اومد و لبخندش رو امید با نگایه خجالت
ها و به اضافه ی حبیب که حاال از دور دیدم. چندتا از دخیی

 ی حواسشون به ما جلب شد. دیدم، همهحضورش رو یم
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دست مادرم دور کمرم حلقه شد و شش رو به بازوم تکیه 
 داد. 

 

ن دور  حبیب ن رو هم دیدم. نگی  با طمانینه نزدیک شد و نگی 
 از عادل... 

 اصال تصویر جالبی نبود. 

 

 امی  و شمیم رو که کنار هم دیدم، نتونستم لبخند نزنم. 

 

 بگو دیگه امید! -

 

 امید باالخره به حرف اومد. 

 

 راستش... -

ن  روزا من و شیدا ازدواج کنیم. قراره اگه خدا بخواد، همی 
 از عید نوروز. ایشاال بعد 
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ن از خوشحایل جیغ خفه ای کشید و با عجله شیدا رو الی 
 بغل زد. 

م ویل مادر بازوم رو رها نکرد ترسیده خواستم جلوش و بگی 
 و با همون لحن خاصش پچ زد: 

 

ی نمیشه! - ن  نگران نباش، چی 

 

ی نگم.  ن  خودخوری کردم تا چی 

 زده بودن کار دستمون بده.  ترسیدم این هیجانیم

یک گفتند و با ایستادن حبیب کنارم، لب زدم: همه ت  یی

 

 خوام این مجلس تموم شه! فقط یم-

 

 حبیب مردونه خندید. 

 این مجلس رو ساجدی ترتیب داده بود ویل خودش نبود! 
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 تموم میشه، غصه نخور! -

ی پیدا نکرده. فردا  ن ن زنگ زده و گفته چی  عادل به نگی 
 گرده! بریم

 

، امید دسبی به کتفم زد و من رو به  ن خوشحایِل از ته دل الی 
 رو مخاطب قرار دادم. 

 

یک میگم، انشاهلل خوشبخت - ! بتیی ن  شی 

 

 ممنون! -

 

ن داشتم به یه مجلس عرویِس بزرگ فکر یم کردم. برای الی 
 با همون شکم برجسته... 

 لبخند پهبن رو لبم نشست. 

 

 حاال جای خیلیا خایل بود. 

 هاشون! بچه عادل... دانیال... فائق و قامر و همرس و 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

نه فائق و نه ثامر راضن به اومدن به ایران نشده بودند، به 
ی دوهفته دانیال ایران بود و نتونست حنیسه رو تنها اندازه
 بذاره! 

 

 عادل هم یی 
ن ربط به تنها موندن خواهر و مادرش حاال رفیی

 نبود چون فائق و ثامر زیاد مسئولیت پذیر نبودند. 

 

ی بخوریم، - ن ن بریم یه چی   بارداره، خسته ش پا نمونیم الی 
 میشه! 
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 خیال بمونم. تونستم یی نیم

های ردیف شده رفتند با حرف من باالخره به سمت صندیل
 و نشستند. 

 

ن مادرم و کتم ن انداختم و با قرار گرفیی و روی دوش الی 
، پوف کشیدم. انگار قرار نبود من کنار  ن عاطفه دو طرف الی 

ن باشم.   الی 

 

خره تا ساعت دوازده شب جشن و پایکویی کردند و حبی باال 
ن کم نشد. وقبی همهذره ی عزیزانش کنارش ای از انرژی الی 

 کرد؟! بودند، چرا نباید خوشحایل یم

 

ها یکم  ن دخیی باالخره ییک ییک همه متفرق شدند و با رفیی
 تر شد. خلوت
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ن کنارم ایستاد و با چشم های خمارش نشون داد که الی 
 خسته بود. حسایی 

 

 ای قربونت برم؟! چی شده؟! خسته-

 

داری لب م تکیه داد و با صدای خط و خشو به سینهشش
 زد: 

 

 خییل... -

 

؟! پس قراره واسه عروسیمون چی-  کار کبن

 

 های ستاره بارون نگام کرد. با چشم

 

 عرویس؟! -
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 خب معلومه... -

م توندرسته اون وروجِک کوچولو رو بارداری ویل مگه من یم
فرصت دیدن لباس عروس رو تو تنت از دست بدم؟! ها 

 مویرگم؟! 

 

 و قورت بده! کرد لبخندش  و غنچه کرد و سیعلباش

 

قط همینم مونده با این شکم برم تو لباس عروس! خییل ف-
چاق شدم، قراره با این وضعیت چطوری بشم تا وقت 

 زایمان؟! 

 

ِ باردار بودم، تا مرز انفجار رسی منم وقبی تو رو -
ی

دم. حاملگ
 ارزید! سخبی داشتم ویل به داشتنت یم

 

های  با شنیدن صدای عاطفه، ازم فاصله گرفت و با گونه
ن انداخت. گر گرفته شش  و پایی 

ن انداخت و آه کشید.   نگایه شاش حرست به من و الی 
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ادر بودن به شب تا صبح بیدار موندن و درد زایمان  م-
ت رو ه هیچوقت بچهکشیدن نیست، مادر بودن به اینه ک

 تنها نذاری... 

خوام دیگه از تو دور بمونم. من درحقت جفا کردم ویل نیم
فدای چشمات بشم مادر... دیگه هیچوقت و به خاطر 

 هیجی تنهات نمیذارم الینم. 

 

ن با چشم اشیک باز تو آغوش مادرش فرو رفت و از همون  الی 
 . چیک بهم زل زد های لرزون و کو زاویه و با همون لب

 

م -  ها... م دستت امانتهنوه و عاض جان؟! دخیی

 چه زن پررویی ویل... 
ی

 شاید بیک

 

 تو حرفش پریدم و واسه راحت کردن خیالش لب زدم: 
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ن به ثل چشام ازش مراقبت یمم- . الی  ن کنم، نگران نباشی 
 وجود شما هم نیاز داره، تنهاش نذارین. 

 

 و مرگ بده راحت شم از دست این مرد! خدا من-

مهیچوقت نیم من و ول کنم، تعصبات خواستم دخیی
اییط پشت  بیجای باباش نمیذاشت. گفتم زن باید تو هر شر
ن  مرد زندگیش باشه ویل دیدم راهم کجه، برگشتم. الی 

ِ منه! همه
 ی هسبی

 

شیدا و امید کیم دورتر ایستاده بودند و حبیب هم کنار 
 مادرم بود. 

د و امی  هم  ن ن با موبایلش حرف می  یه گوشه تنها ایستاده نگی 
 بود. 

 

ن دست مادرش رو بوسید و شمیدم که لب زد:   الی 

 

ن کاف-  یه، قربونتون برم. همینکه االن هستی 
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 تو دلم تکرار کردم "خدا نکنه"

 

 امید پا جلو گذاشت و خلوت مادر و دخیی رو به هم ریخت. 

 

اله دیگه نریم؟! االنه مامان بزنه از هسبی ساقطم کنه، خ-
 خوابه! نگردم نیمتا من بر 

 

 عاطفه نگایه به امید انداخت. 

 چادرش رو محکم دور خودش پیچید و رو شش مرتب کرد. 

 

یم، نرگس یمباش- ، بیخود نگرانت ه حاال می  دونه با مبن
 نمیشه! 

 الینم؟! مادر من دیگه باید برم، بابات خونه تنهاست! 

 

ن لباش  و آویزون کرد. الی 
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 لخوره؟! دوز از من چرا دایی فرهاد نیومد؟! هن-

 

ن رو داخل شال بافتش فرستاد.   عاطفه موهای الی 

 

ه دور شت بگردم، داییت رفته اصفهان، انگاری یه بار ن-
ی یم ن که باید پیگی  کرده. شنید بارداری خییل فرش داشیی

خوشحال شد. اگر سوءتفاهیم هم بود رفع شده گل مادر... 
 نگران نباش داییت هم میاد پیشت! 
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ن باالخره راضن شد!   الی 

ن رو با چشم و ابرو  ی به خاطرم اومد، الی  ن یه لحظه یه چی 
 متوجه خودم کردم و باالخره متوجه شد. 

 کنارم ایستاد و با همون معصومیتش بهم زل زد. 

 

ونم؟! اون وسط یه چشم و ابرو میای، االن مات ج-
 موندی؟! چیکارم داری؟! 

 

ی کردن  هاش... آخ از دلیی

 

ی نشونت قبل - ن از اینکه این شب تموم شه، باید یه چی 
 بدم! 

فعال همه درگی  خداحافیطن کردن شدن، یه دیقه بیا کارت 
 دارم! 
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 و جلو آورد. هاش ششلب گزید و با همون شیطنت چشم

 

؟! یم-  خوای شیطوین کبن

 

بان قلبم باال رفت و با خیس کردن لبم، گفتم:   ضن

 

ی رو نشونت بدم. و میذارم واسه تو اتاقمون، اون- ن  بیا یه چی 

 

و کشیدم و سمت کارگاه پیش خییل نامحسوس دستش
رفتیم. ش و صدا که کمیی شد، وارد سالن بزرگ کارگاه شدیم 

 و کلید برق رو زدم. 

 

ن وسط انداخت. یه بافت  کت و پتو رو برداشت و روی می 
ن تا  بلند تا اواسط رون تنش بود و یه شلوار پشیم و یه پوتی 

 ساق پا... اواسط 

ینش کرده بود.   شال بافت روی موهاش، زیادی شی 
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ش از زیر اون بافت دست به سینه گرفت و شکم برآمده
 زیادی تو چشمم اومد. 

بچه! لباش  و آویزون کرد و پا کوبید، دقیقا مثل یه دخیی

 

؟! و یمشکم درآوردم، داری اون-  بیبن

 

ین بود؟!   خندیدم، لعنبی این دخیی چرا اینقدر شی 

ه به چشمدستاش های نوربارونش که به و گرفتم و خی 
 های کارگاه بود، لب زدم: خاطر نور چراغ

 

... تو خوشگل-  ترین زن دنیایی

ترین مادر دنیا! بارداری به هرزین نمیاد ترین و بامزهخوشگل
 ویل به تو خییل میاد! خییل... 

 

 و تو دهنش فرو برد. لباش

 ! من اصال نگران ورود کیس نبودم
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؟! عاض اری دسته گیل که به آب دادی رو ماله یمد- کیسر
ن شدم. همش چهارماهمه ویل نیم تونم نفس زیادی سنگی 

ن وزنمه... بکشم. حس یم
ُ
 کنم یه ت

 

و روی شکمش گذاشتم. درست مقابلش ایستادم و یه دستم
ن کشید و دوباره به چشام زل زد. نگاهش  و با دستام پایی 

 

ط ببینمت و قربونت برم، اونقدر ها فقخوام ساعتیم-
ن وضعیت زیبایی که االن حس یم کنم الزمه هرسال با همی 

 ببینمت. لوپات گل انداخته... 

 

 و گرفتم که آخ کشید. لوپش

 

کیسر بدتر و یموای وای... آی مامان شدمه... لوپم وای-
 میشم. 
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دست دور کمرش انداختم و شکمش زودتر از خودش جلو 
ای که تقریبا دوروز کارگاه و کنار اون گهوارهی  افتاد. گوشه

 پیش درست کرده بودم ایستادیم. 

 

و سمت گهواره چرخ دادم. تا ش رو گرفتم و ششچونه
ن بلندی کشید و چشمش به اون گهواره ی چویی افتاد، هی 

و جلوی دهنش گرفت. همون کاری که هر دو دستش
 داد. زده شدن انجام یمهمیشه بعد از هیجان

 

 ست؟! ال جوانهوای این... این... این م-

 

احتیایط خم شد و جلوی گهواره زانو زد. با نگراین رو با یی 
 و گرفتم. شش خم شدم و دو طرف کتفش

 

ن مراقب باش. -  الی 
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راقبم... مراقبم، این خییل خوشگله عاض. وای خدایا... م-
 ها وای خداجون... نگاه کن توروخدا... پشتش رو این گردایل

 اسم من و خودت هم زدی؟! 

 

 مون هم بزنم. قلب کوچیک وسط، اسم بچه قراره تو اون-

 

و روی اول حروف اسم خودم و زده انگشتاششگفت
 خودش کشید و اون قلب تو خایل رو لمس کرد. 

 

 این خییل قشنگه... -

 

تکوین به گهواره داد و با چپ و راست شدنش، لبخندش 
گهواره بود.   ، فقط صدایتر شد. حاال تو سکوت فضا عمیق

 از جا بلند شد و مقابلم ایستاد. 

 

 واقعا عاشقتم. -
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 و تو بغلم انداخت. و بوسیدم که خودشپیشونیش

 

ی قبل از ازدواجش... تو اون روزهای ا- ؟! هر دخیی ن لی 
ها کنه خودش نباشه. خییلآشنایی با مرد زندگیش، سیع یم

ن ویل تو از روز ااز خودشون فاصله یم ن بودی.  ولگی  همی 
... من عاشق این شدم که تو خودت بودی و  ن دخیی همی 
واسه جلب توجه من و فریب دادنم از خودت فاصله 

 .  نگرفبی

 

ها ارزش ای که قرنی دوثانیهازم فاصله گرفت و به اندازه
 داشت، بهم زل زد و زیرلبی تکرار کرد. 

 

ی بشه، یه اتفاقی بیفته و... من... یم- ن  ترسم یه چی 

. یماض من خییل یمع ترسم صبح بلند ترسم یه روز نبایسر
و بدون امید بشم و تو رو نبینم. شب کنار تو نخوابم، روزام

 دیدنت بگذرونم. این خییل وحشتناکه... 
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و دور تنش حلقه کردم و به حرکت ننوواِر گهواره نگاه  دستم
 کردم که زیر نور کارگاه خییل زیباتر شده بود. 

 

و ذهنم کنارته، نباشم؟! وقبی خودم و فکرم تونممگه یم-
 هرچی هم بشه باز من کنارتم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویل من... -
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ون صدای شیدا رو شنیدیم و باعث شد حرف  یهو از بی 
ن نصفه بمونه.   الی 

 

؟! ما به ع- ن روس و دوماد؟! قرار نیست ما رو بدرقه کنی 
 ها... درک... مامانت هم هست

 

ن خندید و باز تو چشا  م زل زد. الی 

 

 االن میایم. -

 

ریم که دلخور میشن. این گهواره هم بمونه به وقتش... ب-
 اسم اون وروجک رو که زدم، میارمش تو اتاقش. 

 

ن آمادهدستم ش  و دور تنش حلقه کردم و خواستم برای رفیی
 کنم ویل ش جاش ایستاد و با همون نگاه براقش لب زد: 

 

؟! نکنه بدو -  دنیا بیاد، نکنه...  ن تو بهتو زایمانم هسبی
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اییط ه- ؟! تحت هر شر ن س من کنارتم. الی  یشششش... نیی
 . خورم تنهات نمیذارمقول میدم، قسم یم

 

 لبخند مطمئبن زد و باالخره رضایت داد. 

و روی تنش انداختم و تا کنار در رفتیم. شیدا دست کتم
ن رو کشید.   الی 

 

مله بدو... الیه قربونت برم که حا وای کجا موندی؟! -
ها ی زنتر شدی. قدر بدون آقای بابا... همهشدی خوشگل
 ها... خوشگل نمیشن

 

ن خجالت کشید ویل شیدا با پررویی چشمک زد.   الی 

 

 ها... های شوهرت یکم خطرناکهنگاه-

 بکشه!  کنم االنه منحس یم
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ن شماتت گونه اسم شیدا رو آورد ویل از دور امید، شیدا  الی 
 رو صدا کرد. 

 

 ه دیر شد. بریم ک-

 

ن رو دنبال خودش کشید و لب زدم:   الی 

 

 ها رو خاموش کنم بیام. تر... من چراغآروم-

 

ن رو با زور با خودش همراه کرد. چراغ ها رو خاموش کردم الی 
 و دست به جیب یه نفس عمیق کشیدم. 

 

ن درخت  که از بی 
ن رو تا زماین های نارنج و پرتقال  الی 

 دیدم کنار رفت. گذشت، دنبال کردم و از جلوی 
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ن تقریبا خیِس کف محوطه گذشتم ویل  پوف کشان از زمی 
 ِ
ی

ون شنیدم. یه کشیدگ ی از بی  همون لحظه صدای درگی 
 الستیک روی آسفالت و یه جیغ زنونه... 

 

ن چسبید و قلبم رو دور تند افتاد. برای ثانیه ای پاهام به زمی 
 کوبید. انگار ییک یه پتک رو محکم تو مغزم یم

 نفس کشیدنم سخت شد. حبی 

 

و به اطرافم چرخ دادم و هیچکس رو با وحشت نگاهم
ون  ون باال گرفت و با عجله سمت بی  ندیدم. صداهای بی 

 دویدم. 

 

چراغ برق ِ کارگاه با تی 
وین ها روشن شده بود. یه محیط بی 

ن سیاه رنگ چند میی دورتر پارک شده بود و من با  ماشی 
ی کارگاه تو کوچه پرت  و از محوطههول و هراس خودم

 کردم. 
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مادرم رو قبل از بقیه دیدم که با دویدن من تو کوچه، سمتم 
و به اون اومد ویل صدای جر و بحِث پشت شش، نگاهم

 سمت کشید. 

 

 عاض مادر؟! -

 

ن سیاه و شایس بلند چند میی دورتر پارک شده بود  یه ماشی 
 و امید و امی  درحال جدال بودند. 

 

دید و رو پاهام خر، درحایل که چشام تار یمهای آتو ثانیه
ن کشیده شد و همون  ن رو دیدم که تو ماشی  بند نبودم، الی 

اندازی بلند شد.   لحظه صدای تی 

 یه بار... دوبار... سه بار... 

 

ن اون زنگ  ن و شیدا، از بی  ن جیغ کشدار عاطفه و نگی  از بی 
ن  لعنبی گوشم که از صدای شلیک گلوله بود، تونستم بی 

ن اون حرفیهگر  ن ی الی  هایی که قبل از پرت شدنش تو ماشی 
 فریاد کشید رو بشنوم. 
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 دا کمکم کن. عاض کمک... عاض؟! توروخ-

ن من بدون برین؟! عاض نذار منو کجا یمنمیام... من و بیی
م. تو یم  می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟! نه... - ن ...  الی  ن ؟! جلوشونانه الی  ... می   و بگی 
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ی خیاِل جیغ و گریهو پس زدم و یی نفهمیدم چطوری مادرم
ن دویدم. زن  ها، خودم سمت ماشی 

 

ن بسته شد و تصویرش  ن درست وقبی در ماشی  نگاه آخر الی 
های سیاهش پنهان شد، یه تی  بود درست تو پشت شیشه

 قلبم... 

 

ن  دستاش تو شیشه کوبیده میشد و دیدم که یه نفر تن الی 
ن فاصله داد. بهش دست   زد! رو از در ماشی 

 الینم وحشت کرده بود و من... 

 کردم؟! داشتم چه غلیط یم

 

ن افتاد و  ن نرسیده بودم که امی  از پشت رو زمی  به ماشی 
 . ی خلوت پیچید صدای فریاد از روی دردش، تو کل کوچه

 

ن رو از دست بدم. از   قرار نبود اینجوری بشه، قرار نبود الی 
 کنار تن امی  که تی  خورده بود، گذشتیم. 
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... لع  نبی

آف از جا کنده شد، من و امید پشت ش ماشیبن که با تیک
 دویدیم. 

 

نش، جلوشون- ... امید نذار بیی  و بگی 

 

 و کر کرد. فریاد بلند امید گوشم

 

 ها... حرومزاده-

 ! ن ن رو گرفیی  عاض یه کاری کن. الی 

 

ن هم امید از من جلو افتاد و  من تعادل نداشتم و برای همی 
ن از اونقدر تند دوید ک ن افتاد ویل تا وقبی ماشی  ه با زانو زمی 

پیچ کوچه گذشت و از مقابل نگاهم دور شد، دنبالش کردم 
 و داد زدم: 

 

؟! - ن  الییییییی 
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ن از پشت شم با ویراژ دادن رد شد و اون لعنبی رو  یه ماشی 
 دنبال کرد. 

 صدای فریاد امید رو از پشت شم شنیدم: 

 

ن رو دزدیدن، عااااااض؟! - ییخ؟! سه نفر بودن. سه ییشالی 
ت عباس...  ن رو دزدیدن. یا حرصن  تا گردن کلفت الی 

 

 نفس بریده رو زانوم خم شدم و از چشام خون بارید. 

 

با وحشت به مسی  ماشیبن زل زدم که فقط چند ثانیه تا 
 رسیدنم فاصله داشت و رفتنش... 

 

 انگار کل دنیا رو تو فرق شم کوبیدند! 

 نفیس لب زدم: حایل و یی سمت امید چرخیدم و با یی 

 

... وای امید! وااااای... - ن  ح حواستون کجا بود؟! الی 
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ن و حس نیماصال کوبش قلبم کردم و انگار پاهام رو زمی 
و پر کردند و من امی  غرق خون رو دیدم. نبود. همه اطرافم

 و گرفته بود و با کمک حبیب از جا بلند شد. یه بازوش

 

 به موهام زدم و درح
ی

م از فریادهایی که ایل که حنجرهچنیک
 نکشیده بودم، ورم داشت؛ لب زدم: 

 

... آخ خدا... من چی- ن  کار کنم؟! چیکار کنم؟! الی 

ن چیکار ست. زنمزن من حامله و بردن! شماها داشتی 
 کردین؟! یم

 

ن  د و واقعا حرقن برای گفیی ن  نمی 
هیچکس درجوابم حرقن

 وجود نداشت. 

ن رف تم و خواستم همه رو دیوونه و مجنون، سمت ماشی 
ن رو تعقیب کنم.   پشت ش بذارم و اون ماشی 
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 مهم نبود که امی  بلند بلند تکرار کرد: 

 

، ب- ن . ها دارن دنبالش یمچهآقا آروم باشی  ن  کین

یمش. نیمیم نش! گی   ذاریم بیی

 

ن رو شنیدم که ترسیده و گریون لب زد:   صدای نگی 

 

 شما تی  خوردی! -

 

 اض؟! ایی بره. آقا عمهم نیست، نذارین آقا ج-

 

ن رو زدم و امید جلوم و گرفت ویل با خشم و ریموت ماشی 
 حرص کنارش زدم. 

 

ن رو جلوی چشمتون دزدی-  دن. ولم کن! الی 
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ن تو شم تکرار میشد که کمک یم خواست،  مدام صدای الی 
 ترسید! که یم

 

ت داشتم اینجا چه غلیط یممِن یی  کردم وقبی دست اون غی 
 چرخید؟! بدن زن باردارم یم عوضن رو تن و 

 گرفت. و یممریختم که جلوی دیداونقدر عرق یم

 

ند ویل موفق  چند نفری سیع داشتند جلوی رفتنم رو بگی 
ن در و بدنه ی نبودند. پشت فرمون نشستم ویل امید بی 

ن ایستاد و مانع بسته شدن در شد.   ماشی 

 

ا رو هاز همسایه تونستم چندتا تو تاریک و روشن کوچه یم
ی اطرافم داشت به حال بدم دامن ببینم و شلوغن و همهمه

د.  ن  می 
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 لشون! برو عقب امید، باید برم دنبا-

 ش آید خوش آید! تونم بمونم تا هرچه پینیم

 

. نبالشن، بااین حالت اگه بری تصادف یمامی  گفت د-  کبن

 

 د به درک... ولم کن. -

 

ن   درک تونستم این آرامش لعنتیش رو نیم کنم. وای اگه الی 
 توسط اسامه دزدیده شده بود... 
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و به درخت کناری  ی امید رو گرفتم و کمرشپیاده شدم و یقه
 کوبیدم. 

 

ن -  و بردن. د لعنبی میگم الی 

 

 بلندتر از من فریاد زد: 

 

فهمم؟! کجا بری؟! مگه میدوین  و نیمکر کردی خرمف-
... امی  کجاست؟! من االن باید به حال مادرش برسم نه تو 

 تی  خورده، مادرش بیهوش شده! 

 

ی از ما ایستاده بود و از دستش امی  با یه فاصله ی نیم میی
 رفت. خون یم

 

خواستم داد و هوار کنم ویل موبایلم به صدا دراومد. 
 وحشت داشتم، وحشت... 
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تونستم این اتفاق رو باور کنم ویل با امیدوارِی نیم
ی یه شماره ون کشیدم و ای گویسر رو از جیبم بی  احمقانه

 ناشناس دیدم. 

 

نفس نداشتم و به سخبی رو پاهام ایستاده بودم. با وحشت 
و به اطرافم چرخ دادم و تماس رو وصل کردم. امید نگاهم

 و چهره
ی

مندگ ای درهم شده از درد با دلهره و امی  با شر
 نزدیکم شدند. 

 

 . تماس رو برقرار کردم و همون لحظه روی بلندگو زدم
دم.  ن  دست خودم نبود که بلند حرف می 

 

... الینم تویی مویرگ-
ن  م؟! الو الی 

 

با پخش شدن صدای اسامه، امی  با حرکت لب و دهن بهم 
 و بزنن"فهموند که "میگم ردش
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کردم، باالخره حبی فراموشم شد نفس بکشم. اشتباه نیم
 این عوضن زهر خودش رو ریخته بود. 

 

ن چ-  طوره؟! حالت بعد از نبودِن الی 

 

 فقط یه ثانیه مکث کردم. 

من رو به جنون بودم، من رو به نیسبی و نابودی بودم و تو 
ن فاصله  ی کم... همی 

 

ن داشت باهام کاری  رو با همهو یمنبودن الی 
ی

ی کرد که زندگ
 خوب و بدش ول کنم. 

ِ همه
 نیا تو صدام ریخته شد. دی عجز و ناتواین

 

 اسامه... اسامه... -

ن کجاست؟!  ... قطع یمزنم الی  کنم و کجا بردی؟! لعنبی
ن دست  دست و پای اون الشخورایی که فرستادی تا به الی 

 بزنن. زنم کجاااااست؟! حرف بزن. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

مکثش طوالین بود، یک ثانیه... دوثانیه... هرچقدر بود به 
 ها گذشت. ی سالاندازه

 

 یمنبی منلع-
ی

ن عذاب نده. هرکاری بیک ن رو و با الی  کنم. الی 
 گردون... اسامه زنم کجاست؟! بر 

 

مادرم درست کنار بدن نیمه جون عاطفه زانو زده بود و 
بت قند به خوردش یم ن داشت یه شر داد. حال شیدا نگی 

 خراب بود، داغون... 

 با نگایه مات و مبهوت به ما زل زده بود و حبیب... 

 تونستم ببینمش! نیم

 

 فقط زنگ زدم تا بگم... -

 مونن. ت پیش من یمزن و بچه

 

 ی بلندم گوش فلک رو کر کرد. با قطع کردنش صدای نعره
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 تونستم ساکت بمونم. نه... من نیم

 

- .  ! اساااااامه؟ نه اسامه، قطع نکن عوضن

 

 امی  که لب زد: 

 

 و بزنیم! تماس کوتاه بود نشد ردش-

 

ن رفتم. دیگه یه لحظه هم  امید رو کنار زدم و سمت ماشی 
 موندم. نیم

ن انداخت و من دیگه صیی نکردم. من  و تو امی  خودش ماشی 
ن نیم  تونستم. بدون الی 

ن با تیک  آف بدی از جا کنده شد. ماشی 

 

 ش امی  فریاد زدم: 
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الن کجان؟! بگو لوکیشن بدن. مگه نگفبی دارن تعقیبش ا-
... یم ؟! د حرف بزن لعنبی ن  کین

 

های امی  بدتر از من نه ویل بهیی از من هم نبود. وسط عربده
ن لب زد:  من مگی  ن و شر  با صدایی پایی 

 

 ها... گمش کردن. ببخشید ویل بچه-

 

 فقط چندتا خیابون دور شده بودم. 

هوا به جلو پرت شد و پا روی پدال ترمز گذاشتم و امی  یی 
 من... 

 

ن به شم و روی فرمون گذاشتم و صدای بوق کشدار ماشی 
 و گرفت! هوا بلند شد. اسامه برنده شد. جونم

ن کجا بود؟! کجاااا؟! االن ال  ی 

 

 کنه... بهش رحم نیم-
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ن بچهنیم ... الی  ی و بارداره... همهی منکنه امی 
ن و اون طفل معصوم خایل یمهاشعقده کنه. و رو الی 
ن رو پیدا  شینم... نفس نیمخوابم... نیمنیم کشم تا وقبی الی 

م.  ن تنها می   کنم. برو پایی 

 

ارم از شما . من وظیفه د. پیاده نمیشم، من مامور قانونم. -
ن اسامه و دار و دسته ش هم کار منه... حفاظت کنم. گرفیی

 تونم پیاده شم. نیم

 

 ی وجودم فریاد زدم: دست خودم نبود که باهمه

 

 و دزدیدن. چرا هیچ غلیط نکردی؟! جلوی تو زنم-

 

ِ خوین که نییم از آستینش دست چپش
و باال آورد و شچن

 کرده بود نشونم
ی

 داد:  رو رنیک
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، م- ن ن وظیفه تی  خوردم. نگران نباشی  ن به خاطر همی 
 نمیذارم زیاد دور بشن. 

قول میدم این آخرین کاریه که اسامه تو زندگیش انجام 
 میده! 

 

 

 

من نصِف حرفایی که میخواستم بهش بگم رو یادم یم 
 رفت.. 

 آخه صداش میکردم 

با لحن خاض که فقط مخصوِص من بود میگفت :" جون 
 دلم؟"

 .. ن فیی  منم محِو صداش میشدم دلم و دین و حرفم به باد می 
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، نشون میده ا- ن مییسر ینکه ساعت هفت صبح شراهم سیی
ن زودی کارت پیش من گی  کرده! وقبی تو کویت با  به همی 

ن و اهانت من و به صندیل بسته و پرسماون حجم توهی 
 . بودی؛ بهت هشدار دادم کاری نکن که بعدا پشیمون بیسر 

 

ل یمخییل خودم و کردم تا کل خشم و حرص و وحشتمو کنیی
 وجدان خایل نکنم. روی این نامرد یی 

ن فاصله گرفتم ویل صدای امی  رو شنیدم که با  از ماشی 
 و به زبون آورد. هشدار اسمم

 

ی یک ای لغزید ویل درست با فاصلهپاهام روی سنگریزه
ی از گاردریل و رسول ایستادم.   میی
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 کجاست؟!   اسامه-

 

فهمید من تو چه حایل دست و پوزخندش آتیشم زد. چه یم
دم و از چند ساعت قبل، چندتا آدم اجی  کرده بودم تا  ن پا می 

 وجب به وجب تهران و کویت رو بگردند. 

ِگ نازک  از گلیی
 سوختم. دلم، داشتم یمدر یی یه نشوین

 

؟! مگه اسامه پیش و اشتباه اومدیکبن راهتفکر نیم-
و تو جیبم قایم کنم؟! ! یا نکنه فکر کردی میشه اونمنه؟

 اسامه پیش من نیست عاض! 

ش ی؟! و از من یمحاال چی شده که خیی  گی 

 

 به موهام زدم. هوا خنک بود،  
ی

امی  کنارم ایستاد و من چنیک
ن خیس و نمدار بود و  کل شب بارون باریده بود و حاال زمی 

 من خسته... 

 
ی

 ! خییل خسته و بریده از زندگ

ن چندساعت، همه  فته بود. ی انرژیم رو گر انگار همی 
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کاری نکن واسه جواب دادن به چهارتا   سول بخشایش؟! ر -
م. درست جواب آقا رو بده!  ی بیی  سوال، تو رو تا کالنیی

 

رسول چشم گرد کرد و با بهت و ناباوری به امی  نگاه کرد. 
امی  پوزخند زد و جلوتر رفت. حبی از من هم به رسول 

 تر بود. نزدیک

 

ش دقیقا روی  ناخودآگاه چشمم روی مهری ثابت شد. دخیی
ن و با چهره زده نشسته ای بسیار وحشتصندیل عقب ماشی 

 کرد. بود و به ما نگاه یم

 ردن اون اومده باشیم. بترسید ما برای احتماال یم

 

 خواین؟! عاض؟! هدفت چیه؟! هفت صبحه... چی یم-

م  و چندان هم حال خویی برم مطب و یمدارم دخیی
دکیی

م خوب نیست و  ندارم. احتماال خیی داری که حال دخیی
ن دیشب یه حمله ی عصبی رو پشت ش گذاشته. این همی 

م  ترسونه. و بیشیی یملشکرکیسر فقط داره دخیی
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دست به بازوی امی  زدم و کنارش کشیدم. خییل کوتاه لب 
 زدم: 

 

 برید عقب! -

 

د نبودم ویل سیع کردم قوی باشم. امی  اطاعت کرد. رو پا بن
ن باید جون کاقن پیدا یم  کردم. برای پیدا کردن الی 

 

 حاال بگو اسامه کجاست؟! -
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ن اسکورت داشت، یه کت و شلوار کرم رنگ که یه ماشی 
داد و یه بادیگارد که با چندمیی تر نشون یمش رو جوونچهره

 فاصله ایستاده بود. 

 

ون خیی داشته رم. من چرا باید از ایه بار گفتم خیی ندا-
 چی شده؟!  باشم؟! 

 

... مگه وقبی تو کویت بودیم، چ- ، تو عوضن ون تو رفیقیسر
ت و صحیح و سالم محل ما رو به اسامه لو ندادی تا دخیی

ی؟! فکر کردی خیی ندارم چه جوری اسامه اون  پس بگی 
ت به سنگ خورد و تو دام من  خونه رو پیدا کرد؟! ویل تی 

تافت و به دست آوردی. اسامه  ادی ویل بازم دخیی
 کجاست؟! 

 

 دسبی به ریشش کشید. 
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ن  ها دقیقا روی اعصابم بود. بوق  صدای عبور و مرور ماشی 
کشدارشون و گرمایی که از اعماق وجودم شچشمه 

داد و این مرد انگار هوس بازی کرده گرفت داشت آزارم یمیم
 بود! 

 

فت. لعنت به من که حبی جلو رفتم و ترسیده یه گام عقب ر 
یک مهری رو دیدم که دست روی گوشش   حرکت هیسیی

 و پشت صندیل مخقن کرد. گذاشت و خودش

 

کرد. اسامه باهاش چیکار  این موضوع بیشیی زجرکشم یم
 کرده بود و حاال قرار بود با مویرگم چیکار کنه؟! 

 

ر عا- ن باش اوین که ضن ، مطمی  ض اگه دست از پا خطا کبن
 ویی نه من. کنه تیم

 

 داد زدم: 
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ی ولدزنا... میگم اون اسه من باید نباید نکن حرومزادهو -
 لعنبی کدوم گوریه؟! 

 

گه باید هزاربار تکرار کنم تا تو مخت برو بره، بگو تا بگم. ا -
میگم خیی ندارم کجاست؟! بعد از برگشتم از کویت دیگه 
باهاش ارتبایط نداشتم. خودت بهیی میدوین که تحت 

ه و از همه چی کنار کشیده. تو که همیشه کنارش تعقیب
 بودی، چرا خیی نداری؟! 

 

ن کوبیدم جوابش  محکم به الستیک ماشی 
ی

و ندادم و با کالفیک
 و داد زدم. 

 

... هر شنجن داری بده  باید - پیداش کنم هر رد و نشوین
 !  لعنبی

 

یدا کنم حتما میگم چون مطمئنم دوسبی ما تموم پ-
و و بریزه. هرچی نباشه پرس منزهرشست و منتظره تا شده

ش میدونه!   قاتل دخیی
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 اره؟! کبن هنوزم با من رفاقبی دفکر یم

 

ی تلفبن رو تموم  امی  پیش اومد و انگار داشت یه مکالمه
 کرد. 

 

و جمع کن چون تلفنت شنود میشه و س خوب حواستپ-
یل، اگه اشتبایه ازت ش بزنه؛ خوشحال  تماما تحت کنیی

. االن خودتمیشم بندازم و کنار کشیدی و ت تو هلفدوین
 مدرگ ندارم ویل شک نکن خودم تو رو میندازم زندان. 

 

 نگاه رسول روی امی  چرخید و دوباره به من زل زد. 

 

 تونم برم؟! باشه، حاال یم-
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لم هنشو از دست دادم و با عجز یقهکنیی و گرفتم و ی پی 
 رتش داد زدم: و روی ماشینش خم کردم و تو صو تنش

 

ی بدو- ن ... وای به حالت اگه چی 
ی

 ین و نیک

فهیم؟! من کمک کردم و دزدیده، یماون آشغال زنم
ت ی یمدخیی ن ی... اگه بفهمم چی  دونسبی و و پس بگی 

، نمیذارم پات به زندان باز شه. خودم یم فرستمت نگفبی
 جهنم. 

 

 ولش کردم و صدای جیغ مهری رو شنیدم. 

د که حقش امی  داشت یواش یواش ن و ندارم کیس رو غر می 
رم تموم میشد ویل اهمیت ندادم.   تهدید کنم و به ضن
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ی، رسول  ن ن بشم ویل با یادآوری یه چی  خواستم سوار ماشی 
 رو پس زدم و فقط گفتم: 

 

ت حرف-  دارم بکش کنار...  دو دقیقه با دخیی

 

های بلند خواست مخالفت کنه ویل امی  اجازه نداد. با گام
ن شایس بلند رسول رفتم و در عقبسمت در عق و ب ماشی 

 باز کردم. 

 

ن مهری جیغ بنفیسر کشید و من فقط خودم و تو ماشی 
انداختم و با هر دو دستم ساکتش کردم. یه دستم رو دهنش 

 بود و یه دستم پشت گردنش... 

 

چشماش تا آخرین حد گشاد شد و اشکاش با شعت رو  
 و خیس کرد. ش بارید و دستمگونه

داد چقدر و برس نکشیده بود و نشون یموهاشحبی م
 حالش نزار بود و چقدر از این حرکتم ترسیده بود. 
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 کاری باهات ندارم... -

خوام بالیی شت بیارم، فقط یه سوال دارم. جیغ من نیم
 نزن و گوش کن. 

 

زیر چشماش به شدت گود افتاده بود و رنگ به رو نداشت. 
ن هرکاری یماز خودم بدم میومد ویل برای نجا  کردم. ت الی 

 

ی و این مدت، اسامه تو رو کجا نگه یمت- ن داشت؟! ها؟! چی 
 ازش تو خاطرت هست؟! 

 

 لرزید! با ترس و تبن یخ کرده زیر دستم یم

ی اشکاش تندتر شی به چپ و راست تکون داد و فواره
 روی صورتش بارید. 
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تت دادم، من کمکت کردم که مهری من نجا هیششش... -
. ازت خواهش یماز دست  کنم به اون الشخور خالص یسر

 و بده... والمسدارم، فقط جواب و بریمخودت بیا... دستم

 

و از روی دهنش تند و تند پلک زد و با مالیمت دستم
ونبرداشتم ویل همون لحظه حرفاش  ریخت.  و قطاری بی 

 

ن لع- . بابا کمکم کن. کمک... ولم کنی  ن  نتیا... ولم کنی 

!  من نمیدونم...  ن  هیجی نمیدونم. توروخدا ولم کنی 

 

ون کشید و من نگاه رسول، با شتاب من ن بی  و از ماشی 
، رسول رو از من عاجزانه م رو روی مهری چرخ دادم. امی 

جدا کرد ویل رسول با فریاد به حرف اومد و حبی حاال توجه 
ن   رده بودیم. های عبوری رو جلب کخییل از ماشی 

 

م نزدیک نشو... -  به دخیی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی دارم.  اون تو حال خودش نیست عاض، از تو توقع بیشیی
سیدم؟! اگه دنبال زنت یم گردی، نمیدونه... فکر کردی نیی

 ی مناسبی نیست. مهری گزینه

 

کردم؟! امی  حرف رسول رو تایید کرد و پج باید چیکار یم
 پچ کنان کنار گوشم لب زد: 

 

 راست میگن آقا... -

ه از یه راه دیگه وارد شی م. تو این مدت رسول هیچ کار بهیی
 مشکوگ نداشته و چسبیده به دخیی و پرسش! 

 

 جود شدرد وحشتناکم نالیدم: و گرفتم و با و گردنم

 

ی به  پس- ن کجاست؟! چرا هیچ خیی چیکار کنم؟! الی 
 رسه؟! دستت نیم
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ش  : و آروم کنه گفتمرو به رسول که سیع داشت دخیی

 

ی فهمیدی به من بگو - ن  ... اگه چی 

 

ش و به آغوش کشید و انگار ییک یه تی  سه شعبه رسول دخیی
 تو چشام فرو کرد. 

و به رخ رسول بکشم و دشمن شاد خواستم اوج دردمنیم
 دادم! بشم ویل داشتم جون یم

 و بدتر کرده بود. دیدن مهری، حالم
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! باشه، حاال بر - م دکیی  ید لطفا.. باید مهری رو بیی

 

ه به تی  یم کرد و قلبممغزم درد یم کشید. با نگایه خی 
ن  وضعیت فجیع مهری، با وجودی آتش گرفته سمت ماشی 

ن همراهیمون یم کرد و اگر خود امی  دستورش رفتم. یه ماشی 
 کردم. رو نداده بود، عمرا قبول یم

 

امی  کنارم نشست و من پشت فرمون قرار گرفتم. با تیک 
 آف از رسول و بادیگارداش دور شدم. 

 

ن یمکار یمباید چی ؟! برای کردم؟! اگه بالیی ش الی  آورد چی
ن بار اون شماره ِ اسامه رو گرفتم ویل باز میلیاردمی 

ی کوفبی
و روی هم خاموش بود. با مشت به فرمون کوبیدم و موبایلم

 داشبورد پرت کردم. 

 

... خاموشه! امی  دارم دیوونه میشم، یه  خا- موشه لعنبی
 کاری کن. 
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ن او - له اگه روشن بشهنگران نباشی  خییل  ن خط تحت کنیی
 کنیم! فهمیم، پیداشون یمزود یم

 

در بیبن که... دربهو دیشب هم گفبی ویل یمین حرفا-
ن رو از کشور دنبالشون یم گردیم و هیچ جا نیست. اگر الی 

؟! جواب مادرش ه چی  و چی بدم؟! بیی

 

و دستم داد. همون لحظه گوشیم زنگ خورد و امی  موبایلم
...  ی مهرداد رو کهارهشم  دیدم، با نگایه به امی 

 ب دادم. ی خیابون پارک کردم و جواگوشه

 

 الو... عاض؟! -

 

ن  ن و خشمگی  و تر کردنمصداش هم توانایی به هم ریخیی
خواست اینجا بود تا زیر مشت و لگد داشت. خییل دلم یم

 لهش کنم. 
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 مهرداد... -

 

 مکثش زیاد طوالین نشد. 

 

ن -  شده  رو دزدیدن، االن بابام گفت. چه خیی خیی دارم الی 
 عاض؟! 

 

ن دستم مشت شد و از شدت خشم غریدم:   فرمون بی 

 

 ی این آتیشا از گور تو بلند میشه... همه-

یه بار جون دنیا رو تو  مهردااااد؟! یه بار یه غلیط کردی... 
ن   خطر انداخبی و باعث کشته شدنش شدی. لعنبی الی 

کنم اگه خیی تو... ازت خواهش یمگنایه نداره مثل خواهر 
 داری کجاست بگو... 
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صداش پر از خط و خش بود و انگار توان درست حرف زدن 
 نداشت. 

 

ی ن نیممعاض - ن تونم زیاد حرف بزنم فقط زنگ زدم یه چی 
 بگم. 

 

ن پیاده شدم. امی  همه ی وجودم گوش شد و از ماشی 
و گرفتم و خواست پیاده بشه ویل با تکون دستم جلوش

ن فاصله گرفتم.   خودم چند گام از ماشی 

 

ن و امی  و رو به ناکجاآباد ایستادم و   دقیقا پشت به ماشی 
 گویسر رو به گوشم چسبوندم. 
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ن بد کردم، زنگ زدم بگم که اصال خوشحال م- ن در حق الی 
نیستم از بابت اتفاقی که افتاده. نمیدونم اسامه کجاست و 

 ویل...  تونم بزنمهیچ حدیس هم نیم

 

" اما سکوت کردم دلم یم خواست داد بزنم و بگم "ویل چی
 دم. و با نهایت توانم به هم فرسر و لبم

 

 شنیدم. حاال جز صدای لعنتیش هیجی نیم

 ... ن  گرفته و محزون و یکم خشمگی 

 

به رو به دومینوی بدبخبی وارد  ی- ن ضن ه گناه کردم، انگار اولی 
 کردم. 

 

ی، اونوقته  از مهرهفقط کافیه جلوی افتادن ییک - ها رو بگی 
 که دیگه بدبخبی پشتت قطار نمیشه! 
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 فکر کردی راحته عاض؟! -

ن وقبی دستت از همه چی کوتاه باشه، رو خاک هم بایسر عی 
. االن تو دستت به کجا بنده؟! زنت و... زن یه جنازه مییسر

توین پیداش  چرچن و نیمو دزدیدن و تو داری یمباردارت
 !  کبن

 ارم ویل... کاری از دستم ساخته نیست. منم گناهک

 

دندونام از شدت خشم روی هم ساییده میشد و صداش 
 پیچید. تو گوشم یم

 

؟! -
ی

 االن زنگ زدی چی بیک

 ...  لعنبی

 

نگ زدم بگم همونطور که تو راه و چاه رو باهم جلو پام  ز -
و پیدا کنم، منم همون کار رو درحقت گذاشبی تا خواهرم

 کنم. یم
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دور تند افتاده بود و انگار سیع داشت از حلقم قلبم روی 
ون بزنه.   بی 

 

؟! -  بگو... چی میدوین

 

هوف کشدارش رو تو گویسر فوت کرد و یه قطره عرق از 
 فرق شم جوشید. 

 

م ویل... از اسامه یی -  خیی

میدونم کیوان کجاست؟! اون حرومزاده رو میدم دستت. 
ی نمیدونه من از مکانش خیی دارم. فقط ازت یه چ ن ی 

 خوام. یم

 

 انگار یه نور امید تو دلم روشن شد. اون آشغال حرویم... 

دونستم حتما از موقعیت اسامه اطالع داشت. اینبار یم
 ش بذارم! چطوری پا روی خرخره

... کشتمش فقط بعد از نجات اخودم یم ن  لی 
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 کجاست؟! -

 

 اول به قول بهم بده. -

 

 قبوله... هرچی که هست قبوله! -

  کجاست؟! بگو اون عوضن 

 

امی  پیاده شد و با فاصله از من ایستاد و من به خورشیدی 
ای رخ نشون نگاه کردم که با سماجت از الی ابرهای پنبه

و های برج مقابلم، چشممی نورش در شیشهداد و اشعهیم
د.  ن  می 
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 قول بده بکشیش! -

 سامه تحویل داد. او دزدید... به اون عوضن خواهرم

و به ناموس خواهرمی مادر به خطا... اون یی قمهلاون حروم
 اون روز انداخت. 

 

خواستم بگم "من با توی عوضن چیکار کنم که فقط یم
ن دادی؟!"خواهرم  و به کشیی

 کردم ویل حاال نه! باید مهرداد رو له یم

حاال جون تو تنم نبود... حاال نای نفس کشیدن نداشتم. 
ن پتک بود رو فرق شم. آ   خ مویرگم... صدای الی 

 

... بگو... -  باشه، بگو لعنبی

 

 ای قطع کردم. حرف اضافهآدرس رو که گفت، یی 
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 پشت فرمون نشستم و امی  دوباره کنارم نشست. 

 

 گ بود آقا؟! کجا؟! -

 

ن اسکورت پشت شمون رو یم  دیدم. من ماشی 

 فقط لب زدم: 

 

 آدرس کیوان رو پیدا کردم. -

 اون میدونه اسامه کجاست. 

 

 حرفم خییل خونرسد لب زد:  در جواب

 

سه ایران، از ماجرا هم خیی عا- دل تا چند ساعت دیگه می 
 داره... 

دم. مثل اینکه  ن آقا عاض؟! االن داشتم با مادرتون حرف می 
نش  ن خانم بد شده، مجبور شدن بیی حال مادر الی 

 بیمارستان. 
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ن شب قبل تا این لحظه چقدر اتفاق افتاده بود!   از همی 

حایل مادرم و بیهویسر دزدیده شدن الینم، یی  برگشت عادل،
 ... ن  مادر الی 

ِ امید تو گوشم زنگ هنوز ضجه
های از ش ناموس پرسبی

د و خودم...  ن  می 

 

ن تو  خود لعنتیم چه حایل داشتم؟! انگار چندین دز مرفی 
ساز... فقط هام تزریق کرده بودند و این آرامِش دسترگ

 کرد. داشت از درون نابودم یم

 

 ار... خواستم هوشیار باشم، هوشییمفقط 

 

... به عادل آمار من-  و نده امی 

ه ندونه کجام چون نیم خوام نصف حواسم پرت عادل بهیی
 و... مخوام زن و بچهباشه. االن فقط یم
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ن تو گلوم شکست چون نفسم قطع شد  انگار یه بغض سنگی 
ن م رو ادامه بدم. اون گهواره... اون و نتونستم دیگه جمله می 
خونه ن ِ وسط آشیی

... لعنبی ن  ی الی 

آورد. دوباره یادآوری حال قلبم... خدایا این قلب دوام نیم
 مهری، انگار یه چنگک بود رو قلب و روحم! 

 بخشیدم. و نیممن هیچوقت خودم

 

- ...  پیداش کن امی 

 ... ن  پیداش کن. امروز حال مهری رو دیدی؟! الی 

 

،  شعت و روی رونم گذاشت و باوجود دستش ن باالی ماشی 
و دیدم. یه لحظه سمتش چرخیدم و شچن پوست صورتش
 از پشت اون حجم ریش و سیبیل کامال مشهود بود. 

 

- ... ن  نگران نباشی 

 از مرز خارج نشده! 
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 خواستم قبول کنم ویل نالیدم: نیم

 

 مگه ورود اسامه رو فهمیدین؟! -

... دنیا رو به آتیش یم ن بیاد امی   . کشم اگه بالیی ش الی 

 

 

* 

 

 

 

 

، اسلحه ون کشیدم. با تکون ش امی  م رو از پشت کمرم بی 
ِ امی  متوقفم کرد. 

ن  یه گام به جلو برداشتم ویل صدای پایی 

دقیقا کنار حوِض کثیف و سیاه شده ایستادم و سمتش 
ستوین بود؟!   چرخیدم. لعنبی اینجا چه قیی
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، وگرنه... فقط نباید از ا- ن  ین اسلحه استفاده کنی 

 

 کون دادم و بهش اطمینان دادم. ش ت

ن نبودم بعد از فهمیدن حرف هاش مغزش هرچند من مطمی 
کونم. اون عوضن خییل وقت پیش باید  رو روی دیوار نیی

 داد. جون یم

 

و نداره. اونم ی خونه خالیه جز یه محافظ االن کیسمهه-
ن هاش فهمیدم. تو استخر طبقهاز ییک از نوچه ن همی  ی پایی 
 کنه. اره شنا یمویالست و د

 

 فهمیدم، تو جلو برو! -

 

...  و قبل از راه افتادن پشتنگاهم  امی 

ن پر بود از برگتو کل محوطه های ی ویال چرخ دادم. زمی 
ی که حاال خیس بارون بودند.  ن  زرد و خشک پایی 

 از کنار حوضن که تا نیمه پر از لجن بود، رد شدم. 
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، دونفر دیگه همراهیمون یم  کردند. جز من و امی 

 

های پلهی دست امی  به راهوارد ساختمون شدیم و با اشاره
، دونفر پشت شمون با عجله به همون سمت رفتند.   پاییبن

 

 از این طرف... -

 

 

 

 

 

 

 

 

ن رفتیم. حاال صدای پشت امی  حرکت کردم و از پله ها پایی 
شنیدم. حرومزاده داشت یه آهنگ آواز خوندن کیوان رو یم

 خوند. فرانسوی رو یم
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پشت دیوار ایستادم و شک کشیدم، یه محافظ درشت 
هیکل داشت. با وجود اون شلوارک نارنجی رنگ و بدن پر 

 ...  مو، احتماال مسلح نبود و چه بهیی

 

داد پا به پای کیوان چون شلوارکش خیس بود و نشون یم
 شنا کرده بود. 

ن سفید و فلزی و شیشه وب و مزه یه می  ای پر از بساط مرسر
 خوند. ثافت کیوان که با شخویسر یمکدیدم و صدای  یم

 

م رو پشت کمرم جا دادم و رو به امی  که همچنان اسلحه
 ب گفتم: لکرد، با تکون داشت موقعیت رو ارزیایی یم

 

، مشکیل بود دخالت کن. من تنها م- ن م جلو... مسلح نیسیی  ی 
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 ها رو رد کردم و و قبل از اینکه مخالفت کنه، آخرین پله
ای سمت من ی شخوشانههمون لحظه محافظش با خنده

 چرخید. 

کرد من ییک از خودشون بودم ویل با دیدنم تو خیال یم
 ی کم... فاصله

 تموم کرد و با لحن خشبن غرید:  ش رو خییل زود خنده

 

؟! -  تو دیگه گ هسبی

 

و ندادم، کیوان یه برش سیب تو دهنش گذاشت و جوابش
 همزمان چرخید. 

اینکه اون محافظ توان انجام کاری رو پیدا کنه، قبل از 
به رو نقطهفاصله ن بردم و با یه ضن ی حساس  مون رو از بی 

 گردنش، بیهوشش کردم. 

 

 حبی فرصت نکرد آخ بکشه! 
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زده از جا بلند شد و یه سکندری خورد اما کیوان وحشت
 پشبی صندیل نگه داشت.  و با تکیه دادن بهخودش

 

 
ی

  استخر اکو میشد. صدام تو سکوت و بزرگ

 

 پس باالخره دیدمت! -

 

و پیدا کردی؟! لعنبی عاض... عاض من... تو از کجا من ع-
 تم. شده رو حبی خودمم بلد نیساین خراب

 

و از روی نعش اون گوریل پشمالو بلند کردم و گردن  پام
 کیوان رو گرفتم. 

ن شیشه ای کوبیدم که کل جوری چرخ دادم و روی می 
ن   زیر تن و بدنش له شد. محتویات می 

 

 زاده... خفه شو آشغال... شو حرومخفه-
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ت کنم. دیگه هیچ اومدم همینجا چالت کنم. همینجا خفه
 ابایی برای کشتنت ندارم کیوان. 

 

و فشار دادم که رنگ صورتش کبود شد و اونقدر گلوش
ون زد ویل دو نفر با فشار و از پشت  چشاش از حدقه بی 

اثر موند و کیوان به شفه تقالهام یی  و به عقب کشیدند. من
 افتاد. 

 

ن به هوا بلند شد و کیوان  صدای واژگون شدن محتویات می 
 به سخبی و با کمک امی  ایستاد. 

 

 نگاهش به من مثل نگاه آخر یه انسان بود به عزراییل! 

 

. داشت منو از من دور کناین رواین - ن  کشت. کمک... و یمی 

 

ی توان سیع در  امور رو که با همهسیع داشتم تا اون دوتا م
ل کردنم  ما نشد! او داشتند، کنار بزنم کنیی
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 ش رو نداد. ضعف شدید بدین و حال خرابم اجازه

 

چی کشیدم کنار... من  از چی شده؟! لعنبی من که از همهب-
کت نیم کنم. باز چه گ*ی خوردم  که دیگه تو هیچ کاری شر

 که خودم خیی ندارم؟! 

 

و بست و برای همیشه خفه کرد. هر دو کاش میشد دهنش
دستم از پشت تو کمرم قفل شده بود و ییک از مامورها که 

 م گذاشت. لباس شخیص پوشیده بود، دست رو سینه

 

ن کاری باهاش ندارم. -  ولم کنی 

 

، باالخره ولم کردند. همون لحظه لباسم و با تکون ش امی 
 . مرتب کردم و کیوان با ترس پشت امی  پناه گرفت

 

 کشه... و یماین االن من-
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بابا میگم من کاری نکردم. عاض؟! خییل وقته از اون ماجرا 
تونستم جز اون کاری گذره... جونم تو خطر بود و نیمیم

 ! ن  انجام بدم. خواستم فقط زنده بمونم، همی 

 

کرد. همون داشت به ماجرای نارو زدنش تو کویت اشاره یم
حاال روزها از مرگم روزی که اگه خواست خدا نبود، 

 گذشت. یم

 

 ... ن  حاال هم زنده نبودم بدون الی 

 

و از انجام هرکاری گرانه منجلو رفتم و امی  با نگایه توبیخ
 منع کرد. 

و  خواستم برای امی  دردش درست کنم که خودمفقط نیم
ل کردم.   کنیی

 

و بهت ببخشم کیوان. قط یه راه پیش روم بذار تا جونتف-
 کاری کن ازت بگذرم.   یه راه... یه
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کل وجودش خیس بود ویل من از رنگ شخ پوست تنش 
تونستم اوج وحشتش رو حدس بزنم. جز یه شلوارک  یم

کوتاه و یه حوله دور گردنش که حاال آویزون شده بود، 
ی تنش نبود.  ن  چی 

 

 چ چیکار کنم؟! چی بگم؟! -

 و لو بدم؟! خوای؟! گو یمآمار گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 م گرفتم. ی زدم و دسبی به چونهاپوزخند عصبی 
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سامه کجاست؟! میدونم ایرانه... میدونم همه جا هست. ا-
ن االن هم ما رو زیرنظر داره، بگو   میدونم حبی همی 

 کجاست؟! 

 

های درهم از پشت امی  دراومد و با یه گام کیوان با اخم
 امی  و استخر آیی 

ن  رنگ ایستاد. فاصله بی 

د. و به بوی محیط و الکل حالم ن  هم می 

تابید ها به داخل یمحبی نور خورشیدی که از الی شیشه
د! داشت چشمم ن  و می 

 

و که میدوین ایرانه... میدوین ما رو زیر نظر داره، حبی ت-
یس کجاست هم احمقانه ست. من اگر محل اینکه بیی

دقیقش هم بدونم، تا بخوای بریس در رفته. چیکار کرده؟! 
؟!   برای چی دنبالیسر

 

 و دزدیده؟! یی نداری اون عوضن زنمیعبن خ-
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هردو ابروش باال پرید و حاال ترس واقیع رو از چشماش 
قرار به خوندم. خیی نداشت که حاال اینجوری شوکه و یی 

 رسید. نظر یم

 

م من... من... عاض به مرگ خودم من خیی نداشتم.  م-
ن دست اسامهاسامه چرا باید زنت ست؟! و... یعبن االن الی 

؟!  واسه  چی

 

 و گرفتم. عربده زدم و موهام

ون یمکاش میشد این موریانه ریختم، های ترس رو از شم بی 
 رسید. شاید یه فکر درست به ذهنم یم

 

 و نجات بده کیوان... جون خودت-

 زنم کجاست؟! 

 

 نمیدونم.  من؟!  مگه دست منه اومدی شاغ-
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 ...  بالتکلیقن

رشت بادیگارد  دو مامور پشتیم برای بلند کردن هیکل د
ن جداش   کیوان خم شده بودند و در تالش بودند تا از زمی 
کنند. اینبار به جای من که داشتم از فرط خشم منفجر 

 شدم، امی  به حرف اومد. یم

 

 ت خییل سنگینه... میدوین پرونده-

ی میدوین بگو تا کمکت کنم. وگرنه از همینجا یه  ن اگه چی 
توین تصور  نیم ات همبرمت اونجایی که تو کابوسراست یم

 .  کبن

 

؟! میگم نمیدونم ویل اگه کمک و نیمرا حرف منچ- ن فهمی 
ا رو بگم. شاید اونجا باشه... کنه، یمیم  تونم جای قبیل دخیی

 البته بعید میدونم چون اسامه دیگه به من اعتماد نداره. 

 

 و داد: امی  جوابش
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 بده. -

 

ی؟! و یماالن من-  برین کالنیی

 

و پیش بردم و و گرفتم. شمردم و گردنشسمتش هجوم ب
 چسبیده به گوشش لب زدم: 

 

ن کیوان؟! نوای به حالت بدوین و - ... ببی 
ی

 یک

. کنم روزی هزاربار آرزو کاری یم  ی مرگ کبن

 

 گفتم و از استخر خارج شدم. 

ن تکیه دادم و نیم دونم نفس بریده و پر از دلهره به ماشی 
 گرفت.   چقدر طول کشید که امی  کنارم قرار 

 

ش آچن کشید و با همون دسبی که تی  خورده بود، اسلحه
ن چندساعت قبل، ساجدی  رو پشت کمرش جا داد. همی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ون کشیده بود و یم دونستم خییل درد داشت. گلوله رو بی 
ن پلیس...   کل حیاط پر بود از مامور و ماشی 

 

ی  ن و اسامه خیی ات و آدم داشتیم ویل از الی  ن این همه تجهی 
 نبود! 

 

 لعنت به من... 

ه موندم که حاال دستم و روی گردنم گذاشتم و به کیوان خی 
ن هها داشتند اونلباس تنش بود و پلیس ل و تو ماشی 

 دادند. یم

 

 و داد ویل... آدرس-

ن آقا عاض حق با کیوانه... اسامه یی  نه. الی  ن گدار به آب نمی 
 و اونجا نگه نمیداره! خانم

 

و الی دندون  ی پشبی ویال لبمش کج کردم و رو به محوطه
 کشیدم. 
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تونستم از زنم محافظت کنم. مِن لعنبی به چه دردی ن-
و فراهم کنم... نتونستم هیچ  خورم؟! نتونستم امنیتشیم

کاری بکنم. صداش تو گوشمه... التماس کرد نجاتش بدم. 
؟! بدون من نیم  تونم! دون اون نیمبتونه... امی 

 

 لرزید. یمهیچ حرکبی نکرد و صدام 

ن و محکمی قوا رو رونم کوبیدم و لبمو با همهمشتم تر بی 
 دندونم گرفتم. 

د. طعم گس خون حالم ن  و به هم می 

 

ه عمر حرست خوردم که مادرم تو چنگش بود، باز من ی-
 ... ن  بودم. کنارش بودم ویل الی 

ن تاب نمیاره، اون دخیی نیم ... آخ! الی  تونه. جواب آخ امی 
 م؟! و چی بدمادرش

 

 دست امی  رو کتفم نشست. 
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ن خانم هم دوام میاره. پیداش یم- . الی  ن ن باشی 
 کنیم، مطمی 

 

تلفنم زنگ خورد و دست رو صورت نمدارم کشیدم. 
 .. دونستم عرق بود، اشک بود یا. نیم

 فرقی هم نداشت! 

 

نگایه به امی  انداختم و لب ی عادل رو که دیدم، نیمشماره
 زدم: 

 

؟! از س . مبادا اون الشخور در بره. تو با بقیه برو.. - ی  تا امی 
 پیازو از زیر زبونش بکش. 

 

 با اطمینان ش تکون داد. 

دم!  ن  باید باهاتف حرف می 
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از امی  فاصله گرفتم و چند میی دورتر و کنار یه درخِت تازه 
تونستم جوانه زده ایستادم و به ساختمون زل زدم. یم

ی   بشنوم. صدای بیسیم یه مامور رو از چندمیی

 

 الو عادل؟! -

 

 و خم کرد. ش کمرمهمون لحظه صدای خسته و درمونده

 

ن -  و دزدیده... الی 

کویت رو زیر و رو کردم نیست. عاض؟! اینبار دستم بهش 
 کشمش عاض! کنم بابامه... یمبرسه... نگاه نیم

 

ن داشتم؟!   چه حرقن برای گفیی

و خط سکوت کردم و عادل عربده زد، داد کشید، گریه کرد 
 و نشون کشید. 

ن کجا من فقط داشتم تو این سکوت لعنبی یم مردم. الی 
 بود؟! 
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 به شهِر من بیا، محبوبم

ن و بیا  فردا برخی 

ن را بزن  قید همه چی 

 بگو؛ "کیس چشم به راهم است"

 بیا.. 
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 چندماه بعد... 

 

 

 

 

ی چکش رو باال بردم و به محض کوبیده شدنش روی لبه
کست و یه تکه چوب زیر پوستم فرو چوب، از وسط ش

 رفت. 

 

 زیرلبی گفتم و چهره
م از دردش جمع شد ویل درد اصیل آچن

ن  ن و اون اولی  اون چوب نبود؛ زنده شدن خاطراتم با الی 
 ها... شب و تو کارگاِه عمارت شیخ نجیب

 

ن بار تنم کنار یه زن آروم گرفت، وقبی لبام  وقبی برای اولی 
ن و گندمگونش  رج به رج تنش رو بوسید  و موهای ابریشمی 

 رو لمس کردم. 
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لب به دندون گرفتم و با دیدی تار شده از جوشش اشیک  
ن  که تقریبا چهارماه خشک نشده بود، چکش رو روی می 

 خاصیت... انداختم و با پرت کردن چوب یی 

ن کوبیدم. نعره زدم و با لگد به پایه  ی می 

 

و روی خسته از چهارده ساعت شپا ایستادن، خودم
 و با دست گرفتم. صندیل پرت کردم و شم

 

ن با یه استکان  چی میشد ش بلند یم ن لحظه الی  کردم و همی 
ایستاد و با همون اخم مصلحبی و کمرباریک چای، کنارم یم

گفت "بسه هایی که برای خندیدن، جدال داشتند؛ یملب
 دیگه، یکم هم به من برس"

 

 تاده بودم. چهارماه و نیم از مویرگم دور اف

و تو این کارگاه لعنبی حبس هرروز از هفت صبح خودم
ن و همهیم کس دور بودم و فقط کار کردم. از همه چی 
 کردم. یم
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ی باز شد ویل حبی چشام ر و باز نکردم. در کارگاه با صدای قی 
و حس  ستمدتونستم خونریزی سوخت و یماز شدت درد یم

 کنم. 

 

 تر... ود، عمیقتر باینبار اون تکه چوب بزرگ

 

ن نبود که نگراِن  خونریزیش زیاد بود ویل اهمیت ندادم. الی 
 فرو رفتنش تو قلبم باشه. اصال دیگه قلبی نداشتم. 

 

؟! -  پرسم؟! تو هنوز اینجایی

 

با ورودش به کارگاه و نزدیک شدنش، فقط به رسم ادب و 
ام شم ... مادرماحیی ن و دیدم که با و باال آوردم و به جای الی 

 کشید! و یمچای انتظارم
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روی صندیل کناریم نشست و استکان چای رو سمتم  
 رنگ نبود، هیجی زیبا نبود! گرفت. خوش

 کردم. هیچ طعیم رو حس نیم

 

 آره... یکم کار داشتم. -

 

 م رو لمس کرد. سمتم خم شد و با یه دست گونه

 

اش یه ش و سامون به صورتت بدی، ریش و سیبیلت ک-
 خییل بلند شده. 

 

 کرد. گرما داشت بیداد یم

ماه، داشت پدرم  آورد. و دریمهوای اواسط تی 

 

ت خیس عرقمیی  و از تنم فاصله دادم و بزاق بدطعم شر
 و بلعیدم. دهنم
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 عادل کجاست؟! -

 

 عادل یه جا بند میشه؟! -

. ساعت هفت اومد و رفت. شاغت و گرفت، گفتم اینجایی
 ! ن  همی 

 

ب زدم. حبی داغیش رو حس استکان چای را برداشتم و به ل
 کردم. نیم

 

 ممنون بابت چای! -

 

 تر بخور. داغه پرسم، آروم-

 

ن گذاشتم و از جا بلند شدم.   استکان خایل رو روی می 
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کرد. مادرم اونقدر گرمم بود که از الی موهام عرق چکه یم
ن رو فی زهوار دررفتهی پنکهباالخره دکمه د و ی روی می  رسر
 به من زل زد. 

و ه و نیم فقط از دور تماشام کرده بود چون خودشچهارما
 دونست. مقرص یم

 

 هنوز حرفش تو شم اکو میشد! 

ن رو نیمو بهش تحویل یم"اگه من دزدید. دادی، الی 
ن بود، مردن تو غربت و کنار اون نامرد"  شنوشت من همی 
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ن رو پخش کرد و من باد، براده های چوب جامونده روی می 
ی پشتیش رو خوابونده بودم، با کفیسر که لبهتوجه یی 

 انتهایی کارگاه رفتم. 
ن  سمت می 

 

کرد، زیاد باهم حبیب از ده صبح تا دو عرص همراهیم یم
 خواستم. ارتباط نداشتیم چون من نیم

 

ِ دستروبه
خواه ایستادم. هموین  روی کشبی ساز محمد خی 
برای به اتمام رسوندنش   ی حبیب، عمرشکه به گفته

 اف نداده بود. کف

 

ی، به طبقه به طبقه ن ِ چویی زیر نور یه فانوس رومی 
ی کشبی

ِ نوح... پر از حیوون و آدم! 
 زل زدم. یه کشبی مثل کشبی

 

ن داده بودم هم درست روی اسِب چویی  ای که به الی 
 کرد! ش خودنمایی یمعرشه
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و رسم؟! توروخدا باخودت اینکارو نکن. داری خودتپ-
! نابود یم  کبن

 

اسب رو از روی عرشه برداشتم و روی کشبی خم شدم. 
 ش کشیدم. و روی بدنهانگشتم

 

 ابام نتونست. بمن تمومش کردم، کاری که -

 کشبی رو تکمیل کردم ویل... 

 

ش ی تونیک نازک و تابستونهدرست کنارم ایستاد و گوشه
 به موهام برخورد کرد. 

 

ن مو باال آورد و اسبا هر دو دستش شم دم. ب رو بی   شتم فرسر

 

و ی نگهداری از زنمیل پا جا پای بابام گذاشتم، عرضهو-
 نداشتم مادر! 
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 یه قطره اشکم روی ریشم چکید که با انگشت کنارش زد. 

 

و تا فته بودم ش خاک محمد، دست حاچی درد نکنه. منر -
ستون برد و آورد.   قیی

و قسم دادم تو رو حرست به دل نذاره... قسم دادم محمدم
ن و بچهتو ر   ت نذاره! و یی الی 

 

ناخواسته بود که نگاهم روی گهواره ثابت موند. هنوز اینجا 
 بود... 

... کجا یم  بردمش وقبی

 

 کرد. تونست واسه خودش یه کاری یماون اگه یم-

م و روی خاک... اما دستم از بابام عرضه بودم که زندهمن یی 
 تره! هم کوتاه
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م بود که برای پیدا  ه اینجوری نگو عاض. تو مگه کاری-
 کردنش الزم باشه و انجام ندی؟! 

 ...  تو هرکاری از دستت برمیومد کردی، اون عوضن

 

ی تو اصل ماجرا تغیی  یم ن ن و زمان رو به چی  کرد؟! اگه زمی 
ن رو پیدا نکرده باشم، اهمیبی هم  هم دوختم ویل الی 

 داشت؟! 

 

 اینکه حبی از زنده و مرده بودنش هم خیی نداشتم... 

 صال میشد به من مرد گفت؟! ا

 

 و گرفت مادر... انتقامش-

 انتقام هرکاری که نکرده بودم هم گرفت. 

تر از من هم تو بس نبودی، زنم هم ازم جدا کرد. بیچاره
تم... از یه طرف دل  وجود داره؟! از یه طرف رگ غی 

...  قرارم... از یه طرف اینیی   مغز کوفبی
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، جلو  ن منده شدم. جلو آروم نیستم. جلو مادر الی  امید شر
 خودم بدتر... 

 مردم و... ای کاش یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م نیمه تمام دستش که روی لبم نشست، ناخواسته جمله
 موند. 
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...  ش زار بود... چهره ن  لحنش غریب و غمگی 

ن  چندتار موی سفید الی موهاش نشسته بود و تو همی 
ن گوشه  کرد!  یمی چشمش خودنمایی مدت کم... چند چی 

 

 و نزن. وی یه مادر این حرفجل-

ن زنده  ست. صحیح و سالمه. من امید دارم که الی 

 

 لرزید. های شدش یملبام زیر انگشت

 

 کشم! نمیدونم چطوری هنوزم نفس یم-

 یم
ی

خوام تمومش کنم. هرروز کنم و یمهرروز احساس خفیک
 کشه! تموم نمیشه... و نیمم سنگینه اما این درد منسینه

ن سگ مبدترین انتقا و ازم گرفت مادر... یه عمر عی 
پاسبونش بودم، هرچی گفت انجام دادم. شدم بنده و 

 ش... برده

تو کثافت غرق شدم، کتک خوردم... تحقی  شدم و این... 
 تونم تحمل کنم. این ییک رو... نیم
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 م! لعنت به من... تونم و هنوز هم زندهچهارماهه که نیم

 

ن  و کنار رونم نگه داشتم و مشتم  بغض صدای شکسیی
 و شنیدم. مادرم

 

... این حق من بو - ن  د، حق من بود تاوان پس بدم نه الی 

 و 
ی

ن دیگه تا گ باید تاوان این خونه و این زندگ مادر؟! الی 
و بده؟! مگه اون دخیی چندسالشه؟! ی لعنبی این خانواده

 خراب کردم مادر... 

 وم... و گذاشته بیخ گلبینم انگار پاشو یمهربار مادرش

م نیومد؟! چی بگم  هرروز با امیدواری میاد و میگه دخیی
 بهش مادر؟! 

 

ن کشید شم  ش فرود اومد. م رو ششونهو چونه و پایی 

 

ب گرفت. هیش  محکم بغلم کرد و دستاش رو کمرم ضن
 و نداشت. هیش گفتنش هم توان آروم کردنم
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 در... تو رو هم از همینجا دزدید ما-

 نطور که به تو و من رحم نکرد... میدونم اون لعنبی همو 

 

اض؟! الیه مادر قربونت بره... چرا اینقدر داری به ع-
ی؟! خودت سخت یم  گی 

چندماهه از خواب و خوراک افتادی، چندماهه به آسمون 
 نگاه نکردی. 

ن بریم  گرده... بهت قول میدم. الی 

 

فقط چند ثانیه مکث کردم و از آغوشش فاصله گرفتم اما 
 . نگاش نکردم

 ی نامعلویم از فضای نیمه روشن کارگاه لب زدم: رو به نقطه

 

ی خیی می  هنوز هم از کیوان حرف یما- ن کشه اما از چی 
 تر اینه که... نداره. از همش عجیب

 تو این مدت اسامه حبی یه بار هم بهت زنگ نزده. 
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 و بغل زد. آه کشید و خودش

و باال مبه ستون چویی وسط کارگاه تکیه داد و من کف دست
ون کشیدم.   آوردم و اون تکه چوب رو از زیر پوستم بی 

 

ی خون تا ساعدم اومده بود و از سمت مخالف یه باریکه
 های وسطیم جریان داشت. هم تا انگشت

ن ر دستم  و نکنه! و مشت کردم تا هوس الی 

 

ن باارزیسر ف- ن هم عال چی  تری از تو رو داره... برای همی 
ن زنده  ست. مطمئنم الی 

 

 اگه بود... -

ین االن دربه ین بیمارستان شهر بودم، بهیی در دنبال بهیی
... تا... تا...   دکیی
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برای اقیانویس که پشت پلکام مهیای سونایم بود، هوف  
 کشیدم و صدای مادرم رو شنیدم. 

 

 خدا بزرگه... -

، بذر عشق رو همونطور که وقبی اصال انتظارش و نداشبی
و بهت تونه عشقتتو دلت کاشت؛ همونطوری هم یم
مردم.   برگردونه. به خدا توکل کن شی 

 

؟!   مگه تمام مدت با چی ش پا بودم؟! با چی

ن روی تخت  خوابمون بود. چادرنماز سفید الی 

ن یه کلبه ای که بعد از همون خونه  ی احزان بود. الی 

 

رفتم و خورشید طلوع نکرده، فرار یک و دو بامداد یم
 کردم. یم
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ی هم ندارم مادر... متنفرم از دردی که به گذشت اچاره-
زمان ربط داشته باشه. هیچ دردی بدتر از گذشت زمان 

ی روزگار های کوفبی به صفحهنیست وقبی اون عقربه
 چسبیدن تا زجرت بدن. 

 نگران عادلم... نگران الینم... نگران توام مادر... 

م جونم هم و باحظه همتونلو بدم فقط یه این وسط حاضن
 روی خوشش هم نشونم بده چی 

ی
داشته باشم. این زندگ

 میشه؟! 

 

 کل صورتش خیس اشک بود! 
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ن دستاش قدو طرف شم  اب کرد و تو چشام زل زد. و بی 

 

 ست پرسم. های شکستهخدا تو دل-

 و میده! جوابت شنوه، مطمئنم یه جا بینه و یمداره یم

 

 فقط ش تکون دادم. 

ون ش و صدا شنیدم و ش هردومون به اون سمت   یهو از بی 
 کشیده شد. 

 

ام  هاتف با عجله در رو باز کرد و با دیدن مادرم، شی با احیی
 تکون داد و من اخم کردم. 

 

 دسبی روی صورت خیسم کشیدم و از مادر فاصله گرفتم. 

 

ه هاتف؟! این چه ش -  و صداییه؟!  چه خیی
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ون اشاره کرد و درحایل که هنوز نف س هاتف با دست به بی 
د، گفت:  ن  نفس می 

 

 چی بگم آقا عاض؟! -

ی زرگر اومدن. داشتم میومدم پیش شما... دیدم خانواده
ن خانم و داییش. همون مردی که روز اول اومد  یعبن پدر الی 

 عمارت شیخ نجیب! 

 

ن کشید و بازوم  و گرفت. مادر هی 

 

ی آخری که با عاطفه حرف زدم، گفت رو پرسم. دفعهن-
... هنوز محمد خیی ندار  ن  ه از گم شدن الی 

 این لشکرکیسر کردنشون، نشون میده فهمیده! 

 

 هاتف جواب مادرم رو داد: 
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سط حرفاشون شنیدم که از دزدیده شدن خانم خیی بله، و -
 دارن. 

 

 دست مادرم رو کنار زدم و فقط یه جمله گفتم: 

 

 هاتف بمون پیش مادرم! -

 

 محمد زرگر! 

ن اومده بود؟! همون م ن برای حساب پس گرفیی ردی که الی 
ن دخیی من  رو صحیح و سالم تحویلش دادم و گفت الی 

 نیست؟! حقی داشت؟! 
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ن  های مادرم ندادم و از در کارگاه خارج اهمیبی به عاض گفیی
چی بود و عنوز چشام از  شدم. هوا به شدت گرم و شر

 روی کار، یمیی 
ی

گ  سوخت. خوایی و خی 

 

مد و فرهاد د شدم و محهای پرباِر مرکبات ر از کنار درخت
ی کارگاه دیدم. یه ی تو تارییک فرو رفتهرو وسط محوطه

 حوض و چندتا مایه هم دقیقا کنارمون بود. 

 

محیط کارگاه فقط با چندتا مهتایی که به دیوار چسبیده بود، 
 روشن میشد. 

 

ه محمد زرگر؟! -  اینجا چه خیی
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اد بود  ن فرهخورد و ایمحمد رو پا بند نبود و مدام تلو تلو یم
مرد خمیده  فته بود. ی مقابلم رو گر که زیر بغل پی 

 

 و نشون دادی؟! پس باالخره خودت-

شده های نگهبانت بجنگم تا وارد این خرابباید با سگ
 بشم؟! 

م کجاست شیخ نجیب؟!   دخیی

 

 هاد دادم. و از عاطفه، به فر جلو رفتم و نگاهم

همون مردی که من دل خویسر ازش نداشتم اما 
 هاش... مچش

 

ها بذاری؟!  شده هوس کردی دهن به دهن ما نانجیبچی -
 نمازت قضا نشه حاج محمد! 

ها زل یه وقت غسل واجب نیسر تو صورت ما ناپاک
؟!  ین ن  می 

ت؟!  ؟! دنبال دخیی  اومدی اینجا الدرم بلدرم کبن دنبال چی
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 مگه تو دخیی داری؟! 

 

 سمتم هجوم آورد ویل جیغ عاطفه رو شنیدم. 

کرد و معلوم بود نای ش پا ستاده بود و گریه یمیه گوشه ای
 بارید. هاش التماس و خواهش یمموندن نداشت و از چشم

 

این نکن. - م   برای من سخین  جاست؟! کمیگم دخیی

چه غلیط کردی؟! چه خبط و اشتبایه تو زندگیت مرتکب 
ِ من... ییک یه دونه

و پس ی من باید تاوانششدی که دخیی
م  م کجاست؟! بده. شنیدم دخیی  باردار بوده، دخیی

 

ل مادرم و نداشت که برای دلداری انگار هاتف توان کنیی
 دادن به عاطفه وارد حیاط شد. 

 کشید! و یمهای تنمانگار ییک کل رگ
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تم ی خیس یی جلوتر رفتم و اینبار دستای محمد دور یقه شر
تونستم اوج پی  شدن این مرد رو حلقه شد. از این فاصله یم

 . ببینم

 

شدم ویل با خونرسدِی باید مثل یه کوه آتشفشان منفجر یم
 ای پچ زدم: بیمارگونه

 

تا- ن روز ون روز وقبی دخیی و پاک و دست نخورده، عی 
ت نیست؟!  ن دخیی  اولش آوردم... نگفبی الی 

 

م رو چسبید و محکم تکونم داد. تر یقههاش محکمپنجه
و بدتر المها داشت حشدرد وحشتنایک داشتم و این تکون

 کرد. یم

 

- ...  قصه نباف مرد حسایی

م مردهمن دارم سکته یم ست یا زنده؟! کنم. نمیدونم دخیی
 بگو کجاست؟! 
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 فرهاد با زور محمد رو ازم جدا کرد و هاتف کنارم ایستاد. 

 

 مراقب برخوردت باش... -

ی. من اجازه نمیدم دربرابر آقا عاض صدات  و باال بیی

 

 هاتف دخالت نکنه.  و تکون دادم تا دستم

 د. هاش به رعشه افتامحمد به گریه افتاد و شونه

 

تر پیش اومد چون از قبل خیی داشت. از فرهاد منطقی 
ن دزدیده شده بود.   همون روزهای اویل که الی 

 

ی جریان رو فهمیده. داریم اض؟! حق داره... تازه همهع-
ی بخشایش میایم. خونه رو روی ششون از پیش خانواده

 آوار کرد. 

 

 لب گزیدم و دربرابر حرف فرهاد فقط ش تکون دادم. 
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فرهاد رو پشت ش گذاستم و سمت محمد رفتم. الغرتر و 
 تر از همیشه بود. تکیده

 

زدم. دست خودم نبود که گایه از دور این خانواده رو دید یم
 ی مادریم... مثل خانواده

 م... ها و خالهدایی 

 ها... ها و نتیجههاشون، نوهبچه

 

کتف محمد رو گرفتم و با خودم همراه کردم. کنار حوض و 
ی خوردههای قرمز ایستادم و رو به ابهِت شکستمایه

 مقابلم لب زدم: 

 

ن  کبن اگه من... یمکر یمف- جاست، االن جاش کدونستم الی 
 رو شم نبود؟! 

 

دونستم توان ایستادن م چنگ زد. یمبا هر دو دست به سینه
و گرفت و به ایستادن و نداشت. بازوشروی پاهاش
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های مادرم های عاطفه و حرفترغیبش کردم. صدای گریه
 شنیدم. رو از دور یم

 

ن کجاست، یه لحظه صیی کبن اگه یمکر یمف- دونستم الی 
ن یه زماین دخیی شما بود االن زن منه. ناموس یم کردم؟! الی 

از اون شب منه... بعد از مادرم تنها دار و ندارمه... بعد 
 نحس... 

ت راحت بود، یه بار هم  تا وقبی خیالت از بابت جون دخیی
 ی من عذاب کشیدی حاج محمد؟! اندازه
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هاش برق و با تردید و مکث باال آورد. سیایه چشمشش
د و خییِس صورتش...  ن  می 

 

و انداخبی تو گلوت دنبال الن اومدی اینجا و صداتا-
ت یم تدخیی ... گردی؟! دخیی  و خییل وقته گم کردی حاچی

تونستم آدم از همون شب... وقبی با وجود اینکه من یم
ت و بهم ناتویی از آب دربیام و تو اون محرصن کوفبی دخیی
سیدی یم ... حبی ازم نیی خوام بخشیدی از دست دادی. حبی

؟! با جیگرگوشه  ت چیکار کنم حاچی

 االن حقی داری؟! 

 

دم خت و برای قوی بودن به خو م چنگ اندابه بازوم و سینه
 تکیه کرد. 

 تر بودم. من خودم از این مرد بدحال
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و گرفته؟! چیکار  یکار کردی که آتیشش دامن دخیی منچ-
مکردی که باید جلوی در خونه و ت و اونهمه آدم دخیی

 بدزدن؟! 

االن کجاست؟! حاال وقت نیش و کنایه نیست. وقت  
 کوبیدن کارام تو شم نیست. 

 

- 
ی

ت حامله بود، اون دخیی بچهمییک و باردار بود! ی مندخیی
تیم  و آیندهفهیم؟! اگه تو دخیی

ی
و گم  مو گم کردی من زندگ

 !  کردم حاچی

 

و به گوشش چسبوندم. موهاش و جلو کشیدم و لبمخودم
 سفید شده بود و کمرش خم... 

 

 و بگی  و از اینجا برو... دست زنت-

ن حال عاطفه خانم خوب نیست که هر  روز به خاطر دونسیی
ن تو زجر بکشه!   و ندونسیی

دردش نفهمیدن تو بود ویل حاال با فهمیدنت هم داری 
! نمک رو زخمش یم  پایسر
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ت برنیم  گرده حاج محمد... با اینکارا دخیی

 

 وجدان... اون نامرد یی -

م ، شنوشت دخیی  و دگرگون کرد. شیخ؟! اون مهرداد لعنبی

م و .. زندگیمای بهت میدم. و پیدا کن. هرچی بخو لطفا دخیی
م  و پیدا کن. میدم ویل دخیی

 

 من... -

 دیگه شیخ نجیب نیستم. 

خواهم... پرس محمد و ماه ن رو عاض خی  بانو... وقبی الی 
ِ منپیدا کنم، بچه

ی
ه. از اینجا و یممون اسم خانوادگ گی 

 برو... 

ن پر پر شد واسه یه  بینمت جیگرم یموقبی یم سوزه که الی 
 تو...  گوشه محبت

 

 نگاش کردم تا شاید این 
ی

سمت فرهاد چرخیدم و با بیچارگ
 مرد رو رایه کنه. 
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 دایی فرهاِد الینم... -

ن گریه و جیغ های آخرشبش تو کابوساش اسم تو یادمه، بی 
؟! آورد. چیکار کردین باارو هم یم  ین دخیی

 

ن فرهاد شش ن انداخت و هاتف برای گرفیی  پایی 
ی

مندگ و با شر
 ومد. محمد جلو ا

 

زیر بغل محمد رو گرفت و باالخره صدای عاطفه رو از ته 
 چایه عمیق شنیدم. 

 

ه باال مرد... -  فشارت می 

ی تو رو هم بخورم. داداش الینم گم شده، نذار غصه
. توروخدا حاچی  ن  و بیی تو ماشی 

 

ِ "من یم
ن  برم" فرهاد رو شجا میخکوب کرد. هاتف با گفیی
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ون براه هاتف از در کارگاه کنان به هممحمد ناالن و گریه ی 
زد. عاطفه کنار فرهاد ایستاد و به کتفش تکیه داد و بلند به  

 گریه افتاد. 

 

 عاض؟! -

ن رو کم داره... من برخالف محمد و اون خونه ی زرگرها الی 
تعصباتش، روزی که با عاطفه و با یه چمدون اومدیم، 

ن راحت شد!   خیالم از بابت جا و مکان الی 

 

ن بر  ای امید و شیدا و عاطفه و فرهاد و محمد راز بود. یه چی 
 و نداشتیم. یه راز که هبچوقت قصد برمال کردنش

 عادل بود!  ی این جریانات زیر ش اینکه همه

 

 دلش به شما قرص بود! -

 

ِ "بود" با من چیکار کرد؟! 
 این فعل لعنبی

 یه ببخشید زمزمه کردم و قبل از انفجارم لب زدم: 
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ون! از اینجا برید -  بی 

 

تونستم بمونم و همچنان قوی باشم. دیگه صیی نکردم. نیم
ن رد شدن از کنار هاتف و محمدی که روی صندیل  حی 

ن فرهاد، لم داده بود؛ گفتم:   جلوی ماشی 

 

 مراقب مادرم باش. -

 

 تر دنبالم اومد. ویل مادر با یه خداحافیطن کوتاه

میی گاه فقط چندای که تا کار وارد خونه شدم، همون خونه
 ناقابل فاصله داشت. 

ون آوردم ویل هنوز چند گام برنداشته بودم که کفشم و بی 
 بازوم اسی  دست مادرم شد. 

 

 عاض جان مادر؟! -
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دم تا این بغض نفسبا دو انگشتم سیبک گلوم گی  رو و فرسر
 پس بزنم. 

 

 من برنگشتم اما مادر خودش جلوم ایستاد. 

 و شخ رنگ... با همون نگاه خیس و باروین 
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ی پیچیده بود و منتو خونه بوی قرمه ن و تو دنیای بچگیم سیی
 کرد. پرت یم

 

 سوزم مادر! دارم یم-

 

م رو و تو آغوشم جا داد و سینهبدون حرقن فقط خودش
 بوسید. 

 

 با من بیا پرسم. -

... تو حقت و ادا  یکم آروم باش. هرچی الزم بود رو گفبی
 کردی مادر! 

 

روی یه اتاق ایستاد. راه کرد و روبهو با خودش هممن
ن  ن به لب آورد و چی  های عمیق  لبخندی لرزون و نامطمی 

م کرد. گوشه  سی 
ی

 ی چشمش از زندگ

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ول برات یه سورپرایز دارم، بعدش... بعدش باید قول بدی ا-
ن نندازی و باهم شام بخوریم. باشه پرسم؟! روی من  و زمی 

 

دم و فقط ش تکونلبم ادم. دسبی روی د و به هم فرسر
 صورتم کشید تا از التهابم کم کنه! 

 

 باشه مادر، باشه سلطانم! -

 

و عوض کنه. داشتم درحق کوتاه خندید تا حال و هوای من
 کردم! این زن ظلم یم

 

و تو صورتم چرخ داد و باز لبخند زد. به با امیدواری نگاهش
ی شبیه لبخند تحویلش بدم و  ن لبام انحنا دادم تا یه چی 

 دونم چقدر موفق بودم. نمی

ه ِ در سفید رنگ رو کشید و در رو باز کرد. دستگی   ی طالیی
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و قبل از اینکه تو اون اتاق تاریک بدم، به مادر و نگاهم
ن چیده شدهمنظره خونه و می  ن ی شام ی پشت شش که آشیی

 بود، چرخ دادم. 

 های طبییع... کل خونه پر بود از گلدون و گل

 

 برو تو پرسم. -

 

 وارد اتاق شدم و مادر همونجا ایستاد.  مطیع

کلید برق رو زدم و شوکه شده از دیدن تمام وسایِل اتاق، 
ی به اندازه ن ی یه توپ فوتبال درست دهنم باز موند و یه چی 

 و گرفت. راه نفسم

 

 یه تخت سفید... 

بچه و یه خرس...   یه کمد دو دِر با طرِح یه دخیی

تخت آویزون شده  چندتا بادکنک و یه آویز کودک که از 
 بود. 

ِ سفید... 
 یه فرش دایره شکل عروسیک و یه روتخبی
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ن چسبیده به دیوار و پر از ریسه های عکس من و الی 
 رنگارنگ... 

 شیدم. و بشنوم حبی نفس نکتا وقبی صدای مادرم

 

ن درستش کرد-  یم. با کمک شیدا و نگی 

 دستشون درد نکنه... 

خواستم با یم انشاهلل خوشبخت بشن. عاض جان پرسم؟! 
ن ایمان  ن الی  دیدن اینجا... باور داشته بایسر که ما به برگشیی

 خوابه. داریم. اون بچه یه روزی تو تخت خودش یم

 

 ی اتاق اشاره کرد. کنارم ایستاد و با انگشت به گوشه

 خایل بود! 

 

. اونم جای گهواره-  ایه که تو کارگاه گذاشبی

ت برداشتیم. کار شگاه خودی این وسایل رو از تو فرو همه
 دست خودته. 
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ا هم یم ی کردن. رنگ دونن. کل اتاق رو دخیی ن  آمی 

 

 ای دیوارها... رنگ پسته

ن تو گوشم زنگ زد.   پلک بستم و صدای الی 

 

 اش"ترسم، موقع زایمان کنارم ب"من یم

 

و باز نکردم. باالخره بعد از ش مادرم رو بوسیدم و چشام
 بود اما من نه...  چندماه، حاال مادرم یکم آروم شده

 

...   کردم؟! خداروشکر و نداشتم چیکار یماگه تو ر -  که هسبی

 

کنم که تنها یادگارِی محمدم اینجاست. نم خداروشکر یمم-
 مادر به قربون قد و باالت بره... 

ن برگشت، تو رو این شکیل ببینه؟! بدون یم خوای وقبی الی 
 سه نفره آماده کرداینکه خودت

ی
؟! و واسه یه زندگ ه بایسر
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و واسه پدر شدن زنت هرجا هست، حالش خوبه... خودت
 آماده کن. 

خوام مگه اینکه تو رو بچه به من دیگه هیجی از خدا نیم
 بغل ببینم. 

 

 م رو... دقیقا روی قلبم رو نوازش کرد. با کف دست سینه

ن  من نگاهم از جای خایِل اون گهواره و عکس خندوِن الی 
 جدا نمیشد! 

 

 در... بیبن مایم-

! الینم بریمیم  گرده! بیبن
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** 

 

 

 

 

 

 

گم خوشحالم یه دسبی به ش و روی صورتت کشیدی، ب-
 چقدر یی 

ی
 فهمم؟! و نیمدرکم که حالتنمییک

 

ش رو با کفشم له کردم . آخرین پک رو به سیگار زدم و فیلیی

 شد! باد داغ مثل شالق تو صورتم کوبیده یم

 

؟! چرف نزنم، من خییل وقته ترجیح میدم ح-  ه خیی

 مادرت و دانیال رو مستقر کردی؟! 
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آه کشید و پک عمیقی به سیگارش زد. این یه نخ رو تازه 
روشن کرده بود و هنوز جون داشت. با نوک کفشش به یه 

به زد و با یه پوزخند به حرف اومد.   سنگریزه ضن

 

 د ایران... و راضن کنم بیاونم درومد تا مادرمجباور کن -

 عمارت، همون خونه قبیل و پیش بهجت.  بردمشون

خواست بیاد... مثل اینکه داشتم میومدم، دانیال هم یم
 باهات یه حرقن داشت ویل خب... نشد بیاد! 

 

نم- ن  ، دانیال خوبه؟! میام یه ش بهشون می 

 

 خوبه... -

؟!   چرا اینجا قرار گذاشبی

 

و به خار و خاشاک و و تو جیبم فرو بردم و نگاهمدستام
 های سوسوزِن شهر چرخ دادم. چراغ
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 ی شلوغن رو ندارم. میدوین حال و حوصله-

 اینم به خاطر مادره! 

 و تو اون حال ببینه. کرد مندیگه داشت دق یم

 

به رو خورده! خوب کردی. ماه- ین ضن  بانو بیشیی

سوزی هم... بازم یه کاری نکن اون زن حبی اگر از درون یم
 دربیار...  و پا به پات بسوزه. حداقل اداش

 

ون دادم. نفسم  و سخت بی 

 

 کنم. االنم دارم همینکارو یم-

 

کت شیخ نجیبس- ر هشتاد هام شر ها افت کرده، ضن
... از وقبی 

ی
؟! یعبن ورشکستیک درصدی میدوین یعبن چی

 بابام گم و گور شده و تو هم... 

خوام بدوین که اطرافت چه البته از تو توقیع ندارم! فقط یم
ه.   خیی
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ر  خیی د- کت تعطیل شده و کیل ضن ارم عادل، میدونم شر
 کرده! امی  همه چی رو بهم گفته ویل... 

ی کشم، نیموقبی خودم دارم قسیط نفس یم ن تونم به چی 
 فکر کنم. 

 

ن تکیه داد و یه نسیم خنک و مالیم موهامبه بدنه و ی ماشی 
 تکون داد. 

 

، فعال هنوز اون عمارت رو داریم. خونه رو برداش- ن  یی

کند االن هم م مجبور شد بیاد ایران، از کویت دل نیممادر 
 انگار پا روی گردنش گذاشتیم ویل خب... الزم بود! 

 

 و پیدا نکردم. مکنیم، من هنوز خودیم واسش یه فکری-

 

 شدم"و باخودم گفتم "دیگه پیدا نیم
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 عاض؟! -

 

هنش برداشتم  دست دراز کردم و پاکت سیگار رو از جیب پی 
ن روشن    کردن یه نخ سیگار، لب زدم: و حی 

 

 و پیدا کنم. ، هنوز نتونستم خودمهمه جا رو گشتم-

 

ی شهر ایستاد و تا روم و پشت به منظرهدرست دوبه
ای طوالین ققط نگام کرد. باد از پشت تو موهاش موج ثانیه

 هاش... کرد و چشمسواری یم

 ی پر خون بود! بیشیی دو تا کاسه

شید و فکر و غصه زیاد داشت البته کخوایی یمروزها یی این
ن هرروز بیشیی میشد.  خیی نبودم کهیی   روابطش با نگی 

 

-،
ی

 ه؟! منظورت الین این "خودت" رو که مییک

 

، من ه-  م وجود داره؟! مگه بدون اون دخیی
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متاسف ش تکون داد و همون لحظه صدای ساییده شدن 
 ها رو شنیدم. سنگریزه

گار به از من برنداشت و انای طوالین چشم عادل تا ثانیه
 فکر فرو رفت. عمیِق عمیق... 

 

 د. و زیر کفش له کر خییل زود گردن کشید و سیگارش

 

 امیده! -

تو مسی  بودم، زنگ زد و گفت داره میاد پیش تو... منم 
 آدرس اینجا رو دادم. 
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فقط ش تکون دادم. امید با سالم بلندی به جمع 
بهدونفره  ای به کتفم زد. مون پیوست و ضن

 

؟! خواسبی منمدی، یمعلیک سالم خوش او -  و ببیبن

 

 دید! و بدون ریش یمبعد از چندماه داشت من

 خودش اومد.  ای مات موند ویل زود بهلحظه

 

 مبارک باشه، چه جای دنجیه! -

 

 با لبخندی ادامه داد: 
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دار شدم شوهرخاله م آره خواستم ببینمت چون... خیی
 .. اومده کارگاه و. 

 

 لحظه یی 
ن  رد: کخیی بود، مداخله  عادل که تا همی 

 

 اومده بوده چیکار؟! -

 

- ... ن  دنبال الی 

 

عادل پوف کشید و تونستم کالفگیش رو تشخیص بدم. 
خییل مرموز اخم کرد و با نگایه به من، کسب اجازه کرد و  

 کوتاه گفت: 

 

نم. - ن ن می   یه تلفن به نگی 

 

کرد تا از عذاب ار یمید فر دونستم داشت از زیر نگاه امیم
 وحدانش کم کنه. 
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معتقد بود همه چی رو بگیم و این بار رو از روی دوشش 
 برداریم ویل من مخالف بودم. 

 

 برو داداش راحت باش! -

 

ی عادل که دو سه میی فاصله گرفت، امید مثل من به بدنه
ن تکیه داد:   ماشی 

 

نم. هرروز به به این ش - ن عیل زنگ می   گرده، امی 

ی... میگه اگه خودم برم اونجا، خاله رو یمهرهفته  برم کالنیی
ی یم . زودتر پیگی  ن  کین

 فهمن من چشم به راهم. یم

 

اونقدر سیگار رو نکشیده بودم که به انتها رسیده بود و 
 و سوزوند. دستم

ن پرتش کردم و جواب امید رو ندادم.   رو زمی 
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 وقبی من حالم اینه... -

اچی بد شده بود، بردیمش م. حال حوای به حال تو و خاله
 بیمارستان. 

ست. عاض؟! های ویژهاالن هم تو بخش مراقبت
. حرف  های حاچی رو به دل نگی 

 

 ش تکون دادم و حرقن نزدم. 

 

 این یارو اسامه... -

ن یم  خواد؟! مگه بابای عادل نیست؟! چی از جون الی 

 

و هزاربار و به هزار شکل مختلف گفته بودم. دیگه نایی این
 ای بحث کردن نداشتم. بر 

 

 انتقام از من... -

ی کارهیه عمر دستمال دستم گرفتم و شدم همه
 ش. هیچکاره
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هاش و هاش... شدم مستشاِر بچهکن گندکاریشدم پاک
 ی خدمت کردن به یه حیوونه! این نتیجه

از من به تو نصیحت... حبی وقبی مجبوری هم جلو 
خوام تنها ... یمهیچکس ش خم نکن. عادل رو تا خونه بیار 

 باشم. 

 

هاج و واج عقب کشید و بدون توجه به عادیل که پای تلفن 
ی که عقب ایستاد تا رد بشم، پشت فرمون  بود و امی 

 نشستم و به سمت خونه روندم. 

 

ی کارگاه رسیدم گذشت که به کوچهساعت از یک بامداد یم
ن رو پارک کردم.   و ماشی 

 

دم و مادر رو بیدار و شوارد  های خونه باز بود، با کلید چراغ
 نشسته روی مبل شکار کردم. 

 

 با دلهره سمتم اومد. 
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 اه رفت. کجا بودی عاض؟! دلم هزار ر -

 

ون آوردم و تنشکفشم  و به آغوش کشیدم. و بی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نما ی زندگیم نگاه کنم. یکم نخفتم یکم از دور به منظرهر -
. های ترازوش همشده و کفه ن  تراز نیسیی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 م رو بوسید و فاصله گرفت. گونه

 

؟! تو بازم از محرصن خدا ناام-  ید برگشبی

 ...  پرسم یکم آروم بگی 

 پیچه؟! مگه نشنیدی میگن اخبار بد زود یم

 

کردم چون ناامید اگر هنوز هم برای پیدا کردنش تالش یم
 نبودم، فقط خسته بودم. خسته از انتظار... 

 

تر از همیشه سدراهم رژیبا هم وارد خونه شدیم و مادر پر ان
ن پاتک نزنم.  کم با الی 

 شد تا باز به همون اتاق مشیی

 

ه چای بیارم باهم بخوریم و مادر و پرسی حرف بمون ی-
 بزنیم. 

 

د. یم ن  دونستم به خاطر عوض کردن حال من لبخند می 
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 باشه! -

 

هنمدکمه ِ های پی 
و باز کردم و مادر با همان شخویسر

خونه ر  ن  سمت آشیی
ی

 فت. ساختیک

 

ن  هنمآستی  ن مبلمان وسط های پی  و تا آرنج تا زدم و از بی 
ی خاموش و سالن تقریبا بزرگ، رد شدم و کنار شومینه

 پرده ایستادم. ی بزرِگ یی پنجره

 

ون زل و به دیوار آجرنما زدم و به محوطهیه دستم ی بی 
 زدم. 

های درتارییک فرو رفته و به ماشیبن که زیر نور ماه به درخت
د. بر  ن  ق می 

 

 به خاطرایی که مثل یه فیلم درام از مقابلم رد میشد! 

ن نفس...  ن دردناک بود حبی همی   همه چی 
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ارادی از سینه د و مجبورم یمنفیس که عی  ن ون می  کرد تا م بی 
 زنده بمونم. 

 

ِ تنم بودم! 
 انگار من زنداین

 

 موقع! بفرما اینم چاِی یی -

 

 و از غرق شدن نجات داد. ی مادر منجمله

 رنگ رو از سیبن برداشتم. دار چای خوشلیوان دسته

 

 ممنون، زحمت کشیدی! -

 

تر م، بخور خستگیت رفع شه راحتنوش جونت پرس -
 .  بخوایی

 

 
ی

ن سادگ ن زیر بینیم پیچید و چقدر همی  ها بوی هل و دارچی 
ن مینداخت! من  و به فکر الی 
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 عادل رو دیدی؟! -

 

 آره. االن پیشش بودم. -

 

ن   ش تکون داد و  ن لیوان چای، سیبن رو ردی می  با برداشیی
 کوتاه چویی گذاشت و درست کنارم ایستاد. 

ون پنجره چشم دوخت. به همون منطره  ی بی 

 

 ! شنیدی آقا محمد تو بیمارستانه؟-

 گذره پرسم. بهشون سخت یم

ام عاطفه یه ش بهشون بزنیم.   بیا به رسم ادب و به احیی

 

یم. -  باشه مادر هماهنگ کن می 
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 ای از چای نوشیدم. عهجر 

 

 امروز شیدا اومد پیشم... -

دارن مقدمات عروسیشون رو انجام میدن. ناراحت بود به 
 خاطر اینکه... 

 

خواست ش رو تموم کنه تا بفهمم چی یمالزم نبود جمله
 بگه. 

ن نمیشد!   بدون الی 

... من نیم ن  تونستم بدون الی 

ند، من انگار این روزهای لعنبی رو از تقویم خط زده باش
 کردم. حسابشون نیم
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ی نگفت! ممبارکشون باشه، امید به - ن  ن چی 

 

 ش نشده! حتما دیده حالت خوب نیست رو -

 شیدا خییل گریه کرد، نتونستم آرومش کنم. 

 

 تونستم؟! وقبی بقیه هنوز خوب نبودند، من یم

 

سمتش چرخیدم و با همون یه جفت گوی لرزون نگاهش، 
 زم کرد. فقط تو سکوت براندا

 کرد ویل... نمیدونم به چی فکر یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی باالتری و که از برخورد لیوان چای به درجهدست داغم
 و جلو کشیدم. رسیده بود، روی صورتش گذاشتم و خودم

 

بوسیدن پیشونیش و غرق شدن تو همون حس خوب 
ی بود که توان آروم کردنم ن ، شاید تنها چی 

ی
 و داشت. بچیک

 

ن رو به مادیی  ده بودم، این ز جهت الی  ن توانایی پرت  رم نسیی
ها و ی سخبی ی حواس آدم رو داشت. از همهکردن همه
 مشکالت... 

 

ن برگرده، قول میدم دورترو - و پر از نوه  زی که دوباره الی 
 کنم. 

خورم نذارم چشمات اشیک شه... نمیذارم کیس قسم یم
 باعث رنجشت بشه. 

ن و بچه ن که برگرده من و شما و الی  یم یه جای هاالی  م... می 
 خورم مادر... دور. قسم یم

 ها برن ش خونه زندگیشون... بذار شیدا و امید و کل جوون
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هیچ بایک ندارم. دلم قرصه... دلم روشنه که تموم میشه 
 و تنها نمیذاری. ویل قول بده تو من

 

 تو دماغن خندید و بغض آشکار گلوم ریشه کرد. 

 

 ای... برو بخواب... خییل خسته-

فردا بریم بیمارستان تا عاطفه تنها نباشه. هرچی نباشه اونا 
ه  خانواده . بهیی ن ن هسیی  نارشون باشیم! کی الی 

 

ون آوردن لباس و پیدا هاموارد اتاقم شدم و حبی نای بی 
 نکردم. 

ی تخت نشستم و همونطور که پاهام آویزون بود، لبه
 و بستم. شامو روی تخت پرت کردم و چخودم

 

ی پشت پاکام مجسم بستم تا ت ن با کیفیت بیشیی صویر الی 
 بشه. همون موهای گندیم و همون پوست سفید... 
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! همون لبخند و چشم  های وحیسر

 دستم روی ملحفه مشت شد و فقط لب زدم: 

 

 بخشم. و نیمخودم-

و به کنم... صحیح و سالم... اینبخشم ویل پیدات یمنیم
 خودم بدهکارم. 

... زن ن  ده بمون به خاطر من! فقط زنده باش الی 
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بات محکیم به پیکره ِ مقابلم وارد کردم که قرار ضن ی چویی
 ی بزرگ بشه! بود یه کتابخونه

 

پیچید و از صدای تق و تق چکش تو فضای کارگاه یم
شنیدم که های چکش، صدای حبیب رو هم یمالی تقهالبه

د.  ن  داشت با ییک از کارگرها حرف می 

ون از  ی بینمون فقط یه دیوار کارگاه ویل انگار فاصله  البته بی 
 بود. 

 

 خیس عرق دسبی به پیشونیم زدم که حبیب وارد شد. 

هن آیی آسموین با خطوط خییل کمرنگ پوشیده بود  یه پی 
 . های باز هم به تن داشتمهی مشیک با دکو یه جلیقه

 

شلوار مشکیش کیم خایک شده بود و یه کاله مشیک هم روی 
 کرد. یدش خودنمایی یمموهای سف
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 تسبیحش رو یه دور چرخ داد و درون جیبش انداخت. 

 خوری؟!"چای یم"ی دستش بهم فهموند با اشاره

 

به شی به چپ و راست تکون دادم و مشغول محکم تر ضن
 زدن به میخ شدم. 

 

ی چویی که با طویل نکشید که کنارم ایستاد و قفسه
ن گذاشتم و ر های متوسیط مزین شده بود رو مرب  ع وی زمی 

 سمتش رفتم. 

 

نگاهش به کتابخونه بود و استکان و نعلبیک گلدارش روی 
 لرزید. هاش یمدست

 

 خییل خوب دراومده... -

، روز اول همه چی رو یاد گرفت و از ماه  دقیقا به بابات رفبی
 اول هم یه پا استاد شد. 
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ن تکیه دادم و پا روی پا انداختم.   به می 

های های چویی و تکهبود از میخ و جعبهیه سمت کارگاه پر 
 ی چوب... شکسته

 

 ... ن نداشتم. هیچ حرقن ی نگفتم چون حرقن برای گفیی ن  چی 

خواه گرفتم و به حبیب  ِ محمد خی 
فقط چشم از کشبی

 دادم. 

ن  هایی  های عمیق کنار لبش و چشمحبیب خندان و اون چی 
د.  ن  که در ظهر تابستون برق می 

 

 رورن؟! ها خییل مغشنیدی پلنگ-

 

 جوایی که نگرفت، ادامه داد: 

 

 ونده... یه افسانه هست که از قدیم م-

 میگن تو مناطق شدسی  مخصوصا کوهستان... 
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ن رو باالترین نقطهپلنگ ی کوه. بعد برای به دست ها می 
. و از کوه پرت یمآوردِن ماه، خودشون ن ن پایی 

 کین

پر  ی کوهیعبن اگر صبح ییک از اون سمت رد بشه، دامنه
هایی که برای به دست آوردن ماه، خودکیسر  میشه از پلنگ

 کردن. 

 

ن و به کفششم ن انداختم و به زمی  هام زل زدم. چای و پایی 
ن پشت  رو یک دم ش کشید و استکان و نعلبیک رو روی می 

 شم گذاشت. 

 

باتش تکون خوردم.  به زد و از شدت ضن  به کتفم ضن

 

یه که هر پلنگ- ن صفبی رو از پا و پلنگ زادهغرور همون چی 
 میندازه. 

خواستم بدوین اون نانجیب، هرکاری هم بکنه تهش واسه  
ن هیچ و پوچ سقوط یم  کنه. گرفیی
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با به صدا دراومدن موبایلم، حبیب لبخند زد و کیم فاصله  
 گرفت. 

 

ون یکم کار دارم،-  ... به امان خدا  من بی 

 

ون د از در کاو بدم. خییل زو حبی صیی نکرد تا جوابش رگاه بی 
 زد. 

و بیبن باال کشیدم و با ساعدم عرق جا مونده رو پیشونیم
 پاک کردم. 

 

عیل بود.   یه پیامک از امی 

ن پیام رو که خوندم، خون با شتاب از قلبم به کل وجودم  میی
 تزریق شد. 

 

 "اسامه ایرانه، مطمئنم. 

 تونسبی بهم زنگ بزن."
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می  رو گرفتم ی اای پردرد شمارههای لرزون و سینهبا دست
 و طویل نکشید تا تماس برقرار شد. 

 

ن فاصله گرفتم و همون لحظه یه کارگر با چندتا با یی  تایی از می 
 تکه چوب وارد کارگاه شد. 

 

ت - ... چی دستگی   ده؟! کجاست؟! شالو امی 

 

دم.  ن  از هیجان نفس نفس می 

 

 دونم ویل ایرانه... مکانش رو نیم-

 

؟! تو م- ؟! از... از کجا میدوین  طمئبن
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صدای بیسیم از کنارش شنیدم و خش خش لعنتیش رو 
 مغزم خط انداخت. 

 

و مشت کردم و با ترس و هیجان و هزار و یک حس دستم
 رگاه ایستادم. ی مربیع شکل کامتفاوت، کنار پنجره

 

 از اینجا فقط چندتا شاخ و برگ درخت معلوم بود. 

 

 مطمئنم چون... -

 . عاض؟! یکم آروم باش.. 
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ی گرفتم بااین خایل که تو داری، من جرات نیم کنم خیی
 بهت بگم. 

 

 د بگو چی فهمیدی! -

 

 پوف کشید. 

هام و قلبی که روی دور دونستم از بلندِی صدای نفسیم
 ن حالم... فهمید چقدر پریشاتند افتاده بود، یم

ن هم داشت لفتش یم  داد. برای همی 

 

 . به حنیسه، مادر عادل زنگ زده.. -

ای که اسامه باهاش زنگ زده... از تو اض؟! شمارهآقا ع
 ایران بوده. 

 م ایرانه. و بزنیم ویل شک ندار نتونستیم ردش

 

ن مشتم گرفتم و بقلبم  از خیس عرق شدم. و بی 
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ترین کارهای انگار فرآیند نفس کشیدن و پلک زدن از سخت
 دنیا بود. 

 بعد از چهارماه... 

 و ثانیه... بعد از این همه روز و هفته و ساعت 

 

 چی گفته؟! به حنیسه چی گفته؟! -

 

ن -  نم که به تو حرقن بزنم یا نه... هربار دل دل می 

، یکم آروم باش. صدای نفسات گویسر   و پر کرده. مردحسایی

ه و...  ن خاض نگفته، فقط خواسته با مادرت تماس بگی   چی 

 بانو خانوم االن کجاست؟! عاض؟! ماه

 

ه کشیده شد و رایه که به نگاهم به سمت در ورودی کارگا
 رسید. مادرم... خونه یم

 تو شم هزارتا حرف و سوال و ترس و لرز پیچیده بود. 
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بان قلبم و باال تریس ناخواسته تو وجودم قد علم کرد و ضن
ی که تو شم یم ن چرخید هم کل تنم به برد. از تصور چی 

 رعشه افتاد. 

 

 و... از حنیسه... خواسته مادرم-

؟! اسام ون و تو... االن داری ه خواسته مادرمامی  و بکشه بی 
؟! نباید قبل از من، به مادرم زنگ  ین لعنبی ن به من زنگ می 

 ... ؟! لعنبی  بزین

 مادرم... 

 

ن دستم مچاله شد و با وحشت داد زدم:   تلفن بی 

 

م خونه، دعا کن ن- ه نه نه... این امکان نداره... امی  من می 
 مادرم اونجا باشه. 

 

ع کردم و با عجله از وسط کارگاه و کنار اون  تماس رو قط
 کارگر رد شدم. 
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پرسید"چی شده؟!" ویل اهمیت ندادم و تمام مسی  کوتاه 
 تا خونه رو دویدم. 

 با کلید در رو باز کردم و وارد شدم. 

 

 مادر...؟! -

، نباید...   تو رو خدا خونه باش. نباید اینکارو کرده بایسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جای خالیش... 
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تونست کمر هر مردی رو خم  آخری بود که یمهمون تی  
 کنه. 

 

های خونه و حموم و دستشویی و حیاط و پشت کل اتاق
 بوم و گلخونه رو گشتم ویل نبود... 

 ش رو گرفتم اما پاسخگو نبود. شماره

 

اهمیبی نداشت که لباس فرِم کارگاه تنم بود، سوییچ رو 
تند بارهای برداشتم و رو به چندتا از کارگرایی که تازه داش

 کردند، لب زدم: امروز رو خایل یم

 

 برگشت بهم خیی بده.  به عموحبیب بگو مادرم-

 

ی پشت فرمون نشستم و استارت زدم. همون لحظه شماره
 عادل رو گرفتم ویل طول کشید تا جواب بده. 
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د. خدایا... آخ که  ن قلبم دقیقا داشت تو کل بدنم نبض می 
 ه بود... حنیسه اینکارو کرد و نداشتم. اگر من تحمل این ییک

 

 الو عادل؟! -

 

 جانم داداش؟! -

 

ی توانم به فرمون کوبیدم و درحایل که گلوم و با همهمشتم
 خراشیده شده بود، داد زدم: 

 

 و ریخت... اسامه باالخره زهر خودش-

عادل مادرم نیست. اسامه به مادرت زنگ زده و خواسته 
 ل؟! الو... فهیم؟! عادو بفرسته عمارت. یممادرم

 

ن دستم عرق کرد.   سکوتش کشدار شد و گویسر بی 

 

 خیی دارم! -
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ن یه جمله ی، شوکههمی  م کرد. خونرسدِی ی کوتاِه خیی
 ی بعدیش... شدی عادل و جمله

 

و تو ، اینخواست؟! بهش رسید و نیمگه اسامه مادرتم-
! هم یم  دونسبی

 

 کج شد.   اراده باال پرید و لبامپلکام یی 

 شنیدم؟! یم داشتم درست

 

 چی شد عاض؟! -

و درقبال زنت م؟! اسامه مادرتیادت رفته من پرس اسامه
ایطشیم  و جور کردم. خواست، منم شر

 

گوشم از این حرفش سوخت و صدای بوق ممتد تو گوشم 
 پیچید. 
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د؟!  ن  عادل نامردی کرده بود؟! از پشت بهم خنجر می 

 دادم؟! همون برادری که به خاطرش جون یم

ن  ی خیابون پارک کردم و صدام از اعماق یه رو گوشه ماشی 
 چاه عمیق بلند شد. 

 

، نیمتو اینکارو نیم-  کبن عادل! کبن

 ! و دادم. عادل؟من بهت اعتماد کردم، واسه تو جونم

 ادرم کجاست؟! مو از خودم ناامید نکن. من

 

 خندید. 

 ... یک و عصبی  هیسیی

ید و پیچهرچقدر هم تو این لحظه وحشت تو وجودم یم
 ین اتفاق راحت نبود. افتاد، باور امغزم از کار یم

 تونستم قبول کنم... من نیم

 

 همه چی واضحه... -
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و به حماقت نزن عاض. اسامه بابای منه و منم خودت
 خواد... خواد و چی نیمدونم چی یمخوب یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کجایی عادل؟! بذار ببینمت... -

ی. تو داداشیم... ن یملعنبی من کاری نکردم که داری تاوا  گی 

 به خاطر تو خطر کردم و تو دل شی  هم رفتم. 
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و کبن انجام میدم. منم نم به خاطر عزیزام هرکاری فکرشم-
ا رو از دست دادم و واسه از دست ندادِن بقیه ن ی خییل چی 

ایی که دارم، با چنگ و دندون یم
ن جنگم و حفظشون چی 
 کنم. یم

 یم
ی

 خوام! نم یمخوای، ماگه تو یه زندگ

 

 تونستم بفهمم... نیم

 تونستم! نیم

 

 م نه... با مادرم و زن و بچه-

 ! ی هست از خودم حساب پس بگی  ن  اگه چی 

 

 بیا پیشم، عمارتم! -

 

های تار شده قطع  های لرزون و چشمتلفن رو با دست
ن رو به حرکت انداختم.   کردم و ماشی 
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ه خونه و بدیدم ویل با هر زحمبی خودمو نیمدرست جلوم
 رسوندم. 

 

 خونه یعبن همون عمارت... 

 و پارک کردم و پیاده شدم. ماشینم

 

ها باال رفتم و بهجت با رنگ و زده از پلههای شتاببا قدم
 شد ویل یی 

ن حرف تا وسط سالن بزرگ روی پریده جلوم سیی
 رفتم و صدام تو بزرگیش اکو شد. 

 

 عادل؟! -

 

 بهجت پیش اومد. 

 

. با دانیال خانم و ماد- ن  رشون باال هسیی

ن آقا؟! این  نه نیست. روزا اینجا شبیه خو خوبی 
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 باز هم جواب بهجت رو ندادم. 

ی باال چرخ دادم و خواستم به سمت و روی طبقهنگاهم
ها برم ویل صدای عادل رو از پشت شم شنیدم و پله

 پشیمون شدم. 

 

 توین بری بهجت. من اینجام، تو یم-

 

 ل رو مقابلم دیدم. ی پا چرخیدم و عادرو پاشنه

ها زیادی حالش خوب بود... حداقل بعد از زدن اون حرف
 رسید. خوب به نظر یم

 

ن راه  هر دو دستش و تو جیبش فرو برد و یه بغض سنگی 
 و بست. گلوم

 

 مادرم کجاست؟! -

اون زن کم برات مادری نکرد، لقمه از دهن من گرفت و تو 
. دقیقا همون  وقتایی که دهن تو گذاشت تا غریبی نکبن
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هاش نبود و فقط به ی بچهحنیسه حواسش به تو و بقیه
 فکر دشمبن با مادر من بود. عادل؟! 

ی ن  کنم اال نامردی کردِن تورو... و باور یمهرچی 

 بگو حقیقت نداره. 

 

 نگام نکرد و با حرکت شش، بهجت رو مرخص کرد. 

ن اصال عجله نداشت و دلش  بهجبی که برای رفیی
 بشنوه!  خواست بمونه و یم

 

انیال کجاست؟! مادرت کجاست؟! اونا درجریان کاری  د-
؟!  ن  که کردی، هسیی

 

مردم و عادل نگام آوردم، داشتم یمداشتم نفس کم یم
 و ببینه! کرد تا این حالمنیم

و گرفتم. محکم تکونش دادم عصبی سمتش رفتم و بازوش
 و تو صورتش داد زدم. 
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 به من نگاه کن... -

.. من ن لعنبی .. و ببی  اسم تو  . ش اسمت قسم خوردم، لعنبی
قسم راستم بود. بگو اینکارو نکردی. بگو نکردی تا این 

 و نخوره. خوره، مغزم

 

 باالخره تو صورتم زل زد. 

 .. ش و پوست برنز شده. ابروهای باریک و کشیده

 تهلب
ی

گ  ریشش... های برجسته و تی 

ش  شقیقهی گردن و همه رو برانداز کردم و رو به نبض تپنده
 گفتم: 

 

 انقدر از من بدت میومد؟! -

... بچه ن ی؟! لعنبی یه مادرم... الی  م... خودت هم ازم بگی 
ی بگو...  ن  چی 

 چرا اینقدر زجرم میدی؟! 
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ی

عادل با حرص پسم زد و صدای بلندش تو سکوت و بزرگ
 سالن اکو شد. 

انگار یه بلندگو به دست گرفته بود و از صداش کل وجودم 
 لرزید. یم

 

 د. .. کار من بو خوای تایید کنم؟! آره. یم-

 اشه. ببانو پیش اسامه من کاری کردم که االن ماه

 

ن لحظه امید داشتم دروغ باشه ویل حاال...   تا همی 

 خم شدم.  و به زانوم تکیه دادم و یه دستم

 

ن کل  دقیقا مثل یه فرمانده یعد از یه جنگ و از دست رفیی
وهاش...   نی 

ن  هاینفس بریده به دونه عرقی نگاه کردم که روی زمی 
 چکید! یم
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ن فاصله گرفت ویل صدای عادل با نفس های خشمگی 
 های یه زن رو شنیدم و خییل زود کنارمون متوقف شد. قدم

 

ن نای بلند کردن شم و نداشتم ویل صدای دانیال رو از بی 
 هزاران هزار فریاد تشخیص دادم. 

 

 من برات توضیح میدم. -

 

 رم گذاشت و به زحمت قد راست کردم. دانیال دست رو کم

ن عادل و دانیال به گردش افتاد و روی لب های نگاهم بی 
 متحرک دانیال مکث کردم. 

 

 و میگه... عادل داره راستش-
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 فقط لب زدم: 

 

 چرا؟! -

 

. و یمچون تو زنت-  خواسبی

 

 بدون مادرم؟! -

 

 و داد: اینبار عادل جوابم

 

ی یه تاواین داره.. - ن ه! میده، ییک یم . خدا هم ییکهرچی   گی 
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ل خارج شدم و با فریادم چهارستون عمارت رو به  از کنیی
 رعشه انداختم. 

 

، این کینه و انتقام گ تموم میشه؟! تو ب- ن سه... بس کنی 
ری بهتون رسید؟!   چرا عادل؟! چرا دانیال؟! از من چه ضن

 

 های دانیال مات موندم. با کوبیده شدن مشت

به زد و باالخره عادل جدامون کرد. سینه چندین بار به م ضن
 زده... من مات بودم... مبهوت و ناباور و وحشت

 

هنوز هم این موقعیت رو باور نداشتم و مغزم داشت از 
 رفت. دست یم

 دانیال با جیغ به حرف اومد. 

 

 به خاطر تو... -
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به خاطر تو همه کاری کردیم، به خاطر توئه که مادرمون 
؟! ایرانه... که 

ی
 بابامون اینجاست. عادل چرا نمییک

 ت رو بگو بذار بدونه! یه بار نقشه

کنه فقط خودشه که برای ما جنگیده و از عاض فکر یم
دست داده، بذار بدونه که ما هم کم از خودمون و 

 زندگیمون نگذشتیم. 

 

 عادل به سخبی دانیال رو آروم کرد. سخت بود! 

ایل که به سخبی رو و درحبعد از دقایقی سمتم اومد و من
گرانه و با حرص پاهام ایستاده بودم کناری کشید و توبیخ

 نگام کرد. 

 

 به بازوش چنگ زدم. 

 

 بگو... بذار منم بفهمم! -

 

 ی من االن تو چنگ بابامه... مادرت با نقشه-
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 من کاری کردم با آوردن مادرم و دانیال... راه باز بشه تا اسامه
 میدونه بابام ایرانه... یه کاری کنه، اگه االن پلیس 

 

ن حرفش پریدم:   بیی

 

 با تحویل دادن مادرم...؟! -

 

 و به هم ریخت. پوزخند عادل اعصابم

 

ن اون آدم راحته؟! فکر کردی اعتماد ف- کر کردی گی  انداخیی
 کرد؟! یم

و قایط ماجرا کردم ویل خودش خیی داشت. من من مادرت
 ه رو کشیدیم. و دانیال و مادرت با هم فکر کردیم و این نقش

ی ی بدی که با خانوادهمن و دانیال سیع داشتیم اون گذشته
ان کنیم. مادرت یم دونست، خودش داوطلب ما داشبی جیی

ی نگیم.  ن  شد اینکارو بکنه و خودش هم گفت به تو چی 
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به زدم و عادل با عصبی با کف دستم به تخت سینه ش ضن
 تر ایستاد. چند گام، عقب

 

ان کتو هم اجازه دادی- ن جیی ؟! با ؟! اینجوری خواستی  ن نی 
فرستادن طعمه تو چنگ یه گرگ؟! اون آدم االن یه مار 

و گروگان  مست... عادل؟! زنم... مادرم... بچهزخم خورده
 فهیم؟! گرفته! یم

 

 دانیال مداخله کرد. 

ای رنگ و موهای آزادش افتاد. به نگاهم به لباس شمه
که روی لباش کشیده صورت شخ و رنگ رژ تقریبا سیایه  

 بود. 

 

 ویل نتیجه داد... -

! االن مهم اینه که ما یم ن دونیم االن بابام و مادرت کجا هسیی
 دونیم زنت کجاست! یم
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ن بود و شگیجه داشتم.  د، فشارم پایی  ن  گوشم مدام زنگ می 

هایی که مدام باز و حرف تو دهنم ماسید و با مکث و لب
 ه کردم. بسته میشد، فقط به دهن دانیال نگا

 

؟! یم- ن  دونی 

؟! حنیسه رو هم قایط پس... االن اینجا چیکار یم ن کنی 
ن زنگ بزنه و مادرم ون... ماجرا کردین... خواستی   و بکشه بی 
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دانیال کنار عادل ایستاد. عادل عرق کرده بود و هنوز از فرط 
د.  ن  خشم نفس نفس می 

 

 اون خیی نداره... -

ینکارو بکنه. خواستیم همه چی از عمد کاری کردیم مادرم ا
بانو گی  کردیم ماهطبییع باشه. اگه من یا دانیال، کاری یم

 کرد. بیفته... شک یم

. دونیم بابام و ماهاالن یم ن  بانو کجا هسیی

 

ی نخ به گیج و منگ دست الی موهام فرو بردم و همه
 نخش رو کشیدم. 

 

؟! خیی دار - ن چی ی داری؟! الی   ی کجاست؟! ازش خیی

 

ی به چپ و راست تکون داد. مشبی به بازوم زد و ش 
 و باال برد. صداش
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 نمیدونم ویل... -

 خوای نجاتشون بدی یا نه؟! یم

ن االن هم خییل دیر شده و معلوم نیست  وقت نداریم همی 
های ی آسبابام چطوری از مرز خارج شه. االن همه

 و داره. زندگیش

 

م نداشتم. گلوم خشک خشک بود و هنوز درگ از موقعیت
 ای زیرلبی گفتم. لعنبی 

 

ن لعنتیا... باید به من یم-  گفتی 

ن کجاست؟!   بگی 

 

مزده از اینکه برای لحظه ای به عادل شک کرده بودم، شر
 نگایه بهش انداختم ویل عادل حبی مکث نکرد. 

 اکید لب زد: تها هل داد و با دانیال رو سمت پله
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 مادر با تو... -

یم.   من و عاض می 

 

ن و ترسیدهنگاه غ ی دانیال رو دیدم و قبل از اینکه با مگی 
 عادل همراه بشم، بازوی دانیال رو گرفتم. 

 

و باال نگاهش به اتصال دستامون باقی موند و حبی شش
 نیاورد. 

 

 من تهمت نزدم دانیال... -

و دنبال کردم و حرفای تو و عادل من فقط شواهد و مدارک
ندم دامن زد. 

َ
 هم به حس گ

 بیبن هیجی عوض نشده... یمحاال هم 

 

 تکونش دادم و وادارش کردم تا تو صورتم نگاه کنه. 

های شخش زیادی از چشماش میشد حالش رو فهمید، رگه
 واضح بود. 
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ه نفری نشستید نقشه کشیدین و اجرا کردین و االنم شد س-
ی که نباید...  ن  اون چی 

 ه. و... مادر شما به اسامه لو داد. هیجی عوض نشدمادر من

... جلوش ن ن تا مادرم داوطلبانه نره تو میدون می   و نگرفتی 

 

 دانیال با گریه رو گرفت و عادل باالخره به حرف اومد. 

 

ه بریم تا دیر نشده.  حاال وقت این-  حرفا نیست، بهیی

 

 سمت عادل چرخیدم. 

 

تون رو بی به امی  هم خیی ندادین؟! من جلوی نقشهح-
ن تا گرفتم، به امی  یمیم  ... گفتی 

 

و از دانیال جدا کرد و دنبال خودش کشید. عادل عصبی من
 تعادل نداشتم. 
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 . اسامه همه جا گوش و چشم داره.. -

، باعث میشد نقشه لو بره... باید بریم  ین فعالیت امی  کمیی
 عاض! 

 

ون زدن از عمارت، حنیسه رو باالی پله ن بی  ها دیدم. حی 
وز و خوشحال...   پی 

 ش رسیده بود! ستهانگار باالخره به خوا

 

ن سوار، من یم-  رونم. بشی 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

ون آوردم. کف دستم کنار عادل جا گرفتم و موبایلم و بی 
 لرزید. عرق کرده بود و کل تنم یم

 

ین عاض؟! - ن  به گ زنگ می 

 

ی امی  رو گرفتم. حاال با گی  افتادِن و ندادم و شمارهجوابش
 . کرد ی مادرم، مغزم کار نیمداوطلبانه

 

 داد؟! و تو این موقعیت قرار یمچطوری من

 خورد. حرفاش تو شم اکو میشد و حالم از خودم به هم یم

 

ی کارهای نیمه تمومش بارها وصیت کرده بود، بارها همه
 رو به اتمام رسونده بود و حاال... 
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ن مشتم گرفتم و تا تماس وصل شد، قلبم هنم بی  و از روی پی 
 ون کشیدم. و از اعماق چاه بی  صدام

 

- ...  امی 

 ست، با عادل و دانیال نقشه کشیدن و... مادرم پیش اسامه

یم سمِت...   ما داریم می 

 

 آدرس رو عادل گفت و من برای امی  تکرار کردم. 

ی جلو به ترافیک خییل زود تماس رو قطع کردم و از شیشه
ِ مقابلم چشم دوختم. 

 لعنبی

 

 عاض؟! -

 

 خفه شو عادل... -

ی بگم، کاری کنم که نباید... از دستت شکا ن  رم، نذار چی 
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ی عمرم خفه شدم و هرکاری اسامه خواست من اگه همه
 چون و چرا انجام دادم فقط به خاطر جون مادرم بود. یی 

اگه خالف کردم به خاطر همون زین بود که تو دودسبی 
ن  تقدیم بابات کردی. عادل؟! من بدون مادرم... بدون الی 

 هیجی نیستم. 

 

 مثل خودم فریاد کشید.  دقیقا 

 

ن ریسک کردم. -  منم به خاطر همی 

مادرت خودش خواست، من فقط یه نقشه کشیدم و اونا 
ن نیم ... بدون مادرت هم راضن بودن. تو بدون الی  تونسبی

 هم... 

من فقط خواستم همه چی رو درست کنم و گفتم راه و 
 و دارم. االنم اگه بعد از چهارماه داری به جایی روش خودم

 و بفهم... ست، از صدقه ش منه. اینریس که زنت هیم

ی که همیشه داره  ن بابام... یعبن اسامه... اون عوضن تنها چی 
ین نحو انجام میده، صیی کردنه. یس سال صیی کرد  و به بهیی

 به خاطر تو... 
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ی تو هم براش فرقی نداره یس سال دیگه صیی کنه تا از بچه
ن خودت بسازه. باید این ن یم ییک عی  بردم که حلقه رو از بی 

 برم. دارم یم

 

 ق گذاشتم. و کش آوردم و دست روی بو خودم

ن رو به حرکت درآورد.   ترافیک رو شکستیم و باالخره ماشی 

 

ی داری- ن خیی ... ؟! تو اون نقشهاز الی   ی کوفبی

؟! یه تار مو فکری هم کردی که چطوری مادرم و برگردوین
 از ششون کم شه... 

ف رو یمی یی مرتیکهعادل؟! اون  خورم به کشم. قسم یمشر
 کشمش. خورم خودم یمروح بابام... قسم یم

 

ش   نزد و حبی به سمتم نگاه نکرد. به مسی 
عادل هیچ حرقن

 ادامه داد و پیامک امی  به دستم رسید. 
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ن تا ما بیایم،  "من با یه اکیپ میام اونجا... هیچکاری نکنی 
ن  ممکنه مسلح باشن و بالیی  دوباره میگم... هیچکاری نکنی 

 شتون بیاد"

 

و فرو دادم و رو به رد عرقی که از بزاق بد طعم دهنم
 ریشش نشسته بود، پچ زدم: ش روی تهشقیقه

 

 ین کارو کردی، راحتت نمیذاره! ااسامه بفهمه تو -

 

و پیدا کنه که کاری انجام بده، گه بفهمه... اگه فرصتشا -
 اگه من بذارم... 

 نه عاض. امی  کجاست؟! تو دیگه نیم

 

ن سی  و شکه یم  جوشید. دلم قرار نداشت و عی 

 

 ا یه اکیپ میاد. اینجاست؟! نمیدونم ویل گفت ب-
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ای خایک که از دو سو با ش به انتهای جاده اشاره کرد. جاده
 با درخت کاج پر شده بود. 

 

ن راهه... -  آخر همی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه و  ده بشم ویل بازومای در رو کشیدم و خواستم پیدستگی 
 گرفت و ترسر زد. 
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 ! کجا؟! باید صیی کنیم امی  بیاد -

 

 و پس کشیدم و پیاده شدم. اهمیت دستمیی 

کرد و گرد و خاک بلند و ذوب یمنور خورشید داشت مغزم
 شده تو گلوم رفت و به شفه افتادم. 

 

 من یه ش و گویسر آب میدم. -

 

ن باشه، صیی کن. -  ممکنه دوربی 

 

ها زیر کفشم و پاییدم و پیش رفتم. سنگریزهطرافمبا دقت ا
 شنیدم. شون رو یمشد و صدای نالهله یم

 

ی یه درخت های محتاط پیش رفتم و پشت تنهبا گام
ون آوردم. و که داشت زنگ یمایستادم. گوشیم  خورد بی 

 امی  بود! 
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؟! - ن  ما نزدیکیم عاض، کجایی 

 

؟! اینجا پرنده هم پر نم- نه. امی  ن  ی 

 

 صدای بیسیم شنیدم و بعد از جواب دادن با بیسیم، گفت: 

 

سامه هوشیارتر از این حرفاست، من نزدیکم، ده دقیقه ا-
 دیگه اونجام. عادل هم با شماست؟! 

 

ای نداشت. دراصل به به عادل نگاه کردم که با من فاصله
های کاج ی دو درخت و پشت ییک از همون درختاندازه

 پناه گرفته بود. 

 

 سنجم تا بریس! و یمه، من موقعیتآر -
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ای به عادل، جلو رفتم و باالخره و قطع کردم و با اشارهتلفن
 ها دیدم. اون ساختمون رو از الی درخت

 

های زیاد دید نداشت و شبیه یه پناهگاه امن بود. میله
ی دیوار باال رفته بودند و سیمدزدگی  تا یک خاردار هم میی

 یبی بود! داد زیادی امننشون یم

 

هیچ دوربیبن رو ندیدم، به دیوار تکیه دادم و عادل با نفس 
 نفس زدن کنارم ایستاد. 

 

 چقدر خلوته... -

 

خاموش کار ی کارِی اسامه رو از حفظم. چراغن شیوهم-
 ها رو کم کنه. کنه که حساسیتیم

 . ن  حتما محافظاش تو ساختمون هسیی

، یه ناامبن داره!   هر امنیبی
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و روی ر رو از پشت دیوار شنیدم و انگشتمی دونفمکالمه
 بینیم گذاشتم. 

 

 هیشششش! -

 

عادل ساکت شد و من با چشم بسته به صدای به شدت 
 ضعیف هر دو مرد گوش دادم. 

 

 جا امنه؟! همه-

 

ه مونده و از صبح  آ- زنه رو بردیم پیش ارباب، دخیی ره، پی 
 کنه، میگه درد داره! گریه یم

 

ن  غم به گلوم چنگ انداخت.  داشتند از مادرم و الی 
 گفتند، یعبن زنده بود؟! یم

 

 درد داشت؟! 
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ی کوبنده رو اراده رو قلبم نشست و اون ماهیچهدستم یی 
ن مشتم گرفتم و از دردش لبم  و گزیدم. بی 

 

کم درد داشت و اون حرومزاده های لعنبی چی دخیی
رسید، خودم از هسبی گفتند؟! اگه دستم بهشون یمیم

 کردم. ساقطشون یم

 

د و ای   ن ن پر پر می  کل وجودم واسه یه بار دیگه دیدِن الی 
 کاش... 

ن رو یمدردش دست مادرمشد یی کاش یم گرفتم و و الی 
 رفتم اما دلشوره داشتم. یم

 

، پلکامگردنم ن مشتم گرفتم و از شدت شدرد عصبی و و بی 
 روی هم انداختم و صدای ضعیف عادل رو شنیدم. 

 

 شنوم. یم و اینجان، صداشون-

 نباید عجله کنیم وگرنه ممکنه بالیی ششون بیاد! 
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 و مشت کردم و بهش زل زدم. دستم

 

 بانو نمیاره عاض! بالیی ش ماه-

م  ، من می  ن فکر کبن اسامه عاشق اونه االن فقط باید به الی 
ن رو بردار...   پیش مادرت و تو برو و الی 
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ن االباید صیی کنیم امی  بیاد، هم- ن هم معلومه تعدادشون ی 
 زیاده... 

 بارداره البته اگه... اگه بالیی شش نیومده باشه. مگه 
ن الی 

؟! اسامه مادرم ن و برده پیش خودش و نشنیدی چی گفیی
 ... ن  الی 

ن درد داره. عادل دارم دیوونه میشم. اون حرویم  ها گفیی

 

 و محکم گاز گرفتم. دست به کتفم زد و من لبم

 

س عاض، بالیی - ن باش. نیی  شش نیومده مطمی 

م باال... یه شک یم کشم و میام باید بمون من از دیوار می 
 بدونیم با چندنفر طرفیم. 

 تر میشه! کارمون راحت

 

و قالب کردم. عادل پا روی دستم  ش تکون دادم و دستام
ِ کتفم، خودش

ن ی و باال کشید و از لبهگذاشت و با گرفیی
 دیوار آویزون شد. 
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ن پارک شده و االن هفت ن- ، دوتا ماشی  ن
 فر تو دیدم هسیی

 د داشته باشم. عاض؟! تونم به ساختمون دینیم

 

ن پرید و با تکون ش به سمت مخالفم اشاره کرد.   پایی 

 

 تو از راست برو من چپ... -

 . ن  هرگ زودتر کارش تموم شد، بره سمت ماشی 

بانو رو کلید رو ماشینه، دیر کردم منتظرم نمون. من ماه
. قول میدم، پس اصال به من فکر نکن، مادرت هم به میارم

زنه... همه  یه شی 
و بده به نجات و بردن ی حواستحد کاقن

. فهمیدی؟!  ن  الی 

 

 کنم. این ریسک زیادی داشت. بتونستم اینکارو نیم

 

کنیم تا امی  و بقیه تونم تنها ولت کنم. صیی یمه... نیمن-
  با تو. بیان. اسامه با کیس شوچن نداره... حبی 
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لبخندی یک طرفه تحویلم داد و با نگایه آمیخته از 
 اطمینان و خشم لب زد: 

 

 تو نگران من نباش. -

ن رو بردار... جونش تو خطره.   الی 

ین فرصته... نیم تونیم منتظر بمونیم! بهت گفتم االن بهیی
 و میارم. برو و بهم اعتماد کن. مادرت

 

 خوام. هم یم جون خودت باشه، بهت اعتماد دارم ویل-

 اش. بخوام از دستت بدم پس مراقب نیم

 

 ای گفت و از کنار دیوار رفت. باشه

و به تا وقبی از پیش چشمم دور نشد، تکون نخوردم. دستام
 هم ساییدم و به سمت مخالف عادل رفتم. 

 بم گذاشتم. و سایلنت کردم و تو جیموبایلم
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دان نزدیک به در ورودی بزرگ و آهنیش که مثل در یه زن
 بود، ایستادم و اطراف رو پاییدم. 

 

 هیچکس نبود. 

ی درخت که به دیوار زیادی نزدیک بود، باال رفتم از یه تنه
 ی دیوار آویزون کردم. و از لبهو خودم

ن اون میله های لعنبی و رنگ و رو رفته و برای رد شدن از بی 
 کردم. سیم خاردار، باید تالش زیادی یم

 

دار رو گرفتم و باال دادم تا یه فضای با دو انگشت، سیم خار 
خایل برای رد شدن پیدا کنم. تکون دادنشون خییل سخت 

 بود ویل نه برای من... 

 داد، هیچکس نبود. تا اونجا که دیدم اجازه یم

 

و جا دادم ویل از فضای خایل شده استفاده کردم و خودم
ن پریدن، کتفم به ییک از سیم خاردارها برخورد کرد و فر  و حی 

 و حس کردم. رفتنش تو گوشت تنم
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از شدت دردش آخ گفتم ویل همون لحظه خفه شدم تا 
صدام به گوش کیس نرسه. سیم خاردار رو از کتفم جدا  

ن پریدم.   کردم و پایی 

 

احتماال اون ورودِی خایک که رد الستیک رو به خویی رو 
ی اصیل رسیدن به ساختمون تنش حک کرده بود، جاده
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ها و باغچه عبور و کج کردم و از وسط درختپس راهم بود؛
 کردم. 

 

 رو دیدم و با وجود چند تا محافظ گردن  
ی

ساختمون سنیک
 و گاز گرفتم. کلفت و مسلح، لبم

 

ی کنم. دو کتفم دم تا از خونریزیش جلوگی  ن مشتم فرسر و بی 
قی ساختمون رفتند و من نفر از محافظ ها به سمت شر

 مردهای مقابلم...  موندم و دوتا دیگه از 

 یه مرد کچل و یه مرد چاق! 

 

ن و طبقه ن رو که دیدم، انگار مسی  ورودی به زیرزمی  ی پایی 
ن تو  روی ابرها به پرواز دراومدم. اون لعنبی گفته بود که الی 

ن بود!   زیرزمی 

 

با احتیاط به سمت همون مسی  رفتم و با دیدِن یه مرد که 
مشت کردم. و داد، عصبی دستمپشت در کشیک یم
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ه و لبچهره ن داد که یه مرد های درشتش نشون یمی سیی
 عرب بود! 

 

 از شدت نفس نفس زدن، گلوم خشک شده بود. 

ن  پیش رفتم و وقبی پشت به من ایستاده بود تا به در زیرزمی 
نگاه کنه، از پشت بهش حمله کردم و قبل از اینکه از 

دنش  خودش ش و صدایی تولید کنه، با آرنجم به پشت گر 
 ی دیوار انداختم. و گوشهی کثافتشکوبیدم و الشه

 

 قفل بود و یه قفل کتایی و بزرگ هم رو بدنه
ن ش در زیرزمی 

کرد. دسته کلید رو از دور کمربندش باز کردم و خودنمایی یم
ن رفتم. از سه پله  ی سنگیش پایی 

 

ییک ییک کلیدها رو امتحان کردم و با چرخش یه کلید تو قفل 
ن شدم.  در، نفیس  کشیدم و وارد زیرزمی 

ی
 به آسودگ

 

ن مثل هنوز قدم اول رو برنداشته بودم که صدای ناله ی الی 
 یه چکش تو مغزم کوبیده شد. 
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 و گرفت. ی از ش دردش جونمناله

 

 آی... -

 

 تو دلم گفتم "دردت به جونم"

تاب، پیش رفتم و هرلحظه صداش با پاهایی لرزون و دیل یی 
 تر شد. واضح

 

؟! عوضیا ولم  آی خ- دایا... آی مامان... عاض کجایی
. من خییل درد دارم. خییل...  ن  کنی 

 ییک کمک کنه! مادر؟! 

 

ن و زمان رو صدا یم د و مِن ادکرد و قسم یمداشت زمی 
م چهارماه و نیم یی  ت کجا بودم؟! کجا بودم وقبی دلیی غی 

 کشید؟! کشید و تو تنهایی زجر یمدرد یم

؟! اگه یه نفر دیگه این  جا بود چی

 حاال اهمیبی نداشت. 
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باز و به همون دری رسوندم که نیمههای بلندی خودمبا گام
ن رو با وضوح به گوشم یم  رسوند. بود و صدای الی 

 

های پاهام با دیدن نییم از تنش روی یه تخت و ملحفه
ن چسبید.   سفیدش، به زمی 

 

ن مار به خودش یم لولید و من چرا توان تکون داشت عی 
 ردن نداشتم؟! خو 

 

س جوانهن- س عزیز مامان، بابایی میاد و یی
ی من... نیی

 نجاتمون میده! 

س عشق  ، نیی قول میدم تو هم مثل من عاشق بابات مییسر
 مامان کنارته، بابا هم میاد! بابایی میاد دورت 

ن ... ببی 
ماماین

 بگردم... 
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پشت پلکام به سوزش افتاد و دیگه نتونستم صیی کنم. وارد 
ن با ترس و وحشت ششاتاق ل و باال آورد و عنبی شدم و الی 
 ش با دیدن من نصفه موند. جمله

 

- .. ن  م داره به دنیا... . بچهتوروخدا کمک کنی 

 

و که تو چهارچوب در دید، صداش تحلیل رفت و با من
 بغض و شوک شدیدی بهم زل زد. 

 ... ن  زدم و نه الی 
 نه من حرقن

های گود زیر چشم حالش نزار بود، رنگ و روی پریده و 
 افتاده... 

 

 و اشک...  های لرزون و صورت خیس عرقلب

موهاش زیر یه شال نازک آشفته شده بود و شکم 
 ش... برجسته
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ِ کم
ن تواین که به کمر رو تخت اون شکم زیادی بزرگ و الی 

 دن... کرد برای بلند شدراز کشیده بود و تقال یم

 

 ع عاض؟! -

 

ون ن بی  اومد، انگار جون دوباره گرفتم.  تا اسمم از دهن الی 
ن تخت فاصله ی بینمون رو با چند گام بلند یط کردم و پایی 

 زانو زدم. 

 

ن رو سخت به آغوشم کشیدم و ریه و با عطر تنش هامتن الی 
 و ترس برطرف یم

ی
 شد؟! پر کردم ویل مگه این دلتنیک

 

و و قاب گرفتم و کاوشگر کل وجودشدو طرف صورتش
پوست تنش... تار به تار موهاش... اجزای ارزیایی کردم. 
های خیس و کبودی که از فرط درد و گریه صورتش و لب

 لرزید. یم
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ن چی به شم آ - خ خدایا... چی به شت اومده یی من؟! ببی 
 اومده بدون تو؟! خدایا شکرت... 

 

ان تردید روی شوری لبو یی هاملب هاش گذاشتم و به جیی
د ملِس بوسیدمش و از شه ی روزهای تلخ نبودنش،همه
 هاش نوشیدم. لب
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ن از  هردومون به نفس نفس افتاده بودیم و هرچند ثانیه الی 
کرد و من با گوشت و پوست و و منقبض یمدرد کل بدنش

 کردم. استخونم این درد رو حس یم

 

 و تو صورتم چرخ داد. مبهوت نگاهش

 

؟! - ؟! آخ... خعاض... عاض تویی  و... خودیی

 

 تلخندی زدم. 

 

... تو کجا بودی؟! کل تهران و کویت رو دنبال یه آ - ن خ الی 
 نشوین از تو گشتم. 

 

 سکوت کرد و من هم سکوت کردم. 

لش خارج حبی گریه هم نیم کرد ویل بارش اشکاش از کنیی
 بود. 
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؟! خود واقعیت؟! عاض؟! بگو که خواب ت- و... تو خودیی
... بگو باالخره اون همه خواب که از اومدنت  و خیال نیسبی

 دیدم، به واقعیت پیوسته... 

و بستم تو رو هرشب خواب دیدم اومدی، هروقت چشام
 !  دیدم. بگو خودیی

 

... دیگه ه- ن یششش... آروم عزیزم، آروم باش. اینجام الی 
دارم. تنهات نمیذارم حبی یه ثانیه هم چشم از روت برنیم

جز سیایه  خوام چیکار وقبی هربار بدون تو و یمپلک زدن
 هیجی نیست؟! 

 

د و جیگرم آتیش یم ن  گرفت. با ناله حرف می 

 لب روی گردن داغش گذاشتم و کنار گوشش پچ زدم: 

 

- . ... خود خودیی  خودیی

 رف بزنه... تونه با من اینجوری حهیچکس نیم
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هیچکس مثل تو عاشقم نیست. آی عاض... باالخره 
 !  اومدی. خودیی

 

 آره منم الینم، منم مویرگم. -

سالیم دورت بگردم؟! حالت خوبه؟! آخ خدا... آخ من 
ی م؟! کل کرهچطور چندین ماه ازت دور بودم و هنوز زنده

ن   اسه دوباره دیدنت... و زیر پا له کردم و زمی 

... کنارم، نفست کنم. و حس یمباورم نمیشه اینجایی
... پوست تنت...   لعنبی

... بگو مویرِگ عاض...   الینم؟! بگو خویی

 

 گوشم با بغض خندید: زیر  

 

 ده بود مویرگت باشم، عاض؟! آی... شچقدر دلم تنگ -

 

و روی شکمش گذاشت و همون لحظه رنگ دستش
 صورتش شخ شد و تنش به عرق نشست. 
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 نگراین مثل یه چنگک تو کل وجودم فرو رفت. 

 

؟! جونم مویرگم؟! درد داری؟! ال- ن  ی 

وباره ببینمت. من جون کندم تا برسم به تو... جون کندم تا د
م. مبادا تنهام بذاری... مبادا ولم کبن که یم  می 

 ... ن ؟! بگو الی   خویی

 

ن رو گرم قرارمدستای یی  ن لحظه کل وجود الی  و که تا همی 
ی کرد، دو طرف صورتش گذاشتم و رو به رعشهیم

 عضالتش لب زدم: 

 

؟! -  الینم؟! خویی

 

 کشه... درد دارم، زیر دلم تی  یم-

 . خواد نصف بشه! آی.. انگار یم کمرم انگار... 
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و با بغض و صورتش و موهاش خیس عرق بود. نگاهش
ن کشید و روی شکمش زوم شد. لب  هایی شدیدا لرزون پایی 

ن دندون گرفت و با همون صدای نالهلبش  وار لب زد: و بی 

 

فکر کنم... و وقتشه، عاض خییل درد دارم از صبح...  ف-
ه بیاد. خ خوشحالم حداقل... کنم وقتشه بچحس یم

 حداقل تو زایمانم... ک کناریم! آی عاض. 

 

و روی شکمش گذاشتم که از الی اون تونیک و شلوار  دستم
 گشاد، زیادی تو چشمم بود. 
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ن رو تو این حال ببینم. انگار حبی تو باورم هم نیم گنجید الی 
 سوزوند. و با فندک یمییک داشت کل تنم

 

 .. حاال نه. نه... نه... نه. -

برم بیمارستان. و یمبابا قربونت بره، یکم صیی کن مامانت
ا زایمان یم ین دکیی ات و بهیی ن ین تجهی  . اونجا با بهیی  کبن

؟! تحمل   ن قول میدم تموم میشه، قول میدم بغلت کنم. الی 
مندهکن دورت بگردم، من ی خودم نکن. اینجا جاش و شر

 نیست باید بریم. 

 

ش نشوندم ویل ییم رو ناف برآمدهی مال و بوسهخم شدم
ن با جیغ آخ کشید.   الی 

 

زیزم... به خاطر بابایی ت تحمل کن. آی عاض... د دیگه ع-
 تونم. نیم

 و بریده... امونم
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 و روی تشک تخت کوبید. شش

 وی تخت و کنارش زانو زدم. ر زده و بالتکلیف وحشت

 

؟! - ن  نه... الی 

 صیی کن. 

 

م مثل خودت عجوله... یادته  مون هم... ببخشید ویل بچه-
و بوسیدی، اون... روز اول... تو ای م منبا چه... چه عجله

ن و آر... آرایشگاه...   ماشی 

 تونم عاض! نیم

 

ن خندید ویل بلند به گریه افتاد و دستمهاش یملب و بی 
 ظرافت انگشتاش گرفت. 

 

 یه کا کاری کن عاض، بچه داره به دنیا... م میاد!  ی... ی-
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ن تو آغوشم درد وبایلمم ون آوردم و همونطور که الی  و بی 
ی امی  رو گرفتم و تا تماس وصل شد، تند کشید، شمارهیم

 تند کلمات رو بیان کردم. 

 

؟! ا- ن رو پیدا کردم، عادل رفته شاغ اسامه و مادرم. امی  لی 
ن داره زایمان یم  خوام. والنس یمکنه... یه آمبالی 

 

ن کنار گوشم دوبار  و تو بغلم  ه جیغ کشید و من ششالی 
 گرفتم. 

ن  گویسر رو با هراس از دهنم فاصله دادم و کنار گوش الی 
 پچ زدم: 

 

س! - ... نیی ن  من هستم الی 

 هستم تا دوباره ببوسمت... هستم تا کنارت باشم. 

 

 صدای امی  رو شنیدم. 
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ن تو؟! اونجا خطرناکه-  ... چرا رفتی 

؟!  کنم. عاض؟! من... من آمبوالنس خیی یم ن ز اشما خوبی 
ی هست؟! مادرت...   عادل خیی

 

ن حرفش پریدم:   بی 

 

 یه آمبوالنس خیی کن. -

 

ن انداختم  گویسر رو روی تخت پرت کردم و دست زیر تن الی 
 تا بلندش کنم ویل نشد. 

 

 . تونم پاشم عاض.. نیم-

و... در... دربیارم. نمیشه... کمکم کن... کمکم کن ش شلوارم
نگار ف فهمیده ت تو اومدی، عاض بچه داره میاد. ا

 واسه... د دیدنت... خییل ع عجله داره! 

 آی عاض... آی مامان! 
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 ان... برمت بیمارستنه یم-

 آمبوالنس تو راهه مویرگم. 

 

 و روی تونیک و شکمش چسبوندم. و لبمخم شدم

 

ایطع- و واسه به دنیا جله نکن بابا، عجله نکن بذار شر
 اومدنت جور کنم. 
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ن روی ملحفه و پتو مشت شد و خودشتدس و به های الی 
پیچید و تخت کوبید. داشت از شدت درد به خودش یم

 دونستم چیکار کنم. نیم

 

اض؟! حاال نمیشه جلوی... جلوی زایمان رو گرفت. ع-
 بچه... دا... داره میاد! 

 

 به موهام زدم و از روی تخت کنار رفتم. 
ی

 کالفه چنیک

ن نگاه   چرچن به دور خودم زدم  و وحشت به الی 
ی

و با کالفیک
 پیچید. کردم که داشت از درد به خودش یم

 

... عاض... ب بچه داره میاد. خوشحال- م... هسبی
 ....  آیییب 

 

صدای جیغش تو کل اتاق پیچید و خواستم برم و با کمک 
شد ای نداشتم، شاید یمبرگردم. من که تو زایمان تجربه
 ادرم کجا بود؟! عادل؟! تلفبن از ساجدی کمک گرفت. م
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ویل تا چرخیدم با دیدن اسامه تو چهارچوب در، پاهام به 
ن و چهره ن چسبید. صدای جیغ الی  تفاوت اسامه ی یی زمی 

 و گرفت. باهم جونم

 

و خیی داشت چون صورتش هیچ حالبی انگار اومدنم
تونستم بفهمم  نداشت. از دیدنم مبهوت و شوکه نبود و یم

ن مرد بود ویل... از نقشه که اومدنم هم ییک  های کثیف همی 

ن بودم، کفایت نیم  کرد؟! اینکه حاال کنار الی 

 

ن و اسامه چرخ دادم. شوکه دهنم باز موند و نگاهم ن الی   و بی 

ن اسامه وارد اتاق شد و من صدای زمزمه های دردناک الی 
 رو شنیدم. 

د.  ن  از من دور نبود، انگار دقیقا کنار گوشم ضجه می 

 

 مبارک، باالخره اومدی!  برگشتنت-

 .  تونسبی پیدام کبن
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دو نفر از بادیگاردهاش پشت شش وارد اتاق شدند و نفسم 
 م حبس شد. تو سینه

ی که فکر یم ن کردم من یادم رفته بود که اسامه از چی 
 تر بود. باهوش

 

و به کرد، منای برای خودش راه موفقیت پیدا یماز هر تله
 دام انداخت. 

 حنیسه و دانیال و مادرم...  با کمک عادل و 

هام تو چنگش بود و زنم داشت حاال سه تا از عزیزکرده
 م. کرد ویل وقت مجادله نداشتزایمان یم

 

 خرم. . به جون یمی تو بود؟! باشه.. م نقشهاومدم. این-

ن  خواسبی که ببینم جلوت و نیماومدم اسامه... مگه همی 
؟!   هیجی نیستم تا احساس ابرقدرت بودن کبن

مادرم کجاست؟! با عادل چیکار کردی؟! بذار اونا برن من 
... هاتمونم تا عقدهمونم. یمیم  و خایل کبن
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ای هم بود، ای الزم دارم، اگر عقدهن تو رو برای کار دیگهم-
 چهار ماه و نیم روی زنت پیاده کردم. 

بیست و شش سال روی مادرت پیاده کردم. تو بنده و 
 ارو زدی... ی من بودی ویل نبرده

 و پس بدی. پس باید تاوانش

 

 حرومزاده خفه شووووو... -

 با زنم چیکار کردی؟! 

 

پوزخند زد و با نیم نگایه به بادیگارداش، هردو به سمت 
ن رفتند ویل خودم سد راهشون شدم و صدام و تخت و الی 

 باال بردم. 

 

 زنه... بکیس حق نداره به زن من دست -
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شکنم. فقط اگه و یمدنتوناگه انگشتتون بهش بخوره، گر 
جرات دارین یه قدم دیگه بردارین تا روی واقیع عاض رو 

 نشونتون بدم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاش قلبم... قلب لعنتیم داشت از شدت درد و تپش
 سوخت. پرقدرتش یم

اسامه با همون نگاه پر از حس قدرت براندازم کرد و از پشت 
ن زل زد.   هیکلم به تن لرزون الی 
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ن دی-  گه فرصبی نداره... الی 

اگه به بیمارستان نرسه، ممکنه مادر یا بچه رو از دست 
ش کرده و براش زایمان بدی. حبی شاید هردو... دکیی معاینه

 بیبن کرده. خییل سخبی رو پیش

ت چطوری جلوی خودت نابود میشه خوام ببینم که بچهیم
 حساب بشیم. شاید باهم یی 

 

هایی و هردو رو با مشت دوتا مرد گایم به جلو برداشتند 
ن ایستادم.   پرتوان به عقب پرت کردم و دوباره جلوی الی 

 

پیچید ی چشم دیدمش که مثل مار به خودش یماز گوشه
کشید و التماس و فقط به خاطر من بود که جیغ نیم

 کرد. نیم

 

 بار اومدم.  میدوین مثل خودت یه حیوون-

ن برن. بذار عادل بره اسا  مه... بذار مادرم و الی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی دیگه اینجا رو پلیس تو راهه، میدوین تا چند دقیقه
. محاضه یم ن  کین

 

سید.   حبی با اسم پلیس هم نیی

 جلو اومد و با ییک دو گام فاصله از من ایستاد. 

 

 و دستگی  کنه. تونه منخوام، هیچکس نیمنتا وقبی من -

اینجایی چون من خواستم ببیبن چطوری تو یه لحظه کل 
 دست میدی. و از زندگیت

 

ن برخورد   یه گام به عقب برداشتم و پشت زانوم به تخت الی 
و کرد. همون لحظه صدای ضعیفش رو شنیدم که اسمم

 صدا کرد. 

 

خواد که... تورو آزار اض بهش اهمیت نده، فقط... یمع-
 خواد به هدفشو دیگه فهمیدم. فقط... یمبده. من... این

 برسه! 
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ن توان   الی 
ی

 ریسک کردن نداشتم. ش مرگ و زندگ

ی چشم حواسم به اون دو تا مرد هیکیل بود مدام از گوشه
 تا باز جلو نیان. 

 رو به اسامه لب زدم: 

 

 خوای؟! فقط بگو چی یم-

 

ی بینمون رو کمیی کرد، اونقدر  اسامه ش تکون داد و فاصله
و پشت گردنم گذاشت و درست کنار گوشم با که دستش

 د: اون صدای بم و گرفته پچ ز 

 

 ت رو... بچه-

توین ازش بگذری؟! میذارم با زنت بری ویل اون بچه... یم
 مال منه! 

، یمها تصمیمتاگه تا قبل از اومدن پلیس توین با و گرفبی
 زنت و مادرت بری. 
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 وگرنه... 

 

وزمندانهدستم مشت شد و رو به چهره ش پوزخند ی پی 
 زدم. 

کثافت که به واکنش اون دوتا   و باال آوردم و حبی مشتم
م  کردند، اهمیت ندادم. صدای عربدهاسامه رو حمایت یم
 کل اتاق رو برداشت. 

 

م هم نمیذارم بچهح- م تو دست تو بزرگ شه! بی اگه بمی 
 کنم. اسامه؟! یه عاِض دیگه رو تو دستت ول نیم

 

ی مداخله ش کوبیدم. اسامه اجازهی سینهمشتم تو قفسه
 به بادیگارداش نداد. 

 

. ت مرگ زن و بچهپس خود- ن  ت رو ببی 
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تا به خودم بجنبم، تنم اسی  دست اون دوتا گردن کلفت 
شد و اسامه زیر نگاه من سمت تخت رفت. زورم به اون 

ن خم شد، دوتا نیم رسید ویل وقبی اسامه دقیقا رو ش الی 
 انگار جون تو تنم برگشت. 

های محکمم تو ش و صورت هردو بادیگاردش  با مشت
 کوبیدم. 

 

هر دو رو کنار زدم و سمت اسامه رفتم و قبل از برخورد 
، با شتاب کنارش زدم و  ن دستش به صورت برگ گِل الی 

 گه داشت. نو با دیوار کنار تخت اسامه خودش

 

ن پیچید. صدای بلند خنده  ش تو جیغ الی 
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، زنت... مادرت... ر معاملهانگا- مون رو دوست نداشبی
 عادل... 

ت رو نگه داری؟! میدوین اون کبن تا بچهیم همه رو قرباین 
ه؟! یمنطفه ؟! ی تو شکمش، دخیی  دونسبی

خوای باقی چهارماه زنت دور از تو عذاب کشید... یم
و به خودخوایه تو ببخشه؟! از اون بچه بگذر و بذار عمرش

ین دکیی رو براش بیارم و جفتشون سالم  ن حاال بهیی همی 
 بمونن. 

 

م. لعنت ه ییک از عزیزاممگه من مرده باشم ک- و به تو بسیی
 بهت... 

ایه از من داری؟! وقبی وارد زندگیمون شدی، این چه کینه
عرضه بودی که از یه سبن نداشتم و تو اونقدر بدبخت و یی 

 بچه ترسیدی! 
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ن نعره کشیدم و رو تخت رفتم. تن لرزون و یخ کرده ی الی 
 رو تو بغلم گرفتم. 

 

 .. خدایا تنها بودم. تنها.  

ن   ویل هنوز خود خدا رو داشتم. همون خدایی که هرشب الی 
 کرد. کنارم با ناله صداش یم

 ش بود. هموین که الی چادرنماز و سجاده

تمام این مدت دوری به لطف همون خدا تحمل کرده بودم، 
 امید داشتم. 

 

 دار شده بود. صدام از شدت خشم و وحشت خش

 

... اسامه خودم طناب - و بافم. اینو یمار گردنتدلعنبی
ن باش.   مطمی 

و کردم بس نبود؟! این چه  لعنت بهت... یه عمر نوکریت
 ایه؟! کینه
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ن دستمموهای عرق کرده ن رو کنار زدم و الی  و گرفت. ی الی 
 انعطاف... محکم و یی 

رفت و حبی توان بازگو کردن از شدت درد نفسش بند یم
 و نداشت. حروف اسمم

 

ن لحظه ز یم- ن خوای بچهیم مان کنه؟! ایخوای همی  ت و الی 
ن؟! اگه ازش بگذری، خیالت راحته زنده  ست... بمی 

مثل تو که تو دستم بزرگ شدی... بزرگ میشه به من میگه 
 بابا. 

 

 ش نکن. گوش نکن. آی عاض، ب بهش... گ گو -

 

 و بوسیدم و با اینکه خودم بریده بودم اما لب زدم: پیشونیش

 

یم الیم- ... برمت، می  ن  فقط صیی کن.  ی 
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ن انداختم و به سخبی تن سنگینش رو بلند   دست زیر تن الی 
 کردم. 

ن گذاشتم و درحایل که از صورتم جفت پاهام و روی زمی 
 ی اسامه گفتم: حرارت بلند میشد، رو به صورت شخ شده

 

خورم یه نفرتون هم زنده نمیذارم. گو برن کنار... قسم یمب-
 خورم اسامه! قسم یم

 

آلود رد دقیقا جلوی در ورودی با صورت خوناون دو م
ایستاده بودند و اسامه با همون تسبیح دونه درشت سد 

 راهم بود. 

 

 ارم... به تو! ویل من به یه نفر نیاز د-

و خراب کردی و دیگه های پشت شتی پلتو همه
 خوام. زت یه ضمانت یمتونم اعتماد کنم. انیم

... یا میمتتونه ضامنت باشه... تصاون بچه یم و بگی 
کنم یا اون بچه رو به من همینجا همتون رو خاک یم

 بسپار... 
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ن به گردنم چسبید و صدای ضعیفش به دلم چنگ  الی 
 انداخت. 

 

 تونم عاض! م نه... نیمبچه-

 

، اسامه با صدای بلند  ن به محض تموم شدن حرف الی 
ن چرخ دای نگاهشخندید و تا ثانیه ن من و الی   اد. و بی 

حالبی تو چشماش بود که انگار از این صحنه حسایی یه 
د.   لذت مییی
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ن شنیدی عاض- ؟! عروس و مادرشوهر دقیقا عی 
 ن... همدیگه

و به آب همونطور که مادرت تو گذشته به خاطر تو خودش
ه.  ن هم همون راه رو می   و آتیش زد و کنار من موند، االن الی 

 

ن اداو حالچی کنم چو فرصت نکردم حرفش مه ن رو به الی 
 داد: 

 

ن ماهت- ی عی  بانو به خاطر نجات جون عاض، و هم حاضن
؟! با بچه ن  ت کنار من بمونی 

 

ن تو چشام زل زد و رنگدونه های پوستیش شخ شخ شد الی 
 و دهنش تا نیمه باز موند. 

ه  و لرزوند. ی کمرممعصومیت و ترس و وحشت نگاهش تی 
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 خفه شو اسامه... خفه شو... -

و خرد کنم تا دیگه به زن من... به زن من ید اون گردنتبا
 !  نزدیک نیسر

. خورم خودم نابودت یمقسم یم  کنم لعنبی

 

ن بگه! صبور باش عاض... بذار خو -  د الی 

 

ن تیک  ن کوبید و یه صدای لعنبی عی  با کف کفشش رو زمی 
ون یمتاک ساعت درآورد. قلبم داشت از سینه  جهید. م بی 

 

... ق- ن نم به ول میدم پیش من بهتون بد نگذره. مبگو الی 
 ش تنها نمونن. عاض قول میدم که زن و بچه

ن رو  مادرت کنار من تنها بود ویل یم تونم لطف کنم و الی 
ن کنار ماه بانو نگه دارم. مادرت هم پیش منه... همی 

 لحظه... تو تخت من! 

 

تم درد یم  کرد. رگ غی 
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ن  ن و مادرم نبودم، همی  لحظه این نامرد رو با  اگه به فکر الی 
 کردم. دستای خودم خفه یم

ن رو دستام یم  هاش باال گرفت. لرزید و نالهالی 

 

... مادر کجاست؟! اگه فکر کردی من و مادر ع- وضن
و تحمل کنیم، ی کثیفتی دیگه اون قیافهتونیم یه لحظهیم

... اگه فکر کردی یم توین عاض باید بگم کور خوندی لعنبی
، باید بگم به کاهدون زدی چون  رو بازم به ی وادار کبن ن چی 

! یه  ی داره که تو هیچوقت نداشبی ن این مرد، حاال یه چی 
 خانواده که بهش عشق بدن... 

توی کثافت همیشه ازش محروم بودی و حبی مادر هم از 
ی عمرش عاشقانه ش اجبار به کثافبی مثل تو بله داد و همه

خواه همیشه عشق یه ُمرده رو به تو ترجیح داد. محم دخی 
 گه بریم. بانو بوده و هست. عاض دیماه

 

ن بهم قوت قلب یم  الی 
این ن رو سخین داد ویل حاال که الی 

 دستام بود و مادرم... 
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کرد، عذابم دونستم عادل کجا بود و چیکار یماینکه نیم
 داد. یم

خواستم امیدوار باشم که عادل دونستم ویل یمنیم
 داد. انجام یمماموریتش رو به خویی 

 

ن رو محکم تر به خودم چسبوندم. نعره کشیدم و الی 
دم. دندونام  و با خشم به هم فرسر

 

ای، یه کردی برندهی مدیی که فکر یمنیدی که... همهش-
 ی بدبخت بودی. بازنده

 م رو به تو نمیدم. من خانواده

 م رو نمیدم اسامه. و نمیدم. بچهو نمیدم... داداشامزنم

ی بگهیچوقت نیمتو دیگه  ن  از من چی 
ی. توین  ی 
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تم  و نشونه رفت. نیشخندش غی 

 هردو ابروش رو باال داد و مثل یه فاتح به من زل زد. 

وز میدان... انگار که من بازنده  ی میدون بودم و اون پی 

 

 آفرین چه زن جسوری داری. -

 ویل خوب گوش کن عاض... 

ها، من همه چی رو معلومه که نمیدی... تو تمام این سال
و... و... زندگیتو... کارتبااجبار ازت گرفتم. راهت

 و... و... اسم خانوادگیتمادرت

غذایی که خوردی رو من انتخاب کردم. تو شهری که من 
خواستم نفس کشیدی و قریب به یس سال حبی از وطنت 

 .  نفرت داشبی
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م. دیگه حق انتخاب نداریحاال هم من با زور ازت یم ، گی 
م. همه رو با زور ازت یم  گی 

 

 و نباختم. بغض سنگیبن به گلوم چنگ انداخت ویل خودم

ن رو یم دادم دست این  بردم، هیچوقت اجازه نیمباید الی 
 م برسه. کثافت به زن و بچه

 

 هات میشه اسامه... این آخرین خنده-

 آخرین خیال راحتت... 

ایی که همه
ن ، به دسکر یمفی اون چی   ت آوردم. کردی گرفبی

ت. دنیا خواهر من بود و دانیال  زنت... پرسات... دخیی
هات طرف خواهرمه... خودت میدوین یک به یک بچه

 . ن  مین

. بذار یه لطف درحقت کنم.  ی ویل نتونسبی تو خواسبی بگی 
 و گم کن. ها فرار کن و گورتبرو کنار و قبل اومدن پلیس
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ن پرده کشید و یمو لرزوند. مویرگم درد ی گوشمجیغ الی 
 پنجه

ی
دگ داد که دیگه تحمل هاش رو بازوم نشون یمفرسر

 این درد رو نداشت. 

 

 تونم تحملش کنم.  بده... دیگه نیمعاض حالم خییل-

... منتوروخدا من  و بیی عاض... و بیی

 

ن کردم ویل اون دوتا نامرد کنارِی اسامه، دست به  قصد رفیی
ین اد. لعنت به و نشونه گرفتناسلحه بردند و دقیقا شم

 ...  عوضن

 

سوختم و به همون کل وجودم تحت فشار بود و داشتم یم
ن درد داشتم. انگار تک به تک استخوناندازه های ی الی 

 شد و راه به جایی نداشتم. بدنم خرد یم

 

ن شلیک گلوله، پای چپمیی  و سوراخ اهمیت پیش رفتم و اولی 
هکرد و نعره ن جیغ زنجی  ری کشید و اسامه دام هوا رفت. الی 

 با لذت به درد کشیدنم نگاه کرد. 
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 خیس عرق شدم و باز نعره زدم. 

 

دوین اینجا آخر دوین تسلیمت نمیشم. یمسااااامه... یما-
 کنم. خطته... دیگه بهت رحم نیم

 

ن بند رفت.   نفس الی 

 

. و... منو زخیم شدی. منت- . تو خوب نیسبی و ب... بیی
 خدایا کمک... مامااان. 

 

ن رو محکموز ِش پا بودم ویل زانوهام یمهن تر از لرزید و الی 
رسید؟! گ قبل تو آغوشم کشیدم. پس این پلیس گ یم

 تموم میشد؟! 

 

ن  ن اومد و شچن خوین که تا روی زمی  نگاه اسامه تا رونم پایی 
ن تونستم  راه گرفته بود رو نگاه کرد. با یه گام به عقب برداشیی

 ببینم.  شچن اون خوِن لعنبی رو 
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خواد کون نخور... هنوز کارمون تموم نشده و دلم نیمت-
 شلیک بعدی، به زنت باشه عاض. 

 خواستم. من تو رو برای اینکه سیی بالمون بیسر یم

هام بودی... حاال هم سیی بالی تو همیشه سیی بالی بچه
 !  من مییسر

بانو بریم. به عوض تو هم با زنت برو... و ماهمیذاری من
 ست؟! عادالنه

 

و بیشیی از این و جار بزنم تا مویرگمخواستم شدت دردمنیم
سونم. مثل ابرب  هاری اشک یم هن تنم از بیی ریخت و کل پی 
 سیالب اشکاش خیس خیس بود. 

 تونستم ِش پا بمونم. دیگه نیم

 

ن خوب نیست. برو  ت- ا این حد وجدان نداری؟! حال الی 
 ...  کنار لعنبی

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

و از زنم جدا  ی. چندماهه منو کردو زدی، کاراتزخمت
و نجات بده قبل از کردی. مادرم کاقن نبود؟! برو و خودت

 اینکه دیر بشه. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفسام به سخبی هماهنگ میشد. 

ی دست اسامه کیم عقب کشیدند و اون دونفر با اشاره
 اسامه پیش اومد. من باز هم عقب رفتم. 
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ه از من اسبی کردم... درستاین همه سال هرکاری خو -
 هم مثل دنیا یی 

ن  گناهه. متنفری ویل الی 

ن به مادرم نیاز داره... بذار بریم و نذار دستم  بذار بریم. الی 
به خون بابای برادر و خواهرام آلوده شه... اینبار اگه 

 کنم. نزدیکت وایسم، رحم نیم

 

با یه فریاد بلند سمت در هجوم بردم ویل اون دوتا با اسلحه 
 د. و سد کردنراهم

 

 برید کناااااااار.... -

 

. و با یه زخم از من... هیچوقت نیمت- توین زنده بموین
 میدوین اگه االن هم بری... مادرت اینجاست، کنار من... 

 

دونستم وسیله گی  افتاده بودیم و یمتو یه اتاق تقریبا یی 
ون پر بود از آدمای اسامه...   بی 
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ون صدای پا شنیدم و دو سه نفر  شاسیمه وارد  یهو از بی 
 اتاق شدند و اسامه سمتشون چرخید. 

 شنیدم. کنار گوشش حرف زد ویل پچ پچش رو یم

 

 ست! محاضه شدیم... همه جا پلیس ه-

 

ن رو به خودم تکیه دادم.  ناخواسته لبخند زدم و تن الی 
 ایستادن روی پاهام خییل سخت بود، خییل زیاد... 

کرد تا  خیال یماسامه با تریس آشکار سمتم چرخید، احتماال 
ن لحظه دروغ یم ی از پلیس نبود ویل حاال... همی   گفتم و خیی

 

 اسامه... اگه بالیی ش ییک م-
یدوین کارت تمومه... میدوین

ن خودت یی   عی 
رحم میشم. وجدان از عزیزام بیاد، میدوین

ی مو، پاره شه و من به یه مو بنده... کاری نکن اون باریکه
 تل بابای خواهر و برادرام بشم. بهت رحم نکنم. نذار قا

 

 اسامه با خشم مردی که خیی آورده بود رو به عقب هل داد. 
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ن هم خییس دستم داشت لحظه به لحظه بیشیی یم شد و الی 
 رفت. داشت از شدت درد از حال یم

 

 گم. نخواب دورت بگردم، نخواب مویر -

... یمیم ن مون هیچیش نمیشه. برمت. بچهبرمت الی 
یم. قول میدم. به قیمت جونم ازتون بغل یممون رو بچه گی 

 کنم، فقط نخواب... مراقبت یم

 

ن رو آرومزمزمه تر کرد و بهم چسبید. تنش شد شد هام الی 
 بود. 

 فریاد اسامه تو اتاق پیچید و رو به افرادش پرخشم گفت: 

 

ست؟! زن من  بانو کجااااام گوری بودین؟! ماهشما کدو -
 کو؟! 

 

بان قلبم اونق در باال بود که توان نفس کشیدن نداشتم. ضن
بدنم از درد داغ کرده بود. نگاهم به وحشت اسامه بود ویل 
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همون لحظه با شنیدن صدایی از پشت ش اسامه، قلبم فرو 
 ریخت. 

 

 سلیم شو بابا... اینجا آخر خطه... تزنت پیش منه، -

 

با پیچیدن صدای عادل، به درگاه در زل زدم. با دیدن قامت 
ی امید تو دلم د و هیکل درشت عادل، انگار یه روزنهبلن

 روشن شد ویل اسامه دقیقا برعکِس من... 

 

بانو رو درست کنار عادل معبن باخت رو فهمید وقبی ماه
 شکار کرد. 

 

...؟! بانو...؟! تو.. تو چماهعادل؟! -  طوری تونسبی

اینجا پر از محافظه... تنها رایه که باز بود فقط واسه 
ود. تو چطوری تونسبی از وسط اون همه محافظ عاض ب

 بانو رو برداری؟! رد یسر و ماه
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و به جاش و ول کن و منبانو... تو مگه نگفبی پرسمماه
؟!   بگی 

 

بانو کنار عادل، با ابروهایی به اسامه ناباور از حضور ماه
 شدت درهم به من زل زد و فریاد کشید. 

 

... ماه، تو پرس عادل؟! تو باید طرف من بایسر - بانو مگه  مبن
؟!   تو قول ندادی کنار من بایسر

 

ِ بدحال و عادل با پوزخندی تلخ، نگاهش
ن ن من و الی  و بی 

 مادرم چرخ داد. 

 

 کنار تو باشم؟! -

بعد از اون همه گندی که باال آوردی؟! بعد از اینکه 
و گرفت؟! نه... نه بابا تو خییل های تو دامن خواهرمگناه

دادی. خییل وقته کنارت نیستم و اگه و از دست وقته من
االن اینجام... واسه خاطر داداشمه... زن داداشم و زین که 

 بیشیی از مادر خودم، درحقم مادری کرد. 
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ن که رو دستام گریه یم ن مادر با دیدن من و الی  کرد، هی 
ش رو دقیقا روی ش اسامه بلندی کشید و عادل اسلحه

 تنظیم کرد. 

 

 ... مدم؟! به راحبی پریس چطوری او یم-

هایی که استخدام کردی تا حافظ جونت باشن، اون محافظ
 به پول فروختنت. 

 و نداری بابا. تو دیگه هیچکس

 

ی افراد اسامه کنار کشیده بودند. مادرم به گریه حاال همه
های اشیک از کنار عادل رد شد و اون افتاد و با چشم

 مردهای گردن کلفت رو پشت ش گذاشت. 

 با وحشبی آشکار به بادیگارداش نگاه کرد.  اسامه

شد که پرس خودش درحقش اینکارو احتماال باورش نیم
 بکنه. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مادر از همون فاصله و با دلهره صدام کرد: 

 

؟! پرسم؟! تو... ت- م خویی
ن دخیی  و تی  خوردی؟! الی 

 

ن گریه به حرف اومد.  ن بی   الی 

 

، تی  خورده. آی... توروخدا به عاض ک- ن  مک کنی 

 اض بیاد. عکنم نذار بالیی ش ادر خواهش یمم
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ِ ترسیده رو آروم  ماه
ن بانو که جلوم ایستاد و سیع کرد الی 
ن اسامه رو شنیدم:   کنه، صدای خشمگی 

 

ید! جلوش-  و بگی 

 

 عادل جلومون ایستاد و دقیقا سیی بالی ما شد. 

نگاه اسامه همون حس لذت دردنایک رو داشت که 
دم حدسش ن  ویل حاال... و می 

 ش کنم. حاال نه... خواست تجربههیچ دلم نیم

 

ن چندنفرو داری، یم یه بابا؟! چ- خوای دستور فقط همی 
ن؟! یاال... معطل چی و بکشن؟! جلوی منبدی من و بگی 

هسبی اسامه شیخ نجیب؟! دستور بده واسه حرص و 
. ت، پرستهای تموم نشدنیخشم و عقده ن  و قرباین کین
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های پهن بینیش باز و بسته شم نگامون کرد و پرهاسامه با خ
ه  تر شد. شد و رنگش تی 

 

 خوای دستور بدی؟! نیم-

 

 و بلند داد زد: 

 

 و بگی  و برو... ت و زنتبرو عاض، دست مادر -

 

م. بیا عادل... -  بدون تو نمی 

 

اسامه ییک از افرادش رو عقب کشید و با فریاد بلندتری، رو 
 به عادل گفت: 

 

و نخوردی؟! بازم توهم زدی؟! تو و بازم قرصاتعادل ت-
اطوری رو  ... پرس من، قراره تو جای من این امیی پرس مبن

. یم  فهیم؟! بچرخوین
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. فهیم چیکار یمدیوونه شدی؟! نیم  کبن

ن االن نیای پیش من میدوین که به پرست ماه بانو... اگر همی 
 کنم. ت رحم نیمو عروس و نوه

 

های طوالین زندگیش از ی که تو سالی دردبانو با همهماه
 این مرد کشیده بود، لب زد: 

 

ی... توین جلوی رفتنمنیم-  و بگی 

. پرسم اینجاست، کنار ما... توین دیگه مننیم و تهدید کبن
درحایل که پرس تو... هموین که تمام عمر داشبی برنامه 

 ریخبی جای تو ادامه بده، حاال با ماست. تو باخبی اسامه! یم

 

و ی اسامه با بغیصن که صداشعادل رو به نگاه بازنده
 لرزوند، لب زد: یم

 

 م؟! من دیوونه-
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شما باعث شدین من اینقدر بد باشم. بااینکه عاض رو 
 ... ن  بیشیی از من دوست داشتی 

برای اینکه عاض رو کنار خودت نگه داری، کاری کردی من 
 و ببینم. دیوونه شم. تسلیم شو... نذار مرگت

 

ی و شلیک و فریاد یم از  ون صدای درگی  شنیدم و بی 
ن اصال خوب یم دونستم پلیس باالخره از راه رسیده بود. الی 

 نبود، اصال... 

 

... من مقرص هیجی نبودم عادل، هی-  جی

 

عادل پوزخند زد و چندتا از آدمای اسامه به محض شنیدن 
ی، پا به فرار گذاشتند ویل هنوز دونفر از  صدای درگی 

 رترین افرادش تو اتاق حضور داشتند. وفادا

ن مدام ناله یم  کرد و اون دونفر محافظ اسامه، لب زدند: الی 

 

 باید بریم آقا... -
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 پلیسا رسیدن. 

 

عادل همونطور که جلوی ما ایستاده بود جلو رفت و 
 نزدیک به اسامه ایستاد. 

ن و ترسیدهصدای نفس ی اسامه تو فضای های خشمگی 
تونست هیچوقت این د و احتماال نیمشلوغ اتاق پیچیده بو 

ای که جانشینش، داشت لحظه رو تصور کنه. لحظه
 کرد. نابودش یم

 

. وقت واسه مقرص -   پیدا کردن زیاده... تو مقرص نیسبی

. من  اصال من مقرصم که هیچوقت دوستمون نداشبی
بانو بامنه... عاض هم مقرصم که تو به اینجا رسیدی. ماه

ن و بچهیم  ی عاض. برم. الی 

ترش نکن بابا... نذار خودم باعث مرگت بشم. بیا سخت
 .  اینجا یا باید دستگی  یسر یا کشته یسر
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وع به لرزیدن کرد. توان   ه شد و دستاش شر رنگ اسامه تی 
ن همه ن پرس خودش کشیی ی ما رو داشت ویل برای کشیی
 شد؟! داوطلب یم

 

و شد، راه نفسمی عادل بلند یمدردی که از صدای خسته
 گرفت. یم

و به دیوار زدم و واسه موندن رو پاهام به خدا التماس  کمرم
ریخت و هرلحظه داد و فریاد بانو کنارم اشک یمکردم. ماه

ون واضح  رسید. تر به گوش یماز بی 

 

ن مقرصم که زنت حاال توجناِح زن دومته... قراره بااون م-
شو و ادامه بده. مقرص همه چی منم. باشه بابا... تسلیم 

 بذار برن. 

های تو خواهر مقرص اینکه دشمنای تو... به خاطر اشتباه
ن دادن هم منم. من  و به کشیی

منده شدم هم منم. همه چی   مقرص اینکه به جای تو من شر
 گردن من... 

 و تسلیم کن و بذار عاض بره. خودت
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 دوباره محافظ اسامه داد زد: 

 

 باید بریم، این فرصت آخره! -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن تردید داشت، برای تموم کردن این کثافت اسام ه برای رفیی
 هم مردد بود. 
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و  ام خوب گوش کن. زنتاال که من اینقدر آدم بدیح-
گرفتم. دانیال هم گرفتم. هیچکس دیگه طرف تو نیست. 

 بانو هم پیش منه. ماه

 

ن نالهباالخره اسامه سکوتش رو شکست و صداش ی  و از بی 
ن شنیدم که دیگکم  زدن نداشت.  ه نایی برای ضجهجون الی 

 

ها هم کار تو  خودم رودست خوردم؟! آوردن پلیساز پرس -
 بود؟! 

شدی محافظ و سیی بالی اون مرد؟! به خاطر پرس 
خواه داری از من یم  گذری؟! محمدخی 

 

اسامه با خشم، اسلحه رو از دست محافظش گرفت و 
ن به سوراخ ی هاچندتا شلیک هوایی انجام داد و نگاه الی 

سیاه چسبیده به سقف افتاد. گردنش از روی دستم آویزون 
ِ اسامه گوشم  و پر کرد. شد و فریادهای یی در یی
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میذارم اینجوری تموم بشه... نمیذارم عاض نفس راحت ن-
 بکشه. نمیذارم اون برنده باشه. 

 تا همیشه این درد گردنشه... تا همیشه! 

 

امه برای هدف  عادل به گریه افتاد و رو به تقالهای اس
ن غرید:  ِ من و الی 

ن  گرفیی

 

ی، این کبن و از همه تاوان یمو هرکاری دلت بخواد یمت- گی 
ی. و نیمحق  از بقیه بگی 

 توین

 دست از ش عاض بردار بابااااا وگرنه... 

 

م. داشت ذره ذره به اسامه  خواستم جلوی عادل رو بگی 
 تر میشد. نزدیک

فته بودند و این اسامه حاال پدر و پرس روی هم اسلحه گر 
 بود که با تارهای خشدار صدای لعنتیش به حرف اومد. 

 

- . ن  من نمیذارم شما خوشحال بشی 
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م... بذار مرگ من گردنت باشه پرسم.   من زندان نمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادل با صدایی گرفته از شدت گریه، به ما اشاره کرد و نگاه 
 اسامه روی ما مکث کرد. 

 

یش بشه، خودماگر این بچه به خاطر - ن و جلوت آتیش تو چی 
نم.  ن  می 

ن به خاطر تو زندگیش نابود شد چون ریشه ی همه چی الی 
 تو بودی. 
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 شاید اینبار دلت به رحم بیاد! 

از مردن دنیا که ناراحت نشدی و بدتر یه شی  زخم خورده 
. شدی تا از اوین که بودی هم کثافت  تر بیسر

 

 مادر دست روی کمرم گذاشت و نالید: 

 

ن هم داره بیهوش میشه، باید خی- یل خونریزی داری... الی 
 زودتر بریم. 

اسامه؟! تو هیچوقت عاشق من نبودی... هیچوقت 
 نتونسبی اوین بایسر که باید... 

ها... فقط به خاطر خیال کردی خیی ندارم تو تمام این سال
و سمت خودت  زجر دادن پرس مردی که عاشقش بودم، من

 کشیدی و زندانیم کردی؟! 

تر شدی. دیدی هیچوقت عاشقت نشدم و هرروز حریص
 خورم اگه نذاری پرس و عروسم از اینجا برن... قسم یم

قبل از اینکه دست کیس بیفبی خودم تو رو بکشم. مردن از 
و داری، تلخه نه؟! بذار دست زین که ادعای عاشقیش

 برن... 
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 اینبار من به حرف اومدم: 

 

مه، این دیگه فرصت ها نزدیکن... همینجان اساپلیس-
. جون خودتی زندگیتآخرته... اگه نری، همه و و باخبی

 نجات بده و برو... 

 

خواستم این عوضن رو فراری من فقط به خاطر عادل یم
 بدم. 

تر اسلحه رو گرفت. حاال عادل اسامه عربده کشید و محکم
ی ی اسامه ایستاده بود و از گوشهدقیقا سینه به سینه

ت عرق و اشیک که ناخواسته تو چشام چشم و اون شد
نشسته بود، دیدم که افرادش دورش رو خایل کردند. تنها 

 موند، تنهای تنها ویل تسلیم نشد! 

 

ه. ماه-  بانو... اگه من و تو باهم از اینجا نریم، هیچکس نمی 

به هر دلییل هم که تو رو زنداین کرده باشم، باید خودم تو 
م... تو هم بایسر ا وقبی من زندهرو تو گور بخوابونم. باید ت
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ر یم کنه پرسته. پرس و کنارم بموین وگرنه اوین که ضن
 محمد... 

 

های ای جز صدای نفسبانو تکون نخورد و تا ثانیهماه
ی پرتنش و پاهایی که لحظه به لحظه نزدیک ین  ن شدند چی 

 به گوش نرسید. 

 

 بانو؟! تصمیم آخرته؟! نمیای ماه-

 

رد و شی به چپ و راست تکون دادم. مادر با عجز نگام ک
 محال بود... محال! 

 

 تصمیم آخرم، تصمیم اولمه... -

 کنم، هرکاری... به خاطر پرسم هرکاری یم

حاال وقتش رسیده که به خاطر پرس عشق همیشگیم، برای 
 و داری. تا ابد تو رو بفرستم همون گورستوین که لیاقتش
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ن و تسلیم شو اساتاسلحه-  خ نجیب. مه شیو بنداز زمی 

ین تکوین کل ساختمون تحت محاضه ی ماست و اگر کمیی
 کنیم. بخوری... بهت شلیک یم

 

عیل، شش و سمتش نچرخوند اسامه حبی با فریاد بلند امی 
ه  ی نگاه مادرم شد. و خی 

ن هق هق یم  رفت. رو یمفهاش تو گوشت تنم کرد و پنجهالی 

 

های نظایم نگاه  ا لباسه ده مرد ببانو یه گام جلو رفت و بماه
 کرد و سمت اسامه برگشت. 

 

 و تسلیم کن اسامه... خودت-

ی توین امید داشته بایسر به دیدن دوبارهاینجوری حداقل یم
 هات... بچه

 

؟! هایی که منبچه- ن  و فروخیی

 آره؟! 
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معنا، اسلحه رو باال آورد اسامه با اخم غلیظ و پوزخندی یی 
ِ گردِن 

ن  د. و کنار خودش کشیعادل، اونو با گرفیی

 

ی اسلحه درست رو عادل حاال تو دست اسامه بود و لوله
 به من... 

ییک از مامورها گایم به جلو برداشت و اسامه با چنگ زدن 
 به گردن عادل، عقب رفت. 
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 های خون بود. نگاه عادل پر از رگه

 

 کیس جلو نیاد... هیچکس... -

 کنم. وگرنه یه تی  تو مغز عاض خایل یم

 

عیل از فاصله ای که عادل به دست اسامه چنگ زد و امی 
اسامه ایجاد کرد رد شد و سمتمون اومد. درست کنار من و 

 وار لب زد: مادر ایستاد و شنیدم که زمزمه

 

 شما برید... -

ون. ماه بانو خانم. برید... اسامه با از پشت ش من برید بی 
 من! 

 

عادل رو شنیدم و بانو، آخ به محض تکون خوردن ماه
 اسامه فریاد زد: 
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یم و هیچکس هم اهم- بانو هیچ جا نمیاد... ما از اینجا می 
میای یا پشیمونت کنم از  بانو؟! دنبالمون نمیاد. مگه نه ماه

 های جدیدت؟! تصمیم

 

ن رفته رفته داشت از هوش ماه بانو به من نگاه کرد و الی 
 رفت. یم

 

 اسامه... بذار عادل بره... -

ن من، دیگه ماهب یمخو  بانو هم دلییل برای دوین با کشیی
 موندن پیش تو نداره. انتخاب کن. زندان یا مرگ...؟! 

میدوین رایه نداری و فقط داری دست و پای بیخودی 
. یم  زین

 

ش رو باال آورد ویل اسامه با خشم عادل تقال کرد و اسلحه
ن افتاد   پشت دستش کوبید و اسلحه با صدای یدی رو زمی 

ن شوک  اله کرد. نزده تو آغوشم پرید و و الی 
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 آی... -

 

؟! جونم؟! االن- ن یم.  جون دلم الی   می 

 

عیل اسلحه ش رو دو دسبی گرفت و جلو رفت. امی 
های نظایم و هیکل زیادی درشت هیچوقت با این لباس

ندیده بودمش و حاال... با وجود ده نفر از مامورهایی که تو 
ایستاده بودند، اسامه راه فراری اتاق و پشت این دیوارها 

 نداشت. 

 

کنم. سلیم شو اسامه شیخ نجیب، وگرنه بهت شلیک یمت-
بانو با تو نمیاد و تو فقط توان شلیک یه گلوله رو داری ماه

ن شلیک نیم ن باش به دومی  رسه و خودم چون مطمی 
 و ول کن و بذار بقیه برن. کنم. عادلو سوراخ یممغزت

 

ت دست اسامه رو از دور گردنش آزاد عادل دو دسبی داش
 تونست. کرد ویل نیمیم
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بارید و کل صورتش شخ شخ از هردو چشم عادل اشک یم
ون زده بود. من یمبود و رگ دونستم چه های بدنش بی 

 کرد. فشاری رو تحمل یم

 

ن دیگه تای تحمل این درد رو  شدت خونریزیم زیاد بود و الی 
 نداشت. 

 

... شم مرگت بابا؟! نذار مجبور - و ببینم. تسلیم شو لعنبی
 کنم. بذار برن. خواهش یم

 

عیل، سه تا از مامورها جلو رفتند و  با حرکت دست امی 
 درست دو طرف ما ایستادند. 

 

 بانو... با من بیا و بذار این جنگ تموم شه! ماه-

. خودت ن  کین
ی

و قرباین کن تا به عوض بقیه تو سالمت زندگ
م. تا  تو مال مبن و خوب یم  بدون تو از این جهنم نمی 

دوین
ن پرست و عروست فقط یه نفس فاصله  ست. کشیی
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عیل گایم به جلو برداشت و دقیقا رو به اسامه با خشیم  امی 
 باورنکردین غرید: 

 

ای یی ی-
گناه رو فرستادی زیر دست یه مشت ه عمر دخیی

ن خودت...   حرومزاده عی 

... فکر ک ن آب خوردن آدم کشبی ردی اینجا آخر راهه؟! عی 
و بندازم گردنت. عادل رو ول  قول میدم خودم طناب دارت

 کن. 
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ن لب زدم:   مکث کرد و من کنار گوش الی 

 

 تحمل کن مویرگم... تحمل کن. -

 

ن ناله کرد و با اون چشم رنگش الی  ن های خیس و براق سیی
 بهم زل زد: 

 

ی عشقمون باش ن مردم، مراقب جوانهاگه من... م-
 عاض! 

 

ن کج شد و با وحشت داد کشیدم:   گردن الی 

 

؟!  نهههههه- ن . مادر یه کاری کن. الی  ؟! نباید ولم کبن ن  الی 

 

ن نشستم و از شدت درد پاهام لب گزیدم.  ن روی زمی  با الی 
ن رو روی پاهام نشوندم و با کف چهارانگشتم به  الی 
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ن  به زدم ویل هیچ واکنیسر نشون نداد. خشمگی  صورتش ضن
 نامرد رو خفه کنم.  بلند شدم تا اون

 

 تکون نخور عاض. -

 

و باال آوردم و هنوز یه گام برنداشته بودم که اسامه، مشتم
ی اتاق پرت کرد و صدای شلیک گلوله به عادل رو گوشه

و هوا بلند شد و قبل از اینکه به خودم بجنبم، مادر خودش
 جلوم انداخت. 

 

ادرم یخته شد و تن می اسامه باهم آمجیغ مادر و نعره
ن افتاد.   دقیقا جلوی پاهام روی زمی 

 

همه چی تو یه صدم ثانیه رخ داد. هنوز گوش لعنتیم از 
د که عادل رو تو هاله ن ای از ابهام دیدم. صداش زنگ می 
 ... ن  اسلحه به دست و درازکش روی زمی 
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رفت شوکه به رد شخ خوین نگاه کردم که از بدن مادرم یم
 خاموش شد.  هایی که رفته رفتهو فروغ چشم

دوباره صدای شلیک گلوله کل اتاق رو پر کرد و پلکام روی 
 هم افتاد. قلبم به سوزش افتاد و کل وجودم لرزید. 

 خون... اون رد شخ، خون مادرم بود؟! 

 

 قدرت شنواییم رو از دست دادم و همونجا زانو زدم. 

ن افتاد، اسامه بود.  ن تبن که روی زمی   دومی 

عیل با فریاد سمت ع ش رو از دستش  ادل رفت و اسلحهامی 
 گرفت. 

 

کردی. عادل یکار کردی عادل؟! نباید... نباید شلیک یمچ-
 رو نگه دارید. عاض؟! 

 

شنیدم ویل همه چی با جزییات دیدم و نیممن انگار نیم
 ...  جلوم بود. همه چی
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ن شد  دستام با تردید سمت تن مادرم رفت که روی زمی 
 : افتاده بود. با ناله لب زدم

 

 مادر...؟! -

 

ن دستام گرفتم و تکونش دادم. کل دو طرف صورتش و بی 
اطرافم پر از تشویش بود و من انگار زمان برام از حرکت 
ایستاده بود. دیگه جوین نداشتم وقبی زنم و مادرم تو این 

 حال بودند ویل صدام ناخواسته تو اتاق پیچید. 

 

اینکارو  کنمو نبند... مادر؟! خواهش یمتوروخدا چشات-
 نکن. 

ن اینجاست. مادر، از هوش رفته.  آخ مادر... ا... ا ال... الی 
 کنم پاشو... بچه... مادر خواهش یم

 

ی اتاق  ت گرفتهو سمت سقف کثافی بلندی شمبا نعره
 گرفتم. 
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 ن مادر؟! -

 

 صدام پر از خط و خش بود. 

عیل با نگایه مات و شوکه شده سمتم اومد و دو نفر  امی 
ی عادل رو گرفتند ویل من هنوز نگاهم به رد خون زیر بازو 

 شخ بود. 

 

جون مادرم زل زدکه غرق زده به من و تن یی عادل وحشت
داد که خالش ش نشون یمپریدهخون بود و صورت رنگ

 خوب نبود. 

 عادل عاجزانه لب زد: 

 

 بانو رو زد. منم... کشتمش. ماه-

 و کشتم. عاض؟! من کشتمش! من بابام
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جون مادرم و الیبن که از مونده بودم. رو به تن یی من مات 
 شدت ترس بیهوش شده بود. 

 شد به عادیل که مات و مبهوت توسط دوتا شباز کشیده یم
د و حرفش ن  کرد. و تکرار یمو فریاد می 

 

و تار و گرفته بود و داشت تصویر مقابلماشکام جلوی دیدم
 کرد. یم

 

ن پلیس و آمبوالنس  های باهم به گوشصدای آژیر ماشی 
ناشنوام رسید و دستام از پهلو افتاد، من دقیقا وسط تن 

ن بودم.   نیمه جون مادرم و الی 

 

ی لعنبی نباید اینجوری نه... این امکان نداشت، این قصه
 تموم میشد. نباید! 

 

 تر... تر... شی    عشی    ع-

ا بیان. یاال عجله کنید.   بگید دکیی
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عیل روی ش مادرم خم شد و د و انگشتش رو روی  امی 
 گردنش گذاشت و لب زد: 

 

ست. بضش ضعیفه ویل نگران نباش عاض... زندهن-
 بریمش بیمارستان، تی  به قلبش برخورد نکرده مطمئنم. یم

 

ن نبودم، اصال...   ویل من مطمی 
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از وسط سینه و اون لباس بلند و سفید اسامه هم خون 
 مادرم بود. های بازش دقیقا رو به جهید و چشمیم

 

ن بهت نیاز داره...  ه مادر.. ن- نه... نباید طوریت شه. الی 
 !  لعنبی

 

ن شد و سیمانیش  هر رو دستم و مشت کردم و رو زمی 
 کوبیدم و از دردش بلندتر فریاد کشیدم. 

 

ی وحشتناک مقابلم، پلک از جا بلند شدم و رو به معرکه
ن و کنارش نشستم  و بستم و سمت اسامه رفتم. رو زمی 

و سمتم برگردوند. کثافت حرومزاده هنوز هم زنده شش
و داشتند اما موفق نشدند و بود. دو نفر قصد بلند کردنم

عیل بود که هردو رو ازم دور کرد.   این امی 

 

ن من مراقبم. -  ولش کنی 
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ن و مادرت یم بیمارستان. عاض؟! بیا بریم... باید الی  و بیی
 ست. عاض؟! خودت هم تی  خوردی! حال عادل خوب نی

 

دقیقا باالی شم بود و داشت کل مصیببی که به شم اومده 
د.  ن  بود رو جار می 

 رفتم ویل... باید یم

ش ی صورت اسامه کردم و دشداشهمشت محکیم حواله
ن فاصله دادم. اونقدر بلند داد زدم  رو گرفتم و تنش و از زمی 

 م خراش برداشت. که حنجره

 

ن شم،  . مادرمدعا کن وقبی از سالمت زنم.. - و برادرم مطمی 
 مرده بایسر اسامه... 

 . دعا کن وگرنه نمیذارم یه ثانیه هم نفس راحت بکیسر
 حرومزاده... کثااااافت. 

یش نشه... دعا کن زنم و بچه ن م... دعا کن مادرم چی 
 برادرم... 

. خورم کاری کنم آرزوی مرگ کقسم یم  بن
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نکرد. حبی  از کنار اسامه بلند شدم ویل توان حرف زدن پیدا 
 و بده و هیچ حالبی تو صورتش نشون نداد. نتونست جوابم

عادل خودش رو از چنگ دوتا مامور نجات داد و سمتم 
ن یه کوه درحال فروپایسر ایستادم و عادل دستم و  اومد. عی 

 گرفت. 

 

 بخشید... بببخشید نتونستم کاری کنم. -

 

ن رو میارم. کمک کن مادرم- یم عادل، من الی   و بیی

 

 ل نگایه به اسامه انداخت و زیرلبی پچ زد: عاد

 

م همها- ه... حاضن  و تو زندان بگذرونمی عمرممیدوارم بمی 
ه!   ویل بمی 
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عادل رو با همون بهت لعنبی کنار زدم و دسبی به صورتم  
 کشیدم

ن رفتم و دوباره موهای خیس و لنگ زنان سمت الی 
 ش گذاشتم. و روی شقیقهلبم ش رو کنار زدم. آشفته

 

؟! حی- ن یم... الی  یم بیمارستان. می  س... االن می   ایی نیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عیل  عادل خم شد و روی مادرم سایه انداخت. صدای امی 
 رو از دور شنیدم. 
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 آمبوالنس اومده. -

 . ن  بذارید کمک کین

 

ها تن از پشت پرده ی ضخیم اشک، دیدم که دونفر از دکیی
ن بلند کمادرم  نکارد گذاشتند. ردند و روی براو از روی زمی 

 

 دیدم. ش رو نیمیه مرد مقابلم ایستاد ویل درست چهره

 

 اجازه بدید کمک کنم آقا! -

 

ن رو روی دستام بلند کردم و همونطور که نگاهم روی  الی 
 تن لرزون مادرم روی برانکارد بود، پچ زدم: 

 

 خودم میارمش... -

، خواهش یمکنم به مادرم کمخواهش یم ن  کنم. ک کنی 
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نباشیدی" گفت و من پشت برانکارد به راه افتادم. "نگران 
ی سفید داشت و چشام از روی چهرهعادل کنارم گام بریم

 ی مادرم برداشته نمیشد! شده

 

 آروم باش داداش... -

 همه چی درست میشه! 

 

رفت، به همراه مادرم... به همراه انگار داشت جون از تنم یم
 ... ن  الی 

 شه؟! گ قرار بود این مصیبت تموم ب

 

 س سوار کردند و عادل گفت: و تو یه آمبوالنمادرم

 

 برن پاسگاه؟! و یممن-
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عیل نگایه به من و عادل انداخت. پاهام زق زق یم کرد امی 
 سوخت. و رد تی  لعنبی خییل یم

 

 فعال نه... -

 باهاتون میام بیمارستان. 

 

 و رو به چندتا از مامورها ادامه داد: 

 

سازی نکردین، جایی قبی اینجا رو پاکدنبال ما بیاین و تا و -
. راه بیفتید!  ن ین. همه رو دستگی  کنی   نمی 

 

 بله قربان! -

 

عیل از  صدای آژیر آمبوالنس تو شم پیچید و با کمک امی 
؟! آمبوالنس باال رفتم. باید با مادرم یم ن  رفتم یا الی 

 

 کنم دوتا مامور باهامه! من با اون آمبوالنس میام، فرار نیم-
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که رفت، قبل از بسته شدن در، تونستم اسامه رو   عادل
 هم روی یه برانکارد ببینم. 

ن رو روی برانکارد اشک و عرق از صورتم کنار نیم رفت. الی 
و گرفتم و فشار  دراز کردم و خودم کنارش نشستم. دستش

 م شد. ، امید دوبارهجوین که به دستم داد کم

 

... جونم؟! - ن  جون دلم الی 

یم بی  مارستان. داریم می 

 

د. گوشمصدای ضعیفش ن و به دهنش و شنیدم که حرف می 
 ای گفت: چسبوندم و شنیدم که خییل ضعیف و تک کلمه

 

 مادر... آی عاض. -

 مادر... کجاست؟! 
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کم و جلوی دهنم گرفتم تا داد نزنم، تا آرامشدستم و از دخیی
م ویل مگه میشد؟!   نگی 

 

ه به زودی مادر کر کن که قرار با ماست تو فقط به این ف-
، قراره من . بیسر  و به آرزوم برسوین

 ! ... تاب بیار عیبن  تاب بیار حیایی

 

وع شد.  ن دوباره شر ن آژیرکشان به راه افتاد و درد الی  ماشی 
عیل رو دوشم قرار  جیغش وجودم و در هم کوبید. دست امی 

ن کناری با مرگ  گرفت ویل آرومم نکرد. مادرم تو ماشی 
کم برای به دنیا آوردن یه تیکه کدست و پنجه نرم یم رد و دلیی

 کشید. از جونم، درد یم

 

 . اگه... اگه بالیی ششون بیاد.. -

 

عیل تو گوشم پیچید.   صدای امی 
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 به خدا توکل کن... -

 

نفهمیدم این مسی  طوالین با اون حجم شکنجه و درد 
 چطوری تموم شد. 

هام دوییدم و پشت یه در پشت برانکارد هردو عزیزکرده
عیل هردو نگهم داشتند و من رو  بسته موندم. عادل و امی 

تونید برید به پرستاری که با اعصاب خراب، تکرار کرد "نیم
ون"  داخل... بفرمایید بی 

 

 فقط لب زدم: 

 

. جونم- ن  و برگردونی 

 کنم. خواهش یم
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با فشار دسبی به عقب کشیده شدم و تنم آواِر صندیل شد. 
و ی کوفبی ردیف شده افتادم و شمهاروی همون صندیل

ن مشتم گرفتم. عادل جلوم زانو زد.   بی 

 

 آروم عاض... آروم باش! -

 

ِ حال عادل، مشتم
و گاز گرفتم ش باال آوردم و رو به پریشاین

 و لب زدم: 

 

 بیبن به کجا رسیدم؟! و یموضعیت من-

 مادرم تی  خورده و زنم... 
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 همش تقصی  منه... -

 

دکیی و پرستارها رو شنیدم که باعجله صدای چندتا از 
 سمت اتاق آی یس یو رفتند. 

 

ضعیت مادر و بچه و اون خانیم که تی  خورده خییل و -
وخیمه! خدا به خی  بگذرونه، بگید دکیی جمایل بیاد 

 شی    ع... شی    ع... 

 

 انگار به قلبم نیشیی زدند. 

 از جا بلند شدم و نالیدم: 

 

کنم. زنم سبن نداره... بذارید کنارشون باشم، خواهش یم-
 ترسیده، مادرم تی  خورده. بذارید من باشم. 

 

یه زن و یه مرد با روپوش سفید جلوم ایستادند و باالخره 
 ایت دادند. هاشون به همدیگه، رضبعد از نگاه
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تره. بیاید تا گه همرسشون کنارشون باشه، زایمانش راحتا -
. عج ن  له داریم... پرستار راهنمایی کنه لباس مناسب بپوشی 

 

عیل وارد بخش آی  هردو رفتند و من با نگایه به عادل و امی 
ن کل بیمارستان رو برداشته بود.   یس یو شدم. جیغ الی 

پیش رفتم و بعد از پوشیدن گان و دستکش و کاله، همراه 
 پرستار وارد اتاق عمل شدم. 

ن تا من د و تا بهش برسم، با ناله الی  و دید، لب روی هم فرسر
 لب زد: 

 

م عاض ویل... ب بچهارم... یمد- مون رو... س سالم ب می 
 به دنیا م میارم. 

 

ن ایستاده بود و با ترسر لب زد:  ن پای الی   پایی 
 دکیی
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ود باش خانم... باید بیشیی به خودت فشار بیاری... زور ز -
بزن باید زودتر بچه رو به دنیا بیاری وگرنه ممکنه اون تو 

 خفه شه! 

 

ن رو به   لبم زدم و بوسیدم. دست الی 

ن جیغ کرد، به خاطر من هاش رو به خاطر من خفه یمالی 
 ود. ریخت. تنش داغ داغ بساکت بود و اشک نیم

 با وحشت و خشن غریدم: 

 

- ...  یه کاری کن دکیی

ارین کن. نیم ه... اگه نمیشه شن تونم زنم داره از دست می 
 کشه! ببینم اینجوری درد یم

 

تونم زور بزنه، یم فقط یکم بیشیی  ویل االن نمیشه... باید -
... بدو یاال!   ش بچه رو ببینم. یکم زور بزن دخیی
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ن فشار داد. دلم دکیی دو طرف شکمش و گرفت و رو به پایی 
 به پیچ و تاب افتاد! 

 لب روی پیشونیش نگه داشتم. 

 

. قسم خوردم کنارت باشم ب- ن دو مویرگم... من اینجام، ببی 
 رم... و االن اینجام. قربونت ب

 

 . خییل... درد دارم عاض، خییل.. -

 خواد. ماااامان! و یمدلم مامانم

 

ن جیغ بلندی کشید و صدای   ، یهو الی  ِ دکیی
با آخرین ترسر

 بچه تو گوشم پیچید.  ی به شدت لرزوِن یهگریه

ن از تو دستم شل شد و با ترس به صورتش نگاه   دست الی 
 کردم. 

 

؟! مویرگم؟! - ن  الی 

 ... ن  الی 
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ن بسته شد و صدای دکیی رو شنیدم که  ویل چشمای الی 
 اینبار هیچ آثاری از خشم و ترس نداشت. 

 

 ... آفرین کوچولو... آفرین مامانش-

، دیدی تموم شد؟!   باالخره تونسبی

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

دکیی با قیجی کردن بند ناف بچه و پیچیدنش الی یه پارچه، 
ِ اون   سمتم اومد و صورت شخ و سفید و پر از چریی

 وی ظریف رو دیدم. کوچول

 

الی موهای  زیادی کوچیک بود و هنوز آثاری از خون، البه
 کم حجمش مشخص بود. 

 و گرفتم. با آستینم عرق و اشک روی صورتم

 

گران نباش آقای بابا... اینم کوچولوتون. ماشاهلل یه دخیی ن-
 ناز... 

 

نگاهم رو از اون جسم زیادی کوچیک که هنوز بلند گریه 
 یی دادم و لب زدم: کرد، به دکیم

 

 زنم... ز زنم! -

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ن فقط بیهوش شده، یمن- خواین شما بچه رو گران نباشی 
 ی مادر بذارین؟! روی سینه

 

و داشت. با دستم ی وجودماحتماال توان دیدن اوج دلهره
ن اشاره کردم.   به الی 

 

 منه... دکیی این دخیی همه-
ی

 ی زندگ

 حیات منه، عمرمه... حالش خوبه؟! 

 

 راحت پلک بست و جلو اومد.  با خیال

درحایل که اشک از چشمام بند نمیومد، بچه رو سمتم  
 گرفت. 

 

دم و کج و معوج  های لرزون تنشبا دست و به خودم فرسر
 کردن شش... 

 آخ که قلبم... 

 خود همون گوشت تپنده از وجودم سقوط کرد. 
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ت دیدنش باز موند و حبی نتونستم خودم و  دهنم از حی 
ل کنم.   کنیی

 

 جوانه... -

 خوای؟! و یمخوش اومدی پرنسس بابا، مادرت

 بیا... 

 

و باز و بسته با برخورد پارچه به صورتش، مدام دهنش
 شد. ش یه لحظه هم قطع نیمکرد و صدای گریهیم

 

یبن که زیر پوستم جریان  وسط این بلبشو، این حس شی 
ن و زمان جدا یمداشت، من  کرد. و از زمی 

 بدا... قابل توصیف نبود، ا

ش گذاشتم و نقی زد که جونم و با ترس رو گونهانگشتام
 براش در رفت. 
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 آخ... 

ن جسم زیادی کوچیک، یه این دل یی  صاحب برای همی 
 تپید که انگار قلبم رو دستام بود. این بچه... جوری تند یم

 خود قلبم بود. 

 

 جان... جان بابا؟! -

 روحم... جسمم... قلب بابا، خوش اومدی. 

 

ن به دلم چنگ کنار  ِ الی 
ن ایستادم و بیهویسر تخت الی 

 انداخت. 

هنوز برای مادر شدن و تحمل این همه سخبی زیادی ظریف 
 و ضعیف بود ویل حاال... 

ن طفل معصویم بود که رو دستام قرار داشت.   مادر همی 

 

، تن برگ گل غنچه م رو روی ی تازه شکفته شدهدو دسبی
ن گذاشتم و قلبم به کوبسینه  افتاد.  شی الی 
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 اینم مامانت... -

، اینجام.   منم اینجام بابایی

 

ای طوالین روی مادر ی جوانه قطع شد و نگاهم تا ثانیهگریه
 و دخیی مکث کرد. 

 چقدر دیدن این صحنه زیبا بود! 

 

ن رو بوسیدم   الی 
حسم با هیجی قابل توصیف نبود. پیشوین

و روی کمر جوانه گذاشتم و به صدای نق نقش  و دستم
 کردم.   گوش

ای که کردم. نه زخم کتفم و نه گلولهاصال دردی حس نیم
 تو پام بود. 

 

گه اجازه بدید، مادر و بچه رو برای چکاپ حاضن کنیم. ا -
یک میگم... خییل دخیی نازیه، ماشاهلل مادرش هم خییل  تیی

 شجاع و قویه... 
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ی که تصور یمزودتر و راحت ن کردم به دنیا اومد. تر از چی 
 تاثی  نبود. شما هم یی  البته حضور 

 

لم خارج بود، تشکری کوتاه کردم و دوباره  لبخندم از کنیی
ن رو غرق بوسه کردم. یهو پلکش پرید و الی   الی 

پیشوین
 و باز کرد. چشماش

 و حرکت داد و تونستم بشنوم که نالید: به سخبی زبونش

 

م کجاست؟! ب بچه-  م... د دخیی

مون... س سالمه؟!   عاض دخیی
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ن رو روی تن جوانه گذاشتم و دست آزادم و زیر  دست الی 
و باال بکشم و بتونه جوانه رو گردنش قرار دادم تا تنش

 ببینه. 

 

ش دادم که با دیدن  با اخم ریزی که کرد، از تخت فاصله
 کوچولوی تو آغوشش به گریه افتاد. 

 

ه نه؟!  آی خدایا... خدارو شکر... -  دخیی

ی مامان خواستیم؟! جوانهه یممگه نه عاض؟! همونیه ک
 و باباست؟! 

 

- .  آره قربونت برم، آره حیایی

 ی عشقمون... جوانه

. ممنونم!  ن  ازت ممنونم الی 
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 لبخند یی 
ن جوین زد و قبل از اینکه دوباره از هوش بره، الی 

 لب زد: 

 

 مادر... ک کجاست؟! -

 

 درد بدی تو قلبم پیچید. 

 م. ادو به سمت در خروچی چرخ دبا ترس نگاهم

 

ن گرفت و بااینکه دلم به  یه پرستار بچه رو از بغل من و الی 
ن فاصله گرفتم.  ن رضا نبود اما با دلشوره از تخت الی   رفیی

 جوانه رو تو یه تخت کوچیک جا دادند. 

 

ید، ما کارای آخر رو انجام میدیم و ش- یف بیی ما دیگه ترسر
 بریمشون به بخش. بعد یم

 

 مادرم کجاست؟! -
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راست تکون داد و از در اتاق خارج شدم. شی به چپ و 
عیل رو دیدم که پشت  به محض خروج از اتاق زایمان، امی 

د. با عجله و گام ن های به من داشت با یه پرستار حرف می 
و بهش رسوندم و امی  تا متوجه من شد، بلندی خودم

ن انداخت. شش  و پایی 

 

 مادرم... عادل... کجان؟!  چی شد؟! -

 

 و گرفت. و مرخص کرد و خودش یه بازومامی  پرستار ر 

 

ن خانوم خوبه؟! بچه ب-  ه دنیا اومد؟! الی 

 

 شی به تایید تکون دادم. 

 

یک میگم. -  مبارک باشه عاض، تیی
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 آره ممنونم، امی  جواب بده. -

 

 شی به تاسف تکون داد و قلبم از کار افتاد. 

 

 داد.  مافوقم دستور انتقال عادل رو -

 نیست! حال اسامه اصال خوب 

 

 به درک، عادل کو؟! -

 

اید تا ثبات وضعیت اسامه و گزارشات پلیس، تو ب-
 بازداشتگاه باشه! 

 

 یدی، عادل از خودش و از ما دفاع کرد. دتو... تو که -

 م رو ببینه؟! تونسبی نگهش داری تا... تا بچهحبی نیم

 

 متاسفم. -
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ما کنم. شدونم و تا جایی که از دستم بربیاد... کمک یممن یم
 و... تی  خوردی، اجازه بدین زخمتون

 

 یهو صدای یه پرستار رو از انتهای راهرو شنیدم. 

 

 بانو... ی که تی  خورده کیه... خانم ماههمراه بیمار -

 

عیل رو نیمه رها کردم و ش، جملهقبل از اتمام جمله ی امی 
عیل هم دنبالم اومد.   امی 

 

 منم، چی شده؟! مادرم... -

 

و به دیوار گرفتم و با تکون داد، دستمشی که به تاسف 
ی بدی پاهام سست شد و با همون زانو کف شگیجه

 بیمارستان افتادم. 
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ن امی  هم توان ش پا نگه  ن پرستار و "عاض" گفیی هی 
 و نداشت. داشتنم

 ورت پرستار جلوم زنده شد. صو بستم و بارها چشام

 

 : ی آخرش که گفتاون تاسف و ناامیدی نگاهش و جمله

 

 ما خییل تالش کردیم اما... -

 

دیگه نتونستم بیش از این برای زنده موندن تقال کنم. مگه 
 یه آدم چقدر جون داشت؟! 

 

قا شما زخیم شدین، خونریزیتون شدیده، پرستار... یه آ-
 برانکارد بیارین. 

 

 فتاد. و بستم و شنواییم از کار اچشام
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 یکسال بعد... 

 

 

 

 

 

 

روی سنگ قیی خایل کردم و عطر لعنتیش  ی گالب رو شیشه
 زیر بینیم پیچید. 
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ش  قطرات گالیی که با حرص و دیل آزرده روی سنگ قیی
 دار کرد. ریخته بودم، کفشم رو لکه

 

های خشیک رسیدم که دور از حروف خیس اسمش، به برگ
ه رنگش به چشم یم  خورد. تا دور سنگ تی 

 

 با کف دستم رد گالب رو خشک کردم و چندی
ی

ن بار کشیدگ
 و لمس کردم. اسمش

 

 حالت یا بد به حالت...!  نمیدونم بگم خوش به-

 و من دارم میگم. این

مبن که تو تمام عمرم الی گل و الی، دست و پا زدم و 
ی رو به دست بیارم که بهش امیدی نداشتم.  ن  جنگیدم تا چی 

... اعتماد... آرامش...  ... خوشبخبی
ی

 زندگ

ن  ی ی رو داشته باشم که هر بچهیه عمر تالش کردم تا چی 
ن دیگه  او ای... به عنوان اولی 

ی
 نا رو داره! های یه زندگ
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باد الی موهام فرو رفت و با نگایه باریک شده به مردی 
ِ تازه کنده کاری شده فرو رفته نگاه کردم که تا سینه تو یه قیی

د.  ن  بود و بیل می 

 

 یه قیی جدید و یه مرگ تازه... 

 داد. خون... ون یمبینیم هنوز بوی خ

 

م که م که نا ندارم ش پا شم، اونقدر بریدهونقدر خستها-
 و وادار کنم به لبخند زدن اما مجبورم... خواد خودمدلم نیم

ی خواد. جوانهمن یه بچه دارم، یه دخیی که حمایت پدر یم
ه ن ی ی منه... جوانهبابا منتظرمه، بعد از تو... اون تنها انگی 

دونستم  یه که یه عمر دنبالش بودم و نیمعشق و آرامش
 و تو کدوم صفحه

ی
 ظرم مونده. ی روزگار منتکجای زندگ

ن تو... یم ؟! دونسبی عاشق مییسر و به خاطرش یمعی 
ی

 جنیک

 

ش شیشه ی که کنار قیی ن ی گالب رو کنار گلدوِن گل شسیی
 بود، جا دادم. گل... 
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ی و بوی خوِش شمعدوین دوباره شامه ن  رد. م رو پر کشسیی

 

ی بگم و برم. دوباره میام فقط اوم- ن  دم یه چی 

 و مرگ رو باهم چشیدم. 
ی

 من طعم زندگ

ن خوشبخبی و بدبختیم همیشه لبه ی تیغ بودم، همیشه بی 
 یه تار مو فاصله بود. االنم همونه... 

 ... ن  وصلم به تار موی الی 

وصلم به یه نفس جوانه... یکسال گذشته از اون روز نحس 
پرس توام. مرگ هم نسبت بینمون رو  ویل خوشحالم که

 کنه بابا! عوض نیم

 

ی رو از کنار سنگش جمع  های خشک شدهبرگ ن ی پایی 
دم.  ن دستم فرسر  کردم و بی 

 

هام حس کردم و با زدن ها رو الی انگشتریز ریز شدِن برگ
به به سنگ... زیرلبی فاتحه  ای خوندم و بلند شدم. سه ضن
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حبیب نقش بسته بود و های عمو لبخند مطمئبن روی لب
 داد. ساجدی داشت رو به عمو ش تکون یم

 

وکه ِ میی ی نبود که حضور من کنار قیی ن ی یه مرد عاشق، چی 
حاال براشون عجیب باشه چون بعد از اون اتفاقات زیاد 

 میومدم. 

 

و روی تنم مرتب کردم و از کنار سنگ قیی رد شدم و کتم
 قیِع زندگیم... درست مقابل هردو ایستادم. دو مرِد وا

 

جا حضور داشتند و این بود که من بعد از همیشه و همه
ها، هنوز هم توان مبارزه داشتم. خودم خوب ی سخبی همه
 به یه جنگجو نیاز داشت. دونستم که این ز یم

ی
 ندگ

 

 امروز چطوری؟! -
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ی کوتاه حبیب هزارتا معنا داشت. فقط حال این جمله
ی روزهایی  تا احواِل همه پرسید و سیع داشتلحظه رو نیم

 ساخت، جویا بشه! که امروزم رو یم

 

 وقبی بد نباشم، یعبن خوبم. -

ی  ن ؟! انگار امروز خییل شحایل... چی  تو چطوری دکیی
 ای هست؟! شده؟! خیی تازه
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حبیب و ساجدی نیم نگایه به هم انداختند و این حبیب 
 بود که گایم به جلو برداشت. 

 

  تو فکر ش و سامون دادن پرساشه... نه. فقط دکیی -

کار و بار و شبازی و درسشون تموم شده و بد نیست 
. دنشی    ع ن  گرده! بال دخیی خوب یمتر ازدواج کین

 

 اول متوجه حرفش نشدم ویل بعد... 

 

ِ برگزار برق خاض تو چشم
های دکیی بود. از آخرین مهموین

ن لحظه چندبی شیخ نجیبشده تو خونه اری پرس ها تا همی 
بزرگش، ایمان به فروشگاه و کارگاه ش زده بود و اون ِمن و 

 های گریزونش... ِمن کردن و چشم

 تا انتهای ماجرا رفتم. 

 

ستون جای مناسبی واسه این صحبتو- ها یل فکر نکنم قیی
 باشه ساجدی! 
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 به جای ساجدی، حبیب خندید و دسبی به کتفم زد. 

 

 جا و مکان و ساعتش با تو... -

.  فقط  خواستیم تو درجریان بایسر

 بانو صحبت کردیم. البته با مادرت، ماه

 

 آخ مادرم... 

و ی مزخرف تو بیمارستان، اعصابمهنوز فکر به اون لحظه
ریخت ویل حاال دیگه مهم نبود. از اون زمان مدت به هم یم
م، گذشت... حاال مادرمزیادی یم ... دخیی ن و داشتم، الی 
 جوانه! 

 

ابم  باال فرستادم و دسبی به صورت پر از التهو رو به موهام
 کشیدم. 
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ا باشه که اجازهکر نیمف- ش کنم دانیال از اون دسته از دخیی
 رو بده دست کیس... 

اوین که باید بدونه و فکر کنه، من نیستم عموحبیب. پرست 
... دانیال دقیقا نقطه ی یکم زیادی ش به زیره و خجالبی

 مقابلشه. 

 

 ش تکون داد: ساجدی به تایید 

 

... مطمئنم این و- ن یل مرد و زن همیشه مکمل همدیگه هسیی
. من اگر از بابت ایمان خیالم دونفر یم ن تونن باهم ش کین

 کشیدم. و پیش نیمراحت نبود، بحثش

 

ش پیش من شناسم، پروندهیمان رو از خییل وقت پیش یما-
 
ی

پاکه و من مخالف نیستم ویل دانیال خودش واسه زندگ
ه! دش تصمیم یمخو   گی 

 

فقط خواستم قبل از اینکه ایمان یا خانمم با دانیال و -
، نظر تو و عادل رو بدونم.  ن  حنیسه صحبت کین
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 از نظرم تصمیم خویی بود پس مخالفبی نکردم. 

با حبیب و ساجدی که خداحافیطن کردم و هردو بعد از 
 خوندن یه فاتحه رفتند. 

 

 

حض ش م ی گالب رو به دست گرفتم و بهشیشه
ه  ن چرخوندن، عادل رو با چندمیی فاصله دیدم. یه کت پایی 

ن به جذابیتش یم  افزود. تنش بود و یه شلوار جی 

 

و با یه دست کنار زد و من نتونستم حالت موهاش
ه تشخیص بدم چشم هاش رو از پشت اون عینک زیادی تی 

ی شبیه به لبخندی  ن ویل لبش کیم به چپ متمایل شد و چی 
 مه تحویلم داد. نصفه و نی

 

ن بودم میشه اینجا پیدات-  کرد.   مطمی 
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ی بینمون رو پر کرد و به سنگ قیی زل زد که کم کم فاصله
 
ی

های اسمش خیس  داشت خشک میشد ویل هنوز فرورفتیک
 گالب بود. 

 خم شد و فاتحه خوند. 

 

 دونستم میای اینجا... نیم-
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 دم. شه مزاحم خلوتت نیمباهات کار داشتم وگرن-

 ...  هر جمعه اینجایی

 

 به لب آوردم و خاکه
ی

های له شده رو ی برگلبخند کمرنیک
دم، مثل تمام خاطرایی که در ذهنم  به دست باد سیی

 پیچید. یم

 

 جونم؟! مشکیل هست؟! -

 

دست به کتفم زد و با هم به راه افتادیم تا از وسط سنگ 
های خاک خورده رد بشیم.   قیی

 

ون آو   رد و اول به من تعارف کرد. پاکت سیگارش رو بی 

ن یه نخ سیگار، فندکش  ون کشیدم و بعد از برداشیی یه نخ بی 
 رو جلوم گرفت. 

 

ن پک، به حرف اومد:   با کشیدن اولی 
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- ...  باید باهام بیای تا یه جایی

 خیی خویی دارم. 

 

ن باها-  خورد. مه... هوا یکم شد بود، جوانه شما یمالی 

مش خو  ن باید بیی  نه! مونده تو ماشی 

 

 که تو حیاط خونه درست  خونه... یعبن همون کلبه
ی

ی بزرگ
 کرده بودم. 

... به خواست و میل خودش اونجا  ن طبق دستور خوِد الی 
ن درست کردم، الکچری نبود ویل به رو با سلیقه ی الی 

 ی سه نفره جا و فضا داشت. ی یه خانوادهاندازه

 

ن کوچیک و سقف د و ه بو دار که مختص جوانیه فضای سیی
ن و ششه و تاب داشت و البته یه محیط دایره  یه ماشی 

 شکل پر از ماسه... 
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ن معتقد بود ماسه کرد و بازی ذهن جوانه رو خالق یمالی 
ن خریده هربار برای نقل مکان به خونه ای که به نام خود الی 

 کرد. بودم، مخالفت یم

 

 داداش بیا... خب با زن-

س الزم نیست از چشم  کارم منکرایی نیست برادِر من...  نیی
 زنت دور بمونه! 

 

 و بلند خندید و چقدر این گورستان... به خنده نیاز داشت. 

 

ها نیاز داشتند؟! مگه ی بازماندهها فقط به گریهواقعا ُمرده
ها، چشم امیدشون به عزیزانشون ی این خاک خوردههمه

 نبود؟! 

 

 قیی رو شاد  ی اهایلِل از کار افتادهدکردم بخندم تا تالش یم
 کنم. 
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و داری اال وقبی خودت هم ازدواج کردی ببینم جنمشح-
ی ن ؟! چی   و مخقن کبن

 

با حالت خاض براندازم کرد و دست پشت گردنش 
 انداخت. 

 

 ... یه درصد فکر کن من مثل تو بشم-

فکر کردی من انقدر زن ذلیلم که تا ازدواج کردم وا بدم؟! 
یل االنم با اذن ایشون من وا رو دادم رفت... زنم نیست و

ِ شما...   اومدم یی

 

 و بلندتر خندید و باالخره با هم به خیابون رسیدیم. 

 با دست به سمبی اشاره کرد. 

 

 وریه... ماشینم این-

 

ن که انگار تازه دیده بودش، دست تکون داد.   و برای الی 
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ن دیدم که پشت شیشه ن خواب جوانه رو تو بغل الی  ی ماشی 
ش از های گل انداختهآویزون و لوپ هایخواب بود. لب

 دور هم قابل تشخیص بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های گرِدش بشه... عمو فدای اون لوپ-

ن یه الف بچه چجوری هورمونای من و جابجا توروخدا ببی 
 کنه. یم
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بینم اونقدر من الزم نیست برم باشگاه... جوانه رو یم
ن تو تنم ترشح میشه، نزدیکه س ن و شوتونی  ه آندورفی 

 چهارکیلو عضله بسوزونم. 

 

ن جوانه که  ن پیاده شد. با بغل گرفیی ن رفت و الی  سمت ماشی 
 پوشیده شده بود، جوانه رو تا باالی 

ی
الی پتوی صوریی رنیک

 شش برد. 

 

 سالم خوشگِل عمو... -

پ؟! 
ُ
پ ل

ُ
 تو هم اینجایی ل

 

 سالم... -

 خوره. و یمعادل نکن خوابه... بیدار شه مخم

 ! تازه بهش شی  دادم

 

 عادل اهمیت نداد و مشغول بازی کردن با جوانه شد. 
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ن با لبخندی عمیق کنارم ایستاد و دستم و دور کمرش الی 
ن با  حلقه کردم. از باال به صورت خندونش زل زدم و الی 

 دلهره نگاهش به عادل و جوانه بود. 

 

ست به من نیست. خانوم... نقدر که حواست به جوانها-
 دون اومد! ناسالمبی لب بود که دن

 اول من بودم که اون بچه رو تو شکمت کاشتم. 

 

ش گل های برآمدهدل از جوانه کند و به من زل زد. گونه
 انداخت و صورت مثل برفش به خون نشست. 

 

 انگار تنهایی جوانه رو به م-
ی

ن مییک نم دخیل بودما... همچی 
 دنیا آوردی! 

 

 خوای باهم ییک دیگه به دنیا بیاریم؟! یم-

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

تو بغلم انداخت و لوس شد. دقیقا مثل یه موش   و خودش
 م چسبوند. ش رو به سینهکوچیک، گونه

 

 اینجا جاش نیستا... -

 عادل چرا اومده؟! 

 

ور تو بگردم. با من کار داره... میگه خیی خوب داره... باید د-
 یه ش بریم دنبالش. 

نمیدونم باز چه خوایی برامون دیده، وقت کردیم یه ش به 
 گردن. بزنیم. زهرا و بهجت مدام دنبالت یم عمارت هم

 رسما همه عاشق جوانه شدن من رفتم تو حاشیه! 

 

ن خندید ویل عادل باالخره جوانه رو به سینه ش چسبوند الی 
 و شخ شده از هیجان جلومون ایستاد. 

 

 توجه بودن خارج شدی؟!  چیه ناراحبی از مرکز -
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ن شیخ نجیب داره قبال یم و سور رتیاد... کل عمامگفیی
ن واسه پرنسِس یم دادن. حاال باید فرش قرمز پهن کین

خواه  ها... خی 

 

ن جلو رفت و جوانه رو بغل زد و دلم ضعف رفت برای  الی 
 ند. هایی که فرم قلبی شکل داشتاون لب

 

، موهای کم حجمش تو پیشونیش ریخته بود و از جابه جایی
ن آروم گرفت.   زد و تو بغل الی 

 نقی

 

کم هنوز خ بچهدخیی ی لوس و ماماین بود و ودش یه دخیی
 چقدر این مادر بودن به برگ گلم میومد! 

 

 خییل زود بزرگ شده بود و این خانم بودنش... 

رفت واسه ملکه و پرنسِس آخ که هرلحظه دلم ضعف یم
 زندگیم! 
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 ده، عشق منه... آقای منه. شدیگه عاض مال من -

 

 ش از شت کم نشه زن داداش! سایه-

 

 ... ایشاال -

 

ن زدم و انگشتی ریزی به شقیقهبوسه های جمع ی الی 
 چسبوندم. یخ یخ بود...  ی جوانه رو به لبمشده

 هنوز نیاز به مراقبت داشت!  ی تازه شکفتهاین جوانه

 

 مثل خودت شماییه... -

 

 ده، همش پوسته پوسته میشه! ویل لبش به تو کشی-

 

ن انداختم. گفت و بلند خندید. سیگاِر نکشیده رو روی زم  ی 
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ن بریم مویرگم. -  بشی 

 

ن شد و من پشتش  عادل با یه "فعال" جلو رفت و سوار ماشی 
 به راه افتادم. 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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ن که تو محوطه ی بیمارستان متوقف شد، جوانه نق ماشی 
 زد و به گریه افتاد. 

 

 ی؟! شششش... جونم ماماین گرسنه شد-

 تو بیمارستانه؟! عاض چرا اومدیم اینجا؟! خیی خوب عادل 

 

 کشه اینجا... و نیمدونم، بیخود مننیم-

 

ن هم پیاده شد. درست   پیاده شدم و با بغل کردِن جوانه، الی 
 م گرفتم. ههای جوانه رو کنارم ایستاد و ساک وسیله

 

ه ن ن کنارم قرار گرفت و شال و مانتوی پایی  ش رو تو تنش الی 
فاصله لبخند مرتب کرد. عادل با صدا کردِن هاتف با کیم 

 زد. 

 از دیدن هاتف هم شوکه شدم، اینجا چه خیی بود؟! 
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ی نداریم. ه- ن اتف هم ایران موندگار شد... میگه کویت چی 
کت تازه تاسیسمون که با هزارجور  با خانومش اومده، تو شر

 بدبخبی شپا کردم، کمک حالمه... 

 !  گور بابای کیواِن حرومزاده که گند زد تو همه چی

 

ای ایستاده بود، با عجله سمتمون اومد و شههاتف که گو 
 ساک جوانه رو از دستم گرفت. 

 

 جلوم نیار...  اسم اون عوضن رو -

 ممنون هاتف! 

 

 م رو انجام میدم آقا. من که فقط وظیفه-

ن خانم.   اهال و سهال سیدی، خوش اومدین الی 

 

ن با مهربوین جوابش و داد و من از دور دانیال رو دیدم که الی 
ای تو مسی  منتیه ی عریی به رنگ سورمهیس پوشیدهبا لبا

 کشید. به بیمارستان ایستاده بود و انتظارمون رو یم
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ای رنگ هم موهای باز و افشونش رو مزین یه شال سورمه
های ساجدی و حبیب تو گوشم تکرار شد کرد. صحبتیم

 و ناخواسته بود که ایمان و دانیال رو کنار هم تصور کردم. 

 

 پرس بلندقامبی بود، هیکل مردونه و پوسبی گندیم... ایمان 

ی تحصیلیش پزشیک بود و طبق اطالعاتم تازه تو یه رشته
 بیمارستان مشغول به کار شده بود. 

 

 دانیال با دیدن ما، معطل نکرد و سمتمون اومد. 

 

جان... خوش اومدی، شنیدم با زنت  ممنون هاتف-
 اومدی... 

 خوب کردی! 

 

ن   روم ایستاد. روبویس کرد و روبهدانیال با الی 
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کرد و با برخورد پتو به هر سمت هنوز جوانه نق نق یم
... مدام طلب شی  صورتش، به خیال بلور سینه ن های الی 

 کرد. یم

 

 تر میشه! وز تپلوای خدایا ببینش... هرر -

. معلومه شی  یم ن  خواد الی 

 

ن آره ، جوانه رو الی  ن  بغل زد. ای گفت و دانیال با اجازه از الی 

 

بریم بهش شی  بده. عمه فدای اون چشمای  پس بیا -
 سیاهش بره! 

 

هنوز اون روزی رو که دانیال من رو بچه به بغل دیده بود، 
های های گریون و لبرفت. چشماز خاطرم نیم

 خندونش... 
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عادل لب به دندون گرفت و هاتف با لبخندی پهن 
 ت. و به معرض دید گذاشهای یه دست سفیدشدندون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده... خانم هوا واسه جوانه خانم ش -

ن که شما نخورین!  ن بمونی   شما همینجا تو ماشی 

 ست. محیط بیمارستان هم آلوده
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ن نشستند و من به این منظره  ن دوباره تو ماشی  دانیال و الی 
 نگاه کردم. 

 

ی سوزوندن و دانیال همون دخیی حسودی بود که نقشه
ن ر   کشید؟! و یمتحقی  و ترسوندن الی 

 

د، انگار بچهحاال جوری برای بچه ن ن بال بال می  ی ی من و الی 
 عادل بود! 

 

 اینجاست؟! چرا اومدیم بیمارستان؟!  عادل خیی خوبت-

ت زایمان کرده و پرس آورده و دنبال  نکنه دوست دخیی
 گردی! مژدگوین یم

 

 کوتاه خندید! 
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دار هوب بلدم چیکار کنم که ناخواسته بچخمزه نریز، من -
 نشم. بریم تو؟! خیی خوب مونده! 

 

پشت شش به راه افتادم و هاتف خوشحال از دوباره 
 دیدنم، دسبی به پشتم زد و گفت: 

 

 من همیشه درخدمتم آقا... -

 

شی به معبن تشکر تکون دادم و باهم وارد ورودِی 
 بیمارستان شدیم. 

راهروی عریض و زیادی شلوغ رو رد کردیم و باالخره تونستم 
 از دور بهجت رو تشخیص بدم. بهجت هم اینجا بود؟! 

 

ن س- الم خوش اومدین، خییل وقته ندیدمتون، دلم واسه الی 
 خانم هم خییل تنگ شده. 
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الم ممنون، ما هم دلمون تنگ شده... ایشاال یه شب س-
ونه تو محوطه بیمارستان.  ن هم بی   دور هم جمع میشیم. الی 

 

 لبخندش عمیق شد و بهم زل زد. 

 

خواین برم براتون آب یا از که لباتون ترک خورده، یمب-
م؟! آبمیوه ی بگی  ن  ای چی 

 

 نه الزم نیست، ممنون! -

 

عادل جلو اومد و رو به بهجت که هنوز چشم از من 
 داشت، لب زد: برنیم

 

؟! - ن  بقیه کجا هسیی

 

 بقیه؟! مشکوک ابروهام تو هم رفت. اینجا چه خیی بود؟! 

 ون لبخند ملیح جواب داد: بهجت شی تکون داد و با هم
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 تو اون اتاق... -

 

ها کرد و من نگاهم به همون ای به ییک از اتاقبهجت اشاره
های نظایم پشت در سمت کشیده شد. دو تا مامور با لباس

 ایستاده بودند و نگاهشون به سمت ما بود. 

 

ی نگفتم، یعبن هنوز   ن اخم کردم و به عادل زل زدم ویل چی 
 خواست باورش کنم. یمگیج بودم و دلم ن

 بهجت که "ببخشید" گفت و رفت، رو به هاتف لب زدم. 

 

 تو همینجا بمون! -

 

 دور شدیم، صدایی 
همراه با عادل جلو رفتم و تا چند میی
ن چسبید.   آشنا شنیدم و پاهام به زمی 

 

 امیدوارم قرارمون ش جاش باشه! -
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 عادل نگایه به من انداخت و لب زدم: 

 

 دن؟! اینجا؟! فائق و ثامر اوم-

 

تایید که کرد، سمت اتاق رفتم ویل قبل از دیدِن فائق یا 
 ثامر... 

ِ اسامه نگاهم قفل چشم
 یخ نجیب شد. شهای لعنبی
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ایم کوتاه، سالم کردند و  دو مامور با دیدن من، با ادای احیی
 من مات موندم. 

 

مرد رنجور و  از اسامه خیی نداشتم و حاال با دیدن همون پی 
فروغ و نگایه میخ شده های به شدت یی شکسته با چشم

 رو مات موندم. به روبه

 

 د شده بود. ی یه بند انگشت گو هاش به اندازهزیر چشم

 

ن بدنش و نداشت. اونقدر الجون که حبی توان نگه داشیی
هاش از یه سمت فرو افتاده بود و گردنش به همون شونه

 سمت کج و افتاده... 

تونستم دو سه تا ش کج و معوج و یمیه سمت صورت و لب
های سفید و سالم که حاال جزو و ببینم. دندوناز دندوناش

 های سالم تنش بود. قسمت
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یه عمر برای سالمتیش حبی لب به الکل نزده بود، اعتیاد 
گذشت نداشت و از ورزش و شنا و گلف بازی کردنش نیم

د؟!  ن ن عاقببی رو براش حدس می   و گ چنی 

 

ب و دهنم باز و بسته شد و هیچ حرقن نزدم. فائق ناباور ل
 و لب

ی
های خندون مقابلم زودتر متوجه من شد و با شزندگ

 ایستاد و بغلم کرد. 

 

ییل دیر کردی... ییک دوساعته منتظرتیم. یادت که نرفته خ-
 قرار ماساژ داشتیم تو تایلند، برادر! 

 

م و حاال داشترویی اطالغ نمن هنوز گیج بودم. از این روبه
 هنوز به خودم نیومده بودم. 

 

یس کردیم و تنها  ثامر هم از جا بلند شد و به نوبت احوالیی
ی که تو اسامه تغیی  کرد، چرخش حدقه ن ی چشمش و چی 

 زوم شدن روی من بود. 
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 ها و پاها و کمر و گردن و... دست

کل بدنش لمس شده بود و حبی توان حرف زدن هم 
 نداشت. 

 ی عادل شلیک شده بود... از اسلحهای که اون گلوله

 

وضعیت اسامه، دقیقا به همون شلیک گلوله ربط داشت. 
ن تو شم چرخید.   نمیدونم چرا ویل یه چی 

 

ِ زنده بودن آور و دردناک"هیجی ننگ
ن تر از مردن درعی 

 نبود"

اسامه به این درد دچار بود و اینکه حاال حبی توان پلک زدن 
 هم نداشت... 

 

. ه بابامنیاوردمت ک-  و ببیبن

 

 ی عادل رو ثامر تموم کرد. جمله
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 ما خواستیم ببینیمت. -

 

 خیال باشم ویل مگه میشد؟! خواستم یی یم

 بعد از چندین ماه دوری از گذشته... 

ن حاال انگار صندوقچه  ی خاطرات باز شده بود. درست همی 

 

تشکری کردم و به روی خودم نیاوردم تا حال عادل رو 
 دل... خراب نکنم. عا

ن یه خانوادهیم ی پرجمعیت دونستم مثل من آرزوی داشیی
 رو داشت. 

 

ی خفیف کرده و تا از زندان و شب پیش یه سکتهد-
ن بیمارستان، یه سکته ی دیگه هم کرده... فکر  منتقلش کین

تره، بهیی بود قبل از مردنش، کنم اینجا براش مناسب
 ه. رونه که بهشون ظلم کردو کنار کسایی بگذزندگیش
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تموم شدِن حرف عادل مصادف شد با رسیدن من به کنار 
ون تخت اسامه و اون هیکل الغر شده و استخون های بی 

 ی کتفش... زده

 ش زل زدم. پریدهحالت و رنگکیم خم شدم و به صورت یی 

 

الم اسامه... باالخره تونسبی به مقصودت بریس، قراره س-
ون از چهاردیوارِی زندان و دور از ا سارت و کنار بی 

ی! خانواده  ت بمی 

ی حاال چه حایل داری؟! خوشحایل که یه گلوله از اسلحه
ن بزنه؟! تو... نتونست من  و زمی 

 

و روی رونم گذاشتم و صدای بسته شدِن در اتاق رو دستم
ن فلزی و یه یخچال  شنیدم. این اتاق جز یه تخت و یه می 
ی نداشت و حبی نور فضاش خییل کم بود؛ چون  ن چی 

 های زبرا رو کشیده بودند. پرده

 

نگایه به اطرافم انداختم و کیس رو ندیدم، احتماال پرسها 
 !  تنهامون گذاشته بودند و چه بهیی
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ی  اال دوست داشتم حداقل زبونت کار یمح- ن کرد و اون چی 
دی! که تو چشمات یم ن  بینم، جار می 

و از رو صورتت  ر توین یه پشه خوام بدونم وقبی حبی نیمیم
، یمک ؟! توین هنوز هم انار بزین  دعای پادشایه کبن

 

مکث کردم و چشم از اون نگاه لعنتیش گرفتم. همیشه 
 خونرسد بود حبی حاال... 

د، حبی تو  ن همیشه شمرده شمرده و درکمال آرامش حرف می 
 اوج خشم! 

 

 ه و حاال... رسید تا سالم بمی  خییل به خودش یم

 جای سالیم نداشت تا بهش افتخار کنه! 

 

های محکم سمت یخچال رفتم و دوتا بلند شدم و با گام
 قویط راین برداشتم و ییک رو سمت اسامه گرفتم. 
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 و نداری... خوام به روت بیارم که توان گرفتنشنیم-

ن و آسمون رو به هم  ن ناتواین زمی  ویل خییل بده که با همی 
 !  حاکم دنیایی

... ادعا کبن  بباقن

غروری که چندتا کشور از خییل بده که حاال همون کوه 
ن یه موش مفلوک آوردن اسمش وحشت یم کردن، حاال عی 

... حبی نیم و بهم توین نفرتتافتاده روی یه تخت و حبی
 نشون بدی! 

 

و تو اتاق چرخ دادم. یه هر دو جام رو به هم زدم و نگاهم
 تخت... دقیقا برخالف تخت پادشاهیش... 
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 مه؟! با مادرم چیکار کردی اسا-

ی کوچیک شیش هفت ساله که امید با من... یه بچه
 !
ی

 داشت به زندگ

؟! یم و همونطوری که توین شنوشت منفکر کردی خدایی
؟! خودت یم  خوای رقم بزین

 و یدهللا فوق ایدیهم... 

 بهت ثابت شد؟! برگشتم به شهر و کشور و اصالت خودم. 

 

 دم. وشیدم و روی ش اسامه خم شای از راین رو نجرعه

... یم ن تونستم لرزش کم ابروهای من باال بودم و اسامه پایی 
 پرپشتش رو ببینم که روی چشماش سایه انداخته بود. 

 

مگفبی به زور یم- ن ی ازم، همه چی   و... گی 

 گرفتم ازت ویل نه با زور... 

 شنیدی که... پرسات اومدن که باهم خوش باشیم! 
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سه و تو تنهایی بر مونم که موعد مرگت ش منتظر اون روز یم
ی!   بمی 

ایی که تو با 
برنامه دارم وقت مردنت، کل اون دخیی

ت، یه جا  زندگیشون بازی کردی، بیان و تف بندازن رو قیی
 دور از شهر و کشورت... تو غربت، تو کثافت... 

 

 گفتم ویل... یم

 من یاد نگرفته بودم مثل این نامرد، کثافت باشم. 

 

ن که کل خانواده- ی خودم کنارم ل خانوادهت رو مثهمی 
 داشته دارم، کافیه ویل قول میدم تشییع جنازه

ی
ی پررنیک

 .  بایسر

 

ن کیم از مایعش، خیسیش  قویط رو به لبش زدم و با ریخیی
 تا چونه و لباس سفیدش رسید. 
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حبی توان اخم کردن هم نداشت فقط ابروهاش به شدت 
 به رعشه افتاد و من عقب ایستادم. 

 

 بخشمت... به خاطر مادرم نیم-

 و سیاه بخت کردن 
ی

به خاطر خراب کردن اون همه زندگ
... ازت نیم گذرم. اگه االن هیجی نمیگم اون همه دخیی

 چون... 

 چون عذایی که عادل تو این یه سال کشید جلوی چشممه! 

واسه یه پرس سخته که باعث مرگ پدر و مادرش بشه و تو  
 رسونه! کاری کردی عادل... خودش تو رو به این حال ب

رفت و یه درد تر فرو یمطرفاون گلوله باید یه سانت اون
کشیدی! شدی رو دل برادرم. تو هم کمیی عذاب یمنیم

 حیف... 

ی...   حیف شد که دنیا قصد نداشت راحت بمی 

به هدفات نرسیدی، مادرم تو خونه منتظره که عروس و 
م پیشش. طالقشنوه خواه رو بیی و ازت گرفتم ی محمدخی 
 مه. اسا
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گفتم و دیگه صیی نکردم. تحمل این فضای کوفبی سخت 
 بود. 

 شکر که مادرم سالم بود! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" ن  "الی 
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دانیال ساک رو از صندیل برداشت و کنارم گذاشت. بازش  
ون آورد و خودش جلو اومد. نگاهش به  کرد و یه پوشک بی 

د. ای که هنوز برای شمن بود و جوانه ن  ی  نق می 

 

یدم جلوی دانیال بهش شی  بدم. دانیال با ش کشخجالت یم
انگشتش، دست جوانه رو گرفت و باال آورد. نرم بوسید و 

 با ذوق و یه هیجان باورنکردین لب زد: 

 

. بچه- ن ین نیسیی  های فائق و ثامر اینقدر شی 

 

 گ باورش میشد که دانیال اینجوری بشه؟! 

 تو این یکسال همیشه بود... مهربون و دلسوز... 

 

ی بایسر که اونقدر از من - منم باورم نمیشه تو همون دخیی
 بدت میومد. 

؟! وقبی عادل ازدواج کنه و بچه  دار شه هم اینجوری مییسر
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 کنار عاض د-
ی

؟! من از بچیک ن  که خجالتم بدی الی 
ی

اری مییک
بودم، برام تعریف شده بود که اون مرد برادرم نیست و 

 خب... 

کرد دور بشه یم طبییع بود عاشقش بشم و هرچقدر سیع
خواستم به شدم چون همیشه هرچی که یمتر یممن حریص
آوردم ویل خییل زود یاد گرفتم که من قدرت دست یم

ی که زوری به دست نمیاد، عشقه!  ن  مطلق نیستم و تنها چی 

 

ن انداخت. شش  و با خجالت پایی 

 

 خواستم ناراحتت کنم فقط... نیم-

ق عاض شدم که تو االن خوشحایل؟! منم زماین عاش
 کردم. بعدم خود عادل هم... و نیمفکرش

 به نظرت کوچولوی عادل چطوری میشه؟! 

 

 قصدم فقط عوض کردن جو بینمون بود. 
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ین میشه.. -  . مطمئنم اونم خییل شی 

 راسبی دوستت ازدواج کرد؟! شیدا و امید! 

 

 شی به تایید تکون دادم. 

 

 آره، خییل وقته... -

 جدید باهم بریم دانشگاه، البته اگه... قراره اگه بشه تو ترم 

 

ن خورد و عاض رو دیدم. ای به شیشهیهو تقه  ی ماشی 

بعد از اون همه سخبی و پسبی و بلندی تو زندگیمون، حاال 
سم. الزم نبود تا از عاض حالش  و بیی

 

داد که اون گرد غیم که تو چشماش نشسته بود، نشون یم
ن چند دقیقه و دگرگون کرده حالش ی رفتنش با عادل،همی 

 بود. 

ن  از دانیال شنیده بودم که اسامه اینجا بود و عادل برای همی 
 هم عاض رو آورده بود. 
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ن رو که باز کرد، دانیال با ببخشیدی پیاده شد و   در ماشی 
ن و رو به عاض ایستاد.   کنار ماشی 

 

چقدر من این رنگ لباس دانیال رو دوست داشتم؛ با پوست 
 
ی

 خییل زیبایی داشت. سفیدش هماهنیک

 

 و دیدی! پس باالخره بابام-

 

ی بود! جمله  ی دانیال کامال خیی

ن شده بود تا عاض با اسامه روبه رو این برنامه از پیش تعیی 
 بشه. اسامه... 

 

 ش تکون داد و جلو اومد. 
ی

 عاض با خستیک

کرد ی غم روی دوشش زیادی سنگیبن یمحجم تلنبار شده
 فهمیدم. و من یم
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 کرده هم اون چندمایه که تو خونه هنوز 
ی

ی اسامه زندگ
ده بودم.   بودم رو از خاطر نیی

تونست بانو چطور یمکردم که ماههمیشه با خودم فکر یم
 کنه و عذاب بکشه و دم 

ی
سالیان سال کنار این نامرد زندگ

 نزنه. 

 

من تو اون چندماه تجربه کرده بودم، عذاب کشیدن... دور 
ن  ... غم...  موندن... درد داشیی

ی
 و سکوت کردن. دلتنیک

... آخ که چه روزها و ساعت  های تلجن

 هنوز دلتنگیم رفع نشده بود. 

ها تنهایی و فقط و فقط اسارت و دور موندن و ساعت
 درد... 

 

البته خوشحال بودم که اسامه تصمیم نگرفته بود تا جور 
ای عذابم بده و هدفش فقط عاض بود، هرچند اون دیگه

های ها و گریهداریشد. شب زندهاطرم پاک نیمروزها از خ
 مداومم... 
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دیدمش. و نداشتم ویل خوب شد، باید یممادگیشآ-
دانیال...؟! میدونم باباته... میدونم دیدنش تو این حال چی 

 خوام بدوین من... به روزتون میاره ویل یم

 

ن حرفش پرید.   دانیال با یه لبخند کوتاه بی 

 

، الزم نیست برام توضیالزم نیست از حست -
ی

 ج بدی! بیک

باور کن من منتظر نیستم که بفهمم دیدن بابام تو این حال 
و عذاب و روز... چه حیس بهت میده پس نگو... نه خودت

 و... بده و نه من

ن مهمه... اینکه عادل... اینکه...   االن فقط یه چی 

خوام عادل هم مثل یه مرد عادی عاض؟! من فقط یم
 کنه. 

ی
 و داره... حقش زندگ

 

دادم تا آرومش کنم من داشتم جوانه رو تو بغلم تکون یم
کشیدم. کرد و جلوی دانیال خجالت یمچون طلب شی  یم

و لمس کردم و نگاه اشکیش رو با انگشتام صورت سفیدش
 تو صورتم انداخت. 
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ن خواستگاری کنه؟! هت گفت که یمب- خواد رسما از نگی 
 بیاد... تونه مامان نیم

خواد که بیاد، ما هم ازش توقیع نداریم. همینکه یعبن نیم
 دردشی درست نکنه کافیه. 

 

باالخره گل از گل مرد زندگیم شکفت. انگار یهو از طوفان 
غم، دری از بهشت براش باز شد که با یه مکث کوچیک 

 تحویل دانیال داد. 
ی

 لبخند پررنیک
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 پس دراصل اومدن فائق و ثامر... -

 

 دیگه... آره -

 وقتشه عادل هم بره ش خونه زندگیش! 

 

؟! -  پس تو چی

 

 ای نگام کرد. سمتم چرخید و تا ثانیه

 و گفتم ویل خب... نمیدونم چرا یهو این

؟!   باالخره که چی

ی نبود که بشه به دانیال هم باید ازدواج یم ن  چی 
کرد. جووین

 موند! راحبی ازش گذشت. هیچکس تا ابد جوون نیم

 

 ج فکر کنم. خوام به ازدوا من فعال نیم-
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 عاض دست دانیال رو گرفت. 

 

گذرم، حسایی  گه فکر کردی از عروس کردن خواهرم یما -
ن باال بزنیم...  کور خوندی. فعال باید واسه عادل آستی 

 بعدش تو... 

 

ن انداخت. شش زده لب گزید و دانیال خجالت  و پایی 

 

، خییلخوب برخورد یم وقبی اینقدر باهام- ن خجالت  کنی 
 کشم که تو گذشته... یم

 

یششش... گذشته رو ول کن، حاال تو خواهریم دانیال... ه-
 منم کم اشتباه نداشتم. مگه نه؟! 

 

ن لبخند زد و نگاه کوتایه به من انداخت.  مگی   شر

د دستای کوچیک جوانه مدام رو لباسم یم ن چرخید و نق می 
 تا زودتر بهش شی  بدم. 
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 دانیال لب زد: 

 

 .. شه بغلت کنم؟! به عنوان یه خواهر و برادر. عاض؟! می-

 

عاض نگایه کوتاه به من انداخت و من لبخندی تحویلش 
دادم. پیش رفت و تن لرزون دانیال رو به آغوش کشید و 
 تونستم از پشت هیکلشون، عادل رو کنار ثامر و فائق ببینم. 

 

آغویسر دانیال و نگاهشون به ما بود، به این سمت و هم
 ی گذشته... احتماال تموم شدِن کینهعاض و 

 

و با منون که الیق بخشش شمام، واقعا ممنونم که منم-
 نمیذارین...  ی شیخ نجیب تو یه کفهخانواده

من همیشه تو رو دوست داشتم عاض، هنوزم دارم ویل 
ن من تونه فراتر از و تو نیمدیگه قبول کردم که دوست داشیی
دم که تو چقدر عاشق حس خواهر و برادری باشه. فهمی

ن و جوانه  ای... الی 
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 و اون وقبی فهمیدم که... این

 

و بدونم. نمیدونم چرا ویل من دوست نداشتم زمانش
اهمیبی نداشت و حاال فقط عاقبت کار مهم بود. همون 
 عاقببی که دانیال رو باالخره به خواهر عاض تغیی  داده بود. 

 

 منم خوشحالم... -

ه که بری و   دانیال...  و تنها نذاریمادرتحاال بهیی

 

 هویم گفت و باالخره مردد رفت. 

و زیر نظر گرفت. با صوریی اخمو و از همون فاصله من
 کشید. هایی که مدام زیر دندون یملب

های جوانه رو کم کنم. باالخره  سیع داشتم نق نق کردن
ن رو بست.   کنارم روی صندیل نشست و در ماشی 

 

ه و اون دندون کوچولوی موهای کم حجم سیاه جوان
 تپید. رفت و قلبم تند یمجلوییش... آخ که دلم ضعف یم
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 من؟!  با دیدن اسامه اذیت شدی آقای-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاض نفسش رو پرفشار فوت کرد. 

دم عمیقی گرفتم و سمتش رفتم. نگاهش دقیقا همراه با من 
حرکت کرد. ساک رو کنار زدم و جلوتر رفتم. با ش انگشتش 

جوانه رو کنار زد و خم شد تا پیشونیش رو ببوسه  موهای
 ویل اجازه ندادم. 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نبوسش... -

 

 اخم کرد. 

 

مه... بذار بوسش کنم دلم تنگه اون لوپچر - های ا؟! دخیی
 قرمزشه. 

 

 دهن کجی کردم و جوانه رو برعکس تو بغلم خوابوندم. 

 

 الزم نکرده... -

وانه هم و با جهاتخواد بوسهدوین من دلم نیمانگار نیم
 قسمت کنم. 

مخصوصا حاال که مرد جذابم اونقدر دلیی شده که بعد از 
هناش از جلو و از بازو قصد پاره شدن  ن پی  وع باشگاه رفیی شر

 ها رو که نگم... دارن. اون ته ریش

 آدم دهنش آب میفته! 
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هردو ابروش باال رفت و شک نداشتم تو دلش ولوله به پا 
 شد. 

 

 چرخه... ن یمرو تن و بدن م نگفته بودی چشم و حواست-

تو نبودی گفبی حرفای درگویسر رو حبی زمزمه نکنم جلوی 
 جوانه؟! 

 

نگایه به خودش و جوانه انداختم و ریز و نامحسوس 
 خندیدم ویل اخم کرد. 

 

 کجا و درگویسر جنابعایل کجا...   حرفای درگویسر من-

م. ته ریشت  و نمال به دخیی

 

و خودش جا داد و  و از پشت تو گودی کمرمدست راستش
بهم چسبوند. اهمیبی نداشت که مثل همیشه تو دلم 

 طوفان بود. 
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بینه، آخه تو بیمارستان جای چسب بهم یهو ییک یمن-
 کاراست؟! این

 

 یه بوس هم نمیدی؟! فقط ییک... -

 

 م. برو عقب! بوس که سهله، بغل هم نمید-

 

 م چسبوند. و با زبون خیس کرد و رطوبتش رو به گونهلبش
های سیاهش به ما نگاه کرد و یهو جوانه باز با همون چشم

 لباش آویزون شد و به گریه افتاد. 

 با همون کلمات ناواضح و لحن بچگونه گفت: 

 

 شیل... -

 

 خواد، عاض... م شی  یمبچه-

 

 ای روی گردنم نشوند. پر حرارت بوسه
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بابایی صیی کن االن خودم بهت شی  میدم. پرنسس  باشه-
 خواد؟! ها؟! یم بابا چی 

 

یه قطره اشک تو چشمای کهکشانیش چرخید و باهمون 
 نگاه معصومش دوباره تکرار کرد. 

 

 ماما... شیل! -

 

  میدم. ماماین فدات شه االن بهت شی  -

 

ن تند و تند دکمه که قصد پس های مانتوم رو باز کرد و همی 
و کردم، اجازه نداد. پرسوال نگاش کردم که خودش زدن تاپم
  نزدیکم شد و لب زد: بیشیی 

 

 بذار بابایی کمک کنه. -
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؟! -  وای عاض تو چیکار کبن

 

 م لب زد: های گر گرفتهشیطون رو به گونه

 

 نش... اون هلوها رو خودم میذارم ده-

احت کن خانومم.   شما اسیی

 

و سمت تاپم برد که باخجالت مانعش شدم ویل دستش
 شیطون گفت: 

 

. ری و خجالت یماخداروشکر که از من یه بچه هم د- کیسر
 و... بچه هالک شد... بزن کنار دستت

خوام پدری کنم درحق این توله که چندماهه نذاشته یم
 و ببینم. سمتت بیام و تن بلوریت

 

 اخم کردم و رو بهش ترسر زدم: 
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 ه... ی من نگو تولبه بچه-

 

 ی من... بزن کنار بذار شی  بخوره. خییل خب توله-

 م. خوام ببینم ذوق کنیم

 

و کنار زد و جوانه دقیقا مثل از قحیط تاپ و سوتینم
ش همون م رو به دهن برد و گریهها... با ولع سینهبرگشته

 لحظه به غرولند تبدیل شد. 

 

 خوره! ارم زخم میشم اینقدر که شی  یمدیگه کم کم د-

 

ن االن شی  خشک یمووون... یمج- م خوای اراده کن همی  گی 
 یاد. براش نمیذارم سمتت ب

 

رفت. دستش رو تن داغم بود و هرلحظه حرارتم باالتر یم
ن دندون یمنگاهش به لب گرفتم. بزاق هام بود که دائم بی 

 گرفت. و فرو داد و به خودش سخت ندهنش
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و روی چشمای جوانه گذاشت که حاال خمار خواب دستش
و با انگشتای کوچیکش گرفت ویل جلو اومد و بود. دستش

 لب زد: 

 

 ببوس... مرا ببوس!  مرا -

 

 بار؟! برای آخرین-

 

 ش گرفت. نوچی کرد و خودش از این ریتم آهنگ خنده

 

ن بار... -  برای اولی 
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ن افتاد. گوشه  ی چشمم چی 

 

ن بار؟! -  اولی 

 

و مماس با لبم م مالید و لباشو به گردن و گونهته ریشش
 قرار داد ویل نبوسید. 

 

ست و حرارت نفسش و بهای سیاهشمکث کرد و چشم
 پشت لبام فرود اومد. 
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ن روز اوله... -  هربار برای من عی 

منتظره...   همونقدر گیج و منگ... همونقدر غی 

ه حبی حاال که صدای لیسیدن این بچه باید تمرکزم و بگی 
 ویل کنده نمیشم از حس خوب با تو بودن. 

ن بوسه بودم.  ه تو اون آرایشگاه چقدر هالک همی  یادم نمی 
 م نمیشه االن اینجام... کنارت... باور 

ن بار؟!  ین گذشت! ببوسمت؟! برای اولی   چقدر تلخ و شی 

 

دیدمش اما صدای خندیدن کوتاهش رو شنیدم. نیم
م گذاشت و دست آزادش پشت  دستش رو روی گونه

و باال های شدم، دمای تنمگردنم رفت. برخورد لبش رو لب
 برد. 

 

ای خوش- ن ل بشنوه و پیشقدم گمگه میشه آدم اینقدر چی 
 نشه؟! 

 

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

******** 

 

 

 

 که کل درختنور ریسه
ی

های حیاط رو روشن  های رنگارنیک
تابید و دیوار و های حریر به داخل یمکرده بود، از الی پرده

 یمپرده
ی

 کرد. ها رو رنیک

 

تپید و فکر م یمی سینهبال تو قفسهی یی دلم مثل یه پرنده
 کرد. و گرم یموجودمی عاض بودن و دیدِن دوباره

 

ی که از سه ساعت قبل، داشت روی موهام کار  دخیی
و کج کرد. داشت و گرفت و یکم گردنمکرد، دو طرف شمیم

 کرد. و جمع یمی موهامآخرین تکه
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ن آرایش مقابلم بود و اون نگاهم به جعبه ی چویی روی می 
شویس پر زرق و برقی که عاض گرفته بود. اضار داشت 

جواهرات رو آویزون کنم و هرچند من زیاد موافق نبودم  این
 اما... 

 کردم. ی عاض رو رد نیمهدیه

 

صدای شیدا رو از پشت شم شنیدم که با لبخند به حرف 
 اومد. 

 

ن ا-  ز زیر در چی اومد تو اتاق... اووووه... ببی 

 

ایش زیادی تو تنش و از تو آینه بهش دادم. لباس نقرهنگاهم
 و در معرض دید قرار داده بود. کمر باریکشجذاب بود و  

 

 چیه مگه؟! -
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ن برداشت  خم شد و یه تیکه کاغذ قرمز رنگ رو از روی زمی 
 و بعد از خوندنش، با لحن خییل عجیبی اوه بلندی گفت: 

 

 اووووه... -

دوماده... یه یادداشته که نوشته فقط عروس از طرف شاه
 خانم بازش کنه. 

 

ن که روی صندیل کنار  یم نشسته بود، با ذوق بلند شد و نگی 
سمت شیدا رفت. هردو حاضن و آماده بودند و فقط من 

 کرد. هنوز درگی  موهام بودم که انگار داشت بدقلقی یم

 

ن یادداشت رو از شیدا گرفت و بازش کرد. خواستم بلند  نگی 
 بشم ویل آرایشگر موهام، با اخم کردن مانعم شد. 

 

میارم در  بذار منتو تکون نخور عروس خانم... -
 حضورتون. 
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ی لباسش بود هایی که رو سینهکنارم ایستاد و من از پولک
ون جهیدن از سینه م رو چشم گرفتم و با قلبی که قصد بی 

داشت، اون تکه کاغذ رو که بوی عطر عاض رو با خودش 
 به ارمغان آورده بود، گرفتم. 

 

س یخ کرده بود و خیس عرق بود...   دستام از اسیی

 

، تو حیاط پشبی یم وع مهموین  بینمت مویرگم.""قبل از شر
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ای در خورد ویل چشمای من از اون خط خوش عاض تقه
 جدا نشد. 

ن  های عاض بودم و اصال برام اصال من هالک مویرگ گفیی
 شد. تکراری نیم

 

ن گفت و دوتایی بلند خندیدند و  ی زیر گوش نگی  ن شیدا چی 
یجان، هیدم و درحایل که از شور و و زیر دندون کشمن لبم

د، رو به آرایشگر لب زدم:  ن  چشام مثل دو تا تیله برق می 

 

 گ تموم میشه؟! -

 

 خییل زود، این قسمت آخرشه... -

ین مدل مو شده، واقعا بهتون میاد.   ویل بهیی

 

ن روی دسته اش لب نگی  ی صندیل خم شد و با اون نگاه گی 
 زد: 
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 ! آقا خوشتیپه چی نوشته برات؟-

 

 کاغذ مربیع شکل رو روی شکمم نگه داشتم و ابرو باال دادم. 

 

 حاال... -

 

ن آراییسر رفت و بهش  شیدا بلند بلند خندید و سمت می 
 و نگاه کرد. تکیه داد. از همون فاصله کل صورت و موهام

 

ن خییل خییل خوشگل شدی. -  . وای الی 

ی عاض حرف نداره. چقدرهم این لباس بهت میاد، سلیقه
 دا جدی میگم. به خ

 

ن دست به سینه گرفت. لباسش کوتاه بود ویل یه  نگی 
 پوشوند. تراشش رو یمهای خوشدار رونساپورت طرح
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ن رو انتخاب نیمگه خوشا - کرد. وای سلیقه نبود که الی 
 م. زدهخییل هیجان

 

، لب زدم:  ن  رو به نگاه گریزوِن نگی 

 

ی؟! ز طرف عادل پیشنهاد ازدواج بچون قراره امشب ا-  گی 

 

 و به هم کوبید. شیدا دو تا دستاش

 

 دقیقا همینه... -

س دارم. بابا من تجربه ش از وقبی اومده همش میگه اسیی
رو دارم. وقبی امید بهم پیشنهاد ازدواج داد، گر گرفتم بعد 
 یخ کردم بعد جیشم گرفت ویل خب در نهایت گفتم بله... 

 

ه ن- ه! تونم نگهش دارم، آبیمویل من جیشم بگی   روم می 

 

 و دوتایی قاه قاه خندیدند ویل من دل تو دلم نبود. 
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باالخره آرایش موهام تموم شد و برای آخرین بار رژلب قرمز 
 هام مالید و گفت: رنگ رو روی لب

 

 توین بری! تموم شد، یم-

 

ن ایستادم. از روی صندیل بلند شدم و روبه روی شیدا و نگی 
 خ شده بود. ش از حرارت هام تپید و گونهقلبم تاپ تاپ یم

 

 مادرجون و دانیال کجا موندن؟! -

 

یفه- ون منتظر ترسر . منم که... مه بی  ن فرمایی شما هسیی
 باید برم که کم کم کنار آقامون باشم. 

 

ن با چشم  بغلم کرد و نگی 
های براق از شیدا خییل ناگاین

کردم حاال و تو اشک نگام کرد. هیچوقت فکرش هم نیم
م. این لحظه قرار ب  گی 
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لیه که خوشبخت بیسر و دیگه چشمای خوشگلت رنگ ا-
 ... ن  غم نبینه الی 

 واقعا برات خوشحالم. 

 

ن جواهراتم و آورد و همه رو انداختم و نگاه آخر رو تو نگی 
 آینه به خودم کردم. 

 

د و تاج لباس پف ن داِر سفیدی که زیر نور مهتایی برق می 
 نظر گذروندم.  درخشید رو از الی موهام یمبارییک که البه

 

کشم آخه ما یه بچه داریم. این لباس الت یمیکم خج-
 عروس... 

 

ونم کردند و با خنده ی دوتایی با غرولند کردن از اتاق بی 
 شیدا، لب گزیدم. 
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 نباید لباس عروس تنم  ب-
ی

رو دیگه... هنوز وایسادی و مییک
ها... برو گناه داره کنم؟! بابا دومادو یه لنگه پا نگه داشبی 

 هوا شده! 

 

باالخره با قرار دادن تور حریری رو صورتم، به سمت در 
پشبی خونه رفتم تا برای رسیدن به عاض پرواز کنم. از 
ون صدای موزیک و ساز و آواز میومد و من دل تو دلم  بی 

 نبود. 

 

و به وضوح کوبید که صداشحبی اونقدر قلبم تند یم
ن شنیدم. نرسیده به در خر یم ، روی زمی  چند تا شاخه   وچی

ون گل رز دیدم. لبخند زدم و گل ها رو برداشتم و از در بی 
وع به وزیدن کرد و تا به آالچیق دست ساز زدم. باد شدی شر

 عاض برسم، لرز به تنم افتاد. 

 

های کف حیاط رو با  فرشاز دور و وقبی که داشتم سنگ
کردم، عاض رو پشت های پاشنه ده سانتیم یط یمکفش
 م و رو به وسایل بازِی تو حیاط دیدم. به خود
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یه کت و شلوار سیاه به تن کرده بود و موهاش رو به دست 
ده بود.   باد سیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دم و از دو پلهگل ی کوتاه های رز رو محکم تو دستم فرسر
 آالچیق باال رفتم و باالخره عاض سمتم برگشت. 
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ته گِل نگام کرد و دس ای مات و مبهوتبا دیدنم تا ثانیه
قرمزی که تو دستاش جا خوش کرده بود، قلبم رو به تب و 

 تاب انداخت. 

 

ن رو گام هاش آهسته اما محکم بود. سه تا صندیِل پشت می 
ن انداختم و نگاهم رد کرد و جلو اومد و با خجالت شم و پایی 

گ  های گل رز تو دستامون شد. قفل گلیی

 

 باورم نمیشه... -

 

سم چی  ؟! نیم و باور روم نشد بیی  کبن

و سمت خودش گرفت و تو م زد و شمدست زیر چونه
چشماش زل زدم. همون یه جفت چشم سیایه که دل و 

 و برده بود. دینم

ی دوختش باالتر رفت و یقهاراده از کت خوشیه دستم یی 
اهنش  و مرتب کردم. سفید پی 
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 کراواتش رو لمس کردم و انگشتم روی ته ریشش نشست. 

 

ای هیچ واکنیسر نشون نداد ویل عاض تا لحظه
 هاش... چشم

 همون تندیس زیبای براق، میخ من بود! 

 

 خوشگل شدم؟! -

 

روِی زیبا مثل تو... اصال به کنم یه پریوشگل؟! باور نیمخ-
کنم االن اونقدر بهت نزدیکم که من فکر کنه. باور نیم

تونم لمست کنم و برای همیشه تو رو داشته باشم. یم
؟!  ن  الی 

 یل؟! کبن و اینقدر خوشگی من فکر یم به قلب بیچارهاصال 

 

هایی که محکم روی هم م رو پنهان کردم و با لبخنده
 دادم، لب زدم: فشارشون یم
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ترین مرد دنیا کر کردی من باورم میشه که االن جنتلمنف-
 رو دارم؟! 

تیپ شدی، خودت به من رحم کردی و اینقدر خییل خوش
 ا تو اتاقمم میومد؟! به خودت عطر زدی که ت

 

و دستش با مالیمت دور گردنم حلقه شد و یه طرف صورتم
 ش چسبوند. به سینه

 هام هدیه دادم. و به ریهعمیق عطرش

 

 د جذاب من؟! چرا خواسبی بیام اینجا مر -

 

، یه دور ببوسمت. تا آخر شب دووم خوا- ن ستم قبل از رفیی
 نمیارم. 

 

مکث رو و یی و لبش و با یه دستش کنار زد تور روی صورتم
و به شماره ی زیادی طوالنیش نفسمهام گذاشت. بوسهلب

 انداخت. 
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وی نم و رطوبت، حس دلچسبی ها بودیم و بالی درختالبه
 داشت. 

 

ی بود که دلم یمی- ن خواست قبل از اینکه این شب به ه چی 
 صبح برسه، بهت بگم. 

ت... مادرت، امشب همه اینجا حضور دارن، خانواده
ه تو بی اونایی که ت و همهت، داییت، خاله و پرسخالهپدر 

 وصلن. 

، همونطور که همیشه واسه یم خوام همونطور که الیقیسر
ت تو رو مال ی خانوادهخودم درنظر داشتم، جلوی همه

 خودم کنم. 

خوام حرستش به دلت نمونه که با دل خوش و لب یم
 خندون و چشمای براق از خوشحایل، عروس نشدی! 

های فامیل و ی گذشته رو... اون نیش و کنایههمه تلجن 
 دوست و آشنا... 

اون دید بد و منقن رو کنار بزنم و فقط من بمونم و تو و 
 هامون. بچه
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وع کنم و ادامه بدم خوام زندگیمیم عا با تو شر و رسما و شر
وع و تا آخر عمر، کنارت باشم. یم خوام این شب، یه شر
 فتمون. باشه واسه سفید بخت شدن ج

 د و تلجن که افتاد رو... خوام هر اتفاق بازت یم

نه اینکه فراموش کبن ویل تو پستوی ذهنت نگه داری و 
. دیگه نیمهاشفقط خویی  خوام هیچ روز و و پررنگ کبن

 شبی رو از دست بدم تا بیشیی عاشقت شم. 

 

ی و کج کردم و با انگشتام رد لبخند رو از گوشهیکم گردنم
 ردم. چشماش لمس ک

زدم واسه اون برق شیطنت نگاهش و آخ که من پر پر یم
 ش... های همیشه ترک خوردهلب

های همچنان و با زبونم خیس کردم و رو به چشملبام
 منتظرش لب زدم: 

 

ی با یه ا تو خوشبختم عاض، آرزو یمب- کنم که هر دخیی
 مرد مثل تو ازدواج کنه ویل تو مال من باش. 
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و ببندم و با خیال راحت نار تو چشامخوام تا همیشه کیم
سم.   راه برم و از هیجی نیی

 دونسبی عاشقتم؟! یم

 

ش قند تو دلم ی کوتاهش و اون صدای زیادی مردونهخنده
م نگه داشت و لطیف و نرم و روی گونهآب کرد. لبش
 رد که لب زدم: و دور کمرم حلقه کبوسید. دستاش

 

ی- ن ؟! و یمفقط یه چی   دونسبی

 

 خانوم؟!  جونم-

 

میشه آرزو داشتم شب عروسیم پای دوماد رو لگد کنم ه-
 تا حساب کار دستش بیاد... 
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و محکم رو کفشش  و کامل کنم، پامقبل از اینکه حرفم
و ازش فاصله گرفتم. آخش بلند شد و من با خنده کوبیدم

 از آالچیق دراومدم. 

 

... آخ پام... کفشم-  و له کردی دخیی

! و لباس ندو... یموایسا با اون کفش  ن  خوری زمی 
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اهمیت تا نییم از راه رو رفتم ویل دستای قدرتمندش دور  یی 
ن کشیدم ویل شش و تو گردنم فرو برد کمرم حلقه شد و هی 

 و زیرگوشم پچ زد: 

 

 و گفبی بذار منم بگم. آرزوت-

و کبود کنم که حساب کار منم آرزو داشتم گردن عروسم
 . ها بیاد دست مهمون

 

 با جیغ لب زدم: 

 

ه... وای نه... ب- ن آبروی جفتمون می   ابام، داییم ببیین

 

گاز خفیقن از گردنم گرفت که دوباره جیغ زدم و باالخره ولم  
 کرد. 

 

 چسبید! -
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ه موند و کوتاه   دهن کجی کردم که خندید، تو چشمام خی 
 گفت: 

 

- ... ن  عاشقتم الی 

 ؟! ی چپت کنم. جوانه کجاستخواد یه لقمهدلم یم

 

ن نمیاد!  دست مامان-  جونش، از بغل مامانم و مامانت پایی 

 

باهم به سمت ورودی و محل مهموین کوچیکمون رفتیم و 
 تا وارد شدیم، صدای جیغ و کل به هوا بلند شد. 

 

های خوشحال کل جمعیبی که برای جمع کردنشون از نگاه
 جون و دلمون مایه گذاشته بودیم، لبخند رو لبام آورد. 

 

ی همیشه مغرور بود و ال کنار مادرش، حنیسهدانی
 م که به اضار عادل اومده بود. تونستم حدس بزنیم
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ش بود ویل نگاهش ایمان پرس دکیی ساجدی کنار خانواده
 روی دانیال بود و انگار اصال متوجه ورود ما نشد. 

 رنگ سمتمون اومد. عادل با اون کت و شلوار کرم

 

خواهمبارکه داداش، مبارکه ملکه-  ها... ی خی 

 

بخشش بانو با اسپند سمتمون اومد و لبخند انرژیماه
دوباره حس دلنشیبن بهم داد چون من تو تمام این مدِت 

ی صیی و تحمل یاد  هرچند کم و کوتاه ویل از این اسطوره
 چی امیدوار باشم. گرفته بودم که به پایان همه

 

ود و بااین حال ببانو تو بیمارستان مثل همون روزایی که ماه
کرد تا مبادا دل عاض از لبخندهای همیشگیش کم نیم

 بلرزه! 

 

 ن لحظات تلخ فکر نکنم. خواست دیگه به او دلم یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

امید به آینده بود که تو تنگنا و ناامیدی، هیچوقت از خدا 
 رو برنگردوندم و حاال من اینجا بودم. 

اشقانه دوستشون داشتم و ی کسایی که عکنار همه
 داد. گریم یمشون بهم دلحضور 

 

من دیگه اون دخیی کوچیک و ضعیف و خام روزهای اول 
و بزرگ کرده بود، مادر شدم... نبودم. حاال عشق عاض من
 ی کوچیکم. همرس شدم و دخیی خانواده

 

و مادرم... پدرم... همون مردی که روزهای اول خییل دلم
 ویل...  شکسته بود.  روزهای اول دلم به دیدنش رضا نبود 

 

 تونستم دل بکنم از اصالتم؟! مگه یم

 مگه عاض یه عمر از باباش دلگی  نبود؟! 

 حاال من از خوشحایِل حس حضور همه، روی پا بند نبودم. 

 

 ور مادر... دمبارک باشه، چشم حسود به -
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الیه که مادر قربون قد و باالت بره عاض، عروس 
. خوشگلم... قول بده پرسم  و خوشبخت کبن

 

 خجالت لب گزیدم: با 

 

 مادر جون از ما گذشته... -

 

 م رو بوسید. گونه

 

 یست. نواسه خوشبخت شدن هیچوقت دیر -

! دل یه دونه پرسم  و نشکبن
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 رو جار یم
ی

مندگ زد، مادر و پدرم با همون نگایه که هنوز شر
 جلو اومدند. 

 

ن پر  کنار جایگاه عروس و داماد که با دوتا صندیل و یه می 
 یفات درست شده بود. ترسر 

 

دایی و پرسش هم حضور جوانه تو بغل داییم بود و زن
 داشتند. 

 ی جوانه ضعف رفت. دلم برای دسِت دراز شده

 

 خییل خوش اومدین. -
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تون رو چراغ خونه و زندگیم   اگه اجازه بدین، رسما دخیی
 کنم! 

 

و عاض گفت و مادرم به گریه افتاد ویل بابام با همون این
 ه اشک نشسته جلو اومد و دیگه تاب نیاوردم. های بچشم

م. و تو بغلش انداختم و نتونستم جلوی اشکامخودم  و بگی 

 

، من نادوین کردم. امیدوارم من- ن  و ببخیسر الی 

بهم ثابت شد هرچقدر به خدا نزدیک باشم و هرچقدر ادعا  
اد، فهمم، درهکنم همه چی رو یم ن ی اشتباه کردِن یه آدمی 

 امونه و کافیه بلغزیم. همیشه زیر پاه

 و شکستم ویل حاال... لغزیدم که اونجوری دلت

ی جدید ی من... یه آشیونهخوشبختم که مرغ عشق خونه
م.   پیدا کرده. مطمئنم کنار عاض، خوشبخبی دخیی

 

 بارید. وقفه یماشکام یی 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی بابام  م به بوسهو بوسیدم و دو طرف گونهی بابامششونه
 گرم شد. 

 

 که تموم شد... خوشحالم  -

خوشحالم که دوباره دخیی شما شدم! مگه من چی 
 خواستم؟! یم

 

 م رو گرم و طوالین بوسید. مامان گونه

 

 مایی مادر... -
 تو همیشه دخیی

 همیشه رو شمون جا داری! 

 

از شدت هیجان کل پوستم شخ شده بود، عاض خم شد 
 پچ کنان گفت: و کنار گوشم پچ
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بارونت  مد بوسهجلوی حاج مح خوایچقدر یخ کردی، یم-
ی کنم؟! اونجوری داغ مییسر دوست دارم. بعدشم یه لقمه

 کنم. چپت یم

 

به زدم که دانیال وارد جمع   با آرنجم به شکم سفتش ضن
 رومون ایستاد. کوچیکمون شد. دقیقا روبه

 

 میاین.  خییل خوشگل شدی، چقدر به هم-

 میل شدین. انگار دوتا تیکه از یه پازل بودین که حاال تک

 

و به خودش تکیه داد. واقعا تو این لبخند زدم و عاض تنم
ی داشتم عرق یم ن  ریختم. هوای خنک پایی 

 

ریس دانیال جون. لطف کردی اومدی... از اینکه مادرت م-
 هم هست، خب... 

 

 تر شد و یه چشمک ریز زد. دانیال نزدیک
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 میدونم ازش دلخوری ویل... -

 کرد من از طرف اون هم معذرت یم
ی

خوام. دیگه باید زندگ
.  خوام که این هدیهو یم  رو از طرف من قبول کبن

 

ون آوردنش، یه جعبه ی کادویی رو سمتم گرفت و با بی 
ن  های ریز شوکه دهنم باز موند. یه گردنبند طالیی بود با نگی 

ن رنگ...   و سیی

 م رو مزین کنه. تونست دور گردنم و کل سینهپهن بود و یم

 

 ی مادرمه... گردنبند از گذشتهاین یه  -

ی شیخ نجیب، از ست تو خانوادهدراصل یه جور نشونه
ی ما بزرگ ها تو خونه و خانوادهاونجایی که عاض سال

و به گردن بندازه. به شده... دوست داشتم که همرسش این
 رنگ چشمات هم خییل میاد. 
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ن و بقیه  اشک تو چشام جمع شد و با بغض به عادل و نگی 
ن بود. ن  گاه کردم. عادل دقیقا پشت ش دانیال و کنار نگی 

 

 ویل آخه... -

 

 عاض مداخله کرد: 

 

ن دلربای من. ها زیاد تعارف نیمعرب-  کین

ی رو بهت هدیه میدن، فقط تشکر کن.  ن  وقبی چی 

 

دلبم ن مشتم گرفتم. و روی هم فرسر  م و گردنبند رو بی 

 

 خییل خوشگله، مریس... -

 

ه جمعیت رو شکافت و کنارمون دایی فرهاد که باالخر 
 ی گریان رو سمتم گرفت. ایستاد، جوانه
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ه! آروم نیم تو رو دید دیگه تو بغلم-  گی 

 

ن یه قدم جلو اومد.   نگی 

 

 عروس بچه به بغل ترکیب جالبیه! -

م.   من بااجازه ازتون عکس بگی 
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ش فرو جوانه رو از دایی فرهاد گرفتم که تو آغوش مردونه
 لم گرفت. رفتم و د

 

ها رو حبی دار باشم ویل این لحظه و صحنهنه اینکه غصه
 دیدم. تو خواب و رویا هم نیم

 

یفات و کیل  ن ترسر ن و صندیل و می  کل حیاط پر بود از می 
 تزیینات که حیاط نسبتا بزرگمون رو مجلل کرده بود. 

 

ن صدای موزیک نسبتا بلند لب  جوانه کنار گوشم و از بی 
 زد: 

 

 ل... ماما... شی-

 

 م رو بوسید. عاض بلند خندید و شقیقه

 

 شی  بده پدرسوخته؟!  مامان چجوری االن بهت-

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 رو به دایی که شخ شده بود تا گریه نکنه، لب زدم: 

 

 برم مریس که اومدین. واقعا خوشحالم... خییل..  قربونتون-

 

تونستم بدون دیدن این خوشبخبی و صورت گه یمم-
 کنم؟! 

ی
 خوشحالت زندگ

ش دنیا هم بودم، میومدم تا این لحظه تو خاطرم ثبت  اون
 بشه. 

 

ی حجیم جوانه رو بوسید. عاض از کنار ش و گردنم، گونه
ن صحنه عکس گرفت و از خوشحایل باال و  ن از همی  نگی 

ن پرید و از ته دل خدا رو شکر کردم.   پایی 

 

مهموین خودموین اما باشکویه بود، اینکه همه تو جشن و 
کت کرده بودند، باعث خوشحالیم  شادی من و  عاض شر

 بود. 
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 هاشون... فائق و ثامر و همرسان و بچه

عیل. شمیم و رضوان و بقیه ها و امی   .. ی دخیی

ن   عاض تور رو روی موهام انداخت و من دسبی به آستی 
 دار لباسم کشیدم. گیپور و زرق و برق

 

 انم؟! ی رقص دارم خاجازه-

 

آغوشش   اض جوانه رو تو و تو دستش گذاشتم و عدستم
ی بود که دلم  ن گرفت. یه رقص سه نفره نهایت چی 

 زد. خواست ویل جوانه یکم نق یمیم

 

یه دست عاض دور کمر جوانه بود و یه دستش دور کمر 
 من... 

ن آغوشش قرار گرفتم که حبی اگه پاهام و اونقدر محکم بی 
ن جدا یم از  بغلش پرو  تونستم به راحبی تو کردم، یماز زمی 

 کنم. 
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ن عصیانگرش بستم و به چشام و با لذت بوی عطر دلنشی 
دم. زمزمه  ی عاض تو گوشم دل سیی

 

شد هم های جوانه مخلوط یماینکه صدای عاض تو نق نق
 یم

ی
 داد. یه جور دلنشیبن بهم حس زندگ

 

 دوباره قصد بوسیدنت را دارم... -

قرار دوباره برای بوییدن نم باران روی موهای گندیِم تو، 
ی از مردم، دست ندارم. یم بوسمت و از میان جمعیبی کثی 

 فشارم. تو را به گریم یم

نهم و هرایس از سقوط با تو پا به شهر زیبای عشق قدم یم
 نخواهم داشت. 

... عای نایاب از خوِد خوِد تو تجربه  شقی

 

 چی شده شاعر شدی؟! -
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ن  و از زیر کتش رد کردم و روی قلبش گذاشتم. جایی دستم بی 
 تن جوانه و عاض... 

ی زدهزن و صدای هیجانهای چشمکدقیقا زیر نور چراغ
 جمع... 

 

 باتو هم شاعرم هم عاشق... -

 فهمه چیه! اصال عاشقی که شاعر نشه، عشق نیم

باتو یاد گرفتم کلمات چقدر اهمیت دارن. حروف به حروف 
 های دنیا به فدای تو... ی زبانهمه

 

  از حروف نکن. و خایلخوای حاال جهان ر یم-
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از شوچن من خندید و به رقصیدنمون ادامه دادیم. زیر نور 
مهتاب، همه به ما پیوستند و وسط مجلس پر شد از 

 رقصیدند. و دست یار خودشون، یمهایی که دست تجوون

 

ن حرقن مردد بودم.   برای گفیی

و به و روی شونه و بازوی عاض گذاشتم و خودمدستام
دم تا تنم دستش و طبق همون ریتم مالیم آهنگ، تکون سیی

بده و کنار هم و روی ابرهایی که انگار اطرافمون رو احاطه  
 کرده بودند، برقصیم. 

 

تو این لحظه فقط این برام مهم بود که عاض فقط و فقط 
 کرد. به من نگاه یم

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی بگم ویل روم نمیشه! یم- ن  خوام یه چی 

 

...  های گلگونت برمقربون لوپ-  حیایی

؟! جلو منم خجالت یم  کیسر

 و برده. بگو دلربا که اون چشات بدجور دلم

 

ی پام و گاز گرفتم و با تبن یخ کرده از هیجان، رو پنجهلبم
 گه داشتم. و درست کنار گوشش نبلند شدم و لبم

 

، خواستم بگم که... یعبن من... الن داد و هوار نیمااگه -  کبن

 م. عاض من حامله

 

حرکت ایستاد ویل صورت به ظه ماتش برد و یی یه لح
 صورتم مالید. 

 

 آخ خداروشکر... -
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رو مخوام ذره ذره رشد بچهکنم. یمای ولت نیماینبار ثانیه
ت رو مالش بدم. خودم  تو شکمت ببینم. پاهای ورم کرده

و پات کنم. دوتایی واسه اون جوجه خرید کنیم. کفشت
ن  ؟! اینبار نمیذارم دست زمی  ن  و آسمون هم بهت الی 

 برسه... 

 

هاش خندون و شادش نگاه کردم و لبم از بغض به چشم
 لرزید. محکم بغلم کرد و با صدای بلندی جار زد: 

 

 ابا میشم. ایهالناس... دوباره دارم ب-

ن بارداره... جوانه داره خواهربزرگه میشه. دارم بابا  الی 
 میشم. 

 

پنهان کردم ی عاض و تو سینههام گر گرفت و شمگونه
ی یم ن گفت و ویل صدای جمعیت رو شنیدم که هرکیس چی 

یک همراهیمون کردند.   با بوسه و تیی

 

 مبارک باشه. -
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 انشاهلل زیر سایه پدر و مادر بزرگ شن. 

 

ها... زیر سایه-  ی هللا و شما بزرگیی

 

ون اومدم و نگاهم قفل  از آغوش مادرم و مادر عاض بی 
 لبخندهای شیدا شد. 

 

عیل  و شمیم دقیقا کنار هم ایستاده بودند و شخ و امی 
عیل های شمیم نشون یمسفید شدن داد که بحث امی 

 حسایی خجالتش داده بود. 

 

یناینکه لبخند از روی لب عاض محو نیم ترین شد، شی 
 قسمت ماجرا بود. 

 

ن و عادل درحال رقص از کنارمون گذشتند، عاض   وقبی نگی 
 گفت: 
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 دیگه وقتش رسیده! -

 

ارت و شیطنت تو ن ن از خجالت شخ شد ویل عادل با شر گی 
ن تنگی دستش دور کچشاش زل زد و حلقه  تر شد. مر نگی 

 

عمو حبیب درست کنار مادر ایستاده بود و دکیی ساجدی و 
 هاتف دقیقا کنار حنیسه... 

 

تونستم حدس بزنم در چه مورد شاید عجیب بود ویل یم
های ایمان به حسم زدند و این رنگ به رنگ شدنحرف یم

د.  ن  دامن می 

 

ن امشب یمه- خوام جار بزنم که عاشقشم. عاشقتم می 
اییط... پا به پای  ... تو همیشه کنارم بودی تو هر شر ن نگی 

 
ی

ی خل و و دیدی تو این زمونه پایههام اومدی. گدیوونیک
 چل بازی باشه؟! 
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 لبخند زدم و یهو نگاهم قفل چشمای عاض شد. 

د. دلم ضعف یم میخ چشمام بود و  ن رفت حبی پلک نمی 
 ور بود. واسه اون حیس که تو سیایه نگاهش غوطه

 کردند. قرارش و دستایی که یه جا مکث نیمتپش قلب یی 

 

 . قول میدم هرروز بیشیی عاشقت شم-

 

م. منم قول میدم ج-  ز تو، توی بغل هیچکس آروم نگی 

 

هاش تاب لب روی لبم کوبید و حرکت لطافت لبیی 
ای به بوسیدنم ادامه داد و روی هم انداخت. تا ثانیهچشام

 و صدای دست زدن از اطرافمون به گوشم خورد. 

 

کرد و دلم اونقدر رقصیده بودم که پاهام زق زق یم
خواست این شب تموم بشه و هنوز تو حس بوسیده نیم

ن لبامون شدن بودم که انگشت های کوچولوی جوانه بی 
 فاصله انداخت. 
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ی  شمبا خجالت  ن انداختم که چوانه با دلیی و پایی 
بااخم ریزی   و ی عاض گذاشت ای، ش روی سینهکودکانه
 گفت: 

 

 بابا... -

 

د و یمخییل مالیم داشت من ن خواست عاض رو و پس می 
 متعلق به خودش کنه. 

 

ن چه پدرسوخته-  ایه... ببی 

ن پرنسس باباییه! جون  اگه بخوام شت هوو بیارم هم همی 
 ن جون میدم واسه بابا گفتنت. بابا؟! م

 داری خواهر یا برادردار مییسر خوشگل بابا. 

 

 آزار نه؟! زار، کهنه میشه دلنو که اومد به با-
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و بوسید. دیگه از روی و آویزون کردم ویل پیشونیملبام
 اشقی کنم. عکشیدم تا با عاض هیچکس خجالت نیم

 

- ... اب نایی  تو شر

! هرچقدر کهنه  تر... بهیی

 

 

 

 باوان: 

باوان به خونه پدری میگن، وقبی کیس به ییک میگه باواِنم 
یعبن اونقدر با من و رگ و ریشم ییک شدی که مثِل خونه 

 پدری میموین برام. 
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 با هیجان از عاض فاصله گرفتم و با صدای بلندی گفتم: 

 

 بعدی کیه؟!  و پرت کنم ببینم نفر خوام دسته گلمیم-

 

یه پشت شم پر شد از ردیف دخیی و پرسای یهو تو چند ثان
مجرد و البته چندتایی هم متاهل که امید و شیدا و دایی 

 فرهاد هم جزوشون بودند. 

 

تونستم فائق و ثامر هم یه گوشه ایستاده بودند و اینکه یم
ن جمعیت ببینم،  عیل با اون اخم زیادی غلیظ هم مابی  امی 

شمیم بگو و بخند و روزها زیادی با م شد. اینباعث خنده
 قرار مالقات داشتند. 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

عیل به فروشگاه متوجه شده این و از رفت و آمدهای امی 
 بودم که... 

 

صدای موزیک کم و کمیی شد و من پشت به جمعیت و 
ی عاض ایستادم که رو به جمعیت دقیقا شونه به شونه
ِ جمعیت ایستاده بود و خودش

ن و با ریتم یک، دو، سه گفیی
 اد تا جوانه رو آروم کنه. دتکون یم

 

ی چشم دیدم که به خودش اشاره  دایی فرهاد رو از گوشه
 کرد و گفت"بنداز سمت من"

 

ن  خنده م گرفته بود ویل با جدیت چندین بار گل رو باال و پایی 
 کردم و با پرتاب کردنش جییعن از فرط هیجان کشیدم. 

 

ری مثل تا برگشتم، عادل رو یه لنگه پا تو هوا دیدم و یه جو 
یه پرنده تو هوا جست زد و اون دسته گل رو گرفت که 

 هرلحظه ممکن بود چندنفر رو زیر هیکلش له کنه. 
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و صدای جیغ چندنفر بلند شد و عادل با موفقیت مشتش
 باال برد و داد زد: 

 

-yeeees 

 از اول هم مال من بود! 

 

ن  ن زانو زد و نگی  و درکمال ناباوری، همون لحظه جلوی نگی 
 زده دست رو دهنش گذاشت. نهیجا

 

اطورِی من؟! بامن ازدواج یم- ن امیی  کبن نگی 

 

حبیب چندین گام جلوتر اومد و با لبخند رو به نگاه عمو 
ن شی به تایید تکون داد.   پرسشگِر نگی 

 

، صدای جیغ همه رو درآورد و من به  ن ِ نگی 
ِ ناگهاین

ن بله گفیی
 ی عاض تکیه زدم. سینه
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خوشحایل  و رم رو ببینم که به شادی تونستم مادرم و پدیم
 کردند. ما نگاه یم

 بانو، جوانه رو از آغوشمون گرفت و خییل کوتاه لب زد: ماه

 

 دارم، عاض جان... من نگهش یم-

م خوای عروستنیم احت کنه؟! دخیی ی یکم اسیی و بیی
 بارداره و نباید خسته بشه، هم کم کم وقت شامه! 

 

ه کرد ط از من کسب اجاز ی کوتایه گفت و فقعاض باشه
عیل و برادراش یه صحبت کوتاه داشته  ، با امی  ن تا قبل از رفیی

 باشه. 

 

تونستم تو این فاصله، دوباره به آغوش مادر و من هم یم
اب کنم. و از این حس دلنپدرم برم و خودم ن سی   شی 
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ی خودمون رفتیم. بعد از دقایقی با عاض به سمت خونه
فقط برای من درست شده بود  ای که فقط و همون خونه

 ی امنمون بشه. و قرار بود خونه

 

و نرسیده به در خونه، بغل گرفت و جیغ زدم ویل تنم
 اهمیت نداد. 

 

با پا درو باز کرد و باهم وارد خونه شدیم. دقیقا از خود 
ن لحظه ورودم به این خونه قدغن بود و حاال  دیروز تا همی 

 و بفهمم. تونستم علتشیم

 

گ همه جا  ن شده و پر از شمع و گلیی های شخ رز بود و تزیی 
ن و صندیل  ها آویزون بود. چندتا بادکنک هم از می 

 

 وااااای... چقدر قشنگه! -

 

 تو که نیست. -
ی

 به قشنیک
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ن گذاشت و از باال به صورتم نگاه کرد. پاهام  و روی زمی 

و روی شکم م رو با دو انگشت گرفت و یه دستشچونه
 ه دم عمیق از هوا گرفت! تختم گذاشت و ی

 

ی تصوراتم از شب عرویس ریس عزیزم، این بهیی از همهم-
 تره... بود. همه چی عالیه؛ نه از عایل هم عایل
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ها لبخند کوتایه زد و قبل از من روی ییک از صندیل
ون صدای موزیک و هلهله میومد ویل  نشست. هنوز از بی 

 .. حاال اینجا فقط من بودم و عاض. 

 

 رو داشت؛ بوی چوب...  ای که بوی عشقمونتو خونه

ِ کارگاه... همون شبی که هیچوقت همون شب خاطره
ن انگی 

 از خاطرمون پاک نمیشد. 

 

ن پر از خورایک های رنگارنگ ایستادم و به چشمای کنار می 
های کیپ شده داشت عمیقا عاض نگاه کردم که با لب

 کرد. براندازم یم

 

و با اون دامن هلوم گذاشت و من خودمو دو طرف پدستاش
ن پاش جا دادم. پف  دار، بی 

 

ی شده عشقم؟! - ن  چی 
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ه دورت بگردم فقط هیجان زیادی واسه سن و سالم ن-
 م کرده! زیاده... خسته

 مگه میذاری مطابق سنم رفتار کنم؟! 

 

و روی م گرفت و دست دور گردنش انداختم و ششخنده
 شکمم نگه داشتم. 

 

ا رو هم یه زن خوشگل و جوون یم دیگه وقبی - ن ی این چی  گی 
 داره! 

 

 عمیقی کشید هیجی نگفت و نفس

دار باال اومده بود و حاال انگار از یه شباالیی تند و شیب
 ی یه کوه ایستاده بود. دقیقا رو قله

 

ی شده؟! - ن  چی 

 

 نه فقط... -
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گفت حال اسامه زیاد خوب نیست، نگران عادلم. ثامر یم
 ی الماس... ن نباش دونهتو به فکر م

خوام ذهنت با هیجی به هم بریزه... تو دوباره االن نیم
و بارداری و اینبار باید الی پر قو نگهت دارم. ی منبچه
ان کنم. خوام همه چی یم  و جیی

 

شد ویل حاال کرد و تنم یخ یمحبی اسم اسامه هم منقلبم یم
 هیجان... با وجود عاض جرم بود. گرم از امنیت و شور و 

 

 وز خواهر و برادرام... فقط به خاطر حال و ر -

 

 ری نکردی. تو کاری نکردی عاض، هیچکا-

پس بیخود عذاب وجدان نداشته باش... هرکیس تقاص  
بینه. مثل مهرداد که تونست از اون جریان جون و یمکاراش

ه و بعدش...   سالم به در بیی
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ی که براش افتاده ب ود و از دور به  با یادآوری اتفاقات اخی 
 گوشم رسیده بود، ادامه دادم. 

 

ای خرایی که اطرافش بود، با شکم پر ی-
یک از همون دخیی

 م از توئه... برگشت و ادعا کرد بچه

ن که الیقش حاال هم که یم ... همه تو جایگایه هسیی بیبن
 بودن. فقط این وسط... 

ا پر پر شدن که حقشون نبود.   خییل از دخیی

 

ن بلند شد و تنم عاض پوف کشید و  و تو آغوش  از پشت می 
 گرمش گرفت. 

 

ین آسیبی سیعن همهم- و به اطرافیام ام رو کردم تا کمیی
 بزنم. سیع کردم همه رو دور نگه دارم و... 

 کنم کم کاری کردم. گایه حس یم

 

 نه اصال... -
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هیچوقت این فکرو نکن. خیلیا براشون مهم نیست ویل 
خیی دت همه کار کردی. حبی در حق ی تواناییتو... به اندازه

 کنه هم از دشمنت. اینکه مهری حاال حداقل یم
ی

تونه زندگ
 صدقه ِش توئه! 

 

باالخره لبخند رو لبش برگشت و دوباره همون عاض شد. 
 گرفتم. هموین که با لبخنداش جون یم

 

 خوام برم به طواف تنت... اگه اجازه بدی، یم-

اب شم.  خوام اول از گرسنمه ویل... یم  تو سی 

 

و کج کردم و گازی از گردنم گرفت که قلقلکم اومد. شم
ن و آسمون معلق شدم.  ن زمی   دوباره بی 

 

تا وقبی کمرم روی تشک گرم و نرم تخت فرود اومد، 
و روی بدنم انداخت و خندیدم و سنگیبن نییم از تنش

 نم کاشت. تهای ریز و درشتش رو روی بوسه
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تیارش گذاشتم و درست وقبی و تحت اخچشم بسته خودم
مون آماده تر کردن رابطهو برای عمیقعاض داشت خودش

 های متوایل به در رو شنیدیم. کرد، صدای تقهیم

 

کنان بلند شد و به سمت در رفت. با هول از جام عاض نچ
بلند شدم و فقط دسبی به لباسم کشیدم و دنبالش رفتم 

 زون شد. ویل با دیدن مادر و جوانه لبام آوی

 

ست، ادر این بچه دیگه پیش من دووم نمیاره... گرسنهم-
 خواد. شی  مادر یم

 

م  عاض دسبی به موهاش کشید و کالفه نگام کرد. خنده
ی بدعنق اخم گرفته بود که اونجوری مثل یه پرسبچه

 کرد. یم

 

 بچه نیست که... -
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 باجناق گرفتم. 

 

به شوچن  مادر با خنده نگایه به گردن عاض انداخت و 
 گفت: 

 

ن هم از گردنت پاک کن خ- ن بیاین اون شچن لبای الی  واستی 
 مادر... 

 

عاض شخ شد و من به محض بغل زدن جوانه، پا به فرار  
گذاشتم. عاض دمغ برگشت و با دیدن من که سیع داشتم 

 ی گریان رو آروم کنم، لب زد: جوانه

 

 ی تو رو ندید. باز خوبه کبودی سینه-

 

ن انداختم و با دیدن کبودی محسوس با شوک شم و پایی 
 م، جیغم هوا رفت. سینه

 

https://t.me/vip_roman


 رگ پنهان  عالیه جهان بین

EXCHANGE GROUP کاری از 

؟-  ! حاال چجوری برگردیم تو مهموین

 

 بلند خندید و کنارم نشست. 

 

ن باید همیشه مهر مالکیت داشته باشه، من عاشق کبود  ز -
 کردن پوست سفیدتم مویرگم. 

 

و از پشت باز کرد و بااینکه هنوز ازش عاض زیپ لباسم
اب کشیدم اما باید جوانهخجالت یم ی عشقمون رو سی 

 کردم. یم

 

م رو تو دهنش گذاشتم که با ولع مشغول شی  خوردن سینه
 
ی

و تو وجودم شد و با اون چشمای درشت سیاهش امید زندگ
 تر کرد. بزرگ و بزرگ
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موبایل عاض زنگ خورد و از کنارم بلند شد. تماس رو 
ن آورد  نزد ویل تلفن رو  ای هیچ حرقن برقرار کرد و تا ثانیه پایی 

 حالت، لب زد: ای یی و با چهره

 

 تموم شد! -

 

 با دلهره نگاش کردم. 

 

 چی شد عاض؟! -

 

 اسامه مرد! -
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برای یه لحظه شوک بدی بهم وارد شد ویل پلک روی هم  
های عاض رو شنیدم که به آرویم گذاشتم و صدای قدم

 دور شد. 

 

ی ترایس  یشهشزدم که پشت  و باز کردم و بهش زلالی پلکام
شد، ایستاده بود و از که رو به اتاق بازِی جوانه باز یم

 شونه
ی

تونستم بفهمم که چقدر از شنیدن هاش یمخمیدگ
 این خیی تو بهت و ناباوری بود. 

 

 دونستیم و این پایان برای اسامه کم بود ویل... ی ما یمهمه

 

 خورد. جوانه هنوز بیدار بود و شی  یم

نمیومد تا عاض رو تنها بذارم. بوی سیگارش به داخل  دلم
نفوذ کرد و من با بغل زدن جوانه و مرتب کردن لباسم، به 

 سخبی زیپش رو تا نیمه باال کشیدم و جوانه لبخند زد. 

 

سمت عاض رفتم و با ورودم به تراس، سمتم چرخید و 
 جوین به لب آورد. لبخند کم
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 عاض؟! -

 

 هیششش... -

 

ستاد و با بغل زدن جوانه، دست دور کمرم حلقه  کنارم ای
ی که به حیاط  کرد و به سمت راست نگاه کرد. همون مسی 

 ها رو شنیدم. رسید و صدای هیاهوی مهمونبزرگ خونه یم

 

تونستم بفهمم که حاال همه این خیی رو زیاد نبود چون یم
 دریافت کرده بودند. 

 

عیل و ن ن دیدم و برق عادل رو درست کنار دانیال و امی  گی 
ن فاصله هم شکار کردم.   اشک تو چشماش رو از همی 

 

و عاض نفیس کشید و تا یه قدم برداشت، عادل دستش
 باال آورد و با تکون ش بهش فهموند که "نیا"
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صدای گرفته و دست عاض رو کمرم مشت شد و 
 دارش رو شنیدم. خش

 

 یل... باید برم، باید کنارش باشم و-

 

ن شش  انداخت و من چشم از عادل برنداشتم. و پایی 

 

ن یم تونستم عمق حرف عادل رو از نگاهش بخونم. نگی 
دست دور بازوی عادل انداخت و بهم اطمینان داد که  

 موند. کنارش یم

 

 ده و مثل تو یه مرد کامل و عاقله عاض... شعادل بزرگ -

و با دیدنش االن حبی اون هم راضن نیست بری و خودت
. ع ون پر از کساییه  اذیت کبن ادل هم تنها نیست و اون بی 

 که تو این لحظه تنهاش نمیذارن. 
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 همه به لیاقتشون رسیدن، همه... -

؟! هیچوقت نیم ن خواستم اینجوری بشه ویل... قلبم الی 
 کنه! درد یم

 

ن  و به شونهشم ش تکیه دادم و جوانه با صدای زیادی پایی 
 رسید، پچ زد: که به زور به گوش یم

 

... ب-  ابایی

 

ریش عاض رو لمس کرد و دست عاض از با انگشتاش ته
 قسمت باز لباسم باالتر رفت و جواب جوانه رو داد. 

 

 جانم بابا؟! -

 

به وسایل بازی مقابلمون اشاره کرد و عاض کالفه پنجه 
 الی موهاش کشید ویل بازم دل به دل جوانه داد. 
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 چشم... -

مادیم، وقبی خیی مرگ کرد که تو شب دو و یمویل گ فکرش
م تاب بازی؟!   اسامه رو گرفتم، بچه بیی

 

 ش رو تموم کردم. من جمله

 

ن نیست؟! -  تقدیرمون مگه همی 

ن بچه مون هستیم. اینبار یه دقیقا اونم وقبی منتظر دومی 
 پرس از تو... دقیقا شبیه خودت! 

 

و دور گردن عاض حلقه کردم و ته ریشش رو دستم
 تپید. محابا یمبوسیدم. قلبش تند و یی 

 

 اال به هیجی فکر نکبن عاض... حاین حق توئه که -

ن ویل تو... برای من باش، مال من و  ون خیلیا هسیی اون بی 
و داری که یه شب جوانه و پرس کوچولومون. تو حقش
 و یه رویای خوب دیگه

ی
 ی ما خراب نشه! دیگه، یه زندگ
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خندن، ش کنار ما یمی خانوادهاسامه حقشه وقبی همه
ه. خوشحال نیستم اما...   اونجوری غریبانه تو غربت بمی 

 ی شما رو دارم. وقبی همه خوام ناراحت باشمنیم

 

ه بود. پیشونیم و بوسید و یهو صدای رنگ نگاه عاض تی 
 عادل رو شنیدم. 

 

 گفتم. ویل یه حرقن داشتم که باید یم ببخشید داداش-

 

ی م روی همهعاض دست دور کمرم حلقه کرد و من نگاه
جمع افتاد که پشت ش عادل ایستاده بودند. زیر نور مهتاب 

 های پایه بلندی که اطرافمون رو روشن کرده بود. و چراغ

 

 عادل سینه صاف کرد و عاض تو سکوت فقط گوش داد. 
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و تنها نذاری و این دقیقا همون یدونم دوست داری منم-
یه که منم یم ن و  تاابد خودتتوین خوام. عاض؟! تو نیمچی 

... فدای من  و زندگیم کبن

 توین تاابد جور مننیم
ی

. حاال تو خودت خونه و زندگ و بکیسر
 داری و من... من... 

ش  و گرفبی اما... میدونم خیی

 

مکث کرد و با مشبی که جلوی ذهنش گرفت، دوباره ادامه 
 داد: 

 

های تو به اال خییل از شادی و خوشحایل و مراسمحتا -
و بابام خراب شده. الزم نیست تکرارش کنم خاطر من 

 ویل... 

کنم به من فکر نکن. این حاال کنارم نباش. دارم التماس یم
 
ی

، به هم شب قشنیک و که باهزار امید واسه عروست گرفبی
ن لیاقتش  و داره... نزن. الی 
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ن  ن جمع، دقیقا همی 
رسوند. همه با عادل و یمنگاه مطمی 

ی موافق بودند. دانیال لبخند  ن زد و کنار عادل ایستاد و چی 
 زیرلبی گفت که نشنیدم. 

 

ای پچ عاض نیم نگایه به من انداخت و با صدای گرفته
 زد: 

 

 بهت مدیونم. -

 

 عادل لبخند زد: 

 

 اآلن، بوسعك تقبيل العروس. -

 "االن بايد عروس رو ببویس."

 

عاض جلوم ایستاد و درحایل که جوانه تو آغوشمون با 
هام  و روی لبهاشخورد، لبن یمشادی و خنده تکو 

 ورد. ی جمع به گوشم خگذاشت و صدای هلهله دوباره
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 عاض مماس با لبم پچ زد: 

 

ی أال تصبح تل-
 قن
ً
. أمل  ك القبلة ندبة عیبن

ه، چشم"اثر اون بوسه هرگز از رو لب  های من!"هام نمی 

 

 

 

وع رمان  شر

11/9/1399 

11:58 

 

 پایان رمان

3/12/1400 

21:00 
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 لق اثر: خا

ن عالیه_جهان  بی 
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